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1. Inledning 

En viktig del i förskollärar- och lärarutbildningarna består av verksamhetsförlagd utbildning 

(vfu). I de nya utbildningarna har studenterna tre till fyra vfu-perioder där de under ett antal 

veckor befinner sig ute på förskolor och skolor i någon av de kommuner som universitetet 

samarbetar med. Beroende på om studenterna går i nya eller gamla lärarutbildningen kan 

vfu utgöra en separat kurs alternativt del av kurs. Oavsett utbildning, grundar sig 

examinationen av vfu-perioderna oftast på två olika delar; dels en bedömning som görs av 

den lokala lärarutbildaren och dels någon form av reflektionsuppgift som bedöms av lärare 

på universitetet. Examinationsansvar ligger hos lärare på universitetet.  

På de olika programmen för förskollärar- och lärarutbildning vid Karlstads universitet har 

andelen distansstudenter successivt ökat under 2000-talet. Hösten 2012 var antalet 

distansstuderande på lärarutbildningarna ungefär 660, vilket motsvarar cirka en tredjedel av 

det totala antalet lärarstudenter. Den stora geografiska spridningen på vfu-skolorna gör att 

lärarutbildarna vid universitetet svårligen kan besöka alla studenter. Bedömningen av hur 

studenten fungerar i den praktiska verksamheten bygger därför nästan uteslutande på de 

lokala lärarutbildarnas skriftliga utlåtanden1. Ett sätt att stärka universitetslärarnas 

möjligheter att också göra en egen bedömning av studentens kunskaper kan vara att 

studenter videofilmar moment av sin verksamhetsförlagda utbildning. Tanken är att 

videosekvenserna skulle kunna fungera som bedömningsunderlag vid nätbaserade 

trepartssamtal där student, lokal lärarutbildare och lärare vid universitetet diskuterar 

studentens vfu.  

Videoinspelade undervisningssekvenser kan också ha en betydande didaktisk potential (se 

Hattie 2009:112-113). Den amerikanske filosofen Donald Schön menar att praktikers, till 

exempel lärares, kunskap framträder i unika, komplexa och sammansatta situationer och att 

olika teorier och modeller därför kan vara svåra att rakt av applicera på enskilda fall. Den 

professionelle praktikerns kunskap uppstår när denne reflekterar kring den egna 

handlingen. Antingen i samband med att handlingen äger rum, reflection-in-action, eller efter 

att handlingen ägt rum, reflection-on-action (Schön 1983 i Alexanderson 1994:36). Även andra 

forskare menar att lärares reflektion först blir meningsfull när den sker i relation till 

handlingar och situationer insatta i ett särskilt sammanhang (se Alexandersson 1994:30 ff). 

Utifrån ovanstående resonemang behöver ämnesdidaktisk reflektion därför knytas till 

autentiska undervisningssituationer. En viktig fråga för lärarutbildningen att ställa sig blir då 

i vilken utsträckning en återkoppling sker till lärarstudenten avseende dennes reflektion 

kring sin praktik. I en studie av Gustavsson (2008) konstateras att lärarstudenter upplever 

att återkopplingen från de lokala lärarutbildarna inte är systematisk och endast tar upp 

vardagliga situationer utan koppling till teoretiska resonemang. Hegender (2010) påpekar 

även han i en studie att lärarutbildningens teoretiska och praktiska delar inte befruktar 

varandra. I en norsk studie av handledningssamtal av lärarstudenter ute på skolor, dras 
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slutsatsen att studenter riskerar att endast ta över lärares erfarenhetsgrundade kunskaper 

(Ottesen 2006). Forskningsgrundade kunskaper lyser med sin frånvaro. Som Edwards och 

Protheroes (2004)  uttrycker det i sin studie – lärarstudenter behandlas under sin VFU som 

ställföreträdande arbetare och inte som studenter som går en utbildning. Trepartssamtal 

som tar sin utgångspunkt i videosekvenser från studentens vfu skulle kunna vara en metod 

för att universitetslärare skall få en egen inblick i hur studenten fungerar i en 

undervisningssituation samtidigt som studenten ges en möjlighet till både reflektion och 

kvalificerad återkoppling kring sin praktik. 

Under våren 2012 initierades ett projekt vid Karlstads universitets lärarutbildningskansli för 

att undersöka vilka möjligheter och eventuella problem som följer med filmande av 

undervisningssekvenser under vfu-perioden. Rektor gav våren 2012 Lärarutbildnings-

nämnden uppdraget att bilda en projektgrupp (se bilaga 1) med målsättningen att höja 

kvaliteten på bedömningen2 i samband med studenters vfu-perioder.  

 

1.1 Syfte 

Projektets huvudsyfte är att undersöka förutsättningarna för att inspelade filmsekvenser 

från studenters vfu ska kunna ligga till grund för trepartssamtal över nätet och om dessa 

kan bidra till utveckling och bedömning av studenters lärande.  

Studiens syfte kan således delas in i två delar: 

1. Vilka hinder och möjligheter finns för att genomföra trepartssamtal baserade på 

filmsekvenser från studentens vfu-period?  

2. I vilken utsträckning kan trepartssamtal baserade på filmsekvenser från studenters 

vfu-period fungera som ett bedömningsunderlag samt bidra till studenters lärande? 

  

1.2 Metod och genomförande 

Deltagande i projektet var helt frivilligt och ingick inte på något sätt som en del av 

studenternas examinationsuppgifter. I de fall det fanns en vilja från studentens sida att delta 

i projektet behövde lokal lärarutbildare och universitetslärare också övertygas om ett 

deltagande i projektet. Projektgruppen förutsåg att det därför fanns ett flertal problematiska 

steg i processen från projektidé till dess att empirin skulle vara insamlad. För att tydligt 

identifiera centrala element som bedömdes kunna kräva särskilda insatser från 

projektgruppens sida, konstruerades nedanstående modell (se figur 1). Modellen kan också 

ge en överblick av de olika delarna i projektet.  
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Figur 1: Projektets olika steg. 

 

 

 

 

 

De kursledare som var presumtiva deltagare informerades muntligt och skriftligt om 

projektets syfte och dess möjligheter (se bilaga 2). De upplystes samtidigt om att det fanns 

stort utrymme för individuell utbildning och support kring Adobe Connect3 i universitetets 

lärstödsorganisation. Detta gjordes strax före studenternas vfu-period hösten 2012. 

Studenter informerades även de både muntligt och skriftligt (se bilaga 3). De studenter som 

deltog fick själva besluta om vilken/vilka undervisningssekvenser som skulle filmas i deras 

pedagogiska verksamhet. De enda anvisningar som gavs var att de skulle filma sekvenser av 

undervisningsaktiviteter som de planerat och ledde. Materialet skulle därefter 

sammanställas till en 10-20 minuter lång filmsekvens som skulle ligga till grund för ett 

trepartssamtal. För att underlätta för studenterna att få vårdnadshavares tillåtelse att filma i 

klassrummet utformades en medgivandeblankett (se bilaga 4). Från projektgruppens sida 

fanns också en beredskap för att bistå med ytterligare information och utrustning om så 

skulle behövas. 

Projektet genomfördes under hösten 2012. Det insamlade och analyserade materialet består 

dels av inspelade trepartssamtal och filmer som ligger till grund för samtalen och dels av 

intervjuer med studenter, lokala lärarutbildare samt universitetslärare. Dessutom har 

mailkommunikation och andra noteringar kring själva genomförandeprocessen använts för 

att belysa frågeställning 1. Materielet har i första hand analyserats av författarna men en 

expertgrupp bestående av fyra akademiker med olika spetskompetenser har också tagit del 

av materialet och bidragit med synpunkter.   
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2. Resultat 
I resultatdelen kommer inledningsvis undersökningens första delfråga, som tar upp hinder 

och möjligheter för att genomföra trepartssamtal baserade på inspelade filmsekvenser, att 

belysas. Därefter behandlas frågan om i vilken utsträckning dessa samtal kan fungera som ett 

underlag för bedömning samt bidra till studenters lärande. I samband med den andra 

frågeställningen presenteras även innehållet i filmer och trepartssamtal. Avslutningsvis 

diskuteras projektet utifrån olika aspekter som framkommit under resans gång.   

 

2.1 Vilka hinder och möjligheter finns för att genomföra trepartssamtal 

baserade på filmsekvenser från studentens vfu-period?  

Projektgruppen valde ut fem olika utbildningar vars vfu-period inföll under senhösten 

2012. Eftersom filmande och trepartssamtal inte fanns inskrivet som en obligatorisk eller 

valbar vfu-uppgift, var det helt upp till studenten själv att delta i projektet. Vid kursstarten 

informerade projektgruppen studentgrupperna om projektets syfte, vilket arbete som 

förväntades av dem som deltog samt vilka fördelar som ett deltagande skulle kunna föra 

med sig. Som motiv till deltagande framhölls bland annat att filmande och trepartssamtal 

ger ökade möjligheter till personlig professionell utveckling och att det i ett framtida CV 

eventuellt kan vara en konkurrensfördel i en anställningssituation.  

Av de över 200 studenter som informerades anmälde cirka 20 studenter intresse för att 

delta i projektet. Det tolkar vi som att omkring 90 procent av studenterna inte bedömde 

projektet som tillräckligt intressant i förhållande till den arbetsinsats som krävdes. 

Eventuellt kan även universitetslärarnas inställning/förhållningssätt till projektet haft 

betydelse för studenternas engagemang. Till exempel föreföll vissa studentgrupper vara mer 

förberedda på att trepartssamtal, oavsett filminspelning, förväntades ingå som en del i deras 

utbildning. Konstateras kan alltså att de allra flesta potentiella projektdeltagarna föll bort 

vid steg ett och steg två i vår modell för projektets olika steg (se figur 1 s. 3).  

Av de cirka 20 studenter som anmälde intresse av att delta i projektet bedömer vi att färre 

än hälften kom att filma sekvenser under sin vfu-period. Varför filmandet ej blev av 

framgår inte i varje enskilt fall. I ett par fall visade det sig att deltagandet föll på att den 

lokala lärarutbildaren motsatte sig eller avrådde studenten från att delta i projektet. För att 

kunna filma barn krävs i allmänhet medgivande från vårdnadshavare. Det har inte kommit 

till vår kännedom att denna aspekt har utgjort något hinder. I de fall medgivandeblankett ej 

lämnats in av samtliga elever har undervisningssituationen organiserats så att filmandet av 

verksamheten ändå kunnat ske.  

Projektgruppen hade en beredskap att bistå studenter med filmutrustning och support om 

så behövdes. Avseende filmutrustning visade det sig att ingen student efterfrågade sådan. I 

de fall kameror saknades eller krånglade användes privata mobiltelefoner. Ytterligare en 

anledning till att studenter som initialt varit intresserad av att delta i projektet hoppat av 

kan vara att de av olika orsaker inte ansett sig hinna med den extra arbetsinsatsen under 
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vfu-perioden. Ett par samtal med studenter som ej skickat in en film tyder på att så varit 

fallet.  

I sju fall har vi uppgifter om att studenter filmade delar av sin vfu. Under projektets gång 

arbetades det med att få fram ett säkert sätt för dem att skicka filmen till mottagare på 

universitetet. Olika sätt att digitalt distribuera filmen diskuterades men då studenter 

upplevde att det fanns oklarheter kring säkerheten valdes andra alternativ. Av de sju 

deltagarna valde fem att förmedla filmen med ett USB som skickades med post alternativt 

överlämnades fysiskt. I två fall distribuerades inte någon film till universitetet då 

studenterna av oklar anledning ångrade sig och inte ville fullfölja processen med ett 

trepartssamtal.  

Efter att filmerna nått universitetet bokades tid för trepartssamtal.  Vid två av de fem 

samtalen fungerade inte ljudet i Adobe Connect vilket medförde att dessa samtal istället 

fördes över telefon. Att samtalet inte skedde över Adobe Connect, och därmed ej spelades 

in, omöjliggjorde för projektgruppen att göra en analys av dem. Sammantaget utgör därför 

steg 7 i modellen för projektets olika steg ett relativt stort bortfall. En betydande del av 

trepartssamtalen föll alltså bort på grund att användandet av Adobe Connect krånglade.    

Totalt sett fanns således komplett empiri att tillgå i endast tre fall. Två av de tre inspelade 

trepartssamtalen behandlar vfu inom förskollärarutbildningen och ett samtal behandlar vfu 

inom ämneslärarutbildningen. Vår bedömning är att de viktigaste anledningar till att så få 

filmer analyserats är att: 

A) flertalet studenter finner inte fördelarna med att få samtala om vfu-perioden med 

utgångspunkt i inspelade filmsekvenser motsvarar den extra arbetsinsats som krävs 

alternativt den osäkerhet de känner inför att bli bedömd.  

B) den tekniska utrustning som använts vid trepartssamtalen alternativt deltagarnas 

ringa vana att hantera tekniken orsakade problem som gjorde att en stor del av 

materialet inte kunde användas i projektet.  

 

För att få en uppfattning om deltagarnas upplevelse av och erfarenheter från att delta i 

projektet valde vi att efter genomförda trepartssamtal intervjua de studenter, lokala 

lärarutbildare och universitetslärare som deltagit Vi valde att även intervjua de deltagare för 

vilka ljudupptagningen på trepartssamtal ej spelades in. Sammantaget intervjuades således 

fem studenter, fem lokala lärarutbildare samt tre universitetslärare varav en deltog i tre 

samtal. De frågor som intervjuerna utgick från framgår av bilaga 5. Dessa intervjuer ligger 

tillsammans med vår analys av inspelade filmer och trepartssamtal till grund för svaren på 

undersökningens andra frågeställning. 
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2.2 Redogörelse för innehåll i filmsekvenser och trepartssamtal.  

I detta avsnitt presenteras en analys av trepartssamtalen med utgångspunkt från var och en 

av de tre studenter som ingår i studien och som fullföljt hela processen. Alla inspelningar 

har genomförts under studenternas vfu-period i en miljö som är välkänd för studenten och 

den lokale lärarutbildaren på skolan men inte för lärarutbildaren vid universitetet. Under 

rubriken Filmens innehåll ges först en kort beskrivning av vad filmsekvensen behandlar och 

av interaktionen mellan student och elever/barn. Därefter beskrivs innehållet i treparts-

samtalen. Avslutningsvis besvaras undersökningens andra fråga utifrån en analys av 

beskrivet material och genomförda intervjuer.  

2.2.1 Student 1 - Johanna 

Johanna studerar på distans med inriktning mot förskola och går den lärarutbildning som 

gäller från och med hösten 2011. Vfu-perioden är andra gången Johanna har verksam-

hetsförlagda moment i utbildningen.  

2.2.1.1 Filmens innehåll 

Johanna har spelat in sex korta sekvenser från några olika situationer om sammanlagt cirka 

15 minuter där hon visar sitt pedagogiska ledarskap. Barngruppen består av 8 barn i åldern 

1-3 år. Samlingarna ger intryck av att vara väl förberedda där studenten fångar barnens 

intresse i aktiviteterna.  Vid ett tillfälle då ett barn tappar uppmärksamheten tar hon med 

mild hand tillbaka barnet till gruppen utan att avbryta planerad aktivitet.  

 

I en av filmsekvenserna sitter Johanna på golvet tillsammans med barnen i en ring och 

leder en sång- och räknelek. Flera barn försöker härma hennes rörelser. Efter sången ställer 

hon frågor till barnen om innehållet i sången. Leken avslutas med att studenten berömmer 

barnen och alla applåderar.  

 

I en annan lekaktivitet börjar studenten nynna sången En elefant balanserade. Hon visar 

därefter upp bilder på djur, vilka ska tjäna som underlag för en dialog med barnen om olika 

djur. Slutligen visas en elefant upp på en bild. Sången spelas upp och studenten gör olika 

rörelser som kan förknippas med en elefant och barnen försöker härma det de ser. I en 

fortsättning på sångleken lägger studenten ut ett smalt band över mattan varefter olika 

balansövningar tränas. Barnen går på led, balanserandes över bandet. I turordning kryper 

de och går baklänges över bandet. Studenten lägger sig på golvet och ålar sig över bandet 

till barnens stora jubel.  

 

I en tredje aktivitet har studenten förberett en samling som tar sin början i ett soffhörn. 

Pappfigurer med olika format och färger presenteras för barnen. Johanna ber ett barn i 

taget att plocka fram ett visst format och för samtidigt en dialog om formen. Leken 

fortsätter med att studenten lägger ut former med olika storlek och betonar begrepp som 

större och mindre. Begreppen framför och bakom tränas också.  
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2.2.1.2 Trepartssamtalet  

I trepartssamtalet deltar lärarstudenten Johanna och lokale lärarutbildaren Louise som sitter 

uppkopplade tillsammans vid en dator på förskolan. Vid en dator på universitetet finns 

universitetsläraren Charlotte. Det inspelade trepartssamtalet är 26 minuter. Av 

trepartssamtalet har endast 14 minuter varit möjliga att analysera på grund av ljudproblem 

under 12 minuter i inspelningens början.  

2.2.1.3 Inledning – trepartssamtal 

Det är först efter 12 minuter, då Charlotte byter till en annan dator som ljudet fungerar. 

Även efter bytet upplever Charlotte en besvärande rundgång. Charlotte inleder samtalet 

med att ge uttryck för de möjligheter projektet ger; att via film kunna ta del av studenters 

ledarskap som en utgångspunkt för pedagogiska diskussioner. Hon frågar Johanna hur hon 

upplevt att bli filmad och om hon upptäckte något särskilt i filmen. Johanna svarar att hon 

filmat flera sekvenser och att hon efter hand blivit allt mer bekväm med att se sig själv. 

Efter lite eftertanke kan hon ge ett exempel på en situation där hon kunde agerat 

annorlunda.  

2.2.1.4 Didaktiskt samtal  

Charlotte håller kvar dialogen kring Johannas planering och reflektioner kring de filmade 

situationerna och ber henne beskriva på vilket sätt hon kunde agerat annorlunda och hur 

hon funderat över de instruktioner hon gav till barnen i olika situationer. Johanna redogör 

övergripande för hur hon planerat tillsammans med sin handledare.  

Charlotte ger ett omdöme om Johannas pedagogiska ledarskap utifrån vad hon sett av 

filmsekvenserna. Hon upplever att Johannas har en lugn framtoning där hon 

uppmärksammar, lyssnar på och möter barnen på deras nivå. Hon uppfattar Johanna som 

mycket närvarande och att hon har roligt tillsammans med barnen. Johanna nickar 

instämmande till dessa kommentarer.  

Charlotte undrar hur Johanna valde de olika aktiviteterna med barnen. Johanna förklarar att 

hon utgått från barngruppens förutsättningar och att barnen delvis har fått vara med och 

välja bilder på olika djur. En annan del av aktiviteterna har inslag av matematik och där 

hänvisar Johanna till läroplanens formulering om förståelse för matematik.  

Därefter leder Charlotte in samtalet på vikten av att se och aktivera alla barn och frågar om 

Johanna har funderat över detta efter att hon sett filmen. Johanna ger ett exempel utan att 

närmare utveckla saken varefter Charlotte riktar en fråga till Louise. Hon frågar om hon 

sett filmen. Louise berättar att de sett filmen tillsammans och på så sätt har den fungerat 

som underlag för handledning. Hon knyter an till frågan om att se alla barn och nämner en 

situation från filmen där barnens delaktighet synliggörs. 

Charlotte argumenterar för nyttan med filmade undervisningssituationer. De kan ses flera 

gånger och på det sättet bli betydelsefulla tillfällen för lärande där nya aspekter kan 

upptäckas varje gång filmen ses. Hon jämför med alternativet fysiska besök hos studenter 

som blir på ett annat sätt. Hon konstaterar dock att tekniken vållat vissa problem men 
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förstår samtidigt att det inte är ovanligt när något nytt ska införas.  Louise flikar in att vid 

de fysiska besöken kan barnen bli distraherade när någon främmande person deltar medan 

filmningen inte vållat någon oro då det har skett tillsammans med för barnen välkända 

personer.  Louise reflekterar vidare och menar att det skulle vara värdefullt att filma även 

anställda pedagoger i sin yrkesroll.   

2.2.1.5 Avrundning 

Charlotte riktar sig till Johanna och Louise och undrar om de har tittat på lärandemålen för 

vfu-kursen och om de har några allmänna funderingar kring lärandemålen som de vill 

diskutera. Några speciella frågor förs inte fram utan båda konstaterar att vfu-perioden 

fungerat bra. Charlotte avrundar samtalet med att fråga Johanna hur hon tänker inför nästa 

vfu-period. Johanna svarar att hon ser fram mot nästa tillfälle och att hon gärna vill komma 

tillbaka till samma avdelning. 

2.2.2 Student 2 - Caisa  

Caisa studerar på distans med inriktning mot förskollärare i den nya lärarutbildningen. Vfu-

perioden är hennes andra i utbildningen. Hennes första vfu-period var förlagd till samma 

förskola.  

2.2.2.1 Filmens innehåll 

Caisas filmsekvens är endast 5 minuter lång och innehåller ett moment där rim och ramsor 

används för att på ett roligt sätt lära de små barnen räkneorden noll till fem. Sekvensen 

visar Caisa som sitter på en stol och genomför en dockteater för en mindre grupp 

förskolebarn vilka sitter på mattan framför henne. Dockbesättningen utgörs av ett antal 

pappfigurer uppklistrade på pinnar som Caisa håller i händerna framför sig. Dockteatern 

handlar om ”fem små apor som till doktorn skall fara”. Sagans intrig kan beskrivas med att 

varje apa successivt råkar ut för något och därmed blir de färre och färre apor kvar. Det vill 

säga antalet pappfigurer minskar efter hand som något händer och det illustreras genom att 

Caisa försiktigt låter den ena apan efter den andra falla till golvet. Under sagans gång 

kommer ett par barn fram och vill ta upp och leka med de dockor som fallit ur sagan. Caisa 

väljer då istället att släppa ner aporna bakom ryggen men det genomskådar snart ett av 

barnen som kommer tillbaka med pappdockorna. Caisa väljer då att låna ut dockorna till de 

barn som vill hålla i dem och på så sätt lyckas hon till stor del behålla fokus på teatern trots 

att barnen är framme och drar i figurerna. Endast vid något enstaka tillfälle väljer hon att 

frångå sagan för att be ett barn att gå tillbaka och sätta sig. 

När kameran byter vinkel och filmar ett par av barnen så kan man se att det uppstår ett litet 

bråk om vem som skall hålla i en pappersfigur. Förskollärarna behöver inte ingripa utan 

problemet förefaller lösa sig självt. Det är dock oklart hur problemet löses då detta sker när 

barnen ej längre är i bild. I slutet av filmsekvensen och pappfigurerna skall samlas in 

föreslår Caisa att aporna skall läggas i sängen. Hon lägger ner pappsängen på golvet och ger 

ett av barnen uppdraget att samla in aporna och ”lägga ner dem och natta dem i sängen”.  
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2.2.2.2 Trepartssamtalet  

I trepartssamtalet deltar studenten Caisa och den lokale lärarutbildaren Kerstin som sitter 

tillsammans vid en dator ute på förskolan där vfu:n äger rum samt universitetsläraren Britt-

Marie som sitter på sitt arbetsrum vid Karlstads Universitet. 

2.2.2.3 Inledning – trepartssamtal 

Britt-Marie inleder mötet med att förvissa sig om att tekniken fungerar för alla varefter hon 

kort presentera sig. Hon ber också den lokala lärarutbildaren Kerstin att presentera sig.  

Britt-Marie uttrycker sin uppskattning av att Caisa deltar i projektet och ger samtidigt ett 

erkännande för kvaliteten på inspelningen då den ger en tydlig och god inblick i den 

pedagogiska situationen. Britt-Marie betonar att det är första gången hon medverkar i en 

digital uppföljning av vfu på det här sättet. Hon fortsätter med att berätta att hon tittat på 

filmen tre gånger. Caisa har däremot bara sett filmen en gång då hon inte känt sig bekväm 

med att se sig själv på film.  

2.2.2.4 Didaktiskt samtal  

Britt-Marie inleder med att fråga vilken betydelse den aktuella kursens lärandemål haft för 

val av aktivitet. Caisa tolkar frågan som att den avser lärandemålen i förskolans läroplan 

och argumenterar utifrån den. Hon menar att både språk och matematik samt rörelser 

tränas i aktiviteten och framhåller vikten av att anpassa innehållet efter barngruppens 

sammansättning.   

Britt-Marie styr samtalet mot en fortsatt reflektion kring didaktiska frågor. Caisa berättar 

bakgrunden till valet av inspelningssituation. Hon har i samråd med Kerstin valt att göra en 

dockteater utifrån en ramsa som de tidigare testat med en annan barngrupp. Caisa 

reflekterar över hur första tillfället ledde till ett annat händelseförlopp på grund av att 

förutsättningar inte var riktigt de samma. Caisa går vidare i sin analys och menar att som 

pedagog gäller det att vara flexibel och lyhörd för barnens personligheter och spontana 

infall. Caisa tar ett exempel från filmen och noterar särskilt ett barn som hon upplevde som 

okoncentrerat men där det visade sig att så inte var fallet. Britt-Marie sammanfattar och 

konstaterar att det har sina fördelar att kunna gå tillbaka och med hjälp av film kunna 

reflektera över det som skett.  

Det är Kerstin som har filmat och hon menar att hon i filmen ser intressanta situationer att 

reflektera vidare kring. Hon ger exempel på ett händelseförlopp där två barn kivades om en 

docka. Hon menar också att den valda sekvensen synliggör studentens kompetenser i 

förhållande till lärandemålen.  

Britt-Marie leder in samtalet mot vilka pedagogiska effekter filmade lärsituationer kan bidra 

till att utveckla. Caisa menar att inspelningar ger goda möjligheter att upptäcka och 

reflektera över vilket förhållningssätt barnen har till varandra vilket i en förlängning väcker 

frågor och ger förståelse för andra situationer barnen deltar i. Britt-Marie fortsätter och 

framhåller att filmen kan användas på olika sätt. Dels till att se barnens agerande i olika 

situationer och dels för att i utbildningssyfte se lärarstudentens handlande i pedagogiska 

situationer. Universitetsläraren lyfter ett par exempel på Caisas ledarskap, och uttrycker att 
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Caisa agerat på ett föredömligt sätt. Hon avslutar sin feedback med att fråga Kerstin hur 

hon tänker kring Caisas ledarskap. Kerstin bekräftar Britt-Maries omdöme och lyfter 

särskilt fram hennes goda personliga egenskaper och hennes sätt att vara med barnen.   

Britt-Marie sammanfattar och knyter an ett par av lärandemålen för vfu:n till diskussionen 

kring vad filmen visar. Caisa kommenterar och visar att hon är väl insatt i läroplanens 

övergripande formuleringar och ger exempel på hur dessa kan brytas ned och omsättas i 

vardagligt pedagogiska arbete. Britt-Marie anknyter till ett exempel från filmen när hon nu 

förstår Caisas planering i ett sammanhang.  

Britt-Marie fortsätter med att framhålla lärandemål två och tre för vfu-perioden som berör 

studentens utveckling av ett professionsinriktat förhållningssätt samt förmågan att ta egna 

initiativ. Hon tycker att viljan att delta i ett projekt som detta är ett gott exempel på 

initiativförmåga. Britt-Marie uttrycker att det hon sett av filmen och den pågående 

uppföljningen tyder på att Caisa uppfyller dessa mål och frågar därefter om Kerstins 

synpunkter. Kerstin understryker de pedagogiska möjligheterna som deltagande i projektet 

medför. Hon tycker också att det ligger i linje med hennes egen nyfikenhet och 

förhållningssätt till pedagogisk utveckling. Den lokala lärarutbildaren fortsätter med att 

bekräfta att hon och studenten har ett mycket gott samarbete och att hon strävar efter att 

vara en god förebild. Hon hoppas att erfarenheterna som Caisa får ska vara till nytta i 

hennes framtida arbete. Caisa bryter in och bekräftar med eftertryck att hon är mycket nöjd 

med Kerstins handledarskap och den erfarenhet hon fått. Även Britt-Marie bekräftar det 

hon ser av ett gott samarbete och en god relation. 

2.2.2.5 Avrundning 

Britt-Marie tycker att det varit spännande att delta i projektet. Filmen och samtalet har gett 

så mycket mer än att bara få ta del av den skriftliga dokumentationen. Caisa inflikar att hon 

gärna sett ett personligt besök men att det här sättet också var bra. Britt-Marie riktar sig till 

den lokala lärarutbildningen och undrar om hon har några frågor kring dokumentationen 

av vfu-perioden. Kerstin svarar att hon just nu inte har några frågor men att hon kommer 

att höra av sig om så blir fallet. Hon har avsatt tid för att fylla i bedömningsunderlaget vid 

ett senare tillfälle.  

2.2.3 Student 3 - Jens 

Jens är campus-student och läser med inriktning mot lärare i samhällskunskap på gymnasiet 

men vfu-skolan utgörs under denna period av en högstadieskola. Jens går den gamla 

lärarutbildningen och vfu-perioden är hans sjätte. Analyserat material utgår från 42 

minuters trepartssamtal och 14 minuters film.  

2.2.3.1 Filmens innehåll 

Filmsekvensen visar en del av en lektion som tar upp olika aspekter av Islams betydelse för 

samhällslivet i de muslimska länderna. Genomgången är ämnad att ge uppslag till ytterligare 

aspekter att behandla i den skrivuppgift eleverna arbetar med. Lärarstudenten leder en 

aktivitet som kan beskrivas som en blandning mellan föreläsning och helklassdiskussion. 

Filmsekvensen inleds med att lärarstudenten frågar: ”Är det någon som har något att säga 
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om kvinnans roll, som ni skrivit eller tänkt skriva om Islam?”. En flicka svarar att det är 

kulturen i de muslimska länderna som är styrande för kvinnas roll och inte själva religionen 

Islam. Lärarstudenten bejakar elevens svar och vidareutvecklar resonemanget om att 

kvinnans uppgift i de här kulturerna är att ta hand om barnen medan mannens uppgift är 

att arbeta och försörja familjen. Därefter frågar han klassen om vad de har att säga om 

slöja. En elev svarar och Jens fördjupar resonemanget. Lektionen fortsätter enligt ovan 

beskrivna mönster.   

På filmsekvensen framstår lärarstudenten som mycket trygg i sin roll som samtalsledare. 

Tonen i samtalen är lågmäld och frågorna är öppet ställda. Klassrumsmiljön är lugn och 

Jens behöver inte höja rösten eller tillrättavisa elever på grund av att de inte lyssnar 

uppmärksamt. Dock är det endast ett fåtal av eleverna som deltar i diskussionen. Mest aktiv 

är en flicka som sitter längst fram i klassrummet och besvarar merparten av de frågor som 

ställs. Diskussionen/genomgången berör ett flertal teman som kan kopplas till Islam; 

kvinnans roll i Saudiarabien, Sharialagar, Jihad, fundamentalism, terrorism, sunni och shia. 

Termerna skrivs upp på tavlan i samband med att samtalstemat behandlas. Studenten 

försöker problematisera dessa begrepp och påpekar till exempel att Jihad bara får användas 

när alla andra vägar är uttömda, att fundamentalism även finns i andra religioner och att 

sharialagar praktiseras i vissa länder medan andra muslimska länder har lagar som påminner 

om Sveriges. Syftet med lektionen förefaller vara tvåfaldigt; dels att introducera ett antal 

begrepp som förknippas med Islam och dels att ge en mer nyanserad och mindre negativ 

beskrivning av Islam än den som eleverna vanligen får sig tilldels via medier.  

2.2.3.2 Trepartssamtal  

I trepartssamtalet deltar lärarstudenten Jens och hans lokale lärarutbildare Barbro som sitter 

tillsammans vid en dator på vfu-skolan. Från universitetets sida deltar vfu-kursledaren 

Göran som sitter uppkopplad vid en dator med en fungerande webkamera, som 

projektgruppen anordnat. 

2.2.3.3 Inledning – trepartssamtal 

Först kontrollerar universitetsläraren att ljudet fungerar och tackar student och lokal 

lärarutbildare för att de ställer upp i ett trepartssamtal. Därefter tillfrågas den lokale 

lärarutbildaren om dennes ämnesbakgrund och vilken typ av tjänst hon har. Vidare 

beskriver universitetsläraren sin egen bakgrund i skolväsendet och på universitetet för att 

sedan gå över och beskriva upplägget för det samtal som de har framför sig.  

2.2.3.4 Didaktiskt samtal  

Göran frågar studenten Jens om hur klassen är sett som ”ett kollektiv”. Jens beskriver den 

som en oerhört duktig och trevlig klass. Jens upplever att det är väldigt stor skillnad på att 

undervisa i en 9:a jämfört med i en 8:a och ett samtal uppstår om hur 9:or skiljer sig från 

8:or avseende undervisning och varför det är så. Barbro framhåller att det är ett hårt arbete 

med att få ihop en klass och att det från lärarnas sida handlar om att bygga relationer med 

eleverna. Därefter påtalar Göran att klassen i filmsekvensen gav intryck av att vara lugna 
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och koncentrerade vilket studenten kommenterar med att kameran förmodligen också 

påverkade deras uppträdande under filmsekvensen. 

Göran frågar Jens vilka strategier han använder för att få igång de elever som har lite svårt 

att komma igång med arbetet. Jens svarar att han försöker sätta sig ner med dem på tu man 

hand och hjälpa dem att komma igång. Göran har några förslag på hur man kan gå tillväga 

för att få med de tysta i klassen. Den lokala lärarutbildaren framhåller att Jens haft en bra 

kontakt med samtliga elever i klassen vilket Göran också menar syns i filmsekvensen. 

Barbro vidareutvecklar hur värdefullt det varit för pojkarna i klassen att det kommit in en 

ung kille, det vill säga Jens, i klassen. Det har underlättat arbetet med att få pojkarna mer 

aktiva i undervisningen. En längre replikväxling äger rum där studenten får en hel del 

beröm för sitt ansvarstagande under vfu-perioden och universitetsläraren tillägger att det 

ligger i linje med den bild han har av studenten. Därefter styr Göran över samtalet till att 

handla om undervisningen och det område som videosekvensen visar. Vid ett par tillfällen 

vill Göran diskutera de didaktiska val som Jens gör i filmen. Bland annat varför vissa saker 

valts bort och varför inte vissa elevfrågor tagits tillvara som en möjlighet till att fördjupa 

och nyansera beskrivningen av ett fenomen. Svaret från student och lokal lärarutbildare blir 

oftast att något liknande gjorts vid ett annat tillfälle som inte framgår av filmen.  

Universitetsläraren uttrycker redan vid samtalets inledning att det är viktigt som lärare att 

fundera över vad man bör bibehålla och vad man behöver utveckla. En del av samtalet 

handlar också om att värdera styrkor och svagheter hos studenten Samtliga parter är 

överens om att Jens har en styrka i sitt lugna, trygga ledarskap och att detta framgår bra i 

filmsekvensen. Jens kommenterar själv att ”det gick förvånansvärt bra för att vara första 

gången att bli filmad. Har aldrig sett mig själv, hur jag agerar i ett klassrum. Jag tyckte det 

såg ganska bra ut”. När Jens uppmanas att nämna något han behöver utveckla, beskriver 

han sig själv som en tidsoptimist som ofta tänker att han skall hinna med mycket mer än 

vad som egentligen är möjligt.  

Göran menar att filmen visar ett par saker som Jens kan utveckla i sin metodik. Det handlar 

om att hålla ihop genomgångens olika delar tydligare så att en röd tråd framgår och att 

utveckla och nyansera olika aspekter som diskuterades. Barbro förtydligar att de under 

vfu:n ”inte pratat om detaljer i ämnet” utan mer om hela läraruppdraget, och understryker 

att Jens fick en väldigt svår del att undervisa om då innehållet kanske snarare var religion än 

det ämne, samhällskunskap, som Jens är utbildad i. Hon vill dock återigen framhålla att 

Jens stora styrka är att han är trygg och bra på att skapa relationer med eleverna. Göran 

instämmer i detta och menar att Jens fungerar väl som ledare i klassrummet. Det han 

behöver utveckla i sin lärarroll är framförallt att utmana de tysta eleverna lite mer så att 

även de delar i diskussioner. 

2.2.3.5 Avrundning 

Barbro sammanfattar att det varit ett spännanande samtal och att upplägget med samtal 

över nätet, med utgångspunkt i en film, är något nytt för henne. Göran inflikar att 

upplägget skiljer sig en del från ett vanligt besök då det känns lite onaturligt att samtala över 
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nätet men att han ändå ”innehållsmässigt” kan se att samtalet fungerar. Han avslutar med 

att tacka Jens och Barbro för att de ställde upp och konstaterar att det varit intressant och 

lärorikt för honom också.    

2.3 I vilken utsträckning kan trepartssamtal baserade på filmsekvenser från 

studenters vfu-period fungera som ett bedömningsunderlag samt bidra till 

studenters lärande? 

Undersökningens andra frågeställning är komplex då både filmen och samtalet skulle kunna 

fungera som såväl ett bedömningsunderlag som ett lärandetillfälle. Nedan redogörs därför 

först för i vilken utsträckning film och samtal kan fungera som ett bedömningsunderlag 

och därefter diskuteras lärandepotentialen i film och samtal.  Vi vill återigen betona att 

analysen utöver ovan redovisat material även bygger på intervjuer som gjordes med 

deltagarna och att bland dem ingår också intervjuer med deltagarna i de två trepartssamtal 

som genomfördes utan att ljudet spelades in.   

Det är svårt att utifrån de inspelade trepartssamtalen ge en enhetlig bild av i vilken 

utsträckning universitetsläraren använder filmerna och samtalen som ett 

bedömningsunderlag. Helt klart är dock att samtalen ger information som är relevant i 

förhållande till vfu-målen. I två av samtalen preciseras inte vilka vfu-lärandemål som 

diskussionen handlar om men ett flertal mer allmänna kommentarer kring studentens goda 

förmåga att hantera elev- eller barngruppen förekommer. I ett av samtalen avhandlas två av 

lärandemålen mer specifikt. Universitetsläraren säger till exempel att: 

Tittar man på lärandemål 2, så handlar det om att etablera ett professionsinriktat 
förhållande med, barn, personal och kollegor och vårdnadshavare. Och där tycker jag att du 
visar det i den här sekvensen ….din kontakt med barnen på ett väldigt fint sätt. 

Universitetsläraren menar också att det faktum att studenten valt att delta i projektet visar 

att eleven har kvaliteter som kan hänföras till lärandemål 3, vilket handlar om att ta egna 

initiativ. Här efterfrågar universitetsläraren även den lokala lärarutbildarens uppfattning i 

frågan och får till svar att hon gjort samma bedömning. I slutet av samtalet uttrycker 

universitetsläraren att denna form av samtal är ”väldigt mycket mer informativt än att få 

bedömningsunderlaget på papper bara, än de här kryssen bara, så mycket mer det har gett”. 

I de två samtal där diskussionen inte uttryckligen kopplas till enskilda lärandemål framgår 

dock att samtalet behandlar aspekter som är relevanta, sett utifrån lärandemålen. Samtalen 

berör med andra ord områden som är föremål för bedömning till exempel förmågan att 

skapa kontakt och förmågan att planera undervisningssituationer.4 I samtliga samtal bjuder 

universitetsläraren också in den lokale lärarutbildaren till att reda ut eventuella oklarheter 

kring det bedömningsunderlag som skall fyllas i. De lokala lärarutbildarna uppger dock att 

de inte har några frågetecken som behöver rätas ut.    

                                                           
4
Utbildningarnas lärandemål kan nås via http://www.kau.se/lararutbildningen/for-skolor-och-

larare/information-om-vfu 
 
 

http://www.kau.se/lararutbildningen/for-skolor-och-larare/information-om-vfu
http://www.kau.se/lararutbildningen/for-skolor-och-larare/information-om-vfu
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En tolkning av universitetslärarnas intervjusvar är att de anser sig få värdefull information 

av både samtalet och av filmen. En av dem framhåller att filmen tydligt visar studentens 

pedagogiska förmåga och en annan påpekar att det inte är någon skillnad mellan ett virtuellt 

besök och ett fysiskt besök: ”jag ställer samma frågor”. Den tredje läraren ser filmen och 

det virtuella samtalet som ett visserligen sämre alternativ än ett fysiskt besök men menar 

ändå att det kan ge ett bedömningsunderlag. Läraren uttrycker det med: 

Om man ej gör besök är ju detta ett fantastiskt komplement. Nu [i vanliga fall när 

vi ej har film och trepartssamtal. Författarnas anm.] gör vi ju en bedömning utifrån 

en teoretisk uppgift samt utifrån lärarutbildarens dokumentation. Lärarutbildaren 

hamnar ju i en situation där de blir vän med studenten och därför kan deras 

omdöme ibland vara oreserverat positivt. I en sådan situation kan filmen vara bra 

för att få en nyanserad bild. Jag är ej tillfreds med att vi som har en yrkesutbildning 

i första hand bedömer teorikunskaper. Det är dessutom rättsosäkert då eleverna 

gör sin praktik i olika miljöer med olika personer som bedömer dem. Filmen är en 

förstärkning av rättssäkerheten då bedömningsunderlag kan ställas i relation till 

filmen.  

Notera här att det framförallt är filmen som universitetslärare framhåller som ett viktigt 

bedömningsunderlag. Även en av de lokala lärarutbildarna framhåller att filmen underlättat 

för hennes bedömning. Hon säger att det varit lättare att bedöma studenten tack vare 

filmen. En annan lokal lärarutbildare framhåller samtalet betydelse. Hon poängterar att hon 

blev stärkt i sin uppfattning då universitetslärare delade hennes syn på studenten.   

Studenterna uttrycker lite olika syn på filmens roll för bedömningen. En säger att filmen 

egentligen inte säger så mycket då hon av trygghetsskäl valt att filma en enkel situation. 

Detta, menar hon, gjorde att hon knappast kunde misslyckas men å andra sidan kunde hon 

inte heller visa vad hon verkligen går för. En student som upplever att hon vid tidigare vfu 

blivit orättvist bedömd, såg filmen som en bra dokumentation av vad hon kan och samtalet 

som en möjlighet att förklara hur hon tänkt. Vilket hon anser att hon inte fick möjlighet till 

förra gången.  

Sammantaget kan vi konstatera att samtliga universitetslärare förefaller använda både 

filmen och samtalet som en del av sitt bedömningsunderlag. I ett fall framgår det relativt 

tydligt vilka lärandemål som bedöms utifrån film och trepartssamtal och i två fall är det lite 

svårare att identifiera exakt vilka lärandemål som underlaget används för att bedöma.   

Några av de lokala lärarutbildarna framhåller också att film och samtal kan fungera 

underlättande i deras bedömningsarbete. 

När vi istället går över till att analysera vilka möjligheter filmerna ger för att öka studentens 

lärande, är vår bedömning att filmerna visar tillräckligt med situationer för att ge upphov 

till en mängd intressanta aspekter som kan kopplas till studentens professionsutveckling. 

Detta trots att filmerna bara omfattar mellan 5 och 15 minuter. Hur studenten 

kommunicerar med barnen/eleverna, val av stoff som presenteras samt hur stoffet 

framställs är exempel på aspekter där filmernas innehåll ger konkreta exempel som kan 

användas som underlag för att föra en nyanserad och lärorik diskussion. Vår uppfattning är 
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således att det trots att studenten fått välja fritt - och i ett fall endast filmat en fem minuter 

lång sekvens - finns det en betydande didaktisk potential i att använda filmsekvenser som 

underlag för ett samtal. 

I intervjuerna framkommer att samtliga parter upplever att filmerna är mycket användbara 

ur ett lärandeperspektiv. Flera lokala lärarutbildare påpekade till exempel att de med hjälp 

av filmen kunde konkretisera och visa på saker som studenten behöver arbeta med. På en 

av vfu-förskolorna har student och lokal lärarutbildare gemensamt tittat på filmen vid 

handledningstillfällena för att bland annat diskuterat kring hur barnen reagerat på de pass 

studenten genomfört. Några av de lokala lärarutbildarna framhåller också att användandet 

av film skulle bidra till att utveckla verksamheten för det egna kollegiet. Filmerna gör att 

man ser nya saker och det möjliggör också att kunna studera saker i detalj som till exempel 

om man som lärare ger killar och tjejer lika mycket uppmärksamhet. Den lokala 

lärarutbildaren Jeanette säger att hon sett filmen tre gånger och att hon ser nya saker varje 

gång.  

Studenterna själva framhåller också att det är utvecklande att se filmen. En student påpekar 

bland annat att det är lättare att inse sina fördelar och sina brister om man ser dem på film 

än om den lokala lärarutbildaren bara nämner dem. Filmen hjälpte också en student att inse 

att hon såg lugn och trygg ut i sin roll som förskollärare trots att hon upplevde sig själv 

som mycket stressad under inspelningstillfället. Ytterligare en student konstaterar att filmen 

visar att hennes sätt att bjuda in barnen i leken tog tid och gjorde att många barn hann få 

”myror i brallan”. Här drar hon slutsatsen att hon i stället borde ha bjudit in hela gruppen 

på en gång.  

I de tre dokumenterade trepartsamtalen framkommer att samtliga universitetslärare 

använder filmen som en utgångspunkt för det didaktiska samtalet. Samtalen drivs av 

universitetsläraren som har en plan för vad som skall tas upp. Strukturen på de didaktiska 

delarna av samtalen kan lite förenklat beskrivas som att universitetslärare ställer frågor till 

studenten om hur denne tänkt avseende en viss aspekt. Studenten svarar och därefter 

berömmer eller problematiserar universitetsläraren det som skett och ibland efterfrågas den 

lokale lärarutbildarens uppfattning i frågan.  En betydande del av samtalet upptas dock åt 

att de olika parterna försöker lära känna varandra. Universitetsläraren förhör sig om det 

sammanhang undervisningen skett i, om den lokala lärarutbildarens bakgrund och 

arbetsuppgifter samt ger en presentation av sin egen roll som lärarutbildare. Det förefaller 

som att båda lärarparterna upplever att det är viktigt att veta en del om vem den andre är, 

innan samtalet om studenten och vfu-perioden kan påbörjas. 

Studentens sätt att involvera och bemöta barnen och eleverna är något som tas upp i 

samtliga samtal. Studenterna får genomgående beröm, av båda lärarparterna, för sin goda 

förmåga inom detta område men i ett samtal utvecklas diskussionen ytterligare genom att ta 

upp vad man kan göra när enbart vissa av eleverna kan eller vill svara på frågor. 

Universitetsläraren föreslår att man kan minska rädslan att svara fel genom att frågorna 

omformuleras till ”hur upplever du att det är?” istället för ”hur är det?”.  Sammantaget kan 
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samtalet sägas kretsa mer kring hur studenten fungerar i relation till barnen/eleverna än 

frågor om varför ett visst innehåll valts eller vad som är syftet med en övning etcetera. I ett 

samtal försöker universitetsläraren gå in och diskutera detaljer i studentens metodik. Han 

föreslår bland annat att elevernas svar kunde användas för att få till ett mer nyanserat 

resonemang. Samtalet leder dock inte in på det spår universitetsläraren föreslår då den 

lokale lärarutbildaren menar att olika omständigheter, till exempel vad man gått igenom på 

tidigare lektioner, gör att universitetslärarens förslag inte är relevanta i det samanhang som 

filmen visar. Lite förenklat kan man säga att universitetslärarens frågor öppnar för ett 

ämnesdidaktiskt samtal medan den lokale lärarutbildarens styr tillbaka samtalet till att 

fokusera på studentens sociala kompetens. Den lokale lärarutbildaren poängterar också att 

handledningen ute på skolan inte fokuserar ”på detaljer i ämnet, utan vi har pratat mer om 

hela läraruppdraget”. 

På intervjufrågan om vad trepartssamtalet som helhet givit dig som student? nämner 

studenterna olika saker. En del betonar att de var väldigt nervösa inför samtalet men att det 

blev mycket trevligare än vad de vågat hoppas på medan andra reflekterar kring hur teknik 

och ljud påverkade möjligheterna att föra ett bra samtal. Ett par studenter framhåller att de 

fick bra ”feedback” under samtalet. En student uttrycker det som att:  

Jag har fått reda på mer om hur jag är mot barngrupperna – både positiva och 

negativa sidor. Nu vet man vad man har att arbeta vidare med. Väldigt lärorikt att 

få vara med i projektet.  

Hon säger vidare att det varit nyttigt att utöver handledningen på vfu-platsen även få 

universitetslärarens respons. Flera av de lokala lärarutbildarna framhåller också att 

universitetsläraren använde samtalet till att ge studenten god återkoppling kring det som 

filmen visat. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det förefaller finnas en stor didaktisk potential 

med ett upplägg som utifrån filmsekvenser diskuterar kring studentens vfu. Filmerna 

används i trepartssamtalen för att diskutera aspekter vars syfte är att öka studenternas 

lärande och universitetslärare, lokala lärarutbildare och studenter uttrycker också att 

filmerna bidrar till att förbättra samtalen genom att de tydliggör aspekter i studentens 

undervisning.   

2.4 Slutsatser 

Projektets huvudsyfte har varit att undersöka förutsättningarna för att inspelade 

filmsekvenser från studenters vfu ska kunna ligga till grund för trepartssamtal över nätet 

och om dessa kan bidra till utveckling och bedömning av studenters lärande. 

  

Undersökningen har visat att det inte är så lätt att få till de förutsättningar som krävs för 

trepartssamtal baserade på filmsekvenser från stunders vfu-period. I föreliggande 

undersökning har endast fem studenter, av de över två hundra som erbjöds medverkan, 

följfullt deltagandet i projektet. Vår tolkning är att de allra flesta studenter redan från början 

valde att inte delta i projektet då de förmodligen bedömt att fördelarna med att delta inte 
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väger upp den extra arbetsinsats som ett deltagande kräver. Ett annat problem har varit att 

få tekniken kring samtalen i Adobe Connect att fungera. Ljudet har krånglat i flertalet 

samtal och i två fall gjorde det att samtalet inte kunde analyseras överhuvudtaget.  

Analysen av de tre trepartsamtal som spelades in och intervjuerna med deltagarna i de fem samtal 

som genomfördes, tyder på att användandet av filmsekvenser har goda förutsättningar att fungera 

som såväl bedömningsunderlag som utgångspunkt för ett samtal i syfte att stödja studenters 

lärande. Universitetslärarna uppger att filmsekvensen tillför dem information som de kan 

använda när de bedömer studenten och i samtalen nämner universitetslärare att filmen visar att 

studenterna fungerar bra i undervisningssamanhanget. Universitetslärare, lokal lärarutbildare och 

studenter framhåller alla att filmen underlättar för att föra samtal kring didaktiska frågor. Bland 

annat nämns att filmen kan användas för att konkretisera de aspekter som tas upp i samtalet och 

att det tack vare att det går att se filmen flera gånger är möjligt att lägga märke till detaljer som 

inte upptäcks i vanliga fall.   
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3 Diskussion 

Samtliga deltagare i studien uppger att de funnit det vara lärorikt att diskutera kring de 

undervisningssekvenser som filmerna visar. Resultatet ligger i linje med vad liknande 

undersökningar kommit fram till (se t ex Harlin 2010, Carson & Hjukse 2013). För att ett 

upplägg där filmsekvenser från studenters vfu används som utgångspunkt för 

trepartssamtal, skall fungera på ett så bra sätt som möjligt krävs förmodligen att ett antal 

förutsättningar finns vid handen. I detta kapitel diskuteras – utifrån de resultat och 

erfarenheter projektet givit - vilka åtgärder som bör till för att ett upplägg, likt det ovan 

redovisade, skall fungera så bra som möjligt.  

3.1 Aspekter kopplade till genomförandet 

Flertalet av det totala antalet studenter som informerades om projektet förefaller ha gjort 

bedömningen att projektets fördelar inte överväger den extra ansträngning som ett 

deltagande kräver. Detta trots att projektgruppen utlovade stöd i form av material och 

kunskap. Om användandet av inspelade filmsekvenser skall bli en naturlig del av flertalet 

studenters vfu-kurser behöver momentet förmodligen göras obligatoriskt eller åtminstone 

utgöra ett moment som kan ersätta andra inlämningsuppgifter. En annan faktor, som inte 

förhindrat genomförandet, men som däremot upplevs ha sänkt kvalitéten i trepartssamtalen 

är tekniksvårigheter kopplade till användandet av Adobe Connect. I de fall som studerats i 

projektet, har ljudet nästan genomgående varit dåligt. Det har försvårat genomförandet av 

de didaktiska samtalen och dessutom har osäkerhet kring om ljudet skall fungera upplevts 

som stressande av universitetslärarna.  

Utöver teknikkrångel kopplat till Adobe Connect uppdagades ytterligare två tekniska frågor 

som kan behöva hanteras. För det första visade det sig att skolor och förskolor inte 

självkart har tillgång till mikrofon att ansluta till dator. För att säkerställa att student och 

lokal lärarutbildare skulle höras bra, valde vi i projektgruppen att tillhandahålla fungerande 

mikrofoner. Huruvida en extern mikrofon behövs vid dessa samtal beror förmodligen på 

vilken kvalitet utrustningen har på respektive skola. Om trepartssamtal skall användas i stor 

skala är detta dock en fråga att beakta. För det andra valde deltagarna i projektet att ladda 

ner filmen på ett usb-minne, som antingen sändes via post eller hämtades av ett ombud. 

Att skicka filmen via en nättjänst förefaller enklare men denna tjänst valdes bort då 

projektgruppen garanterat de medverkande att filmen kunde raderas efter att den 

analyserats. I slutskedet av projektet testades ett par olika nättjänster för att undersöka om 

dessa kunde utgöra ett alternativ till att distribuera filmen ”fysiskt” med hjälp av ett usb-

minne. Vi bedömer att nättjänsten Sprend skulle kunna fungera bra för ett upplägg likt det 

projektet avsett att pröva. Tjänsten är gratis och filmen raderas, om avsändaren så önskar, 

automatiskt efter det att läraren tittat på filmen. Universitets Box-tjänst kan möjligtvis 

också utgöra ett alternativ.  

Andra delar i processen som till exempel att få tag i filmutrustning och att få medgivande 

från föräldrar tycks ha utgjort ett mindre hinder för deltagarna. Visserligen uppger några av 

studenterna att vfu-perioden är lite kort för att hinna lämna ut och samla in 

medgivandeblanketter innan studenten kan filma och här skulle det underlätta om det fanns 
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ett samarbete med skolor alternativt huvudmän, där juridiska frågor kring filmande är lösta 

redan innan studenten går ut på sin vfu.  

Om belysta problemaspekter kan hanteras är denna metod naturligvis ett attraktivt 

komplement till fysiska vfu-besök. För studenter som har sin vfu-plats på långt avstånd 

från universitetet är kanske metoden den enda möjligheten för universitetsläraren att få se 

studenten i en reell undervisningssituation.5 Ytterligare en fördel jämfört med ett fysiskt 

besök, som nämns av en lokal lärarutbildare, är att barngruppen inte distraheras av en 

kamera på samma sätt som av en utifrån kommande okänd observatör.  

3.2 Aspekter kopplade till lärande och bedömning 

Schön (se Alexandersson 1994) menar att professionalitet är kopplat till reflektion kring 

egna handlingar.  Studien visar att videosekvenserna fyller en funktion för studentens 

reflektion. Samtliga studenter framhåller att det utifrån ett lärandeperspektiv varit givande 

att se sig själv i en undervisningssituation. Filmen kan bland annat hjälpa till att: 

konkretisera och förtydliga den återkoppling studenten får, visa att studentens metodik kan 

behöva utvecklas samt stärka students självförtroende då den nervositet som studenten 

kände inte märktes i filmsekvensen. Flera lärarutbildare framhåller också filmmaterialets 

betydelse som utgångspunkt för handledning och uppföljning.  

En väsentlig fråga att ta ställning till är huruvida filmen i första hand ska tjäna som ett 

underlag för att bedöma studentens praktiska färdigheter. Eller ska filmen snarare användas 

som ett underlag för ett samtal i vilket studentens förmåga att reflektera kring genomförd 

undervisning bedöms. I projektet konstaterar en av deltagarna att hon undviktit att filma 

situationer där det ”kan gå fel”, vilket samtidigt medfört att hon inte gav sig själv chansen 

att ”visa upp vad hon går för”.  Det förefaller således som det syfte som upplevs ligga till 

grund för filminspelningarna kan ha betydelse för vilken typ av undervisningssituation 

studenten väljer att visa. Om det primära syftet är att bedöma studentens handlingar så 

finns det anledning att anta att studenten väljer att visa upp en lätthanterlig 

undervisningssituation där risken för misslyckanden är mindre. Är däremot syftet att 

bedöma hur studenten reflekterar kring filmen är det mer rimligt att anta att en 

problematisk undervisningssituation väljs.6 Oavsett vilket eller vilka syften som gäller är det 

viktigt att tydliggöra syftet, då det rimligtvis har betydelse för vilken typ av 

undervisningssituation som studenten väljer att visa. Om syftet är att filmsekvenserna ska 

ligga till grund för såväl bedömning av studentens undervisningshandlingar som studentens 

förmåga till didaktisk reflektion, kan det finnas anledning att ge instruktionen att skicka in 

två filmsekvenser – en där de upplever att det mesta fungerar bra och en filmsekvens som 

de upplever vara mer problematiskt. 

Ytterligare en form av information som har betydelse för kvaliteten i samtalen är 

lärarutbildarens förförståelse för i vilket sammanhang filmsekvensen hör hemma. En 

                                                           
5
 Samma slutsats dras vid ett liknande projekt vid lärarutbildningen på Umeå universitet (Lundberg, G. & 

Mårell-Olsson, E. 2005). 
6
 En slutsats som också dragits av Pilotprojektet vid Högskolan i Telemark (Carson, L. & Hjukse, H. 2013). 
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förhållandevis stor del av trepartssamtalen ägnas åt att kontextualisera det som visas på 

filmen. Vi tror att filmen behöver kompletteras med en text som beskriver i vilket 

sammanhang undervisningen sker och vilka mål undervisningen är planerad utifrån. 

Kanske kan en sådan text också bidra till att student och lokal lärarutbildare tar en mer 

aktiv roll i diskussionen än vad de inspelade trepartssamtalen visar.   

3.3 Rekommendationer 

Utifrån de resultat och de erfarenheter som gjorts i samband med studien, bedömer vi att 

ett antal aspekter bör beaktas om ovan beskrivna metod ska implementeras som en del av 

vfu-kurserna. Vi föreslår följande rekommendationer: 

¤ Uppgiften att filma delar av sin vfu, bör vara obligatoriskt alternativt bör kunna kvittas 

mot annan reflektionsuppgift. 

¤ Universitetet bör ha en strategi för att försäkra sig om att handhavandet av Adobe 

Connect fungerar tillfredsställande. 

¤ Tillstånd att filma i klassrum bör vara löst när eleverna kommer ut på sin vfu-period. Till 

exempel genom att reglera detta i universitetets samarbetsavtal med vfu-skolorna.  

¤ Inskickad film bör kompletteras med en planering där studenten motiverar sitt val av 

undervisningsupplägg samt redogör för i vilket sammanhang undervisningen sker. 

¤ Syftet med uppgiften att videofilma undervisningssekvenser bör tydliggöras avseende om 

filmen är tänkt att utgöra underlag för bedömning av studentens handlingar eller underlag 

för att studenten skall reflektera kring sin undervisning.   

 

3.4 Värdering av studiens tillförlitlighet 

I vilken utsträckning trepartssamtal baserade på filmsekvenser är lämpade som ett 

bedömningsunderlag och bidrar till studentens lärande är, utifrån redovisat projekt, svårt att 

dra några långtgående eller generella slutsatser om. Detta på grund av att studien endast 

omfattar ett fåtal fall.  Däremot förefaller det vara tydligare att det föreligger en hel del 

svårigheter avseende möjligheterna att genomföra trepartssamtal baserade på 

filmsekvenser. Här kan vi konstatera att av de cirka 20 studenter som visade ett aktivt 

intresse av att delta i projektet kom endast fem studenter att fullborda hela processen. Vilka 

hinder som är svåra att hantera är mer problematiskt att uttala sig om i generella termer.  

Intervjuerna var från början tänkta som ett stöd till analysen av filmerna. Av denna 

anledning gjordes intervjuerna strax efter trepartssamtalet ägt rum men innan 

projektgruppen hunnit analysera materialet. Vi bedömer att andra frågor hade ställts om 

analysprocessen hade varit påbörjad vid tillfället för intervjuerna. I efterhand kan vi 

konstatera att det också hade varit intressant att intervjua några av de studenter som av 

olika anledningar inte fullföljde projektet. Det skulle eventuell kunna givit mer information 

om vilka moment studenter upplevt som svåra att hantera. 
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Alla universitetslärare bedömer, utifrån vad filmen visar, att studenterna har en god social 

förmåga. Bland annat påpekas att det syns att studenterna är trygga i sin roll som pedagog 

och att de är lyhörda för barns och elevers uttryck. Vi noterar också att det i 

trepartssamtalen framgår att relationen mellan student och lokal lärarutbildare tycks vara 

synnerligen god. Därför finns det anledning att ställa sig frågan om projektdeltagarnas 

upplevelser av att använda film och trepartssamtal också hade varit odelat positiva om det i 

studien förekommit fall där relationen student lärarutbildare varit mindre god.  

Ytterligare en fråga som reses är i vilken utsträckning filmandet under vfu:n medför att 

förutsättningarna för undervisningen blir annorlunda än vad som skulle gällt i normalfallet. 

Både lärare och studenter nämner att så kan vara fallet. En student påpekar till exempel att 

kameran förmodligen bidrog till att eleverna var lite tystare än normalt. Men även ett fysiskt 

besök innebär en intervenering av vad som är en normal lektion. Närvaron av en lärare från 

lärarutbildningen kan också tänkas ha en ”dämpande inverkan i klassrummet och påverka 

det naturliga scenariot i lika stor utsträckning” (Lundberg & Mårell-Olsson 2005:11).  

Sammantaget förefaller det låga antalet studenter som deltagit i projektet utgöra en 

begränsning för vilka slutsatser som kan dras av studien. Projektet indikerar dock att det 

både ur ett lärande- och bedömningsperspektiv kan finns tydliga fördelar med använd 

metod.   
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4. Sammanfattning 
Syftet med projektet har varit att undersöka om inspelade filmsekvenser från studenters vfu 

kan ligga till grund för trepartssamtal över nätet och om dessa kan bidra till utveckling och 

bedömning av studenters lärande. Hösten 2012 erbjöds därför cirka 200 studenter, på olika 

program på lärar- och förskollärarutbildningen, att delta i ett projekt. Endast en handfull 

studenter kom att genomföra hela projektet. De slutsatser som dragits av projektet är i 

kortfattad form: 

Projektet visar att det finns en hel del pusselbitar som alla behöver falla på plats för att 

filmande av moment från studenters vfu skall fungera som underlag för virtuella 

trepartssamtal. Två sådana pusselbitar som i projektet visat sig vara svåra att få på plats är 

dels studenters motivation att under vfu-perioden lägga ner den extra arbetsinsats som 

krävs för att få till en inspelad undervisningssekvens och dels att få tekniken som använts 

för nätsamtalen att fungera problemfritt. Andra potentiella hinder som till exempel att få in 

medgivande från elever/vårdnadshavare, att använda kamera- och datorutrustning på vfu-

skolorna och att distribuera filmen - har i några fall upplevts som problematiska men 

förefaller ändå varit hanterbara.  

Avseende i vilken utsträckning ”trepartssamtal baserade på filmsekvenser från studenters 

vfu-period kan fungera som bedömningsunderlag samt bidra till studenters lärande”, är 

bedömningen att metoden har en potential för såväl bedömning som lärande.    

Universitetslärarna menar att filmen tillsammans med samtalet ger dem ett underlag för att 

bedöma studenten. Universitetslärarna och de lokala lärarutbildarna anser i stor 

utsträckning att det är utvecklande för studenterna att studera filmsekvenser av sin egen 

undervisning. Filmerna används som utgångspunkt för samtalen och filmerna underlättar 

för att konkretisera och tydliggöra den feedback som lokal lärarutbildare och 

universitetslärare ger till studenten. Studenterna anser också att det ur ett lärandeperspektiv 

är givande att se sin egen undervisning. 

Om film och trepartssamtal ska implementeras i lärarutbildningen menar vi att följande 

rekommendationer bör beaktas: 

¤ Uppgiften bör vara obligatoriskt eller utbytbar mot annan uppgift.  

¤ Syftet med uppgiften bör tydliggöras avseende om filmen i första hand skall utgöra ett 

underlag som möjliggör reflektion kring studentens undervisning eller ett underlag för 

bedömning av studentens undervisning.  

¤ Användandet av nätverktyget Adobe Connect behöver ses över.  

¤ Tillstånd att filma i klassrum bör vara löst när eleverna kommer ut på sin vfu-period.  

¤ Inskickad film bör kompletteras med en skriftlig planering.  

Avslutningsvis är det viktigt att understryka att föreliggande studie, och därmed även de 

slutsatser som dragits, baserar sig på en undersökning av ett begränsat antal fall. 
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Bilaga 2 

    2012-10-02 

 

Trepartssamtal kring videoinspelad undervisning från den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

Bakgrund 

Lärarstudentens utvecklingssamtal tillsammans med lärarutbildare på universitetet och på 

skolorna i samband med VFU är en mycket viktig del i studenternas utbildning. Ledningen 

för lärarutbildningen vid Karlstads universitet vill därför satsa på att utveckla dessa så kallade 

trepartssamtal. Under hösten 2012 pågår ett utvecklingsprojekt där en metod för 

trepartssamtal kommer att prövas och utvärderas. Som ett första led i processen har olika 

grupper av lärarstudenter under hösten informerats om utvecklingsprojektets avsikt och 

förutsättningar.   

Din uppgift 

En utgångspunkt för ett trepartssamtal är en 10-20 minuter lång videosekvens från något 

eller några undervisningstillfällen där studentens pedagogiska ledarskap synliggörs. I din 

egenskap av lärarutbildare kommer du förstås att före samtalet ges tillfälle att se 

inspelningen. Videosekvensen skickas därefter till kursledare alternativt didaktiklärare vid 

lärarutbildningen. I nästa steg bokas tid för trepartssamtal. Samtalet sker över nätet via 

Adobe Connect som är ett webbaserat verktyg för konferenser över nätet. De praktiska 

förberedelserna för trepartsmötet ombesörjs av universitetet och innebär framför allt att ett 

virtuellt samtalsrum skapas och som står redo inför trepartssamtalet. När mötet genomförs 

innebär det att du och studenten befinner er vid en gemensam uppkoppling och 

lärarutbildaren på universitetet är uppkopplad på annan plats, där lärarutbildaren på 

universitetet leder mötet.  

Samtalet och reflektioner ska i första hand behandla studentens måluppfyllelse i den aktuella 

kursen. Inspelningen avser att vara ett stöd för denna diskussion.    

Universitetet stöttar er vid eventuella tekniska och juridiska frågor som till exempel gällande 

medgivande från elever/förskolebarn och vårdnadshavare. Det är viktigt att betona att det 

inspelade materialet endast kommer att användas i studiesyfte av den grupp som ingår i 

utvecklingsprojektet.  
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Vårt intresse 

Vi är endast intresserade av att undersöka om – och i så fall på vilket sätt – den video-

inspelade undervisningssekvensen har betydelse för kvalitén i samtal och reflektioner kring 

undervisningen. Observera att undersökningens huvudfokus är hur trepartssamtalet påverkas 

av att parterna har ett material att diskutera kring och inte de personer, aktiviteter och 

handlingar som förekommer på filmsekvensen.  

Kontakt 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar kring projektet.   

 

Kontaktpersoner för projektet: 

Yvonne Broberg   Peter Wall 

054-700 24 96, 070-351 19 49  054-540 36 94, 073-352 11 91 

yvonne.broberg@kau.se   peter.wall@kau.se  

 

 

Vetenskaplig referensgrupp: Ulf Buskqvist, Martin Kristiansson, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist, 

Marie Nordberg 
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mailto:peter.wall@kau.se
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Bilaga 3 

    2012-09-17 

 

Trepartssamtal kring videoinspelad undervisning från den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

Bakgrund 

Lärarstudentens samtal med lärarutbildare på universitetet och på skolorna i samband med 

VFU är en mycket viktig del i studenternas utbildning. Ledningen för lärarutbildningen vill 

därför satsa på att utveckla dessa så kallade trepartssamtal. Under hösten 2012 pågår ett 

utvecklingsprojekt där en metod för trepartssamtal kommer att prövas och utvärderas. 

Din uppgift 

Som deltagare i utvecklingsprojektet förväntas du spela in sekvenser av undervisnings-

aktiviteter som du planerat och leder. Därefter sammanställer du ditt material till en 

inspelning om ca 10-20  minuter. Videosekvensen kommer att fungera som ett underlag för 

de diskussioner du har tillsammans med dina respektive lärarutbildare. Mötet mellan er 

aktörer sker över nätet i ett så kallat trepartssamtal. Du och din lärarutbildare på skolan 

befinner er vid en gemensam uppkoppling och din lärarutbildare på universitetet är 

uppkopplad på annan plats.  

Universitetet stöttar dig vid eventuella tekniska och juridiska frågor som till exempel gällande 

medgivande från elever/förskolebarn och vårdnadshavare. Det är viktigt att betona att det 

inspelade materialet endast kommer att användas i studiesyfte av den grupp som ingår i 

utvecklingsprojektet.  

Vårt intresse 

Vi är endast intresserade av att undersöka om – och i så fall på vilket sätt – den video-

inspelade undervisningssekvensen har betydelse för kvalitén i samtal och reflektioner kring 

undervisningen. Observera att undersökningens huvudfokus är hur trepartssamtalet påverkas 

av att parterna har ett material att diskutera kring och inte de personer, aktiviteter och 

handlingar som förekommer på filmsekvensen.  

Kontakt 

Du har under höstens VFU-period möjlighet att delta i ett spännande och intressant 

utvecklingsprojekt som ger dig ytterligare dimensioner i din professionella utveckling.  

Hör av dig snarast till någon av oss om du vill delta eller om du vill veta mer om projektet.  
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Kontaktpersoner för projektet: 

Yvonne Broberg   Peter Wall 

054-700 24 96, 070-351 19 49  054-540 36 94, 073-352 11 91 

yvonne.broberg@kau.se   peter.wall@kau.se  

 

 

Vetenskaplig referensgrupp: Ulf Buskqvist, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist,  

Marie Nordberg, Martin Kristiansson 
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Bilaga 4 

 

 

 

Hej 

Under ett par veckor denna höst kommer en lärarstudent att filma sekvenser av sin egen 

undervisning, som ett led i sin utbildning. Riktlinjerna för filmsekvensernas omfattning är ca 

20 min.  

Fokus för inspelningen är lärarstudentens agerande i klassrummet. Filmen kommer att utgöra 

ett underlag för bedömning av studentens praktikperiod.  Det är viktigt att betona att 

filmsekvenserna endast kommer att ses av studenten, läraren på skolan samt lärare vid 

universitetet. Därefter kommer filmsekvenserna att raderas. Vi behöver ändå ert medgivande 

till att filma i ert barns klassrum.  

 

Klasslärarens underskrift  

 

 

Som vårdnadshavare godkänner jag filmning i klassrummet enligt ovanstående  

beskrivning.    Ja                             Nej (godkänner inte).  

 

Namnunderskrift 

 

___________________________________________________________ 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor 

Lärarstudent 

1. Hur kände du inför projektet när du hörde talas om det? 

2. Vilka vinster/drivkrafter/fördelar såg du med det? 

3. Vilka tveksamheter/hinder/problem såg du? 

4. Hur gick du till väga rent praktiskt? 

5. Vad tror du är avgörande för att ett sådant här projekt skall lyckas? 

6. Varför tror du att du hängde på medan de flesta studenter tackade nej? 

7. Hur upplevde du trepartssamtalet? (Har du själv sett filmen?) 

8. Vad har projektet- filmning + trepartssamtal som helhet givit dig? Fick du ut ngt? 

9. Upplever du att filmen + samtal haft ngn betydelse för läraranas möjlighet att bedöma dig? 

10. Har du ngr råd till oss inför ett ev genomförande av arbetsmetoden? 

Lokallärarutbildare 

1. Hur kände du inför projektet när du hörde talas om det? 

b) Hur mycket information hade du? 

2. Vilka vinster/drivkrafter/fördelar såg du med det? 

3. Vilka tveksamheter/hinder/problem såg du? 

4. Vad tror du är avgörande för att ett sådant här projekt skall lyckas?  

b) Varför fungerade det på just er arbetsplats? 

5. Vad har projektet som helhet givit dig/arbetsplats? 

6. Hur kände du inför själva trepartssamtalet?  (Har du själv sett filmen?) 

7. Hur gick trepartssamtalet –gav det ngt? 

8. Hur upplever du att din bedömning av studenten kom fram jämfört med hur det brukar vara? 

9. Har du ngr råd till oss inför ett ev genomförande av arbetsmetoden? 

Universitetsläraren 

1. Hur kände du inför projektet när du hörde talas om det? 

b) Hur mycket information hade du? 

2. Vilka vinster/drivkrafter/fördelar såg du med det? 

3. Vilka tveksamheter/hinder/problem såg du? 

4. Vad tror du är avgörande för att ett sådant här projekt skall lyckas? 

5. Hur upplevde trepartssamtalet? 

a) Fördelar b) nackdelar 

6. Hur användbar var filmen för:… 

a) Samtalet  b) bedömning av studentens vfu. c) Skilde sig förutsättningarna jämfört med 

hur det brukar vara. 

7. Har du några råd till oss inför ett ev genomförande av arbetsmetoden? 

 

 


