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Sammanfattning 
En i vårt tycke lyckad utprovning av en alternativ examinationsform 
till fysiska VFU-besök i de lärarstuderandes praktikskolor, med an-
ledning av att VFU-besök tar mer och mer tid i anspråk i takt med att 
lärarutbildningens partnerområden sprids allt längre ut från universi-
tetet. Examination med hjälp av film (video/digital) kombinerat med  
skriftlig dokumentation från de studerande samt sammanfattande 
kommentarer från mentorn (den lokala lärarutbildaren), ger de lärar-
studerande ett utökat ansvar och inflytande för sitt eget lärande och 
sin egen examination samt höjer mentorernas delaktighet. Som en 
extra bonus erövrar de lärarstuderande kompetens för att hantera det 
idag så viktiga s.k. vidgade textbegreppet. Att kunna dokumentera 
med bilder och behärska bildmedieteknik är önskvärda färdigheter 
hos varje lärare som skall arbeta med dagens och morgondagens barn. 
 
Bakgrund 
Inom Lärarutbildningen vid Umeå universitet är det regel att alla stu-
denter får minst ett besök av en lärare från universitetet under sina 
längre VFU-avsnitt. (VFU är en förkortning för verksamhets- förlagd 
del av utbildningen, tidigare benämnt som praktik). Detta förfarande 
är både kostsamt och personalkrävande. Andra lärarutbildningar i 
landet låter i stället handledaren, d v s den lokala lärarutbildaren på 
praktikskolan, svara för VFU-handledningen i praktiken, utan besök 
från högskolan, medan själva examinationen sker i samråd med an-
svarig lärare i lärarutbildningen. Detta är antagligen en mer tids - och 
kostnadseffektiv lösning på sikt men kräver både en rimlig handledar-
ersättning och en kontinuerlig handledarutbildning. Lärarutbildningen 
vid Umeå universitet har dock ännu så länge sagt nej till att helt över-
låta VFU-handledningen på de lokala lärarutbildarna. Därmed uppstår 



frågan om det finns alternativa möjligheter för VFU-examination där 
universitetet fortfarande har huvudansvaret för examinationen men 
för den skull inte behöver använda dyrbar tid för att resa till praktik-
skolor? Denna fråga blir högaktuell när en stor del av universitetsut-
bildningen, och därmed även delar av lärarutbildningen, nu förläggs 
som distansutbildning, och den ordinarie lärarutbildningens problem 
att skapa VFU-platser gör att utbildningen tvingas spridas ut över sto-
ra, geografiska ytor. Problemet med att få tiden att räcka till för VFU-
besök har i flera fall inneburit att studenter blivit helt utan handled-
ningsbesök och i stället har lärare från lärarutbildningen och den loka-
la lärarutbildaren haft telefonkontakt angående studenterna. 
 
Praktik (VFU) i lärarutbildningen 
Lärarutbildning har under alla år klassats som en yrkesutbildning och 
har därför också alltid bestått av de två delarna teori och praktik. Or-
ganisationen har dock förändrats en hel del genom åren, både vad 
gäller det strukturella upplägget av praktiken och själva förhållnings-
sättet till densamma. Från att tidigare ha skilt på teori- och praktikpe-
rioder, antingen genom att de teoretiska studierna varit avklarade före 
praktikens genomförande eller på så sätt att teori- och praktikperio-
derna löpt parallellt under lärarutbildningen, har det alltsedan mitten 
av 1900-talet förts diskussioner om hur praktik och teori skulle kunna 
kopplas ihop och samverka med varandra. I den utredning som ledde 
fram till grundskollärarutbildningen 1986 framskrevs ett nytt motiv 
för praktiken: 
”... de erfarenheter studenter gör under praktiken skall vara utgångspunkt för 
teoristudierna./…/Genom att behandla teoretiska och praktiska spörsmål i 
både den högskoleförlagda och i den verksamhetsförlagda delen utvecklar studen-
terna ett fördjupat synsätt på förhållandet mellan teori och prak-
tik.(Utbildningsdepartementet.SOU 1999, s.101) 
 
När det gäller själva det strukturella upplägget av VFU i dagens lärar-
utbildning har varje universitet och högskola fria händer att bestämma 
hur det ska se ut, förutsatt att ramarna som ges i Lärarutbildnings-
kommitténs slutbetänkande (LUK) följs. I praktiken innebär friheten 
att det ser mycket olika ut runt om i landet. Eftersom fokus i detta 
arbete ligger på examinationen av VFU:n så är det intressant att se 
vilka riktlinjer som läggs fram i LUK angående handledning och be-
dömning av de studerande under VFU:n och hur dessa riktlinjer kan 
tolkas: 
”Handledning och bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen skall ske kontinuerligt. Möjligheten till utvecklande samtal i 
samband med verklighetsanknutna erfarenheter är en förutsättning för att erfaren-



heterna skall leda till ökad insikt hos studenten. Lärarstudenternas förmåga att 
skapa goda tillfällen för lärande och reflektion kring egen och andras praktik 
skall analyseras, diskuteras och värderas.” (Utbildningsdepartementet.SOU 
1999:63, s.103)  
Här sägs ingenting om vilka aktörer som ska göra vad, vilka som ska 
ha det slutgiltiga ansvaret för bedömning av VFU:n, de lokala lärarut-
bildarna eller lärarna vid lärarutbildningen eller båda parter i samver-
kan. Däremot ägnar man ett avsnitt i LUK åt att beskriva en önskad 
utveckling mot ett ökat samarbete mellan lärarutbildning och den pe-
dagogiska yrkesverksamheten utifrån motiven ökad trovärdighet för 
lärarutbildningen samt regionalt ansvar för densamma, vad gäller den 
lokala skolutvecklingen. Tyngdpunkten i LUK-texten  beträffande 
VFU ligger på partnerskolor och arbetslagstillhörighet för de stude-
rande, där de studerande tillsammans med högskolans lärare och ar-
betslaget vid praktikskolan ska utforma mål för VFU:n. 
 

Lärarutbildningen vid Umeå universitet har i sin VFU-handbok för 
2003/2004 fastslagit att examinationen av de studerande är universi-
tetslärarnas uppgift och ansvar, men bedömningen skall ske i samråd 
med arbetslaget/lärarlaget på partnerskolan/praktikskolan. Det är 
också universitetslärarens uppgift och ansvar att: 
”…besöka de studerande under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen för 
att utgöra ett stöd i yrkesutvecklingen samt göra observationer som ska ligga till 
grund för examinationen.” (Lärarutbildningen vid Umeå universitet. 
VFU-handbok 2003/2004, s.9) 
 
Ytterligare en riktlinje för examination i VFU-handboken är:  
”I de fall VFU:n är en integrerad del av en kurs skall dock denna del alltid 
examineras. För godkänd kurs krävs alltid minst godkänt på ingående verksam-
hetsförlagd del av utbildningen.” (s.9) 
 
Det finns ytterst få böcker som tar upp ämnet VFU, eller praktik-
handledning i lärarutbildningen, men en sådan är ”På egna villkor” 
där författarna Handal och Lauvås behandlar praktikfrågan utifrån 
den lärarstuderandes egna villkor. Huvudtesen är att:   
”…handledning av lärarstudenter ska utgå från lärarens egen ”praktiska teori” 
för undervisning.” (Handal & Lauvås, 2000, s.7) 
Med detta menar författarna att lärarstudentens egna kriterier för vad 
som är bra undervisning borde utgöra utgångspunkten för all hand-
ledning. Detta tolkar vi som att den typ av handledning som kan bli 
relevant i detta synsätt är den reflekterande handledningen, vilken kan 
bidra till utveckling av reflekterande praktiker. Handledaren ska alltså 
inte försöka föra över sin egen praktiska teori på lärarstudenten utan i 



stället hjälpa denne att utvecklas i enlighet med Högskoleförordning-
ens mål för lärarexamen (Förordning 2001:23) samt lärarstudentens 
individuellt satta mål för VFU-perioden i fråga, utgörande en del i 
progressionen av studentens utveckling. 
 
Praktikhandledning, enligt Handal och Lauvås, 
”bör utveckla lärarnas: 
Praktiska teori 
Förmåga att handla medvetet enligt sin praktiska teori 
Förmåga att utveckla sin praktiska teori genom erfarenhet och reflektion över 
erfarenheten 
Självständighet och förmåga att medvetet förändra sin egen pedagogiska praktik” 
(Handal & Lauvås, 2000, s.157-158) 
För att åstadkomma detta föreslår författarna portföljdokumentation 
som en framkomlig väg till måluppfyllelse. Tyngdpunkten i hela VFU-
handledningen läggs vid dialogen och kommunikationen mellan lärar-
student och handledare, vilken också noggrant skall dokumenteras i 
portföljen. När det gäller ansvarsförhållandet anser Handal och Lau-
vås att det är högskolans ansvar att certifiera studenterna och att hög-
skolan ska hålla sig informerad om och bidra till studenternas utveck-
ling med portföljdokumentationen som grund för samtal. Däremot 
nämns inget om besök i VFU-verksamheten av högskolans lärare. 
 
Undersökningens förutsättning och genomförande 
År 2002 startades en ny variant av lärarutbildning på sex högskoleor-
ter i landet, varav Umeå fick bli en av anordnarna. Denna lärarutbild-
ning kom att benämnas SÄL, vilket är en förkortning för Särskild Lä-
rarutbildning. Det särskilda med denna utbildning är att den vänder 
sig till förskollärare och fritidspedagoger som vill vidareutbilda sig till 
lärare i grundskolans tidigare år. Utbildningen är utformad så att stu-
dierna bedrivs på halvfart samtidigt som studenterna arbetar i skolan 
på halvtid. I denna utbildning löper sålunda teori och praktik sida vid 
sida. SÄL- utbildningen är en distansutbildning, vilket i praktiken in-
nebär att studenterna är spridda över hela Sverige, och bara kommer 
till universitetet tre gånger per termin, för en två- dagars träff. Resten 
av utbildningen sker med distansöverbryggande metoder i en First-
Class-konferens. De första fyra terminerna i den tre- åriga SÄL- ut-
bildningen utgörs av en s.k. inriktning om 40 p, vilken behandlar lä-
rande och undervisning i grundskolans kärnämnen svenska, matema-
tik och engelska, med ämnesintegrering i ett helhetsperspektiv. VFU-
delen integreras på ett naturligt sätt eftersom studenterna arbetar 
halvtid i skolan och utför sina teorigrundade studieuppgifter direkt i 
praktiken. Eftersom studenterna är spridda över hela Sverige, från 



Torneå till Trelleborg, så skulle det bli mycket kostsamt och personal-
krävande för de examinationsansvariga lärarutbildarna att göra VFU-
besök. Vi stod alltså inför utmaningen att försöka hitta nya, kvalitativt 
likvärdiga former för examination av lärarutbildningens VFU-del.  
 
Studenterna i SÄL- programmet, termin 4 (sista terminen i inriktning-
en om 40  p) fick följande examinationsuppgift: 
”Du skall med hjälp av fyra filmsekvenser om vardera 2 min (totalt 8 min), med  
VHS- eller digitalkamera, exemplifiera delar av din lärarpraktik som du tycker 
visar din lärarvision. Filmsekvenserna skall skriftligen kommenteras både av dig 
och din mentor och kommentarerna skall, förutom att ge information om filmse-
kvenserna i sitt sammanhang, utgöra en didaktisk reflektion över din lärarprak-
tik. Reflektionen skall förankras i valda delar av kurslitteraturen under termin 
1-4.” 
Ur den grupp av 36 lärarstuderande som under undersökningsperio-
den har examinerats på det alternativa sättet med hjälp av filmsekven-
ser, valdes fyra personer ut för ett närstudium, två män och två kvin-
nor. Urvalskriterierna var att samtliga dessa fyra är i ungefär samma 
ålder, de är alla unga, vilket borde gynna jämförelsen med lärarstude-
rande från det ordinarie lärarprogrammet. Vidare har de fyra utvalda 
SÄL- studenterna en liknande arbetslivsbakgrund (samtliga har utbil-
dat sig till och arbetat som fritidspedagoger i några år innan de påbör-
jade SÄL- utbildningen). 
 
Varje SÄL-studerandes VFU-examination analyserades utifrån  föl-
jande struktur: 

• VFU-filmen har granskats fyra gånger, varvid innehållet har 
dokumenterats i punktform och noggranna anteckningar har 
förts.  

• Lärarstudentens övergripande reflektioner och visioner om lä-
raryrket samt dennes ämnesspecifika reflektioner och visioner 
utifrån filmsekvenserna, har analyserats och jämförts med fil-
mens innehåll.  

• Lärarstudentens avslutande reflektioner, lärdomar och insikter 
har analyserats utifrån helhetsgranskningen av filmsekvenserna 
och kommentarmaterialet.  

• Referenser i kommentarmaterialet från teoristudier i inriktning-
en, vilket kan spegla förmågan att knyta samman teori och 
praktik, har noterats i listform. 

• Som sista steg har mentorns kommentarer och reflektioner  
analyserats och jämförts med det övriga materialet. 

 
 



Analys av fyra VFU-examinationer 
Vi har valt att diskutera resultatet utifrån enskilda lärarstuderanden,  
(student 1,2 3 och 4), eftersom varje praktiksituation är unik och där-
för svårligen låter sig bakas ihop i en gemensam diskussion. 
 
Student 1: 
Om en lärarutbildare skulle ha gjort ett VFU-besök i X-köping (där 
denna student arbetar) så skulle resan ha tagit 2½ timme enkel väg = 
5 timmar. Besök på två lektioner samt handledningssamtal hade tagit 
ytterligare ca 4 timmar. Trots en tidsåtgång på 9 timmar är det mycket 
tveksamt om den besökande lärarutbildaren skulle ha kunnat få denna 
innehållsrika bild av studenten som vi fått via film och kommentar-
material. Mängden information i film- och kommentarmaterialet är 
troligtvis betydligt större än vid ett vanligt VFU-besök. Ett ordinärt 
VFU-besök hade kunnat innehålla en 40-minuters-lektion i matematik 
samt en 40-minuters lektion i svenska med t.ex. litteraturläsning. Fil-
men s sekvenser innehåller scener från en läsfestival med bl.a. elevre-
dovisningar av lästa böcker och dagens dikt, forumspel med arbetsin-
struktion samt glimtar ur olika spel, problemlösning i grupper i ämnet 
matematik, utevistelse med naturpromenad och pedagogiska lekar.  
Problemet vid traditionella VFU-besök är att lärare i lärarutbildningen 
p.g.a. arbetsanhopning och schemabundenhet oftast bara kan komma 
en speciell dag och tid, och är då utlämnad till vad som ”serveras” just 
då på schemat. I denna alternativa examinationsform däremot, är 
skolporträttet inte tidsbundet, alla bitar är tillgängliga oberoende av 
tid. 
 
Att se student 1:s film utan skriftliga kommentarer ger dock inte en 
rättvis helhetsbild. Filmsekvenserna lyckas inte lyfta  fram de genom-
tänkta planeringar som studenten berättar om i kommentarmaterialet. 
Filmen känns lite opersonlig och många av eleverna ger inget direkt 
gensvar. Det är svårt att förklara känslan av frånvaro av elevgensvar, 
men det märks att lärarstudenten får anstränga sig för att driva arbetet 
i den riktning han strävar mot. I själva verket är det, enligt min egen 
erfarenhet, en mycket realistisk skolfilm, utan förskönande inslag. 
Ingenting är redigerat. Filmen känns mycket ärlig. Mentorn lämnar 
inte så mycket kommentarer och en del av dessa är en upprepning 
eller sammanfattning av vad studenten tagit upp i sina kommentarer. 
En del försök till att ge omdömen kan märkas, t ex ord som ”engage-
rad, delaktig, drar slutsatser som väl överensstämmer med…, observerar eleverna, 
ser konsekvenser, bra information, förklarar, ger tydliga exempel, känns förank-
rat i barngruppen, hela tiden vidareutveckla grundidén tillsammans, delaktighet, 
bra arbetsklimat, litteraturhänvisningar, ”han drar paralleller…” En av men-



torns kommentarer känns extra viktig för detta arbete: ”När vi såg film-
sekvenserna tillsammans…” Vi tror att detta är ett oerhört viktigt sam-
spel mellan student och mentor. Om vi jämför med den verklighet vi 
ofta upplever vid VFU-besök, att mentorn inte har tid att vara med 
vid hela besökslektionen eller vid samtalet efteråt, så uppstår frågan 
om vad det då finns att prata om efteråt? 
 
Student 2 
Resan till denna student skulle ha tagit 12 timmar t/r och det hade 
krävts en övernattning i X-lund för att VFU-besöket skulle ha kunnat 
genomföras. 
Samtliga filmsekvenser från denna skola genomsyras av glada, nyfik-
na, engagerade barn och en lärare (student 2) som verkligen utför i 
praktiken det hon lovordar i teorin. Det finns en nästan lite magisk 
närhet mellan student 2 och eleverna, ett fantastiskt fint samspel, 
både kroppsligt och kommunikativt. Man ser och upplever tydligt 
barnens uppskattning av skolsituationen i filmen. Den upplevelse vi 
får av student 2 i filmen och genom hennes kommentarer, stämmer 
bra överens med vårt eget kunnande om denna student efter fyra ter-
miner i SÄL-utbildningen. Hade vi fått en likvärdig bild om vi hade 
gjort ett personligt VFU-besök hos student 2? Svaret är nog ja. En 
sådan här öppen och stark personlighet, med ett så gott förhållande 
till eleverna, hade nog gett precis samma upplevelse i verkligheten 
som på film. Det som talar till filmens fördel är, precis som i exemplet 
med student 1, att vi får se en större bredd av studentens undervis-
ning genom filmen än vad som skulle finnas tid och möjlighet till vid 
ett enstaka besök. Att i lugn och ro kunna se filmen om igen och läsa 
studentens kommentarer, gå tillbaka och fundera, etc., gör att det 
känns som om studenten får en mer underbyggd bedömning. Behö-
ver vi ställa frågor har vi möjlighet till snabbt svar genom Fc-
konferensen. Däremot kan jag inte se studentens ansiktsuttryck när 
han/hon svarar, men det har ingen eller mycket liten betydelse, vad vi 
tror. Det viktiga är ju inte att vi ska ”sätta dit” studenterna på att di-
rekt ansikte mot ansikte kunna besvara våra kluriga, didaktiska frågor, 
utan examinationen ska ju vara en process där studenten får tänka 
efter och leta bakåt i kurser och erfarenheter för att kunna svara på 
varför han/hon gör som den gör, vad han/hon grundar sina valda 
strategier på. Grundtanken i våra styrdokument för skolan vad gäller 
prov och bedömning, är ju att eleven ska få visa vad den verkligen 
kan, inte sättas dit på vad den inte kan. Detta anser vi bör vara en led-
stjärna även för bedömning i lärarutbildningen. Med planerade, utval-
da filmsekvenser får studenterna just denna chans, nämligen att visa 
vad de är bra på. 



 
Student 2:s mentor, i detta fall en specialpedagog, är mycket positiv i 
sina kommentarer, nästan beundrande inför studentens sätt att ”troll-
binda” eleverna. Mentorn lyfter fram barnens engagemang, lust och 
glädje, vilket ju är mycket tydligt även i filmsekvenserna. Det råder 
mycket stor samstämmighet mellan filmen, studentens kommentar-
material, mentorns kommentarer och vår upplevelse som bedömare. 
Även denna film känns mycket äkta och oredigerad.  
 
Student 3 
Resan till denna student skulle ha tagit 4 timmar t/r och VFU-besöket 
skulle alltså ha kunnat genomföras på en dag. Men det är mycket 
tveksamt om vi skulle ha haft möjlighet att se alla de fyra delarna som 
finns på filmen under ett dagsbesök eftersom dagen skulle ha varit 
helt beroende av schemat och elevernas busstider. 
 
Samtliga filmsekvenser känns, precis som både lärarstudentens och 
mentorns kommentarmaterial, mycket tydliga och klara. Inget onödigt 
ordande, ingen utfyllnad, inga visioner som svävar bland molnen utan 
ordvalet är realistiskt. Inom varje kommentardel till filmsekvenserna 
finns hela spektrat med övergripande lärarvision likväl som de ämnes-
specifika reflektionerna. Studenten väver samman utbildningens teo-
ridel med sin praktik på ett mycket bra sätt. Material är lätthanterligt 
och greppbart och ger riklig information. Det känns som en samman-
fattning av hela SÄL-programmets inriktningskurs. 
 
Student 4 
Ett VFU-besök hos denna student skulle ha kostat 5 timmar i resväg 
med bil t/r och hade alltså kunnat utföras på en dag, men det är lika 
tveksamt som i de övriga praktikfallen om en besökande lärarutbilda-
re hade kunnat få uppleva allt detta som filmen visar på en och sam-
ma dag. Denna student har valt att filma med digitalkamera och har 
lagt sin film på en CD-skiva. Denna teknik är att föredra av flera an-
ledningar, bl. a. eftersom det ger betydligt bättre bildkvalitet, och är 
mer lätthanterligt eftersom det går att arbeta direkt vid datorn i stället 
för att gå via en TV/video. 
 
Vid analysen av detta material slås vi av mentorns ambitiösa arbete 
med kommentarerna. Denne mentor vill verkligen berätta om hur bra 
allt varit i klassrummet och hur duktig hon anser student 4 vara. Men-
torn tar sig ordentligt med tid och dokumenterar tre hela sidor med 
väl underbyggda iakttagelser och reflektioner. Skulle den besökande 
lärarutbildaren ha kunnat få veta allt detta som mentorn ville uttrycka 



genom ett vanligt VFU-besök? Troligen inte, det hade aldrig funnits 
tid till det. Vid ett typiskt VFU-samtal får studenten prata större delen 
av tiden. Här kan man fundera över om det skulle vara enklare för 
mentorerna att uttrycka allt de vill säga om de fick skicka in mentors-
kommentarerna direkt i stället för som här, lämna kommentarerna till 
studenten. Vi tror dock på största, möjliga öppenhet i sådana här be-
dömningssamtal, därför tror vi också på modellen att studenten är 
den första som får ta del av mentorskommentarerna. Vi är övertygade 
om att det är mycket viktigt för studenten att träna sig i att diskutera 
sin undervisning med en mentor, att lära sig att distansera sig från sig 
själv och betrakta det som hänt i klassrummet och sätta ord på det. 
Detta är oumbärligt för utvecklingen till en professionell lärare. Män-
niskor växer i reflekterande samtal, därför gynnar denna modell även 
mentorn själv och dennes fortsatta utveckling. 
 
Sammanfattande diskussion 
En målstyrd handledningsverklighet kräver, precis som skolans mål-
styrda arbete, en kontinuerlig dokumentation för att kunna utvärderas 
och utvecklas. Dokumentation i form av portfölj, där ansvaret ligger 
på lärarstudenten att dokumentera sin praktisk-pedagogiska utveck-
ling, tror vi är en framkomlig väg i skapandet av en reflekterande 
handledning och en framtida reflekterande yrkesroll i ständig utveck-
ling. Portföljdokumentation är redan nu en grundläggande strategi i 
SÄL-utbildningen, både inom de mer teoretiska delarna och i VFU-
situationerna. SÄL-studenterna fyller sina portföljer med beskrivning-
ar och reflektioner av den egna praktiken, med utgångspunkt i kurslit-
teraturen och exemplifierat med bilder och elevcitat från situationer i 
skolarbetet. Dokumenterade analyser av elevarbeten, observationer 
samt elevintervjuer ingår också som en naturlig del i portföljen. Vad 
som dock hittills inte ingått i portföljdokumentationen är mentorer-
nas för- och efterhandledningssamtal samt rörliga bilder från praktik-
situationerna. Detta är något som behöver utvecklas för att skapa 
ökad delaktighet för lärarstudenter och mentorer samt ge en bättre 
helhet och en mer representativ bild av SÄL-studenternas VFU-del. 
 
Vi tror att både student och mentor blir mer delaktiga i examinations-
uppgiften med den examinationsmetod som beskrivs i detta utveck-
lingsarbete. Det blir nödvändigt att tillsammans planera filmsekven-
serna, vilket innebär en diskussion om vad som ska väljas ut och var-
för. Bara själva förarbetet tror vi har en stor betydelse för lärandet om 
den egna skolpraktiken för både student och mentor. Att sedan kunna 
studera filmsekvenserna flera gånger, tvingas att skriftligt berätta vad 
som händer och därefter även dokumentera sina tankar och idéer om 



lärarvisionen, tror vi har stor betydelse för utvecklingen av lärarpro-
fessionaliteten, både hos student och mentor. Kravet på kurslittera-
turanknytning tvingar både student och mentor att tänka tillbaka på 
de övriga terminerna i inriktningen och försöka se samband och nya 
användningsområden för litteraturen i fråga. 
 
Allt kan upplevas om och om igen när man har tillgång till film och 
skriftlig dokumentation, däremot finns det ingen returspelningsknapp 
i verklighetens VFU-besök. Ett vanligt VFU-samtal kan inte spelas 
upp på nytt och kommenteras, ge nya reflektioner och tankar… 
Vi tror att det är lärorikt för studenten att ”se om” sina lektionsse-
kvenser, precis som en del av dem själva uttrycker i utvärderingen av 
detta försök, och på så vis upptäcka nya saker om sig själv. Fungerar 
det så även vid traditionella VFU-besök? Visst kan man i huvudet 
återuppleva klassrumssituationer om och om igen, men det är troligt-
vis ännu mer effektivt att få distansera sig och se filmsekvenserna på 
TV- eller datorskärmen. 
 
Vid ett försök till jämförelse mellan de båda examinationsmetoderna 
ur aspekten tillförlitlighet, d v s så nära den sanna bilden av lärarstu-
denten i VFU-situationen som det är möjligt att komma, uppstår någ-
ra intressanta frågor:  
Till vilken grad kan den lärarstudent som så vill, tillrättalägga och re-
gissera VFU-besöket eller VFU-filmen? I båda fallen är det naturligt-
vis fullt möjligt att förvarna eleverna och be dem om största, möjliga 
stöd och förståelse för stundens allvar. Närvaron av en lärare från 
lärarutbildningen eller en videokamera, kan också tänkas ha samma 
dämpande inverkan i klassrummet och påverka det naturliga scenariot 
i lika hög utsträckning. Vad gäller VFU-besök så är det fullt möjligt 
för lärarstudenten att styra i vilken/vilka klasser och under vil-
ket/vilka arbetspass som besöken ska ske. Genom att hänvisa till s.k. 
eget arbete, prov, prao-bortfall eller liknande, kan lärarstudenten se till 
att VFU-besök sker under de mest positiva förhållanden och vid de 
tillfällen där det är störst chans för lärarstudenten att kunna utföra ett 
bra VFU-arbete. Filmexamination har samma möjligheter till positivt 
urval. I utvärderingen av detta projekt kommenterar en lärarstudent 
sitt filmurval med: 
”Det är svårt att fånga en vision på film, det blir valda delar…” Detta är di-
rekt jämförbart med VFU-besöken, där det alltid blir just ”valda de-
lar”.  
 
Under arbetet med detta material har vi kommit att fundera över om 
det kanske skulle höja kvaliteten ytterligare att lägga till ett samtal mel-



lan lärarstudent och lärare i lärarutbildningen som en sista fas i exa-
minationen. Idén väcktes vid läsningen av boken ”På egna villkor” av 
Handal och Lauvås och har sedan vuxit sig stark under arbetet. Re-
sursmässigt kan vi se att detta skulle skapa problem eftersom antalet 
tillgängliga lärartimmar är för litet. Trots tidsbesparingen av resor till 
VFU-besök så knapras ju en del av den tiden in av den arbetstid som 
åtgår vid bedömningen av examinationsmaterialet. Att ytterligare läg-
ga på ett tidskrävande arbetsmoment kan bli svårt, men vi är överty-
gade om att ett kombinerat handlednings- och utvecklingssamtal efter 
examinationsuppgiftens genomförande, vore mycket utvecklande för 
båda parter. Ett problem vad gäller mentorernas delaktighet ropar på 
snar lösning, om inte hela VFU-handledningen ska hamna i kris. Det-
ta problem gäller en rimlig ersättning till mentorerna för deras arbete. 
Ingen vill arbeta gratis, hur engagerad och lojal man än är. Ett väl ut-
fört arbete skall löna sig och när lönsamheten blir tydlig, blir arbetet 
ännu bättre utfört nästa gång. Vi behöver duktiga, professionella och 
engagerade mentorer ute i skolorna, mentorer som följer med i 
skolutvecklingen och deltar kontinuerligt i fortbildning, både vad gäll-
er handledningskompetens, övergripande skolutvecklingsfrågor samt 
ämneskompetens. Att kräva allt detta utan att ge någon ersättning till-
baka tror vi är dömt att misslyckas. Alla behöver uppskattning för väl 
utfört arbete. Denna fråga kan dock inte lösas inom ramen för detta 
utvecklingsarbete men den är oerhört viktig för utvecklingen av VFU-
examinationen och avgörande för all VFU-utveckling över huvud ta-
get. 
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