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ABSTRAKT 
I utbildningen till lärare ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU genomförs på en skola, förskola 
eller fritidshem hos en lärare i verksamheten, en VFU-lärare. För bedömning och kvalitetssäkring av 
utbildningsmomentet besöker en lärarutbildare från universitetet den lärarstuderande på VFU-platsen. 

Under besöket genomför i regel den lärarstuderande ett utbildningsmoment med barnen/eleverna där den 
besökande universitetslärarens observation av undervisningsmomentet tillsammans med information från 
VFU-läraren och den studerande utgör det bedömningsunderlag som lärarutbildaren behöver för att kunna 
examinera den lärarstuderandes VFU. Bedömningen, som görs mot kursplanens lärandemål, sker i det s.k. 
VFU-samtalet där parterna deltar och som vanligen hålls efter den studerandes undervisningsmoment. 

Det är inte ett tvång att dokumentera den lärarstuderandes prestation och samspel med barnen/eleverna, 
vilket medför en viss rättsosäkerhet eftersom en ny bedömning utifrån det genomförda 
undervisningstillfället inte är möjlig. Den besökande universitetsläraren antas ha underlag för ett 
godkännande eller ett underkännande. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inte sällan på förskolor/skolor som befinner sig på ett 
betydande avstånd från universitetet, vilket innebär långa restider för lärarutbildaren och därmed förlorad 
arbetstid. 

Syftet med denna studie är att undersöka om den ovan beskrivna gången kan ersättas med videoinspelning 
av undervisningsmomentet samt ett VFU-samtal via telebild med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet. 

Under höstterminen 2011 genomfördes ett mindre försök med en grupp frivilliga lärarstuderande som alla 
tidigare hade erfarenhet av besök under sin VFU. De tre aktörerna genomförde sedan, via telebild, ett 
regelrätt VFU-samtal, som samtidigt spelades in. 

Försöket visar att modellen, om den justeras något, kan vara ett alternativ till besök på VFU-platsen. De 
lärarstuderande var övervägande positiva till möjligheten att själva välja ett undervisningstillfälle och de 
hade inte heller någon direkt negativ inställning till VFU-samtal via telebild. Det störningsmoment som en 
lärarutbildare utgör då denne besöker VFU-platsen, både för barnen/eleverna och för den lärarstuderande, 
bortfaller vid videoinspelning. En ökad förståelse för den egna lärargärningen och med resultat ett 
fördjupat VFU-samtal borgar för en ökad kvalitet i utbildningen. Rättsäkerheten i examinationen går inte 
förlorad vid en videoinspelning av undervisningsmomentet eller vid genomförande av ett VFU-samtal via 
telebild. 
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1 INTRODUKTION 
I mina arbetsuppgifter som lärare inom Lärarutbildningen ingår att besöka 
lärarstudenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i förskolor och 
skolor. En del av lärarstudenterna genomför sin lärarutbildning på distans och deras 
VFU-kurser genomförs oftast i eller i närheten av studieorten, som inte sällan 
befinner sig på relativt långt avstånd från Lärosätet. Eftersom jag ofta arbetar i den 
del av Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet som genomförs på distans medför 
dessa besök en hel del resor. Resorna kan vara ganska långa och inte sällan uppgår 
restiden under en dag, för ett eller ett par besök, till närmare fyra timmar, dvs. en 
halv arbetsdag. Detta betyder att en halv dags arbete - själva VFU-besöken - kräver 
en restid som tar lika lång tid. Det är inte ovanligt att jag inom ramen för en VFU-
kurs har ett tiotal studenter som ska besökas. Detta innebär att restid motsvarande en 
hel arbetsvecka går åt för att besöken ska kunna genomföras. 

Utifrån min egen horisont finns det både fördelar och nackdelar med resorna. Till 
fördelarna hör att resorna, som oftast sker med bil, ger möjlighet till en stunds 
avskildhet där det finns möjlighet att fundera över hur en andra arbetsuppgifter ska 
lösas, men framförallt är det nackdelarna som gör sig påminda. Till dessa hör att det 
är en ganska enformig och tråkig sysselsättning att i flera timmar köra till och från 
olika VFU-platser. Dessutom innebär det i förlängningen en del stress eftersom 
restiden kan upplevas som ineffektiv och kunde ha ägnats åt att lösa andra 
arbetsuppgifter som nu måste skjutas upp till senare. 
Ur verksamhetens perspektiv innebär resorna att jag inte finns på arbetsplatsen och 
därmed inte är tillgänglig för studenter och kollegor. Dessutom innebär resorna 
relativt höga kostnader i form av bilhyra och för drivmedel. Detta framstår, vid en 
ytlig betraktelse, kanske inte som en pedagogisk fråga men eftersom kostnaderna för 
resor belastar kurskontot och innebär att det blir mindre över till t.ex. undervisning. 

Det kan således ur såväl den enskilde lärarutbildarens perspektiv som ur Lärosätets 
finnas anledning att undersöka möjligheter till att, med bibehållen kvalitet och 
rättsäkerhet, finna andra former för examination än besök på VFU-platsen. 
Det vetenskapliga intresset handlar om att analysera bedömning och grunden för 
bedömning av lärarstudenternas måluppfyllelse i samband med VFU. 
Utgångspunkt för analysen kommer att utgöras av mina egna anteckningar under två 
olika VFU-perioder. Vid det första tillfället genomfördes bedömningen på distans 
och vid det andra tillfället genomfördes bedömningen på VFU-platsen. 

1.1 Försök med examination utan besök på VFU-
platsen 

Hösten 2011 genomförde jag själv ett mindre försök att examinera lärarstudenters 
VFU utan att besöka lärarstudentens VFU-plats. De lärarstudenter som deltog i 
försöket genomförde sin sista termin vid Lärarutbildningen och hade alla haft besök 
under tidigare VFU-perioder. Detta innebar att det fanns en möjlighet att fråga 
studenterna om vilka för- och nackdelar som de kunde se med de olika modellerna 
för examination. 

1.1.1 Försökets upplägg 
De deltagande studenterna fick i uppgift att spela in en kort videosekvens där de 
genomförde ett undervisningsmoment tillsammans med den barn- eller elevgrupp där 
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de genomförde sin VFU. De fick själva välja tillfälle och fick göra om inspelningen 
hur många gånger som helst och ur de olika inspelningarna tillsammans med VFU-
läraren välja ut den som de ansåg bäst representerade studenten. För att spela in 
videosekvensen användes en dator med inbyggd kamera och den utvalda digitala 
videofilmen lades upp på en server på Lärosätet. Bara den examinerande läraren, 
dvs. jag själv, hade tillgång till de uppladdade videofilmerna.  
VFU-samtalen genomfördes som ett videosamtal via programmet Adobe Connect. 
Lärarstudenten och VFU-läraren befann sig på hemortens lärcentra och jag på mitt 
tjänsterum i Kalmar. 

Försöket kunde ha designats bättre, vilket visade sig när jag i efterhand och i 
samband med arbetet med den här uppsatsen grundligare läste in mig på området. 
Detta utvecklas i diskussionskapitlet. 
Under våren 2012 bedömde jag lärarstudenter på VFU på traditionellt sätt, dvs. med 
ett besök på VFU-platsen. Anteckningarna från de olika besöken används som ett 
referensmaterial gentemot försöket med examination via telebild. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbild-
ningen 

Lärarutbildningen i Sverige kan, liksom de flesta akademiska yrkesutbildningar, 
betraktas som uppdelad i två huvuddelar, den högskoleförlagda utbildningen, HFU, 
och den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Den högskoleförlagda utbildningen 
vilar på en akademisk tradition medan den verksamhetsförlagda delen har en mer 
praktisk inriktning. 
Begreppet verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen introduceras i 
slutbetänkandet, Att lära och leda, SOU 1999:63 (1999) inför propositionen En 
förnyad lärarutbildning, Prop. 1999/2000:135 (2000). I förarbetet framför 
kommittén bakom slutbetänkandet uppfattningen att det är väsentligt att det skapas 
en växelverkan mellan den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och den 
högskoleförlagda delen. Kommittén framhåller att lärarutbildningen i större 
utsträckning än tidigare ska förankras i konkret och praktisk erfarenhet och att denna 
ska utgöra en grund för det teoretiska innehållet. Samtidigt ska de teoretiska inslagen 
tydligare kopplas till den verksamhetsförlagda utbildningen och säkerställa ett 
vetenskapligt förhållningssätt till yrket, SOU 1999:63 (1999). 
Lärarutbildningens traditionella uppdelning i ämnen, pedagogik, metodik och praktik 
hade tidigare ifrågasatts av arbetsgruppen bakom departementsskrivelsen 
Lärarutbildning i förändring, Ds 1996:16 (1996), som menade att det förelåg en, 
som man uttryckte det “/...konstlad uppdelning i praktik och teori, liksom en 
uppdelning i ‘å ena sidan ämneskunskaper’ och ‘å andra sidan yrkeskunskaper’.../” 
(a.a. s. 34). 
I den proposition som följde återfinns tankarna om en växelverkan mellan de 
högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna från slutbetänkandet i stort sett 
oförändrade, Prop. 1999/2000:135 (2000). 

I den lärarutbildning, som startade hösten 2011, betonas VFU:ns roll som en 
förberedelse inför det kommande yrket (Prop. 2009/10:89 s. 38). Vidare anges i 
propositionen till den nya lärarutbildningen att den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen bör uppgå till 30 högskolepoäng, dvs motsvarande en termins studier 
(a.a. s. 38). 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de verksamhetsförlagda delarna i de två 
senaste versionerna av lärarutbildning i Sverige i stort sett har samma innehåll och 
syfte. I den senaste, som startade hösten 2011, betonas att den verksamhetsförlagda 
utbildningen ska ske i relevanta ålderskategorier och att verksamhetsförlagd 
utbildning inte längre ingår i ämnesstudierna, Prop. 2009/10:89 (2010). 

Formerna för examination av VFU regleras i Högskoleförordningen, SFS 1993:100 
och innebär att VFU är en kurs där examination sköts av en examinator som är 
utsedd av det aktuella lärosätet. 
Henriksson (2009) framhåller att det har funnits en vag koppling till lärarstudenters 
praktik och att utbildningsforskning ofta saknar koppling till lärarutbildningens 
praktiska delar. Införandet av begreppet VFU gjordes för att markera att det skulle 
finnas en koppling mellan den högskoleförlagda delen av lärarutbildningen och den 
verksamhetsförlagda delen. Det handlade inte längre enbart om praktisk träning i 
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undervisningsmiljön. Henriksson (2009) beskriver vidare en utveckling från att 
lärarstudenten, i särskilda övningsskolor och under överinseende av utsedda lärare, 
genomför praktiska moment enligt givna förlagor till krav på att lärarstudenten 
självständigt ska kunna koppla ihop teori och praktik. 
I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan lärarstudenten anses befinna sig 
i gränslandet mellan den akademiska delen av utbildningen och den kommande 
professionen (Hegender 2010). 

2.2 Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning 
Bedömning av VFU hänger starkt ihop med bedömning av de kunskaper som är 
nödvändiga för att klara yrket och det finns gott om forskning i ämnet. Vad som 
emellertid kan kallas specifik lärarkunskap är däremot inte entydigt. Jordell (2003) 
menar till och med att det kan betraktas som ett omöjligt uppdrag att beskriva 
lärarkunskap. Situationen är ändå inte hopplös eftersom lärarkunskap kan liknas vid 
ett universum med stjärnor och planeter och där allt hela tiden rör sig, men från en 
given plats och vid en bestämd tidpunkt går det ändå att se mönster och strukturer 
(a.a. s.2). Detta kan tolkas som att specifik lärarkunskap är kontextuell, dvs. den 
beror av sammanhang i tid och rum. 

2.2.1 Rättssäker bedömning 
Begreppet bedömning och begreppet examination används ofta tillsammans och det 
är inte alltid tydligt vad som avses och vad som är skillnaden mellan begreppen. 

Högskoleverket (2008) konstaterar att begreppet examination inte förekommer i 
någon av de förordningar som reglerar verksamheten i landets universitet och 
högskolor. Ett begrepp som däremot finns i förordningstexter är examinator. 
Högskoleverket (2008) framhåller att examination ändå är ett vedertaget begrepp 
som används i samband med betygsättning av studerandes prestationer och skriver: 

Med examination enligt högskoleförordningens regler måste förstås att en examinator 
bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas 
prestationer som anges i kursplanen. 

(Högskoleverket, 2008, s. 5) 

Examination handlar således om fastställande av betyg utifrån målformuleringar i 
den aktuella kursplanen. I samband med betygssättningen görs en bedömning av i 
vilken utsträckning de studerandes prestationer når upp till de angivna målen. 

Rättssäkerhet kan relateras till begreppet myndighetsutövning och handlar framförallt 
om förutsebarhet, dvs. att det finns fastställda och tydliga regler för hur 
myndighetsutövningen ska gå till och att dessa regler är väl kända av de inblandade 
parterna. Citatet nedan beskriver ett sätt att definiera begreppet rättssäkerhet: 

Med begreppet rättssäkerhet bör förstås ’förutsebarhet i rättsliga angelägenheter’. 
Villkoret för att rättssäkerhet ska anses råda är att det finns klara regler som är 
publicerade och tillämpas lojalt och korrekt av de rättstillämpande organen. 

(Högskoleverket, 2008, s. 13) 

De universitet och högskolor som har staten som huvudman, vilket gäller för de 
flesta universitet och högskolor, är statliga förvaltningsmyndigheter och är därmed 
skyldiga att följa förvaltningslagens regler. I förvaltningslagens mening är 
betygsättning att anse som myndighetsutövning gentemot de studerande. När en 
examinator fastställer ett betyg fattas således, i juridisk mening, ett beslut i ett 
betygsärende (Högskoleverket, 2008). 
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Högskoleverket (2008) anger villkor för att en rättssäker examination ska kunna 
genomföras. De centrala sammanfattas i nedanstående punkter: 

• opartiskhet, dvs. att examinator agerar sakligt och opartiskt vid examinationen 
• tydliga betygskriterier som är publicerade. Styrdokumentet här är kursplanen  
• att det finns ett korrekt underlag för bedömningen 
• att formerna för bedömningen är tydligt angivna 
Rättssäker bedömning handlar således om att förvaltningslagens krav på opartiskhet 
uppfylls, att examinator är införstådd med de mål som den studerandes prestationer 
ska jämföras med, att examinator har tillräckligt med kunskaper för att kunna 
genomföra en bedömning utifrån målen och att omständigheterna kring 
examinationen är sådana att examinator kan göra en bedömning, dvs. att det finns ett 
korrekt underlag. 

2.2.2 Lärarkunskap 
Den högskoleförlagda delen av lärarutbildningen har ofta betecknats teori och den 
verksamhetsförlagda har kallats praktik (Hegender, 2010). Begreppen har sitt 
ursprung i synen på att kunskap inom ett område kan vara dels teoretisk, dels 
praktisk. Teoretisk kunskap har en tydlig koppling till vetenskap, är 
kontextoberoende och kan uttryckas verbalt och betecknas därför påståendekunskap. 
Det handlar om att ha kunskap om något. Praktisk kunskap är kopplad till ett 
sammanhang, kontextberoende, uttrycks genom handling och kan därför betecknas 
procedurkunskap. I denna kunskapsmodell handlar den teoretiska kunskapen om att 
ha förståelse för något medan den praktiska kunskapen handlar om färdighet i att 
utföra vissa handlingar (Hegender, 2010 s. 17). 

Hegender (2010) menar emellertid att detta är ett allför förenklat synsätt för att vara 
användbart när det gäller att beskriva lärares yrkeskunskaper, eftersom lärares 
procedurkunskaper ofta förmedlas genom det talade språket, vilket kan leda till att 
lärares procedurkunskaper kan verka handla om påståendekunskaper. Läraryrkets 
påståendekunskaper visar sig först när lärare talar om sin yrkesutövning utanför 
undervisningssituationer (aa s.18). 

Nordänger (2010) har studerat vad erfarna lärare uppfattar som lärarkunskap. Studien 
utgick från att ett antal lärare, med mycket lång erfarenhet, fick beskriva vad de 
skulle vilja studera hos en tänkt blivande kollega innan denne anställdes. I försöket 
fick lärarna var för sig välja ut tre kritiska situationer där de skulle observera den 
sökande och på så sätt avgöra om den sökande var lämplig att anställa, dvs. 
uppvisade adekvata lärarkunskaper. Resultatet visade att lärarna, trots att de arbetade 
inom olika delar av utbildningsväsendet, hade mycket snarlika uppfattningar om vad 
de ville se (a.a. s. 66). De situationer som lärarna angav var: 

• uppstartssituationer som t.ex. inledning av en lektion 
• situationer som inte hade med undervisning att göra, t.ex. raster, arbetslagsmöten 

etc. 
Det väsentliga var att den blivande kollegan i början av en lektion visade förmåga att 
kunna skapa och upprätthålla ett ramverk kring den pedagogiska verksamheten. 
Ramverket innehöll faktorer som att fånga elevernas intresse och avgränsning mellan 
det som var väsentligt i relation till lektionens innehåll och det som var oväsentligt. 
Situationer som inte hade med undervisning att göra gav information om den 
blivande kollegans möjligheter till att bli en bra kollega. Lärarkompetens uppfattas 



8 

 

således inte enbart som en förmåga att kunna skapa god undervisning utan också att 
kunna bli en god kollega (Nordänger, 2010). 

2.2.3 Forskningsläget inom verksamhetsförlagd utbildning 
Det finns gott om studier som handlar om lärarutbildning och verksamhetsförlagd 
utbildning. Zeichner (Hegender 2010) har studerat lärarutbildning i USA och 
urskiljer fyra lärarutbildningstraditioner. Den första är den behaviouristiska som 
fokuserar på lärarstudentens beteende. Den andra, den personlighetsutvecklande, tar 
fasta på lärarstudenternas attityder och uppfattningar och grundar sig på 
fenomenologisk och konstruktivistisk syn på kunskap. Den tredje, den traditionellt 
yrkesmässiga utmärks av att lärarstudenter lär genom att följa erfarna lärares 
modeller, ett mäster-lärling-förfarande, medan den problemorienterade betonar ett 
kristiskt reflekterande förhållningssätt (Hegender 2010).  

Carlgren (1992) tar upp hur Zeichners modeller har varit synliga i svensk 
lärarutbildning och konstaterar att den problemorienterade traditionen har varit minst 
synlig. Istället har den traditionella hantverksutbildningen dominerat synsättet. VFU 
tenderar att inriktas mot att lärarstudenten blir en sorts ställföreträdande lärare som 
förväntas, mer eller mindre okritiskt, ta över den handledande lärarens modeller för 
undervisning (Hegender 2010). 

När det gäller yrkesrelaterad handledning, där VFU inom lärarutbildningen är ett 
exempel, har mästar-lärling-modellen en lång tradition som kan härledas tillbaka till 
det medeltida skråväsendet där det för lärlingen handlar om att inlemmas i en social 
praxis (Nielsen & Kvale 2000). En annan modell, som bygger på handling och 
reflektion beskrivs av Lauvås & Handal (2001). Skillnaderna mellan modellerna, 
som båda fokuserar på hur man lär sig läraryrket, är att handling-reflektion-modellen 
betonar reflektionen och därmed kan beskrivas som något mer akademisk i sin 
ansats, medan det situerade och erfarenhetsbaserade lärandet lyfts fram i mästar-
lärling-modellen (Hegender 2010). 
Mästar - lärling-modellen kan beskrivas utifrån fyra kriterier, där praxisgemenskap 
handlar om att lärandet sker i en yrkesmässig gemenskap som lärlingen är en del av 
och där denne deltar i yrkets olika aktiviteter. Yrkesidentiteten handlar om de olika 
färdigheterna i yrket som lärlingen stegvis lär sig att behärska. Det tredje kriteriet, 
lärande utan formell undervisning, beskriver hur lärlingen går in i yrket genom att 
observera och härma. Utvärdering beskriver hur lärlingens kunskaper prövas i 
praktisk handling och den respons som mästaren ger (Hegender 2010). 

Vem som är lärling är ofta tydligt, men vem som är mästaren är inte alltid lika 
självklart. Hegender (2010) refererar i sitt arbete till Hultman (2009) som beskriver 
att mästaren inte måste vara läraren på VFU-platsen, utan i praktiken utgörs av 
lärarstudentens hela lärmiljö, som även inkluderar den högskoleförlagda delen av 
utbildningen. Mästaren är, enligt denna modell, inte en person utan en kontext 
(Hegender 2010). 

Yrkesrelaterad bedömning kan vara av två slag, formativ respektive summativ. Den 
summativa bedömningen sker mot fastställda mål och kan därför sägas handla om 
grad av måluppfyllelse, dvs. den värderar det som hart gjorts. Den formativa 
bedömningen är framåtsyftande och handlar om vad som behöver göras för att 
uppställda mål ska nås. Formativ bedömning är en bedömning för lärande medan den 
summativa bedömning är en bedömning av lärande (Hult och Olofsson 2011). 
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2.2.4 Modeller för bedömning av VFU 
Reynolds & Salters (1995) beskriver i sitt arbete tre modeller för klassificering av 
yrkeskunskap. Modellerna beskriver olika tolkningar av kunskap och förståelse. 
Modell 1 utmärks av ett mycket förenklat sätt att se på yrkeskunskap medan Modell 
3 beskriver en betydligt större komplexitet. Modell 2 kan ses som ett mellanting 
mellan modell 1 och 3. De två första modellerna utmärks av en bahaviouristisk 
grundsyn medan den tredje modellen beskriver en holistisk syn på yrkeskunskap. 
Nedan följer en kort beskrivning av de tre modellerna. 

Modell 1 utmärks av en behaviouristisk syn på kunskap där yrkeskunskapen kan 
förstås utifrån enskilda element där yrkeskunskapen betraktas som summan av de 
ingående elementen. Erfarenhet betonas och yrkeskunskap hos en lärare erhålls 
genom att lärarstudenten lär sig att använda och tillämpa metoder och exempel från 
erfarna lärare. 
Modell 2 kan ses som en utveckling av modell 1 eftersom den också innehåller 
moment av reflektion via återkoppling. Kunskapssynen är även här behaviouristisk. 
Enligt modell 2 erhåller lärarstudenten yrkeskompetens genom övningsundervisning 
med hjälp av standardmodeller, reflekterar över modellernas effektivitet och 
införlivar dem i den egna repertoaren. 

Modell 3 problematiserar de andra modellerna genom att utgå från att träning med 
hjälp av färdiga mallar inte nödvändigtvis leder till önskad kompetens. 
Kunskapssynen är holistisk vilket innebär att den inte kan ses som summan av 
ingående delar. Detta beror på att yrkeskunskap, utifrån en holistisk syn, inte är 
möjlig att dela upp i komponenter. Den personliga dimensionen av kunskap betonas, 
vilket innebär att kompetens inte kan bedömas direkt genom avprickning av moment 
på listor. Bedömning av yrkeskunskap kräver istället förmåga att identifiera och tolka 
det observerade, vilket kräver egen gedigen kunskap i yrket. Reynolds & Salters 
(1995) menar att det krävs någon som förstår situationen och som kan värdera det 
som lärarstudenten gör och samtidigt ta hänsyn till att det inte finns några färdiga 
lösningar att luta sig emot. Lärarkompetens handlar om förmåga att kunna fatta 
relevanta beslut med hänsyn till bland annat uppsatta kunskapsmål och elevens 
förmåga i en given situation. 

Decision making within the classroom takes into account what is good for the child, in 
addition to simply selecting the most efficient means to reach required ends. 

(Reynolds & Salters, 1995). 

Ur bedömarens synvinkel handlar bedömning om att kunna urskilja vad som är 
relevant i en given situation. 

To see what is relevant, therefore, is not a question of recording sense experience at 
random; it is a question of selecting what is relevant to the case at hand. To do this we 
must already have the ability to recognise what is relevant in the data of experience. 

(Reynolds & Salters, 1995). 

Sammantaget innebär detta att en rättssäker bedömning av lärares yrkeskunskaper 
förutsätter att bedömaren har expertkunskaper inom läraryrket, i praktiken innebär 
detta att bedömaren själv är en erfaren lärare, och att bedömaren kan ta del av hela 
bedömningssituationen. Det räcker inte med att enbart observera lärarstudenten. 
Elevernas beteende och samverkan med varandra och med lärarstudenten behöver 
också ingå som en del i bedömningen (Reynolds & Salters, 1995). 
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3 SYFTE 
Detta arbete är avsett som en kort pilotstudie där det övergripande syftet är att 
undersöka om det går att genomföra en rättssäker examination av 
verksamhetsförlagd utbildning utan att genomföra besök på plats. Detta skulle kunna 
vara möjligt om det inte går att urskilja väsentliga skillnader i grunden för 
examinationen om samtalet sker på plats där den examinerande läraren har haft 
möjlighet att se studenten agera i ett underviningstillfälle tillsammans med barn eller 
elever, jämfört med om grunden för examinationen utgörs av ett videoinspelat 
undervisningstillfälle. Ytterst handlar detta om, om det i ett inspelat videoavsnitt 
finns tillräckligt mycket information för att videoinspelningen ska kunna anses 
uppfylla kraven på ett korrekt bedömningsunderlag. 

I det ena fallet utgörs basen för VFU-samtalet av en videoinspelning, där den 
lärarstuderande har spelat in ett lektionsmoment i vilket denne är aktiv tillsammans 
med barn- eller elevgruppen. Här finns videoinspelningen kvar och kan användas 
som stöd i VFU-samtalet genom att det faktiskt går att titta på ett moment igen, men 
frågan är om detta utnyttjas i samtalet. 
I det andra fallet handlar det om en traditionell examination där den examinerande 
läraren, jag själv, gör ett besök hos den lärarstuderande på VFU-platsen. 

I båda fallen utgörs empirin av mina anteckningar dels från betraktandet av 
videosekvensen, dels från observation av undervisningssituationen på plats. 

Syftet är också att undersöka lärarstudenternas uppfattning om en bedömning som 
inte sker genom att den examinerande läraren kommer på besök på VFU-platsen. 

3.1 Forskningsfrågor 
1 Vilka skillnader går att urskilja i bedömningsunderlaget när det gäller de båda 

bedömningstillfällena där bedömningen i det ena fallet skedde på distans, en 
förinspelad video, och i det andra fallet där bedömningen skedde på VFU-platsen? 

2 Vilken roll spelar den inspelade videosekvensen i VFU-samtalet? Det handlar om 
användningen av videoinspelningen som referens, t.ex. att examinator eller den 
studerande i samtalet refererar till ett inspelat avsnitt för att förtydliga eller 
förklara något i bedömningen. 

3 Vilka för- och nackdelar ser studenterna med att videofilma ett undervisnings-
avsnitt och genomföra VFU-samtalet via telebild? 

Empirin består för fråga 1 och 2 av studenternas inskickade videosekvenser, de 
inspelade VFU-samtalen, mina anteckninga och för fråga 3 en enkät (Bilaga 1). 
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4 FORSKNINGSPROCESSEN 

4.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen är induktiv och etnografisk i form av en deltagande observation, 
eftersom jag själv deltar i VFU-observationerna och VFU-samtalen och syftet är att 
studera vad som händer i samtalen. 

4.1.1 En etnografisk forskningsmodell 
Bryman (2011) utgår från en fyrfältsmodell i beskrivningen av den etnotgrafiska 
forskningsmodellen. Modellen utgår från två kategorier, forskaren och den 
beforskade miljön. 

Forskaren kan i modellen anta två roller, öppen eller dold. I den öppna forskarrollen 
är forskarens roll känd av de personer som deltar i studien och i den dolda rollen är 
forskarens roll som forskare inte känd av deltagarna. Detta är emellertid inte alltid 
alldeles tydligt eftersom forskarens roll kan vara känd för vissa av deltagarna, men 
inte av andra. Som ett exempel nämner Bryman (2011) en studie där forskarens roll 
var känd för de studerade läkarna, men inte av de patienter som läkarna mötte i sin 
yrkesutövning. 
I modellen kan den beforskade miljön vara antingen öppen/offentlig eller sluten. 
Exempel på öppna miljöer är bostadsområden, gäng och drogmissbrukare. Till slutna 
miljöer kan räknas skolor, sociala rörelser, sekter och företag. 

Fyrfältsmodellen kan illustreras med hjälp av ett koordinatsystem där miljöns 
karaktär, öppen eller sluten, utgör ytterligheterna på den horisontella axeln och där 
forskarrollen, öppen eller dold, utgör ytterligheter på den vertikala axeln. Beroende 
på vilka förhållanden som gäller för en studie kan den klassificeras som tillhörande 
ett av fälten 1, 2, 3 eller 4, se bild 4.1 (Bryman, 2011). 

Föreliggande studie, som genomfördes i olika skolmiljöer (som tillhör kategorin 
sluten miljö), kan kopplas till ett av fälten 2 eller 3. Vilket av de båda fälten som 
studien ska tillhöra avgörs av forskarrollen (öppen eller sluten). Denna är emellertid 
inte oproblematisk att fastställa eftersom varken forskaren (jag själv), eller de 

Bild 4.1, efter Bryman, 2011, s. 380

Öppen/offentlig
miljö

Sluten miljö
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studerande var medvetna om att materialet skulle ingå i en studie vid tidpunkten för 
insamlingen av forskningsmaterialet (höstterminen 2011 och vårterminen 2012). 
Forskarrollen kan i det perspektivet betraktas som dold. Å andra sidan redovisades 
det tydligt att anteckningar från VFU-samtal och videoinspelningar skulle studeras 
när väl forskningsprocessen kom igång. I det sammanhanget kan forskarrollen 
betraktas som öppen. 

4.1.2 Dokument som forskningsmaterial 
Observationer och intervjuer är vanliga källor i kvalitativa studier. Ett problem med 
dessa är att de utgör ”främmande element” i den miljö som ska studeras, dvs. det 
finns en risk för störning av den studerade miljön i samband med insamlingen av 
forskningsmaterialet (Merriam, 1994). En lösning kan vara att använda material som 
har producerats med andra syften än att utgöra empiri i en studie. Exempel på sådant 
material är minnesanteckningar, protokoll, brev och personliga anteckningar. 
Forskningsmaterial som skapats med andra syften än att vara källmaterial i 
forskningssammanhang benämner Merriam (1994) ”dokument” eftersom de vanligen 
är skriftliga källor. Andra typer av källmaterial kan också förekomma och 
beteckningen artefakt är då vanlig. Det väsentliga är att materialet har kommit till 
innan forskningsprocessen startade. Bearbetning av information från 
dokument/artefakter skiljer sig inte från bearbetning av källmaterial som samlats in i 
form av intervjuer och observationer (Merriam, 1994). 

4.1.3 Deltagande observation och reliabilitet 
Begreppet reliabilitet, dvs. tillförlitlighet i en mätning, är starkt knutet till 
kvantitativa metoder och är inte direkt överförbart till kvalitativa studier (Fangen, 
2005). I samband med kvalitativa studier kan flera ”problemområden” när det gäller 
reliabilitet identifieras. Redan vid insamlingen av data uppstår svårigheter, t.ex. i 
samband med observationer där det är omöjligt för observatören att anteckna allt som 
sker i den observerade situationen. Det finns således sannolikt ”inbyggda brister” 
redan i forskningsmaterialet. Tolkningen av data innebär nya svårigheter eftersom 
två personer sällan tolkar samma material på exakt samma sätt (Fangen, 2005). 

Reliabilitet i kvalitativa studier är en konsekvens av tydlighet i beskrivningen av 
insamling av forskningsdata och tydlighet i hur bearbetning och tolkning har gått till, 
tillsammans med hur tolkningen av de teorier som har lett fram till studiernas 
slutsatser har gjorts. 

Kravet på tydlighet behöver samtidigt vägas mot den informationsmängd som ska 
ingå i forskningsdokumentet. En alltför omfattande redovisning av all dokumentation 
leder till ett tungt och oöverskådligt arbete som är svårt och arbetsamt att läsa 
(Fangen, 2005). 

Ett sätt att skapa god reliabilitet är att låta flera forskare bearbeta materialet och söka 
efter en tolkning som alla kan vara överens om. En sådan metod kan leda till ett 
resultat som präglas av det som Fangen (2005) benämner ”den gemensamma 
nämnarens tyranni”, dvs. att resultatet trivialiseras. 

God reliabilitet i kvalitativa studier skapas genom att forskaren är tydlig, enligt 
beskrivning ovan, och samtidigt förhåller sig kritisk till egna tolkningar samt söker 
stöd för dessa i annan forskning (Fangen, 2005). 
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4.1.4 Validitet och generalisering 
Bryman (2011) konstaterar att begreppen validitet och reliabilitet brukar kopplas till 
kvantitet, mätning, och att kvalititativa studier har andra fokus än mätning. I 
kvalitativa sammanhang är studiens tillförlitlighet (”trustworthiness”) och äkthet 
(”authenticity”) intressanta. 
Begreppet tillförlitlighet kan delas upp i fyra delbegrepp trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 
Trovärdighet handlar om att studien har utförts enligt de regler som finns och att 
resultatet redovisas till de som medverkat i studien. Kravet på överförbarhet kan 
anses vara uppfyllt om beskrivningen av studien är så pass ”tät” att den ger möjlighet 
för andra forskare att bedöma i vilken utsträckning resultaten är överförbara till andra 
sammanhang. En studie uppfyller kraven på pålitlighet om alla steg i 
forskningsprocessen tydligt redovisas och därmed möjliggör för kollegor att fungera 
som ”revisorer” och granska innehållet i studien. Kvalitativa studier resulterar inte i 
fullständigt objektiva sanningar. Är forskaren medveten om detta och inte låter 
personliga uppfattningar eller värderingar påverka resultatet, utan agerar i god tro, 
kan kravet på möjlighet att styrka och konfirmera anses vara uppfyllt (Bryman, 
2011). 

Med äkthetsbegreppet avses om studien ger en rättvis bild av det som har studerats 
och om studien kan bidra till en bättre förståelse för det studerade området (Bryman, 
2011). 
Det är således möjligt att dra generella slutsatser utifrån kvalitativa studier, givet att 
de ovan beskrivna villkoren är uppfyllda. I analogi med Reynolds & Salters (1995) 
slutsatser, att det krävs expertkunskaper för att bedöma yrkeskunskaper, kan det vara 
rimligt att anta att en tolkning av en studies resultat förutsätter goda kunskaper inom 
det område som studien gäller. 

4.1.5 Urval 
Studien är i huvudsak gjord utifrån inspelade VFU-samtal med 16 lärarstuderande 
som genomförde sin sista termin inom Lärarprogrammet. Kursen där VFU-perioden 
ingick är en del av Det Allmänna Utbildningsområdet, AU, och eftersom det är den 
tredje och avslutande kursen inom Det Allmänna Utbildningsområdet har den 
beteckningen AU3. 
Forskningsfråga 1, Vilka skillnader går att urskilja i bedömningsunderlaget när det 
gäller de båda bedömningstillfällena där bedömningen i det ena fallet skedde på 
distans, en förinspelad video, och i det andra fallet där bedömningen skedde på 
VFU-platsen? krävde ytterligare en urvalsgrupp. Här valdes en grupp studerande 
som genomförde en kurs inom det Allmänna Utbildningsområdet, del två, AU2. 15 
studerande besöktes på VFU-platserna och i tre fall var det inte möjligt att 
genomföra några observationer av undervisning, varför observationsanteckningar 
endast finns från 12 besök. 

4.1.6 Etiska överväganden 
När det gäller syftet med studien finns ett värde i att den genomförs ur såväl de 
studerandes som Lärosätets synvinkel. Erfarenheter från studien kan ligga till grund 
för justeringar av formerna kring VFU-examinationen. Detta kan innebära minskning 
av resmängden för de lärare som examinerar verksamhetsförlagd utbildning och, i 
bästa fall, kanske också till förbättringar i bedömningen av lärarstudentens insatser. 
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När det gäller etiska överväganden som berör de medverkande råder, enligt Bryman 
(2011), ingen absolut konsensus beträffade forskningsetiska frågor utan olika 
författare redovisar skilda uppfattningar om vad som är etiskt godtagbart i 
forskningssammanhang. Bryman anför fyra krav att beakta: 

• informationskravet - de medverkande ska informeras om syftet med den 
aktuella studien. De ska också få veta att deras medverkan är frivillig. 

• samtyckeskravet - forskaren bör inhämta de medverkandes samtycke till att 
delta i studien. 

• konfidentialitestskravet - uppgifter som deltagarna lämnar ska behandlas på 
ett sådant sätt att det, så långt som möjligt, inte går att spåra svar till de 
enskilda medverkande samt att deras identitet inte röjs. 

• nyttjandekravet - det insamlade materialet får endast användas i det 
sammanhang som de medverkande lämnat samtycke till. 

De studenter vars videofilmer och inspelade samtal ligger till grund för studien har 
kontaktats per telefon och lämnat sitt medgivande till att materialet används. De har 
också fått försäkringar om att hanteringen av materialet och presentationen av det 
kommer att ske på ett sådant sätt att en identifiering av de medverkande i såväl 
videofilmer som samtal inte är möjlig. 

4.1.7 Avväganden vid val av metod 
Metodvalet handlar om att finna metoder som leder fram till valida svar på frågorna. 
De tre forskningsfrågorna är till sin karaktär olika. De två första frågorna innebär en 
kvalitativ analys av observationsnoteringar i det första fallet och analys av samtal när 
det gäller den andra. Den tredje forskningsfrågan besvaras med hjälp av en enkät 
gällande studenters attityder till att använda videoinspelningar som en del i en 
examination. 

4.1.8 Forskningsfråga 1 och 2 
De två första frågorna anger att avsikten är att analysera observationer i form av 
anteckningar och samtal som förts “på riktigt” i ett utbildningssammanhang där 
samtalet ingår som en obligatorisk del i en examination. 
Inom samhällsvetenskapen kan två huvudtyper av angreppsätt urskiljas; den 
deduktiva och den induktiva. En deduktiv ansats syftar till att bekräfta eller förkasta 
en tidigare formulerad teori, medan en induktiv ansats syftar till att, ur ett observerat 
material, formulera en teori (Bryman, 2011). Det deduktiva angreppssättet kan 
kopplas till kvantitativa metoder där forskaren systematiskt samlar in kvantifierbara 
data som sedan bearbetas med statistiska metoder och analyseras. Det induktiva 
angreppssättet kopplas istället till kvalitativa metoder där forskaren är en del av det 
som studeras. 
Ett samtal, som det som beskrivits ovan, låter sig inte arrangeras på ett av forskaren 
styrt sätt utan det omvända gäller; forskaren måste “gilla läget” och analysera de 
samtal som finns dokumenterade i hopp om att finna gemensamma, generaliserbara 
drag. Ansatsen måste därför bli induktiv.  
En induktiv metod innebär att forskaren, genom att analysera ett material eller en 
eller flera observationer, formulerar en teori eller en modell som beskriver hela eller 
delar av det analyserade objektet (Bryman s. 28). 
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Detta arbete, som är en C-uppsats, syftar naturligtvis inte till att leda fram till en 
teori, utan syftet är att se om det går att finna skillnader i anteckningarna från 
besöken som skedde “på riktigt”, ute på de olika VFU-platserna, och anteckningarna 
från videofilmerna. Utgångspunkt för analysen valdes att bli anteckningarna från 
besöken ute på VFU-platserna eftersom detta är den traditionella formen, bedömning 
på plats. Innehållet i anteckningarna sorteras i kategorier som skapas utifrån 
materialet. 

När det gäller den andra forskningsfrågan, om det i det examinerande samtalet går att 
finna att någon av deltagarna (den lärarstuderande, VFU-läraren eller bedömaren - 
jag själv) refererar till videofilmen som stöd för påståenden om den studerandes 
undervisning, är forskaren, dvs. jag själv, en aktiv deltagare. Eftersom det är mina 
egna anteckningar som ska studeras och jag själv är en aktiv part i samtalet, innebär 
detta att deltagande observation är en lämplig beskrivning av metoden. Deltagande 
observation som begrepp har, i princip, ersatts av begreppet etnografi. 
Ansatsen när det gäller att finna svar på de två första forskningsfrågorna blir då 
induktiv och etnografisk. 
Bedömning av VFU går vanligen till så att lärarutbildaren från lärosätet genomför ett 
besök på VFU-platsen. I besöket ingår som regel också en observation av 
lärarstudentens undervisning. Vanligen försöker den besökande lärarutbildaren att 
vara så “osynlig” som det är möjligt eftersom tanken är att det som ska observeras är 
ett vanligt undervisningstillfälle, så som det skulle te sig om lärarutbildaren inte var 
närvarande. Fangen (2011) beskriver detta som en icke-deltagande observatör. 
Fangen (2011) framhåller att det i praktiken är mycket svårt att vara en icke-
deltagande observatör eftersom blotta vetskapen hos de observerade att observatören 
finns på plats påverkar deras agerande, men författaren menar att observationer i 
klassrumsmiljöer sannolikt har liten inverkan på de närvarande (a.a. s. 147) 
Forskningsmaterialet är mina anteckningar från VFU-samtalen. När forskaren utgår 
från egna erfarenheter brukar detta benämnas introspektion och metoden kan 
betraktas som den yttersta formen av deltagande observation. Områden där 
introspektion är vanlig är när forskaren har ett eget intresse av det studerade 
fenomenet (Frostling-Henningsson, 2004). 

När det gäller min egen roll i samtalet, forskningsfråga 2, handlar den om 
“deltagande som observatör” som innebär att rollen som deltagare i samtalet är 
överordnad rollen som forskare (Henriksson, 2009, s. 24). Forskaren deltar i samtalet 
fullt ut, men försöker samtidigt medvetet distansera sig. Dessutom finns det i det här 
fallet en möjlighet att distansera sig ytterligare eftersom samtalet finns inspelat och 
därför kan analyseras i efterhand. 

4.2 Videoinspelningar som hjälp i bedömning 
Heikkilä & Sahlström (2003) konstarerar i sin studie Om användning av 
videoinspelning i fältarbete att användningen av video som hjälpmedel vid fältarbete 
har blivit en vanlig och etablerad metod och därför förtjänar att diskuteras. 
Författarna har studerat tretton doktorsavhandlingar med etnografisk ansats där 
videoinspelningar har utgjort en väsentlig del av empirin och analyserat 
videoanvändningen i avhandlingarna. Utgångspunkten för arbetet är att 
inspelningsmetod och teknikval har stor betydelse för användbarheten av det 
inspelade materialet. 
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4.2.1 Ljud, blick- och kroppsorientering 
För att med god säkerhet kunna uttala sig om interaktion mellan deltagarna i en 
observation är det nödvändigt att kunna höra vad som sägs och vilka andra ljud som 
förekommer i sammanhanget. Andra väsentliga faktorer är blick- och 
kroppsorientering hos såväl den som talar som hos den som lyssnar. Blickorientering 
har visat sig vara en integrerad del av ett samtal och kan användas som en indikator 
på sociala aspekter av lyssnande medan kroppsorientering visar att människor som 
talar med varandra tenderar att också vända sig mot varandra. När det gäller 
observation av barn har det även visat sig att barns orientering mot olika artefakter, 
som böcker och leksaker, har betydelse för tolkningen av interaktionen (Heikkilä & 
Sahlström, 2003). 

4.2.2 Videoinspelning av större grupper 
Vid inspelningar av större grupper, t.ex. en undervisningssituation i ett klassrum, 
väljs oftat en kameraplacering som innebär att hela elevgruppen och läraren syns. 
Detta får till följd att detaljer inte blir möjliga att studera. Det blir också svårt att 
uppfatta vem som säger vad eller om delar av gruppen vänder ryggen åt kameran och 
det är inte heller möjligt att uppfatta barnens/elevernas blick- och kroppsorientering. 
Är kameran placerad längst ned i klassrummet är det möjligt att se vad läraren gör, 
men det går inte att uppfatta orienteringen hos eleverna (Heikkilä & Sahlström, 
2003). 

4.2.3 Videoinspelning av mindre grupper 
I en situation där videoinspelningen gäller en mindre grupp barn och videokameran 
har fokuserat på barnen, går det tydligt att se barnens ansiktsuttryck. Däremot är det 
inte möjligt att se vad barnen fokuserar sin uppmärksamhet mot. Det går att se att 
deras blick är orienterad åt något håll, men det går inte att se vart eller mot vem 
(Heikkilä & Sahlström, 2003). 

4.2.4 Videoinspelning av enskild person 
När videoinspelningen gäller en enskild person och personen också försetts med en 
liten, bärbar mikrofon, mygga, går det utmärkt att följa personens förehavanden och 
allt som personen säger går att uppfatta. Däremot ger arrangemanget liten eller ingen 
information om vare sig blick- eller kroppsorientering. Dessutom kan ett etiskt 
problem uppkomma eftersom allt, inklusive viskningar och kroppsljud uppfattas av 
myggan (Heikkilä & Sahlström, 2003). 

4.3 Användning av video i bedömning av lärar-
kompetens 

Reynolds & Salters (1995) menar att en bedömning av en lärares yrkeskompetens 
inte kan utgå från observation av enskilda delar, utan måste utgå från helheten. Den 
ska innefatta lärarens agerande i relation till såväl syftet med lektionen, som 
förhållanden som gäller för såväl den enskilde eleven som för hela elevgruppen. 
Dessutom förutsätts att bedömaren själv har expertkunskaper inom området, dvs. i 
praktiken själv är en erfaren lärare (Reynolds & Salters, 1995). 

Heikkilä & Sahlström (2003) intresserar sig för de indikatorer som gäller för 
interaktion mellan människor och mellan människor och artefakter, t.ex. 
undervisningsmateriel, och i det sammanhanget tar författarna upp begrepp som 
blick- och kroppsorientering och att det är nödvändigt att kunna avgöra t.ex. 
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elevernas orientering i förhållande till varandra och till läraren för att kunna värdera 
kvaliteten i interaktionen (Heikkilä & Sahlström, 2003). 
Sammantaget innebär detta att det kan vara en rejäl utmaning att, utifrån en 
inspelning med en enda videokamera, göra en bedömning av en den lärarstuderandes 
insats under en VFU-period. 

4.3.1 Bedömning och respons av VFU med hjälp av 
videoinspelning 

Bedömning hänger ihop med återkoppling/respons till den som har blivit bedömd. I 
samband med bedömning av VFU förväntas den besökande universitetsläraren 
tillsammans med VFU-läraren lämna respons till den studerande utifrån resultatet av 
den gjorda, summativa, bedömningen. Den studerande förväntas i sin tur reflektera 
över den egna praktiken i samband med bedömningen. Detta innebär att 
bedömningen ofta får såväl en summativ som en formativ karaktär, dvs. 
bedömningssituationen blir också till ett lärtillfälle. 

Alger & Kopcha (2009) framhåller att det finns en rättsosäkerhet i bedömningen av 
lärarstuderandes verksamhetsförlagda utbildning. Bedömningen utgår från 
antagandet att såväl VFU-läraren som den besökande läraren från lärosätet har 
tillräckligt med information för en rättssäker bedömning, där det samtidigt inte finns 
några krav på hårddata i form av t.ex. en videoinspelning av den studerandes 
aktiviteter med barnen/eleverna. VFU-läraren har ofta ofullständiga kunskaper om 
utbildningsprogrammet som den studerande tillhör och dessutom är rollfördelningen 
mellan VFU-läraren och läraren/examinatorn från lärosätet ofta oklar. 
Bedömningsprocessen är därför långt ifrån transparent. (Alger & Kopcha, 2009). 

Trots att det finns hög potential i att använda teknik för att komma till rätta med 
bristande transparens i bedömningsprocessen är kunskapen om den faktiska 
användningen av tekniken liten och när det gäller distansutbildningar följer dessas 
upplägg ofta mönster från campus (a.a. s. 32). 

Alger & Kopcha (2009) ser en möjlighet att med teknikens hjälp överbrygga 
avståndet mellan teori och praktik och genom att ”befria” universitetsläraren 
(supervisor) från tvånget att genomföra ett VFU-besök på plats, frigörs tid för mer 
kvalificerad handledning och respons, dvs. det formativa bedömningsinslaget i ett 
VFU-besök: 

”Releasing supervisors from some observations freed them to work more in depth with 
student teachers on planning, assessment, and reflection via email, online support 
through discussion boards, and meetings in chat rooms and/or videoconferencing. This, 
in addition to having supervisors provide feedback on a videotaped lesson of the student 
teacher, created a field experience with an emphasis on cummunications, reflection and 
effective decision-making” 

(Alger & Kopcha, 2009, s. 36-37) 

Andra fördelar som Alger & Kopcha (2009) noterar är att den studerandes egen 
reflektion i samband med den egna analysen av den videoinspelade 
undervisningssituationen ger den lärarstuderande en möjlighet att få syn på sin egen 
praktik och leder till en djupare reflektion över det egna agerandet (a.a. s. 39). 

Även Sewall (2009) intresserar sig för kvaliteten i VFU-samtalen och påpekar 
svårigheten för universitetsläraren (supervisor) att frigöra tillräckligt med tid för att 
VFU-besöket på plats ska bli bra. I en distansutbildning där avståndet från lärosätet 
till VFU-platserna kan vara ganska stort får detta ökad betydelse då enbart 



18 

 

transporten mellan lärosätet och VFU-platsen kan ta flera timmar. Sewall (2009) 
pekar också på att även den lärarstuderande lever under tidspress och har mycket 
som ska hanteras. Den stress som den studerande (NT i citatet nedan) lever under i 
samband med VFU tillsammans med universitetslärarens svårigheter att avsätta 
tillräckligt med tid riskerar leda till att VFU-samtal blir ytliga: 

Therefore, since constraints on time, resources, and even energy often come into play in 
finding opportunities för meaningsul discussions about pedagogy between the NT and 
the supervisor, post-lesson-conversations at the school site can often  brief, superficial, 
lacking reflective self-analysis, narrow in focus, interrupted, or even impossible. 

(Sewall, 2009, s. 12) 

Under VFU-samtalet förväntas den studerande också reflektera över den egna 
insatsen. Schön (1983, 1991) beskriver reflektion utifrån två perspektiv, reflection in 
action och reflection on action. I det första begreppet, reflection in action, avses den, 
ofta mycket snabba, reflektion som görs i en undervisningssituation där det inte finns 
något större utrymme till eftertanke. Förmåga till reflection in action kräver, för att 
fungera bra, erfarenhet och utvecklas över lång tid. Reflection on action är den 
reflektion som sker i efterhand (Schön 1983, 1991). 
VFU-samtalet, som genomförs efter den lärarstuderandes undervisning, syftar till att 
upprätta en dialog där den studerande tillsammans med universitetets lärare och 
VFU-läraren förväntas reflektera över sin insats, dvs. en reflection on action. 

Sewall (2009) gör i sin studie en jämförelse mellan VFU-samtal där samtalet 
föregåtts av en traditionell observation av besökande högskolelärare ute på VFU-
platsen och där VFU-samtalen genomförs i samband med en granskning av en 
inspelad video. I de senare fallen, observation genom videoinspelning, har inte den 
besökande högskoleläraren, till skillnad från de lärarstuderande, haft tillgång till 
videosekvensen före samtalet. Samtalet leds av den studerande, som spelar upp 
videoinspelningen och gör pauser i uppspelningen, för att själv kommentera det som 
visas i inspelningen (a.a. s. 15). 

Sewall (2009) finner att det finns signifikanta kvalitetsskillnader i VFU-samtalen. I 
de traditionellt organiserade samtalen utifrån en observation på plats (observation-
based debriefing, OBD) är det den besökande högskoleläraren som för samtalet. I 
samtalen utifrån en inspelad videosekvens (video-elicited reflection, VER), gäller det 
omvända där det är den studerande som leder samtalet: 

In the VER debriefings, the novice teachers contributed the majority of the reflective 
commentary; however, in the OBD interactions, the majority of the reflective comments 
typically came from the supervisor. That is to say, OBD is implemented in this study 
actually appeared to promote more reflective communication on the part of the 
supervisor than for the novice teacher. In VER, the reverse was true. 

(Sewall, 2009 s. 17) 

 Det framgår också i studien att i situationen med den inspelade videon, VER, är det 
inte bara den studerandes talutrymme som ökar. Samtalet får också ett ökat djup. 
Detta kopplar Sewall (2009) till att i och med att den studerande är den som för 
samtalet kan högskoleläraren istället för att leda samtalet koncentrera sig på att ge 
fördjupad respons till den studerandes analys av inspelningen. 

Sewall (2009) kopplar initiativet över talutrymmet till ägarskapet över samtalets 
artefakter. I ODB-situationen är det högskolelärarens observationsanteckningar som 
är artefakten och därmed blir högskoleläraren ”experten” som för samtalet. I VER-
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situationen är det den studerande som äger artefakten, videoinspelningen och de egna 
anteckningarna, vilket medför att den studerande blir ”experten”. 

4.4 Kategorisering av materialet 
Innehållet i observationsanteckningar (från såväl besöken på plats som de som 
gjordes i samband med betraktandet av videoinspelningarna) sorterades i fyra 
kategorier, aktörer, innehåll, metod och miljö, vilka skapades utifrån innehållet i 
observationsanteckningarna. 

4.4.1 Aktörer 
Med aktörer avses de agerande i undervisningstillfället, dvs. lärarstudenten och 
barnen/eleverna. Observationsanteckningar av lärarstudenten och eleverna räknas var 
för sig. Denna kategori har flest underkategorier beroende på att anteckningarna som 
rör aktörerna är de mest detaljerade. Till underkategorierna hör för lärarstudenternas 
del bemötande, ledarskap, kontakt, förmåga att hålla ämnestråden, aktiv, passiv, 
glad, vänlig, bestämd och överblick. Till underkategorin överblick fördes sådant som 
gällde studentens förmåga att upptäcka händelser i periferin: 

/... läser bra och ser sig om och på barnen medan hon läser. Ställer sig där det finns 
tendenser till oro. 

För barnen/eleverna finns underkategorierna lyssnande/deltagande, aktiva, passiva 
och koncentrerade/okoncentrerade. 

4.4.2 Innehåll 
Till kategorin innehåll hör innehållet i aktiviteten, t.ex. högläsning, mattelekar, 
fingerlekar, etc. 

4.4.3 Metod 
Till kategorin metod hör anteckningar som gäller synpunkter på lärarstudentens sätt 
att undervisa, t.ex. hur uppmaningar och frågor formuleras. En vanlig anteckning är 
att studenten formulerar uppmaningar som frågor, ”Ska vi räkna prickarna?” 
”Olivia, kan du lägga...?” och så vidare. Till kategorin metod har också förts 
anteckningar som gäller i vilken ordning innehåll presenteras och kvalitet på 
material, t.ex. en overhead som inte gick att läsa. 

4.4.4 Miljö 
Med kategorin miljö avses hur lärarstudenten organiserar undervisningstillfället, om 
man sitter i ring på golvet med lärarstudenten i mitten, eleverna sitter i sina bänkar 
och läraren står framme vid tavlan etc. I kategorin ingår också anteckningar om 
rörelser i lokalen och om ordning - oordning. 

4.4.5 Forskningsfråga 3 
När det gäller att finna svar på den tredje forskningsfrågan är metodvalet mindre 
problematiskt. Här är det möjligt att skapa ett undersökningsformulär med ett 
frågebatteri och färdiga svarsalternativ som sedan kan bearbetas. Forskningsfrågan 
har en deduktiv ansats där det antas att studenterna inte ser några större nackdelar. 
Metoden här blir kvantitativ och verktyget en enkät. 
Bryman (2011) diskuterar enkäter ur två perspektiv, dels traditionella enkäter och 
dels webbaserade. Med traditionella enkäter avses sådana som distribueras via post 
eller delas ut direkt till respondenterna. 
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Bryman (2011) nämner fördelar med enkäter i allmänhet jämfört med intervjuer och 
konstaterar att: 

• enkäter är billigare att administrera 
• enkäter är snabbare att administrera 
• enkäter medför ingen intervjuareffekt eftersom det inte finns någon intervjuare 

närvarande 
• enkäter medför ingen variation när det gäller intervjuare (a.a. s. 228 - 229) 
I det aktuella fallet genomfördes enkäten via ett webbaserat verktyg, Websurvey. En 
webbaserad enkät är i princip en webbsida som innehåller ett formulär som 
respondenten fyller i. Varje respondent loggar in på sidan med ett unikt 
användarnamn, vilket gör att de uppgifter som respondenten lämnar kopplas till 
respektive respondent i en gemensam databas. Konstruktören av enkäten kan välja 
om enkäten ska besvaras anonymt eller om det ska vara möjligt att spåra vilken 
respondent som har avgivit ett visst svar. I detta fall valdes att enkäten skulle 
besvaras anonymt. 
Webbaserade enkäter innebär att en del av de nackdelar som Bryman (2011) nämner 
när det gäller traditionella enkäter försvinner. En sådan är att det är möjligt att 
konstruera den webbaserade enkäten så att det vare sig är möjligt att först läsa hela 
enkäten eller att backa i den. Enkäten måste i det fallet således besvaras i den 
ordning som konstruktören har tänkt sig. 

Webbaserade enkäter löser en del av de problem som tidigare beskrivits i samband 
med traditionella enkäter, men skapar samtidigt nya. En av möjligheterna är att 
presentera svarsalternativen i rullgardinsmenyer. Nackdelen med rullgardinsmenyer 
är att, om det finns många svarsalternativ, respondenten kan välja att bara titta på de 
översta och välja något av dessa alternativ och inte ur hela listan. Fördelar med en 
webbaserad enkät är att det går att styra respondentens väg genom enkäten så att val 
av ett visst svarsalternativ automatiskt leder respondenten till en viss fråga. Man 
slipper således instruktioner av typen “Om du svarade “Ja” gå till fråga 7 och om du 
svarade “Nej” gå till fråga 9”, (Bryman 2011). 
En annan fördel med webbenkäter är att verktyget håller reda på vilka av 
respondenterna som har besvarat enkäten och vilka som inte har gjort det, utan att 
anonymiteten röjs. Det blir därför enkelt att välja ut vilka som ska få en uppmaning 
via e-post att besvara enkäten. Dessutom summerar verktyget automatiskt svaren på 
de olika svarsalternativen och  presenterar dem i diagramform.  

Det finns ingenting som tyder på att resultatet skulle bli olika beroende på om 
enkäten distribueras i pappersform eller i webbform. Bryman (2011) refererar till 
McCabe (2004) som genomfört en studie med båda metoderna där respondenterna 
slumpvis fördelades på de olika enkätformerna och där båda studierna visade 
likartade resultat (Bryman 2011 s. 602). 
Syftet med denna studies enkät var att undersöka hur de lärarstuderande som 
examinerades med hjälp av den insända videoinspelning uppfattade 
examinationsformen. Det handlade om vilka fördelar som de såg och om de 
upplevde nackdelar. Det var inte möjligt att ställa frågor om kön eftersom endast en 
av studenterna var man och därför skulle hans identitet omedelbart avslöjas.  

Studenterna i kursen hade tidigare fått besök under andra VFU-perioder och fick 
därför besvara frågor som gällde för- och nackdelar med att examinationen hade 
skett med hjälp av en insänd video och där själva samtalet skedde på distans. 
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Studenterna tillfrågades också hur de upplevde möjligheten att själva välja vilken 
videoinspelnings som de skulle skicka in för examination. 
En annan del ev enkäten bestod av frågor som skulle belysa om det var så att det 
fanns sådant som kunde tas upp i samtalet, eller som inte kunde tas upp, därför att det 
skedde på distans. 

Den enkät som användes skapades ursprungligen som en del i utvärdering av kursen 
varför inte hela resultatet av enkäten tas med i detta arbete, utan endast de frågor som 
har betydelse för att finna ett svar på forskningsfrågan. Frågor som har lämnats 
utanför gäller den teknik som användes i försöket. 

Totalt innehöll enkäten 16 frågor och den besvarade av 15 av de 16 studenterna, dvs. 
en svarsfrekvens av 94%. 
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5 RESULTAT 

5.1 Likheter 
Trots att likheter i observationsanteckningarna från de båda VFU-kurserna inte 
ingick som en del i forskningsfrågan finns det ändå anledning att kort nämna något 
om likheter i observationsanteckningarna. I samtliga fall, oavsett om 
observationsanteckningarna är gjorda på plats eller i samband med granskning av 
insänd video är den studerandes inledning, t.ex. hur den lärarstuderande fångar 
elevernas/barnens uppmärksamhet, i fokus. 

Särskilt tydligt blir inledningens betydelse där observationen ledde till ett 
underkännande: 

När nn börjar kör hon igång direkt utan att först ”anknyta” till barnen 

En del av grunden till underkännandet står alltså att finna i oförmåga att etablera ett 
ramverk kring aktiviteten (Nordänger, 2010). 

5.2 Skillnader i bedömningsförfarandet – 
forskningsfråga 1 

Det finns likheter men också tydliga skillnader i anteckningarna mellan VFU-
besöken på plats och anteckningarna från granskningarna av de insända 
videofilmerna. 

5.2.1 Anteckningar fördelade på de fyra kategorierna 
I tabell 5.2.1 redovisas resultatet av anteckningarnas fördelning i de olika 
kategorierna. Det som visas är om något i anteckningarna kunnat hänföras till den 
aktuella kategorin, dels i antal, dels i procent av det totala antalet observationer i 
gruppen, tabell 5.2.1. 
Tabell 5.2.1 

Kategori Observation på 
plats 

Observation av 
video 

Aktör - student 11 15 

Aktör - barn/elev 11 4 

Innehåll 11 15 

Metod 9 13 

Miljö 11 3 
 

5.2.2 Analys av skillnader 
Det som tydligt framgår av tabellen är att det när det gäller tre av kategorierna, aktör 
student, innehåll och metod, är det inga större skillnader mellan observation på plats 
och observationer av videoinspelningarna. 
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När det gäller observation av aktör barn/elev och miljö är skillnaderna tydliga. Det 
finns i källmaterialet från videoobservationerna mycket färre anteckningar som kan 
hänföras till de båda kategorierna än från anteckningarna som gjordes på plats. 

Det intressanta blir då om detta har någon betydelse för kvaliteten i bedömningen av 
lärarstudenten. 

5.2.3 Analys av anteckningar gällande elevobservationer 
Anteckningarna från besöken på plats innehåller gott om noteringar som gäller 
barnens placering i rummet, deras rörelser och om det finns antydan till att de tappar 
intresset eller blir okoncentrerade, börjar röra på sig och hur de olika lärarstuderande 
reagerar på detta: 

... har bra koll och leder det hela bra. 

... tar aktiv del i barnens skrivande, lyssnar, tittar, hjälper. 

Bra - fin kontakt med barnen som lyssnar och deltar. 

... håller boken så att alla kan se bilderna. Ser upp då och då. 

... läser bra och ser sig om och på barnen medan hon läser. Ställer sig där det finns 
tendenser till oro. 

I anteckningar från videoobservationerna är noteringarna som rör relationen mellan 
barnen/eleverna och lärarstudenten färre. I flera fall finns anteckningar som anger att 
det hade varit bra om det hade gått att se barnens/elevernas reaktioner. 

Lite svårt att höra vad barnen säger. 

Kommunikationen mellan den lärarstuderande och barnen/eleverna blir svårare för 
bedömaren att följa. 

5.2.4 Analys av videoinspelningens betydelse 
Videoinspelningens tekniska kvalitet har betydelse  för bedömningen. Faktorer som 
återfinns i anteckningarna handlar om barn som inte syns, ljud som är för svagt eller 
andra tekniska brister. 

Agerandet är ok, men det är svårt att kommentera närmare p.g.a. svagt ljud och väldigt 
skakig filmning. 

Användningen av tekniken tillsammans med dess inbyggda brister gör bedömningen 
svårare. 

5.2.5 Slutsatser 
Det går att se tydliga skillnader i bedömningsförfarandet. Det finns färre 
anteckningar om barnen/eleverna i videoobservationerna. En analys av 
anteckningarna från besöken på plats, ute på VFU-platserna, visar att eleverna 
används som indikatorer på kvaliteten på lärarstudentens undervisning. När 
lärarstudenten säger något, t.ex. ger en instruktion flyttas bedömarens intresse från 
lärarstudenten till barnen/eleverna för att se hur de reagerar på instruktionen. 
Därefter flyttas uppmärksamheten tillbaka till lärarstudenten för att se om och i så 
fall hur lärarstudenten reagerar på det som bedömaren har observerat i barn-
/elevgruppen. Vid något tillfälle har bedömaren vid sidan av de vanliga noteringarna 
också antecknat vad han själv gör: 

0 min 

Jag tittar på nn och lyssnar på det hon gör. Lägger märke till röst och kroppsspråk. 
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Iakttar vad barnen gör när nn skriver på tavlan. 

5 min 

Alla 20 barn är med och lyssnar intresserat. 

jag växlar mellan att fokusera på nn och att titta på barnen. Ser jag några tecken på att 
de börjar tappa intresset eller om de gör annat. 

11 min 

Det börjar bli lite oroligare i gruppen. Jag tittar mer på gruppen än på nn (som sköter sig 
bra). 

Anteckningar från andra besök fokuserar mer på de lärarstuderandes interaktion med 
barnen/eleverna. 

xx har bra koll och leder det hela bra. 

Fångar upp’ barnens initiativ och ‘spelar med’, men återför fokus till sagan. Bra! 

Tar i någon för att lugna - Bra! 

Elevobservationerna fungerar som indikatorer på hur väl lärarstudenten lyckas i sin 
roll som lärare. Verkar barnen/eleverna delta i de aktiviteter som lärarstudenten leder 
tolkas detta som att det är bra och att läget är under kontroll. Bedömaren kan 
fokusera på om undervisningen verkar leda mot det tänkta målet.  
Om det däremot går att finna tecken till oro riktas bedömarens uppmärksamhet mot 
samspelet mellan lärarstudenten och barnen/eleverna där huvudintresset är om 
lärarstudenten upptäcker att banen/eleverna inte hänger med eller gör något annat 
och hur lärarstudenten i så fall reagerar. Bedömningen fokuseras på om 
lärarstudentens reaktion uteblev, vilket bedöms som allvarligt, eller om reaktionen 
bedöms som adekvat. 

NN läser bra och ser sig om och på barnen medan hon läser. Ställer sig där det finns 
tendenser till oro. 

Bedömningen blir osäkrare om det inte går att följa interaktionen mellan 
lärarstudenten och barngruppen. 

5.3 Refererande till den inspelade videon, 
forskningsfråga 2 

VFU-samtalet som följde på granskningen av de olika videoinspelningarna 
genomfördes med hjälp av distansöverbryggande teknik. I det här fallet Adobe 
Connect, AC. Adobe Connect är ett kommunikationsverktyg med vars hjälp det är 
möjligt att föra samtal med synkron bild och ljud via webben. 

5.3.1 De studerandes uppfattning om VFU-samtal via 
distansöverbryggande teknik 

I enkäten ställdes två frågor rörande de studerandes uppfattning om behållningen av 
VFU-samtalet samt dess form. 

Den första frågan, Hur upplevde du behållningen av att genomföra samtalet via 
Adobe Connect jämfört med att genomföra det på VFU-platsen? Innehöll fem 
svarsalternativ, mycket bättre, bättre, varken bättre eller sämre, sämre och mycket 
sämre. En majoritet av de studerande (13 av 15) ansåg att det var bättre eller varken 
bättre eller sämre. 5 studerande ansåg att det var bättre och 2 studerande uppfattade 
behållningen av samtalet som mycket sämre. 
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Den andra frågan, Hur upplevde du formen kring VFU-samtalet alltså att det 
genomfördes via Adobe Connect jämfört med på VFU-platsen? hade samma 
svarsalternativ som den föregående frågan. Även här svarade en majoritet av de 
studerande (13 av 15) att de uppfattade formen som bättre eller varken bättre eller 
sämre. 4 studerande ansåg att formen var bättre och 2 studerande tyckte att den var 
mycket sämre. 

5.3.2 Samtalens övergripande struktur 
Alla VFU-samtal följde i stort samma mall och kan delas in i tre faser. Inledningsvis 
handlar samtalen om allmänna förhållanden på VFU-platsen, som i vilken 
åldersgrupp som studenten genomför sin VFU och om det är en lugn eller stökig 
grupp. 
Efter inledningen, som hålls relativt kort (några minuter) gör studenten en 
självskattning som går ut på att beskriva det som studenten uppfattar som sina starka 
sidor som lärare och vad som behöver utvecklas. I de fall där VFU-läraren deltar i 
samtalet lyssnar han/hon inledningsvis för att senare kommentera studentens 
självskattning och eventuellt lägga till något. 

Den tredje delen av samtalet handlar om den summativa, målinriktade, bedömningen 
utifrån det som har kunnat observeras på den insända videoinspelningen. 

5.3.3 Samtal utifrån videoinspelningen 
Även för videosamtalen går det att se en struktur. Inledningsvis sättter studenten in 
videosekvensen i ett sammanhang och kommenterar själva inspelningssituationen. 
Den andra delen av samtalet inleds med bedömarens redogörelse för sin observation 
och studentens resultat jämfört med kursplanens mål. Samtalet liknar i hög grad det 
som förs efter en observation på plats. Observatören tar inte upp svårigheterna i 
bedömning som uppkommer till följd av att det, i de flesta fall, inte går att tydligt se 
vad barnen/eleverna gör, hur de interagerar med lärarstudenten eller med varandra. 
På det hela taget är samtalet mycket likt de som förs efter observationer på VFU-
platsen, men med en viktig skillnad. Alla närvarande har sett videosekvensen. Det 
betyder att såväl bedömaren, lärarstudenten som VFU-läraren har observerat 
undervisningssituationen. Lärarstudenten kan analysera sitt eget agerande utifrån två 
perspektiv, inifrån - det egna perspektivet på undervisningssituationen när den 
genomfördes - och utifrån via observation av videoinspelningen. Detta andra 
perspektiv kommer till uttryck när en av studenterna säger: 

Vi diskuterade det, min VFU-lärare och jag, när vi tittade på videon. 

I förlängningen innebär detta att alla deltagare i samtalet är observatörer, även 
lärarstudenten, men lärarstudenten är också aktör. 

Direkta hänvisningar till videoinspelningen förekommer bara sparsamt och då är det 
bedömaren som riktar kritik till lärarstudenten genom att hänvisa till den inspelade 
videon. Ett exempel är en situation där den lärarstuderande leder en 
matematikaktivitet, utomhus med en grupp barn ur en förskoleklass. Aktiviteten 
handlar om begreppen lång och kort. På plats finns också VFU-läraren som sköter 
videokameran och ytterligare en pedagog som inte syns på videon. Bedömaren 
uppfattar det som att studenten inte har full kontroll på var barnen befinner sig och 
vart de är på väg. 

Bedömaren: ”Hur vet du att de går till den andre pedagogen?” 
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Lärarstudenten: “ja det har jag ju, de var bakom mig så jag har dem där. Så mycket 
överblick hade vi. Det kanske inte syns på filmen. Vi var uppe på ett berg, ja det syns, 
man får väldigt bra överblick där.” 
Bedömaren: “Hur vet du att de går till den tredje pedagogen. För de går ju åt i olika 
riktningar ...// ...// Hur har du koll på dem?” 
Lärarstudenten: “De försvinner ju inte så långt bort.” 

Här demonstreras svårigheterna, som Heikkiläs & Sahlströms (2003) diskuterar, att 
utifrån en videosekvens uppfatta helheten. VFU-läraren har, för att det ska vara 
möjligt att uppfatta lärarstudentens agerande, valt att zooma in på denne. Bildvinkeln 
blir då så snäv att det på videon inte går att uppfatta var den andre pedagogen 
befinner sig eller vart barnen, som försvinner ur bild, tar vägen. 

5.4 Lärarstudenternas uppfattning om bedömning 
via video och samtal via telebild – forsknings-
fråga 3 

Enkäten sändes ut till samtliga 16 studenter som deltagit i försöket och besvarades av 
15. Påminnelse skickades ut till den student som inte svarat vid två tillfällen. 
Därefter antogs att studenten inte hade för avsikt att svara. Svarsfrekvensen uppgick 
således till 94%. 

En fråga gällde om studenterna hade haft besök på plats under tidigare VFU-
perioder. Anledningen till frågan var att fastställa att studenterna hade minst ett 
fysiskt besök att referera till i jämförelsen med att sända in en video och få den 
bedömd på distans. Alla studenter som hade besvarat enkäten angav att de tidigare 
hade haft besök på plats. Svaren anges i det faktiska antal som har avgett ett visst 
svar, vilket redovisas i tabellerna 5.5.1 och 5.5.2. 

5.4.1 Frågor rörande inspelning av videosekvensen 
Tabell 5.5.1, Hur uppfattar du möjligheten att själv kunna välja vilket lektionsmoment som ska vara 
underlag för bedömning? 

Mycket betydelsefullt 8 

Betydelsefullt 5 

Neutral - varken betydelsefullt eller oväsentligt 1 

Oväsentligt 1 

Mycket oväsentligt 0 

Antal respondenter 15 
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Tabell 5.5.2, Hur uppfattar du möjligheten att själv kunna välja vilken inspelning som ska skickas in? 

Mycket betydelsefullt 7 

Betydelsefullt 4 

Neutral - varken betydelsefullt eller oväsentligt 3 

Oväsentligt 1 

Mycket oväsentligt 0 

Antal respondenter 15 

En klar majoritet, 13 av 15, ser en fördel med att själv få välja vilket lektionsmoment 
som ska vara underlag för bedömningen medan minoriteten, 2 av 15, anser att det 
inte spelar någon roll eller är neutral i frågan. Möjligheten att göra flera inspelningar 
och välja den, som i samråd med VFU-läraren, ansågs som den mest representativa 
bedömdes också positivt (11 av 15). 3 respondenter var neutrala. 

Respondenterna hade möjlighet att i slutet av enkäten ange vilka för- och nackdelar 
som de såg med att själva spela in. Tio av respondenterna väljer att lämna 
kommentarer. En fördel som anges, är att situationen kring bedömningen inte 
uppfattas som lika stressig och att det inte är lika nervöst som att ha någon som sitter 
i rummet och iakttar. Att barnen/eleverna uppträder mer som vanligt framhålls också. 

Det är alltid nervöst när man vet att det sitter någon i ett hörn och observerar och 
bedömer en. 

Jag kan själv vara med och påverka vilken lektion jag vill bli bedömd på. Inte lika 
nervöst. 

Under tidigare VFU-perioder har jag upplevt det väldigt stressande att bara ha en chans 
att visa uppvad man kan under VFU-besöket. 

Erfarenheter från tidigare vfu: eleverna blir tillbakadragna av att veta att ‘lärarens 
lärare’ är på besök vilket ger en lite skev bild av verkligheten. 

Andra fördelar som nämns i kommentarerna är reflektioner kring det egna lärandet 
där studenterna ger uttryck för att granskningen av videosekvensen är positivt för den 
egna utvecklingen som lärare och för kvaliteten i bedömningen: 

Det är bra för sitt lärande att spela in och ett bra sätt för examinator att bedöma hur bra 
man är som lärare. 

Tycker det är ett bra sätt att få upp ögonen på sitt lärande. Detta sker bra genom 
videoobservationen, lärde mig mycket på detta. Har fått upp ögonen för en del saker 
som jag ska tänka på. 

Det var en fördel att kunna analysera mig själv i min lärarroll, och själv välja 
lektionstillfälle till bedömning. 

Att jag har möjlighet att välja en lektion där jag undervisar på ett sätt som är ‘typiskt för 
mig’ + reflektionstid för examinatorn ökar också chansen till bättre feedback. 

Andra positiva faktorer som nämns är ökade möjligheter till utbildning på distans 
och en mindre belastning på miljön: 

Bra eftersom man slipper långa bilresor som både tar lång tid och dessutom förstör 
miljön. 
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Gör det möjligt även för de som vill läsa på ännu längta (sic) avstånd 

Det finns även negativa kommentarer. Dessa handlar främst om svårigheter med att 
hantera tekniken, men också tre kommentarer som gällde kvaliteten på 
observationen: 

Att inspelningen påverkade eleverna möjligtvis, att de inte kunde vara som ‘vanligt’. 
Men det hade de kanske även varit om man fått ett VFU-besök. 

Tekniken strular - jag blir nervös! Svårt att visa en rättvis bild, då jag blir nervös över 
själva inspelningen samt att ljudet inte blir som i verkligheten. 

En nackdel kan vara att det inte blir den ‘sanna’ verksamheten eftersom man då kan 
skicka in det ‘perfekta’ tillfället. 

De studerande ger uttryck för en medvetenhet om att en observation innebär en 
störning oavsett om den sker via ett besök på plats eller om den sker i efterhand via 
granskning av en inspelning. Användningen av tekniken i sig anges också som ett 
störningsmoment eftersom den kan framkalla nervositet och att ljudet inte blir bra. 

5.4.2 Studenternas reflektioner 
Studenternas reflektioner handlar främst om den egna situationen där de ger uttryck 
för att de kände mindre nervositet än inför traditionella besök och att det var en 
fördel att själv (och tillsammans med VFU-läraren) kunna välja vad som skulle 
bedömas. En student säger att han/hon blir nervös av att tekniken krånglar och att 
undervisningen påverkas av detta. 
Kvaliteten på bedömningen är det få som nämner. En student menar att bedömningen 
borde bli bättre eftersom examinatorn får mer tid på sig att reflektera över den 
observerade undervisningen. 

Att jag har möjlighet att välja en lektion där jag undervisar på ett sätt som är ‘typiskt för 
mig’ + reflektionstid för examinatorn ökar också chansen till bättre feedback. 

En student påpekar att undervisningssituationen blir mer “vanlig” eftersom det inte 
finns någon främmande person närvarande. Studenten anger också att vetskapen om 
att lärarutbildaren finns på plats påverkar barnen/eleverna, medan en annan ser en 
risk i att tekniken påverkar eleverna 

Erfarenheter från tidigare vfu: eleverna blir tillbakadragna av att veta att ‘lärarens 
lärare’ är på besök vilket ger en lite skev bild av verkligheten. 

Att inspelningen påverkade eleverna möjligtvis, att de inte kunde vara som ‘vanligt’. 
Men det hade de kanske även varit om man fått ett VFU-besök. 

De studerande ger uttryck för uppfattningen att en bedömning utifrån observation 
inte är oproblematisk. 

5.5 Generaliserbarhet 
Allt material har redovisats öppet och finns tillgängligt för den som önskar 
genomföra en egen studie. Öppenhet och tydlighet gäller också för 
forskningsmetoden och den teoretiska utgångspunkten. Kraven på tillförlitlighet och 
äktet (Bryman, 2011) kan därmed anses vara uppfyllda, vilket gör det möjligt att dra 
generella slutsatser utifrån studiens resultat. 
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6 DISKUSSION 
Mot bakgrund av Reynolds & Salters (1995) modell 3 (beskriven i kapitel 2) för 
bedömning av lärarkompetens, där betydelsen av observation av helheten betonas 
och med hänsyn till Heikkiläs & Sahlströms (2003) arbete kring videobaserade 
observationer av interaktion, där författarna framhåller svårigheterna att skapa en 
helhetsbild av interaktionen utifrån videoobservationer, borde det inte vara möjligt 
att genomföra en rättssäker bedömning av VFU med hjälp av videoobservationer. 
Analysen av anteckningarna från VFU-besöken och analysen av videoinspelningarna 
visar att det finns en tydlig skillnad som kommer till uttryck i, att det i noteringarna 
från videoobservationerna finns färre anteckningar om eleverna. Dessutom är 
noteringarna från observationerna på plats mer detaljerade när det gäller båda 
aktörerna, lärarstudent och barn/elev. 

6.1 Rättssäker bedömning 
När det gäller min egen osäkerhet om en rättssäker bedömning är möjlig finns 
anteckningar som pekar i den riktningen: 

Agerandet är ok, men det är svårt att kommentera närmare p.g.a. svagt ljud och väldigt 
skakig filmning. 

Vidare framgår det av VFU-samtalet med lärarstudenten, som genomförde 
matematikundervisning utomhus med en grupp ur en F-klass, att det för bedömaren 
inte är möjligt att uppfatta hela sitiuationen och att bedömaren därför blir osäker när 
det gäller vad som egentligen sker.  

Oro över osäkerhet i bedömningen är inget som kommer till yttryck i de svar som de 
studerande lämnar och det går inte i svaren att spåra någon oro för osäkerheter i 
bedömningen beroende på att barnen/eleverna inte syns. De lärarstuderande 
framhåller istället fördelar som framför allt har med den egna situationen att göra, 
främst att det känns mindre nervöst att spela in en video. 
De studerandes farhågor beträffande videoinspelningen handlar snarare om att det 
kan innebära en atypisk situation med en inspelningsutrustning i klassrummet. 
Det övergripande syftet med denna studie, att undersöka om det är genomförbart att 
göra en rättssäker bedömning av lärarstuderades verksamhetsförlagda utbildning är 
inte möjlig att besvara. Studien har genom såväl tidigare forskning (Heikkilä & 
Sahlström, 2003), som genom analys av noteringar, visat att det finns uppenbara 
svårigheter att uppfylla villkoren för en komplett bedömning av yrkeskompetens, 
enlig Reynolds & Salters (1995) modell 3, genom att analysera videoinspelade 
undervisningstillfällen. Samtidigt visar studien emellertid att det finns en potential i 
ett VFU-samtal där samtliga tre aktörer; lärarstudent, VFU-lärare och bedömare har 
haft möjlighet att studera videoinspelningen. 
Det kan därför förefalla som att modellen att bedöma VFU genom analys av en 
insänd videofilm, som har spelats in av den lärarstuderande, var dömd att misslyckas 
på förhand. Reynolds & Salters (1995) framhåller att bedömaren måste ha möjlighet 
att ta del av helheten. Heikkilä & Sahlström (2003) påpekar svårigheter att se 
helheter i en videoinspelning eftersom den valda tekniken med en kamera oftast leder 
till att den lärarstuderande tvingas välja betraktningsfokus. Antingen väljs fokus på 
enskilda individer, och då förloras helheten eftersom det inte syns vad alla andra i 
rummet gör. Alternativet är att välja att få med alla aktörer, men då förloras ändå 
helheten beroende på att betydelsefulla detaljer som orientering inte går att se 
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(Heikkilä & Sahlström, 2003). Att få grepp om helheten, via en videoinspelning, 
framstår som en i princip omöjlig uppgift. 
Samtidigt finns det indikationer på att det finns ett värde i att använda en 
videoinspelning. Alger & Kopcha (2009) pekar på det rättsosäkra i en bedömning av 
verksamhetsförlagd utbildning där det inte finns några krav på ”objektiv” 
dokumentation, som t.ex. en videoinspelning. Alger & Kopcha (2009) betonar att 
bedömningen alltför ofta vilar på antagandet att bedömaren har tillräckligt med 
information för att kunna göra en rättssäker bedömning. Det finns därför all 
anledning att försöka komma till rätta med, eller kompensera för, svårigheterna med 
en bedömning utifrån en videoinspelning. 

6.2 VFU-lärarens roll i bedömningen 
En del av lösningen kan stå att finna i att det finns ytterligare en aktör som kan lämna 
värdefulla bidrag till bedömningen, VFU-läraren. VFU-läraren uppfyller Reynolds & 
Salters (1995) krav på expertbedömare, är fysiskt närvarande i rummet och kan 
därmed ta del av helheten. Om VFU-läraren gör en egen, strukturerad, observation, 
liknande den som bedömaren från högskolan vanligen gör, men med fokus på 
barnens/elevernas reaktioner samtidigt som inspelningen sker, kan denna 
tillsammans med videoinspelningen utgöra en tillräcklig grund för att en rättssäker 
bedömning ska kunna genomföras. 

Det finns ytterligare fördelar med en mer framskjuten position för VFU-läraren. 
Fangen (2005) framhåller det störningsmoment som en främmande person, t.ex. 
bedömaren från högskolan utgör, men säger också att det sannolikt inte påverkar 
situationen i nämnvärd utsträckning. Störningsmomentet gäller för såväl 
barnen/eleverna som för den lärarstuderande som kan känna obehag över att känna 
sig iakttagen av en person som känns främmande i sammanhanget. En av de 
studerande skriver: 

Erfarenheter från tidigare vfu: eleverna blir tillbakadragna av att veta att ‘lärarens 
lärare’ är på besök vilket ger en lite skev bild av verkligheten. 

I fallet med VFU-läraren, som är en naturligt inslag i miljön, som observatör finns 
inte det här störningsmomentet. 
Vid några tillfällen nämner de studerande att det kan finnas ett störningsmoment 
själva inspelningssituationen. En studerande skriver: 

Att inspelningen påverkade eleverna möjligtvis, att de inte kunde vara som ‘vanligt’. 
Men det hade de kanske även varit om man fått ett VFU-besök. 

Det troliga är ändå att störningen som själva inspelningen orsakar är mindre än den 
störning som uppstår när en främmande person sitter i rummet och antecknar. 

6.3 Den studerandes egen granskning av det 
inspelade materialet 

Det verkar emellertid som att de största fördelarna med en inspelad video som 
utgångspunkt för VFU-samtal handlar om kvalitet i själva samtalet. Den 
lärarstuderande har, i och med möjligheten att i efterhand ensam eller tillsammans 
med VFU-läraren studera videoinspelningen, möjlighet att få en betydligt bredare 
bild av undervisningssituationen än om den genomfördes utan videoinspelning. 
Sewall (2009) konstaterar att om den studerande själv får filma en 
undervisningssituation och på egen hand analysera innehållet och presentera detta för 
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den besökande högskoleläraren/bedömaren blir den studerande ägare till artefakten 
och därmed också experten som i kraft av sin expertis leder samtalet kring det 
inspelade undervisningstillfället. Den lärarstuderandes ägande av artefakten leder 
inte bara till att den studerande blir den som leder samtalet, utan också till att 
samtalet går från att vara ytligt till att bli fördjupat (Sewall, 2009) och nivån på VFU-
samtalet höjs. 
I denna studie får de studerande inte den möjligheten, som beskrivits ovan, eftersom 
granskningen sker på traditionellt sätt. Det är bedömaren som granskar den insända 
filmen och får på så sätt ägandeskap till artefakterna och blir då också experten enligt 
Sewall (2009). Det framkommer också tydligt i samtalen att det är bedömaren som 
kontrollerar talutrymmet. De studerande kommer mest med korta inpass, håller med, 
eller svarar på direkta frågor från bedömaren och direkta hänvisningar till 
videofilmerna förekommer endast i liten utsträckning. 

Detta hindrar emellertid inte de studerande från att på egen hand ha studerat 
videoinspelningarna, men detta kommer inte fram i samtalen, utan i enkäten: 

Det är bra för sitt lärande att spela in och ett bra sätt för examinator att bedöma hur bra 
man är som lärare. 

Tycker det är ett bra sätt att få upp ögonen på sitt lärande. Detta sker bra genom 
videoobservationen, lärde mig mycket på detta. Har fått upp ögonen för en del saker 
som jag ska tänka på. 

Det var en fördel att kunna analysera mig själv i min lärarroll, och själv välja 
lektionstillfälle till bedömning. 

Att jag har möjlighet att välja en lektion där jag undervisar på ett sätt som är ‘typiskt för 
mig’ + reflektionstid för examinatorn ökar också chansen till bättre feedback. 

De studerande verkar på egen hand, intuitivt, ha uppfattat de fördelar som Sewall 
(2009) presenterar i sin studie. 

6.4 Implikationer 
I inledningen nämndes att det, i samband med litteraturstudier inför detta arbete, 
visat sig att försöket med bedömning med hjälp av en inspelad videosekvens skulle 
kunna ha designats bättre. Resultatet av studien visar dessutom att, med den valda 
metoden, finns det en osäkerhet i samband med bedömningen av den 
lärarstuderandes undervisning och att den hör samman med att det sällan är möjligt 
för bedömaren att uppfatta hela situationen, vilket är nödvändigt för att en god 
bedömning ska kunna göras (Reynolds & Salters 1995). Det är, för att nämna ett 
exempel, sällan möjligt att avläsa barnens/elevernas reaktioner på undervisningen. 
Det finns emellertid, som tidigare har nämnts, ytterligare en bedömare närvarande, 
VFU-läraren. I VFU-lärarens uppgifter ingår att vara medbedömare i examinationen 
av den studerande. VFU-läraren finns på plats och kan därför se helheten kring 
undervisningssituationen inklusive barnens/elevernas reaktioner. 

6.4.1 En möjlig modell och förslag till fortsatt forskning 
Av studien framgår att en majoritet av de studerande ser det som en fördel att själv 
spela in en videofilm istället för att bli observerade på plats, tabell 5.5.2. 
Det framgår också att bedömaren ser en brist i bedömningsunderlaget när detta 
utgörs av en videoinspelning eftersom det inte är möjligt att i ett givet ögonblick 
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utifrån videon se helheten, t.ex. elevernas reaktioner på något som den 
lärarstuderande säger. 
Sewall (2009) drar i sitt arbete slutsatsen att VFU-samtal blir bättre om den 
studerande själv har granskat och analyserat sin inspelning före VFU-samtalet. 
Med beaktande av dessa faktorer skulle följande modell vara möjlig för att dels 
möjliggöra en rättssäker bedömning, dels ge utrymme till en god egenreflektion av 
den studerande: 

1. Den studerande får i uppgift att tillsammans med VFU-läraren välja ut ett 
undervisningstillfälle som videofilmas 

2. VFU-läraren (som är välkänd för barnen/eleverna och därmed inte kan anses 
vara ett störande moment (Fangen, 2005)) observerar och gör anteckningar, 
främst rörande barnens/elevernas beteende och reaktioner 

3. Den studerande analyserar den inspelade undervisningssituationen och blir 
ägare till artefakterna 

4. VFU-samtalet med högskoleläraren genomförs och då visas videon av den 
studerande och samtalet leds av den studerande. 

Under VFU-samtalet kommenterar VFU-läraren elevernas reaktioner och 
högskoleläraren lämnar kommentarer utifrån den studerandes presentation av den 
egna granskningen av videoinspelningen samt det som observeras på videofilmen. 
Med lämpligt val av teknik är detta möjligt att genomföra även utan att 
högskoleläraren/bedömaren kommer till själva VFU-platsen. 

Modellen kan antas fungera väl för en fomativ bedömning av VFU. Den summativa 
bedömningen, som ligger till grund för om VFU:n ska kunna anses godkänd eller 
underkänd, syns inte lika tydligt i modellen. 
Den fortsatta forskningen föreslås handla om att studera den beskrivna modellen och 
då särskilt med avseende på möjligheter till en summativ bedömning. 

6.5 Avslutande reflektion 
Vilka skillnader går att urskilja i bedömnings-underlagen (besök på plats/granskning 
av video)? 

• de studerande uttrycker ingen märkbar skillnad i hur de uppfattar ett besök på 
plats jämfört med granskning av videoinspelning. Resultatet visar att de kanske 
rent av är mer positiva till modellen med granskning av videoispelning. 

• bedömaren uppfattar att granskning av videoinspelning är svårt utan VFU-lärarens 
observationer av barnens/elevernas beteende finns. 

Vilken roll spelar den inspelade videosekvensen i VFU-samtalet? 

• i denna studie spelar videosekvensen liten roll i VFU-samtalet. Med den 
föreslagna modellen kan videoinspelningen spela en större roll för en fördjupning 
av VFU-samtalet, med den studerande som ägare av artefakten. 

Vilka för- och nackdelar ser de studerande med att videofilma ett 
undervisningsavsnitt respektive genomföra VFU-samtal via telebild? 

• de studerande upplever inga större skillnader mellan ett besök på VFU-platsen 
jämfört med ett samtal utifrån en granskning av en videoinspelning. Resultatet 



33 

 

visar dock en positiv uppfattning till förmån för videoinspelning och VFU-samtal 
via telebild. 

Besök på VFU-platser värderas högt och anses nödvändigt för att säkerställa en hög 
kvalitet. I utbildningsplaner anges att de studerande ska ha besök på VFU-platsen. 
Ett besök där högskoleläraren, bedömaren, genomför en observation av en 
undervisningssituation anses nödvändig. Sewald (2009) har visat att en sådan 
situation, OBD (observation-based debriefing), ofta leder till att den studerande blir 
passiv och att det är den besökande högskoleläraren som har ordet. Om besöket 
utformas så att VFU-samtalet istället har den studerandes videoinspelning som 
utgångspunkt blir den studerande signifikant mer aktiv och nivån på samtalet höjs. 
Resultatet av studien ger en fingervisning om att besök på plats kanske inte är en 
optimal lösning. Ett VFU-besök på plats kan vara ett störande moment (Fangen 
2005). Kanske kan det rent av vara så att ett VFU-besök stör mer än vad det tillför. 
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1 
Bilaga 1 

 

Enkät 
Fråga 1 
Hur uppfattar du möjligheten att själv kunna välja vilket lektionsmoment som ska 
vara underlag för bedömning? 
Fråga 2 
Hur uppfattar du möjligheten att själv kunna välja vilken inspelning som ska skickas 
in för bedömning? 
Fråga 3 
Vilket hjälpmedel använde du för att spela in filmen som du skickade in? 
Fråga 4 
Hur skickade du in din video? 
Fråga 5 
Hur upplevde du tekniken med att överföra filmen till Universitetets server? 
Fråga 6 
Har du tidigare under din lärarutbildning fått VFU-besök på din VFU-plats? 
Fråga 7 
Hur upplevde du formen kring VFU-samtalet alltså att det genomfördes via Adobe 
Connect jämfört med på VFU-platsen? 
Fråga 8 
Hur upplevde du behållningen av att genomföra samtalet via Adobe Connect jämfört 
med att genomföra det på VFU-platsen? 
Fråga 9 
Var det något som du inte kunde ta upp under VFU-samtalet på grund av att det inte 
genomfördes på VFU-platsen öga mot öga? 
Fråga 10 
Var det något som var möjligt att ta upp under VFU-samtalet på grund av att det inte 
genomfördes på VFU-platsen öga mot öga? 
Fråga 11 
Vilka fördelar ser du med att själv spela in ett lektionsmoment på video och skicka in 
det som underlag för examination? 
Fråga 12 
Vilka nackdelar ser du med att själv spela in ett lektionsmoment på video och skicka 
in det som underlag för examination? 
Fråga 13 
Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
Fråga 14 
Är det möjligt att ersätta VFU-besök och VFU-samtal på plats med inspelade 
videofilmer och samtal via t.ex. Adobe Connect? 
Fråga 15 
Eventuella kommentarer till enkäten 
Fråga 16 
Kan du tänka dig att lämna ditt namn så att det går att kontakta dig för ytterligare 
frågor? 


