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ABSTRACT  
 
Henriksson, Kristina (2009). Assessing student teachers through conversation - an interactional 

analysis of student-teaching conferences 

The aim of this study is to identify the characteristics of student-teaching conferences. During a 

school-based education for student teachers, teacher educators from the university visit the 

student teachers. They also have conversations, so-called student-teaching conferences, with the 

students school mentors to assess the student teachers knowledge. These conversations aim at 

assessing the student teachers professional knowledge at the end of a shool-based education. 

During these conversations the shool mentors are supposed to present their assessment of the 

students knowledge based upon some weeks school-based education. The study is inspired by 

grounded theory. Observations of 12 authentic conversations and introspection, namely a self-

reflection of my perceived participation at the conversations as teacher educator, constitute 

empirical data. Results show how a temporary working consensus (Goffman 1970, 2007) work 

to establish and maintain the frames for communicating between the representative from sholl-

based education and the university despite having different perspectives. There are indications 

that the establishment and maintaining of communicating frames for delivering the assessment 

actually hinder a qualitative assessment. This result is problematised in the perspective of the 

conduction of professional roles, differents between the value of professional knowledge and 

student teachers legal rights to a fair assessment.  

 

Nyckelord: yrkeskunnande, verksamhetsförlagd utbildning, bedömning, examination, 

handledning, praktik, teori, interaktion
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1 INTRODUKTION 

 

I arbete med människor inom s.k. Human Service Organization (Hasenfeld, 1992 

a,b) är det naturligt att mötas i samtal. Det finns en allmän tilltro till kommunikation 

via fysiska möten i form av samtal (Säwe, 2004), men frågan är vad som pågår i 

samtal som kan påverka samtalets offentliga syfte. Samtal med syfte att ge underlag 

för bedömning är det centrala i den här studien. Bedömning i olika former är också 

en företeelse som förekommer inom human serviceyrken. Läkare, sjuksköterskor, 

psykologer, socionomer och lärare gör ständigt bedömningar utifrån yrkets syfte. 

Inom utbildningar till human serviceyrken görs ofta kunskapsbedömningar av 

studenter utifrån fastlagda mål. Bedömning och betygssättning är en företeelse med 

lång tradition och uppfattas av de flesta som ett naturligt inslag i utbildning.  

 

Inom utbildning till human serviceyrken finns praktiska utbildningsmoment d.v.s. 

verksamhetsförlagd utbildning, som hädanefter förkortas som VFU. 

Bedömningsförfarandet under VFU tycks vara ett ganska outforskat område. 

Däremot hanteras bedömning under VFU i offentliga texter inom statliga 

beredningar, beslut, utvärderingar samt inom fackliga organisationer. Dessa texter 

har dock oftast ett normativt perspektiv utan en djupare problematisering och kritisk 

hållning. Utifrån ovanstående kan sägas att det finns skäl för att systematisera och 

synliggöra traditioner och utbildningskulturer kring bedömning i VFU.  

 

Lärarutbildningen är ett exempel på en utbildning för human serviceyrket lärare. I 

den nationella utvärderingen av lärarutbildningen (Högskoleverket, 2005) drog 

bedömargruppen slutsatsen att svårigheter inom VFU, har fokuserats på 

organisations- och samarbetsformer. Både högskolans och kommunens 

lärarutbildare, i fortsättningen benämnda som handledare, har dock en oklar 

uppfattning om vad professionskunnande i läraryrket handlar om. Här konstaterades 

det att det bör finnas ett intensivt samarbete om riktlinjer och bedömningsmallar för 

VFU utifrån problemet med att säkerställa uppfyllandet av målen för en lärarexamen. 

En säkrare examination av verksamhetsfärdigheter kan, enligt bedömargruppen 

(a.a.), ske genom ökad delaktighet för handledare i lärarutbildningen. Med 

examination menas enligt Högskoleverket (2008:36) ”att en examinator bestämmer 
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ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som 

anges i kursplanen” (a.a., s. 27). Efter utvärderingen följde Högskoleverket (2006) 

specifikt upp examinationsförfarandet inom ett par professionsutbildningar bl. a. 

lärarutbildningen. Studien berörde inte alls examination av VFU men konstaterade 

allmänt att ett problem är att examination sällan diskuteras angående relevans och 

mätsäkerhet. I utredningen inför den nya lärarutbildningen (SOU, 2008:8) markeras 

att ”Examinationen av VFU:n måste vara tydlig och rättssäker… tydliga kriterier 

upprättas i samråd” (a.a., s. 404). Det uttrycktes vidare att “Även om examinatorn 

måste vara en vid högskolan anställd person, ska största vikt fästas vid handledarens 

utlåtande. Besök av examinatorn hos varje lärarstuderande under VFU:n ska vara 

obligatoriskt” (a.a., s. 404). I en enkätstudie genomförd av Lärarförbundet (2008) 

ansåg däremot de flesta studenter att det är handledaren som handleder studenten 

under VFU, som ska examinera dem i samband med deras VFU. Detta anser 

Lärarförbundet bör beaktas inför den nya lärarutbildningen samtidigt som rapporten 

framför att ”examinerande lärare besöker lärarstudenten under deras VFU förefaller 

självklart”(a.a., s. 7) Och att ”det förefaller svårt att examinera 

studenterna på ett moment som innehåller VFU utan att bedöma studenten i 

undervisningssituationer” (a.a., s. 7). Rapporten kan alltså sägas signalera dubbla 

budskap kring synen på examination. 

 

Inför kommande omorganisation av lärarutbildningen (SOU, 2008:109) finns förslag 

kring VFU som uttrycker en starkare styrning kring hur den ska formas samt att VFU 

ska ses som en mötesplats mellan högskola och verksamhet. En tolkning (a.a.) av 

problemet kring VFU är att båda parter har misstänkt varandra och haft ambitionen att 

korrigera varandra samt att ansvarsfördelning är oklar. I en annan utredning kring 

legitimation (SOU, 2008:52) föreslås ett s.k. provår efter utbildningen för att kunna få 

en legitimation. Det innebär att verksamheten får ett större ansvar att bedöma 

studentens yrkeskunnande. I förslaget ska en mentor samt rektor ansvara för 

bedömningen under provåret. Det i sin tur ställer höga krav på den kommunala 

verksamheten att vara väl insatt i utbildningens innehåll och uppställda läranderesultat 

samt krav på samarbete mellan högskola och verksamhet.  

 

Mina åtta års erfarenheter som adjunkt i lärarutbildningen är att jag har haft ett 

uppdrag att examinera lärarstudentens yrkeskunnande under deras VFU. I uppdraget 
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ingick att genomföra ett besök hos studenten i den verksamhet som VFU 

genomfördes. Besöken har inneburit ett samtal för att skapa ett bedömningsunderlag 

för en examination. Samtalet har väckt både iakttagelser och funderingar vilket 

gjorde att jag började studera bedömningssamtalet mer systematiskt via en uppsats i 

pedagogik (Henriksson, 2006). Uppsatsens fokus var att synliggöra vad handledarna 

beskrev som kunnande hos sina lärarstudenter. Det visade sig att utgångspunkten för 

vad som beskrivs som lärares yrkeskunnande var olika för lärarutbildarna inom 

högskolan respektive handledarna inom kommunen. Nya frågor har väckts kring 

meningen med samtalet utifrån ett examinationsuppdrag samt vilken innebörd ett 

samtalsbesök kan ha för bedömning av yrkeskunnande i mötet mellan olika praktiker 

inom en utbildningsorganisation.  

 

Den fortsatta studien kommer därför att analysera vad som kan försiggå kring 

företeelsen bedömning av lärarstudenters insatser inom VFU. Företeelsen hör till 

universitetsadjunkternas traditionella uppdrag d. v. s att examinera studenter under sin 

VFU. VFU finns inom både sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och 

lärarprogrammet med en examinationskultur som verkar vara mer eller mindre 

outtalad. Hur examinationen genomförs kan se olika ut såväl inom som mellan 

professionsutbildningar och på olika högskolesäten. Vanligt är dock att en 

kommunikation förs mellan VFU och högskoleförlagd utbildning (HFU).  

 

Med hjälp av observerade bedömningssamtal och introspektion (selfstudy) syftar 

föreliggande studie till att synliggöra vad som karakteriserar ett samtal mellan 

ansvarig examinator från lärarprogrammet och studentens handledare från 

kommunen. Samtalet handlar om en bedömning av lärarstudents utveckling av ett 

yrkeskunnande vid avslutande VFU. Resultatet från studien kan förhoppningsvis 

användas för att diskutera examinationsuppdragets relevans, mätsäkerhet och form 

oavsett specifik professionsutbildning. Bedömningssamtalet kommer i fortsättningen 

även att benämnas som VFU-samtalet. 
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2 BAKGRUND 

 

I kommande avsnitt avser jag att skapa en förförståelse inför föreliggande studie. 

Först ges en kort presentation av VFU inom lärarutbildning, teorier kring praktiskt 

yrkeskunnande samt olika perspektiv på bedömning. Därefter beskrivs andra studier 

inom området som är relevanta för det forskningsområde föreliggande studie 

befinner sig inom samt en presentation av min tidigare uppsats om bedömning av 

lärarstudents yrkeskunnande under VFU.  

 

2.1 VFU inom lärarutbildning 

 

I de flesta professionsutbildningar inom Human service ingår det VFU. Det innebär 

att studenten även ska utbildas i den verksamhet där yrket utövas. Hur detta styrs kan 

se olika ut mellan utbildningarna. Inom lärarutbildningen styrs VFU:s struktur av 

politiska beslut. Det innebär att antal högskolepoäng för VFU är fastlagd till minst 30 

hp jämnt fördelat mellan de för studenten valbara ämnesinriktningarna och det 

allmänna utbildningsområdet. Det allmänna utbildningsområdet gäller för alla 

studenter och innehåller moment som ska utveckla en generell lärarkompetens 

(SOU,1999:63). VFU är ofta en självständig kurs eller del av en kurs. 

Högskoleförordningen (1993) anger ramar för examination och betyg. Det innebär att 

en kurs eller delar av en kurs ska examineras och att högskolan utser en lärare som 

examinator.  

 

VFU:n har enligt Gustafsson (2004) varit en omdiskuterad del i lärarutbildningen. 

Ahlström (1989) påpekade redan vid utbildningsreformen 1988 att det var ett vagt 

förhållande mellan praktik och lärarutbildning. Svedberg (2005) beskriver också att 

utbildningsforskning till stor del varit skild från lärarutbildningens praktik. Vid 

millennieskiftet ersattes det gamla begreppet praktik av verksamhetsförlagd 

utbildning för att markera att innehåll från VFU och HFU skulle integreras. Inom 

VFU:n skulle också det innehållsliga området utvidgas för att inte bara fungera som 

praktisk träning i klassrummet (Utbildningsdepartementet, 1996:16). Det innebar att 
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VFU också berördes av Högskolereformen (1993:100), som säger att all utbildning 

ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.  

 

Lärarutbildning och skolverksamhet har dock alltid haft en stark relation. Den har 

däremot sett lite olika ut under åren. Lärarutbildningen formades först för att följa 

med i utvecklingen inom skolan för att sedan få en mer föreskrivande roll. 

Lärarutbildningen blev statens redskap för styrning av skolans utveckling (Askling, 

1998). Carlgren (Utbildningsdepartementet, 1996:16, bilaga 1) visar på betydelsen av 

de historiska föreställningarna kring VFU. En föreställning är att praktik är det som 

genomförs ute i verksamheten och teori är det som sker inne på högskolan samt att 

handledarna inte alltid har setts som fullgoda lärarutbildare. Askling & Holm (1985) 

synliggjorde även seminarietraditionen genom att ge en historisk beskrivning kring 

hur speciella skolor, s.k. övningsskolor var knutna till lärarseminariet. Där skulle 

lärarstudenten genomföra olika lektionsövningar med hjälp av en utsedd lärare. Det 

handlade om att få praktisk träning via på förhand skrivna lektions- och 

handledningsförlagor. Här menar Linné (1996) att en stark tradition formades.  

Under 1950-talet stärktes den praktiska delen av utbildningen och det blev särskilda 

sammanhängande praktikperioder. Övningsskolorna försvann och ämnet metodik 

skulle hantera praktiken och speciella metodiklärartjänster inrättades inom 

lärarutbildningen. Metodiklärarna ansvarade för studentens praktik och hade ett 

handledar- och bedömningsuppdrag (Gestrelius & Gran, 1975). Praktiken 

uppmärksammade främst metodiska aspekter, men i slutet av 1970-talet ställdes krav 

på att ge studenten möjlighet att reflektera och integrera sina teoretiska kunskaper 

med praktiskt arbete (Franke, 1997). I betänkandet för lärarutbildningen (1999:63) 

framfördes åter krav på att teori och praktik skulle integreras vilket enligt Lindberg 

(2002) uttrycker en idé om att kunna binda samman teori och praktik genom olika 

arrangemang inom en utbildning. Vad som bedöms under VFU är inte bara praktisk 

färdighet utan även en integrering av teori och praktik (Franke, 1997).  

 

2.2 Bedömning 

 

Att bedömningsförfarande och examination ska ha en hög grad av rättssäkerhet är 

viktiga delar i högskolans myndighetsutövning (Högskoleverket, 2008:36). 
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Rättssäkerheten innebär att reglerna för examination ska vara tydliga och publicerade 

samt tillämpas på ett ”lojalt och korrekt sätt” (Högskoleverket, 2008:36, s. 13). I 

Högskoleförordningen (1993:10) beskrivs att betyg, efter avslutad kurs, ska ges i 

graderna underkänt, godkänt samt väl godkänt och att en från högskolan utsedd 

lärare ansvarar för betygssättningen. Betyg är ett bevis för att studenten har klarat av 

en kurs och betygsgraden talar om hur väl en student har tillgodogjort sig innehållet i 

den avklarade kursen. För den ansvariga läraren handlar det om att kunna värdera 

och bedöma studentens kunskapsutveckling och kunnande inom en viss period. Detta 

utgör enligt Gerrevall (2008) en lärares professionalitet d. v. s att hantera själva 

bedömningsförfarandet men även att hantera den spänning som råder mellan två 

olika sätt att förhålla sig till bedömning. De olika utgångspunkterna för bedömning 

benämns pedagogisk bedömning eller administrativ bedömning (Gerrevall, 2007; 

2008). Den pedagogiska bedömningen rör själva kunnandet och grundar sig på den 

formativa bedömningen d. v. s bedömning av processer. Inom handledning under 

VFU används en formativ bedömning (Lauvås & Handal, 2001). I den 

administrativa bedömningen handlar det om bedömning som ett medel för kontroll 

och myndighetsutövande. Den administrativa bedömningen grundar sig i en 

summativ bedömning d. v. s bedömning av slutprodukten. Vilket förhållningssätt 

som råder beror på bedömningens olika funktioner (Gerrevall, 2008). Funktionen kan 

dels vara att bedöma en enskild individs kunnande, en bedömning av i vilken mån 

lärarens uppdrag har uppfyllts samt dels en indikator på verksamhetens kvalitet. Det 

handlar både om en bedömning som ger samhället en möjlighet till urval och 

konkurrens vid inträde till utbildning och arbetsliv, samt om ett underlag för 

utvärdering av utbildningsreformer. Bedömningens funktion kan vara uttalad eller 

outtalad (Lindberg, 2005a).  

 

Historiskt har bedömning och examination handlat om kontroll för att kunna mäta 

och värdera utbildningsresultat (Lundahl, 2006). Efter 1960-talet uppmärksammades 

även examination som ett medel för att påverka själva lärandeprocessen (Dahlgren & 

Feijes, 2005). Lindström (2005) beskriver också att det skett en förskjutning från 

kontroll till lärande, men anser att bedömning och lärande numera sker mer parallellt 

genom att lärare och den lärande gör gemensamma bedömningar. Bedömning har 

även utvecklats från en icke teoretisk bedömning mot en mer teorigrundad 

bedömning. 
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Bedömningens utgångspunkt kan vara tidigare prestationer, normer, mål och kriterier 

(Gerrevall, 2007). Bedömningens utgångspunkter består ofta av både uttalade och 

outtalade antaganden om vilket kunnande som ligger till grund för vad man bedömer 

och hur bedömningen går till. Enligt Lauvås & Handal (2001) sker en kvalificerad 

men subjektiv bedömning hos handledare. Den subjektiva bedömningen har inte 

samma fasta grund som bedömning av teoretisk kunskap men har ändå samma krav 

på att vara rättssäker.  

 

Idag är bedömning kopplad till ett mål- och resultatrelaterat examinationssystem men 

lärare använder olika bedömningsmodeller (Korp, 2006). Den analytiska modellen 

syftar till att bedöma utifrån en måluppfyllelse. Det handlar om att sätta ett kunnande 

i relation till de kriterier som avgör om måluppfyllelse sker. Den aritmetiska 

modellen utgår från att slå samman olika delresultat som bildar en mätbar nivå för ett 

betyg. En blandad modell bygger på en mer intuitiv och erfarenhetsbaserad 

bedömning utifrån vilket intryck läraren får av ett allmänt kunnande och attityd hos 

den som ska bedömas. Det handlar också om att tolka uppsatta mål och kriterier 

vilket i sin tur skapar svårigheter. Selghed (2004) visar i sina studier att lärare 

upplever det målrelaterade systemet som abstrakt och svårfångat samt att det finns en 

osäkerhet kring systemets bakgrund och tillämpning. 

Det visar sig också att lärare tolkar mål och kriterier olika vilket, enligt Lindberg 

beror på ett inbyggt fel i systemet. Ett flertal studier (Lindberg, 2005 a,b), visar att 

när bedömning sker med hjälp av flera uppsatta, konkreta kriterier minskar kvaliteten 

i bedömningen jämfört med när bedömning sker med hjälp av ett igenkännande 

mönster. Högskoleverkets (2008) rapport uppmanar däremot till att ha tydliga 

kriterier för bedömning utifrån antagandet att det möjliggör en säkrare bedömning 

hos handledare inom VFU. Samtidigt uppmärksammar några lärosäten (a.a.) att det 

råder oklarheter kring handledarens formella roll vid bedömning. Boud (1995) 

framhäver att lösningen är autentiska examinationer där bedömningen avser 

kontextuella, komplexa och intellektuella utmaningar som inte består av 

fragmentariska eller statiska moment.  
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Det mål- och resultatrelaterade systemet kännetecknas av att det är språkligt 

uppbyggt. Något som ställer krav på samtal bedömare emellan för att dessa ska få en 

gemensam tolkning av den innebörd som är formulerad i mål och kriterier (Selghed, 

2006). Vid gemensamma tolkningar av mål och kriterier behöver den tysta 

kunskapen i ett yrkeskunnande formuleras. Enligt Rolf (1991) innebär detta att den 

tysta kunskapen inte längre har en tyst funktion. Krav ställs på både en reliabel och 

valid bedömning d.v.s. ett mätförfarande som är tillförlitligt samt att bedömningen 

gäller det som avses att bedöma (Wiiand, 1998). Det nuvarande systemet minskar 

dock enligt Tholin (2003), möjligheterna till tillförlitliga mätningar p.g.a. svårigheten 

att språkligt uttrycka det precisa i en målformulering. Tolkningar och svårigheten att 

uttrycka det precisa påverkas av att lärare utgår från sitt personliga och praktiska 

kunnande (Molander, 1996; Rolf, 1991).  

 

2.3 Yrkeskunnande som praktisk och personlig kunskap 

 

Eftersom föreliggande studie handlar om bedömning av yrkeskunnande under 

lärarstudentens VFU presenteras ett teoretiskt perspektiv på yrkeskunnande. Att jag 

medtager den tysta dimensionen i yrkeskunnandet beror på att resultat inom tidigare 

studier påvisar att professioner som hanterar mänskliga situationer till stor del 

innehar en s.k. tyst kunskap (Göranzon, 1990; Josefson, 1998; Sigrell, 2006; Åman, 

2006). Mitt val i gällande studie är att utgå från begreppet kunnande utifrån Polyanis 

(Rolf, 1991) och Molanders (1998) sätt att se på kunskap. Det innebär att kunnande 

står för att kunskapen är i ständig rörelse och att den är dynamisk samt skapas i våra 

handlingar. Våra handlingar påverkas i sin tur av kulturella, strukturella och 

historiska förhållanden. 

 

Inom professionsutbildning är målet att tydliggöra ett yrkeskunnande för studenten 

(Björklund, 2008). Det gäller främst utbildningar till yrken som kännetecknas av 

komplexitet och stress. Vi socialiseras in i ett sätt att handla, tänka och tala om 

yrkeskunnande. De praktiska kunskapstraditionerna förs vidare inom yrkestraditioner 

och finns bara i handling, i form av uppmärksamhet samt närvaro i verkligheten 

(Molander, 1998). Hur det praktiska kunnandet ska värderas och bedömas måste, 

enligt Östlinder m.fl. (2006) ske med utgångspunkt i den grundsyn som råder i den 
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verksamhet där kunnandet ska utövas. 

 

Det praktiska kunnandet uttrycker Molander (1996) som kunskap i handling. Det 

utmärkande är att den utvecklas i själva handlingen. Den uppstår ur erfarenheter och 

blir på så sätt kontextbunden. ”Jag lär mig något samtidigt som jag lär mig vad jag 

gör (och har gjort)” (a.a., s. 241). På så sätt blir kunskapen personlig eftersom att den 

är knuten till den som genomför själva handlingen. Ett kunnigt handlande utmärker 

sig i handling genom att individen har en etisk insikt om det bästa och hur det kan 

uppnås. Rolf (1991) tolkar Polanyis syn på praktiskt kunnande som att kunna följa en 

social gemenskap. Praktiskt kunnande förutsätter kvalitetskriterier, d.v.s. som talar 

om vad som är bättre eller sämre handling (a.a.). Genom att utöva kvalitetskriterierna 

i handling utvecklas ett yrkeskunnande. Ett yrkeskunnande innebär att man har 

införlivat de kvalitetskriterier som gäller för att följa en social gemenskap inom ett 

yrke. Janik (1996) beskriver praktiskt kunnande som att den endast utvecklas genom 

upprepade handlingar. Rolf (2004) kritiserar Janiks beskrivning och undrar om man 

inte kan lära sig praktisk kunnande på andra sätt än genom upprepade handlingar. 

Lauvås & Handal (2001) utvidgar beskrivning av kunnande till att handlingar i 

yrkesutövandet bygger på både erfarenhet, teoretisk kunskap och etiska principer. 

Björklund (2008) visar att praktiskt kunnande finns i vårt implicita system i hjärnan. 

När vårt medvetande uppmärksammar ett igenkännande i det implicita systemet 

upplever vi en känsla, en intuition.  

 

I Polanyis kunskapsteori (Polyani, 1983; Rolf, 1991) är personligt kunnande en 

relation mellan individen och hennes kultur. Det är något utöver det subjektiva hos 

människan. Inom människan smälter tradition, förnuft och subjektivitet ihop till ett 

personligt kunnande. Här har kulturen integrerats så att den kan vara ett tyst redskap 

för att kunna ordna, förstå och skapa verkligheten. Den subjektiva upplevelsen vilar 

på så sätt i ett kulturellt arv.  

   

2.3.1 Den tysta kunskapen 

 

Tyst kunskap anses svår att uttrycka. Den är abstrakt och personlig (Haldin-Herrgard, 

2004).  Johannessen (1989) och Göranzon (1990) tolkar Wittgensteins tankar om det 
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osägbara som att tyst kunskap inte går att formulera i språklig form p.g.a. att vår 

kunskap har ett innehåll som i någon mening är osägbar.  Enligt Polanyis uppfattning 

(Rolf, 1991) har kunskap däremot en tyst funktion. Molander (1996) anser att kärnan i 

kunskap är den tysta kunskapen men att det däremot kan finnas olika aspekter av den.  

 

Genom professionell reflektion i en social gemenskap kan människan både förlika 

sig med och påverka den kultur som överförts till henne. När vi tyst utövar personlig 

kunskap menar Polanyi (Rolf, 1991) att vi förhåller oss distanslöst, men när vi 

artikulerar oss startar en reflektion. Det beror på att artikulationen i sig skapar en 

fokusering. Språket är redskap för att lyfta den tysta kunskapen så att en bearbetning 

av själva tanken kan utföras. Sammansmältningen av reflektion och tyst kunskap 

möjliggör att en yrkesgrupps unika kunskap kan bli mer synlig. Även Schön (1983) 

diskuterar förhållandet mellan reflektion och tyst kunskap. Yrkesutövarens kunskap 

uppstår i att handlingen görs till föremål för reflektion under tiden som själva 

handlingen äger rum. Reflektionen sker i handlingen och består av inre bilder, 

exempel, tolkningar och handlingar. Inre bilder, tolkningar och handlingar är enligt 

Polanyi (Rolf, 1991) en form av tyst kunskap. Däremot utgår Polanyi (a.a.) samt 

Molander (1996) från att reflektion kräver en distans till handlingen för att kunna 

synliggöra den tysta kunskapen. Janik (1996) menar däremot att det är först när 

inarbetade rutiner och handlingar inte fungerar längre i en situation, som det finns 

behov av reflektion. 

  

Fenstermacher (1994) har studerat forskning kring lärares yrkeskunnande. Trots 

forskares olika utgångslägen hamnar lärares yrkeskunnande inom begreppet praktisk 

kunskap. Det anser han är ett dilemma p.g.a. att ”practical knowledge is without 

epistemic merit” (a.a., s. 48). Utmaningen i fortsatt forskning är inte att stanna i 

beskrivandet av ett lärarkunnande, utan att beskriva lärares yrkeskunnande utifrån vad 

de själva vet att de har d.v.s. en metakunskap. Kunnandet är i kroppen och därmed 

mycket förknippat med personlig identitet. Frågor som ställs kan, vid en osäker 

situation, beröva yrkesutövarens identitet. Den tysta kunskapen är omöjlig att 

beskriva för någon som inte upplevt fenomenet. ”Det bästa vi kan göra är att ta till 

metaforer, analogier och antydningar” (Janik, 1991, s.111). Det behövs förtroende 

som kan hjälpa yrkesutövaren att uttrycka sig. På så sätt kan en yrkesutövares 

berättelser bli mer detaljerade och uttrycksfulla.  
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2.4 Forskning om bedömning i VFU  

 

Det finns en kunskapsbrist kring bedömning sett utifrån svensk pedagogisk 

forskning. I svensk forskning om bedömning och betyg dominerar psykometriska 

mätningar (Lindberg, 2005b). Det finns en mängd olika typer av beskrivningar inom 

denna tradition för i stort sett alla nivåer i utbildningssystemet, dock med fokus på 

barn och ungdomar. Inom internationell forskning har intresset riktats mot 

bedömning som en kulturell eller pedagogisk företeelse. Lindberg-Sand (2003) utgår 

dock, i en granskning av några högskoleutbildningar, från att examination är en 

social praktik som både påverkas av de kunskapstraditioner som finns inom 

utbildningen samt de professionella verksamheter där kunskaperna ska yttra sig.  

 

För att skapa en bild över tidigare forskning kring VFU och bedömning i VFU 

presenteras i följande några relevanta studieresultat. Avsikten med detta avsnitt är 

inte att kunna ge en fulltäckande presentation av all forskning kring bedömning i 

utbildningar inom Human Service.  

 

Öberg-Tuleus (2008) visar i sina resultat hur högskolans lärare och handledare i 

mötet med sina lärarstudenter beskriver sig själva och varandra. Handledarnas 

beskrivningar utgår från personliga erfarenheter som både blivande och varande 

lärare. I resultatet märks också att när Högskolans formulering av uppdraget inte 

överensstämmer med de personliga erfarenheterna övergår handledarna till en mer 

strategisk hållning. Handledarna ser högskolans lärare som anonyma representanter 

för högskolan d.v.s. en kollektiv gestalt. Däremot ser högskolans lärare handledarna 

som en möjlig samarbetspartner samtidigt som uppfattningen finns att handledarna är 

mer eller mindre villiga till samarbete. Nordström (2000) påvisar att det inom 

gymnasieutbildning brister i kommunikationen kring arbetsplatsutbildningens (APU) 

innehåll och betygskriterier. Det brister också i kommunikationen kring vilka 

kunskaper eleverna förväntas ha med sig till den aktuella APU-platsen. Det 

intressanta är att 91 % av handledarna inte anser sig ha kunskap om kursmål och 

kriterier, men 83 % anser sig samtidigt mycket väl kunna bedöma en APU-elev. 

Brolin (2006) kunde i sina intervjuer med handledare se att det har förts otillräckliga 
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samtal kring tolkningen av de dokument som styr lärarutbildningen. Traditioner och 

ett förändrat styrsystem i utbildningssystemet samt oro i tider av förändring, finner 

hon som skäl till detta. Samtidigt framträder det en upplevelse av ett mer förmanande 

och föräldraliknande förhållningssätt från Lärarhögskolans sida gentemot 

handledarna. 

 

Handledare och lärare från högskolan har dubbla roller. De ska både stödja och 

utveckla sina studenter och samtidigt göra bedömningar och examinera. Studier visar 

(Goodwin & Oyler, 2008; Slick, 1997) att detta kan vara problematiskt. Tidigare 

forskning inom lärarutbildningens VFU (Franke, 1990) visar att handledares 

uppfattningar om sin funktion är främst stödjande och de berör knappast 

bedömningsansvaret. Det som ändå tas upp kring bedömning är att ge positiv och 

negativ respons på lärarstudentens undervisning. Flera studier visar också att 

studenter under sin VFU först går bredvid och sedan förväntas överta handledarens 

uppgifter, undervisning samt strategier (Edwards  & Protheroes, 2004; Franke, 1990; 

Kennedy-Olsson, 1995; Ottesens, 2007). Detta kan också påverka 

bedömningsfunktionen. Slicks (1997) studie tar tydligt upp problematiken mellan de 

olika funktionerna. För handledaren råder det spänning mellan att ha en god relation 

och handleda men samtidigt också bedöma en lärarstudent. Högskolans lärare ska i 

sin tur skapa en god relation till handledaren men också agera som kontrollant för 

lärarutbildningens sida. Slicks studie (a.a.) visar också på olikheterna vad gäller 

vilken kunskapsform som handledare och högskolelärare förväntades stå för. 

 

Det råder en oklar syn i vad som ska bedömas under VFU. Hegender (2007) visar att 

det finns oklarheter i målbeskrivningarna för VFU på flera lärarutbildningar inom 

Sverige. Det finns en stor variation i vilken kunskap som efterfrågas. Studier kring 

handledning (Jerrling & Sveningsson, 2003; Kennedy-Olsson, 1995) inom 

sjuksköterske- utbildningen visar också att målbeskrivningar för VFU kan vara 

problematiska. Löfmark & Thorell-Ekstrand (2000) visar att akademisering av 

sjuksköterskeprogrammet har bidragit till att VFU behöver andra 

bedömningsredskap. De som finns är utvecklade utifrån den gamla utbildningen. I en 

undersökning om hur lärare från högskolan betraktar ett gott yrkeskunnande 

(Ahlström, 1999 ) har samtal analyserats mellan student och högskolans lärare, efter 

observerad lektion vid VFU-besök. Resultatet visar att det finns olika meningar om 
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ett gott yrkeskunnande och att lärarna inte vet om varandras syn på vad som 

utmärker ett gott yrkeskunnande. Däremot går det att urskilja vissa gemensamma 

uppfattningar. Det är att god undervisning ställer krav på ordning och reda i både 

handlingar och tankar hos lärare. Planerade lektioner är kriteriet på detta. En annan 

uppfattning är kravet på medvetenhet hos studenten. Här är kriteriet att man som 

student har tänkt och kan motivera snarare än vad man tänkt och hur man motiverar. 

Andra gemensamma uppfattningar i bedömningen av studenten är förmågan att leda, 

balansera närhet och distans till eleverna, vara en förebild samt ha en god 

elevkontakt under sin VFU. Resultatet av en senare studie (Hermansson & Nordblad, 

2003) visar också att det finns många olika uppfattningar hos högskolans lärare i 

synen på vad läraruppdraget kräver och vad yrkeskunnande innebär. Deras slutsats är 

att det är inte bara är mellan handledare och högskolans lärare som det råder en oklar 

syn på vad läraruppdraget kräver. Oklarheter finns även mellan olika lärare inom 

högskolan. I en studie av bedömningssamtal (Hegender,in press), inom VFU i 

lärarprogrammet, konstateras också att det ges uttryck för olika kunskapsformer i 

dessa samtal. Det saknas en beskrivning av ett forskningsbaserat och teoretiskt 

kunnande hos studenten samtidigt som högskolans lärare refererar till en mer 

teoretisk kunskap. Handledare ger uttryck för studentens handlingar och 

bedömningen bygger på handledarens intuition. Samtalen visar sig ha en mer 

formativ bedömning då samtalen är vägledande och handledande. I en studie om 

bedömning av kunskap men i klinisk praktik (Jerreling & Sveningsson, 2003) visar 

resultatet att intuitionen också är ett viktigt redskap vid bedömningen av en 

sjuksköterskestudent. Handledarnas bedömningar utgår främst från ett 

nyttoperspektiv och inriktar sig på yrkesfunktionen. Bedömningen handlar om att 

klara av de sysslor som ingår i en sjuksköterskas uppgifter. Att reflektera och kritiskt 

fundera, över vad som är och behövs i ett yrkeskunnande, saknas i samtal kring 

sjuksköterskestudenters kunnande. Bedömningen handlar om studentens egenskaper, 

om studenten ska kunna fungera som en kollega samt om studenten kan uppfylla 

patientens behov. Det har också visat sig att vad som ska bedömas som ett 

yrkeskunnande är ofta för givet taget d.v.s. oreflekterat (Christensen, 1988; 

Fernandez & Erbilgin ,2008; Lindberg-Sand, 1996).  

 

Resultat från min tidigare studie (Henriksson, 2006) visar att lärarkunnande enligt 

handledarna främst handlar om lärarens förmåga att kunna skapa relationer till 
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barn/elever. Detta visar sig också i Hegenders (in press) analys av liknande VFU-

samtal. Det som diskuteras och bedöms i samtalen fokuseras på lärarstudenters 

förmåga att vara sociala, relationella, emotionella och omhändertagande. Mitt 

resultat (Henriksson, 2006) visar också att lärarstudenten ska kunna hålla ihop 

relationsbyggandet i ett innehållsligt sammanhang genom olika kvaliteter. 

Kvaliteterna innebär att ha en överblick, ett omdöme och en handlingskraft inom sitt 

yrkeshandlande. Handledarna ger en helhetssyn på lärares yrkeskunnande och 

framhäver såväl studentens relationskunnande som personliga egenskaper. Detta 

stämmer dåligt med dokumentet från högskolan som istället har en analytisk 

framskrivning i vilka olika förmågor som ska utvecklas inom utbildningens ram. 

Eftersom förmågorna utgår från den ideala bilden d.v.s. från examensmål och lokala 

styrdokument kan en begränsning föreligga om inte de ideala förmågorna ingår även 

i handledarnas uttryck för lärarkunnande. I handledarnas beskrivningar av 

studenternas lärarkunnande är relationsskapande och innehållsskapande 

sammanflätade i ett och samma uttryck. Högskolans lärare har däremot som 

utgångspunkt att få beskrivningar kring varje uppdelad förmåga inom ett 

lärarkunnande. Slutsatser blir att i samtalet förloras den holistiska beskrivningen i att 

hålla ihop innehåll och relationsskapande i en lärarhandling. Två olika praktiker möts 

med två olika utgångspunkter för definition av lärarkunnande. Handledarna ger 

uttryck för en personlig kunskap som enligt Polyani (Rolf, 1991) kännetecknas av 

osynliga regler, mångtydighet. De uttrycker också kvalitetskriterier som gäller för att 

kunna anpassa sig till det sociala mönster som finns inom lärarkåren. Därför verkar 

uttryck i bedömningen av studenternas lärarkunnande grunda sig i en personlig 

kunskap istället för samtalets utgångspunkt som är de officiella kunskapskraven 

beskrivna i olika dokument. Här synliggörs en problematik när praktiskt kunnande 

och teoretisk kunskap möts i bedömning inom mål- och resultatrelaterat 

examinationssystem. Praktiskt kunnande är kontextbunden, syns i handling och kan 

vara svårt att uttrycka (Janik, 1996; Molander 1996; Rolf, 1991). Däremot är 

teoretisk kunskap inte kontextbunden och byggd på påståenden. 

 

Bilden av tidigare forskning ger en oklar bild angående bedömning under VFU. 

Synen på yrkeskunnande är inte samstämmig mellan de som ska bedöma och 

utgångspunkten för bedömning ser olika ut mellan berörda parter. Intuition, för givet 
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tagande samt handledares och högskolans lärares dubbla uppdragsfunktioner tycks 

vara problematiska aspekter i ett bedömningsförfarande. 
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3 SYFTE 

 

Eftersom det finns problematiska aspekter kring bedömning av studenters 

yrkeskunnande under VFU, syftar föreliggande studie att synliggöra och utveckla 

kunskap kring bedömning inom VFU i en professionsutbildning. Studiens specifika 

studieobjekt är s.k. bedömningssamtal mellan handledare och högskolans lärare. Det 

är inte lärarstudenten som är studieobjektet utan själva samtalet om studentens 

kunnande. Under samtalet ska handledaren överlämna sin bedömning av en 

lärarstudents kunnande till högskolans lärare. Bedömningen grundas på några veckors 

utbildning i en pedagogisk verksamhet när studenten är i slutet av sin utbildning. 

Högskolans lärare är ansvarig examinator. Studiens övergripande frågeställning är: 

 

• Vad karakteriserar ett samtal mellan ansvarig examinator från 

lärarprogrammet och studentens handledare från kommunen, när en 

bedömning av lärarstudents yrkeskunnande är i fokus vid avslutande 

VFU? 

 

Avsikten är att så förutsättningslöst som möjligt analysera ett antal samtal för att 

upptäcka vad som karakteriserar samtalet. Analysen är dock förankrad i ett 

utbildningsperspektiv d.v.s. det är i relation till en bedömning av yrkeskunnande i en 

formell utbildningssituation som analysen genomförs. 
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4 FORSKNINGSPROCESSEN  

 

I det här avsnittet presenteras metodiska val, det empiriska materialet och 

analysförfarandet. Analysförfarandet sker i olika moment. Dels en kodning och 

analys av de tolv utskrivna samtalen, dels en introspektiv analys med hjälp av egna 

anteckningar, minnen från när samtalen genomfördes samt reflektioner under 

kodningsfasen.  

 

4.1 En kvalitativ och induktiv ansats  

 

Gällande studie kan placeras inom pragmatisk filosofi eftersom studien ”fokuserar på 

praktiskt mänskligt handlande” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 65) och har 

ambitionen att försöka upptäcka vad som karakteriserar en specifik samtalssituation. 

Tanken är att upptäckterna ska kunna bidra till en pedagogisk utveckling av 

bedömning inom VFU. Eftersom jag ska fördjupa mig i en samtalssituation väljer jag 

en kvalitativ ansats där forskaren själv ingår i forskningsprocessen (Månsson, 2003) 

utan att styras av någon given teori eller förutfattade antaganden (Hartman, 2004). 

Hartman (a.a.) beskriver att kvalitativa studier har som syfte att ta reda på hur något 

är beskaffat eller vad som händer. Kunskapen är tillfällig och upplevd i ett visst 

sammanhang men kan användas för att distansera sig och synliggöra liknande 

företeelser kring Human serviceutbildningars VFU och bedömningsförfarandet. 

 

Utgångspunkten är att studera VFU-samtalen utan några på förhand teoretiska 

tolkningsramar eller förutfattade antaganden. Mitt tillvägagångssätt är på så sätt 

induktivt. Valet av ett induktivt angreppssätt beror på att mitt forskningsområde är 

relativt outforskat. I det induktiva angreppssättet kommer jag att influeras av 

arbetssättet inom grundad teori. Influensen från grundad teori beror på metodvalet i 

forskningsprocessen d.v.s. att arbeta utifrån vad empirin kan berätta. Jag väljer därför 

att inta ett inifrånperspektiv (Anderson-Levitt, 2006; Eliasson, 1995) utan bestämda 

teoretiska glasögon för att studera vad som karakteriserar dessa samtal. Min 

utgångspunkt är att VFU-samtal påverkas av våra handlingar som i sin tur påverkas 
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av yttre förhållanden. Våra handlingar är ett komplext system där vad som är vad, 

kan vara svårfångat. I begreppet handlingar innefattar jag språkliga uttryck. 

 

4.1.1 Analytisk induktion influerad av Grundad teori 

 

Grundad teori är påverkad av ett övergripande humanistiskt - interaktionistiskt 

perspektiv (Fangen, 2005; Hartman, 2004). Den är dels en teori som är grundad i 

empiri och dels ett arbetssätt för att bearbeta och analysera empiri (Gustavsson, 

1998). När det gäller den andra betydelsen av grundad teori benämns den av 

Hartman (2001), Gustavsson (1998), Lindqvist & Nordänger (2008) som en metod. 

Guvå & Hylander (2003) beskriver grundad teori som en forskningsstrategi. Jag 

utgår från att influeras av grundad teori som metod. Det innebär att i mitt 

analysarbete kommer jag att använda mig av öppen och selektiv kodning samt 

kategorisering. Däremot efterstävas inte en mättnad i kategoriseringen genom att 

söka ytterligare empirisk data för att skapa en grundad teori (Glaser & Strauss, 

1967). Jag har snarare en mer traditionell forskningsprocess som Hartman (2004) 

benämner analytisk induktion. Det innebär att jag först har skapat en fråga att utgå 

ifrån, samlat in min empiri med hjälp av någon metod för att sedan bearbeta det 

empiriska materialet. Inom Grundad teori skapas sällan en fråga i förväg. 

Datainsamling och analys sker samtidigt och i flera omgångar för att kunna jämföra 

och finna en mättnad i de framträdande kategorierna (Hallberg, 1998). Grundad teori 

anser Lindqvist & Nordänger (2008)  vara en lämplig metod för att få syn på både 

känslomässiga och rationella processer i en interaktion. Det handlar om att studera en 

företeelse, som den är och inte som den borde vara, för att få syn på det outtalade 

inom en utbildning. Besök från högskolan under VFU är en företeelse som tas för 

givet. Därför är det väsentligt att studera hur ett besök i form av ett VFU-samtal 

fungerar i en autentisk situation. Min ambition är därför att grunda en arbetshypotes 

genom att koda och kategorisera de transkriberande VFU-samtalen samt analysera 

min delaktighet och tankar kring dessa VFU-samtal. Arbetshypotesen ska kunna bli 

så bärande så att den kan ge möjlighet till fortsatt forskning kring examination av 

VFU. 
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4.2 Det empiriska materialet 

 

Studiens empiri bygger på transkriberade utskrifter som, i ett annat syfte 

(Henriksson, 2006), spelades in under våren 2006. Transkriberande text är från tolv 

autentiska VFU-samtal och består av sjuttiosju och en halv A4-sidor. Empirin består 

också av egna anteckningar samt högskolans dokument (bilaga 1 och 2). 

Anteckningarna består av trettiotvå A3-sidor samt anteckningar i marginalerna i den 

transkriberande texten. I den tidigare redovisade studien (a.a.) intog jag ett 

reflekterande förhållningssätt vilket ledde till en dokumentation av tankar och 

upplevelser. De inspelade samtalen finns också tillgängliga på band. Den samlade 

inspelningstiden är ca 12 timmar. Det finns ytterligare anteckningarna på 20 sidor i 

form av PM som skrevs under bearbetnings- och kodningsfasen. Empirin bygger 

således på transkriberade samtal och introspektiva anteckningar samt högskolans 

dokument. 

 

4.2.1 Empirins kontext 

 

Utifrån intentioner om en tydligare samverkan mellan högskola och kommun för att 

öka kommunens delaktighet i utbildningen samt tydligare kunna integrera teori och 

praktik (SOU, 199963; Prop. 2000) organiserade jag och en kollega, i rollen som 

kursansvariga, besöket på ett nytt vis. Vi observerade inte studenten under lektioner 

utan samtalade enbart med student och handledare. Anledningen till förändringen var 

även en förvissning om att kommunens handledare med sin kompetens och 

erfarenhet kunde bedöma en längre period, hade större möjlighet att se studenten i 

olika situationer och att det därför inte behövdes göra observationer. Tidigare hade 

högskolans lärare observerat studenten under en lektion/planerad verksamhet, gjort 

en egen bedömning och avslutat med ett samtal.  

 

Studentens VFU var förlagd till sista terminen inom det allmänna utbildningsområdet 

och bestod av fem eller tio veckor. Studenten placerades i förskola, fritidshem, 

grundskola eller gymnasium beroende på vilken skolform som hon eller han 

utbildade sig emot. Under dessa veckor tillhörde studenten ett arbetslag där en av 

lärarna hade ansvaret för studentens utbildning. I en VFU-handbok (Högskolan i 
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Kalmar, 2008) fanns en uppdragsbeskrivning för berörda parter där kommunens 

handledare ”ansvarar för handledning, bedömning och utvärdering av studentens 

arbete i samverkan med lärarutbildare på berörd institution på högskolan” (a.a., s. 

19). Högskolans lärare har i uppdrag att besöka studenten under VFU för att ”ge 

goda förutsättningar för en rättssäker bedömning och för att upprätthålla en 

konstruktiv och utvecklande dialog med både student och lärarutbildare i 

kommunen” (a.a., s. 20). d.v.s. handledaren. Högskolans lärare var utsedd som 

examinator och var även studentens lärare i den högskoleförlagda delen av kursen. I 

kursen organiserades besöket på så sätt att högskolans lärare bokade ett samtal och 

åkte till berörd verksamhet där ett bedömningssamtal genomfördes mellan 

högskolans lärare, handledare och student. Syftet med samtalet var att handledaren 

skulle överlämna en bedömning av studentens förmågor och färdigheter i 

yrkeskunnandet utifrån ett betygsdokument med fastställda mål för VFU (bilaga 1). 

Dokumentet var framtaget av en grupp med representanter från högskola och 

kommun. I dokumentet skulle handledaren ge skriftliga omdömen samt förslag på 

betyg till den examinerande läraren. Betygsdokumentet var lokalt framtaget utifrån 

mål och kriterier för en lärarexamen. Det fanns också ett dokument som mer angav 

vad samtalet skulle behandla och att beskrivningar av studenten skulle göras utifrån 

studentens styrkor samt vad som hade utvecklats och/eller behöver utvecklas (bilaga 

2.). Dessa dokument var kända av alla inblandade.  

 

Jag besökte verksamheten i rollen som studentens lärare på högskolan samt ansvarig 

för examinationen av VFU. Tolv VFU-samtal genomfördes. I dessa tolv VFU-samtal 

var inte studenten närvarande. Det inspelade samtalet hade ett forskningssyfte vilket 

jag ansåg skulle bidra till att jag inte satte studenten i centrum till hundra procent. 

Därför upprepades samtalet och då tillsammans med studenten. Dessa samtal 

spelades dock inte in och har inte analyserats vidare. Under tiden som VFU-samtalen 

genomfördes antecknade jag mina spontana tankar och reflektioner. Det gjordes även 

vid genomläsning av de transkriberade samtalen. Jag avsåg att redan från början inta 

ett reflekterande förhållningssätt kring vad pågick i samtalen. Valet berodde på att 

jag har, av tidigare erfarenhet, märkt att dessa samtal innehåller så mycket mer än 

bara uttryck för ett yrkeskunnande hos studenten samt att jag själv var en av 

deltagarna i samtalet. Handledarna i samtalen hade också alla erfarenhet av att 
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handleda och bedöma lärarstudenter. De hade arbetat en längre tid inom 

förskola/grundskola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1.Skolform/ämne samt antal år i yrket hos kommunens handledare. 

 

4.3 Deltagare som observatör 

 

Observation är en metod som används för att försöka få reda på vad som händer i en 

situation (Aspers, 2007; Robson, 1993). Deltagande observation specificerar metoden 

till att det handlar om delta i den interaktion som studeras (Anderson-Levitt, 2006). 

Förfaringssättet i gällande studie kan liknas vid deltagande observation. Deltagande 

observation är en mellanmänsklig metod (Aspers, 2007) vilket innebär att forskaren 

direkt samspelar i den situation som studeras. Grundad teori betonar att det finns ett 

överordnat perspektiv d.v.s. ett humanistiskt-interaktionistiskt perspektiv (Fangen, 

2005) som borde ligga till grund för valet av deltagande observation. Det perspektivet 

genomsyrar hela forskningsprocessen. Fördelen med deltagande observation är att jag 

kan fånga den autentiska situationen och det som direkt sägs under VFU-samtalen. 

Det är ingen för- eller efterkonstruktion. En annan fördel är att jag också kan använda 

mig av mina intryck och känslor som en del i datamaterialet (a.a.). 

 

Observatören är studiens instrument (Robson, 1993) vilket kräver sensitivitet och 

personlig skicklighet för att få fram adekvat data. Observatörens grad av deltagande i 

situationen avgörs enligt Einarsson & Hammar-Chirac (2002) av vilken roll forskaren 

Skolform/ämne År i yrket 

förskola 20 

förskola 15 

År 1-3 35 

År 1-6 14 

År 3-6, idrott 8 

År 3-6, 7-9 naturkunskap 34 

Resursskola, år 7-9, år 1-3 27 

År 7-9,språk 35 

År 7-9,språk 30 

År 7-9, språk 10 

År 7-9,idrott 19 

År 4-9, idrott 8 
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intar som observatör. Den observatörsroll som jag intog i VFU-samtalen kan 

benämnas som ”deltagare som observatör” (a.a., s. 27) vilket innebar att min s.k. 

forskaruppgift var underordnad rollen som samtalsdeltagare under VFU-samtalet. 

Som deltagare i VFU-samtalet var jag medkonstruktör av det som studeras och 

observeras(Aspers, 2007; Fangen, 2005). Syftet var att studera VFU-samtalet i en 

autentisk situation där jag hade rollen som samtalspartner och examinator. Att vara 

deltagare fullt ut innebär att få samma handlingsmönster som de andra deltagarna 

(Aspers, 2007). Under tiden försökte jag hålla en medvetenhet och distans för att 

observera mitt eget deltagande och mina intuitiva känslor under samtalets gång kring 

vad som hände i samtalet. Samtidigt var min uppgift att studera VFU-samtalet känd 

för den andre samtalsdeltagaren. Observationen var på så sätt inte dold. Informationen 

kring syftet med min studie gavs muntligt men jag gick inte in i detalj kring vad jag 

avsåg att fånga i samtalet. Beskrivningen handlade mer om att studera vad som 

händer i samtalet och hur jag ställde mina frågor, d.v.s. mer en vi-känsla med syfte att 

utveckla VFU-samtalet. Detta gjordes med avsikt för att minimera en upplevelse hos 

handledaren av att bli granskad.  

 

4.3.1 Introspektion 

 

Ett VFU besök är på gång hos en lärarstudent på en grundskola i ett litet 

samhälle. Jag parkerar på skolans parkering och funderar på i vilken byggnad 

som vi ska träffas. Jag chansar på lärarrummet. Det är rast och kollegiet 

uppmärksammar min närvaro med tysthet. Som tur är kommer en lärare fram 

och hjälper mig hitta studentens handledare. Vi tar i hand och jag blir visad till 

hans lilla kontor bredvid idrottssalen. Det är första gången vi träffas. Vi hittar 

några stolar och slår oss ned. Kaffe erbjuds och samtalet startar med lite 

”kallprat”. Jag inleder samtalet genom att be handledaren ge en övergripande 

bild över hur han uppfattar lärarstudentens kunnande i sitt kommande yrke. Han 

ser lite avvaktande ut och säger 

Jaa, vad ska jag säga. Hon är… (ur mitt minne) 

 

Eftersom jag själv deltar i de inspelade VFU-samtalen och samtidigt studerar detta 

samtal anser jag det vore lämpligt att även ta med mig själv som data i 

sammanhanget. Att föra in sig själv, sina erfarenheter och reflektioner som empirisk 

data benämns inom forskning som selfstudy, autoethnography eller introspektion och 
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är ett sätt att få med en subjektiv aspekt i empirin. I analysen av det empiriska 

datamaterialet är mitt deltagande i samtalet svårt att undvika utifrån syftet. Ken 

Zeichner (2007) anser att självstudier har en stor kraft för pedagogisk utveckling och 

bör ha ett större berättigande än vad det för närvarande har inom pedagogisk 

forskning. Det ger möjligheter till att praktikernas röster blir mer hörda samt att 

själva metoden kan inkorporeras i undersökningar som studerar specifika delar av 

utbildning och undervisning. Introspektion har också använts inom sociologin i 

studier med interaktionistiskt innehåll (Frostling - Henningsson, 2004). Metoden är 

även lämplig vid de tillfällen när forskaren själv är djupt intresserad av sitt problem. 

Jag har ett stort intresse i att få fatt vad som händer kring bedömning och hur en 

bedömning som ett professionellt verktyg för lärare kan utvecklas. Därför ingår mina 

reflektioner dels under genomförandet av själva VFU-samtalen och dels reflektioner 

(PM) under nuvarande analysförfarande av de transkriberande texterna. På så sätt 

används både introspektion och retrospektiv introspektion (Frostling - Henningsson, 

2004). De dokumenterade reflektionerna och upplevelserna kompletteras också med 

de minnen och erfarenheter jag har från dessa VFU samtal. Människan har förmåga 

att spara på minnen som har betydelse för hennes identitet (Lundby, 2002). Dessa 

minnen anser jag vara bevarade p.g.a. att VFU-samtalen genomfördes med en tydlig 

fokus samt är relaterade till min egen yrkesidentitet.  

 

4.4 Analys av empiri 

 

Du måste lägga örat till ditt eget material och lyssna till vad det kan berätta för 

dig (Barbro Saetersdal ur Dalen, 2008. s. 83) 

 

Citatet visar den utgångspunkt jag har i en analysprocess influerad av metoden 

grundad teori. Ett analysförfarande som bygger på en induktiv ansats är enligt 

Boolsen (2007) mer ”öppen och teorilös” (a.a., s. 89). Kvale (1997) beskriver att ett 

aktivt lyssnande utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att lyssna till alla 

handlingar som uttrycks som meningsfulla innebörder och som kan tolkas samt ge 

nya tolkningar. Det handlar också om att upptäcka det som kan ligga bakom både 

svar och frågor i materialet. Dahler - Larsen (2002) framhåller tre regler vid en 

innehållsanalys. Den första är autenticitetsregeln som innebär att resultatet från 
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analysen kommer från ursprungsdata. Jag har hela tiden utgått från mitt insamlade 

material. Inklusionsregeln betyder att all data som ingår i en kategori ska placeras där 

och inte bara något exempel. Jag har sorterat in all relevant textmassa under varje 

kategori. Den tredje regeln, transparantregeln, innebär en tydlig redogörelse för 

analysförfarandet och databearbetningen. Min ambition är att ge en beskrivning av 

hur jag har gått tillväga för att bygga upp en förståelse för och trovärdighet om hur 

jag har förhållit mig till mitt insamlade material.  

 

Jag startade med att noggrant lyssna igenom de inspelade banden från samtalen. Jag 

hade även nykopierade utskrifter från transkriptionen. Materialet var kodat med 

nummer för att kunna garantera konfidentialitet. Under tiden jag lyssnade antecknade 

jag mina spontana tankar. Sedan jämförde jag de inspelade banden med den tidigare 

transkriberingen för att fylla i eventuella luckor. Att jag till en början arbetade med 

både bandinspelning och transkriberande text beror på att jag hade använt materialet 

i min tidigare studie (Henriksson, 2006). Det handlade om att börja om med 

råmaterialet och att ta i beaktande att transkribering är en form av datareduktion. 

Kvale (2002) är kritisk till att forskare bara använder sig av de utskrivna texterna vid 

bearbetning och analys, eftersom det är en förstelnad situation.  

 

4.4.1 Öppen kodning och kategorisering 

 

Den öppna kodningen startade genom att följa ord för ord, mening för mening i nya 

utskrifter av de transkriberade VFU-samtalen. Jag strök över det i texten som väckte 

mitt intresse utifrån vad som kan karaktärisera VFU-samtalet i samspel och innehåll. 

Under tiden hade jag ett anteckningsblock d.v.s. ett PM. Där antecknade jag 

uppkomna idéer, erfarenheter och minnen, tänkbara kategorier o.s.v. Sedan började 

jag läsa mina gamla anteckningar d.v.s. de reflektioner jag skrev ned efter varje 

genomfört samtal. Jag valde att ta mig an de gamla anteckningarna samt tidigare 

utskrifter av samtalen i ett senare skede p.g.a. att jag inte ville bli påverkad av dessa i 

början av den öppna kodningen. De koder som tycktes höra ihop grupperades och 

kategorier började formeras.  
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Under den öppna kodningen anordnades även ett arbetsseminarium (2008-11-21). De 

som deltog var lärare från högskolan som hade erfarenhet av VFU-besök och VFU-

samtal. Seminariet innebar att deltagarna fick tillgång till några transkriberade VFU-

samtal för att kunna bidra med egna spontana upptäcker i materialet. Mitt agerande i 

samtalen granskades också utifrån deras egna erfarenheter samt andra inspelade 

VFU-samtal. Det bifogades till mitt introspektiva material.  

 

Analysen har bestått av två parallella processer. Det var dels kodning och 

kategorisering av de transkriberade samtalen och dels analys av det introspektiva 

materialet d.v.s. mina reflektionsanteckningar och PM. Under tiden som jag 

analyserade samtalet mellan mig och handledaren började jag även analysera det 

introspektiva materialet och fläta samman de två analysresultaten till ett 

sammanhängande resultat av den öppna kodningen. 

 

Varje kategori ska få ett sammanfattande innehåll genom en benämning (Hallberg, 

1998). Kategorierna fick en benämning utifrån hur jag tolkade dess egenskap. 

Därefter sorterades och jämfördes de i syfte att finna en övergripande kategori som 

mer beskrev kärnan i det som studeras. Genom att skapa en metaforisk bild i 

kategoriseringen vägledde det mig till en teoretisk idé och som också utgick från 

interaktionismen. Det metaforiska språket är enligt Eneroth (1998) människans 

redskap för att synliggöra och förstå ett innehåll. Det finns dock en fara i 

användandet av en metafor. Innehållet kan uttryckas i en mer slagfärdig anda och det 

blir då svårare att förstå kunskapsinnehållet i förhållande till praktiken. Det kan 

kräva en större inlevelseförmåga av mottagaren. Lakoff & Johnson (2003) anser 

dock att vi alla använder oss av metaforiska tankeprocesser för att skapa förståelse 

kring erfarenheter och upplevelser. Detta har jag utnyttjat trots att den öppna 

kodningen ska vara empirinära (Guvå & Hylander, 2003) enligt grundad teori. Dock 

upptäcktes inte en tydlig kärnkategori utan istället några bärande kategorier. 

 

4.4.2 Selektiv kodning och arbetshypotes 

 

Studiens fortsatta upplägg var att relatera resultatet av den öppna kodningen till 

relevant teori. Det handlar om att distansera sig från empirin och försöka finna 
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förklaringar som kan utveckla resultatet till en annan abstraktionsnivå. Teoretiskt 

abstraherande är något en forskare måste göra för att kunna orientera sig (Aspers, 

2007). Dalen (2008) beskriver det som att gå från upplevd närhet till en distanserad 

upptäckt. Ambitionen är att med hjälp av teoretiska begrepp upptäcka en ritning till en 

arbetshypotes.  

 

Arbetsprocessen utgick nu från de teoretiska idéer som uppkom vid kategoriseringen 

och fortsatte med en jämförelse mellan kategorierna. I detta skede ska abstrakta 

begrepp utvecklas (Dalen, 2008; Hartman, 2001; Gustavsson, 1998; Guvå & 

Hylander, 2003) genom möjligheten att låna begrepp från andra teorier (Hartman, 

2001; Gustavsson, 1998) Det handlar om att lyfta från en konkret kodning som är 

beskrivande till en mer tolkande nivå med hjälp av teoretisk kunskap och analytisk 

reflektion.  

 

Ett övergripande perspektiv, ett humanistiskt-interaktionistiskt perspektiv, fanns 

redan p.g.a. studiens syfte och val av metod. Det interaktionistiska perspektivet (Cuff 

& Payne, 1979) innebär att människan kan fungera både som ett subjekt och som ett 

objekt. Det innebär att hon kan uppleva en företeelse och samtidigt vara medveten 

om den upplevda företeelsen samt kan forma sina handlingar, bedöma sina 

handlingar och planera sina handlingar utifrån rådande förväntningar samt utifrån 

tidigare erfarenheter. I valet av relevant teori håller jag mig inom det 

interaktionistiska perspektivet. Den induktiva vägen gör det svårare att arbeta på en 

makronivå och anamma t.ex. kritisk teori eller strukturella teorier. Däremot kan en 

grundad teori, enligt Nordänger (2002), skapa en utgångspunkt för en kritisk analys. 

Jag ämnar i diskussionen relatera arbetshypotesen till ett mer kritiskt resonemang. 

 

Den selektiva kodningen började med att ny empiri hämtades från litteratur via 

bibliotek, universitetens och högskolors utgivningar. Ny empiri hämtades också 

genom sökning via internet efter forskning som kan förklara vad som händer mellan 

två människor som möts i ett formellt samtal. Den teoretiska idén famlade lite i 

början genom en omväg via Habermas tankar kring kommunikation. Habermas 

kommunikationsteori fungerar dock inte p.g.a. att VFU-samtalet inte kan ses som ett 

rationellt samtal (Månsson, 2003) med ömsesidig förståelse. Detta skulle innebära 

byte av perspektiv eftersom Habermas anses röra sig inom kritisk samhällsteori. 
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Mina funderingar kretsade också kring systemteori, som innebär att se samtalet som 

ett system utifrån Batesons tankar om samspel. Det skulle kunna fungera bättre men 

saknade här en mer detaljerad nivå för att kunna förklara själva karaktären i samtalet. 

Relevanta teoribildningar fann jag i stället hos Goffmans socialinteraktionistiska 

begreppsapparat. 

 

4.5 Giltighet och trovärdighet  

 

I gällande studie med en kvalitativ ansats bör jag enligt Kvale (1997) inta en kritisk 

hållning både till hela processen och till resultatet. Det handlar bl.a. om att ställa sig 

frågan om man har undersökt det som var avsett att studera. Att också öppet 

synliggöra analysförfarandet är enligt Larsson (2005) ett kvalitetskrav. Han har 

formulerat ett antal kvalitetskriterier för kvalitativ forskning (Larsson, 2005; Starrin 

& Svensson, 1994). Ett är värdet av att upptäcka ny kunskap i sin forskning, ett annat 

att resultatet kan användas för att öka en förståelse kring det som undersöks. Genom 

att ha försökt att synliggöra vad som kan karaktärisera ett VFU-samtal anser jag att 

studien kan ge ett nytt perspektiv. Det nya perspektivet kan användas för att fortsätta 

synliggöra dolda och givna företeelser kring bedömningsförfarande under VFU inom 

yrkesutbildningar för området Human Servicearbete. Ett pragmatiskt kriterium kan 

också uppfyllas genom att studiens resultat kan ingå i utvecklingsarbeten inför en ny 

lärarutbildning och inom fältet Human Service in Transition. Resultatet av gällande 

studie kommer att förmedlas till berörda inom andra Human Service utbildningar.   

 

Kvalitetskriterierna för studiet av mig själv som medskapare av VFU-samtalet 

handlar om att jag ingår i ett sammanhang där fler aspekter av VFU-samtalet 

analyseras. Jag är inte det enda studieobjektet (Gustavsson, 2004). Dessutom är mina 

reflektioner dokumenterade och jag har i analysen följt de krav som ställs vid en 

kvalitativ ansats. Trost (2005) säger att trovärdigheten är det största problemet inom 

kvalitativ forskning. Jag kunde under processen i ett arbetsseminarium delge några 

transkriberade utskrifter från VFU-samtalen till en grupp lärarutbildare. Dessa hade 

erfarenhet av att genomföra besök och samtal för bedömning inom olika kurser på 

lärarprogrammet. Delgivandet synliggjorde ett igenkännande hos lärarutbildarna, 

vilket jag kan tolka som en empirisk förankring (Larsson, 2005). Samtidigt har jag 
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under grupphandledningar kring uppsatsarbetet fått spontana igenkännanden av 

lärarutbildare från sjuksköterskeprogrammet och socialt arbete angående utkast kring 

kodningsarbetet. Trovärdigheten kan också påverkas av hur jag har behandlat alla 

delar för att få ihop en helhet. Larsson (2005) beskriver detta som ett 

konsistenskriterium och menar att det finns en risk att bortse från någon del ur det 

empiriska materialet för att få ihop en helhet i resultatet. Genom att arbeta induktivt 

samt använda öppen kodning anser jag mig minimera den risken. Samtidigt har jag 

arbetat fram och tillbaka i materialet och använt nya kopior av transkriberingen. Jag 

har också gått tillbaka till de gamla anteckningar, antecknat under arbetsprocessen, 

åter lyssnat på de inspelade banden för att kontrollera min egen trovärdighet i det jag 

upptäckte ur materialet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Forskningsfrågan bygger i sig på en etisk princip, nämligen att kunna förbättra för 

andra. Forskningsfrågan har ambitionen att förbättra ett område inom human 

serviceutbildningar för en möjlighet till en ökad kvalitet i bedömning. Här kan 

studenten befinna sig i en utsatt position, eftersom bedömningens funktion och 

utgångspunkt kan vara mer eller mindre uttalad (Gerrevald, 2007; Lindström,2005). 

Om vi synliggör och granskar hur vi organiserar samt vilka handlingar som sker 

kring bedömning av VFU, kan det kanske fungera som underlag för förbättringar av 

examination av yrkeskunnande.  

 

Strike (Robson, 2007) tar upp tre centrala etiska förpliktelser som pedagogiska 

studier har. Det handlar om att skydda utsatta grupper, en strävan mot förbättring 

inom forskningsområdet och upprätthållande av integritet gällande 

forskningsprocessen och det berörda forskningsområdet. Dessa tre förpliktelser har 

jag för avsikt att även följa under föreliggande studie. Kravet om samtycke och 

information (Vetenskapsrådet, 2002) införlivades under min tidigare studie 

(Henriksson, 2006). Jag tog personlig kontakt, i ett telefonsamtal, med respektive 

handledare från de berörda kommunerna. I kontakten bad jag om ett samtycke, 

informerade om syftet med studien och min avsikt med kommande resultat. Syftet 

beskrevs på ett så övergripande sätt att det skulle finnas möjlighet att återgå till det 
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inspelade materialet. Under forskningsprocessen tog jag även hänsyn till 

lärarstudentens utsatta position under insamlingen av data. Mitt val blev därför att 

endast spela in samtal med handledaren. Jag informerade även studenten om syftet 

med studien samt bad om deras samtycke att inte vara med i ett första samtal men 

däremot komma med i ett ytterligare samtal.  

 

Jag garanterade även att våra samtal skulle hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 

2002) både i studiens genomförande och i den färdiga produkten. De inspelade 

samtalen skulle endast användas i forskningssyfte och inte i några andra 

sammanhang inom lärarutbildningen. Dessa etiska aspekter har jag fortsatt att följa i 

gällande studie. Jag behövde inte ett ytterligare samtycke eftersom syftet med 

gällande studie täcktes in vid första kontakten. Till etiska aspekter hör även en 

medvetenhet om ontologiska och epistemologiska frågor (Eliasson, 1995). Reflektion 

och respekt är nödvändig i relationen till olika parter som ingår i den verklighet vi 

studerar. Jag har försökt att inta ett inifrånperspektiv i studien av autentiska samtal 

där en handledare och jag själv i samspel uttrycker språkliga handlingar. Det är 

handlingarna i samspelet och inte personerna i samtalen som är studieobjektet. 
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5 RESULTAT FRÅN DEN ÖPPNA KODNINGEN 

 

I nedanstående avsnitt presenteras de bärande kategoriernas egenskaper utifrån den 

öppna kodningen. Resultatet kring den introspektiva delen integreras i beskrivningen 

av varje kategori. De kodade kategorierna utesluter inte varandra vilket innebär att 

data kan passa in i fler kategorier. Data kan ha en relevans i mer än en 

förklaringsaspekt (Lindqvist, 2002). Citat från utskrifterna samt från mina 

anteckningar/PM tas med för att visa närheten till empirin. Mina uttryck i citaten är 

kursiverade.  

 

5.1 Båten går hit och dit    

 

Samtalets syfte är enligt formella dokument att handledaren överlämnar en 

beskrivning (rodret) av hur han eller hon har bedömt lärarstudentens yrkeskunnande. 

Beskrivningen handlar alltså om en tredje person. Överlämningen visar sig dock 

innehålla mer än yrkesspecifika beskrivningar av studentens kunnande under VFU. 

Samtalet orienterar sig mot att sätta in beskrivningen av studentens yrkeskunnande i 

en kontext. Samtidigt orienterar sig samtalet från kontexten och annat lyfts in som 

inte direkt berör studentens yrkeskunnande eller som inte utgår från den 

verksamhetsförlagda utbildningens villkor. 

 

5.1.1 Kontextualisering runt studentens kunnande 

 

De yrkesspecifika beskrivningarna om studenten utgår ofta från handledarens 

intuitiva känsla och beskrivningarna skapar en känsla av igenkännande hos mig. 

 

Hon… det är väldigt svårt att beskriva det här på nåt sätt det är bara en känsla 

den känslan är svår att sätta ord på …det är liksom en magkänsla sen ser jag 

också hur man är hur vuxen man är för man ska ju inte bara möta barn man ska 

ju även möta vuxna som är väldigt starka och där måste man också…. 
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jag kan få dom här bilderna som att se situationer när du beskriver men sen att 

det är så svårt att sätta ord på det ja det är inte enkelt och att det är som att det 

är en känsla som man får själv 

 

Det yrkesspecifika kunnandet som handledarna beskriver upprepas under samtalets 

gång eller beskrivs som en variation av en tidigare beskrivning. Beskrivningarna 

över lärarstudenterna når på så sätt sällan en detaljrikare nivå. Oftast kommer samma 

beskrivning tillbaka omformulerad eller upprepad.  

 

jag tycker hon är väldigt duktig äh hon har lätt att få eleverna med sig och hon 

möter dom på en väldigt bra nivå så att hon liksom känner av hur hon ska va mot 

dom som man säger va så hon känner det vilken nivå hon ska lägga sig i 

undervisning men även i tal så att hon kan förklara på ett bra sätt och att hon är 

tydlig både när hon visar och även då när hon sätter gränser och så vidare så att 

det jag tycker att det ser väldigt bra ut för E .Senare: och tydlighet tog du ju upp 

hur kan du se hur hon skapar det här mötet som Ja men det är lite grann som vi 

pratade om att man måste alltså kunna dels då komma ner lite grann på elevernas 

nivå både med vilka ord och begrepp man använder å känna av det man kan inte 

prata över deras huvuden prata om saker som dom inte förstår man måste 

komma ner där 

 

kan du ge nåt konkret exempel på nåt sånt äh ….det kan jag säkert det kommer 

säkert tillbaka här strax jag har ju en bok där jag skriver den har jag inte med 

mig visste inte riktigt att jag skulle reflektera över M 

 

Jag skriver i mina anteckningar att jag tycker att intervjun ”inte riktigt kommer till 

skott”(s.19). Under perioden när jag lyssnar på alla inspelade samtalen får jag en 

upplevelse av att inte vara så professionell. Jag märker att jag medverkar till att 

beskrivningarna av studentens kunnande går runt utan att fördjupas. Min ambition att 

fånga ett sammanhang mellan det som har sagts och finna möjlighet att utveckla 

detta leder snarare till att det blir som ett stopp i samtalet. Orsaken är att jag 

använder uttryck som talar om att ”det har vi pratat om innan”, vilket signalerar dubbla 

budskap. Jag frågar efter en utökad beskrivning samtidigt som jag säger att det har vi 

redan varit inne på. Detta länkande i samtalet visar sig inte skapa en utveckling av en 

beskrivning.  
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De yrkesspecifika beskrivningarna vävs också ihop med innehåll som ger en kontext 

runt beskrivningen av lärarstudentens yrkeskunnande. Handledaren förmedlar 

information kring den verksamhet som studenten har agerat i. Det kan handla om 

information kring organisation, gruppens/klassens sammanställning och samspel, 

vissa elever, resurser och konkreta beskrivningar av vissa lektioner/pedagogiska 

aktiviteter. Bedömningen sätts in i en kontext så att jag ska få en möjlighet att förstå 

beskrivningen av studenten. Att få ett sammanhang kan jag uppleva som både 

berikande i rollen att examinera, men också ibland som något onödigt eller som runt 

omkring prat beroende på hur pass mycket det förekommer. Min reflektion efter ett 

samtal är att ”det spretar” (s.10). Det var under kodningsprocessen som jag förstod att 

det som jag ibland upplever som runt omkring prat handlar om att sätta in mig i en 

kontext.  

 

Vi hade en genomgång av materialet TRAS Jaha Det är en tidig registrering av 

språkutveckling, nåt sånt med talpedagog och då var S med och där delgav hon 

sina tankar ja jättebra 

 

Först ska jag nog tala om för dig att dom lektioner hon har med mig är språkvalet 

engelska ,engelska förstärkning som vi kallar det i en sexa och i en åtta och den 

gruppen som vi har i sexan är en väldigt väldigt svag grupp den gruppen vi har i 

åttan är bland det jobbigaste jag har haft så hon har verkligen fått två utmaningar 

hos mig ska jag tala om ja, det är ju bra. 

 

De yrkesspecifika beskrivningarna vävs också ihop med annat innehåll som inte 

ingår i sammanhanget att beskriva studentens yrkeskunnande. 

 

5.1.2 Dekontextualisering runt studentens kunnande 

 

Samtalets innehåll lyfts ofta från fokus på studentens yrkeskunnande till något annat. 

Dessa förskjutningar finns i handledarens uttryck som skiftar mellan att beskriva 

studenten som hon eller han till ett allmänt man. Handledaren kan också under en 

beskrivning av studenten plötsligt börja beskriva sig själv och sin egen syn på vad 

som är viktigt att kunna som lärare eller att beskriva andra studenter som man 

tidigare har handlett.  
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jag vet inte riktigt, men jag känner inte att hon är den individuella alltså den 

utpräglade individuella läraren absolut inte nej nej och det är ju illa och det är ju 

inte jag heller utan jag är mycket mer kollektiv tror jag alltså jag tycker om å ha 

flera vuxna i klassrummet till exempel att man kan byta ja du vet att man kan gå 

in för varandra man kan byta och man har andra elever nämen det upplever jag 

att hon är mycket mer eller att hon är mer åt det kollektiva än åt det 

individualistiska 

 

jag har haft studenter förut som kanske lite försynta inte vågar eller inte vill prata 

med andra kollegor eller med vaktmästaren eller med elever i korridoren städet 

eller vad det nu är för någonting men han drar sig liksom inte för det 

 

VG, Jaa o vad jag har brottats med det må du tro Ja det är svårt Ja det är 

fruktansvärt svårt men jag vet en student om jag får vara så historisk då såg jag 

ut hur hon var från början och sen när hon lämnade mig jag satte alltså betyg på 

utvecklingen vad hände med denna elev som var fullständig kaotisk från början 

och som sen kom in och… 

 

Det kan också handla om hur handledaren har lagt upp sin handledning kring 

studenten eller ger en beskrivning av sin egen verksamhet. I dessa situationer kan jag 

minnas en känsla av anspänning över att samtalet inte var fokuserat. Det beror nog 

på min rationella syn på samtalets syfte och att min referensram utgår från 

bedömningsdokumentet samt en inställning att kommunikationen ska handla om 

studenten och inget annat. 

 

vet inte hur mycket jag ska gå in på detaljer Du kan ta det du tänker på jamen 

liksom att man inte bara kommer in och börjar tittar upp i taket utan man jag 

brukar titta på allihopa och så sedan hälsar jag och då ser ju dom det för det är 

viktigt att ha en början och ett slut på lektionen 

 

Under samtalets gång, när dokumentets punkter tas som utgångspunkt, lyfts 

sammanhanget ur handledarens perspektiv från studenten till ett innehåll som styrs 

av högskolans uttryck. Det märks på så sätt att när jag ställer frågor, utifrån 

dokumentets punkter, tystnar handledarna mer och mer. Detta yttrar sig i en viss 

tveksamhet i inledningen av handledarnas svar som ”vad ska jag säga” eller ”hur ska man 

säga”. Handledarna ger också uttryck för att det blir svårt att skildra studentens 

yrkeskunnande. Det kommer uttryck som att mina frågor är svåra. Det visar sig 
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också i suckar och omtagningar och tystnad. Tveksamheterna visar sig när 

dokumentets punkter handlar om värdegrund och uppdraget, lärandemiljö, språket 

och IT som verktyg och samverkan. Däremot märks inte ansträngning och tystnad 

lika mycket vid punkterna mötet med barn/elever samt ledarskap och didaktisk 

kompetens. Ett vetenskapligt förhållningssätt som uttryck används varken av mig 

eller av handledaren. Vi undviker begreppet och jag frågar istället om studentens 

reflektionsförmåga. 

 

… mm Värdegrundsfrågor som är ..så centralt nu med att vara förankrad i 

värdegrunden i sina handlingar som lärare mm vi jobbar mycket hårt med det 

här och vi har ett litet kontrakt som varje barn skriver under och får ta 

konsekvenser och det har vi jobbat med och vi har också jobbat med mål vi har 

varje barn har en pärm 

 

Nu är ju värdegrunden som är så aktuellt… hur ser du hennes förankring i 

värdegrunden när hon agerar som lärare tja äh ... det är ju subtilt ja precis jag 

tycker det är jättesvårt att det är inte enkelt att se nu pratade vi lite om 

värdegrund men jag menar det är ju inte enkelt att hinna se det på en lektion jag 

menar det finns ju hon har ju inte på något vis jag tycker hon möter alla hon är 

väldigt öppen 

 

... mm hennes styrkor då jag tycker det är svårt att fokusera på det så men hon är 

lyhörd och väldigt hon känner av barnen u eller ska jag vänta äh vågar vänta 

också i olika situationer … de andra styrkor som du har märkt eller ni här 

…………..alltså jag tycker det är jätte svårt och se på det så men … ja… alltså 

hon är ju en del i arbetslaget hon smälter ju in och det är också en styrka ja det är 

det att kunna samarbeta med alla 

 

tankar mm när jag tänker på det här med utveckla å det kan ju va precis det du 

säger alltså detaljer å såna saker kan du ge exempel på såna saker som du har 

sett som det här ska jag tänka på ………..det vet jag inte om jag jätte lätt kan 

hitta situationer så ……………..nä det är nog svårare så här att plocka ut jag 

har inte fört anteckningar på just dom det har inte varit jättemycket nej jag kan 

nog inte hitta nåt specifikt är det nåt allmänt då som kanske hon själv har gått 

och tänkt på Ja men det är oftast när vi efteråt har pratat så har hon tankar om 

småsaker då som hon kan justera och så vidare där va som hon har tänkt på vad 

det var som hände men oftast har det funkat väldigt bra 
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……märker du där då för där har han ju mål och sen hur mm märker du där att 

han är förankrad i målen både strävans och uppnåendemålen ähh!! (suck:L) 

Eller är det förankrat i ett eget intresse jaanej det är nog inte så mycket eget 

intresse utan jag tror han har bra koll på vad kursplanen vad den säger och inte 

säger å strävansmålen och uppnåendemålen i och med att han har jobb med att 

sätta betyg och sånt så har han nog bra koll å han har jobbat på högstadiet  

 

Dokumentet, som ska vara ett stöd för samtalet, fungerar inte som följdfrågor på 

handledarens beskrivning av studenten som ges i början av samtalet. Jag förväntas 

tro att det ska fungera så men i samtalet känner jag intuitivt att det inte gör det. Jag 

försöker också förklara mina frågor mer när de utgår från dokumentets punkter. 

Förklaringarna leder dock ingenstans. Jag försöker men vet inte riktigt vilka ord jag 

ska välja för att den andre ska förstå. I mina anteckningar skriver jag att jag inte 

kände mig bekväm inför dokumentets punkter. Jag märker också att jag undviker 

vissa frågor, dels för att det har nämnts innan samt dels beroende på hur samtalet 

upplevs av mig. Jag uppfattar att det händer när jag upplever att beskrivningen 

tystnar eller blir mer ansträngande. 

 

….mm hennes styrkor då jag tycker det är svårt att fokusera på det så men hon är 

lyhörd och väldigt hon känner av barnen  eller ska jag vänta äh vågar vänta 

också i olika situationer ……  andra styrkor som du har märkt eller ni här 

…………..alltså jag tycker det är jätte svårt och se på det så men …ja…alltså 

hon är ju en del i arbetslaget hon smälter ju in och det är också en styrka ja det 

är det att kunna samarbeta med alla 

 

Jag märker också att vissa frågor i dokumentet hade handledaren, i förhållande till 

sin student, inte funderat så mycket. Jag försöker istället konkretisera genom att 

efterlikna hur handledaren eventuellt kan ha handlett sin student. Jag har en 

föreställning om att handledning går till på ett visst sätt och frågar ”När du säger” eller 

”Det här behöver du tänka på”. Märker jag att det inte hjälper för att fördjupa 

beskrivningen av studentens kunnande. 

Motsägande är att jag både under samtalen säger och efteråt antecknar att jag får s.k. 

inre bilder över studentens yrkeskunnande. Bilderna kommer när jag känner att jag 

förstår och kan föreställa mig kvalitén hos studenten. Jag skriver efter en intervju att 

jag kan ”förstå henne, jag kände mig inte tveksam, jag kunde i huvudet översätta det hon menade 

och det dök upp ord som jag skulle vilja hjälpa henne med i beskrivningen”(s.1). Samtidigt finns 
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en osäkerhet hos mig om det är så att jag vill förstå. Efter samtalen har jag nämligen 

svårt att sätta ord på vad som var sagts. 

 

Under samtalen för handledaren ibland in kritik mot högskolan och mot vilket 

lärarkunnande som efterfrågas utifrån hur det ser ut i den egna verksamheten. Det 

kan också komma direkt kritik mot punkterna i dokumentet. Kritiken handlar om att 

punkterna är många och glider in i varandra. Det är krångliga ord samt delar som är 

svåra att se och bedöma under en kort VFU. Handledarna känner sig inte heller 

delaktiga när studenten genomför sin VFU-uppgift i en barngrupp/klass där ramarna 

är angivna från högskolan. 

 

Jaa det känner jag att det är något som många alltså saknar dom... dom… letar 

efter sitt sätt hur man lägger upp hur man planerar det är liksom på nåt sätt att 

dom känner får man nog inte på högskolan det ska man väl få här hos oss som 

VFU handledare äh hon har fått planera och vi alltså jag har visat min modell 

och sen har hon fått göra den modell hon vill sen har hon lagt upp hon fick 

ansvaret för engelskan och matten och svenskan och böckerna hem och planera å 

så där och sen har hon tagit upp det och genomfört det så jag tycker hon har en 

didaktisk förmåga 

 

5.2 Men vi ror båten i hamn  

Vi är två lärare som möts vid ett tillfälle för att formalisera en examination och 

betygsätta lärarstudentens yrkeskunnande under sin VFU. VFU-samtalet ska ledas av 

mig som representant från högskolan. Att leda detta samtal är som att försöka ro en 

båt i hamn i främmande vatten där vindarna för båtens roder åt olika håll. Trots att 

rodret går hit och dit för vi ändå båten i hamn. Det beror på att vi som samtalar hjälps 

åt med att båten aldrig ska gå på grund. Jag försöker läsa sjökortet och ror och den 

andra läraren lutar sig mot sina erfarna kännetecken och ror.  

 

 

 

 

 



39 

 39 

5.2.1 Vi visar oss som medarbetare  

 

Det finns uttryck i samtalet från oss båda som visar på en form av samhörighet. 

 

…om det är tillräckligt konkret ja  det är det, det är jätte bra, det är lite träning 

för mej också det här att nysta i mm och jag märker också, jag ser att det måste 

ju vara ett samtal också för det som står här det som du säger det går inte att sätta 

ord på allt det för det skulle bli en uppsats och för mig också att komma på, det 

gör jag inte bara när jag diskuterar med S, utan det behövs en utomstående också 

för att få fram dom här för jag ser ju grejorna framför mig nu som jag inte har 

skrivit exakt så här det har jag ju inte men …som, förtydligar så här ja! som kan 

förtydliga vad betyder lyhörd och att hon kan skapa goda relationer  

 

Handledarens uttryck syftar till att vi båda är lärare och jag använder också uttryck 

för att bekräfta att jag vet hur det är ” ja, precis” eller att ”jag förstår” . Vi skrattar också 

tillsammans som att vi båda vet hur det är. 

 

då stannade hon upp och lyssnade klart t ex en instruktion eller, du vet, när man 

går runt i klassrummet 

 

jag vet inte om hon har varit på förskola innan nej hon har fått upp ögonen om 

man säger så (vi skrattar) faktiskt för det händer saker här ja precis så det är kul  

 

Nu kommer lärmiljö (vi skrattar) jag har skrivit att S har varit delaktig i 

planeringen av temat vatten men hon har inte gjort nått eget nej det har hon inte 

 

Vi hjälper varandra genom att bekräfta, skratta åt samma saker och förtydligar när 

det verkar behövas. Jag bekräftar handledaren med att i uttryck visa att jag förstår, att 

det som sägs på något sätt är okej samt att jag vill visa att mina följdfrågor eller nya 

frågor inte är till för att det som sagts innan inte duger eller är tillräckligt. Då säger 

jag ofta ”… du har ju varit inne på det men …”. Jag talar också om att jag får en bild i 

huvudet utifrån det handledaren beskriver och att jag kan använda bilden för att 

förstå betygsförslaget.  

… men det är bara en liten detalj men, men den är ju viktig som du säger. 

 

Är det någonting som du skulle tänka dig att det är sista dagen och han ska ju 

också gå ut det är ju bara ett antal veckor kvar under våren sen är han färdiga 
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om man kan säga så är det någonting som du skulle vilja råda honom till då att 

”tänk på det” ”tänk på att utveckla det eller det hos dej i din i din 

lärarkompetens” … vilken svår fråga… det som man egentligen inte får… det 

här med elev och föräldrakontakter ………..….ja ... råd vet jag inte kan inte 

komma på nåt bra men alltså nej men det är väl ett bra råd utifrån det du säger 

att det kan man inte uppleva så mycket. 

 

”… att han när de är igång och jobbar så är han och så kan man slinka in och 

prata om nåt annat en stund och sådär så det är nog mer så jag tänker jag förstår 

ja nu fick jag nu fick du en bild (vi skrattar) ja det är spännande ja för jag har 

inte sett honom han har inte haft några såna liksom berättande å såna lektioner än 

det har ju varit lite styrt eftersom det är vissa saker som ska hinnas med sådär så 

att han har väl inte fått någon chans riktigt än heller då men det kommer nog jag 

tänkte jag skulle sätta honom lite på prov där(skratt) vi får väl se du sa också 

innan att han tar plats ja vad menar du då ja alltså inte för mycket plats men…” 

 

Handledaren vill också visa att uppdraget har genomförts genom att beskriva hur 

handledningen har genomförts och lagts upp under veckorna. Samtidigt försöker jag 

visa att handledarens beskrivningar duger genom att bekräfta och stötta dennes 

uttryck. 

 

hon var väldigt självkritisk lite för mycket tyckte jag nog ibland men samtidigt 

så är det en god egenskap för vi försökte då att ha ett samtal en stund exakt efter 

lektionens slut när man hade allt färskt i minnet och då förekom hon mig alltid 

 

vad intressant du tog tre delar där kring barnen kan du beskriva det lite mer t ex 

med vad du menar med att ”ta in ” att försöka få en social kontakt med dom 

därför att som lärare är det det viktigaste har du inte en ingång till varje barn så 

kan du inte lära dom någonting och det tror jag är det allra viktigaste det är det 

jag tittar på naturligtvis säger jag till studenten att det är det jag tittar på och sen 

 

Jag håller också igen när det gäller att använda ord i dokumentet. Det beror på min 

föreställning att dessa ord inte är brukliga i skolverksamheten samt att jag själv 

skulle få svårt att konkretisera dem. När jag går in på frågorna i dokumentet 

signalerar jag även att de inte är så lätta att besvara. Jag uttrycker en förmildrande 

attityd och anpassar mig. Jag har också skrivit en reflektion om att ”kan det finnas ett 

urskuldande”(s.7) i mina anteckningar.  

 



41 

 41 

….. funderar mycket, reflekterar, kommer dagen efter och pratar igenom saker 

och ting ……….jag kan inte …jag kan inte klä det mer i ord nej det dyker upp i 

de andra intervjuerna också faktiskt det här det är därför det har det varit svårt 

för dom andra också? Ja det här att det är …. 

 

5.2.2 Vi uppehåller en fasad 

 

Samspelet fortsätter som om allt som sägs i stort sett är okej trots kritiska inlägg från 

handledaren mot utbildningen eller visad osäkerhet inför att beskriva sin student. En 

handledare säger inledningsvis ”nu måste jag säga något klokt” och vi skrattar 

tillsammans. I dessa situationer möter jag inte upp utan bara lyssnar eller visar att jag 

förstår deras synpunkt. Ytterst sällan försöker jag förklara. Jag ser det som att jag i så 

fall skulle hamna i en försvarsställning vid uppkomna kritiska inlägg. Jag känner  

samtidigt en rädsla för att tappa samtalets fokus. Jag har i uppdrag att leda samtalet 

så att det är fokuserat på studentens yrkeskunnande. 

 

hon har varit i förstaklass och haft den rollen också och sen måste man säga att 

det är väldigt lite praktik också om man tänker på vad lite praktik dom gör ute 

och pops så är dom färdiga men så är det ju alltid ja så är det ja precis man kan 

inte säga så mycket om det egentligen nej 

 

jag tar lite mer specifikt kring rubrikerna i dokumentet och det här med mötet 

med eleven jag tar fram dom gör det något nej det gör ingenting och du har ju 

varit inne på  när du har sagt att han är fantastisk med elever han ser dom o.s.v.  

men samtidigt så tycket vi att formuleringarna är väldigt eller dom som är 

fetstilts ska jag säga är väldigt högt ställda vi kan glömma dom ja vi kan faktiskt 

glömma och bara ta rubriken ja det är ju inga problem ja dom här är tydligare 

tycker jag (pekar på de som ej är feta) och de stämmer precis på honom tycker 

jag dom är ju lite mer konkreta ja precis så att men det är ju det det handlar om 

att han har respekt för dom 

 

I samtalet håller jag också ofta med i vad handledaren säger och jag upplever en dold 

misstanke eller försvar från handledarnas sida. Jag skriver i mina anteckningar att 

”jag upplever en viss misstänksamhet eller försvar / / att jag skulle vara en inspektör från högskolan” 

(s.20). Ingen gång undrar jag öppet över en bedömningsbeskrivning. Däremot vill jag 

att beskrivningen ska utvecklas. Jag märker också att jag undviker vissa frågor ur 
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dokumentet. Dels för att det har nämnts innan men också beroende på hur samtalet 

upplevs av mig. Jag uppfattar att det händer när jag upplever att beskrivningen 

tystnar eller blir mer ansträngd. Jag anpassar mig till handledarens sätt att beskriva. 

 

Samspelet fortsätter också utan att missförstånd klaras upp eller att vi 

uppmärksammar att vi pratar förbi varandra. Under samtalen har jag en 

återkommande känsla av att nu förstår inte hon eller han mig eller hur ska jag 

förklara den här punkten i dokumentet. Den känslan finns till och med innan jag 

börjar formulera mig. Jag är inställd på att det ska vara svårt att förstå. Jag går in i 

samtalen med en intuitiv känsla av att vi inte riktigt når varandra.  

 

jag skulle vilja veta, du har ju haft studenter innan, om du har någon strategi 

när du får en student menar du vad jag har utvecklat nej alltså studentens 

utveckling min starka sida är nog berättandet och anknytningen till hembygden 

och naturen det vill jag förmedla till barnen. Det jag är dålig på och avskyr är det 

förbannade pappersarbetet från skolverket och högskolan.  

 

Den didaktiska kompetensen hur tyckte du att den var hos V… tja hon 

reflekterade ju som jag sa det är väl såna frågor och har nämnt att vi läser och 

ibland ser verkligheten annorlunda och det är ju liksom mer på ett annat plan för 

det är ju teorier också då det kommer ju ständigt nya rön å och det är väl 

spännande och hitta på nya ibland så det tycker jag det kom ut en politiker en 

gång och hon tyckte att det hade förändrats och hon var ju inte gammal (vi 

skrattar) hon tänker på det här med teori och praktik och hur man kan hon vill 

nog gärna prova nya saker också 

 

En annan aspekt som skapade en osäkerhet hos mig var när handledaren själv gav 

uttryck för att hon eller han inte vet eller inte sett det jag efterfrågade hos studenten. 

Sådana tillfällen i samtalet försökte vi dock dölja genom att ändå fortsätta ge uttryck 

för studentens kunnande eller genom att jag istället ställde en ny fråga.  

 

Kan du se om han har om han klarar av att ha flera bollar i luften så både då sin 

planering innehållet i lektionen och så samtidigt då det här som händer som du 

beskriver som har med värdegrundsfrågor att göra som finns där ……jag kan 

inte säga att jag har jag kan inte ge nåt exempel jamen där reagerade han så eller 

så eller det kan han men jag kan heller inte säga att jag har sett bristen på 

det……….jag försöker och tänka och tänka för att komma på något specifikt 
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eller så där va alltså han agerar när det går oroligt till så kan man väl säga sen så 

är det nåt som man hela tiden blir bättre på tror jag det där med att ha ögon i 

nacken öron stora som paraboler så man hör mer och mer jag tror det 

 

Hur reflekterade hon där då kring dom barnen Det har vi inte gjort det var i 

fredags då hade hon så mycket hon bjöd barnen å ja det får jag nog höra sen i 

redovisningen sen på måndagen var hon med på planeringsdagen och då blev det 

inget men hon har sagt att hon ska komma hit fler gånger så då kan jag ta det 

 

Beskrivningar som uttrycker brister i studentens handlingar ändras snabbt av 

handledaren genom att bortse från, ändra till något positivt eller negligera det. 

Handledaren beskriver mer kring studentens styrkor än vad som behöver utvecklas. 

Det finns också uttryck för att man som handledare känner igen sig i studenten och 

att man tänker lika. 

 

Kan du berätta vad du ser är T styrkor …ja alltså det mesta är ju styrkor måste 

jag säga.. ..em han har förmåga att planera och… 

 

Det finns också en frustration hos mig när vissa uttryck används i beskrivningen av 

studenten, till exempel ”han har det” eller ”det finns naturligt hos henne”. Det tolkar jag som 

något beständigt, en egenskap och jag skriver i mina anteckningar att ”hur ska jag kunna 

använda det i en examination”. Jag antecknar även att ”handledarens personliga kunskap 

påverkas av traditionens konserverande” och ”jag tror det är professionsfarligt att ha dessa 

uttryck”(s.16). Samtidigt förstår jag ändå att det är ett uttryck för att handledaren har 

uppfattat att studenten fungerar tillsammans med barnen/eleverna. Jag reagerar även 

på att beskrivningarna över lärarstudenten så ofta utgår från vad handledaren känner, 

d.v.s. den intuitiva känslan. Dessa två uttryck konfronterar min syn på kunskap. 

Samtidigt som jag utger mig för att lita på handledarens kompetens uppfattar jag 

vissa uttryck som mindre professionella. Jag upptäcker också att jag hela tiden 

undviker en av dokumentets punkter, d.v.s. vetenskapligt förhållningssätt. Istället har 

jag använt mig av ord som reflektion, funderingar och tankar. Jag var redan inställd 

på att det inte skulle fungera. Det kan vara en förutfattad mening hos mig eller ett 

hänsynstagande till handledaren eftersom jag i tidigare samtal har upplevt 

formuleringen som problematisk att förstå, att förklara och att bedöma för båda 

parter.  
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så han har det där, vissa saker som vad ska jag säga kan man läsa sig till eller 

man kan träna på men en del saker det har man som person alltså som lärare som 

pedagog känner jag å det han har det där den där lärarbiten han har det där han 

får kontakt med barnen han får dom intresserade ähm vad ska jag säga mer att 

han är …vi tänker väldigt lika ganska samma pedagogiska grundsyn eller vad 

man ska kalla det för 

 

Ganska ofta intar mina reflektioner efter samtalen ett ifrågasättande. Ifrågasättandet 

handlar dels om vad och hur studentens kunnande uttrycks samt dels om hur 

bedömningen går till. Jag ifrågasätter till exempel uttrycket att ”kunskap i ämnet med 

automatik ger en säker och trygg lärare…pratar man linjärt för att det är så komplext, går inte att hålla 

i alla trådar samtidigt”(s.12). Detta ifrågasättande syns inte i samtalet. Det finns bara i 

mina tankar men jag säger ingenting. 

 

om man tänker att hon ska bli som en kollega till en så undrar jag om hon har 

väldigt lätt för att bli sjuk förstår du vad jag menar när det blåser till lite så 

verkar det inte som …ja…vad ska man säga lite ..äh ”jag har lite ont i huvudet 

idag men tar en tablett och går till jobbet ändå liksom det kan oroa mig hur litar 

man på henne förstår du jag menar (Jag sa inget) 

 

5.3 Sammanfattning 

 

Innehållsmässigt verkar bedömningssamtalet ha svårigheter att svara mot dess 

officiella syfte, d.v.s. att genomföra en bedömning utifrån av högskolan fastställda 

mål och kriterier. Samtalet innehåller konkreta beskrivningar över studentens 

kunnande. Beskrivningarna kommer dock ofta tillbaka endast i omformulerad eller i 

upprepad form. Samtidigt skiftar innehåll i samtalet. Innehållet skiftar mellan att 

skapa en kontext runt bedömningen, att handledaren beskriver tidigare studenter, sig 

själv och sin egen syn på yrkeskunnandet. I samtalet uppstår också tveksamheter när 

dokumentets punkter tas som utgångspunkt. Trots detta innehållsliga dilemma i 

samtalet sker ett fungerande samspel. Det märks genom att vi visar samhörighet och 

hänsynstagande. Vi hjälper varandra genom att bekräfta, skratta åt samma saker och 

förtydliga när det verkar behövas. Samspelet fortsätter också som om allt som sägs i 

stort sett är okej, trots kritiska inlägg från handledaren om utbildningen eller 



45 

 45 

dokumentet. I samtalet håller jag också ofta med vad handledaren säger eller låter 

vissa kommentarer vara obesvarade. Missförstånd klaras inte upp och vi 

uppmärksammar heller inte att vi pratar förbi varandra. Jag har däremot ofta kritiska 

reflektioner under och efter samtalen. 
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6 RESULTAT FRÅN DEN SELEKTIVA KODNINGEN 

 

Utifrån resultatet av den öppna kodningen sökte jag relevant litteratur. Valet blev att 

låna begrepp från Goffmans texter om interaktion inom socialt formade 

organisationer. Texterna är: The presentation of Self in everyday Life (1959), Jaget 

och maskerna (1974, 2004), Interaction Ritual, essays on face to face behavior, 

(1967), När människor möts. Studiet av det direkta samspelet mellan människor, 

(1970), Frame analysis (1986). 

 

För att kunna förstå de teoretiska begreppens relation till kategorierna beskrivs de 

valda teoretiska begreppen i ett eget avsnitt. Detta avsnitt ska ses som jämförande 

data till VFU-samtalets data. De begrepp som kan fungera som förklaringar till vad 

som karaktäriserar VFU-samtal är konsensus, framträdande, aktör, region, ritual och 

ansikte, ansiktsaktivitet. Begreppen förs in för att utveckla tidigare kodning till en 

kommande arbetshypotes. Men, för att ge en bakgrund till Goffmans teoretiska 

begrepp behövs en beskrivning av vilka utgångspunkter och perspektiv han hade och 

som påverkade hans sätt att se på samspel.  

 

6.1 Goffmans perspektiv 

  

Människan strävar efter att skapa en mening i det vi möter i vår omvärld (Mead, 

1934; Goffman, 1959). I möten mellan människor påverkar vi varandra och 

varandras sätt att förhålla oss till världen. Goffman (1974) definierar mötet mellan 

människor som: 

 

Individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera 

när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. En interaktion 

kan definieras som all den interaktion som förekommer vid ett givet tillfälle när 

så eller så många individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro. Man 

skulle lika gärna kunna använda sig av beteckningen ett ’möte’ (a.a. s 23). 

 

Goffmans (1970, 2004) teori handlar om social interaktion i möten ansikte mot 

ansikte. Goffman (2007) intog ett dramaturgiskt perspektiv i sin syn på samhället och 
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den organiserade sociala interaktionen. Han använde sig av begrepp från bland annat 

teatern för att analysera vad som hände i samspelet mellan människor i arbetslivet 

och andra socialt organiserade tillfällen. Goffmans (1970) definition av social 

organisation är att det handlar om en social sammankomst, skapad av de individer 

som sammanträffas i en viss situation. Hans forskningsintresse var inte att studera 

den enskilde individens egenskaper i mötet utan ”…Not, then, men and their 

moments. Rather moments and their men” (Goffman, 1967, s. 3). Det är själva 

sammankomsten som är det intressanta. VFU-samtalen är en sammankomst som kan 

betecknas som ett s.k. institutionaliserat samtal (Adelswärd m fl, 1997; Linell, 1990; 

Norrby, 1996). Det innebär att samtalen har ett officiellt syfte samt följer en viss 

rutin. Institutionaliserade samtal sker mellan institutionella representanter och 

lekmän. I detta fall är dock VFU-samtalet mellan två institutionella representanter 

som sammanträffas under en kort stund och chansen är liten att de har mötts förut 

eller kommer att mötas i framtiden. 

 

Utifrån Goffmans (2007) dramaturgiska perspektiv är VFU-samtalet ett 

framträdande. Mötets fysiska plats utgör scenen för framträdandet. Framträdandet 

förklarar Goffman (a.a.) som att man befinner sig i den främre regionen där publiken 

kan se, uppfatta samt ta ställning till framställningen. Eftersom det finns en främre 

region finns det också en bakre region. Där kan man planera, repetera och diskutera 

sitt framträdande utan att publiken får se eller höra. Bedömningssamtalets aktörer, 

d.v.s. handledare och högskolans lärare befinner sig både i den främre regionen och 

är varandras publik.  

 

I fortsättningen kommer jag att använda mig av Goffmans utgångspunkt som innebär 

att se samspelet i VFU-samtalet som ett framträdande. Detta underlättar en 

jämförelse mellan data. Enligt Goffman (2007) tjänar ofta framträdandet till ”att 

uttrycka det karakteristiska för den uppgift som ska utföras” (a.a., s. 73). Jag lånar 

begrepp från Goffmans teori för att skapa en ritning till en arbetshypotes, d.v.s. 

begreppsliga förklaringar till vad som karaktäriserar VFU-samtalet. Nedan 

presenteras en beskrivning av de lånade begreppen. 
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6.1.1 Tillfälligt fungerande konsensus  

 

Tillfälligt fungerande konsensus (Goffman, 1970; 2004) innebär en form av tyst 

överenskommelse om hur framträdandet eller situationen ska tolkas. Det finns en 

önskan hos människan att undvika öppen konflikt eller att inte förlora ansiktet. 

Genom att ta hänsyn till den andre och samtidigt försöka behålla sin självaktning 

sker ett ömsesidigt accepterande, som enligt Goffman (1970), verkar vara ett 

grundläggande strukturellt mönster i ett framträdande. I framträdandet tolkas 

situationen av alla som deltar i framträdandet. Människan tar stöd av sin referensram 

för att tolka och ge deltagarnas handlingar en innebörd. Goffman (1986) kallar detta 

för frame analysis. Referensramen ger möjlighet att kunna förutse vad som kommer 

att hända i samspelet. Information för att tolka och försöka förutse är olika sociala 

nycklar d.v.s. yttre tecken som vinkar, gest, antydningar, expressiva åtbörder, och 

statussymboler.  

  

Enligt Goffman (1967; 1970) förväntas det av alla som sammanträffas i ett fysiskt 

möte att ha en viss självaktning samt att visa ett visst hänsynstagande. Det handlar 

om ritualer eller regler för framträdandet för att inte tappa ansiktet. Begreppet ansikte 

använde Goffman, i sin bok om Interaction ritual (1967), som en metafor för det 

sociala värde en individ vill tillskriva sig själv i en situation och som den andre ska 

läsa av och ta ställning till. Begreppet ansikte är synonymt med fasad. Ansiktet 

förmedlas med hjälp av sociala handlingar som följer ett visst mönster. Det handlar 

om att man intar en roll för ett visst syfte i en viss situation (Garpelin, 1997; Mead, 

1934). 

 

Genom självaktnings- och hänsynsregler (Goffman, 1967; 1970) uppför sig individen 

så att de som är inblandade i samtalet kan bevara sitt ansikte d.v.s. det sociala värde 

som man valt att framträda med. Självaktnings- och hänsynsregler är ritualer som 

utvecklas genom socialisering in i ett samhälle. Reglerna under framträdandet kan 

fungera som symmetriska eller asymmetriska. De är symmetriska när förpliktelser 

och förväntningar är desamma för alla inblandade och asymmetriska när förpliktelser 

och förväntningar är olika för de inblandade. På grund av stolthet, heder, status eller 

maktutövning finns viljan att bevara sitt ansikte. Viljan att också bevara den andres 
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ansikte beror på en föreställning om den andre och att man har en moralisk 

förpliktelse att visa hänsyn till den andres valda bild av sig själv. Det handlar om att 

undvika en fientlighet som i sin tur kan slå tillbaka mot den egna rollen. I 

framträdandet ingår det handlingar som möjliggör bevarandet av ansiktet.  

 

Alla institutioner har sina koder för regler kring uppförande. Dessa är lagar, moral 

och etik samt rituella koder. Ritualer ger sig till känna genom olika handlingar. 

Dessa benämner Goffman (1970) som ansiktsaktiviteter. Det finns två typer av 

ansiktsaktiviteter, ett undvikande och ett korrigerande. Social kompetens handlar om 

hur effektiva dessa aktiviteter är. Ansiktsaktiviteter styrs av rituella koder. De rituella 

koderna består av vördnad och skick (Goffman, 1970). Vördnad handlar om respekt 

och förpliktelsen att uppföra sig utifrån den status individen uppnått i samhället. 

Vördnad inför den andre visas genom uppskattning via undvikande eller aktivt 

framträdande. Vördnad genom undvikande handlar om att avstå från handlingar, inta 

en verbal försiktighet eller hålla en viss distans i interaktionen. Aktivt framträdande 

handlar istället om att konkret beskriva sin uppskattning av den andre. Det kan 

handla om bekräftelse, beröm, hjälpsamhet, visa intresse o.s.v. I samspelet sker en 

ständig pendling mellan aktivt framträdande och undvikande p.g.a. att ”den 

handlande och den mottagande partnern står i många olika relationer till 

varandra”(a.a., s. 58). 

 

Skick handlar om förpliktelsen att uppföra sig genom att uppträda väl antingen av 

egen vilja, utifrån uppnådd status eller för att inrätta sig i ett samarbete. Den som 

hjälper och den som blir hjälpt måste samarbeta för att undvika kränkningar. Om 

man skulle vägra att samarbeta skapar det känslor hos den andre och det kan kosta 

värdigheten hos den individen. Skick handlar också om hållning och klädsel. 

Vördnad och skick går delvis in i varandra men Goffman (1970) menar att de ändå 

kan användas som analytiska begrepp. 

 

Sammanfattningsvis handlar det om att människan har en önskan att undvika öppen 

konflikt eller att förlora ansiktet i möten inom sociala organisationer. Mötet fungerar 

därför ofta som ett tillfälligt fungerande konsensus. Det innebär en form av tyst 

överenskommelse om hur samspelet eller situationen ska tolkas. Samtidigt som 

individen räddar sitt eget ansikte så har hon eller han också en förpliktelse att rädda 
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den andres ansikte. Detta sker utifrån självaktnings- och hänsynsregler. 

Ansiktsaktivitet handlar om olika sätt att handla i mötet så att berörda kan uppföra 

sig som situationen kräver. Alla institutioner har sina rituella koder för vilket 

uppförande som gäller. 

 

6.2 Bedömningssamtal som upprättande av tillfälligt 

fungerande konsensus 

 

Vid en jämförelse mellan resultat från den öppna kodningen och utvalda teoretiska 

begrepp från Goffmans teoribildning framstår tillfälligt fungerande konsensus som 

en adekvat beskrivning över vad som karaktäriserar ett VFU-samtal. 

Under samtalet upprättas en tyst överenskommelse att inte fullt ut ta upp områden 

som skulle kunna upplevas som ett hot eller ett ifrågasättande. Handledaren och jag 

förpliktigar oss att uppföra oss och ta hänsyn till varandra, så att vi båda kan 

genomföra uppdraget. För handledarens del handlar det om att kunna överlämna en 

bedömning. För min del handlar det om en examination av en lärarstudent genom att 

ta till mig och värdera den överlämnade bedömningen. Vi undviker därför att försätta 

oss i en situation som skulle kunna minimera det tillfälliga samförståndet. För att 

klara av detta tolkar vi varandra och följer de regler som finns för ett organiserat 

socialt möte. Vi träffas bara tillfälligt, går upp på en scen. Scenen är endast känd för 

handledaren. Vi träder fram i den främre regionen. Det gör jag redan i bilen när jag 

träder in på skolgården. Våra roller som handledare och examinator kräver att vi 

fungerar inför varandra eftersom vi också iakttar och bedömer varandra. Vi är 

varandras publik och vill båda kunna bevara ansiktet. Mitt ansikte handlar både om 

att visa på den status jag har som högskolans lärare och min inställning till själva 

bedömningssituationen. Ansiktet i mitt framträdande är att visa min inställning d.v.s. 

visa en jämbördighet mellan oss och en vilja till samarbete kring lärarstudenten. Det 

handlar också om visa mitt förtroende för andra lärares kompetens att kunna bedöma. 

Handledarens ansikte tycks ha ett socialt värde i att vara solidarisk mot 

lärarstudenten samt att inrätta sig i samarbetet att samtala om studentens kunnande. 

För att kunna bevara våra ansikten under respektive framträdande märks olika 

ansiktsaktiviteter. 

 



51 

 51 

Ansiktsaktiviteter visar sig som undvikande och korrigerande hos båda aktörerna. 

Jag accepterar att handledarens bedömning utgår från hans eller hennes egen 

intuitiva personliga kunnande, som kanske inte alltid är förankrad i högskolans mål 

för ett lärarkunnande. Handledaren i sin tur låter mig fortsätta ställa frågor som han 

eller hon inte vill svara på eller inte haft i åtanke vid handledning och bedömning av 

studenten. 

 

De yrkesspecifika beskrivningarna vävs ihop med innehåll som ger en kontext runt 

beskrivningen av lärarstudentens yrkeskunnande. Detta kan visa på handledarens 

hänsynstagande till mig i samspelet. Det kan också handla om en undvikande 

aktivitet för att inte avslöja att vi har olika inställningar till uppdraget eller olika syn 

på själva yrkeskunnandet. Det verkar vara en viss asymmetri eftersom mina 

föreställningar inte överensstämmer riktigt med samtalets innehåll. Detta märks när 

jag känner en anspänning och frustration över innehållet i samtalet. Det gäller 

tillfällen när innehållet bara upprepas eller när vissa uttryck är totala motsatsen till 

hur min syn är på hur lärare utvecklar sitt yrkeskunnande. Det gäller också vid 

innehåll som inte handlar om själva studentens kunnande. Jag visar dock hänsyn 

genom att inte ge uttryck för min känsla av frustration. 

 

Handledaren framför kritik mot högskolans dokument eller mot utbildningen för att 

sedan visa hänsyn genom att förminska betydelsen av den kritik som framfördes. Jag 

undviker kritiken genom att hålla med och inte inta ett försvar eller gå in i en 

förklaring. Vi låter det fungera som en förbipassande kommentar. Handledaren 

undviker direkta svar på frågor utifrån dokumentets punkter genom att tala om att det 

är svårt att beskriva ytterligare eller genom att svara, men ge samma svar som 

tidigare. Jag korrigerar mina handlingar genom att omformulera det som beskrivs i 

dokumentet eller visa att jag förstår svårigheten. Jag får också använda mig av min 

intuitiva förmåga för att kunna tolka det som sägs kring studenten. Detta på grund av 

att det inte är fullständigt kompatibelt med dokumentets formulering av ett 

yrkeskunnande. Jag bekräftar istället genom att tala om att jag får en inre bild av 

studenten eller avslutar samtalet med att jag har fått en bild av studenten som 

kommer att hjälpa mig att sätta betyg. 
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Jag visar vördnad genom undvikande. Jag avstår vissa handlingar som att ytterligare 

försöka få en djupare beskrivning av studentens yrkeskunnande eller genom att 

markera att samtalet endast ska handla om studenten och inget annat. Jag intar också 

en verbal försiktighet när jag ska ställa frågor utifrån dokumentet. Båda aktörerna 

visar uppskattning via aktivt framträdande. Det visar sig i att vi bekräftar varandra, 

förtydligar där det behövs samt visar på en samhörighet. Jag vet också att jag 

medvetet tänker på mitt kroppsspråk för att kunna signalera ett intresse för det som 

handledaren uttrycker under samtalet. Detta gör jag exempelvis genom att ha 

händerna i knäet samt luta mig framåt. Vi uppför oss väl och upprättar ett tillfälligt 

fungerande konsensus genom att med hjälp av självaktnings- och hänsynsregler, 

spela upp ett samarbete på scen. 

 

6.3 Sammanfattning   

 

Utifrån Goffmans teori om social interaktion ansikte mot ansikte upprättas under 

VFU-samtalet en tillfällig fungerande konsensus, d.v.s. en tyst överenskommelse. 

Överenskommelsen handlar om att vi förpliktigar oss att uppföra oss och ta hänsyn 

till varandra så att vi båda kan genomföra våra uppdrag. För handledarens del 

handlar det om att kunna överlämna en bedömning. För min del handlar det om att 

för en examination av en lärarstudent, kunna ta till mig och värdera den överlämnade 

bedömningen. Vi undviker därför att försätta oss i en situation som skulle kunna 

minimera det tillfälliga samförståndet. Detta trots att innehållet i samtalet inte är 

kompatibelt med gällande mål och kriterier för en bedömning under VFU:n. 
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7 DISKUSSION 

 

I ett avslutande avsnitt diskuteras en mer kritisk analys av forskningsprocessen samt 

resultatet och dess arbetshypotes. Avsnittet avslutas med tankar om hur gällande 

studie kan användas för ett pedagogiskt utvecklingsarbete samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Diskussion kring forskningsprocessen 

 

I nedanstående avsnitt diskuteras forskningsprocessen. Dels kring mitt eget 

deltagande i genomförandet av samtalen och dels hur metodiska val kan ha påverkat 

arbetsprocessen. Min ambition är att i gällande studie visa en medvetenhet (Larsson, 

2005) under hela forskningsprocessen. 

 

7.1.1 Val inom forskningsprocessen 

 

I en forskningsprocess måste man alltid göra val. Valet att ha en kvalitativ ansats 

grundar sig på att jag önskade utveckla förståelse kring en specifik situation. Jag har 

också valt en induktiv ansats genom att förutsättningslöst ta mig an det empiriska 

materialet. Men går det att helt bortse från mina erfarenheter under de fem år jag har 

genomfört VFU-samtal samt påverkan från min tidigare studie inom området? Enligt 

Alversson & Sköldberg (1994) är det svårt att särskilja induktion och deduktion 

eftersom det man studerar ofta relateras till något, t.ex. erfarenheter och teorier. Det 

framkallar idéer om hur det som studeras ska uppfattas och förklaras. Jag är 

medveten om att jag inte kan stänga av tidigare erfarenhet men jag undvek att inte 

läsa in mig på teorier och tidigare forskning. Därför har inte teori och tidigare 

forskning påverkat mitt sätt att uppfatta och analysera. 

 

Särskilt viktigt i grundad teori är forskarens närhet till empirin. För gällande studie 

handlar det om hur grundade kategorierna samt arbetshypotesen är i empirin. De som 

är berörda av VFU-samtal ska kunna känna igen sig (Gustavsson, 2004). Det kan 
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finnas en tveksamhet i att man känner igen sig i de metaforiska kategorierna. Jag tror 

ändå att det finns en kommunicerbarhet eftersom de är ganska allmänna. Funderingar 

kring varför en kärnkategori inte blev synlig i den öppna kodningen har funnits i 

analysarbetet. Kategorierna handlar om både innehåll och process i samtalet. Det kan 

vara så att innehållsaspekterna har skapat en glidning och påverkat hur jag uppfattar 

vad som menas med samtalets karaktär. Ambitionen att hålla ihop innehåll och 

samspel kan ha komplicerat kodningsförfarandet. 

 

Jag har dock fått igenkännande signaler vid beskrivningarna av kategorierna samt av 

Goffmans teori om interaktion ansikte mot ansikte. Arbetshypotesen kan vara 

relevant för att belysa problem kring bedömning inom VFU. Dock kan valet av 

Goffmans teori under den selektiva kodningen ifrågasättas utifrån att ritualer och 

regler för samspel är så allmänmänsklig samt att tillfällig konsensus kan skapas i all 

interaktion oavsett syftet med interaktionen. En annan aspekt i valet av teoretiska 

begrepp är att jag främst har använt mig av översättningar. Det kan påverka det 

meningsbärande i Goffmans teori när originalspråket översätts till ett annat språk.  

 

En fundering finns också angående hur mycket av förfaringssättet inom grundad 

teori som har präglat analysförfarandet. Jag har använt mig av det öppna 

kodningsarbetet samt en minimerad selektiv kodning. Hade studien utvecklats till att 

hämta in ytterligare empiri, från olika urval, utifrån den öppna kodningen så hade 

upplägget blivit mer förankrat i grundad teori. Ytterligare empiri kunde ha samlats in 

genom att intervjua handledarna eller andra lärare från högskolan om deras 

uppfattning av VFU-samtalet och bedömningsuppdraget. Nya samtal kunde ha 

observerats, men med hjälp av videokamera för att fylla på med icke språkliga 

handlingar. De skriftliga omdömena kunde också ha använts.  

 

Jag har varit inne på att mina tidigare erfarenheter och mitt tidigare uppsatsarbete är 

svåra att helt bortse ifrån. Eftersom VFU-samtalen spelades in i samband med min 

tidigare studie, noterade jag att jag beskrev syftet och att jag bad handledarna 

förklara vissa uttryck som sades. Det vetenskapliga syftet kan ha påverkat samtalet.  

 

Valet av introspektion var ganska självklart eftersom jag var medskapande i 

samtalen. Dilemmat låg mer att hantera mig själv under processen. Att samtidigt vara 
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föremål för en analys och vara den som analyserar krävde många pauser och 

funderingar kring vad som var mina genuina tankar eller vilka tankar som var där för 

att jag ville det. Ett sätt att granska min egen trovärdighet var att jag väntade med att 

läsa mina gamla anteckningar från den förgående studien. När jag sedan började läsa 

de gamla anteckningarna och jämförde dem med mina nuvarande anteckningar 

utvecklades ett igenkännande. Innehåll kring hur jag upplevde samtalen återkom i 

båda anteckningstillfällena. Mina minnen, som är ekon från den tidigare studien, kan 

vara korrigerade för att passa in i den nu gällande. Det viktigaste vid introspektion 

enligt Frostling - Henningsson (2004), är att ha dokumenterat den inre dialogen man 

för med sig själv mycket noggrant. Det har varit en utveckling att kunna stanna upp i 

tankeprocessen för att skriva ned dessa tankar. Min ovana vid detta kan dock ha 

påverkat noggrannheten i att stanna upp vid en flyktig tanke. 

 

Mitt val av analysmetod uteslöt möjligheten att använda mig av innehålls- samtals- 

eller konversationsanalys. Valet berodde på att de språkliga handlingarna sattes in i 

ett sammanhang som påverkades av samspelet och den yttre kontexten.  Det 

handlade om att få med både innehåll och process. Sociolingvistiken och 

interaktionismen studerar språkligt beteende i ett kontextuellt sammanhang och 

ligger nära varandra, men har fokus på olika moment i ett samtal (Norrby, 1996). 

Interaktionismen har mer fokus på själva samspelet vilket även gäller för 

föreliggande studie. 

 

7.1.2 Trovärdigheten i forskningsprocessen 

 

Ett problem kan tyckas vara att kunna hålla isär forskarrollen och sig själv som 

forskningsobjekt. Jag var såväl forskare som medskapande av samspelet och det 

innehåll som konstruerades under samtalet. Introspektion (Frostling - Henningsson, 

2004) i sig utgår från att det subjektiva är en del i den kunskap som studien kan 

förmedla. Syftet är att dra fördel av sina egna upplevelser och erfarenheter istället för 

att försöka utesluta dem. Jag försöker medvetet visa att den subjektiva aspekten i 

studien kan bidra. Det som förs fram som den starkaste fördelen med introspektion är 

att det blir möjligt att nå en djupare förståelse eftersom metoden ger tillgång till 

kognitiv och känslomässig information som annars kan gå förlorad (a.a.). Den kritik 
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som brukar framföras (Gustavsson, 2002) är främst om forskaren själv är det enda 

forskningsobjektet. Så är det inte i detta fall eftersom jag är en del av ett samspel och 

det är samspelet som är forskningsobjektet. En annan kritik är tillförlitligheten i det 

som har studerats. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt i vilken 

ytterligare en forskare studerat VFU-samtalet (Hegender, in press). I våra 

gemensamma diskussioner har jag fått möjlighet att under processen få både 

bekräftelse och utmaningar kring mina tankar och känslor. För att systematiskt kunna 

använda mina tankar och upplevelser har jag därför dokumenterat dem under 

forskningsprocessen. Man kan också ställa sig undrande till studiens giltighet. Enligt 

Ellis & Bochner (2000) beror det på hur man ser på själva giltighetsaspekten. De 

definierar giltighet i samband med introspektion som beroende på om resultatet ger 

läsaren en känsla av igenkännande och om resultatet uppfattas som trovärdigt samt 

möjligt. 

 

Giltigheten i arbetshypotesen anser jag är hög beroende på att det handlar om en 

bedömning av lärarstudenter vilka alla hade fungerat under sin VFU. Det hade inte, 

innan samtalet, inkommit några signaler från handledarna om att det skulle finnas 

några frågetecken kring studentens förmåga att inta en lärarroll eller ha förmåga att 

utveckla sitt yrkeskunnande. Skulle det handla om ett underkännande hade det varit 

ett annat samtal med syfte att ringa in vad som brister i studentens kunnande samt ett 

upprättande av en utvecklingsplan för en ytterligare period inom VFU. Samtalen i 

denna studie handlar istället om att, i min roll som examinator, kunna avgöra 

skillnaden mellan godkänt och väl godkänt. Här i finns en tillfällig konsensus 

eftersom jag underordnar mig handledarens bedömningsförmåga trots en känsla av 

osäkerhet i hur beskrivningen står mot högskolans mål och kriterier för ett 

lärarkunnande. Jag har också fått bekräftat av kollegor, som genomfört liknande 

samtal samt från en annan forskare (Hegender,in press), att de känner igen sig eller 

att mitt resultat även syns i liknande inspelade samtal. Enligt Ellis & Bochner (2000) 

är igenkännande en viktig aspekt för giltigheten. Däremot tror jag att det kan finna 

både handledare och lärare från högskolan som inte fullt ut känner igen karaktären i 

samtalet. Detta kan bero på att de kan ha en annan föreställning om sin roll i samtalet 

eller om själva samtalet. 
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7.2 Diskussion kring bedömningssamtalet tillfälligt fungerande 

konsensus 

 

I nedanstående diskussion relateras arbetshypotesen till ett mer kritiskt resonemang 

kring samtalets karaktär och dess betydelse för en bedömning (Nordänger, 2002). 

Diskussionen startar med ett övergripande resonemang kring vad som kan påverka 

att bedömningssamtalet upprättar en tillfällig konsensus. Därefter övergår 

diskussionen till att relatera bedömningssamtalets karaktär till en rättssäker 

bedömning och till det professionella handlingsutrymmet. 

 

7.2.1 Tillfälligt fungerande konsensus i relation till 

kunskapstraditioner  

 

Vad som karakteriserar bedömningssamtalet, ett upprättande av tillfällig fungerande 

konsensus, kan förklaras av både kunskaps- och historiska traditioner, strukturer 

samt interaktionen mellan samtalets aktörer. Examination är enligt Lindberg - Sand 

(2004) en social praktik som påverkas av de kunskapstraditioner som finns inom 

utbildningen och de verksamheter där kunskaperna ska utövas. Synen på VFU har en 

stark tradition (Linné, 1996) vilket bland annat märks i att praktik ses som separerad 

från utbildning och handledningsuppdraget ses som separerat från bedömning 

(Gestrelius & Gran, 1975). Olikheter mellan den akademiska kunskapstraditionen 

och den yrkesverksamma kunskapstraditionen visar sig i olika synsätt gällande vad 

som ska bedömas (Carlgren, 1996; Franke, 1997; Rolf, 1991). Föreliggande studie 

visar också att bedömningen utgår från olika kunskapstraditioner samt från 

studentens handlingar, utan att en uttalad koppling görs till studentens teoretiska 

kunskaper. Handledarna utgår från ett relations- och nyttoperspektiv samt från sin 

egen praktiska kunskap och intuitiva känsla (Jerreling & Agardh, 2003; Hegender, 

2008; Henriksson, 2006). Det kan också handla om svårigheten att sätta ord på sin 

tysta kunskap. Om handledarna i sin bedömning relaterar studentens handlingar till 

det tysta yrkeskunnandet (Rolf, 1991), kan svårigheten finnas att ge uttryck för 

bedömningen om bedömningen inte innan varit föremål för tolkning och reflektion. 

Den kunskapsbas handledarnas bedömning verkar referera till i föreliggande studie 
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är personlig, tyst och kontextbunden (Molander, 1996) vilket också gäller för fler 

yrken inom human service organisationer (Göranzon, 1990; Josefson, 1998; Sigrell, 

2006; Åman, 2006). Det gäller även när jag i rollen som examinator ska värdera den 

beskrivna bedömningen av studentens kunnande. Jag får också använda mig av mitt 

personliga kunnande från min tid som verksam lärare i grundskolan. Detta märks 

tydligt i gällande studie.  

 

Studiens bedömningssamtal visar sig ha svårigheter att svara mot dess officiella 

syfte, d.v.s. att genomföra en bedömning utifrån av högskolan fastställda mål och 

kriterier. Flera studier visar också att det råder oklarheter, från högskolan sida, kring 

vilket yrkeskunnande som efterstävas (Ahlström, 1999, Hegender, 2007; Löfmark & 

Thorell - Ekstrand (2000). Andra studier visar också att vad som ska bedömas som 

ett yrkeskunnande ofta är ett för givet tagande (Christensen, 1988; Fernandez & 

Erbilgin ,2008; Lindberg-Sand, 1996). Öberg - Tuleus (2008) beskriver i sin studie 

att när handledarna inte känner igen sig i högskolans formuleringar eller syn på 

kunnande så intar de en mer strategisk hållning gentemot högskolans representant. I 

föreliggande studie visar sig den strategiska hållningen i hur handledarna handlar 

angående sina beskrivningar kring bedömningen av lärarstudenten. Handledarna ger 

sin beskrivning, försöker besvara mina frågor men gör omformuleringar, 

upprepningar av vad som tidigare har sagts samt tillför annan information som inte 

direkt tillhör studentens kunnande. Det betecknas som en strategisk hållning och kan 

relateras till Goffmans (1970) beskrivning av samspelsritualer. Det handlar om att 

visa självaktning och hänsynstagande under samtalet oavsett om syftet med samtalet, 

d.v.s. att kunna genomföra en bedömning utifrån av högskolan fastställda mål och 

kriterier, uppnås eller inte. Den strategiska hållningen kan också ge möjligheten att 

yppa kritiska aspekter kring bedömning och utbildning, utan att handledaren tappar 

ansiktet.  

 

Det krävs enligt Janik (1996) ett förtroende som kan hjälpa aktörerna att uttrycka sig 

i ett bedömningssamtal. På så sätt kan samtalets innehåll bli mer detaljerat och 

uttrycksfullt. Den innehållsliga karaktären i studiens bedömningssamtal visar inte på 

detaljrika och uttrycksfulla beskrivningar från handledarna. Det gäller även mina 

frågor och förklaringar angående dokumentets punkter. Jag upplever en dold 

misstanke eller ett försvar från handledarnas sida. Vi är nog båda medvetna om att vi 
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värderar varandra i framträdandet (Goffman, 2007; 1970). Vi har heller inte kunnat 

bygga upp ett förtroende genom en tidigare relation. I föreliggande studie kan man se 

att jag som representant för högskolan tar mycket hänsyn till hur handledarna lämnar 

över sin beskrivning av studenten, hur handledaren hanterar och ger synpunkter på 

uppdraget. Allt detta påverkar säkert VFU- samtalets karaktär i att upprätta en tyst 

överenskommelse trots olika kunskapstraditioner och oklar syn på vilket kunnande 

som bedöms. En tillfällig konsensus ställer krav på min vördnad inför handledarna. 

 

7.2.2 Tillfälligt fungerande konsensus i relation till professionellt 

handlingsutrymme 

 

Föreställningar, värdering av varandra och outtalade aspekter kan också förklara 

behovet av upprättandet av en tillfälligt fungerande konsensus under 

bedömningssamtalet. Detta i sin tur kan påverka våra professionella handlingar under 

samtalet. Att jag har föreställningar, och säkert handledarna med, om meningen med 

VFU och om hur handledning och bedömning sker, visar sig antagligen under 

samtalen. De påverkar i sin tur hur vi väljer att framträda och skapa en mening med 

själva bedömningssamtalet (Mead, 1938; Goffman 1974). Framträdandet kan dock 

minska ett professionellt handlingsutrymme. Min föreställning är att vi är jämbördiga 

och att vi är studentens två lärare, vilka har ett gemensamt uppdrag i att bedöma. 

Därför kanske jag undviker uttryck som inte passar in med min föreställning. Min 

frustration, under samtalet, kan vara tecken på att min föreställning inte riktigt 

stämmer. Kanske har jag en annan outtalad syn på handledarens kunnande i att 

bedöma en student. Jag har dock valt en föreställning att utgå från i framträdandet 

som jag vill att handledaren ska avläsa. Jag har kritiska reflektioner under och efter 

bedömningssamtalen som kan stå för en mindre tolerant syn på handledarens 

uppdrag i att bedöma. Det kan också vara tecken på att vi både skulle kunna agera 

mer professionellt i ett bedömningsförfarande.  

 

Det kan också finnas en känsla av att själv bli bedömd som handledare beroende på 

hur handledningen har gått till. Tidigare studier (Franke, 1990; Goodwin & Oyler, 

2008; Slick, 1997) visar just på att det finns en problematik kring att hantera både 

handledning och bedömning. Andra studier (Edwards & Protheroes, 2004; Franke, 
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1990; Kennedy-Olsson, 1995; Ottesens, 2007) visar också att studenten går bredvid 

för att sedan förväntas överta handledarens uppgifter och undervisning samt 

handledarens strategier. Detta kan påverka hur handledaren framträder och väljer att 

beskriva sig själv samt sin handledning av studenten. Samtidigt kanske har rollen 

som examinator från högskolan inte någon större status (Goffman, 1970). Jag 

värderas säkert utifrån hur handledaren ser på min roll som representant för 

högskolan. Det kan också finnas en känsla av vi och dom hos handledarna. Jag 

kanske ses som en kollektiv gestalt som får representera hela lärarutbildningen, 

vilket visade sig i en studie (Öberg - Tuleus, 2008). Utifrån Goffman (1970; 2007) 

lägger vi båda kraft i hur vi vill presentera oss och i att kunna behålla den bild vi valt 

att framträda med. Allt detta kan ha påverkan på det professionella handlandet i våra 

respektive roller.  

 

Det som påverkar mina reaktioner på att bedömningssamtalet inte kommer 

någonstans och att det är ofokuserat, kan bero på hur jag förhåller mig till VFU-

samtalet. Lindberg (2005 a) visar att det finns outtalade aspekter kring bedömning. 

Jag uttrycker att syftet med samtalet är att handledaren ska överlämna sin bedömning 

av process och resultat som han eller hon har gjort under VFU-veckorna. Hur 

överlämningen ska gå till är ett outtalat krav som jag inte har förmedlat direkt ansikte 

mot ansikte inför VFU-perioden. Det finns dokument kring samtalet, men 

handledaren vet inte i förväg vilka frågor kring dokumentet som jag kommer att 

ställa. Mina förväntningar talar jag om som en inledning i samtalet där jag säger att 

jag vill få en bild av studentens kunnande och hur hon eller han har fungerat under 

veckorna. Men vad menar jag med en bild? Dessa outtalade aspekter påverkar säkert 

också våra respektive professionella handlingsutrymmen. 

 

7.2.3 Tillfällig konsensus i relation till rättssäker bedömning   

 

Hur rättssäker en examination är som karaktäriseras av en tillfällig fungerande 

konsensus kan ifrågasättas utifrån de krav som Högskoleverket (2008) formulerar 

kring vad som gäller för att en examination ska vara rättssäker. Kravet att kriterierna 

är publicerade (bilaga 1) har i förekommande fall uppfyllts men frågan är hur tydliga 

de är för alla inblandade parter i bedömningssamtalet. Det framkommer i samtalen 
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att en del kriterier är svåra att föra samtal kring och att jag har svårt att konkretisera 

eller omformulera dem. Rättssäkerheten i bedömningen handlar också om hur pass 

lojala vi är mot de fastställda kriterierna. Ingen av oss lägger dokumentet åt sidan, 

trots svårigheterna. Att dokumentet finns närvarande ingår i spelet och i den tysta 

överenskommelsen. Högskolans bedömningsdokument innebär att samtalet ska 

kunna hantera 33 nedbrutna mål- och kriterier kring studentens yrkeskunnande 

utifrån nio kompetensområden (bilaga 1). Jag försöker i samtalet att få beskrivningar 

kring några kompetensområden. Detta visar sig inte vara helt framgångsrikt. 

Eftersom jag redan har försökt anpassa samtalet kring dokumentet utifrån mina 

erfarenheter av hur det upplevts under tidigare samtal upplever jag det som mindre 

framgångsrikt. Hur skulle samtalet se ut om alla nedbrutna delaspekter i varje 

område skulle kontrolleras? Det verkar vara en orimlig situation. På så sätt kan 

dokumentets relevans ifrågasättas. Dokumentet är framtaget av en grupp 

representanter från högskola och kommun och varken jag eller handledaren har en 

gemensam tolkningsbas att utgå ifrån. Jag har däremot en vetskap utifrån 

lärarutbildningens olika styrdokument kring formuleringar av förväntade 

kompetenser i ett lärarkunnande. Jag upplever det målrelaterade systemet som 

abstrakt och svårfångat. Det visar sig också i en annan studie (Selghed, 2004) att 

lärare har en liknande uppfattning kring det målrelaterade systemet. Jag upplever 

också att både handledare och jag känner en osäkerhet kring systemets tillämpning. 

Vi har delvis olika bedömningsmodeller. Enligt Korps (2006) modeller utgår 

dokumentet från en analysmodell och handledaren verkar ha en mer blandad modell. 

Lindberg (2005) visar att vi förlorar kvalitet i bedömning vid flera uppsatta, konkreta 

kriterier än vad vi gör vid ett igenkännande mönster i en helhetsbedömning. Spelet, 

den tysta överenskommelsen, skulle kunna var en förklaring till att skydda samtalet 

från det uppenbara dilemmat i hanteringen av alla kriterier samt våra olika 

utgångspunkter i bedömningen. Enligt Lauvås & Handal (2001) kan det vara så att 

handledarna genomför en kvalificerad men subjektiv bedömning. Den subjektiva 

bedömningen har inte samma fasta grund som bedömning av teoretisk kunskap, men 

har ändå samma krav på rättsäkerhet. Högskoleverkets (2008) rapport signalerar 

dock att VFU behöver ha tydliga kriterier för bedömning. Tydlighet är den rådande 

diskursen kring bedömning i dagens utbildningar. Fenstermacher (1994) menar att 

lärares yrkeskunnande hamnar inom begreppet praktisk kunskap. Detta anser han är 

ett dilemma p.g.a. att ”practical knowledge is without epistemic merit” (a.a., s. 48). 
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Om det praktiska kunnandet har ett mindre värde än de förväntade och ideologiskt 

framskrivna mål- och kriterier, skapas en osäkerhet kring innehållet i 

bedömningssamtalet. Utifrån bedömningssamtalets innehållsliga karaktär kan en 

fundering i sammanhanget kring vilken typ av kunskap som ska tydliggöras och vem 

som har tolkningsföreträde vara berättigad. Studiens resultat kan också visa på 

behovet av andra bedömningsformer, p.g.a. förändring kring VFU:s syfte och 

akademiseringen av utbildningar inom human service (Löfmark & Thorell - 

Ekstrand, 2000). Vårt upprättande av tillfällig fungerande konsensus kan vara en 

konsekvens av otydlighet gällande vilket kunnande som ska bedömas och hur det ska 

mätas Vi sköter ändå vårt framträdande väl enligt de ritualer (Goffman, 1967;1970) 

som ett samspel ansikte mot ansikte kräver.  

 

Vad som skapar behovet av att upprätta en tillfällig fungerande konsensus kan bero 

på vilket förhållningssätt vi har gällande bedömningens olika funktioner. Jag 

upplever att jag har en mer administrativ bedömning (Gerrevall, 2008), där jag både 

ska kontrollera ett kunnande och att bedömningsuppdraget har fullföljts. 

Handledaren gör istället en pedagogisk bedömning (Gerrevall, 2007; 2008). 

Gerrevall (2008) beskriver dessa olika funktioner och VFU-samtalet verkar ha flera 

funktioner. Dels handlar det om min roll att utföra en myndighetsutövning, då jag har 

att följa ett riksdagsbeslut (Högskoleförordningen, 1993:100). Handledarens roll är 

inte lika starkt förankrad i en myndighetsutövning utan uppdraget bygger på en 

uppmaning eller förfrågan från en VFU-samordnare eller rektor och handledarens 

uppdragsbeskrivning finns i ett samverkansdokument i form av en handbok. 

Uppdraget är alltså inte lika starkt som att till exempel följa en förordning. Hur stark 

myndighetsutövningen är påverkar säkert vilket ansikte vi väljer att framträda med. 

Eftersom jag har uppdraget att examinera mot examensmålen påverkar det 

framträdandet i min roll. Detta gör att jag håller mig till dokumentet och ställde mina 

frågor hur responsen än blir. Den tysta överenskommelsen påverkar dock min roll 

som examinator på så sätt att jag delvis bortser från dokumentet men samtidigt visar 

att jag samlar in information om studenten för att kunna examinera. Resultatet visar 

dock att funktionen också kan vara att bedöma vilken mån handledarens uppdrag har 

uppfyllts. Det kan vidare vara en indikator på verksamhetens kvalitet. VFU-samtalets 

funktion kan enligt Gerevall(2008) vara ett medel för kontroll och 

myndighetsutövande vilket enligt (Lindberg, 2005,a) oftast är outtalat. Dock kan jag 
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intuitivt uppleva detta under samtalet. Våra föreställningar angående bedömningens 

funktion är otydliga under samtalet vilket antagligen påverkar behovet av den tysta 

överenskommelsen som upprättas under samtalet. Vi hjälper varandra att bevara våra 

ansikten.  

 

Slutsatser i min tidigare uppsats (Henriksson, 2006) blev att i samtalet förlorades 

handledarens helhetsbeskrivning över studentens förmåga att hålla ihop innehåll och 

relationsskapande i en lärarhandling. Det visades vidare att två olika praktiker möts 

med två olika utgångspunkter för definition av lärarkunnande. Det som föreliggande 

studie bygger vidare på är just hur dessa olika utgångspunkter påverkar vilken 

karaktär samtalet får. Resultaten visar att samtalen karaktäriseras av tillfällig 

fungerande konsensus. Hur påverkar detta en rättssäker bedömning samt 

samtalsdeltagarnas professionella handlingsutrymme? Ritualer och regler för 

samspel är allmänmänskliga och tillfällig konsensus kan skapas i all interaktion men 

föreliggande studieresultat visar på ett behov av att djupare genomlysa 

bedömningsförfaranden och kvalitetskontroller inom den verksamhetsförlagda delen 

i olika utbildningar till human serviceyrken. Bedömningssamtalet i sig behöver 

problematiseras. Användandet av samtal för att kommunicera kring en bedömning 

vid en examination kräver förtroende, bearbetning och uppföljning. Detta behövs för 

att kunna kommunicera kring olikheter i kunskapstraditioner, i våra föreställningar 

och för vår yrkesutveckling i våra professioner. Här kan olika samverkansformer, 

t.ex. nätverk mellan arbetslag på respektive verksamhet, kontrakterade 

samarbetspartner (fältskolor) under en längre tid och VFU-cirklar ge möjlighet till en 

utökad kommunikation och samverkan. 

 

7.2.4 Pedagogisk utveckling och fortsatt forskning 

 

Studiens resultat har väckt en nyfikenhet hos flera av mina kollegor inom olika 

Human Serviceutbildningar. Det kan innebära att intresse finns för möten mellan 

högskolans lärare, inom t ex socialt arbete, sjuksköterskeutbildning, polisutbildning, 

sjukgymnastutbildning och lärarutbildning, för att synliggöra och utveckla kunskap 

och professionella handlingar kring bedömning under den verksamhetsförlagda delen 

av respektive utbildning. Det handlar om att försöka dra nytta av utbildningarnas 
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likheter och skillnader för att kunna visa på för givet taganden inom det egna 

utbildningsuppdraget. Ett annat utvecklingsområde kan vara att föra in studiens 

resultat inom respektive handledningsutbildningar. Det kanske skulle kunna ske i 

form av forskningscirklar där handledare och lärare från högskolan skapar 

gemensamma frågeställningar. Samtidigt kan en gemensam översikt ske kring de 

olika handledningsutbildningarna, för att se om vi bygger upp en gemensam 

utgångspunkt och har fokus på bedömning och inte bara handledning. En pedagogisk 

diskussion mellan olika utbildningar till human serviceyrken samt mellan 

verksamhet och högskolan kan också vara ett relevant utvecklingsområde. 

Diskussionen behöver gälla vilken typ av kunskap som ska tydliggöras och vem som 

har tolkningsföreträde.  

 

Fortsatt forskning kan handla om att utvidga mina studier av bedömning av praktiskt 

yrkeskunnande till fler yrkesutbildningar. Intressant vore att studera vilka procedurer 

för bedömning som är i funktion inom human serviceutbildningar i relation till 

prestationer i VFU. Kunskap behöver utvecklas kring hur utbildare mäter, känner 

igen samt vilka faktorer de väger in när beslut tas om viken student som är redo eller 

inte redo att upptas inom något human serviceyrke. Specifikt område är att studera 

vad som händer vid ett underkännande under VFU. Frågeställningar som kan vara 

intressanta att studera är bland annat: Hur utbildningen upptäcker att en student inte 

presterar tillräckligt för att uppnå tillräcklig kvalitet? Vilka procedurer som följer på 

en signal om att en student riskerar att bli underkänd? Vilka procedurer följer på ett 

underkännande? Vilka kriterier som betraktas som avgörande för att bedöma om en 

student är i riskzonen och antingen bör underkännas/avskiljas från utbildningen eller 

ges extra stöd? Skiljer sig argumentationen mellan utbildningarnas olika aktörer? Att 

ställa frågor om vad som inte betraktas som kvalitet, kan ge en chans att studera 

frågan om bedömning och yrkeskunnande ur ett delvis annat perspektiv. 

  

En annan tanke skulle kunna vara att fortsätta studera bedömningsfrågan utan att 

inrikta sig på en speciell studentgrupp (underkänd), men att försöka fördjupa 

kunskapen kring vad som händer i bedömningsförfarandet. Av intresse kan då vara 

att fråga: Hur upplever handledaren besöket från högskolan, hur ser handledaren på 

bedömningsuppdraget? Hur bedömer handledaren sin student under VFU? Hur 

förhåller sig handledaren till de formulerade examensmålen, dokument, kriterier 
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o.s.v. från högskolan? Samma frågor skulle även kunna gälla till studenterna. Tänk 

om jag som observatör skulle kunna få följa en handledare under de veckor som hon 

eller han har en student i sin verksamhet. Skulle det vara möjligt tro? 

 

Fortsatt forskning skulle också kunna vara att studera institutionella samtal mellan 

experter.Forskning finns inom Human service kring institutionella samtal mellan 

expert och lekman men inte lika mycket kring expertrelationen på en arbetsplats eller 

en utbildning.  

 

Tiden inom programmet Human Servicearbete i omvandling har fördjupat ett intresse 

för att vilja relatera och jämföra olika yrkesutbildningar samt att tankemässigt få 

möjlighet att finnas i ett större sammanhang som ändå avgränsas av begreppet 

Human Service. Det utmanar förmågan att se skillnader som leder till en skillnad. 
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Bilaga 1 
 
Betygsunderlag för bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen 
inom Allmänt utbildningsområde 3 
 
Under VFU skall studenten visa förutsättningar för att kunna utveckla en allmän 
grundkompetens. Enligt målen för lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, skolans och 
vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive 
verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Följande huvudområden utgör 
bedömningsunderlag. Punkterna kan i vissa fall behöva anpassas utifrån vilken ålder 
barnen/eleverna har i verksamheten. 
 
Under VFU i det allmänna utbildningsområde 3 skall studenten visa på en didaktisk 
kompetens och vetenskapligt förhållningssätt d.v.s. kunna reflektera, analysera, 
värdera och dra slutsatser för att kunna uppmärksamma alltfler aspekter på 
yrkesutövandet i verksamheten. 
 
Didaktisk kompetens 
Studenten ska  
formulera mål för sin undervisning/verksamhet. 
systematiskt reflektera över sitt eget och barns/elevers förhållningssätt samt över 
undervisningens/verksamhetens innehåll och genomförande. 
förmåga att se innehållets relevans i lärandeprocessen så att alla barn/elever lär och utvecklas. 
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Studenten ska 
utveckla sin didaktiska medvetenhet genom att tillvarata relevanta forskningsresultat och 
kunskaper. 
relatera sina reflektioner mot kursens innehåll. 
vara en lärande lärare genom att reflektera över sitt eget lärande 
reflektera över hur verksamheten kan utvecklas 
 
 
 
 
 
 
Mötet med eleven/barnet 
Studenten ska  
målmedvetet följa varje barns/elevers lärande. 
individualisera undervisningen så att varje barns/elevers lärande främjas. 
stimulera barnen/eleverna till eget kunskapssökande i och utanför förskolan/skolan. 
visa respekt för barn/elever. 
vara lyhörd för barns/elevers tankar, idéer och synpunkter. 
skapa goda relationer till varje barn/elev. 
 
 
 
 
 
 
 
Ledarskap 
Studenten ska 
ta ansvar för en grupp/klass som en självständig lärare under en längre period. 

Mötet med barnet/eleven– Omdöme med kommentarer 
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organisera och utvärdera undervisningen tillsammans med barnen/eleverna. 
bedöma och värdera barns/elevers lärande och utveckling. 
ta initiativ och visa engagemang.  
sätta gränser och hantera konflikter. 
 
 
 
 
 
 
 
Samverkan 
Studenten ska 
fungera som medlem i ett arbetslag. 
ha insikt i förutsättningar och möjligheter för samverkan i ett arbetslag. 
ha insikt i förutsättningar och möjligheter för samverkan mellan alla personalkategorier inom 
verksamheten. 
ha insikt i hur undervisning i samverkan bidrar til l utveckling av verksamheten.  
ompröva egna ställningstaganden och vara öppen för andras förslag och idéer. 
samverka med övrig personal för barns/elevers bästa. 
samarbeta med barn/elever samt föräldrar och vårdnadshavare. 
 
 
 
 
 
 
 
Värdegrund 
Studenten ska 
se värdegrundsfrågor som en del i barns/elevers lärande.  
kunna möta alla barn/elever oavsett barnets/elevens kunskapsmässiga, sociala och emotionella 
situation samt kulturella och sociala bakgrund. 
 
 
 
 
 
 
Lärmiljö 
Studenten ska  
skapa goda lärmiljöer för barns/elevers lärande genom att  
planera verksamheten utifrån barns/elevers utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen.  
skapa en atmosfär som kännetecknas av kreativitet, aktivitet och ansvarstagande hos varje barn/elev. 
variera undervisningen/verksamheten på ett medvetet sätt. 
se till att innehållet är kvalificerat för ett lärande hos varje barn/elev. 
planera, genomföra och utvärdera ett ämnesövergripande tema/projekt. 
 
 
 
 
 
Språket som redskap 
Studenten ska 
ha förmåga att utveckla ett innehåll mot en A-miljö. 
i sin planering aktivt använda språket som redskap för varje barns/elevers lärande. 
 
 
 
 

Ledarskap – Omdöme med kommentarer 

Samverkan – Omdöme med kommentarer 

Lärmiljö – Omdöme med kommentarer 

Språket som redskap – Omdöme med kommentarer 

Värdegrund – Omdöme med kommentarer 
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IT som redskap 
Studenten ska 
i sin planering aktivt använda IT som redskap för varje barns/elevers lärande. 
reflektera över vilka möjligheter och begränsningar IT som redskap kan ha för varje 
barns/elevers lärande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till sammanfattande betyg: 
 
      
  U                      G                         VG 
 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
VFU-lärarens underskrift                                                      Jag som student har tagit del av 
                                                                                                          omdömet/studentens underskrift

IT som redskap – Omdöme med kommentarer 
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Bilaga 2 
Riktlinjer för VFU samtalet 
 
Samtalet sker mellan dig, kommunens och högskolans lärarutbildare. Högskolans 
lärare är examinator (för VFU) och därmed den som leder samtalet.  
Samtalet handlar om det som upplevs som styrkor  hos studenten och delar som 
behöver utvecklas utifrån förväntade studieresultat.  
 
 
 

STYRKOR 
 
 
 

 
 

ATT UTVECKLA 

 
 
Förberedelser inför samtalet: 
 

• Fundera över händelser i undervisning/verksamhet som har inträffat som kan 
bilda exempel i samtalet 

     
• Som lärarutbildare beskriver du studentens styrkor i lärarrollen 

 
• Som student beskriver du dina styrkor i din lärarroll 

 
• Som lärarutbildare beskriver du vad studenten har utvecklat samt behöver 

utveckla i rollen som lärare 
 

• Som student beskriver du vad du har utvecklat samt behöver utveckla i rollen 
som lärare 
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