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SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie var att utvärdera lärande och utveckling i mötesplatser där
Mälardalens högskola har samarbetat med Eskilstuna kommun och Västerås stad. Studiens
fokusområden var två sådana mötesplatser, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
Utvärderingsverkstäder (UV).
Teorier och ansatser om deltagarorienterad forskning och organisatoriskt handlande
användes som inspirationskällor och referensram. Det finns olika inslag från olika
utvärderingsmodeller, men det finns ett genomgående lärande perspektiv, från formulering
av syfte och utvärderingsfrågor till avslutande rekommendationer i utvärderingen. Både
intervjuer och enkäter användes för datainsamling. Studenter, handledare och lärare
avseende VFU inom socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och
rehabilitering, samt deltagare och dess chefer avseende UV intervjuades. Enbart
utexaminerade studenter svarade på enkätfrågor om VFU.
Resultaten visar att det finns en betydande nöjdhet med VFU och UV som mötesplatser där
regionala aktörer samarbetar. Mötesplatser ansågs bidra till både individuellt och
organisatoriskt lärande. Ett antal områden identifierades för vidare förbättrings- och
utvecklingsarbete.
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INTRODUKTION

1.1 Fokusområde och uppdrag
Att ha nära relationer med den offentliga och privata sektorn, samt med civilsamhällets
organisationer i regionen har varit ett av de prioriterade områdena för Mälardalens högskola
(MDH). Detta samarbete har utformats på olika sätt och på olika nivåer. Verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) inom Socionomprogrammet och Utvärderingsverkstäder (UV) anordnade
av högskolan utgör två exempel på samarbetsformer där högskolan aktivt har interagerat i
regionen. Genom VFU får studenterna under handledning av erfarna socialarbetare pröva
teoretiska kunskaper från högskolan i praktiskt socialt arbete och samtidigt erhålla praktiska
erfarenheter som bidrar till fördjupning av tidigare teoretiska kunskaper. UV karakteriseras
av en dynamisk och interaktiv lärandeprocess mellan lärare/forskare vid högskolan och
yrkesverksamma i regionen. Både VFU och UV som mötesplatser bidrar till nya
utvecklingsmöjligheter på högskolan och i det praktiska sociala arbetet och den sociala
omsorgen.
Det är denna växelverkan mellan teori och praktik som utgör grunden för vårt projekt om
mötesplatser för lärande och utveckling i socialt arbete och social omsorg i regionen. I
samband med Samhällskontraktets efterlysning av projektidéer som initierades i början av
2010 utvecklades projektidén i ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens
högskola och Västerås stad. Den 31 augusti 2010 lämnades en projektansökan till
Samhällskontraktet av Avdelningen för socialt arbete och social omsorg inom Akademin för
Hälsa, Vård och Välfärd på Mälardalens högskola, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen
i Eskilstuna kommun, Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun, Fritid och
förebyggande/Förebyggarcentrum i Västerås stad, Individ och familj i Västerås stad för att
genomföra en förstudie i form av en utvärdering. Därefter beviljade Samhällskontraktet
anslag för att genomföra denna studie.

1.2 Syfte och utvärderingsfrågor
Syftet med denna studie är att utvärdera lärande och utveckling i mötesplatser där
Mälardalens högskola samarbetar med Eskilstuna kommun och Västerås stad. Studiens
fokusområden består av två sådana mötesplatser, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
Utvärderingsverkstäder (UV). Utvärderingsfrågor är följande:
1. Hur har genomförandet av Verksamhetsförlagd utbildning och
Utvärderingsverkstäder gått till?
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2. Vad har Verksamhetsförlagd utbildning och Utvärderingsverkstäder lett till för
individer (student/deltagare, handledare, lärare/samordnare/utbildare) respektive
organisationer?
3. Vad har saknats i Verksamhetsförlagd utbildning och Utvärderingsverkstäder?
4. Hur kan Verksamhetsförlagd utbildning och Utvärderingsverkstäder förbättras och
utvecklas och nya mötesplatser skapas utifrån erfarenheter hittills och framkomna
behov?
Som framgår av syftet och utvärderingsfrågorna har vår utvärdering lärande, förbättringsoch utvecklingsambitioner som sammanfaller med den utvärderingsansats som kallas
lärande utvärdering (Sjöberg, Brulin & Svensson, 2009) eller utvärdering med lärande
perspektiv vilket vi återkommer i följande avsnitt.

1.3 Disposition
Efter detta inledande avsnitt följer en historisk återblick över mötesplatser, samt
fokusområdena VFU och UV beskrivs. Därefter redogörs för teoretiskt perspektiv med syfte
att tolka utvärderingens empiriska resultat. Efter att utvärderingens metod och empiriska
material presenterats redovisas och analyseras intervju- och enkätresultat. I ett avslutande
avsnitt diskuteras resultatet och några centrala slutsatser i form av rekommendationer
presenteras.
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HUR ÄR MÖTESPLATSER ORGANISERADE?

2.1 Mötesplatser i regionen
Genom åren har olika benämningar använts för organisatoriska relationer mellan högskolan
och övriga regionala aktörer, men ett av resultateten är att regionala samarbeten har stärkt
dessa relationer. Därför anses MDH:s 35 åriga samverkan med det omgivande samhället
genererat ”en unik erfarenhet och hög kompetens” hos högskolan (Mälardalens högskola
[MDH], s. 4).
I den nya forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016 utgör samproduktion, som
framgår av figur 1, en av de grundpelarna för MDH. Det finns en tydlig målbild i den nya
strategin att 2016 blir MDH ett ledande lärosätt i Sverige för ”excellent samproduktion med
olika samhällsaktörer, både internationellt och nationellt” (MDH, 2011, s. 4). De mål och
visioner som Eskilstuna kommun och Västerås stad har för kommande år innebär också
tydliga ambitioner för den regionala samverkan.
En kartläggning som är genomförd på uppdrag av Samhällskontraktet (Göransson, 2011),
visar tydligt att de regionala samverkansformerna genererar goda erfarenheter och hög
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kompetens hos samverkande parterna. Variation i och mönster av de avlutade och pågående
projekten, exempelvis från och med minskning av energiförbrukning till och med mångfald
och integration, visar det breda spektrumet av samverkan mellan Eskilstuna kommun,
Västerås stad och MDH.

Figur 1. MDH: s målbild för 2013-2016 (MDH, 2011)

Samhällskontraktet har varit ett av de regionala samarbetsprojekten mellan högskolan och
omgivande samhället. I förstudien, Samhällskontraktet. Ett spetssamverkanscentrum i
västra Mälardalen mellan offentlig sektor och Mälardalens högskola, påpekades vikten av
det inbördes beroendet och samverkan för ”en stark regional utveckling och en högskola med
nationell och internationell kvalitet” (s. 2) vilket kom att leda till tecknandet av ett tre årigt
(2009-2011) avtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola den 9
februari 2009. Skola, omsorg och framtidens arbetskraft var de tre prioriterade områdena
från början och senare lades även ett fjärde område till, hållbar stadsutveckling, i
Samhällskontraktets prioriterade områden. Tiotal olika regionala projekt sattes igång med
stöd av och initiativ från Samhällskontraktet och vårt projekt, Mötesplatser för lärande och
utveckling i socialt arbete och social omsorg, har varit ett av dem. På grund av förseningar i
början förlängdes tiden för Samhällskontraktet till år 2012 ut, men redan nu har arbeten för
nya samarbets- och samverkansformer i regionen påbörjats.
Utöver de lite mer övergripande samarbetsprojekten har samarbetet mellan högskolan och
övriga regionala aktörer utvecklats genom verksamhetsförlagda studier, olika slags
uppdragsutbildningar (utvärderingsverkstäder har varit en form av dessa utbildningar),
doktorander, examensjobb, konferenser, seminarier, temadagar etc. Former, innehåll och
nivåer av samarbetet mellan högskolan och regionen har varierat över tid och i olika platser,
men ambitioner att utveckla nya samarbetsformer på något sätt har varit på regionala
aktörers dagordning. VFU och UV som vi har i fokus i denna studie har en sådan historisk
bakgrund avseende mötesplatser i regionen.
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2.2 Verksamhetsförlagd utbildning som mötesplats
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av professionsutbildningar även om en
del andra benämningar förekommer. Studenterna på Socionomprogram med inriktning mot
missbruk, ohälsa och rehabilitering, vilket startades i samarbete med Örebro universitet
höstterminen 2007 med MDH-Eskilstuna som campus, har haft två VFU-kurser. Den ena har
varit på termin 3 och den andra på termin 5. Samarbetet med Örebro universitet sades upp i
början av 2010, men till dess hade tre antagningar skett vilket innebär att den sista gruppen i
detta socionomprogram var med i VFU i början av höstterminen 2011.
Arbetet med VFU inom Socionomprogrammet kunde inte drivas så aktivt och framgångsrikt
om de tidigare yrkesinriktade programmen inte funnits på MDH.
Missbrukarvårdsprogrammet startade 1995 med ca 20 studenter, men efterhand togs 45
studenter in varje år även om högskolan hade 35 studenter som planeringstal. Programmet
hade tydligt markerat riksintag. Programmet Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering
hade sitt första studentintag 1996 och 35 studenter togs då in. Formellt gällde riksintag men i
praktiken hade programmet Mälardalen som upptagningsområde. Båda programmen hade till
en början 20 veckors Arbetsplatsförlagda studier (APS) men efterhand kortades de ner till 15
veckor. I Missbrukarvårdsprogrammet förvandlades de 5 veckorna till fältstudier.
Under dessa år arbetade VFU-samordnaren upp praktikplatser och handledare hos statliga
myndigheter, kommuner, landsting, privata företag samt intresseorganisationer inom
Mälardalsregionen och närliggande geografiska områden. Handledare inom
Missbrukarvårdsprogrammet var behandlare med olika utbildningsbakgrund, där ett visst
antal socionomer var med också. Välfärdsprogrammets handledare hade ofta akademiska
poäng erhållna från olika kurser. Så småningom fick Välfärdsprogrammets studenter arbete
exempelvis på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra yrkesinriktade
rehabiliteringsinstitutioner. Dessa utbildningsprogram genererade även nya handledare. Dessa
två program hade tillgång till ca 300 handledare även om alla inte var aktiva samtidigt.
När Socionomprogrammet startades i samarbete med Örebro universitet hade ämnesområdet
socialt arbete en tillräckligt bra grund avseende VFU. Enligt utbildningsplanen för
Socionomprogrammet ges genom den första verksamhetsförlagda kursen studenten
möjlighet att förvärva praktiska erfarenheter av socialt arbete och ges genom handledning stöd
att integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Genom delkursen skall den studerande ges
möjligheter att pröva sin förmåga att analysera och hantera sociala problem och att utveckla
ett professionellt förhållningssätt.

I den andra delkursen ges, enligt utbildningsplanen, studenten
möjligheter att förvärva praktiska erfarenheter av socialt arbete och kunna integrera teoretiska
och praktiska kunskaper. Förmågan att självständigt identifiera och analysera sociala problem
och hantera dem i problemlösande situationer utvecklas.
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Verksamhetsförlagda studiernas ställning har stärkts påtagligt i Socionomprogrammet jämfört
med de tidigare utbildningsprogrammen. I de gamla utbildningsprogrammen hade APS
sparsamt med resurser till exempel mindre lärarinsatser. Konsekvenserna blev en oklar
ansvarsfördelning mellan kursansvarig och VFU-samordnare.
I Socionomprogrammet idag är resurserna bättre tillgodosedda och detta tillåter en mera aktivt
lärarroll gentemot studenter, handledare och praktikplatser. Detta ger bland annat bättre
kontinuitet och ett fördjupat samarbete med yrkesverksamma på fältet.
I Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering, som startades
2007 i samarbete med Örebro universitet, genomfördes VFU i två omgångar med 10 veckor
(15 hp) vardera. I det nuvarande Socionomprogrammet i egen regi som startades 2011 är VFU
upplagd som i det föregående programmet. Som framgår av figur 2, där ett programteoretiskt
perspektiv anläggs på VFU, är VFU en komplex mötesplats i vilken olika aktörer med olika
positioner och organisatoriska tillhörigheter samspelar.

Figur 2. Programteori för Verksamhetsförlagd utbildning

Nästan samma lärarlag har följt dessa studentgrupper under båda VFU-perioderna och har
därför kunnat identifiera kunskaps- och personlig utveckling hos studenterna. Första VFUperioden utgår studenterna från ett förhållningssätt som deltagande observatörer. Under den
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andra VFU-perioden utgår studenterna från ett förhållningssätt som deltagande aktörer. Detta
möjliggör en progression och utveckling i studenternas professionella förhållningssätt.
Vad gäller relationerna till handledarna har VFU-kurserna följande upplägg: Varje VFUperiod påbörjas med en introduktionsdag för alla handledare. Då förmedlas och diskuteras
program och kursinformation. En stor vikt läggs vid att belysa handledarrollens betydelse för
studentens lärande under VFU samt samarbetet med lärarlaget och VFU-samordnaren.
Introduktionsdagarna följs sedan upp vid en handledarträff oftast i mitten av perioden. Det är
en mötesplats där man kan få stöd i sitt handledarskap, dela med sig av glädjeämnen och
svårigheter samt utbyta handledarerfarenheter. Innan handledarträffen har lärarlaget haft
kontakt med alla handledare för en avstämning av den inledande tiden på praktikplatsen.
Detta möjliggör också att handledarna vet var de ska vända sig vid frågor och om det uppstår
svårigheter. Ambitionerna är att handledarna ska känna att lärarna och VFU-samordnaren
finns tillgängliga för dem som stöd i deras handledarskap och eventuella frågor kring kursen
och studenterna.
Storföreläsningar arrangeras kontinuerligt under terminerna och erbjuds som
kompetensutveckling för handledarna och deras kolleger. För att lyfta vikten av
handledarrollen erbjuds kontinuerligt en handledarutbildning, vilken har funnits sedan starten
av utbildningsprogrammen inom socialt arbete 1995. En ny handledarkurs kommer att
erbjudas från och med höstterminen 2012. Denna kurs är utvecklad i samarbete mellan MDH,
Eskilstuna kommun och Västerås stad.
Både inom Kandidatprogram med inriktning mot social omsorg som hade sina sista studenter
vårterminen 2011 och inom dess föregångare (bl.a. Sociala omsorgsprogrammet) fanns det
också verksamhetsförlagda studier även om olika benämningar användes under olika
perioder. När det nya socionomprogrammet utformades i egen regi togs det in även
erfarenheter från utbildningar inom social omsorg vilken numera utgör en av de centrala
perspektiven inom socialt arbete som ett ämnesövergripande område.

2.3 Utvärderingsverkstäder som mötesplats
Utvärderingsverkstäder (UV) är en form av lärande arbetsplattform. I rapporten; Verkstäder
för utvärdering i välfärdsverksamheter – Erfarenheter från några svenska FoU-enheter
och högskolor (Eriksson & Karlsson, Red., 2011) beskrivs UV som en arbetsform med
utgångspunkt från forskningstraditioner, såsom deltagarorienterad forskning,
aktionsforskning och handlingsorienterad forskning. UV präglas av den gemensamma synen
på hur kunskap kan utvecklas, spridas och användas, det vill säga en utveckling av kunskap i
samarbete mellan flera deltagare.
Målet med utvärderingsverkstaden är att lära sig om utvärdering genom att genomföra en
utvärdering från "ax till limpa" (Jess, 2011; Karlsson Vestman, 2011). Ett syfte är att bygga
upp kapacitet för att utföra utvärderingar inom organisationer ur ett bottom-up- perspektiv.
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På så vis utgör verkstäderna ett systematiskt arbetssätt och en form av lärande som kan
främja verksamheternas utvärderingskapacitet inom organisationer, menar Karlsson m.fl.
(2008).
En utvärderingsverkstad innebär att en grupp professionella inom välfärdsområdet,
återkommande träffas, i regi av en FoU-enhet eller högskola och med stöd av varandra och
extern utvärderingskompetens, för att utveckla, genomföra och avrapportera
utvärderingsarbeten med förankring i sin egen verksamhet (Eriksson, 2011a).
Deltagarna i utvärderingsverkstaden genomför med stöd från ledarna och de övriga
deltagarna utvärderingar, eller utvecklar system för utvärdering, på uppdrag av sina
respektive organisationer. De utvärderingsrapporter som deltagarna arbetar fram är i första
hand avsedda för att ge återkoppling och användning till organisationen de arbetar i
(Eriksson, 2011b).
Enligt Eriksson (2011b) bygger utvärderingsverkstadens arbete på de grundläggande frågor
såsom uppdragsfrågan, kunskapsfrågan, bedömningsfrågan och funktionsfrågan vilka anses
vara gemensamma för all utvärdering. Deltagarna arbetar i processform och träffas med
jämna mellanrum månadsvis under ca ett år, vanligtvis en hel dag per tillfälle. Föreläsningar
om utvärdering som metod ges och gruppen reflekterar över kunskapen och sina
utvärderingsuppdrag de arbetar med ute i verksamheterna.
Programteori används både om och i UV för att stödja verksamheter till att bli mer lärande
organisationer (Jess, 2008; Jess, 2011). Programteori används för uppbyggnaden och
utvecklingen av UV i sig (se figur 3 för hur olika moment i UV fungerar utifrån ett
programteoretiskt tänkande). Då handlar programteorin bl.a. om att uttrycka de mekanismer
som leder till de individuella och organisatoriska förändringar som man vill åstadkomma.

Figur 3. Programteori för Utvärderingsverkstäder (Jess, 2011)
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Programteori lär oss att förstå de underliggande mekanismer mellan process och utfall så att
man får en förståelse av när och hur program/interventioner fungerar.
Utvärderingsverkstaden syftar till att utveckla det individuella lärandet när det gäller
utvärdering så att deltagaren ska kunna gå tillbaka till sin organisation och göra andra
utvärderingar av god kvalitet (Jess, 2011).

3

TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ MÖTESPLATSER

Fokuseringen på deltagarorienteringen i interaktionen mellan forskning och praktik har
redan från början varit en central utgångspunkt inom det forskningsinitiativ som inleddes på
Avdelningen för socialt arbete och social omsorg på HVV under hösten 2009 innan
projektansökan till Samhällskontraktet blev aktuell. I och med utformning av projektansökan
till Samhällskontraktet fortsatte detta fokus på interaktionen om vilken flera
forskningsinriktningar har utvecklats inom eller i relation till aktionsforskning som har sina
inspirationskällor från slutet av 1800- och i början av 1900-talen. Aktionsforskning har
fungerat som en viktig inspirationskälla eller utgångspunkt till flera inriktningar som ”gått
vidare” eller ”fyllt luckor” som ansetts existera inom aktionsforskning (Se exempelvis
Rönnerman, 2004, och Svensson, Brulin, Ellström och Widegren, Red., 2002 för ett antal
inriktningar som utvecklats inom eller i relation till aktionsforskning).
Grundtanken med aktionsforskning är att forskning inleds utifrån praktikers frågor och har
nära koppling till utvecklings-, förbättrings- och förändringsarbeten i verksamheter. Inom
aktionsforskning utvecklas ett samarbete mellan forskare och praktiker där handledning är
en av samarbetsformerna (Rönnerman, 2004). Aktionsforskning kan också innebära att
forskaren tar parti för resurssvaga grupper eller en annan grupp (Starrin, 1998).
Inställningen till aktionsforskning som tradition varierar fortfarande bland forskare och i
forskningsmiljöer, men det mest intressanta med denna tradition är att fokus sätts på
interaktionen mellan forskning och praktik, mellan forskare och praktiker i vilken
ömsesidighet, respekt, rättvisa och jämlikhet har centrala betydelser i de gemensamma
utvecklings-, förbättrings- och förändringsarbetena (Aytar, 2011).
Deltagarorienterad forskning, som vår deltagarfokuseringen har nära koppling till, är en av
de forskningsinriktningar som är en vidareutveckling av aktionsforskning handlar om att
forskarens inflytande över forskningsprocessen minskas till förmån för deltagarna och det
finns ”eldsjälar” som förmedlare i interaktionen mellan forskare och praktiker (Dahlgren,
1998). En annan inriktning som kallas interaktiv forskning är också intressant med tanke på
fokuset på interaktionen mellan forskare och praktiker (Svensson, Brulin, Ellström &
Widegren, Red., 2002; Åkerström & Brunnberg, 2011).
Ett annat teoretiskt perspektiv som vi har valt för att tolka utvärderingsresultat är Göran
Ahrnes (1993) ansats om ”delvis människa, delvis organisation”. Vår fokusering på att skilja
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mellan individuellt lärande och organisatoriskt lärande genom våra utvärderingsfrågor
sammanfaller med det perspektiv som Ahrnes ansats har. Enligt denna ansats finns det
resurser och regler i organisationer, men resurser och regler kan inte tala eller flytta på sig
utan det är individer som handlar när organisationer vill göra något. Vidare handlar individer
inte i första hand på eget bevåg utan på organisationens vägnar vilket gör att organisatoriskt
handlande blir en konstellation av både det mänskliga och det organisatoriska inslaget.
Ahrne (1993) skriver vidare att organisatoriskt handlande är en social hybrid och den som
handlar är en mänsklig individ, men handlingen organisatorisk. Därför är det så att
organisationer förser aktörer med resurser, motiv, kunskap etc. men aktörer själva står för
muskler, syn, röst, en kropp, ett ansikte, en personlighet m.m., enligt Ahrnes ansats. Det skall
däremot inte tolkas som att aktörer spelar roller utan en hårdare koppling till och ett starkare
beroende av organisationer, skriver Ahrne.

4

METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL

4.1 Utvärderingsdesign
Vi har inte valt någon av de traditionella utvärderingsmodellerna utan en kombination av
måluppfyllelse, process, effekter (i form av lärande för individer och organisationer), samt
förbättring- och utvecklingsmöjligheter för mötesplatser är i fokus. Utvärderingen har annars
summativa och formativa kännetecken, eftersom individers upplevelser och erfarenheter från
genomförda VFU och UV är i fokus av denna, men VFU fortsätter som en mötesplats och UV
kan komma i fråga vid behov (jfr. Karlsson, 1999; Vedung, 2009). Utifrån en sådan bakgrund
sammanfaller vår utvärdering även med den utvärderingsansats som kallas lärande
utvärdering (Sjöberg, Brulin & Svensson, 2009). Lärande utvärdering anses ha nära
kopplingar även till det perspektiv som kallas interaktiv forskning, vilket redan från början
varit med i vårt projekt, eftersom båda lärande utvärdering och interaktiv forskning
kännetecknas av att skapa förutsättningar för lärande för deltagare och utvärderare/forskare
(Halvarsson & Öhman, 2009).
Lärande utvärdering kännetecknas av närhet och dialog med berörda, men samtidigt är det
viktigt att utvärderingen skall vara kritisk och ifrågasättande, vilket kräver distansering och
självständighet, enligt Sjöberg, Brulin och Svensson (2009). Vidare skriver Sjöberg, Brulin
och Svensson (2009) att lärande utvärdering skall bidra till lärande och reflektion bland
berörda organisationer och bidra till den offentliga debatten. ”En lärande utvärdering är inte
en metod som kan fastställas en gång för alla, utan ska mer ses som en ansats och ett
perspektiv, dvs. ett sätt att förhålla sig till och se på utvärdering”, enligt Sjöberg, Brulin och
Svensson (2009, s. 261).
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4.2 Val av datainsamlingsmetod
Den datainsamlingsmetod som har använts i denna utvärdering kan kallas ”mixed method”
med triangulering av metoder (Greene, Caracelli & Graham, 1989), vilket innebär att både
kvalitativ och kvantitativ metod är med i utvärderingen. Intervjuer är gjorda med olika
aktörer som är delaktiga i VFU och UV, men enkäter är besvarade enbart av studenter som
gått igenom VFU inom socionomprogrammet. I detta avseende gör intervjuer och enkäter
möjligt att jämföra resultaten enbart avseende studenter.

4.3 Datainsamling och genomförande
Kriterium för urvalet av intervjupersoner avseende VFU har varit att välja så olika
intervjupersoner som möjligt för att kunna närma sig till fältet från olika synvinklar. I det
slutgiltiga urvalet för intervjuer ingår fyra studenter inom Socionomprogrammet med
inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering (i samarbete med Örebro Universitet)
med en blandning av erfarenheter från VFU I och VFU II, fem handledare från Eskilstuna
kommun och Västerås stad, fyra VFU- lärare och samordnare från Mälardalens högskola. För
UV används två intervjuer, (en intervju med en deltagare som varit med UV, samt en
gruppintervju med deltagarens två chefer från en förvaltning som skickat deltagaren till UV),
som är gjorda inom ramen för ett annat studiearbete, men planerade i samråd med
projektgrupp med syfte att använda även i denna utvärdering.
Vad gäller urvalet för enkätstudien, där ett tjugotal frågor handlade om VFU (både på termin
3 och på termin 5) inom Socionomprogrammet, skickades enkäter till samtliga
avgångsstudenter (72 studenter) som blev klara med sin utbildning i januari 2011, men 46 av
dem svarade på enkäten.
Valet av intervjupersoner har präglats av både strategiskt- och bekvämlighetsurval/
tillgänglighetsurval (Esaiasson m.fl., 2007). Vad gäller intervjuer med studenter har
praktikplatsers kommunala tillhörighet (avseende Eskilstuna kommun och Västerås Stad),
VFU-tillfällen och kön varit avgörande, medan för handledare har kommunal tillhörighet och
handledarerfarenhet satt ramarna. Både för studenter och för handledare skapades
intervjulistor innehållande fler namn än utvärderingen behövde för att kunna täcka behovet
av intervjupersoner om vissa från listorna inte skulle ställa upp eller inte gå att nå. Vid behov
lades även nya namn i listorna. För intervjuer med lärare har valet gjorts utifrån kriterium att
nya och tidigare lärare för VFU skulle vara med, samt att de har haft tillräcklig erfarenhet
från VFU-kurser. När det gäller UV var valet ett bekvämlighetsurval/ tillgänglighetsurval
eftersom endast de var tillgängliga för intervjuer i den aktuella verksamheten för tillfället.
Intervjuerna för VFU och UV har varit semistrukturerade vilket innebär att inledande
tematiska frågor (se bilaga A för intervjuguider som användes för intervjuer om VFU och
UV) kompletterades med olika slags uppföljningsfrågor under intervjuer beroende på svaren
på de inledande tematiska frågorna. Intervjuerna har fått mera karaktär av samtal än att
begränsa med frågor och svar i det flesta fallen.
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4.4 Databearbetning och analys
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. Som databearbetningsmetod har
meningskoncentrering och meningskategorisering (Kvale & Brinkman, 2009) använts för att
tematisera intervjumaterialet. Som framgår av resultatredovisning är det empiriska
materialet om VFU mer omfattande än materialet om UV. Det är på grund av den aktuella
positioneringen av VFU i fortsatt samarbete inom socialt arbete, även om UV kan bli aktuella
inom socialt arbete framöver beroende på den regionala samverkans behov.
Enkätresultatet har analyserats med hjälp av det statistiska analysprogrammet Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Eftersom urvalet inte är tillräckligt har vi valt att
redogöra för resultatet genom frekvenser i tabeller i antal (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen,
2010). Frågorna om VFU (se bilaga B) har en skala från 1 till 5, där 1 betyder ”mycket dålig”
och 5 betyder ”mycket bra”.
Utvärderingsfrågorna, tillsammans med forsknings- och forskaretiska regler
(Vetenskapsrådet, 2011) och kritiskt ställningstagande till utvärderarrollen, utgör
bedömningskriterier för utvärderingen. Dessa aspekter är viktiga för undersökningens
validitet och reliabilitet (Bryman, 2002; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).

4.5 Etiska ställningstaganden och utvärderarroll
I utvärderingen följdes Vetenskapsrådet (2011) forsknings- och forskaretiska regler och inga
betydande etiska problem konstaterades. Vad gäller utvärderarroll (Karlsson, 1999; Vedung,
2009) består utvärderargruppen av flera deltagare från Eskilstuna kommun, Mälardalens
högskola och Västerås stad. Några i utvärderargruppen har arbetat med VFU och och en med
UV, medan övriga arbetat inom närliggande verksamheter vilket kan ha påverkat intervjuer
och vidare analysarbete avseende förförståelse.
Intervjuer med studenterna är genomförda av personal från kommuner vilket kan ha någon
effekt avseende studenternas uttalanden om praktikplatser. I fråga om intervjuer med
handledarna kan två aspekter beaktas. Den ena handlar om att handledarna redogör för och
reflekterar över sina erfarenheter som handledare så gäller det i många fall även tider före
Socionomprogrammet vid MDH. Den andra innebär att intervjuare och respondenter känt
varandra sedan tidigare och diskuterat dessa frågor och närbesläktade i andra sammanhang.
Intervjuer med lärare och VFU-samordnare är gjorda av personal från MDH och de har känt
varandra sedan länge. Intervjuare och intervjuade om UV har inte nära relation till varandra,
utan de är från samma kommun.
Sammansättningen av utvärderargruppen har däremot sina fördelar också. Att gruppen består
av tre olika samarbetspartner gör möjligt att kunskaper ”stannar” i respektive organisation.
Gruppsammansättningen innebär också att det är en mix av såväl praktiker och forskare som
inter och extern utvärderare. Att en del av gruppen har arbetat med VFU och UV, medan
några andra inte gjort detta utan varit inom närliggande områden kan vara också ett positivt
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inslag för utvärderingen avseende fler perspektivs betydelse för sammansmältningen av
”närhet” och ”distans” i tolkningsarbetet.

5

UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV
MÖTESPLATSER

I detta avsnitt presenteras först resultaten från intervjuer och enkäter var för sig. Därefter
redogörs för förslag till förbättring av nuvarande och utveckling av nya mötesplatser.

5.1 Resultat från intervjuer
Resultaten från intervjuer presenteras utifrån teman i utvärderingsfrågor. Vid
resultatredovisning gör vi inte någon skillnad mellan VFU-lärare och samordnare för att
kunna upprätthålla anonymiteten och kallar dem ”lärare” i vidare resonemang. Eftersom den
deltagare som har intervjuats om UV nämns som ”medarbetare” i intervjuer med chefer
kallar vi också henne ”medarbetare” i följande avsnitt.

5.1.1 Genomförande av mötesplatser
Upplevelser och erfarenheter om hur genomförandet av VFU gått till varierar mellan
studenterna. Det finns en del problem kopplade till praktiken. Att vara ny på fältet är en av
de källor som kan bädda för stress, tröghet eller osäkerhet. Aspekter personal utan
socionomutbildning, personalens arbetsbörda, vilken kan innebära bristande tid för
praktikanter, att en del platser inte är redo för att ta emot praktikanter anses bädda för
förvirring, att känna sig i vägen eller inte få tillräckligt stöd. Det finns även blandade
upplevelser hos studenterna, exempelvis en av studenterna upplever sin första VFU så här:
Det var intressant att lära sig lite om små utredningar och så. Men jag kände att jag träffade
alldeles för få klienter och belastningen på de anställda var så stor så min handledare hade
svårt att ta sig tid för mig. Jag kände av den här stressen ganska mycket och jag kände mig
mycket i vägen. Samtidigt var det jätteintressant praktik tycker jag, man lär sig mycket.

En annan student som haft två olika platser under sin praktik vid VFU I är kritisk till den
första platsen på grund av att personalen, utom en saknat, socionomutbildning och därför
inte fick tillräcklig hjälp. Men samma student upplever den andra platsen under samma
praktik:
Jättebra praktik, jättebra handledare, strukturerat, jobbade mot samma mål, kontinuerliga
handledarsamtal. De såg mig som en student inom arbetsuppgifterna men jag var lika mycket
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en kollega där de frågade mig om saker som: hur tolkar du, hur tycker du och hur upplever du?
Det var jätte, jättebra, den praktiken tyckte jag jättemycket om. Dom tog till vara på mina
synpunkter, mina kunskaper.

Trots att organisationen var ”otroligt” lagstyrd, vilket ledde till att det var svårt att komma in
och första arbetet i verksamheten, upplever en av studenterna bara positiva saker om VFU
och hur den fungerat:
Jag blev väldigt bra omhändertagen och de försökte verkligen göra, i alla fall två av mina
handledare, jag har haft tre, två av dem försökte verkligen att det skulle bli så bra som möjligt
och verkligen ville visa mig hur det fungerade och ville visa väg att faktiskt få arbetet att
fungera.

Flera handledare refererar till en lång kontakt med Mälardalens Högskola kring praktik
genom APS och VFU, långt innan Socionomprogrammet startades i samarbete med Örebro
universitet. Några handledare har haft handledaruppdrag från andra lärosäten, exempelvis
från Örebro universitet och Mittuniversitet. Någon handledare uppger att det första
handledaruppdraget var redan för ca 15 år sedan. En annan beskrivning som flera handledare
lämnar är att de har varit handledare i omgångar. Under en tid har de haft studenter i
handledning sedan gjort uppehåll för att senare åter åta sig handledaruppdrag.
Samtliga intervjuade lärare på högskolan uttalar sig att VFU har genomgått en omfattande
utveckling i jämförelse med hur tidigare VFU såg ut. Lärarna lyfter fram att VFU har blivit
tydligare för studenter, handledare och lärare. ”Framförallt har vi jobbat fram ett tydligare
sätt att jobba med VFU”, uttrycker en av lärarna. Samordningen har blivit bättre trots
växande antal studenter, ökat behov av praktikplatser och fler handledare.
En av lärarna menar att trots de stora arbetskrävande förändringarna med utfasningen av det
gamla programmet och infasning av det nya socionomprogrammet så ”lyckades vi med det”.
Lärarna uttalar att kommunikationen har blivit bättre genom en aktiv dialog i en gemensam
process. En lärare uttrycker att det har gått från att praktiktiden har ansetts som ”ledigt” när
studenterna är på VFU till att ha ”utvecklats mer och mer till en ständigt levande dialog
mellan handledare, VFU-platser och oss lärare som är involverade”. Av svaren kommer det
fram att skillnader mellan den första och den andra praktikperioden har blivit tydligare
avseende den roll studenterna intar, exempelvis är studenterna mer observatörer i första
VFU-perioden, medan vid den andra perioden kan studenter ses som en aktiv aktör som
deltar mer och tar ansvar under processens gång.
Den intervjuade deltagaren från en av utvärderingsverkstäder i regionen deltog i en
utvärderingsverkstad i MDH:s regi efter ett avslutat projekt inom social omsorg. Cheferna
litade på medarbetarens förmåga att driva förändringsprojektet. De hade en stödjande
inställning med ett tillåtande klimat för idéer och aktiviteter vilket uttrycks av en av cheferna
som följande: ”Det var nog bara så att medarbetaren bara på något sätt hakade på det här.
Och så frågade henne naturligtvis om det var ok, vilket det var för mig och så”.
Gruppintervjun visar att cheferna är nöjda med utvärderingsverkstaden när de gör
kopplingar mellan kunskaper från denna lärande plattform och det förändringsprojekt som
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de hade innan medarbetaren deltagit i utvärderingsverkstaden. Tidpunkten för deltagandet i
Utvärderingsverkstaden var efter förändringsprojektets slut. Det upplevdes dock vara mindre
bra, enligt en av de intervjuade: ”Hade vi vetat om ett halvår innan projektet hade det varit
jättebra, det hade inte behövt varit långt innan, men hade vi haft med oss det vi lärde oss i
Utvärderingsverkstaden, hade vi kunnat sätta upp helt andra mål i projektet.”

5.1.2 Lärande för individer
Oavsett all den kritik som uttrycks av studenterna upplever samtliga att de lärt sig mycket.
En av studenterna som inte arbetet med något socialt arbete tidigare och haft en känsla att på
något sätt leva i ”sin lilla bubbla”, upplever eget lärande under VFU mycket lärorikt:
Det var väldigt lärorikt för en själv för man lever i sin lilla bubbla så de är nog någonting som
alla oavsett om de pluggar till socionomer eller inte borde se, just för att man lär sig väldigt
mycket av det. Man får en annan bild på hur verkligheten är. Många som går
Socionomprogrammet har ju de erfarenheterna sedan tidigare men jag har inte det och för mig
var det väl rätt bra och se det, man har hört mycket men man har inte sett så de var jättebra
för en själv, man utvecklades ganska mycket på de tio veckorna på det sättet.

En annan student gör en intressant koppling mellan det som studenterna lär sig på
högskolan och det praktiska arbetet när denna får frågan om vad VFU lett till för en:
Jo, men det är ju det, en ökad förståelse för det sociala arbetet och vilka möjligheter som finns
och sen när man kom tillbaka till skolan så var det ju lättare att koppla ihop teorin med det
faktiska arbetet. Det gick liksom att se att det fanns en röd tråd mellan arbetet och teorin.

Av svaren från intervjuer med handledare kommer fram att det egna intresset att vara
handledare bygger bland annat på att av studenten bli utmanad och/eller ifrågasatt i sitt
vardagliga arbete. Det är ett sätt att förhindra slentrianmässigt arbete, enligt en av
handledarna, på så sätt kan handledare tvingas att reflektera över det sociala arbete som hon
eller han gör. ”Jag tycker det är kul att ha praktikanter. Jag skulle kunna ha en praktikant
jämt egentligen”, uttrycker en av handledarna. Att kunna få nya influenser från högskolan,
där ny kurslitteratur är en mycket viktig del av, upplevs också av handledarna viktigt för eget
lärande. Att vara handledare till en socionomstudent är en möjlighet till egen utveckling och
en av handledarna uttrycker detta så här: ”Ja, för mig är det lärande att ha praktikant.
Samtliga lärare uttalar att det har utvecklats ett lärande från VFU-praktiken. En lärare
uttrycker att ”genom VFU har jag lärt mig vilket värde teori har i praktiken”. För att ett
lärande skall kunna uppnås, menar samtliga lärare att man behöver se kopplingen mellan
teori och praktik och få tid till att besöka praktikplatserna. En av lärarna uttrycker denna
spänning mellan teori och praktik så här:
Det jag tänker är det ju att det blir så tydligt att socionomutbildningen är också ett praktiskt
fält. Det här med att man verkligen ska ut och möta människor som är väldigt utsatta. Och det
tycker jag när studenterna kommer på sina seminarier från VFU, så får men den här bredden
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av att socialt arbete, att vara socionom innebär att kunna möta så många olika typer av
grupper i samhället. Samtidigt som då vi som är lärare försöker att teoretisera.

Ett ömsesidigt lärande mellan handledare, lärare och student erhålls genom bl.a.
praktikrapporter, enligt en av lärarna. Lärarna upplever att de flesta handledare är
kompetenta och kunniga inom sitt område. För att få till stånd en lyckad process i lärandet
under VFU praktiken för studenterna är handledarens roll betydelsefull. Som en lärare
uttalar: ”Handledaren är ju A och O i en lyckad placering.” Ett annat lärande som nämns av
lärarna är hantering av olika seminariegrupper som skiljer sig från varandra avseende
storlek, missnöje och positivitet, det vill säga ett lärande från att ”någon kastar tomater på en
till när man får en applåd på slutet”.
Medarbetaren, som varit med i en utvärderingsverkstad, upplever flera dimensioner som
bidragit till hennes eget lärande:
Vi fick lära oss grunder i hur man gör ett projekt och hur man kan utvärdera ett
förändringsarbete… En programteori gjorde vi och vi fick titta på olika modeller och gå på
föreläsningar… och grunder över huvud taget, hur man forskar och letar litteratur, vad man
kan använda för olika mätmetoder och hur man hittar dem.

Ökad förståelse om struktur och metod för att leda och genomföra en utvärdering, uttrycks
också av medarbetaren. Reflektionerna tillsammans med andra deltagare i
utvärderingsverkstaden har gett möjlighet att ompröva medarbetarens tidigare kunskaper
och erfarenheter om en del saker som ansetts fungera bra utan någon egentlig plan för hur
saker och ting skulle fungera.

5.1.3 Lärande för organisationer

Intervjuer med studenter visar att VFU bidrar till lärande för organisationer också. Att ta emot
praktikanter utan att vara beredd, kan förvandlas till lärande för organisationen. En av
studenterna svarar på frågan om lärande för organisationen där denna hade sin VFU som
följande:
För organisationen vet jag väl inte förutom att de tycker att det är viktigt att ta emot studenter
och de ser det som en tillgång. Men jag tror att det mer för handledaren att de har uttryckt att
det har varit bra att haft en student som faktiskt frågar och påpekar för att de själva måste
tänka till hur det fungerar och gå till botten med varför gör jag så här så att… jag tror inte att
jag har haft så stor inverkan på organisationen i den bemärkelsen tror jag inte.

En annan student gör koppling mellan praktikplats och det seminarium som de haft under
praktikens gång på högskolan och säger att många gör kopplingar till erfarenheter från
praktikplatsen. ”Sen är det lika många som har väldigt mycket annat att relatera till tyvärr
men nu läser man det bara inte utan läser man det så kopplar man och kan förstå på ett annat
sätt”, uttrycker studenten som upplever denna koppling som ett sätt att göra koppling till
”verkligheten”.
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Det är flera olika former av möten som handledarna nämner som viktiga i sin professionella
situation. Handledarträffar nämns som en bra mötesplats för nya och gamla handledare och
det starka inslaget av erfarenhetsutbyte bidrar till viktigt lärande. Vidare har dessa träffar även
kunnat fungera som kunskapskälla om egna verksamheter. Dessutom har handledare i vissa
fall skapat informella nätverk som resultat av dessa handledarträffar.
Ytterligare en viktig kunskapskälla är de öppna föreläsningar som högskolan anordnar. En
handledare poängterar att inbjudan ska vara personlig för att deltagandet får betydelse för den
egna självbilden. Handledaren nämner också att höra till handledargruppen är av stor vikt för
henne.
I det dagliga arbetet och i synnerhet under handledningsuppdraget ger det trygghet att ha den
personliga kontakten med personalen på högskolan. Att veta vem man talar med och när
kontakt ska tas är viktiga aspekter för när frågor och osäkerheter kring studenter uppkommer
hos handledarna. Samrådet med handledarna uttrycks också som en viktig aspekt: ”Att
faktiskt lyssna på handledaren… Vad behöver du för att kunna bli en bra handledare? Hur
skulle du vilja att det såg ut? Vem vill du träffa och hur ofta…”
”Jag tycker som det ser ut i dag, så tätt samarbete med högskolan tror jag väl aldrig vi har haft
förr, som jag kan se”, uttrycker en av handledarna. Men på olika sätt nämner handledarna
behovet att få besök ute på fältet av lärare och VFU-samordnare. Det ska vara en ständigt
pågående process med regelbundna besök på praktikplatserna, enligt en handledare.
Regelbundna besök på fältet skulle ge möjligheter, så långt det går, att tydliggöra
handledningsuppdraget. ”Ni behöver ju oss för att era studenter ska liksom och vi behöver er
för att utveckla vår yrkesroll och vår professionalitet”, uttalar en av handledarna.
Lärarna menar att VFU är lärande för organisationer och för att ett lärande skall uppstå
organisationer emellan är kontakter det centrala. Den verksamhetsförlagda utbildningen
sätter igång processer där man samlar erfarenheter och får respons från handledare och
studenter. Av studenterna får man en kontinuerlig respons även via seminarier och inte bara
via kursutvärderingar. Vidare är det av stor vikt att samarbetsformer kan utvecklas avseende
hur vi kan hjälpas åt, enligt en av lärarna. En lärare menar att ”nya infallsvinklar behöver
utvecklas i ett samhälle där allting går fortare och fortare”.
Det är av stor vikt att det är förankrat i hela organisationen att ta emot studenter.
Studenterna har höga förväntningar på praktikplatsen. De mognar och får en identitet som
socialarbetare och samtidigt tar de med sig ny kunskap ut i organisationerna.
Utvärderingsverkstaden upplevs av intervjupersonerna att den bidragit till betydelsefulla
kunskaper, trots att utvärderingsverkstaden ansetts vara tidskrävande för medarbetaren och i
viss mån för hennes arbetsgrupp på arbetsplatsen då. Erfarenhetsutbyte med andra
yrkesprofessioner skedde i utvärderingsverkstaden. Vidare har utvärderingskompetens
utvecklats, enligt medarbetaren:
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Ja… vi bär med oss det vi lärde oss i utvärderingsverkstaden om man någon gång ska starta
något liknande. Idag jobbar jag ju lite liknande efter det, efter ett tydligt uppdrag som jag ska
kunna följa och utvärdera och mäta…

Resultaten från det initiala förändringsprojektet används på olika sätt idag på arbetsplatsen
enligt samtliga intervjupersoner.

5.1.4 Brister i mötesplatser
Att inte alltid få möjlighet att få praktikplats i olika verksamheter med olika inriktningar
upplevs en av studenterna som problematiskt, men ändå kan detta överbryggas på något sätt.
Ett sätt att överbrygga eventuell spänningar mellan intresse och de platser som man får är att
besöka andra praktikanter på deras platser, vilket inte använts av denna student som ångrar
sig.
En annan student påpekar problemet med längden av VFU och säger att det är för alldeles
kort tid med tio veckor för att kunna komma in i ett arbete och när man känner att man
börjar greppa så slutar man. Studenten uttrycker vidare problematiken kring denna aspekt
som följande:
Praktikant rollen är ju ganska konstig i sig att ha så det tar ju tid att när du kliver dit första dan
är det ju som att alltså man ska lära känna organisationen man ska känna människorna där
man ska känna igen riktlinjerna det är mycket nytt som ska läras in på en gång och det är för
kort tid med tio veckor, så det har jag saknat. Mer VFU.

En student nämner brister i lärarnas kommunikation med praktikplatsen. Studenten påpekar
även variation mellan lärarna avseende kommunikation med praktikplatsen och säger vidare
att den begränsade kontakten mellan högskolan och praktikplatsen kan bero på att platsen
fått praktikanter tidigare och de kan vara vana vid detta sätta att arbete.
En av bristerna är, enligt två handledare, att praktikanter måste ha ett rum att gå till, ha
tillgång till telefon, dator etc. och det är viktigt att ha denna möjlighet för att skapa en
fungerande lärandemiljö och process.
Det är också viktigt, enligt flera handledare, att det finns en ram för handledningsuppdraget
inom verksamheten. I enlighet med denna ram skall tillräckliga resurser finnas (exempelvis
tid avsatt för handledningsuppdraget) och att socialsekreteraren inte själv ska omprioritera
för att ”hinna med” att var handledare. En annan aspekt som nämns av en av handledarna att
det skall finnas möjligheter att utbilda sig till handledare och verka som handledare inom
organisationen.
Vidare måste chefer ha kunskaper om handledningsuppdraget och om resursåtgång för
arbetsplatsen och verksamheten. Flera handledare nämner att attityden hos chefen eller
chefer på olika nivåer till handledningsuppdraget är oerhört viktigt. Det är viktigt också att
chefer ser handledningsuppdraget som möjlighet till utveckling av yrkesrollen. En
handledare säger: ”Vi får aldrig glömma att de här är våra blivande arbetskamrater.”
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Fler lärare uttrycker att en stor brist är att de inte ges möjlighet att personligen besöka
praktikplatserna. Det är viktigt att få möjlighet att se hur ”verkligheten” ser ut. En av lärarna
uttrycker detta så här: ”Jag tror att det första som jag skulle göra, det är att ge möjligheter till
så att lärare kan besöka också praktikplatserna. För det är lite begränsat den där delen.”
En av lärarna säger också att om det inte är förankrat på praktikplatserna att studenterna
skall komma blir det en brist, ”men är det så att verksamheten verkligen har bestämt att man
tar studenter, så brukar det alltid fungera”. Arbetet med VFU innebär att informera
studenter, handledare och organisationsledning, enligt en av lärarna, och om detta kan finnas
brister i att man inte har kunskap om hur informationen tas emot, samt om man har förstått
den information getts.
Seminarier och öppna föreläsningar är viktiga mötesplatser men det förutsätter att
handledare kommer, enligt en av lärarna. Många handledare har ett pressat arbetsschema
och de skulle egentligen behöva belönas med ”morötter” av sin verksamhet i form av tid för
den praktiserande studenten och att gå på seminarier och föreläsningar, enligt en av lärarna.
Att vara handledare skall ses som en kompetensutveckling och belönas utifrån det, enligt
denna lärare.
Bristen på användning av utvärderingskunskapen i verksamheterna efter
utvärderingsverkstaden uttalas i intervjuerna. Det fanns ingen egentlig plan för hur
verksamheterna skulle ta tillvara på kompetensen från UV. Samspelet mellan teori och
praktik upplevdes inte ha fungerat på grund av tidsbristen att utföra de uppgifter som getts
mellan träffarna i utvärderingsverkstaden. Medarbetaren uttrycker detta: ”Tidsbristen gjorde
att det verkligen blev krock mellan teori och verklighet”. Tidpunkten för deltagandet i
utvärderingsverkstaden uppges att inte fungerat bra för förändringsprojektet. En av cheferna
upplever detta som följande: ”Vi förstod på henne att hon inte hade så stor nytta av
Utvärderingsverkstaden eftersom det kom efter projektet.”

5.2 Resultat från enkäter
Som framgår av enkäten (se bilaga B för frågor om VFU) för programutvärdering av
socionomstudenter som fick examen i januari 2011 handlar frågorna om både VFU I och VFU
II avseende kvaliteten i en del utvalda moment relaterade till VFU och betydelse av dessa för
studenternas eget lärande. Resultatet presenteras utifrån dessa två teman, det vill säga,
kvaliteten i olika moment i båda VFU-kurser och deras betydelse för lärande för individer, i
detta fall för enbart studenter.

5.2.1 Kvaliteten i olika moment i VFU
Studenternas upplevelser om kvaliteten i de olika element som ingår i VFU visar, som
framgår av tabell 1, i stor utsträckning en nöjdhet även om det finns variation mellan dessa
praktiska element.
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När svarsalternativen 4 och 5 slås ihop visar resultatet att 39 av 45 studenter är nöjda med
sina insatser, 33 nöjda med kontakter med handledare, 39 nöjda med bemötande på
praktikplatser, 28 nöjda med kontakter med lärare och 27 nöjda med seminarier. Resultatet
för kontakter med lärare och seminarium på MDH visar vidare att nästan var tredje kryssat
för 3 vilken kan också indikera en viss ”måttlig” känsla. Denna tendens för
högskolerelaterade moment fortsätter, som kan läsas från tabeller nedan, även för VFU II.
Att tre till fyra studenter kryssat svarsalternativet 2 för övriga moment än egen insats, tre har
kryssat för ”mycket dålig” (1) när det gäller kontakter med handledare och en kryssat för
”mycket dålig” avseende bemötande på praktikplats är också intressant att fundera över.

Tabell 1. Kvaliteten i olika moment i VFU I

(Antal = 45)

Mycket
dålig

Mycket
bra

1

2

3

4

5

Egen insats

0

0

6

20

19

Kontakter med handledare

3

4

5

11

22

Bemötande på praktikplats

1

3

2

13

26

Kontakter med lärare

0

4

13

12

16

Seminarium på MDH

0

4

14

18

9

Studenternas bedömning på VFU I som helhet visar liknande mönster som de olika
elementen ovan. Sammanlagt 31 av 45 studenter är nöjda med VFU I om vi tar hänsyn till
svarsalternativen 5 och 4, medan nio studenter har en ”måttlig” känsla (svarsalternativ 3) för
VFU I , en student kryssat 2 och fyra ”mycket dålig” (1). Trots att den stora majoriteten är
nöjd (svarsalternativ 4 och 5) med VFU I som helhet är frekvensfördelningen avseende
”mycket dålig” och närliggande svarsalternativ 2 ett resultat som man måste fundera över
och eventuellt kontrollera genom nya studier..
Svaren på frågor om VFU II visar, som framgår av tabell 2, att det är en viss minskning av
svar som ”mycket dålig” (1) och 2 och motsvarande ökning i svaren med ”mycket bra” (5) och
4 som kan tolkas som ganska bra. Men fortfarande finns det skillnader avseende
praktikplatsrelaterade respektive högskolerelaterade momenten.
Om svarsalternativen 4 och 5 slås ihop visar resultatet att 38 av 39 studenter är nöjda med
sina insatser, 31 nöjda med kontakter med handledare, 34 nöjda med bemötande på
praktikplatser, 27 nöjda med kontakter med lärare och 27 nöjda med seminarier.
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Tabell 2. Kvaliteten i olika moment i VFU II
(Antal = 39)

Mycket
dålig

Mycket
bra

1

2

3

4

5

Egen insats

0

0

1

18

20

Kontakter med handledare

1

5

2

6

25

Bemötande på praktikplats

0

3

2

11

23

Kontakter med lärare

0

2

10

17

10

Seminarium på MDH

0

1

9

20

7

Vad gäller studenternas helhetsbedömning av VFU II svarar 17 studenter ”mycket bra” (5), 15
studenter kryssat för svarsalternativet 4, tre studenter kryssat för svarsalternativet 3 och fyra
studenter för alternativet 2. Ingen har kryssat ”mycket dålig. Det intressanta är att ingen
svarar ”mycket dålig” om VFU II jämfört med fyra studenter som kryssat för ”mycket dålig”
om VFU I.

5.2.2 Lärande för individer
Svaren om de olika momentens betydelse för eget lärande under VFU I visar, som framgår av
tabell 3, att andelen som kryssat för ”mycket dålig” (1) och 2 minskat och motsvarande
ökning i svarsalternativet 4. När vi slår ihop svarskategorierna 4 och ”mycket bra” (5)
respektive svarsalternativen 2 och ”mycket dålig” (1) kan vi se att betydande majoritet av
studenterna är nöjda, men en vis andel fortfarande är missnöjda vilka inte kan försummas
för ett så relativt begränsat urval. Skillnader mellan praktikplatsrelaterade och
högskolerelaterade momenten fortsätter att existera.

Tabell 3. Betydelsen av olika moment i VFU I för eget lärande
(Antal = 45)

Mycket
dålig

Mycket
bra

1

2

3

4

5

Egen insats

0

0

4

22

19

Kontakter med handledare

2

1

5

12

25

Bemötande på praktikplats

1

1

5

14

24

Kontakter med lärare

1

3

12

18

11

Seminarium på MDH

1

3

14

17

9
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Betydelsen av VFU I som helhet för eget lärande visar att 16 av 45 studenter svarar ”mycket
bra” (svarsalternativet 5), 17 på svarsalternativet 4, nio på svarsalternativet 3, två på
alternativet 2 och en på ”mycket dålig” (1). Det innebär att en klar majoritet (33 av 45) av
studenterna anser att VFU I haft tillräcklig positiv betydelse för deras lärande. Här ser vi
också att frekvensfördelningen avseende svarsalternativen 1 och 2 är ett resultat som kräver
vidare funderingar över för en ökad förståelse.
Svaren på frågor om de olika momentens betydelse för eget lärande under VFU II indikerar,
som framgår av tabell 4, jämfört med svarsmönstret för VFU I, en viss försämring vad gäller
kontakter med handledare respektive lärare, bemötande på praktikplats och seminarium på
MDH. Men den återkommande tendensen att en betydande majoritet är nöjd fortsätter här
också avseende betydelsen av olika moment för eget lärande under VFU II. När
svarsalternativen 4 och 5 slås ihop visar resultatet att 38 av 39 studenter är nöjda med sina
insatser, 33 nöjda med kontakter med handledare, 36 nöjda med bemötande på
praktikplatser, 20 nöjda med kontakter med lärare och 20 nöjda med seminarier på MDH.
Tendensen att högskolerelaterade momenten har fått fler kryss på svarsalternativet 3 än
kryss på samma svarsalternativ för praktikplatsrelaterade momenten fortsätter här också.

Tabell 4. Betydelsen av olika moment i VFU II för eget lärande
(Antal = 39)

Mycket
dålig

Mycket
bra

1

2

3

4

5

Egen insats

0

0

1

14

24

Kontakter med handledare

1

1

4

8

25

Bemötande på praktikplats

0

2

1

10

26

Kontakter med lärare

1

1

17

14

6

Seminarium på MDH

0

3

15

13

7

När vi analyserar svara på frågan om helhetsbedömning om betydelsen av VFU II för eget
lärande ser vi att ingen har kryssat för ”mycket dålig” (1). Sammanlagt 32 av 39 studenter
svarat på ”mycket bra” (17 studenter) eller på svarsalternativet 4 (15 studenter) vilken
innebär att tendensen i helhetsbedömning är återkommande vad gäller VFU II. Tre studenter
har kryssat för svarsalternativet 3 och fyra studenter på 2.

5.3 Förbättring av nuvarande och utveckling av nya mötesplatser
Att verksamheten i fråga inte var redo att ta emot praktikanter, enligt en student, föreslås ett
område som kan förbättras: ”Samtidigt vill jag inte att de ska ta emot om de inte tycker de
klarar det, man vill ju inte känna sig i vägen. Att de försöker tänka att jag är framtida
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kollega.” Samma student önskar också att vara två och två på praktikplatsen för att då blir det
möjligt, enligt denna, att tillsammans kunna reflektera och ha ett utbyte med varandra och
kunna koppla till litteratur. Studenten tror att lärandet kan öka och bli bättre under
praktiken då.
En annan student tar upp ”populariteten” av praktikplatser och nämner att vissa
verksamheter inte var ”så populära” och det är ju ”tråkigt för de har ju många platser”.
Avståndet där studenter bor och praktikplats tar upp också av denna student vilket kan
innebära mer tid till resor och även ökade kostnader för praktikanten.
Utifrån sin kritik mot längden av VFU föreslår en student att det behövs mer VFU. Denna
aspekt nämns av flera studenter. En av dem uttrycker detta så här:
Längre tid jag tror att man får igen det också att man får säkrare studenter som lättare kan dra
koppling mellan teori och praktik och att man får en mer förförståelse för det teoretiska sedan
när man kommer tillbaka till skolan, plus att man får säkrare studenter sen när de är klara. Att
man liksom vet, man har fått olika sätt visade för sig hur man kan vara som socionom, det tror
jag är väldigt bra.

Det finns en viss kritik mot kurslitteratur hos en av studenterna. Att läsa litteratur anses ta
mycket tid och istället önskar studenten ”någon annan form av uppgifter än bara läsa
böcker”, exempelvis fallbeskrivningar eller ”någonting annat” utan att precisera.
Det finns önskemål hos en av studenterna att det skulle vara önskvärt att flera föreläsare från
verksamheter kommit och berättade om ”hur de jobbar”. Som svar på en följd fråga om
”Kanske en enhetschef… andra professioner i verksamheten…?” säger studenten:
Ja absolut, vi hör ju bara namn på olika funktioner i verksamheterna och det vore ju intressant
att få höra från dem hur de jobbar och vad deras vardag handlar om i arbetet. Till exempel
socionomyrket är ju så svårt att veta vad man vill jobba med när man är klar.

De flesta handledare har funderat över förändringar eller förbättringar, men då de
representerar olika verksamheter och olika kommuner, får de olika karaktär. En handledare
föreslår ett trepartsmöte (student, handledare och kontaktlärare) som kunde äga rum
exempelvis inför placeringen av studenten eller under VFU-tiden, vilka kan fylla olika
funktioner. Mötet inför placering kan vara viktig för att kunna bedöma praktikplatsen och
därmed kunna göra bättre placeringar. Handledaren uttrycker vidare att det är lite komplicerat
att vara fyra lärare för 90 studenter.
Ett annat förslag är att ha praktikcentrum som några handledare hade erfarenhet av när de var
studenter själva. Inom ramen för detta kunde studenter och lärare föra samtal om svåra saker
studenter kommit i kontakt med. Ett ytterligare förslag från en handledare är att
kompetensutveckling genom auskultation för högskolans lärare på en arbetsplats för socialt
arbete. Det borde vara en regelbunden återkommande möjlighet för lärarna.
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Handledarna uttalar förslag även för studenterna. En av handledarna uttrycker detta så här:
”Jag tänker litegrann i mentorskapstermer, i en mötesplats. Att unga och gamla, erfarna,
mindre erfarna.” Mentorskap föreslås i en mera preciserad form, där någon person, en
yrkesverksam socionom, som studenten kan reflektera tillsammans med om sin utbildning
under hela sin utbildning.
Ett annat förslag om att yrkesverksamma skulle kunna medverka i undervisningen med sina
erfarenheter från verkliga livet och till exempelvis kunna levandegöra kurslitteraturen. En av
handledarna uttrycker detta lite med ironiska termer: ”Jag tycker det är kul att fuska som
lärare.” En handledare föreslår att vid ett SOC-CAFÉ, en verksamhet som anordnas i
samarbete mellan studenter och lärare på MDH, kan yrkesverksamma socionomer möta
studenter för samtal om studierna och det sociala arbetet, exempelvis en gång per termin. Det
kan innebära för studenterna att möta ”verkligheten”, men även glädjen och att det kan vara
ett ”roligt” arbete att vara socionom.
Några handledare formulerade klara önskemål som kan innebära nya mötesplatser. Att i
kompetenstrappa bör finnas både handledarutbildning, handledaruppdraget samt möjlighet till
magisterexamen, uttrycks som ett önskemål som bör tas med i samarbetet mellan högskolan
och kommunen, enligt handledarna. Ett annat konkret förslag om samverkan mellan
Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola är att utveckling en
magisterutbildning för yrkesverksamma socionomer. Vidare efterfrågar en handledare
forskning på arbetsplatsen genom att exempelvis en praktiker kan söka hjälp i stil med att:
”… kunna formulera våra idéer. Få hjälp på något sätt att teoretisera våra idéer”. En
handledare nämner ytterligare ett förslag om en möjlig mötesplats där kommunen och
högskolan samarbetar kring mentorskap. Genom mentorskap kan kompetensen hos personal,
som är i 50 – 65 års ålder, tillvaratas för nytta för yngre kolleger och studenter på VFU och i
utbildning.
Flera förbättringar och utvecklingsförslag framkommer i intervjuerna av lärarna. Några
förbättringsförslag nämns av flera lärare. Till exempel att en praktikperiod skall vara lite
längre. En lärare uttrycker detta så här: ”Rent organisatoriskt så skulle ju VFU två vara
längre. Fem veckor längre. Det skulle vara femton veckor. VFU ett skulle vara tio veckor.”
Samtliga lärare uttrycker att de vill få tid att besöka studenterna ute på praktikplatserna och
även besöka VFU-platserna vid andra tider på året än enbart under VFU-perioden. Att
förbättra och utöka samarbetet med handledare och deras verksamheter, nämns också av
flera handledare.
Ett önskemål som tas upp av en lärare är att kontinuerligt följa och fördjupa sig i några av
arbetsplatserna. En lärare uttrycker detta som följande: ”Som jag förstått så händer
någonting i de här arbetsplatserna när de har studenter. Vad händer, vad utvecklas? Vad
händer när man på ett aktivt sätt i en verksamhet verkligen tar in studenter.”
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En av lärarna påpekar att när det sker organisationsförändringar på praktikplatserna får det
konsekvenser i tillgång till praktikplatser. Organisationsförändringar är krävande för
medarbetarna vilket innebär mindre tidsutrymme för att ta emot praktikanter.
Enligt lärarna är det viktigt också att handledarna har en adekvat akademisk utbildning,
nämligen socionomutbildning eller motsvarande, för sitt uppdrag, att ta emot
socionomstudenter. Önskemålet är att handledare bör vara socionomer som tar emot
socionomstudenter, enligt en av lärarna. Men det skall inte tolkas som att tänka bara på
akademisk examen, eftersom det finns många av erfarenhet kompetenta handledare utan
någon akademisk utbildning.
Det finns ingen kunskap om hur urvalet av handledare går till på arbetsplatserna, enligt en av
lärarna. Är det frivilligt eller ”tvingande”? Om det är tvingande, vilka konsekvenser får det i
så fall för studenterna? Detta har nära koppling till uppföljning och utvärdering av
mötesplatser.

6

DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER

Syftet med denna studie var att utvärdera lärande och utveckling i mötesplatser där
Mälardalens högskola samarbetar med Eskilstuna kommun och Västerås stad. Studiens
fokusområden var två av sådana mötesplatser, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
Utvärderingsverkstäder (UV).
Resultaten från intervjuer och enkäter visar att en stor majoritet av studenter, handledare
och lärare har positiva upplevelser och erfarenheter om VFU. Liknande tendens råder även
om UV. Negativa upplevelser eller påpekade brister har både organisatoriska och individuella
(jfr. Ahrne, 1993) orsaker. Trevliga och mottagliga handledare som inte har tid,
praktikplatser som inte är tillräcklig förankrade hos organisationer, lärare som inte har
möjlighet att besöka studenter ute på fältet är exempel på de områden som individuella och
organisatoriska inslagen är i samspel.
Praktikplatser som kostar pengar och tid för studenter på grund av avståndet mellan där
hon/han bor och praktikplatsen, brister i handledarkompetens och brister i vissa
praktikplatsers relevans för socionomutbildningar etc. kan ha kopplingar till praktikplatser
som vår socionomutbildning har tillgång till. Närliggande socionomutbildningar i Örebro,
Uppsala och Stockholm gör att det finns, som påpekas även av en intervjuade, en konkurrens
i regionen vilket val av en del praktikplatser som inte skulle väljas om det funnits andra
möjligheter.
Enkätresultaten visar att en stor majoritet av studenterna var nöjda med VFU I och II, men
andelen som upplever kvaliteten i olika moment i VFU och momentens betydelse för eget
lärande ”mycket dålig” eller den närliggande svarskategorin är också viktig för ett sådant
begränsat urval och därför bör fundera över i vidare förbättrings- och utvecklingsarbeten.
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Den relativa försämringen som kommer fram i svaren om VFU II avseende kontakter med
handledare och lärare, bemötande på praktikplats och seminarium på MDH kan bero på en
del andra orsaker också. Men en aspekt kan vara att den övergång som sker från att vara
”observant” till att vara ”aktör under” VFU II, som nämns i intervjuer, kan innebära mer
kritisk inställning, selektivitet, höga förväntningar etc. Oavsett den ena eller den andra
anledningen är det viktigt att kunna genom nya undersökningar eller metoder identifiera vad
som kan ligga bakom dessa skillnader.
Som framgår av resultaten från intervjuer och enkäter finns det en hel del områden som kan
tas med i vidare förbättrings- och utvecklingsarbeten avseende VFU och UV i synnerhet och
mötesplatser mellan högskolan och omgivande aktörer i allmänhet. I förhållande till dessa
områden vill vi uppmärksamma följande rekommendationer:
1. Det finns ingen tvekan om att samarbetet måste fortsätta och utvecklas, men det
behövs mer organisatorisk koordinering mellan samverkande organisationer. En
tillräcklig bra koordinering innebär förankring av praktikplatser hos mottagande
organisationer och detta anses vara en viktig aspekt för att praktiken skall gå bra för
berörda. Det kan bidra till bättre bemötande och till användning av kunskaper från
handledningen in i själva verksamheten.
2. Det behövs mer koordinering mellan studenter, handledare och lärare. Som en del av
detta finns det önskemål att lärarna besöker studenterna ute på fältet. Att fortsätta
med öppna tematiska föreläsningar på MDH kan också förstärka denna koordinering.
3. Det behövs kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar dels inom respektive
organisation, dels mellan samverkande organisationer. Uppföljningar och
utvärderingar kan i sin tur bädda för en systematisk dokumentation och kunskapsbas
så att viktig kunskap inte går förlorad.
4. Det är viktigt att handledarna har lämplig akademisk utbildning eller motsvarande
yrkeserfarenheter och handledarutbildning. Men det är också viktigt att handledarna
har tid för att kunna vara med praktikanter.
5. I intervjuer med handledarna kommer det fram önskemål avseende en vidare
utbildning i form av magisterutbildning för yrkesverksamma socionomer eller
motsvarande, vilket kan tas med i vidare utvecklingsarbete. Detta föreslås som ett
samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH.
6. Upplevelser om kurslitteratur kan tas som en anledning att litteraturen ses över och
nya verksamhetsnära uppgifter ges i den mån det går. Som förekommer i andra
kurssammanhang kan det finnas en del problem avseende litteratur och uppgifter för
VFU och därför bör ett särskilt fokus läggas på nya alternativa uppgifter.
7. Ett annat område som bör ses över är att ta in mer föreläsare och praktiker från fältet
i utbildningen. Innehållet av dessa tillfällen är också viktigt för att kunna ge konkreta
bilder från fältet så att det bidrar till studenternas förberedelse inför VFU.
8. Att kunna använda erfarenheter från VFU och UV i förbättrings- och
utvecklingsarbete inom respektive samverkande organisation är ett annat område
som bör fokuseras på.
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9. Enkätresultaten indikerar att de moment som har fler svar på ”mycket dålig” (1) och
närliggande svarskategori (2) måste undersökas vidare med alternativa metoder för
att kunna identifiera möjliga orsaker och bidra till ökad förståelse kring denna
problematik.
De här rekommendationerna kan tillsammans med övrigt resultat bidra med ”underlag för
ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskapsbildning” (Sjöberg, Brulin &
Svensson, 2009), vilket innebär att utvärderingen är början av en ny process av förbättringsoch utvecklingsarbeten avseende mötesplatser.

26

REFERENSER
Ahrne, G. (1993). Delvis människa, delvis organisation. Sociologisk Forskning, 1, 59–78.
Aytar, O. (2011). ”Välkommen till Flen – Bäst på bemötande”: Berättelsen om en
forskningscirkel för bemötandefrågor. I P. Lahdenperä (Red.), Forskningscirkel Arena för verksamhetsutveckling i mångfald (s. 65-89). Eskilstuna/Västerås:
Mälardalens högskola.
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Dahlgren, L. (1998). Forskaren som deltagare. I J. Holmer & B. Starrin (Red.),
Deltagarorienterad forskning (s. 89–98). Lund: Studentlitteratur.
Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1 –
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund:
Studentlitteratur.
Eriksson, B. G. (2011a). Inledning. I B.G. Eriksson, & P-Å. Karlsson (Red.), Verkstäder för
utvärdering i välfärdsverksamheter – Erfarenheter från några svenska FoUenheter och högskolor (15-17).
Eriksson, B. G. (2011b). Utvärderingsverkstäder – Struktur och process. I B.G. Eriksson, &
P-Å. Karlsson (Red.), Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter –
Erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor (25-34).
Eriksson, B.G., & Karlsson, P-Å. (Red.) (2011). Verkstäder för utvärdering i
välfärdsverksamheter – Erfarenheter från några svenska FoU-enheter och
högskolor.
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan: konsten
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik.
Greene, J.C., Caracelli, V.J., & Graham, W.F. (1989). Toward a Conceptual Framework for
Mixed-Method Evaluation Designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11
(3), 255-274. Hämtad den 7 januari 2012 från http://www.jstor.org/stable/1163620
Göransson, J. (2011). Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och
Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling. En översiktlig
kartläggning. Västerås/ Eskilstuna: Samhällskontraktet. Hämtad den 23 januari
2012 från
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.45151!kartlaggning%20av%20samverkan%20ino
m%20hallbar%20utveckling.pdf
Halvarsson, A., & Öhman, A. (2009). Hur teori kan bidra till lärande – interaktiv forskning i
nationella utvecklingsprogram. L. Svensson, G. Brulin, S. Jansson, & K. Sjöberg
(Red.), Lärande utvärdering genom följeforskning (145-163). Lund:
Studentlitteratur.

27

Jess, K. (2008). Developing a program theory of Evaluation Verkstad Practice. Paper
presented at the annual meeting of the American Evaluation Association, Denver CO.
Jess, K. (2011). Programteori för utvärderingsverkstäder. I B.G. Eriksson, & P-Å. Karlsson
(Red.), Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter – Erfarenheter från
några svenska FoU-enheter och högskolor (s. 35-43).
Karlsson, O. (1999). Utvärdering – Mer än metod. Tankar och synsätt i
utvärderingsforskning. Stockholm: Svenska kommunförbundet.
Karlsson Vestman, O. (2011). Utvärderingsverkstäder och lärande. I B.G. Eriksson, & P-Å.
Karlsson (Red.), Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter – Erfarenheter
från några svenska FoU-enheter och högskolor (s. 73-84).
Karlsson, P-Å., Beijer, E., Eriksson, B., & Leissner, T. (2008). Evaluation Workshops for
Capacity Building in Social Welfare Work: Some Swedish Examples. Evaluation, 14
(4), 483-489. Hämtad den 18 januari 2012 från
http://evi.sagepub.com/content/14/4/483
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.
Mälardalens högskola. (2011). Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016.
Västerås/Eskilstuna: Mälardalens högskola.
Rönnerman, K. (2004). Vad är aktionsforskning? I K. Rönnerman (Red.), Aktionsforskning i
praktiken – erfarenheter och reflektioner (s. 13–30). Lund: Studentlitteratur.
Samhällskontraktet (2012). Ett spetssamverkanscentrum i västra Mälardalen mellan
offentlig sektor och Mälardalens högskola. Hämtad den 23 januari 2012 från
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.24832!rapportsamhallkontraktet.pdf
Sjöberg, K., Brulin, G., & Svensson, L. (2009). Lärande utvärdering – följeforskning: En
syntes. L. Svensson, G. Brulin, S. Jansson, & K. Sjöberg (Red.), Lärande utvärdering
genom följeforskning (259-279). Lund: Studentlitteratur.
Starrin, B. (1998). Tillämpad social forskning. I. Holmer, & B. Starrin (Red.),
Deltagarorienterad forskning (s. 11–26). Lund: Studentlitteratur.
Svensson, L., Brulin, G., Ellström, P-E., & Widegren, Ö. (Red.) (2002). Interaktiv forskning
– för utveckling av teori och praktik. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Vedung, E. (2009). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad den 28
juni 2011 från http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf.
Åkerström, J., & Brunnberg, E. (2011). Young People as Partners in Research: Experiences
from an Interactive Research Circle with Adolescent Girls. Artikelmanus.

28

BILAGA
Bilaga A: Intervjuguider

Intervjuguide för VFU
De följande frågorna är skrivna för VFU som exempel. Annars kan vi använda dem även för
UV genom att ersätta Verksamhetsförlagd utbildning med Utvärderingsverkstäder. Små
justeringar kan göras även för att anpassa till studenter, praktikanter, handledare och lärare.
När vi kommer överens om dessa frågors innehåll skriver vi separata intervjuguider till
respektive intervjugrupp.

1. Hur har genomförandet av Verksamhetsförlagd utbildning och
Utvärderingsverkstäder gått till?
En tematisk öppen fråga om denna frågeställning:
Vi kan börja med en fråga om processen kring Verksamhetsförlagd utbildning. Kan
du berätta om dina erfarenheter och upplevelser om genomförandet av
Verksamhetsförlagd utbildning?
Tanken med denna frågeställning är att kunna identifiera styrkor och svagheter under
genomförandet.
2. Vad har Verksamhetsförlagd utbildning och Utvärderingsverkstäder lett
till för individen (student/deltagare, handledare,
lärare/samordnare/utbildare) respektive organisationen?
En tematisk öppen fråga om denna frågeställning:
Nu kan vi gå över till ett annat tema. Om du tänker på hela VFU vad VFU lett för dig
som individ?
När vi får tillräckliga svar på betydelsen av VFU för intervjuade, kan vi gå över en
liknande fråga om vad VFU lett till för organisationen där personen studerar/jobbar.
3. Vad har saknats i Verksamhetsförlagd utbildning och
Utvärderingsverkstäder?
En tematisk fråga om denna frågeställning:
Nu har vi pratat om hur VFU fungerat och vad denna lett till för dig som individ och
organisation. Om du tänker på det hela har du saknat något i VFU utifrån dina
erfarenheter och upplevelser?

4. Hur kan Verksamhetsförlagd utbildning och Utvärderingsverkstäder
utvecklas och nya mötesplatser skapas utifrån erfarenheter hittills och
framkomna behov?
En tematiks fråga om denna frågeställning:
Du nämnde vad du har saknat i VFU (om intervjupersonen har nämnt något/några
saker om detta). Tänk dig att du får möjligheten att utveckla VFU utifrån dina
upplevelser och erfarenheter. Hur skulle du utveckla VFU?
När vi får tillräckliga svar om hur personen skulle utveckla VFU kan vi ställa en fråga i
stil med:
Om du nu funderar över möjliga nya mötesplatser mellan kommunen och högskolan
utifrån dina erfarenheter och upplevelser om VFU vilka du skulle vilja helst
utveckla?

Övriga frågor i samband med tematiskt öppna frågor:
Beroende på svaret på respektive tematisk fråga ska vi ställa relevanta uppföljningsfrågor.
Om vi vill bekräfta något uttalande kan vi ställa frågor såsom ”Om jag förstått dig rätt menar
du …?” Om vi vill att hon/han ska utveckla sitt svar kan vi ställa frågor i stil med ”Kan du
utveckla det du sa om …?”. Direkta frågor i stil med ”Vad tycker du om…?” när
intervjupersonen inte svarar direkt och vi vill ha ett svar kan vi vänta med i slutet av intervju
för att inte ”provocera” personen. Det kan hända att man använder indirekta frågor i stil med
”Hur gör man hos er avseende…?”

Intervjuguide för UV
Forskningsfråga

Intervjufråga

Inledande fråga: Kan du berätta om när du/din
medarbetare var med i Utvärderingsverkstaden. Hur
gick till? Anledning till deltagande?
Upplevelsen av lärande och
kunskapsanvändning som skett
i praktiken, efter deltagande i
en Utvärderingsverkstad?

Lärande: Vad lärde du dig/din medarbetare genom att
vara med i Utvärderingsverkstaden tycker du? På
vilket sätt skedde lärandet? Dialog, reflektion…
Kunskapsanvändning: Vad har hänt med resultaten
som kom fram i utvärderingen? På vilket sätt känner
du/ni att utvärderingsresultaten/kunskapen kommer till
användning på din arbetsplats? Hur menar du/ni då?
Hur kommer det inte till användning? Kan du/ni säga
något mer om det? Kan du/ni ge exempel?

Bilaga B: Frågor om VFU i avgångsstudenternas utvärdering av
socionomprogrammet våren 2011
Frågeformuläret består av olika moment som ingick i socionomprogrammet. Frågor om VFU
som ställdes under temat ”Utbildningens praktiska moment” var följande:

Utbildningens praktiska moment
Nedan följer ett antal frågor om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kan svara på en
skala från 1 till 5, där 1 betyder Mycket dålig och 5 betyder Mycket bra.
Vad anser Du om kvaliteten på de nedanstående momenten under den första VFU (termin
3)?
Mycket
dålig
1
2

3

4

Mycket
bra
5

Egen arbetsinsats under VFU:
Kontakter med handledare på praktikplats:
Bemötande på praktikplats:
Kontakter med ansvariga lärare på MDH:
Seminarium på MDH i slutet av VFU:
Samstämmigheten mellan lärandemål för VFU
och resultatet från VFU:
Om du tänker på kvaliteten i den första VFU:n
som helhet, vad är din bedömning?
Kommentera gärna:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Hur värderar Du följande moments betydelse för din inlärning under den första VFU
(termin 3)?
Mycket
dålig
1
2

3

4

Mycket
bra
5

Egen arbetsinsats under VFU:
Kontakter med handledare på praktikplats:
Bemötande på praktikplats:
Kontakter med ansvariga lärare på MDH:
Seminarium på MDH i slutet av VFU:
Samstämmigheten mellan lärandemål för VFU
och resultatet från VFU:
Samstämmigheten mellan dina förväntningar
på VFU och resultatet från VFU:
Om du tänker på inlärningen i sin helhet under
den första VFU:n, vad är din bedömning?
Kommentera gärna:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Vad anser Du om kvaliteten på de nedanstående momenten under den andra VFU (termin
5)?
Mycket
dålig
1
2

3

4

Mycket
bra
5

Egen arbetsinsats under VFU:
Kontakter med handledare på praktikplats:
Bemötande på praktikplats:
Kontakter med ansvariga lärare på MDH:
Seminarium på MDH i slutet av VFU:
Samstämmigheten mellan lärandemål för VFU
och resultatet från VFU:
Samstämmigheten mellan dina förväntningar
på VFU och resultatet från VFU:
Om du tänker på kvaliteten i den andra VFU:n
som helhet, vad är din bedömning?
Kommentera gärna:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Hur värderar Du följande moments betydelse för din inlärning under den andra VFU
(termin 5)?
Mycket
dålig
1
2

3

4

Mycket
bra
5

Egen arbetsinsats under VFU:
Kontakter med handledare på praktikplats:
Bemötande på praktikplats:
Kontakter med ansvariga lärare på MDH VFU:
Seminarium på MDH i slutet av VFU:
Samstämmigheten mellan lärandemål för VFU
och resultatet från VFU:
Samstämmigheten mellan dina förväntningar
på VFU och resultatet från VFU:
Om du tänker på inlärningen i sin helhet under
den andra VFU:n, vad är din bedömning?
Kommentera gärna:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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