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Utvärdering av studenters upplevelser av försöksverksamheten med 

övningsskolor 

Under åren 2014-2019 pågår en försöksverksamhet med övningsskolor vid 

Linköpings universitet i samverkan med Linköpings och Norrköpings kommun. 

Försöksverksamheten vänder sig till F-3 studenter på grundlärarutbildningen. 

Syftet är att ytterligare förstärka kvaliteten i lärarutbildningen genom att stärka 

de blivande lärarnas professionsutveckling. Försöksverksamheten avser även att 

fördjupa ett nära samarbete mellan universitetstes lärarutbildare och skolans 

handledare. Inom ramen för försöksverksamheten prövas nya former av 

samverkan mellan universitetet och verksamma inom skolan. 

 

Vi vill nu följa upp studenternas tankar om och erfarenheter av att genomföra sin 

VFU vid en övningsskola. Det övergripande syftet med denna utvärdering är att 

ta reda på för- och nackdelar med försöksverksamheten med övningsskolor ur ett 

studentperspektiv. Vi vill även fånga deras uppfattningar om den avslutande 

VFU:n, med placering vid en icke-övningsskola, för att jämföra och belysa hur 

deras olika erfarenheter förhåller sig till varandra. Utvärderingen ska 

huvudsakligen baseras på enkätundersökning. 

 

Det finns en projektledningsgrupp som kommer att vara rådgivande i samband 

med utformande av utvärderingens innehåll, enkätens utformning och övrig 

design. En pilotenkät är tidigare genomförd, finns att tillgå och bör användas 

som underlag vid utformandet av enkäten. 

 

Vi söker nu dig med erfarenhet av utvärderingsarbete. Utvärderingen ska rikta 

sig till de studenter på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 vid LiU, som 

genomför sin avslutande VFU våren 2018 och 2019. Totalt rör det sig om ca 200 

studenter i Linköping och Norrköping. Arbetet inkluderar insamlande och analys 

av två enkäter under våren 2018 och våren 2019, samt sammanställning och 

redovisning under september 2019.  

 

Till denna utvärdering är 175 000 kr avsatta. Det motsvarar ca 10 % av en 

heltidsanställning som lektor under 2018 enligt schablonlön och schablon-OH. I 

första hand prioriteras sökanden med huvudsaklig verksamhet inom 

Utbildningsvetenskap.  
 

Intresseanmälan skickas elektroniskt till projektledare Sofia Boo 

sofia.boo@liu.se senast den 31 januari 2018. Ange dnr LiU-2017-02743. Vid 

frågor, kontakta undertecknad (Sofia Boo). 

 

 
Sofia Boo, projektledare för försöksverksamheten med övningsskolor 

Fil lic, universitetsadjunkt 

mailto:sofia.boo@liu.se
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Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande 

581 83 Linköping 

Telefon: 013-28 56 99 

Mobil: 0700-896617 

Besöksadress: hus I:2, Campus Valla 

 

Sändlista 

Prefekter, studierektorer och avdelningschefer inom Utbildningsvetenskap 

Kansliet för utbildningsvetenskap 

 


