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1.	  Inledning	  
Arbetsmetoderna	  för	  respons	  på	  skriftliga	  inlämningsarbeten	  inom	  högre	  utbildning,	  
som	  idag	  oftast	  sker	  i	  form	  av	  handskrivna	  kommentarer	  eller	  digitala	  kommentarsfält,	  
är	  inte	  alltid	  så	  effektiva	  som	  de	  borde	  vara.	  De	  ger	  ibland	  ett	  otillfredsställande	  resultat	  
då	  många	  studenter	  inte	  alltid	  förstår	  innehållet	  i	  kommentarerna.	  Studenter	  behöver	  
ibland	  hjälp	  av	  dechiffrera	  responsen	  från	  läraren	  (Ivanic,	  Clark,	  &	  Rimmershaw,	  2000),	  
och	  det	  kan	  innebära	  att	  en	  del	  studenter	  som	  skulle	  behöva	  en	  utökad	  bedömning	  av	  
sin	  handledare	  eller	  examinator	  inte	  får	  det	  stöd	  som	  de	  skulle	  behöva	  för	  att	  kunna	  
utvecklas	  och	  förstå	  hur	  de	  ska	  gå	  vidare	  med	  sitt	  lärande.	  Enligt	  undersökningen	  
National	  Union	  of	  Students	  (NUS)	  Survey	  of	  2008	  som	  har	  gjorts	  bland	  engelska	  
studenter	  så	  anses	  bristen	  på	  bra	  respons	  vara	  ett	  av	  de	  mest	  aktuella	  områdena.	  I	  den	  
svenska	  motsvarigheten	  av	  studentundersökning,	  Studentspegeln	  2007,	  
(Högskoleverket	  2007)	  som	  utförs	  av	  Högskoleverket	  vart	  femte	  år	  så	  visar	  resultaten	  
att	  lärare	  inom	  högre	  undervisning	  anser	  att	  uppföljning	  av	  examinationer	  inte	  är	  en	  del	  
av	  undervisningen	  och	  lärprocessen.	  Studentbarometern	  konstaterar	  att	  svenska	  
studenter	  får	  en	  lätt	  mekanisk	  respons	  och	  oftast	  bara	  en	  återkoppling	  av	  det	  aktuella	  
resultatet	  på	  examinationen.	  	  

Ong	  (1991)	  beskriver	  i	  sin	  bok	  Muntlig	  och	  skriftlig	  kultur,	  teknologiseringen	  av	  ordet,	  
hur	  den	  skriftliga	  kulturen	  har	  utvecklat	  sig	  genom	  historien.	  Ong	  framhåller	  att	  det	  
skriftliga	  ordet	  kräver	  en	  form	  av	  kontinuitetslinje	  och	  när	  sedan	  en	  läsare	  ska	  ta	  till	  sig	  
innehållet	  krävs	  det	  av	  hjärnan	  att	  kontinuiteten	  upprätthålls.	  Om	  läsaren	  tappar	  bort	  
sig	  i	  sammanhanget	  görs	  omläsningar	  av	  texten	  för	  att	  läsaren	  ska	  hitta	  tillbaka	  igen.	  
När	  man	  däremot	  lyssnar	  på	  en	  muntlig	  framställning	  så	  finns	  inga	  ord	  att	  komma	  
tillbaka	  till	  och	  därför	  tvingas	  den	  som	  gör	  framställningen	  att	  använda	  sig	  av	  många	  fler	  
synonymer	  och	  omtagningar	  för	  att	  den	  som	  lyssnar	  ska	  förstå	  budskapet.	  	  

Omtagningarna	  eller	  redundansen	  som	  Ong	  använder	  sig	  av	  som	  uttryck,	  är	  enligt	  Ong	  
mycket	  mer	  naturligt	  för	  tanken.	  Det	  skrivna	  linjära	  skriftliga	  framställningen	  är	  en	  
konstlad	  skapelse	  enligt	  Ong.	  För	  att	  kunna	  analysera	  resultatet	  av	  studien	  kring	  
videorespons	  går	  det	  inte	  att	  bortse	  ifrån	  hur	  Ong	  beskriver	  hjärnans	  svårigheter	  att	  
tyda	  skriftlig	  kommunikation.	  Den	  auditiva,	  visuella	  formen	  av	  respons	  gör	  att	  
upphovsmannen	  till	  responsen	  är	  tvungen	  att	  göra	  omtagningar	  och	  använda	  
synonymer	  för	  att	  den	  muntliga	  kommunikationen	  ska	  fungera.	  Alltså	  får	  mottagaren	  en	  
betydligt	  mer	  mångfasetterad	  respons	  från	  sin	  handledare	  eller	  examinator	  vid	  
användningen	  av	  auditiv	  respons	  speciellt	  eftersom	  utrymmet	  för	  skriftliga	  
kommentarer	  för	  det	  mesta	  är	  ganska	  begränsade.	  

Genom	  att	  förstärka	  den	  formativa	  bedömningen	  med	  hjälp	  av	  videorespons	  kan	  
förhoppningsvis	  en	  högre	  kvalitet	  på	  lärarrespons	  på	  inlämnade	  skriftliga	  arbeten	  
uppnås.	  Enligt	  Mac	  Gregor	  (2011)	  så	  ger	  den	  formativa	  bedömningen	  en	  bättre	  
förutsättning	  för	  eleven/studenten	  att	  lära	  sig.	  Nicol	  &	  Macfarlane	  (2011)	  beskriver	  den	  
formativa	  bedömningen	  inom	  högre	  utbildning	  som	  ett	  sätt	  för	  studenten	  att	  
självständigt	  förstå	  sitt	  lärande	  och	  genom	  det	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  vad	  han	  eller	  hon	  ska	  
göra	  för	  att	  förbättra	  sin	  strategi	  för	  att	  nå	  ett	  högre	  resultat	  med	  sina	  studier.	  Det	  
behövs	  samtidigt	  en	  diskussion	  kring	  hur	  responsen	  från	  lärare	  ska	  förbättras	  så	  att	  
studenten	  uppnår	  det	  självreglerande	  eller	  självstyrda	  lärandet	  på	  bästa	  sätt.	  Den	  
formativa	  bedömningen	  är	  under	  diskussion	  inom	  högre	  utbildning	  både	  i	  Sverige	  och	  
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internationellt.	  Än	  så	  länge	  är	  det	  få	  som	  diskuterar	  formativ	  bedömning	  inom	  högre	  
utbildning,	  utan	  forskningen	  lägger	  sin	  tyngdpunkt	  på	  grundskola/gymnasieskola.	  	  

Enligt	  Boud	  (2012)	  måste	  vi	  som	  arbetar	  med	  undervisning	  och	  bedömning	  av	  studenter	  
skifta	  fokus	  från	  vad	  studenterna	  har	  gjort	  till	  vad	  studenterna	  kan	  göra.	  Boud	  menar	  
att	  lärare	  måste	  byta	  fokus	  från	  att	  ha	  sett	  bedömning	  från	  ett	  lärarcentrat	  perspektiv	  
till	  ett	  lärande	  perspektiv.	  Vidare	  säger	  Boud	  att	  vi	  ska	  se	  bedömning	  och	  feedback	  på	  
något	  som	  inte	  enbart	  ska	  bedöma	  kunskap	  utan	  förutsättningar	  för	  att	  lära	  sig	  i	  
framtiden.	  För	  att	  pröva	  olika	  sätt	  att	  utveckla	  metoder	  för	  respons	  till	  och	  bedömning	  
av	  studenters	  examinationer	  behöver	  högre	  utbildning	  utveckla	  och	  pröva	  nya	  metoder.	  
En	  av	  dessa	  har	  prövats	  i	  denna	  undersökning	  med	  syfte	  att	  utvärdera	  hur	  IKT-‐stöd	  kan	  
eventuellt	  stöda	  lärarnas	  kommunikation	  med	  studenterna.	  Undersökningen	  är	  ett	  led	  i	  
att	  utveckla	  förändrade	  arbetsformer	  inom	  högre	  utbildning	  och	  förhoppningsvis	  kan	  
resultatet	  från	  studien	  vara	  till	  hjälp	  för	  att	  gå	  vidare	  med	  att	  utveckla	  andra	  former	  av	  
stöd	  för	  lärare	  och	  studenter	  att	  uppnå	  bättre	  kommunikation.	  

2.	  Syfte	  
Undersökningens	  syfte	  har	  varit	  att	  belysa	  hur	  införandet	  av	  digital	  videorespons	  på	  
skriftliga	  inlämningsarbeten	  påverkar	  kommunikationen	  och	  förståelsen	  mellan	  lärare	  
och	  student	  och	  vilja	  följder	  det	  i	  så	  fall	  får.	  

3.	  Bakgrund	  
I	  följande	  avsnitt	  ges	  en	  bakgrund	  till	  studien	  och	  beskrivning	  av	  det	  grundläggande	  
teoretiska	  ramverket.	  	  

3.1 Kvalitet på lärarrespons 
Enligt	  Stannard,	  (2007)	  så	  bryr	  sig	  inte	  många	  studenter	  om	  den	  skriftliga	  
återkopplingen	  från	  sina	  lärare.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  studenterna	  inte	  förstår	  vad	  läraren	  
menar	  eller	  att	  responsen	  är	  motsägelsefull.	  Fregeau	  (1999)	  har	  i	  en	  studie	  visat	  att	  
studenter	  som	  fick	  respons	  på	  sina	  skriftliga	  arbeten	  inte	  tillägnade	  sig	  nya	  färdigheter	  
med	  hjälp	  av	  de	  skriftliga	  kommentarerna	  utan	  mestadels	  kopierade	  lärarnas	  
kommentarer	  i	  sin	  egen	  text	  och	  lämnade	  sedan	  in	  den	  nya	  versionen	  av	  arbetet.	  Ibland	  
resulterade	  det	  i	  att	  deras	  texter	  blev	  mer	  svårlästa	  och	  osammanhängande	  eftersom	  
studenterna	  inte	  reflekterade	  över	  varför	  de	  gjorde	  ändringarna	  i	  texterna.	  	  

Forskning	  visar	  enligt	  Fregeau	  (1999)att	  studenter	  efterfrågar	  en	  upplevelse	  av	  
personlig	  kontakt	  mellan	  lärare	  och	  student.	  Boud	  (2007)	  menar	  att	  högre	  utbildning	  
måste	  förändra	  sina	  arbetssätt	  beträffande	  respons	  på	  studenters	  examinationer	  och	  
inlämningsarbeten.	  När	  kvaliteten	  på	  kommentarerna	  från	  lärare	  höjs	  kan	  ett	  lärande	  
ske	  på	  en	  helt	  annan	  nivå	  än	  tidigare	  fortsätter	  Boud	  (2007).	  Bedömningen	  är	  den	  
information	  som	  påverkar	  våra	  studenter	  mest	  Boud	  (2012),	  och	  därför	  måste	  vi	  lärare	  
också	  vara	  noggranna	  med	  hur	  vi	  utför	  den.	  	  

Eftersom	  bedömningen	  och	  responsen	  är	  en	  sådan	  viktig	  faktor	  både	  för	  studenter	  och	  
lärare	  måste	  det	  finnas	  möjlighet	  att	  utnyttja	  responsen	  som	  ett	  lärande	  tillfälle	  menar	  
Boud	  vidare.	  Det	  ställningstagande	  Boud	  gör	  har	  inspirerat	  till	  den	  här	  undersökningen	  
och	  visar	  att	  i	  det	  internationella	  perspektivet	  finns	  ett	  stort	  antal	  forskare	  som	  är	  
intresserade	  av	  att	  utveckla	  metoder	  för	  respons	  och	  bedömning	  inom	  högre	  utbildning.	  
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En	  motsvarighet	  till	  de	  tankegångarna	  är	  inte	  lätta	  att	  hitta	  i	  den	  svenska	  debatten	  kring	  
högre	  utbildning.	  De	  syns	  däremot	  i	  debatten	  kring	  bedömning	  i	  grundskolan	  i	  Sverige.	  
På	  webbplatser	  som	  Bedömning	  för	  lärande	  1	  bedrivs	  en	  ständig	  diskussion	  kring	  hur	  
bedömning	  kan	  stärka	  elevers	  lärande.	  

3.2 Digital kompetens i lärarutbildningen 
Enligt	  utvärderingen	  (KK-‐stiftelsen	  2012)	  av	  den	  nationella	  satsningen	  på	  IKT	  i	  
lärarutbildningen	  som	  KK	  stiftelsen	  gjorde	  mellan	  åren	  2005	  -‐	  2011	  konstateras	  att	  
lärarutbildningarna	  inte	  har	  förändrat	  sitt	  arbetssätt	  nämnvärt	  till	  följd	  av	  satsningen.	  
IKT	  används	  fortfarande	  av	  lärarutbildare	  mest	  som	  ett	  administrativt	  redskap	  för	  
kommunikation	  mellan	  lärare	  och	  student	  samt	  för	  att	  tillhandahålla	  lektionsmaterial	  i	  
form	  av	  presentationer	  och	  litteratur.	  Det	  kan	  delvis	  förklaras	  med	  att	  
lärarutbildningarna	  inte	  har	  haft	  en	  gemensam	  fortbildningssatsning	  som	  exempelvis	  
PIM2	  eller	  ITiS3.	  	  

Enligt	  Granberg	  (2011)	  så	  är	  den	  akademiska	  världen	  en	  av	  de	  svåraste	  
utbildningsmiljöer	  att	  förändra	  arbetssättet	  i.	  Många	  av	  arbetsformerna	  på	  
lärarutbildningarna	  har	  inte	  påverkats	  i	  någon	  större	  utsträckning	  av	  de	  möjligheter	  
som	  digitala	  verktyg	  idag	  kan	  ge	  oss.	  Vidare	  menar	  Granberg	  att	  det	  råder	  en	  klyfta	  i	  den	  
digitala	  kompetensen	  mellan	  lärarutbildare	  och	  studenter.	  Ett	  sätt	  att	  försöka	  införa	  nya	  
arbetssätt	  är	  att	  använda	  digitala	  hjälpmedel	  i	  arbetet	  med	  något	  så	  traditionellt	  som	  
rättning	  och	  bedömning	  av	  skriftliga	  inlämningsarbeten.	  De	  traditionella	  metoder	  som	  
hittills	  använts	  kan	  förstärkas	  på	  ett	  tekniskt	  relativt	  enkelt	  sätt	  och	  läraren	  känner	  
fortfarande	  igen	  sig	  i	  sitt	  arbete.	  Tekniken	  ger	  möjligheten	  att	  förbättra	  textbaserad	  
respons	  som	  lider	  av	  en	  brist	  i	  form	  av	  nyansfattighet	  till	  skillnad	  mot	  verbal	  respons	  
enligt	  studien	  av	  Arbaugh	  (2005).	  	  

3.3 Formativ bedömning 
Med	  formativ	  bedömning	  menas	  oftast	  att	  studenten	  får	  ett	  klargörande	  av	  sin	  lärare	  
vad	  målet	  i	  examinationen	  är	  och	  vilka	  förväntningar	  läraren	  har	  på	  studenterna	  inför	  
examinationen.	  Examinationen	  i	  sig	  anses	  vara	  ett	  lärande	  tillfälle.	  	  Bedömningen	  kan	  
sedan	  ske	  under	  arbetets	  gång	  för	  att	  nå	  fram	  till	  förväntat	  resultat	  eller	  efter	  
examinationens	  slut	  och	  då	  med	  kommentarer	  som	  strävar	  efter	  att	  den	  examinerade	  
kan	  förbättra	  sitt	  resultat	  vid	  nästkommande	  examination	  eller	  helt	  enkelt	  göra	  en	  
förbättring	  inför	  eventuell	  omexamination.	  Den	  formativa	  bedömningen	  är	  ett	  sätt	  att	  
arbeta	  där	  pedagogen	  försöker	  ge	  de	  lärande	  så	  goda	  förutsättningar	  som	  möjligt	  att	  
både	  utveckla	  och	  lära	  sig	  (Jönsson	  2010).	  Den	  formativa	  bedömningen	  av	  elevers	  eller	  
studenters	  resultat	  kan	  betyda	  att	  resultatet	  inte	  bara	  ses	  som	  ett	  betyg	  i	  studentens	  
ögon	  utan	  ett	  sätt	  att	  gå	  vidare	  och	  få	  verktyg	  för	  vidare	  lärande.	  I	  den	  forskning	  som	  
Dylan	  Wiliam	  har	  gjort	  kring	  formativ	  bedömning	  (Wiliam	  2013)	  menar	  han	  att	  en	  
blandning	  av	  summativ	  och	  formativ	  bedömning	  undergräver	  förutsättningarna	  för	  ett	  
lärande	  hos	  studenten.	  Läraren	  bör	  alltså	  inte	  skriva	  betyget	  och	  ge	  feedbacken	  i	  samma	  
dokument	  om	  en	  maximal	  lärandeeffekt	  ska	  ske	  i	  och	  med	  examinationen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.bedomningforlarande.se/	  

2	  Pedagogisk	  informations	  och	  mediekompetens.	  

3	  IT	  i	  skolan.	  
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3.4 Kvalitativ respons 
Hur	  kan	  man	  bedöma	  vad	  hög	  kvalitet	  på	  respons	  är?	  Ofta	  handlar	  kvaliteten	  på	  
responsen	  vad	  studenterna	  kan	  göra	  med	  den	  för	  att	  gå	  vidare.	  Enligt	  Hattie	  (2007)	  är	  
respons	  till	  studenter	  den	  mest	  kraftfulla	  hjälpen	  till	  ny	  kunskap.	  Responsen	  kan	  både	  
uppfattas	  som	  positiv	  eller	  negativ.	  Enligt	  Hattie	  (2007)	  så	  är	  det	  sättet	  som	  responsen	  
ges	  på	  som	  är	  det	  väsentliga	  för	  hur	  den	  uppfattas	  av	  studenten.	  Vidare	  menar	  Hattie	  att	  
respons	  som	  ges	  på	  förändringar	  från	  tidigare	  visade	  kunskaper	  ger	  mest	  effekt.	  Med	  
hjälp	  av	  kvalitativ	  respons	  kan	  studenten	  få	  en	  hög	  utvecklingspotential	  för	  vidare	  
studier.	  	  

4.	  Tidigare	  forskning	  kring	  audiovisuell	  respons	  inom	  högre	  
utbildning	  

4.1 Alternativa former av respons 
Forskningen	  kring	  alternativa	  former	  av	  respons	  för	  bedömning	  av	  studenters	  skriftliga	  
arbeten	  är	  inte	  så	  stor	  ännu.	  Inom	  den	  svenska	  forskningen	  är	  det	  svårt	  att	  hitta	  något	  
skrivet	  alls.	  Däremot	  går	  det	  att	  hitta	  en	  del	  exempel	  från	  speciellt	  Storbritannien.	  Ice,	  
Curtis,	  Philips	  och	  Wells	  (2007)har	  genomfört	  en	  studie	  på	  engelska	  högskolekurser	  
som	  har	  bedrivits	  på	  distans	  och	  med	  asynkron	  kommunikation.	  Med	  asynkron	  
kommunikation	  menas	  att	  deltagare	  och	  kursledning	  inte	  kommunicerar	  med	  varandra	  i	  
realtid.	  Deltagarna	  kan	  vanligtvis	  använda	  sig	  av	  diskussionsforum	  eller	  hämta	  
kursmaterial	  från	  en	  webbplats.	  	  

Nackdelen	  med	  asynkron	  kommunikation	  kan	  vara	  som	  Hrasintski	  (2011)	  skriver	  att	  
deltagarna	  ibland	  känner	  att	  svarstiderna	  från	  kursledning	  kan	  upplevas	  som	  långa	  och	  
problem	  kan	  uppstå	  med	  att	  få	  aktiviteter	  till	  stånd	  i	  gruppen.	  I	  synkron	  kommunikation	  
kan	  deltagarna	  via	  webbmöten	  eller	  videokonferensapplikationer	  mötas	  och	  diskutera	  
eller	  följa	  en	  föreläsning	  i	  realtid.	  Det	  går	  också	  bra	  att	  använda	  ett	  chattverktyg	  där	  det	  
krävs	  att	  deltagarna	  loggar	  in	  samtidigt	  för	  att	  genomföra	  en	  diskussion	  som	  är	  
textbaserad.	  För	  att	  förbättra	  möjligheten	  för	  deltagarna	  i	  de	  utvalda	  kurserna	  att	  bygga	  
upp	  en	  lärgemenskap,	  har	  forskarna	  infört	  en	  auditiv	  teknik	  för	  respons	  av	  inlämnade	  
arbeten	  från	  deltagarna.	  Man	  ville	  genom	  studien	  se	  om	  deltagarna	  kunde	  få	  en	  
personligare	  kommunikation	  med	  lärarna	  i	  kursen.	  I	  studien	  visar	  resultatet	  att	  
deltagarna	  som	  både	  såväl	  mottagit	  asynkron	  textbaserad	  som	  auditiv	  respons	  är	  
mycket	  nöjda	  med	  kommunikationssättet.	  	  

Enligt	  Ice,	  Curtis,	  Philips	  och	  Wells	  (2007)	  kunde	  de	  tydligt	  dela	  upp	  resultatet	  från	  
studien	  i	  fyra	  huvudinriktningar.	  	  

1.	  Auditiv	  respons	  uppfattades	  som	  mer	  nyansrik.	  	  
2.	  Auditiv	  respons	  kopplades	  ihop	  med	  en	  känsla	  av	  ökat	  deltagande	  och	  ökad	  
lärgemenskap.	  	  
3.	  Auditiv	  respons	  uppfattades	  som	  en	  teknik	  vilken	  ledde	  till	  en	  ökad	  förståelse	  av	  
innehållet	  i	  ämnet.	  	  
4.	  Auditiv	  respons	  uppfattades	  med	  en	  känsla	  av	  läraren	  brydde	  sig	  mer	  om	  deltagaren.	  	  

Enligt	  resultaten	  kan	  den	  auditiva	  responsen	  förbättra	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  
och	  student	  samt	  ge	  läraren	  ett	  verktyg	  för	  att	  bedöma	  studenten	  på	  ett	  formativt	  sätt.	  
Mc	  Gregor	  et	  al	  (2011)	  har	  i	  sina	  studier	  beskrivit,	  efter	  att	  ha	  infört	  auditiv	  respons	  vid	  
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ekonomiutbildningen	  vid	  Liverpool	  John	  Moores	  University,	  att	  resultatet	  bland	  de	  
studenter	  som	  fick	  auditiv	  respons	  blev	  en	  aning	  högre	  och	  förståelsen	  för	  studierna	  
höjdes	  även	  i	  andra	  ämnen.	  Studenterna	  uppgav	  att	  de	  kunde	  omvandla	  sina	  nyvunna	  
kunskaper	  bättre	  då	  de	  fick	  auditiv	  respons	  av	  sina	  lärare.	  	  

I	  forskningen	  som	  Ice,	  Curtis,	  Philips	  och	  Wells	  (2007)	  har	  bedrivit	  kring	  auditiv	  respons	  
har	  man	  valt	  att	  använda	  sig	  av	  en	  teknik	  som	  ”bäddar	  in”	  ljudfiler	  i	  en	  befintlig	  text.	  En	  
digital	  ljudfil	  inkluderas	  i	  textfilen	  och	  kan	  av	  användare	  startas	  genom	  en	  klickning	  med	  
datormusen.	  I	  studien	  beklagas	  att	  deltagarna	  i	  kursen	  inte	  har	  haft	  en	  möjlighet	  att	  
utnyttja	  så	  kallad	  strömmande	  media	  där	  den	  aktuella	  ljudfilen	  inte	  behöver	  laddas	  ner	  
eller	  föras	  över	  till	  den	  mottagande	  datorn	  utan	  kan	  återges	  direkt	  från	  Internet	  
liknande	  en	  radiosändning.	  Deltagarna	  i	  kursen	  som	  studien	  utfördes	  i	  hade	  inte	  de	  
snabbare	  uppkopplingar	  till	  Internet	  som	  krävs	  för	  att	  det	  ska	  fungera	  tillfredsställande.	  	  
Ändå	  visar	  resultatet	  en	  övertygande	  positiv	  bedömning	  av	  hur	  man	  som	  deltagare	  
uppfattat	  den	  auditiva	  responsen.	  I	  studien	  konstateras	  att	  deltagare	  som	  genomför	  en	  
asynkron	  kurs	  efterfrågar	  mer	  och	  mer	  en	  delaktighet	  och	  interaktion.	  Eftersom	  
tekniken	  i	  dag	  ger	  möjlighet	  till	  att	  skapa	  sådana	  möjligheter	  anser	  forskarna	  i	  studien	  
att	  man	  måste	  som	  studieanordnare	  ta	  hänsyn	  till	  dagens	  teknik	  och	  utnyttja	  den	  för	  att	  
ge	  deltagarna	  vid	  kurser	  som	  anordnas	  asynkront	  och	  på	  distans	  de	  möjligheter	  som	  
finns	  av	  delaktighet	  och	  gemenskap.	  

4.2 Förändrade pedagogiska arbetssätt genom videorespons 
A	  personal	  voice:	  technological,	  pedagogical	  and	  operational	  models	  for	  audio	  feedback	  
University	  of	  Leicester	  (2011)	  är	  en	  undersökning	  kring	  införandet	  av	  auditiv	  respons	  
inom	  två	  olika	  aspekter.	  Dels	  ville	  man	  undersöka	  hur	  uppbyggnaden	  och	  pedagogiken	  i	  
distansundervisningen	  kan	  förändras	  dels	  ville	  man	  inom	  lärarutbildningen	  vid	  
University	  of	  Leicester	  försöka	  förstå	  de	  lingvistiska	  skillnaderna	  mellan	  det	  talade	  och	  
det	  skrivna	  ordet.	  Studien	  var	  ett	  försök	  att	  inkludera	  de	  lingvistiska	  kvaliteterna	  i	  det	  
talade	  ordet	  hos	  studenterna	  på	  lärarutbildningen.	  Studien	  försökte	  hitta	  svar	  på	  
frågorna	  varför	  studenterna	  kände	  en	  större	  närvaro	  och	  förståelse	  för	  responsen	  de	  
fick	  av	  sina	  lärare	  då	  de	  använde	  sig	  av	  auditiv	  respons.	  Vidare	  var	  undersökningens	  mål	  
att	  försöka	  få	  svar	  på	  vad	  som	  hände	  när	  man	  gav	  studenterna	  audiofiler	  som	  var	  
länkade	  med	  de	  texter	  de	  hade	  lämnat	  in	  istället	  för	  att	  skicka	  separata	  ljudfiler	  till	  
studenterna	  som	  respons	  på	  inlämnade	  arbeten.	  Undersökningens	  huvudmål	  var	  att	  
göra	  tre	  olika	  jämförelser:	  	  
1.	  Hur	  studenterna	  reagerade	  på	  att	  få	  lyssna	  på	  audiorespons	  samtidigt	  som	  man	  läste	  
sin	  text	  med	  eventuella	  skrivna	  kommentarer	  inkluderade.	  
2.	  Hur	  studenterna	  reagerade	  på	  kommentarer	  som	  var	  inspelade	  separat	  för	  att	  
studenten	  senare	  skulle	  läsa	  sin	  kommenterade	  text.	  
3.	  Hur	  studenten	  reagerade	  på	  att	  lyssna	  på	  kommentarer	  uppdelade	  i	  mindre	  stycken	  
och	  inlagda	  på	  textdokumentet	  där	  den	  kommenterade	  texten	  var	  representerad.	  

En	  annan	  aspekt	  i	  undersökningen	  var	  att	  se	  om	  man	  i	  högre	  utbildning	  kunde	  känna	  en	  
personlig	  kontakt	  med	  sin	  lärare	  och	  undervisningsgrupp	  då	  man	  fick	  grupprespons	  
med	  hjälp	  av	  digital	  auditiv	  teknik.	  Slutligen	  ville	  man	  undersöka	  om	  det	  gick	  att	  få	  svar	  
på	  vad	  det	  är	  i	  den	  auditiva	  responsen	  som	  gör	  att	  studenterna	  får	  en	  bättre	  förståelse	  
för	  lärarens	  kommentarer	  till	  skillnad	  mot	  det	  förvirrade	  tillstånd	  de	  känt	  tidigare	  då	  de	  
enbart	  har	  mottagit	  skrivna	  kommentarer	  från	  sina	  lärare.	  Vilka	  skillnader	  i	  
nyansrikedomen	  i	  språket	  gör	  att	  studenterna	  får	  en	  bättre	  förståelse?	  	  
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Resultatet	  från	  undersökningen	  som	  genomfördes	  vid	  University	  of	  Leicester	  ger	  en	  
ganska	  blandad	  bild	  av	  hur	  studenterna	  uppfattar	  den	  auditiva	  responsen.	  Många	  
studenter	  som	  fått	  ljudklipp	  inlagt	  i	  sina	  texter	  känner	  att	  de	  har	  bättre	  förståelse	  för	  
kommentarerna	  men	  vill	  samtidigt	  ha	  textkommentarer	  också.	  Lärarna	  som	  genomförde	  
den	  auditiva	  responsen	  kände	  att	  de	  tyckte	  om	  metoden	  men	  var	  lite	  osäkra	  på	  tekniken	  
och	  hur	  den	  skulle	  påverka	  deras	  arbete.	  För	  att	  kunna	  gå	  vidare	  med	  möjligheten	  att	  ge	  
auditiv	  respons	  ville	  man	  som	  ett	  resultat	  av	  undersökningen	  vid	  University	  of	  Leicester	  
ge	  stöd	  till	  lärarna	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  utnyttja	  tekniken	  på	  bästa	  sätt.	  Såväl	  den	  
tekniska	  som	  den	  pedagogiska	  supporten	  är	  tänkt	  att	  öka	  och	  ge	  läraren	  en	  möjlighet	  att	  
välja	  vilken	  typ	  av	  audio	  respons	  de	  ska	  använda	  sig	  av	  vid	  olika	  tillfällen.	  Detta	  kan	  leda	  
till	  att	  fler	  lärare	  känner	  sig	  kompetenta	  att	  pröva	  ett	  annorlunda	  arbetssätt.	  	  

4.3 Genomförande av nya arbetssätt tar tid 
Motståndet	  att	  pröva	  nya	  arbetssätt	  är	  något	  som	  nämns	  i	  flera	  undersökningar	  som	  har	  
gjorts	  tidigare.	  Bland	  annat	  skriver	  Carol	  Ekinsmyth	  (2010)	  hur	  hon	  och	  hennes	  kollegor	  
fick	  övertala	  de	  lärare	  som	  skulle	  vara	  med	  i	  undersökningen	  och	  många	  svarade	  med	  
att	  deras	  metoder	  att	  ge	  respons	  hade	  fungerat	  bra	  för	  dem	  hittills	  och	  såg	  ingen	  
anledning	  att	  ändra	  på	  det	  och	  ville	  inte	  satsa	  tid	  på	  att	  lära	  sig	  en	  ny	  metod.	  Vidare	  
menar	  Ekinsmyth	  att	  högre	  undervisning	  saknar	  ett	  gemensamt	  språk	  för	  studenter	  och	  
lärare.	  	  

Ibland	  kan	  det	  vara	  som	  studenter	  och	  lärare	  sjunger	  från	  olika	  notblad	  fast	  
de	  tillhör	  samma	  kör,	  Ekinsmyth	  (2010).	  	  

I	  undersökningen	  av	  Ekinsmyth	  ville	  man	  pröva	  om	  det	  går	  att	  få	  en	  bättre	  pedagogisk	  
resonans	  mellan	  lärare	  och	  studenter	  så	  att	  läraren	  känner	  ett	  större	  engagemang	  från	  
studenten.	  En	  annorlunda	  vinkling	  har	  Lunt	  &	  Curran	  (2010)	  beskrivit	  i	  sin	  
undersökning	  gjord	  vid	  London	  Metropolitan	  University.	  Förutom	  att	  studenterna	  har	  
positiva	  omdömen	  på	  den	  auditiva	  responsens	  konstaterar	  Lunt	  &	  Curran	  att	  lärarna	  
sparar	  tid	  vid	  rättningen	  av	  studenternas	  arbeten.	  De	  räknar	  med	  att	  1	  minut	  audio	  
respons	  är	  lika	  med	  6	  minuters	  skriven	  respons.	  I	  deras	  resultat	  finns	  också	  en	  stark	  
övervikt	  för	  att	  studenterna	  uppfattar	  att	  de	  får	  den	  auditiva	  responsen	  snabbare	  
levererad	  än	  den	  skrivna.	  Många	  studenter	  har	  tidigare	  uppfattat	  att	  skriftlig	  respons	  
kommer	  så	  sent	  att	  man	  tappat	  aktualiteten	  i	  uppgiften.	  

En	  tidigare	  studie	  som	  Boström	  (2011)	  har	  genomfört	  bland	  gymnasieelever	  visar	  att	  
lärarens	  lärstil	  inte	  alltid	  passar	  ihop	  med	  elevens.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  auditiv	  
respons	  finns	  en	  möjlighet	  att	  aktivt	  förändra	  möjligheten	  för	  lärare	  att	  ge	  utrymme	  för	  
fler	  lärstilar.	  Boström	  skriver	  att	  det	  möjligen	  är	  så	  att	  idag	  med	  allt	  mindre	  aktivt	  
läsande	  bland	  unga	  människor	  upplevs	  det	  som	  svårare	  att	  förstå	  en	  skriven	  text.	  Unga	  
människor	  idag	  har	  lättare	  enligt	  Boström	  att	  tillvarata	  den	  muntliga	  kommunikationen.	  
Däremot	  finns	  det	  andra	  forskare	  som	  menar	  att	  de	  flesta	  människor	  lär	  sig	  multimodalt	  
och	  anpassar	  sig	  beroende	  på	  uppgift	  och	  situation	  i	  sin	  lärstil	  Krätzig	  (2006).	  
Multimodaliteten	  kan	  betyda	  att	  man	  ibland	  tycker	  att	  auditivt	  lärande	  passar	  bäst	  och	  i	  
andra	  fall	  kanske	  en	  visuell	  representation	  passar	  bättre.	  Därför	  kan	  det	  vara	  lämpligt	  
att	  blanda	  så	  många	  olika	  arbetsmetoder	  som	  möjligt	  för	  att	  nå	  fram	  till	  alla	  studenter	  
på	  bästa	  sätt.	  Videorespons	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  blanda	  både	  visuell	  och	  auditiv	  
kommunikation	  i	  en	  lärande	  situation.	  

I	  studier	  som	  genomförts	  av	  Petter	  Mathisen	  (2012)	  där	  man	  inom	  åtta	  olika	  ämnen	  i	  
högre	  utbildning	  studerat	  hur	  videorespons	  har	  förändrat	  kvaliteten	  i	  handledning	  och	  
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respons	  för	  både	  lärare	  och	  studenter,	  konstateras	  att	  i	  stort	  sett	  alla	  studenter	  är	  nöjda	  
med	  feedbacken.	  De	  anser	  att	  det	  har	  blivit	  enklare	  att	  förstå	  handledarens	  respons	  och	  
de	  har	  fått	  ett	  bättre	  lärande	  genom	  den	  videobaserade	  responsen.	  Genom	  möjligheten	  
att	  ge	  videorespons	  så	  anser	  Mathisen	  i	  sin	  forskning	  att	  man	  kan	  ha	  uppnått	  ett	  
paradigmskifte	  för	  2000	  –	  talet	  inom	  feedback	  i	  högre	  utbildning.	  	  

I	  undersökningen	  utförd	  vid	  University	  of	  Chester,	  France	  &	  Wheeler	  (2007)	  har	  
tekniken	  med	  auditiv	  respons	  prövats	  i	  form	  av	  inspelade	  ljudfiler	  så	  kallade	  podcasts	  
till	  studenterna.	  Enligt	  studien	  har	  ljudfilerna	  hjälpt	  lärarna	  att	  nå	  fram	  till	  olika	  lärstilar	  
och	  varit	  en	  metod	  för	  att	  ge	  både	  mer	  konstruktiv	  och	  individualiserad	  respons.	  
Studiens	  resultat	  visar	  att	  de	  gängse	  metoderna	  för	  respons	  på	  universitet	  uppfattats	  
som	  kortfattade,	  mekaniska	  och	  av	  envägskaraktär	  av	  studenterna.	  I	  försöket	  med	  att	  
använda	  podcasts	  som	  respons	  till	  studenterna	  gav	  lärarna	  i	  slutet	  av	  varje	  ljudfil	  en	  
uppmaning	  till	  studenterna	  att	  själva	  svara	  eller	  ställa	  frågor	  med	  hjälp	  av	  inspelade	  
ljudfiler	  som	  returnerades	  till	  lärarna.	  Man	  lät	  lärarna	  i	  försöket	  att	  ge	  en	  allmän	  
återkoppling	  till	  alla	  studenter	  som	  hade	  genomfört	  examinationen	  och	  sedan	  fick	  var	  
och	  en	  individuell	  respons	  av	  läraren.	  Studenterna	  uppfattade	  den	  auditiva	  responsen	  
som	  mer	  personlig	  och	  mer	  givande	  då	  de	  uppfattade	  responsen	  som	  något	  mer	  än	  bara	  
ett	  sätt	  att	  ge	  ett	  betyg.	  Responsen	  uppfattades	  av	  lärarna	  som	  något	  mer	  tidskrävande	  
men	  samtidigt	  mycket	  givande	  så	  de	  märkte	  det	  goda	  resultatet	  hos	  studenterna	  i	  form	  
av	  högre	  kvalitet	  i	  förståelsen	  av	  deras	  kommentarer	  till	  studenterna.	  

I	  studien	  som	  Thompson	  &	  Lee	  (2012)	  har	  genomfört	  anser	  forskarna	  att	  den	  
traditionella	  formen	  för	  respons	  inte	  ger	  det	  uppnådda	  målet	  att	  få	  studenterna	  att	  
skriva	  bättre	  texter	  som	  har	  ett	  mer	  utmanande	  innehåll	  och	  mer	  genomtänkt	  språk	  för	  
målgruppen.	  Vidare	  menar	  Thompson	  &	  Lee	  att	  videorespons	  i	  form	  av	  
skärminspelningar	  ger	  en	  djupare	  förståelse	  av	  responsen	  och	  även	  visar	  en	  väg	  till	  
handledning	  av	  studenterna	  för	  vidare	  utveckling	  av	  skrivprocessen.	  

5.	  Teoretisk	  referensram	  
Här	  beskrivs	  de	  olika	  teorier	  och	  begrepp	  som	  har	  använts	  för	  att	  stödja	  
undersökningens	  problemställning	  och	  resultat.	  

5.1 Sociokulturell teori 
Utgångspunkten	  för	  studiens	  teoretiska	  ram	  är	  grundad	  i	  sociokulturell	  teori	  med	  fokus	  
kring	  forskningen	  av	  bedömning	  för	  lärande.	  Enligt	  psykologen	  Lev	  Vygotskij	  som	  
lanserat	  teorin	  kring	  det	  sociokulturella	  lärandet	  är	  det	  viktigt	  att	  eleverna/studenterna	  
ser	  nyttan	  med	  det	  de	  lär	  sig.	  Skolan	  bör	  vara	  en	  plats	  som	  ger	  eleven	  möjlighet	  att	  
känna	  sig	  delaktig	  och	  engagerad.	  	  Vidare	  menar	  Vygotskij	  enligt	  Egidius	  (2009)	  att	  
lärare	  som	  handledare	  har	  stort	  inflytande	  för	  elevers	  och	  studenters	  lärande.	  Teorin	  
kring	  utvecklingszoner	  som	  Vygotskij	  utformade	  kan	  tolkas	  så	  att	  läraren	  med	  viss	  
handledning	  och	  stöd	  i	  form	  av	  lämpliga	  uppgifter	  kan	  hjälpa	  eleven	  till	  att	  utvecklas.	  
Vygotskij	  menade	  att	  lärandet	  sker	  i	  ett	  samspel	  mellan	  handledare	  och	  eleven	  eller	  
studenten.	  Handledaren	  eller	  läraren	  genomför	  undervisningen	  på	  ett	  sätt	  som	  kräver	  
gradvis	  större	  insatser	  från	  eleven	  och	  mindre	  insatser	  från	  läraren	  menar	  Egidius	  
(2009).	  	  

I	  och	  med	  den	  moderna	  tekniken	  i	  form	  av	  exempelvis	  datorer,	  som	  är	  en	  förutsättning	  
för	  videorespons,	  så	  kommer	  Vygotskij	  teorier	  i	  ett	  nytt	  perspektiv.	  En	  forskare	  som	  
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tagit	  upp	  det	  är	  Roger	  Säljö	  som	  beskriver	  i	  sin	  bok	  Lärande	  i	  praktiken	  Säljö	  (2000)	  att	  
människans	  kunskaper	  och	  färdigheter	  intimt	  är	  knutna	  till	  de	  medierade	  redskap	  vi	  har	  
tillgång	  till.	  Säljö	  utgår	  från	  Vygotskijs	  teorier	  och	  sätter	  de	  i	  ett	  sammanhang	  i	  dagens	  
samhälle.	  Tidigare	  har	  böcker	  varit	  ett	  redskap	  för	  att	  överföra	  kunskap.	  Nu	  finns	  det	  så	  
många	  fler	  medierande	  verktyg	  att	  använda	  sig	  av.	  Med	  hjälp	  av	  datorer	  eller	  liknande	  
apparater	  så	  kan	  vi	  lätt	  skapa	  ett	  medierande	  innehåll	  så	  som	  det	  sker	  i	  exempelvis	  
videoresponstekniken.	  	  

I	  det	  samspel	  som	  uppkommer	  mellan	  lärare	  och	  student	  i	  min	  studie	  kring	  
videorespons,	  så	  utgör	  filmerna	  som	  lärarna	  spelat	  in	  förutsättningen	  för	  
kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  Säljö	  beskriver	  hur	  de	  verktyg	  vi	  har	  idag	  
kan	  ersätta	  eller	  stödja	  vår	  kognitiva	  förmåga.	  Med	  datorns	  hjälp	  kan	  vi	  förflytta	  texten	  
till	  en	  medierad	  form.	  Vårt	  tänkande	  enligt	  sociokulturellt	  perspektiv	  är	  framvuxet	  
menar	  Säljö,	  beroende	  av	  olika	  verktyg	  (artefakter)	  och	  kulturer,	  som	  skapar	  
förutsättningarna	  för	  bland	  annat	  lärande.	  I	  samspelet	  mellan	  de	  inspelade	  videofilmer	  
läraren	  skapar	  i	  videoresponstekniken	  och	  de	  kognitiva	  möjligheter	  videofilmerna	  
skapar	  så	  används	  fler	  exempel	  av	  mediering	  där	  språket	  är	  den	  viktigaste	  faktorn.	  
Enligt	  Säljös	  resonemang	  kring	  medierande	  inom	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  så	  är	  
språket	  det	  viktigaste	  redskap	  människan	  har.	  Språket	  och	  rösten	  utgör	  kärnan	  inom	  
videorespons	  och	  därmed	  är	  det	  extra	  intressant	  att	  se	  på	  videorespons	  utifrån	  ett	  
modern	  sätt	  att	  tolka	  sociokulturell	  teori.	  	  

	  

5.2 Bedömning för lärande 
Enligt	  den	  forskning	  som	  bedrivits	  kring	  ämnet	  bedömning	  för	  lärande	  har	  Dylan	  
Wiliam	  undersökt	  sambandet	  mellan	  en	  utvecklad	  dialog	  mellan	  lärare/student,	  så	  
kallad	  formativ	  bedömning.	  Definitionen	  för	  formativ	  bedömning	  varierar	  beroende	  
vilken	  källa	  man	  går	  till,	  man	  kan	  hitta	  förklaringar	  som	  att	  formativ	  bedömning	  är	  en	  
process	  där	  läraren	  ger	  återkommande	  interaktiv	  feedback	  av	  elevers	  framsteg	  och	  som	  
en	  hjälp	  för	  att	  identifiera	  lärbehov	  eller	  mer	  som	  ett	  verktyg	  där	  lärare	  kan	  mäta	  om	  
eleverna	  har	  förstått	  ett	  visst	  ämne	  eller	  färdighet,	  Wiliam	  (2013).	  	  

Wiliam	  menar	  att	  den	  formativa	  bedömningen	  ska	  ses	  som	  en	  process	  där	  man	  försöker	  
förbättra	  undervisningen,	  inte	  som	  ett	  statiskt	  verktyg	  för	  bedömning.	  Inom	  debatten	  
kring	  skolutveckling	  har	  formativ	  bedömning	  ofta	  tagits	  upp	  som	  en	  hjälp	  för	  utveckling	  
av	  arbetsmetoder	  som	  ska	  kunna	  bilda	  broar	  mellan	  undervisning	  och	  lärande.	  Ett	  av	  de	  
steg	  som	  Wiliam	  (2013)	  för	  fram	  som	  väsentligt	  om	  man	  som	  lärare	  vill	  kunna	  ge	  sina	  
studenter	  en	  formativ	  bedömning	  är	  att	  ge	  feedback	  som	  för	  lärandet	  framåt,	  då	  kan	  det	  
skapas	  ett	  lärande	  tillfälle	  i	  samband	  med	  bedömningen.	  Det	  handlar	  om	  att	  kunna	  ge	  
studenten	  feedback	  som	  generar	  tänkande.	  	  

Feedbacken	  måste	  fokusera	  på	  vad	  studenten	  ska	  göra	  i	  nästa	  steg	  för	  att	  kunna	  
förbättra	  sina	  kunskaper	  oavsett	  om	  resultatet	  var	  bra	  eller	  dåligt.	  Forskning	  som	  
Wiliam	  utgår	  ifrån	  visar	  att	  studenter	  anser	  att	  om	  de	  får	  mycket	  skriftlig	  feedback	  på	  en	  
examination	  innebär	  det	  lika	  med	  ett	  dåligt	  resultat.	  De	  studenter	  som	  gjort	  ett	  bra	  
arbete	  belönas	  ofta	  med	  en	  kort	  kommentar	  som	  till	  exempel	  ”bra	  jobbat”.	  Men	  det	  
räcker	  inte	  till	  för	  att	  studenten	  ska	  förstå	  vad	  i	  sitt	  arbete	  den	  har	  gjort	  bra	  och	  vilka	  
kvaliteter	  som	  ska	  ytterligare	  skärpas	  för	  att	  nå	  ett	  bättre	  resultat.	  Effektiv	  feedback	  
måste	  vara	  fokuserad	  och	  ge	  studenten	  en	  möjlighet	  att	  göra	  något	  med	  den.	  Lärandet	  
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kan	  då	  ske	  i	  form	  av	  en	  symbios	  mellan	  den	  som	  ser	  filmerna	  och	  den	  som	  har	  skapat	  
videoresponsen	  i	  form	  av	  filmer.	  	  

Den	  formativa	  bedömningen	  ges	  nya	  metoder	  med	  hjälp	  av	  de	  medierande	  verktyg	  som	  
kan	  skapas	  med	  hjälp	  av	  den	  digitala	  tekniken.	  Med	  hjälp	  av	  de	  medierade	  metoder	  som	  
videorespons	  ger	  möjlighet	  till	  kan	  läraren	  nå	  studentens	  utvecklingszon	  som	  varje	  
människa	  enligt	  Vygotskij	  alltid	  befinner	  sig	  i.	  Utvecklingszonerna	  är	  enligt	  Vygotskij	  ett	  
sätt	  att	  förklara	  hur	  människan	  ständigt	  befinner	  sig	  i	  ett	  tillstånd	  av	  utveckling	  och	  
förändring.	  Fokus	  flyttas	  då	  från	  vad	  studenten	  enbart	  har	  presterat	  till	  vad	  studenten	  
har	  lärt	  sig	  av	  uppgiften	  och	  hur	  han	  eller	  hon	  ska	  gå	  vidare	  med	  sitt	  lärande.	  Enligt	  Säljö	  
(2000)	  så	  menade	  Vygotskij	  att	  det	  som	  är	  mest	  intressant	  ur	  ett	  psykologiskt	  
perspektiv	  inte	  är	  vilken	  kompetens	  eleven/studenten	  uppvisar	  vid	  exempelvis	  ett	  
provtillfälle	  utan	  vilka	  kompetenser	  den	  studerande	  uppvisar	  som	  kan	  förbättras.	  	  

Läraren	  fungerar	  inte	  bara	  som	  en	  examinator	  utan	  även	  som	  handledare	  som	  kan	  guida	  
den	  studerande.	  Tankarna	  kring	  formativ	  bedömning	  enligt	  Wiliam	  (2013)	  tar	  avstamp	  i	  
liknande	  resonemang	  och	  understryker	  att	  en	  viktig	  aspekt	  i	  bedömning	  och	  respons	  är	  
att	  den	  är	  framåtriktade	  (feed	  forward)	  istället	  för	  bakåtblickande	  (feed	  back).	  
Videorespons	  i	  perspektivet	  utifrån	  sociokulturell	  teori	  och	  tankarna	  kring	  bedömning	  
för	  lärande	  är	  i	  min	  mening	  en	  fungerande	  modell	  för	  hur	  man	  kan	  se	  på	  videorespons	  i	  
olika	  perspektiv	  och	  förklara	  teknikens	  eventuella	  påverkan	  på	  kommunikationen	  
mellan	  den	  studerande	  och	  läraren.	  	  

6.	  Metod	  	  
Ordet	  metod	  kommer	  från	  det	  grekiska	  ordet	  méthodos	  och	  betyder	  längs	  en	  väg,	  Åsberg	  
(2001).	  Man	  kan	  säga	  att	  det	  ska	  ange	  längs	  vilken	  väg	  man	  ska	  gå,	  var	  man	  ska	  sätta	  
stegen.	  Man	  kan	  sätta	  ihop	  ordet	  metod	  med	  t.ex.	  intervju-‐metod,	  enkät-‐metod,	  
observations-‐metod,	  alltså	  olika	  metoder	  för	  datainsamling.	  	  I	  metodavsnittet	  behandlas	  
planeringen	  och	  genomförandet	  av	  studien	  och	  vilka	  steg	  som	  har	  tagits	  i	  val	  av	  metod.	  
En	  presentation	  av	  modellen	  som	  använts	  som	  stöd	  för	  att	  analysera	  utvecklingen	  av	  det	  
förändrade	  arbetssättet	  innefattas	  också	  i	  avsnittet.	  	  

6.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ	  metod	  är	  samlat	  begrepp	  för	  många	  olika	  arbetssätt.	  Begreppet	  kan	  bland	  
annat	  innefattas	  av	  direkt	  observation,	  deltagande	  observation,	  informant-‐	  och	  
respondentintervjuer	  samt	  analys	  av	  källor,	  Holme	  &	  Solvang	  (1997).	  Syftet	  med	  
kvalitativ	  metod	  är	  att	  ge	  en	  så	  sann	  bild	  som	  möjligt	  av	  ett	  mönster	  eller	  struktur	  hos	  
deltagarna	  i	  undersökningen.	  Nackdelen	  med	  den	  kvalitativa	  metoden	  kan	  vara	  att	  
många	  forskare	  som	  använder	  sig	  av	  metoden	  möts	  med	  skepsis	  och	  behöver	  
argumentera	  för	  att	  deras	  resultat	  är	  hållbara	  och	  riktiga,	  Holme	  &	  Solvang	  (1997).	  Det	  
kan	  rendera	  diskussioner	  kring	  val	  av	  metod	  som	  överskuggar	  resultatet	  från	  studien.	  
Enligt	  Åsberg	  (2001)	  finns	  inget	  som	  säger	  att	  en	  metod	  kan	  vara	  varken	  kvalitativ	  eller	  
kvantitativ.	  Hans	  utgångspunkt	  är	  att	  det	  är	  onödigt	  att	  dra	  en	  skarp	  gräns	  mellan	  
kvalitativ	  och	  kvantitativ	  metod.	  	  

För	  denna	  studie	  har	  kvalitativ	  metod	  varit	  relevant	  att	  använda.	  Detta	  för	  att	  komma	  
nära	  den	  upplevelse	  studenter	  och	  lärare	  har	  haft	  när	  de	  använt	  sig	  av	  videorespons.	  Det	  
viktiga	  var	  att	  få	  fram	  en	  så	  nyanserad	  upplevelse	  som	  möjligt	  i	  undersökningen	  av	  
erfarenheterna	  av	  videorespons.	  För	  min	  del	  var	  det	  viktigt	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  hur	  
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det	  förändrade	  arbetssättet	  upplevdes	  av	  de	  inblandade	  i	  studien	  och	  hur	  deras	  sätt	  att	  
se	  på	  fenomenet	  såg	  ut.	  Under	  intervjuerna	  som	  gjordes	  med	  lärarna	  kunde	  jag	  ställa	  
följdfrågor	  för	  att	  fördjupa	  svar	  som	  gavs	  under	  samtalet	  och	  på	  det	  sättet	  få	  en	  bättre	  
förståelse	  för	  hur	  videorespons	  upplevdes.	  Den	  kvalitativa	  metoden	  ger	  dessa	  
möjligheter	  eftersom	  den	  kvalitativa	  intervjun	  kan	  ses	  som	  en	  ”aktiv	  process	  där	  
intervjuare	  och	  intervjuperson	  producerar	  kunskap	  genom	  sin	  relation”	  (Kvale	  och	  
Brinkmann	  2009,	  s.	  34).	  	  

6.2 Aktionsforskningsansats 
I	  undersökningen	  har	  använts	  en	  professionsinriktad	  aktionsforskningsansats.	  Som	  
Rönnerman	  (2004)	  skriver	  är	  aktionsforskningen	  en	  kvalitativ	  forskningsansats	  och	  
passar	  också	  väl	  in	  i	  min	  studies	  metod.	  Genom	  att	  använda	  aktionsforskningen	  som	  
ansats	  har	  det	  varit	  möjligt	  att	  själv	  som	  initiativtagare	  till	  undersökningen	  vara	  med	  
och	  påverka	  arbetsmetoderna	  och	  därigenom	  undersöka	  hur	  det	  påverkat	  resultatet.	  
Aktionsforskningen	  kan	  användas	  då	  man	  vill	  förändra	  en	  verksamhet	  i	  en	  speciell	  
riktning.	  Samtidigt	  kan	  man	  som	  forskare	  reflektera	  över	  och	  observera	  den	  förändring	  
som	  sker	  väldigt	  nära.	  Rönnerman	  (2004)	  skriver	  att	  aktionsforskningen	  kan	  anses	  som	  
en	  ansats	  som	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  praktiken	  och	  inbjuder	  till	  ett	  samarbete	  mellan	  
praktiker	  och	  forskare	  samt	  leder	  till	  en	  forskning	  som	  leder	  till	  förändring.	  I	  studien	  
som	  genomförts	  har	  möjligheten	  att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  verksamma	  lärarnas	  erfarenheter	  
inom	  bedömning	  och	  respons	  till	  studenter	  varit	  grunden	  till	  det	  förändringsarbete	  som	  
startats.	  

Aktionsforskningsansatsen	  har	  varit	  en	  utgångspunkt	  för	  mig	  därför	  att	  det	  har	  givit	  
möjlighet	  att	  pröva	  en	  metod	  som	  jag	  själv	  har	  blivit	  varse	  och	  sedan	  använda	  resultatet	  
direkt	  i	  verksamheten	  på	  lärarutbildningen.	  Aktionsforskningen	  används	  flitigt	  inom	  
lärarutbildning	  och	  fortbildning	  för	  lärare	  i	  England	  och	  USA	  skriver	  Rönnerman	  (2004).	  
Det	  kan	  förklaras	  av	  det	  som	  Tiller	  (1999)	  skriver	  att	  resultatet	  från	  aktionsforskning	  
alltid	  ska	  komma	  praktikerna	  till	  godo	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  vilket	  bör	  passa	  
lärarutbildningen	  samt	  fortbildningen	  av	  lärare	  som	  bedrivs	  vid	  Högskolan	  i	  Borås.	  
Vidare	  menar	  Tiller	  att	  aktionsforskning	  både	  uttrycker	  mål	  och	  medel.	  Med	  hjälp	  av	  
aktionsforskning	  ska	  man	  enligt	  Tiller	  få	  till	  stånd	  en	  förändring.	  Det	  kan	  handla	  om	  
människors	  handlingssätt	  eller	  sätt	  att	  tänka.	  Den	  disciplinerade	  subjektiviteten	  som	  
Tiller	  definierar	  har	  en	  möjlighet	  att	  tänja	  på	  gränserna	  vad	  forskning	  kan	  handla	  om.	  	  

Enligt	  Tiller	  är	  inte	  aktionsforskning	  en	  traditionell	  metod	  utan	  mer	  en	  enhetlig	  
forskningsplan	  av	  konstruktiv	  karaktär.	  Forskaren	  deltar	  själv	  i	  ingrepp	  som	  förändrar	  
det	  område	  som	  studeras.	  Metoden	  som	  används	  i	  den	  här	  undersökningen	  har	  utgått	  
från	  det	  Rönnerman	  (2004),	  Tiller	  (1999)	  samt	  Mc	  Niff	  &	  Whitehead	  (2009)	  har	  
beskrivit	  i	  sina	  texter,	  men	  den	  har	  designats	  för	  att	  passa	  i	  den	  speciella	  situationen.	  
Designen	  utgår	  från	  de	  specifika	  förutsättningar	  som	  funnits	  i	  kurserna	  som	  lärarna	  har	  
arbetat	  i	  och	  de	  tankar	  som	  funnits	  kring	  utveckling	  av	  nya	  arbetsmetoder	  och	  
förbättring	  av	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  	  

Samtidigt	  som	  utvecklingen	  av	  metoderna	  kring	  studien	  har	  planerats	  har	  även	  metoden	  
kring	  publicering	  undersökts.	  Eftersom	  studien	  handlar	  om	  digitala	  verktyg	  och	  visuella	  
metoder	  så	  passar	  det	  bra	  enligt	  min	  mening	  att	  senare	  presentera	  studiens	  resultat	  
som	  en	  interaktiv	  e-‐bok	  där	  de	  exempel	  som	  visar	  video	  från	  feedback	  från	  lärare	  kan	  
visas	  i	  texten.	  Det	  förbättrar	  förståelsen	  till	  studiens	  karaktär	  och	  ger	  läsaren	  en	  
möjlighet	  att	  direkt	  se	  exempel	  från	  hur	  videofeedback	  kan	  fungera.	  
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6.3 Frågeställningar 
De	  frågor	  som	  ställdes	  innan	  studien	  startades	  var	  vad	  som	  skulle	  förändras,	  varför	  
förändringen	  skulle	  ske,	  på	  vilket	  sätt	  skulle	  en	  förändring	  kunna	  ske	  med	  min	  
föreslagna	  metod.	  På	  vilket	  sätt	  skulle	  jag	  försöka	  nå	  fram	  till	  en	  förändring,	  vilken	  typ	  
av	  data	  ska	  samlas	  in	  och	  slutligen	  hur	  ska	  mina	  slutsatser	  spridas.	  Dessa	  frågor	  utgår	  
från	  det	  Rönnerman	  (2004),	  Tiller	  (1999)	  samt	  Mc	  Niff	  &	  Whitehead	  (2009)	  skrivit	  
kring	  aktionsplanering.	  I	  förarbetet	  som	  gjorts	  innan	  undersökningen	  sattes	  igång	  visar	  
det	  sig	  att	  många	  lärarutbildare	  inte	  känner	  sig	  bekväma	  med	  att	  använda	  sig	  av	  datorn	  
som	  redskap	  för	  annat	  än	  att	  skriva	  och	  söka	  på	  Internet.	  	  

Det	  framkommer	  att	  den	  digitala	  kompetensen	  hos	  lärarutbildare	  kanske	  inte	  alltid	  
sammanfaller	  med	  kraven	  på	  digital	  kompetens	  hos	  de	  blivande	  lärare	  som	  de	  
undervisar.	  Den	  sortens	  kompetens	  anses	  inte	  alltid	  som	  nödvändig	  för	  att	  bedriva	  
akademiska	  studier	  men	  är	  viktig	  i	  det	  blivande	  läraryrket.	  I	  studien	  har	  målet	  varit	  att	  
förändra	  metoden	  för	  lärarna	  att	  ge	  respons	  till	  studenterna	  på	  skriftligt	  inlämnade	  
examinationer.	  Den	  tidigare	  metoden	  för	  respons	  på	  skriftliga	  texter	  från	  studenter	  har	  
varit	  antingen	  genom	  handskrivna	  kommentarer	  på	  studenternas	  utskrivna	  
papperskopior	  eller	  inbäddade	  digitala	  kommentarer	  i	  deras	  digitala	  textfiler.	  Enligt	  ett	  
flertal	  studier	  exempelvis	  Ice,	  Curtis,	  Philips	  och	  Wells	  (2007)	  har	  det	  framkommit	  att	  
auditiv	  respons	  visat	  sig	  vara	  en	  bra	  metod	  för	  att	  nå	  bättre	  kommunikation	  mellan	  
lärare	  och	  student.	  	  

6.4 Insamling av data 
Eftersom	  en	  betydlig	  del	  av	  examinationerna	  i	  lärarutbildningen	  består	  av	  skriftliga	  
arbeten	  så	  har	  jag	  genom	  att	  införa	  metoden	  bland	  såväl	  lärare	  som	  studenter	  försökt	  
förändra	  arbetsmetoderna	  och	  på	  det	  viset	  kunna	  se	  hur	  resultatet	  föll	  ut.	  Data	  har	  blivit	  
insamlad	  i	  form	  av	  intervjuer	  och	  enkäter	  från	  tre	  olika	  respondentgrupper:	  två	  
lärarutbildare,	  ca	  50	  studenter	  som	  blivit	  bedömda	  på	  sina	  inlämnade	  examinationer	  
samt	  25	  studenter	  som	  själva	  har	  fått	  bedöma	  inlämnade	  texter	  från	  sina	  vfu-‐klasser4	  
med	  hjälp	  av	  metoden.	  På	  detta	  sätt	  har	  det	  varit	  möjligt	  att	  belysa	  samma	  fenomen	  ur	  
två	  olika	  perspektiv.	  Bland	  studenterna	  som	  har	  fått	  videorespons	  var	  hälften	  från	  
lärarutbildningen	  och	  de	  övriga	  deltagare	  inom	  lärarfortbildningskurser.	  För	  att	  samla	  
in	  enkätresultat	  användes	  ett	  digitalt	  enkätverktyg	  i	  lärplattformen	  Ping	  Pong.	  
Deltagarna	  valde	  självständigt	  att	  logga	  in	  i	  lärplattformen	  för	  att	  svara	  på	  frågorna	  i	  
enkäten.	  	  

Intervjuerna	  genomfördes	  enskilt,	  efter	  att	  intervjuerna	  var	  klara	  ställdes	  några	  
följdfrågor	  till	  respondenterna	  eftersom	  materialet	  inte	  kunde	  tolkas	  helt	  efter	  första	  
intervjuomgången.	  Intervjuerna	  genomfördes	  som	  kvalitativa	  intervjuer.	  
Intervjufrågorna	  formulerades	  ganska	  öppna	  så	  att	  följdfrågor	  kunde	  ställas	  på	  ett	  
naturligt	  sätt.	  Enligt	  Holme	  &	  Solvang	  (2010)	  ska	  intervjufrågor	  i	  en	  kvalitativ	  analys	  
inte	  vara	  för	  styrande.	  Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  av	  
fenomenet	  videorespons	  för	  att	  senare	  kunna	  gå	  vidare	  med	  analys	  och	  förbättring	  av	  
arbetsmetoderna	  för	  formativ	  bedömning	  av	  skriftliga	  examinationer.	  Enligt	  Holme&	  
Solvang	  (2010)	  sker	  analysen	  av	  kvalitativa	  metoder	  genom	  att	  en	  strukturering	  och	  
organisering	  av	  resultatet	  sker	  efter	  insamlingen	  är	  genomförd.	  Det	  finns	  inte	  exakta	  
matriser	  hur	  denna	  bearbetning	  av	  resultatet	  av	  materialet	  ska	  ske.	  Presentationen	  av	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Verksamhetsförlagd	  utbildning.	  
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resultatet	  sker	  i	  rapportform.	  Rapporten	  kommer	  att	  distribueras	  som	  en	  e-‐bok	  för	  att	  
kunna	  läsas	  på	  handhållna	  surfplattor.	  	  

6.5 Urval och etiska ställningstagande 
Urvalet	  skedde	  i	  form	  av	  tillgänglighetsurval,	  det	  innebär	  att	  ett	  urval	  sker	  bland	  den	  
grupp	  som	  är	  bäst	  tillgängliga	  för	  en	  undersökning.	  Mina	  kollegor	  fick	  välja	  ut	  de	  
studentgrupper	  som	  för	  tillfället	  hade	  en	  examination	  som	  passade	  in	  i	  studiens	  syfte.	  
Fördelningen	  mellan	  de	  olika	  studentgrupperna	  blev	  representativ	  för	  lärarutbildningen	  
i	  Borås	  då	  det	  både	  finns	  lärarprogramstudenter	  som	  fristående,	  redan	  yrkesverksamma,	  
lärare	  med	  i	  gruppen.	  Problemet	  med	  urvalet	  i	  kvalitativa	  undersökningar	  kan	  vara	  så	  
som	  diskuteras	  av	  Thornberg	  &	  Fejes	  (2010)	  att	  slumpmässiga	  urval	  nästan	  aldrig	  sker	  
och	  därigenom	  kan	  kvalitativa	  undersökningar	  brista	  i	  generalisering.	  Däremot	  kan	  
enligt	  Thornberg	  &	  Fejes	  (2010)	  	  forskaren	  göra	  en	  analytisk	  generalisering	  som	  kan	  
ligga	  till	  grund	  som	  en	  arbetshypotes	  för	  senare	  tillämpning	  av	  liknande	  situationer.	  
Forskningsresultatet	  kan	  på	  det	  sättet	  ses	  mer	  som	  ett	  perspektiv	  än	  en	  sanning.	  	  

Tyvärr	  genomfördes	  inte	  några	  intervjuer	  bland	  studenterna	  vilket	  eventuellt	  skulle	  
kunna	  ha	  varit	  bra	  som	  komplement	  till	  resultatet	  från	  enkätundersökningen.	  Eftersom	  
undersökningen	  hade	  tre	  olika	  grupper	  av	  respondenter	  fick	  resultatet	  en	  bild	  av	  hur	  
metoden	  med	  videorespons	  uppfattades	  av	  olika	  grupper	  av	  studenter.	  Att	  även	  belysa	  
hur	  videorespons	  kunde	  uppfattas	  som	  metod	  för	  lärarstudenter	  i	  deras	  bedömning	  av	  
elevers	  arbeten	  gav	  en	  extra	  inblick	  i	  hur	  tekniken	  kan	  användas	  för	  att	  bedöma,	  
handleda	  och	  kommunicera	  med	  elever	  med	  hjälp	  av	  videorespons.	  	  

Enligt	  Vetenskapsrådets	  (2002)	  etiska	  regler	  har	  respondenterna	  informerats	  kring	  
deras	  medverkan.	  Det	  gäller	  bland	  annat	  deras	  frivillighet	  i	  att	  medverka,	  att	  ge	  sitt	  
samtycke	  till	  medverkan	  innan	  studien	  startar	  samt	  deras	  rätt	  att	  dra	  sig	  ur	  en	  studie	  
när	  man	  vill.	  För	  att	  uppnå	  kraven	  har	  ett	  missivbrev	  skickats	  ut	  till	  de	  medverkande	  
med	  information	  kring	  studiens	  syfte	  och	  förutsättningar	  för	  medverkan.	  Studiens	  data	  
har	  inte	  använts	  till	  något	  annat	  syfte	  än	  det	  som	  var	  med	  i	  missivbrevet	  ursprungligen.	  
Efter	  studiens	  genomförande	  kommer	  data	  förstöras.	  
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6.6 SAMR-modellen  
Puenteduras	  SAMR	  5	  modell	  är	  framtagen	  som	  ett	  ramverk	  för	  att	  mäta	  och	  värdera	  
införandet	  av	  nya	  teknologiskt	  understödda	  arbetsmetoder.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  
modellen	  kan	  det	  vara	  lättare	  att	  observera	  hur	  införandet	  av	  ny	  teknik	  har	  förändrat	  
metoder	  för	  undervisning	  eller	  lärande,	  i	  det	  här	  fallet	  formativ	  bedömning.	  Modellen	  
kan	  vara	  ett	  underlag	  för	  reflektion	  och	  diskussion	  kring	  införandet	  av	  ny	  teknologi	  och	  
hur	  den	  har	  påverkat	  arbetssättet	  och	  skapat	  nya	  förutsättningar	  för	  arbetsformer	  som	  
tidigare	  var	  omöjliga	  innan	  den	  nya	  tekniken	  var	  använd.	  SAMR	  modellen	  kan	  användas	  
för	  att	  bedöma	  resultatet	  av	  införandet	  av	  ny	  teknologi	  i	  ett	  pedagogiskt	  sammanhang.	  	  

	  

Figur	  1	  Puenteduras	  SAMR	  modell	  Puentedura	  Dr.	  Ruben	  (2001)	  

Puentaduras	  modell	  representerar	  i	  den	  första	  fasen	  hur	  tekniken	  kan	  bytas	  ut	  mot	  
befintliga	  verktyg	  men	  utan	  att	  funktionen	  eller	  arbetssättet	  direkt	  påverkas.	  Ett	  
exempel	  kan	  vara	  att	  man	  byter	  ut	  skrivmaskinen	  mot	  en	  dator.	  Datorn	  används	  då	  
enligt	  första	  fasen	  fortfarande	  som	  en	  maskin	  man	  skriver	  text	  på.	  I	  den	  andra	  fasen	  har	  
man	  även	  börjat	  använda	  de	  ordbehandlingsprogram	  som	  finns	  på	  en	  dator	  så	  att	  man	  
kan	  utföra	  redigering	  av	  texten	  genom	  att	  flytta	  text	  eller	  byta	  ut	  text.	  I	  den	  tredje	  fasen	  
har	  datorns	  kapacitet	  inom	  ordbehandling	  börjat	  användas	  mer	  på	  djupet	  så	  eleverna	  
kan	  lägga	  in	  bilder	  i	  sina	  texter,	  ange	  innehållsförteckningar,	  avsnittsbrytningar,	  
sidnumreringar	  m.m.	  allt	  det	  som	  inte	  går	  att	  göra	  med	  en	  skrivmaskin.	  I	  den	  slutgiltiga	  
fasen	  har	  man	  inkluderat	  datorn	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  totalt	  integrera	  datorns	  
möjligheter	  till	  ordbehandling,	  kreativitet	  och	  samarbete	  genom	  att	  dela	  samma	  
textdokument	  med	  flera	  användare	  i	  det	  här	  fallet	  elever,	  som	  även	  utför	  uppgifter	  som	  
deras	  lärare	  har	  designat	  med	  tanke	  på	  att	  datorn	  finns	  i	  och	  kanske	  utanför	  
klassrummet.	  Uppgifterna	  som	  läraren	  ger	  till	  sina	  elever	  kan	  inte	  utföras	  utan	  en	  dator	  
och	  datorn	  är	  förutsättningen	  för	  att	  uppgifterna	  kan	  utföras.	  	  

SAMR-‐modellen	  har	  använts	  bland	  annat	  för	  att	  kunna	  se	  sambandet	  med	  införandet	  av	  
teknologi	  och	  användandet	  av	  nya	  arbetsmetoder.	  Enligt	  SAMR	  modellen	  ska	  det	  gå	  att	  
jämföra	  hur	  den	  nya	  teknologin	  påverkar	  arbetssättet	  hos	  lärarna	  och	  förändrar	  
kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  SAMR-‐modellen	  har	  varit	  till	  hjälp	  i	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Substitution,	  Augmentation,	  Modification,	  Redefination	  
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undersökningen	  då	  det	  gäller	  att	  jämföra	  hur	  den	  digitala	  arbetsmetoden	  med	  inspelade	  
skärminspelningar	  har	  förändrat	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  Modellen	  
har	  använts	  som	  ett	  slags	  raster	  för	  att	  förklara	  hur	  användandet	  av	  teknologi	  har	  gjort	  
det	  möjligt	  att	  förändra	  metoden	  för	  feedback	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  skulle	  annars	  vara	  
möjligt.	  Undersökningen	  visar	  att	  videorespons	  bör	  ha	  uppnått	  den	  tredje	  nivån	  på	  
SAMR	  modellen,	  alltså	  hur	  införandet	  av	  teknologi	  modifierar	  redan	  etablerade	  
arbetssätt	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  var	  möjligt	  utan	  teknologin.	  	  

	  

6.7 Videorespons 
Tekniken	  kring	  videorespons	  innefattar	  ett	  så	  kallat	  skärminspelningsprogram	  som	  det	  
finns	  olika	  typer	  av	  på	  marknaden.	  Till	  skillnad	  mot	  de	  tidigare	  angivna	  metoderna	  med	  
auditiv	  respons	  så	  ger	  video	  respons	  en	  ökad	  möjlighet	  för	  lärarna	  att	  ge	  en	  fördjupad	  
tydlighet	  i	  det	  som	  läraren	  anger	  som	  väsentligt	  i	  återkopplingen	  av	  studenternas	  texter.	  	  
De	  enklaste	  programvarorna	  för	  skärminspelning	  är	  gratis	  för	  nedladdning	  från	  Internet.	  
Vidare	  finns	  ett	  antal	  kommersiella	  program	  som	  även	  de	  finns	  för	  nedladdning	  mot	  
betalning.	  I	  studien	  har	  använts	  två	  olika	  programvaror.	  Dels	  gratisprogrammet	  Jing	  
(TechSmith	  Corp	  2007-‐2012),	  dels	  det	  kommersiella	  programmet	  Snagit	  (TechSmith	  
Corp.	  2007-‐2012).	  	  

Skärminspelningsprogam	  gör	  att	  man	  kan	  spela	  in	  videofilmer	  av	  det	  man	  gör	  som	  
användare	  på	  sin	  dator.	  Programmen	  spelar	  in	  alla	  aktiviteter	  inom	  ett	  område	  på	  
datorns	  skrivbord	  som	  man	  själv	  som	  användare	  definierar.	  Vidare	  kan	  användaren	  
välja	  även	  om	  en	  ljudfil	  ska	  spelas	  in	  med	  upptagningar	  från	  datorns	  mikrofon.	  Det	  
betyder	  att	  samtidigt	  som	  datoranvändaren	  arbetar	  på	  datorn	  spelas	  även	  rösten	  in	  då	  
användaren	  säger	  något.	  	  

När	  aktiviteten	  på	  datorn	  är	  klar	  klickar	  användaren	  på	  en	  definierad	  stoppknapp	  och	  
inspelningen	  upphör	  och	  sparas	  som	  en	  videofil.	  Filen	  som	  skapas	  av	  programmet	  kan	  
spelas	  upp	  direkt	  på	  en	  dator	  eller	  föras	  över	  till	  en	  webbplats	  för	  nedladdning	  eller	  
uppspelning	  direkt	  över	  Internet,	  så	  kallad	  strömmande	  media.	  Eftersom	  
skärminspelningsprogrammet	  spelar	  in	  alla	  olika	  aktiviteter	  på	  datorn	  så	  kan	  man	  som	  
användare	  starta	  vilket	  program	  som	  helst	  exempelvis	  ett	  ordbehandlingsprogram	  och	  
definiera	  dokumentfönstret	  som	  inspelningsyta.	  I	  dokumentfönstret	  öppnas	  valfritt	  
ordbehandlingsdokument	  och	  alla	  rörelser	  inom	  inspelningsytan	  så	  som	  musrörelser,	  
inmatningar	  av	  text,	  radering	  eller	  redigering	  av	  text	  kommer	  finnas	  med	  på	  
inspelningen	  kommenterad	  av	  det	  inspelade	  ljudet	  från	  mikrofonen	  på	  datorn.	  	  

Metoden	  för	  videorespons	  som	  använts	  i	  undersökningen	  vid	  Högskolan	  i	  Borås	  har	  
utnyttjat	  möjligheten	  att	  föra	  över	  de	  färdiga	  filmerna	  till	  webbplatser	  för	  att	  sedan	  
strömmas	  till	  respektive	  student.	  Den	  tekniken	  gör	  det	  enkelt	  för	  mottagande	  student	  
att	  genom	  endast	  en	  klickning	  på	  en	  bifogad	  länk	  i	  ett	  mail	  starta	  uppspelningen	  av	  
filmen.	  För	  att	  göra	  filmerna	  enbart	  tillgängliga	  för	  den	  berörda	  studenten	  har	  filmerna	  
från	  webbplatsen	  gjorts	  privata	  och	  inte	  sökbara	  via	  sökmotorer	  på	  Internet.	  Endast	  den	  
person	  som	  får	  tillgång	  till	  länken	  kan	  på	  det	  sättet	  se	  filmen.	  	  
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7.	  Genomförande	  

7.1 Studiens upplägg 
Under	  VT	  12	  har	  en	  studie	  kring	  införandet	  av	  nya	  arbetsformer	  i	  lärarutbildningen	  
genomförts.	  Studien	  utgår	  dels	  från	  en	  metod	  av	  Ice,	  Curtis,	  Philips	  och	  Wells	  (2007)	  där	  
lärare	  ger	  auditiv	  respons	  på	  studenters	  skriftliga	  arbeten	  via	  digitala	  ljudfiler	  som	  
inkluderats	  i	  digitala	  texter,	  så	  kallad	  inbäddade	  ljudfiler,	  dels	  en	  metod	  som	  Russell	  
Stannard	  från	  University	  of	  Warwick	  har	  utvecklat	  utifrån	  den	  först	  nämnda	  metoden.	  I	  
Stannards	  metod	  har	  han	  utgått	  från	  ljudinspelningar	  av	  sin	  röst	  samt	  även	  
videoinspelningar	  av	  texterna	  som	  blivit	  kommenterade.	  Dessa	  kombinerade	  audio	  och	  
videoinspelningar	  har	  sedan	  lagts	  tillgängliga	  på	  Internet	  för	  de	  aktuella	  studenterna.	  

Fokus	  i	  studien	  vid	  Högskolan	  i	  Borås	  ligger	  på	  hur	  lärarna	  upplever	  att	  metoden	  kan	  
förändra	  kommunikationen	  och	  förståelsen	  mellan	  student	  och	  lärare	  samt	  
studenternas	  upplevelser	  av	  att	  både	  ge	  och	  ta	  emot	  videorespons.	  Studenterna	  kunde	  
genom	  detta	  också	  bilda	  sig	  en	  uppfattning	  kring	  hur	  handledning	  och	  bedömning	  
förändrades	  med	  hjälp	  av	  videorespons.	  För	  att	  kunna	  uppnå	  syftet	  med	  
undersökningen,	  nämligen	  hur	  införandet	  av	  videorespons	  förändrar	  förståelsen	  och	  
kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  

Lärare	  och	  studenter	  har	  genom	  intervjuer	  och	  skriftliga	  frågor	  blivit	  tillfrågade	  kring	  
upplevelserna	  av	  metoden.	  Samtidigt	  som	  arbetet	  med	  studien	  har	  genomförts	  har	  även	  
studenter	  på	  lärarprogrammet	  själva	  fått	  pröva	  metoden	  att	  använda	  sig	  av	  auditiv	  
respons	  på	  elevtexter	  från	  mellanstadiet.	  Det	  har	  inneburit	  att	  blivande	  lärare	  har	  fått	  
pröva	  metoden	  och	  samtidigt	  reflektera	  och	  diskutera	  hur	  nya	  arbetsmetoder	  kan	  
förändra	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  elev.	  Undersökningen	  har	  genom	  det	  fått	  
tre	  olika	  aspekter	  på	  auditiv	  respons;	  respondentens	  i	  form	  av	  deltagare	  på	  
högskolekurser	  inom	  lärarprogrammet,	  lärare	  verksamma	  inom	  dessa	  kurser	  samt	  
lärarstudenter	  som	  själva	  har	  fått	  utforska	  nya	  arbetsmetoder	  tillsammans	  med	  sina	  
lärare.	  	  

För	  att	  kunna	  genomföra	  undersökningen	  och	  det	  förändrade	  arbetssättet	  krävdes	  att	  
fortbilda	  berörda	  lärare	  i	  den	  aktuella	  tekniken	  för	  videorespons.	  Lärarna	  hade	  aldrig	  
arbetet	  med	  liknande	  teknik	  på	  datorer	  tidigare.	  Deras	  allmänna	  datorvana	  var	  relativ	  
god	  men	  datorn	  användes	  mest	  i	  arbetet	  för	  ordbehandling	  och	  Internet.	  De	  
grundläggande	  teknikerna	  för	  att	  göra	  så	  kallade	  skärminspelningar	  blev	  genomgångna.	  
Som	  tidigare	  beskrivits	  kan	  datoranvändaren	  med	  hjälp	  av	  skärminspelningar	  skapa	  
filmfiler	  som	  visar	  de	  rörelser	  som	  görs	  på	  datorskärmen.	  I	  samband	  med	  att	  rörelser	  på	  
skärmen	  spelas	  in	  tas	  även	  en	  inspelning	  av	  användarens	  röst	  upp.	  När	  inspelningen	  är	  
slutförd	  skapas	  en	  filmfil	  som	  kan	  skickas	  till	  mottagaren	  eller	  publiceras	  på	  en	  
webbplats	  för	  filmer	  med	  möjlighet	  till	  länkning	  för	  visning.	  	  

Skärminspelningsprogrammet	  som	  användes	  inledningsvis	  var	  Jing	  (TechSmith	  Corp.	  
2007-‐2012)	  som	  är	  ett	  gratisprogram	  nedladdningsbart	  från	  Internet.	  Efter	  att	  ha	  
prövat	  det	  ett	  tag	  byttes	  programvaran	  ut	  mot	  Snagit	  (TechSmith	  Corp.	  2007-‐2012).	  
Skillnaden	  i	  programvarorna	  är	  inte	  så	  stora	  men	  Snagit	  är	  ett	  licensierat	  program	  som	  
inte	  har	  någon	  tidsgräns	  för	  inspelningen,	  vilket	  visade	  sig	  vara	  ett	  problem	  med	  det	  
tidigare	  programmet.	  Erfarenheter	  från	  tidigare	  studier	  visar	  att	  inspelade	  ljudfiler	  inte	  
bör	  vara	  mer	  än	  10	  minuter	  långa	  men	  Jing	  som	  användes	  i	  början	  av	  studien	  hade	  en	  
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gräns	  för	  5	  minuter	  samt	  även	  en	  maximal	  uppladdningsmängd	  i	  veckan	  vilket	  hindrade	  
lärarna	  att	  föra	  över	  filmer	  fritt.	  

Möjlighet	  till	  handledning	  i	  programvaran	  och	  stöd	  under	  arbetet	  med	  videoresponsen	  
gavs	  under	  tiden	  till	  lärarna	  som	  var	  med	  i	  studien	  samt	  till	  de	  studenter	  som	  
genomförde	  examinationen	  där	  videorespons	  skulle	  genomföras.	  Handledningen	  till	  
lärarna	  var	  mest	  i	  form	  av	  tekniskt	  stöd	  då	  de	  stötte	  på	  vissa	  problem	  speciellt	  
inledningsvis.	  Ett	  problem	  var	  att	  mikrofonen	  inte	  var	  aktiv	  så	  att	  det	  inte	  gick	  att	  spela	  
in	  ljud,	  eller	  att	  tiden	  för	  uppladdning	  av	  de	  färdiga	  filmerna	  tog	  alldeles	  för	  lång	  tid.	  Det	  
största	  problemet	  inledningsvis	  var	  att	  studenterna	  som	  mottog	  responsen	  av	  misstag	  
kunde	  se	  varandras	  filmer.	  Detta	  berodde	  på	  att	  filmerna	  inte	  hade	  gjorts	  privata	  då	  de	  
bli	  uppladdade	  till	  webbplatsen	  där	  de	  senare	  finns	  för	  sändning	  till	  studenterna.	  	  

Genomförandet	  av	  responsen	  var	  komprimerat	  och	  det	  gjorde	  det	  ganska	  lätt	  att	  snabbt	  
gå	  ut	  med	  enkätfrågor	  samt	  intervjuer	  eftersom	  metoden	  var	  färsk	  i	  minnet	  hos	  både	  
lärare	  och	  studenter.	  För	  att	  få	  en	  så	  bred	  uppfattning	  som	  möjligt	  av	  hur	  metoden	  hade	  
uppfattats	  av	  de	  olika	  respondentgrupperna	  var	  en	  blandning	  av	  både	  intervju	  och	  enkät	  
ett	  sätt	  att	  uppnå	  det.	  Intervjuerna	  som	  gjordes	  i	  form	  av	  djupintervjuer	  gav	  en	  
möjlighet	  till	  fördjupning	  och	  följdfrågor	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  enkätfrågorna.	  Det	  skulle	  
ha	  varit	  en	  fördel	  att	  även	  göra	  djupintervjuer	  med	  en	  del	  studenter	  också	  för	  att	  kunna	  
utnyttja	  den	  möjligheten	  också.	  

7.2 Publicering av studien 
För	  att	  presentera	  studien	  kommer	  ett	  nytt	  publiceringsverktyg	  för	  e-‐böcker	  användas,	  
iBook	  Author.	  Denna	  programvara	  skapar	  e-‐böcker	  som	  kan	  läsas	  bland	  annat	  på	  
surfplattor	  som	  till	  exempel	  iPad.	  Fördelen	  med	  att	  använda	  sig	  av	  e-‐bokformatet	  är	  att	  
de	  kan	  vara	  interaktiva	  och	  lätt	  att	  delas	  till	  läsare.	  E-‐böckerna	  kan	  även	  hämtas	  ner	  som	  
vanliga	  PDF-‐filer	  men	  då	  utan	  interaktivitet.	  Interaktiviteten	  kan	  bestå	  av	  att	  infoga	  ljud	  
eller	  video	  filer	  i	  texten	  samt	  möjlighet	  för	  läsaren	  att	  kunna	  klicka	  på	  länkar	  till	  
referenser	  eller	  extra	  material	  som	  finns	  tillgängligt	  på	  Internet.	  Läsaren	  kan	  även	  
förändra	  storlek	  på	  typsnitt	  samt	  utnyttja	  möjligheten	  att	  läsa	  texten	  i	  stående	  eller	  
liggande	  vinkel.	  	  

iBook	  Author	  ger	  även	  möjligheten	  att	  både	  skapa	  layout	  och	  textbearbetning	  för	  den	  
som	  är	  skribent.	  Text	  som	  redan	  är	  skriven	  i	  ett	  ordbehandlingsprogram	  kan	  lyftas	  in	  i	  
en	  mall	  skapad	  av	  iBook	  Author	  och	  sedan	  redigeras	  vidare	  med	  ljud,	  video	  och	  bilder.	  	  
För	  läsare	  med	  synskador	  kan	  texten	  läsas	  upp	  med	  talsyntes.	  Eftersom	  denna	  
undersökning	  behandlar	  multimedia	  som	  kommunikationssätt	  så	  passar	  det	  bra	  att	  
använda	  sig	  av	  en	  publiceringsmetod	  som	  kan	  visa	  upp	  olika	  former	  av	  
multimediainnehåll.	  I	  den	  publicerade	  e-‐bokversionen	  av	  studien	  kommer	  exempel	  på	  
videorespons	  finnas	  med	  så	  att	  läsaren	  kan	  lättare	  förstå	  metodens	  arbetssätt.	  
Innehållet	  i	  studien	  kommer	  finnas	  tillgängligt	  på	  en	  virtuell	  bokhandel	  för	  gratis	  
nedladdning	  och	  läsning	  på	  en	  surfplatta.	  Eftersom	  det	  här	  är	  ett	  relativt	  nytt	  
publiceringssätt	  så	  finns	  ännu	  ingen	  standard	  hur	  e-‐böcker	  ska	  arkiveras	  på	  universitet	  
och	  högskolor.	  På	  de	  flesta	  lärosäten	  använder	  man	  fortfarande	  arkiv	  som	  består	  av	  
pappersversioner	  av	  uppsatser	  och	  artiklar.	  	  
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8.	  Resultat	  
Resultatet	  från	  undersökningen	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  olika	  områden:	  lärarnas	  upplevelser	  
av	  den	  förändrade	  kommunikationen	  genom	  att	  använda	  metoden,	  studenternas	  
förståelse	  av	  lärarnas	  kommunikation	  med	  hjälp	  av	  videorespons	  samt	  deras	  
erfarenheter	  av	  att	  själva	  använda	  metoden	  för	  att	  bedöma	  sina	  elevers	  arbeten	  från	  
sina	  praktikskolor.	  I	  undersökningen	  har	  både	  intervjuer	  och	  enkätundersökning	  
använts	  som	  metod	  för	  att	  samla	  in	  data.	  Respondenterna	  har	  därigenom	  fått	  en	  
möjlighet	  att	  utveckla	  sina	  svar	  på	  ett	  djupare	  sätt.	  Resultatet	  har	  därför	  blivit	  tämligen	  
lättöverskådligt	  och	  dynamisk.	  Analysen	  av	  resultatet	  har	  varit	  precis	  som	  Thornberg	  &	  
Fejes	  (2010)	  menar,	  ett	  sätt	  för	  mig	  som	  upphovsman	  till	  undersökningen	  att	  
generalisera	  resultaten	  för	  att	  hitta	  samband	  i	  andra	  liknande	  situationer.	  Under	  arbetet	  
med	  resultatanalysen	  har	  det	  varit	  en	  fördel	  att	  både	  ha	  tillgång	  till	  enkätsvar	  och	  
inspelningar	  från	  intervjuer.	  Det	  har	  även	  skett	  några	  kompletterande	  frågor	  till	  
respondenterna.	  	  

8.1 Delresultat 1, lärarstudenter samt yrkesverksamma barnskötare 
Här	  är	  en	  tolkning	  och	  analys	  av	  några	  citat	  från	  enkätundersökningen	  med	  studenterna	  
som	  ingick	  i	  undersökningen.	  Gruppen	  bestod	  dels	  av	  deltagare	  som	  går	  den	  tredje	  
terminen	  på	  en	  fortbildningskurs	  för	  redan	  yrkesverksamma	  barnskötare,	  57	  %	  av	  
dessa	  deltagare	  (33	  st	  sammanlagt)	  har	  svarat.	  De	  svarande	  har	  upplevt	  (nästan	  90	  %)	  
att	  videoresponsen	  har	  påverkat	  lärandet.	  90	  %	  tyckte	  att	  de	  fick	  en	  bättre	  förståelse	  av	  
vad	  läraren	  menade	  med	  sin	  respons	  med	  hjälp	  av	  videorespons.	  Endast	  5	  %	  (en	  
person)	  behövde	  fråga	  läraren	  om	  ett	  klargörande	  för	  att	  fullt	  ut	  förstå	  vad	  läraren	  
menade	  med	  responsen.	  27	  %	  (5	  personer)	  har	  tidigare	  behövt	  kontakta	  läraren	  för	  att	  
klargöra	  förståelsen	  av	  responsen	  när	  den	  var	  textbaserad.	  100	  %	  skulle	  vilja	  se	  mer	  av	  
videorespons	  i	  fortsättningen	  på	  andra	  kurser.	  	  

I	  den	  andra	  gruppen	  som	  består	  av	  studenter	  i	  lärarprogrammet	  har	  64	  %	  (20	  av	  31)	  
svarat.	  Fler	  av	  lärarstudenterna	  upplevde	  att	  de	  lärde	  sig	  mer	  av	  videoresponsen,	  44	  %	  i	  
hög	  grad	  och	  33	  %	  i	  mindre	  grad.	  Ingen	  av	  lärarstudenterna	  behövde	  kontakta	  sin	  lärare	  
för	  att	  klargöra	  responsen	  vilket	  är	  ett	  ännu	  bättre	  resultat	  än	  bland	  
förskolelärarstudenterna.	  Av	  lärarstudenterna	  vill	  77	  %	  ha	  videorespons	  i	  
fortsättningen	  och	  22	  %	  (2	  stycken)	  har	  ingen	  åsikt.	  	  

Enkäten	  består	  av	  7	  frågor	  (bilaga	  1)	  samt	  ett	  öppet	  kommentarsfält.	  Svaren	  från	  
enkäten	  kan	  sammanfattas	  i	  olika	  temaområden	  och	  nedan	  är	  några	  citat	  direkt	  från	  
svaren	  i	  undersökningen:	  

	  
Förståelse	  av	  responsen	  

Följande	  stycke	  visar	  citat	  från	  kommentarerna	  som	  beskriver	  hur	  deltagarna	  ansåg	  att	  
förståelsen	  av	  responsen	  från	  lärarna	  förändrades	  med	  hjälp	  av	  metoden.	  Här	  kan	  man	  
se	  en	  tydlig	  koppling	  till	  hur	  det	  talade	  språket	  i	  videoresponsen	  gör	  att	  förståelsen	  
förändras	  hos	  studenterna.	  Förståelsen	  för	  det	  egna	  fortsatta	  lärandet	  tack	  vare	  
videoresponsen	  kommer	  också	  fram	  här.	  	  

Man	  förstår	  mer	  tydligt	  vad	  läraren	  menar	  med	  sina	  kommentarer	  då	  
man	  HÖR.	  	  (förskolelärarstudent)	  
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.när	  det	  väl	  fungerade	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  detta	  var	  mycket	  bra.	  Det	  var	  
lätt	  att	  förstå	  vad	  läraren	  menade.	  (lärarstudent)	  

Betoningar	  på	  ord	  och	  nyanser	  i	  språket	  gör	  budskapet	  mer	  tydligt	  än	  vid	  
korta	  skrivna	  kommentarer.	  (yrkesverksam	  lärare)	  

Tyckte	  det	  var	  personligt	  och	  man	  förstod	  snabbt	  och	  enkelt	  vad	  som	  
menades	  och	  vad	  som	  behövde	  ändras.	  (förskolelärarstudent)	  

-‐Jag	  har	  dyslexi	  så	  det	  passar	  mig	  bra	  med	  muntlig	  respons	  då	  jag	  har	  
jobbigt	  att	  läsa!	  (förskolelärarstudent)	  

-‐Den	  auditiva	  responsen	  har	  underlättat	  förberedelsen	  för	  omtentan.	  
(förskolelärarstudent)	  

Dessa	  citat	  ger	  en	  bra	  bild	  av	  hur	  studenterna	  upplevde	  förståelsen	  av	  responsen	  från	  
sina	  lärare.	  Aspekten	  av	  att	  de	  studenter	  som	  har	  olika	  former	  av	  läs	  och	  
skrivsvårigheter	  får	  en	  extra	  bra	  hjälp	  av	  videorespons	  stärks	  här.	  Citaten	  visar	  också	  att	  
betoningar	  och	  språkliga	  förstärkningar	  gör	  att	  förståelsen	  av	  responsen	  ökar	  och	  att	  
bedömningen	  av	  studenternas	  arbete	  blir	  formativ	  då	  studenterna	  anger	  att	  de	  kan	  
förbereda	  sig	  bättre	  inför	  omexaminationer	  på	  ett	  bättre	  sätt	  tack	  vare	  videoresponsen.	  
Det	  förändrade	  arbetssättet	  som	  sker	  i	  form	  av	  videresponsen	  gör	  att	  kommunikationen	  
mellan	  student	  och	  lärare	  blir	  stärkt	  vilket	  citaten	  ovan	  ger	  en	  bra	  bild	  av.	  

	  

Personligt	  perspektiv	  

Citat	  där	  den	  svarande	  har	  beskrivit	  hur	  metoden	  förändrat	  upplevelsen	  av	  responsen.	  
Studenterna	  har	  upplevt	  en	  tydlig	  förändring	  hur	  videoresponsen	  förstärkt	  känslan	  av	  
att	  lärarna	  har	  blivit	  mer	  personliga	  i	  sina	  kommentarer	  kring	  det	  bedömda	  arbetet.	  
Citaten	  nedan	  ger	  uppfattning	  om	  hur	  studenterna	  har	  upplevt	  tilltalet	  i	  den	  förändrade	  
kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  

Väldigt	  levande	  och	  man	  känner	  att	  läraren	  är	  närvarande	  och	  aktiv	  
(lärarstudent)	  
	  

Personligt	  och	  tydlig	  feedback.	  Det	  kändes	  att	  rösten	  gav	  mycket	  mer	  än	  
bara	  ord.	  Tonfall,	  röstlägen	  och	  pauser	  betonade	  vikt	  i	  olika	  sammanhang.	  
Mycket	  positiv	  till	  auditiv	  respons!	  (förskolelärarstudent)	  

Genom	  att	  studenterna	  har	  upplevt	  ett	  större	  personligt	  engagemang	  hos	  sina	  
lärare	  upplever	  de	  också	  en	  bättre	  förståelse	  i	  kommunikationen.	  Genom	  att	  
höra	  lärarnas	  röst	  uppger	  många	  studenter	  att	  de	  känner	  ett	  personligare	  
tilltal	  och	  uppger	  att	  de	  upplever	  responsen	  som	  mer	  unik	  än	  de	  handskrivna	  
ibland	  statiska	  kommentarerna	  i	  de	  traditionella	  formerna	  av	  respons.	  

	  

Teknikorienterade	  kommentarer	  

En	  direkt	  anknytning	  till	  de	  tekniska	  förutsättningarna	  i	  metoden.	  En	  del	  tekniska	  
problem	  har	  uppstått	  och	  även	  blivit	  kommenterade	  av	  studenterna.	  Citaten	  tyder	  på	  att	  
tekniken	  inte	  var	  av	  den	  arten	  att	  den	  upplevdes	  som	  för	  svår	  eller	  otillgänglig.	  
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Det	  krånglade	  i	  början	  innan	  jag	  kunde	  både	  lyssna	  och	  se	  filmen.	  Men	  
när	  det	  fungerade	  tycker	  jag	  att	  detta	  var	  mycket	  bra.	  Det	  var	  lätt	  att	  
förstå	  vad	  läraren	  menade.	  (lärarstudent)	  
	  

Märkligt	  att	  alla	  kunde	  läsa	  varandras	  rättning,	  men	  man	  kan	  ju	  lära	  sig	  
av	  varandras	  fel	  och	  färdigheter	  också.	  Det	  togs	  bort	  så	  jag	  antar	  att	  det	  
blev	  fel	  där.	  I	  övrigt	  tycker	  jag	  att	  det	  var	  ett	  mycket	  bra	  sätt	  att	  få	  
respons	  på,	  att	  både	  se	  och	  höra	  samtidigt	  var	  mycket	  
givande.(yrkesverksam	  lärare)	  

	  

Tyckte	  det	  mesta	  med	  den	  auditiva	  responsen	  var	  bra.	  Dock	  var	  det	  
extremt	  tråkigt	  att	  det	  låg	  öppet	  för	  alla	  och	  att	  det	  då	  det	  rättats	  till	  inte	  
gått	  att	  öppna	  igen.	  Det	  var	  extremt	  tråkigt	  men	  i	  övrigt	  var	  det	  bra.	  	  
(lärarstudent)	  

	  

Sammanfattande	  kan	  det	  konstateras	  att	  studenterna	  upplevde	  en	  bättre	  förståelse	  för	  
lärarens	  kommentarer	  och	  att	  kommentarerna	  fick	  en	  viktigare	  betydelse	  för	  deras	  eget	  
lärande.	  Lärarens	  respons	  upplevs	  som	  mer	  nyansrik,	  något	  som	  lärarna	  själva	  uppger	  
som	  en	  fördel	  med	  metoden.	  Resultatet	  från	  frågorna	  ger	  ett	  övervägande	  positivt	  svar	  
på	  metoden	  att	  använda	  videorespons.	  På	  frågan	  om	  studenterna	  upplever	  videorespons	  
som	  mer	  personlig	  är	  alla	  helt	  överens.	  	  

Videoresponsen	  uppfattas	  av	  studenterna	  som	  en	  metod	  som	  kan	  förbättra	  förståelsen	  
för	  kommentarer	  från	  lärare	  när	  det	  gäller	  återkoppling	  av	  skrivna	  examinationer.	  
Responsen	  från	  lärarna	  upplevdes	  som	  mer	  personlig	  och	  många	  studenter	  upplevde	  en	  
närhet	  till	  läraren	  som	  inte	  uppfattats	  tidigare,	  vilket	  anges	  av	  studenterna	  som	  en	  
kvalitetshöjande	  effekt	  i	  kommunikationen	  mellan	  student	  och	  lärare.	  	  

Många	  studenter	  vittnar	  om	  att	  när	  de	  hör	  lärarens	  kommentarer	  så	  förstår	  de	  mycket	  
bättre	  innehållet	  än	  när	  de	  enbart	  läser	  kommentarerna.	  Det	  muntliga	  språket	  ger	  en	  
bättre	  nyansrikedom,	  vilket	  ökar	  kvaliteten	  i	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  
student.	  Studenternas	  reaktioner	  på	  videoresponsen	  är	  tätt	  sammanflätat	  med	  att	  de	  
upplever	  en	  bättre	  förståelse	  för	  responsen	  från	  läraren.	  Kommunikationen	  förbättras	  
genom	  videotekniken	  enligt	  studenterna	  och	  en	  del	  uppger	  att	  videoresponsen	  är	  den	  
bästa	  formen	  av	  respons	  de	  fått	  av	  lärare	  under	  sin	  studietid.	  Den	  ökade	  förståelsen	  för	  
innehållet	  i	  responsen	  upplevs	  av	  studenterna	  som	  en	  kvalitetshöjning	  i	  
kommunikationen.	  	  

Enligt	  svaren	  från	  studenterna	  så	  är	  skillnaden	  mellan	  att	  få	  traditionell	  skriftlig	  respons	  
och	  videorespons	  avsevärd.	  Det	  krävs	  mer	  forskning	  kring	  vad	  det	  är	  som	  är	  den	  
avgörande	  faktorn	  för	  ökningen	  av	  förståelse	  som	  nämns	  av	  studenterna.	  För	  att	  få	  ett	  
bättre	  svar	  på	  den	  frågan	  krävs	  att	  det	  sker	  en	  jämförande	  undersökning	  mellan	  olika	  
studentgrupper	  som	  får	  möta	  olika	  typer	  av	  respons	  och	  därigenom	  enklare	  avgöra	  
skillnaderna	  i	  de	  olika	  teknikerna.	  

Deltagarna	  som	  går	  på	  förskollärarutbildningen	  i	  undersökningen	  hade	  en	  ännu	  
positivare	  upplevelse	  av	  videorespons	  än	  gruppen	  som	  bestod	  av	  blivande	  
lärarstudenter.	  Lärarstudenterna	  uppgav	  däremot	  att	  de	  upplevde	  en	  mer	  personlig	  
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känsla	  i	  responsen	  än	  vad	  förskolelärarstudenterna	  gjorde.	  Dock	  var	  det	  en	  ganska	  stor	  
del	  studenter	  som	  upplevde	  en	  negativ	  känsla	  då	  de	  kunde	  av	  misstag	  se	  varandras	  
bedömningar	  då	  det	  i	  början	  av	  införandet	  av	  metoden	  uppstod	  ett	  tekniskt	  fel.	  I	  stort	  
sett	  är	  den	  anmärkningen	  det	  enda	  som	  studenterna	  har	  uppfattat	  negativt	  med	  
videoresponsen	  

	  En	  aspekt	  som	  även	  kommer	  fram	  i	  svaren	  är	  att	  de	  studenter	  som	  har	  läs	  eller	  
skrivsvårigheter	  kan	  få	  hjälp	  av	  videorespons	  som	  metod	  för	  respons	  av	  lärare.	  Det	  ger	  
en	  fingervisning	  om	  att	  det	  borde	  ske	  mer	  studier	  som	  försöker	  ta	  reda	  på	  hur	  denna	  
grupp	  av	  studenter	  kan	  tillgodogöra	  sig	  bedömning	  och	  handledning	  med	  hjälp	  av	  
videorespons.	  

Eftersom	  antalet	  svarande	  på	  enkäten	  inte	  är	  så	  många	  går	  det	  inte	  att	  anse	  att	  
undersökningen	  är	  helt	  trovärdig	  men	  det	  ger	  ändå	  en	  uppfattning	  om	  åt	  vilken	  riktning	  
upplevelsen	  av	  metoden	  pekar	  åt.	  

8.2 Delresultat 2 resultat av undersökning bland lärarstudenter i kursen 
Grundläggande svenska och matematik år 4-6 
Dessa	  studenter	  har	  själva	  fått	  ge	  videorespons	  som	  en	  del	  av	  en	  examination	  i	  kursen	  
Grundläggande	  svenska.	  Studenterna	  har	  fått	  en	  genomgång	  hur	  videorespons	  går	  till	  
tekniskt	  och	  sedan	  har	  de	  valt	  ut	  tre	  stycken	  uppsatser	  skrivna	  av	  elever	  från	  sina	  VFU	  -‐	  
skolor	  Responsen	  var	  tänkt	  som	  en	  situation	  där	  lärarstudenten	  skulle	  undersöka	  sin	  
förmåga	  att	  ge	  respons	  på	  elevtexter.	  Många	  av	  studenterna	  ansåg	  att	  det	  var	  en	  ganska	  
svår	  uppgift	  och	  de	  la	  ner	  mycket	  mer	  tid	  på	  att	  ge	  respons	  med	  hjälp	  av	  sina	  röster	  än	  
de	  skulle	  ha	  gjort	  med	  en	  skriftlig	  respons.	  	  	  

En	  del	  var	  också	  lite	  tveksamma	  till	  metoden	  inledningsvis	  när	  den	  presenterades	  men	  
fick	  en	  annan	  uppfattning	  då	  de	  såg	  exempel	  på	  hur	  responsen	  kunde	  genomföras.	  
Exemplen	  som	  studenterna	  fick	  se	  och	  lyssna	  på	  var	  när	  högskolelärare	  i	  svenska	  gav	  
videorespons	  på	  arbeten	  från	  deltagarna	  ur	  de	  andra	  kurserna	  som	  deltog	  i	  den	  här	  
undersökningen	  hade	  lämnat	  in.	  Den	  examinerande	  läraren	  uppgav	  att	  resultatet	  på	  
examinationen	  hade	  en	  högre	  nivå	  än	  tidigare	  vilket	  kan	  bero	  på	  att	  studenterna	  fick	  
anstränga	  sig	  mer	  då	  de	  använde	  sig	  av	  videorespons.	  

8.3 Kommentarer från några av medverkande lärarstudenter 
Kommentarerna	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  de	  svarande	  har	  reagerat	  på	  det	  förändrade	  
arbetssättet	  som	  introducerades	  i	  och	  med	  videoresponsen.	  Studenternas	  reaktioner	  
har	  det	  gemensamt	  att	  alla	  är	  nya	  inför	  användningen	  av	  videorespons.	  De	  anser	  att	  
metoden	  är	  svår	  eller	  till	  och	  med	  skrämmande.	  Intressant	  är	  hur	  deras	  bild	  av	  tekniken	  
förändrats	  när	  de	  själva	  har	  genomfört	  videorespons.	  	  

	  
-‐Det	  var	  lite	  skrämmande	  till	  en	  början	  då	  jag	  känner	  mig	  lite	  osäker	  på	  
teknik	  överlag.	  Men	  när	  man	  arbetar	  med	  det	  blir	  det	  roligare	  och	  
roligare.	  Jag	  lärde	  mig	  väldigt	  mycket	  om	  hur	  man	  ger	  en	  bra	  respons	  
överlag	  genom	  att	  arbeta	  med	  videoresponsen	  för	  man	  blir	  medveten	  om	  
hur	  man	  uttrycker	  sig.	  (lärarstudent)	  

	  
-‐Det	  är	  bra	  och	  lärorikt	  sätt	  både	  för	  mig	  som	  student	  och	  för	  eleven	  som	  
tar	  emot	  det.	  Jag	  får	  öva	  i	  hur	  det	  faktiskt	  är	  att	  ge	  en	  elev	  respons	  utan	  
att	  en	  elev	  behöver	  ta	  skada	  av	  mina	  misstag.	  Hade	  jag	  skrivit	  en	  
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inlämning	  om	  deras	  sagor	  hade	  det	  varit	  på	  mycket	  högre	  nivå,	  inte	  alls	  
på	  elevens	  nivå.	  Nu	  fick	  jag	  dessutom	  mycket	  mer	  sagt	  än	  vad	  som	  går	  att	  
skriva	  ner	  till	  en	  elev.	  Allt	  kan	  inte	  skrivas	  för	  att	  det	  är	  svårt	  att	  visa	  att	  
man	  menar	  positivt.	  När	  man	  får	  använda	  rösten	  är	  det	  mycket	  lättare	  
att	  visa	  vad	  man	  menar.	  Inga	  elever	  behöver	  bli	  förvirrade	  eller	  ledsna!	  
(lärarstudent)	  

Kommentaren	  sammanfattar	  mångas	  reaktioner,	  att	  man	  får	  mer	  sagt	  och	  på	  ett	  
annorlunda	  sätt	  när	  man	  använder	  sin	  röst	  istället	  för	  text.	  

-‐Jag	  tyckte	  programmet	  var	  enkelt	  att	  använda	  och	  det	  är	  betydligt	  
enklare	  att	  förklara	  för	  elever	  via	  sitt	  tal	  än	  att	  skriva	  kommentarer	  på	  
pappret.	  Man	  kan	  dessutom	  markera	  den	  del	  man	  talar	  om	  vilket	  
underlättar.	  	  (lärarstudent)	  

Kommentaren	  visar	  att	  den	  digitala	  tekniken	  ger	  en	  dimension	  extra	  till	  responsen	  på	  de	  
inlämnade	  skriftliga	  arbetena	  som	  studenterna	  skulle	  kommentera,	  jfr	  Puentaduras	  
SAMR	  modell.	  

-‐Jag	  tycker	  personligen	  att	  det	  är	  ett	  intressant	  sätt	  att	  arbeta	  på	  och	  
eleverna	  kommer	  tycka	  det	  är	  roligt	  att	  få	  responsen	  på	  det	  sättet.	  Men	  
det	  jag	  funderar	  över	  är	  vad	  detta	  kommer	  påverka	  resterande	  
undervisning.	  (lärarstudent)	  

Här	  är	  det	  svårt	  att	  tolka	  kommentaren,	  menar	  möjligen	  studenten	  att	  när	  man	  väl	  har	  
infört	  videorespons	  så	  är	  det	  svårt	  att	  gå	  tillbaka	  till	  textbaserad	  respons	  igen	  i	  andra	  
sammanhang?	  	  

	  
För	  mig	  tar	  det	  ca	  3	  h	  att	  kommentera	  ett	  halvt	  A4	  på	  23	  sagor	  om	  jag	  
gör	  det	  skriftligt.	  av	  dessa	  sagor	  fick	  jag	  4	  elever	  som	  hade	  funderingar	  på	  
det	  jag	  skrivit	  och	  det	  tog	  kanske	  10	  minuter	  att	  svara	  på.	  När	  jag	  gav	  
respons	  på	  tre	  elever	  tog	  det	  ca	  2,5	  h.	  det	  betyder	  att	  det	  skulle	  ta	  säkert	  
en	  8h	  för	  alla	  elever	  om	  jag	  räknar	  med	  att	  det	  går	  snabbare	  för	  varje	  
gång.	  Jag	  är	  ganska	  teknisk	  och	  det	  är	  inte	  det	  som	  är	  problemet.	  Det	  är	  
det	  att	  när	  man	  formulerar	  sig	  och	  spelar	  in	  måste	  man	  tänka	  ytterligare	  
på	  vad	  man	  säger	  till	  eleverna	  och	  det	  är	  det	  som	  gör	  det	  hela	  svårare.	  	  
(lärarstudent)	  

Kommentaren	  visar	  ännu	  en	  gång	  att	  studenterna	  känner	  en	  mycket	  större	  svårighet	  att	  
formulera	  sig	  muntligt	  och	  speciellt	  när	  det	  även	  är	  en	  inspelning	  som	  ska	  göras	  och	  
sparas.	  Om	  det	  finns	  en	  beredskap	  för	  att	  ge	  muntlig	  respons	  borde	  den	  åtminstone	  inte	  
ta	  längre	  tid	  än	  den	  skriftliga.	  

Hade	  jag	  haft	  all	  tid	  i	  världen	  skulle	  jag	  verkligen	  vilja	  syssla	  med	  
videorespons,	  men	  inte	  som	  läget	  är.	  där	  skolor	  inte	  har	  1	  till	  1	  principen	  
eller	  där	  jag	  själv	  som	  lärare	  inte	  kommer	  orka	  lägga	  ner	  en	  ledig	  
helgdag	  varje	  gång	  eleverna	  skriver	  något.	  Däremot	  kommer	  jag	  försöka	  
testa	  det	  med	  mina	  klasser	  för	  det	  kan	  ändras	  (lärarstudent)	  

	  -‐Jag	  tyckte	  det	  var	  bra,	  lärorikt	  och	  användbart.	  Dock	  svårt	  att	  ge	  
respons	  när	  man	  inte	  har	  så	  mycket	  kunskap	  i	  ämnet	  själv.	  Det	  är	  också	  
svårt	  att	  hålla	  sig	  inom	  ramen	  för	  5	  minuter	  och	  en	  aning	  negativt	  att	  
programmet	  inte	  tillåter	  redigering,	  det	  hade	  underlättat!	  Annars	  en	  bra	  
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och	  personlig	  bedömning	  som	  jag	  tror	  är	  lättare	  att	  ta	  till	  sig.	  
(lärarstudent)	  

Att	  studenterna	  uppfattar	  videoresponsen	  som	  mer	  elevnära	  är	  en	  intressant	  reaktion	  
då	  det	  utifrån	  den	  reaktionen	  går	  att	  uppfatta	  den	  vanliga	  skriftliga	  responsen	  som	  
fjärmande	  från	  eleverna.	  Det	  är	  väldigt	  påtagligt	  från	  studenternas	  svar	  att	  det	  känns	  
mer	  krävande	  att	  ge	  respons	  med	  sin	  röst	  än	  i	  skrift.	  Det	  är	  en	  metod	  som	  de	  själva	  inte	  
har	  råkat	  ut	  för	  och	  de	  har	  ingen	  koppling	  till	  den	  på	  det	  sättet.	  Ovanan	  att	  uttrycka	  sig	  
med	  sin	  röst	  istället	  för	  text	  kan	  återspegla	  sig	  i	  undersökningen	  gjord	  av	  
Högskoleverket	  (2007)	  där	  man	  i	  kommentarerna	  till	  resultatet	  har	  skrivit	  att	  
examinationer	  i	  högre	  utbildningen	  har	  en	  tendens	  att	  enbart	  utföras	  skriftligt	  och	  att	  de	  
muntliga	  delarna	  försvinner	  mer	  och	  mer.	  	  

Den	  muntliga	  responsen	  anses	  av	  studenterna	  vara	  mer	  avslappnad	  och	  direkt.	  För	  att	  
uttrycka	  sig	  skriftligt	  behövs	  mer	  tankekraft	  enligt	  svaren	  i	  undersökningen	  vilket	  
samtidigt	  motsäger	  de	  kommentarer	  som	  anser	  att	  det	  var	  mycket	  svårare	  att	  ge	  
muntlig	  respons.	  Vidare	  upplevs	  videoresponsen	  som	  en	  metod	  som	  studenterna	  själva	  
skulle	  vilja	  använda	  sig	  av	  i	  sitt	  kommande	  yrkesliv.	  Studenterna	  har	  tack	  vare	  tekniken	  
fått	  en	  insikt	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  genomtänkt	  respons	  och	  användningen	  av	  
videorespons	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  skapa	  en	  bättre	  kommunikation	  enligt	  studenternas	  
svar.	  	  

En	  del	  svar	  präglas	  av	  oro	  över	  att	  tiden	  för	  att	  använda	  sig	  av	  videorespons	  inte	  finns	  i	  
skolan.	  Enligt	  svaren	  är	  det	  många	  studenter	  som	  tycker	  att	  det	  har	  tagit	  oproportionell	  
lång	  tid	  att	  genomföra	  responsen.	  Samtidigt	  går	  det	  att	  jämföra	  med	  de	  höga	  trösklar	  
som	  många	  studenter	  har	  känt	  då	  det	  gäller	  användning	  av	  sin	  egen	  röst	  i	  
inspelningssammanhang.	  Många	  svar	  vittnar	  om	  att	  studenterna	  har	  känt	  ett	  obehag	  att	  
höra	  sin	  egen	  röst	  från	  inspelningarna	  och	  därigenom	  också	  varit	  mycket	  självkritiska	  
till	  resultatet,	  videotekniken	  tar	  mer	  tid	  i	  anspråk	  initialt	  om	  man	  som	  en	  del	  studenter	  
har	  upplevt	  inte	  varit	  nöjda	  vid	  första	  eller	  andra	  eller	  kanske	  tredje	  inspelningen.	  

8.4 Sammanfattande resultat från studentenkäten 
I	  enkätresultatet	  visar	  en	  tydlig	  majoritet	  av	  svaren	  att	  studenterna	  har	  påverkats	  
positivt	  av	  videoresponsen	  i	  sitt	  lärande.	  I	  stort	  sett	  alla	  svarande	  uppgav	  att	  de	  fick	  en	  
bättre	  förståelse	  av	  lärarnas	  kommentarer	  vilket	  visar	  att	  videoresponsen	  har	  en	  tydlig	  
effekt	  på	  studenternas	  förståelse	  av	  lärarnas	  respons.	  Den	  nya	  kommunikationsformen	  
ger	  enligt	  undersökningen	  studenterna	  en	  större	  tillfredställelse	  i	  responsen	  från	  
lärarna	  då	  de	  slipper	  ställa	  följdfrågor	  vilket	  fler	  än	  20	  %	  av	  studenterna	  uppgav	  att	  de	  
gjorde	  tidigare.	  Det	  visar	  att	  lärarna	  även	  har	  sparat	  en	  del	  tid	  från	  de	  efterföljande	  
samtal	  som	  annars	  skulle	  fått	  ha	  med	  studenterna	  för	  att	  klargöra	  sin	  respons.	  Att	  
videoresponsen	  är	  något	  som	  studenterna	  vill	  ha	  mer	  av	  visas	  tydligt	  med	  de	  resultat	  
som	  framkommer	  efter	  enkätundersökningen.	  Det	  är	  enbart	  ett	  fåtal	  studenter	  som	  
svarat	  att	  de	  inte	  har	  någon	  åsikt	  i	  den	  frågan	  men	  ingen	  har	  nämnt	  att	  de	  skulle	  vara	  
missnöjda.	  	  

Bland	  studenterna	  som	  själva	  fick	  genomföra	  videorespons	  till	  sina	  elevers	  texter	  
uppgav	  en	  del	  en	  negativ	  eller	  kritisk	  inställning	  inledningsvis	  till	  tekniken.	  Ett	  flertal	  
studenter	  upplevde	  uppgiften	  med	  att	  ge	  videorespons	  istället	  för	  skriftlig	  respons	  som	  
mycket	  svårare.	  Samtidigt	  upplevde	  många	  användningen	  av	  videorespons	  som	  en	  
möjlighet	  att	  uttrycka	  sig	  mer	  varierat.	  Det	  framkommer	  att	  studenterna	  upplevde	  
möjligheten	  att	  använda	  sina	  röster	  istället	  för	  skrift	  som	  ett	  sätt	  att	  bättre	  nå	  fram	  till	  
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sina	  elever.	  Det	  framkommer	  att	  skriftlig	  respons	  ibland	  kan	  kännas	  hämmande	  då	  den	  
inte	  innehåller	  samma	  nyanser	  i	  kortfattade	  texter	  som	  en	  muntlig	  kommentar	  kan	  göra	  
i	  form	  av	  exempelvis	  betoningar.	  Möjligheten	  att	  använda	  videoteknik	  för	  att	  markera	  
ett	  avsnitt	  i	  elevernas	  texter	  i	  sina	  filmer	  upplevdes	  av	  studenterna	  som	  väldigt	  positivt	  
och	  gav	  dem	  en	  upplevelse	  av	  att	  bättre	  nå	  fram	  med	  sin	  respons.	  En	  del	  kommentarer	  
från	  studenterna	  visar	  att	  de	  ser	  respons	  eller	  feedback	  som	  ett	  viktigare	  redskap	  för	  
lärande	  än	  tidigare.	  Att	  utveckla	  formen	  av	  feedbacken	  för	  sina	  blivande	  elever	  upplever	  
flera	  studenter	  som	  något	  de	  vill	  återkomma	  till.	  De	  kritiska	  frågor	  som	  ställdes	  
inledningsvis	  innan	  uppgiften	  genomfördes	  uteblev	  nästan	  helt	  efteråt.	  De	  kritiska	  
åsikter	  som	  kvarstod	  bland	  studenterna	  pekar	  på	  att	  tiden	  inte	  skulle	  räcka	  till	  om	  man	  
som	  lärare	  använde	  sig	  av	  videorespons	  som	  metod	  mer	  frekvent.	  Tekniken	  i	  
programvaran	  som	  användes	  för	  studien	  (Jing)	  kritiserades	  även	  till	  en	  del	  då	  den	  inte	  
tillhandahåller	  redigering	  av	  den	  inspelade	  filmen.	  	  

8.5 Delresultat 3 lärarIntervjuer 
Respondent	  1	  som	  är	  adjunkt	  i	  svenska	  på	  lärarutbildningen	  i	  Borås	  uppger	  att	  hon	  inte	  
nämnvärt	  har	  ändrat	  sina	  vanliga	  rutiner	  kring	  rättningen	  av	  studenternas	  arbeten	  
genom	  att	  använda	  sig	  av	  videorespons.	  Vanligtvis	  sker	  markeringar	  i	  texten	  samt	  
överstrykningar	  digitalt.	  Respondent	  2	  är	  verksam	  som	  lektor	  i	  svenska	  på	  
lärarutbildningen.	  Hans	  uppgift	  är	  att	  granska	  och	  bedöma	  en	  utredande	  text	  som	  
studenterna	  har	  skrivit	  utifrån	  en	  text	  som	  de	  läst	  i	  förväg.	  Det	  krävs	  såväl	  språkliga	  som	  
innehållsliga	  aspekter	  för	  att	  bli	  godkänd.	  	  

Respondent	  1	  uppger	  att	  hennes	  mest	  frekventa	  arbetsmetod	  för	  rättning	  är	  digital,	  
både	  med	  och	  utan	  infogade	  kommentarer.	  Ofta	  görs	  markeringar	  i	  texten	  efter	  en	  
rättningsmall	  men	  det	  går	  lika	  fort	  att	  göra	  markeringar	  i	  texten	  under	  
skärminspelningen	  och	  på	  det	  viset	  går	  det	  att	  spara	  tid	  anser	  hon.	  Skillnaden	  i	  
arbetssättet	  är	  inte	  så	  stor	  mot	  skriftlig,	  men	  fokuseringen	  ökar	  när	  man	  använder	  
rösten	  samtidigt	  som	  rättningen	  sker	  och	  därigenom	  uppnås	  en	  kvalitetshöjning	  anser	  
respondenten.	  

Det	  blir	  mer	  detaljrikt	  
Det	  blir	  mer	  Spot	  on	  (respondent	  1)	  

Under	  intervjuerna	  uppger	  båda	  lärarna	  att	  för	  att	  kunna	  uttrycka	  sig	  lika	  exakt	  i	  
skriftlig	  form	  så	  hade	  det	  gått	  åt	  mer	  tid,	  det	  upplevs	  samtidigt	  att	  videoresponsen	  är	  en	  
genväg	  till	  att	  komma	  åt	  en	  slags	  exakthet	  i	  rättningen.	  När	  det	  gäller	  svårigheten	  kring	  
tekniken	  upplevs	  det	  varken	  svårare	  eller	  lättare	  än	  vanligt.	  En	  av	  lärarna	  skrev	  ett	  
manus	  som	  användes	  för	  alla	  studenter	  och	  avslutade	  med	  en	  uppmaning	  till	  de	  som	  
inte	  hade	  klarat	  sig.	  	  

I	  den	  avslutande	  kommentaren	  var	  det	  en	  fördel	  att	  använda	  sig	  av	  videorespons	  
eftersom	  läraren	  kunde	  använda	  sin	  röst	  för	  att	  ge	  de	  icke	  godkända	  studenterna	  en	  
uppmuntrande	  feedback	  så	  att	  de	  kunde	  göra	  ett	  bättre	  arbete	  nästa	  gång.	  Det	  
upplevdes	  extra	  viktigt	  med	  videoresponsen	  för	  de	  studenter	  som	  inte	  var	  godkända,	  
eftersom	  när	  någon	  säger	  att	  du	  skrivit	  en	  bra	  text	  även	  fast	  du	  inte	  är	  godkänd	  så	  måste	  
du	  lyssna	  på	  rösten	  och	  det	  kommer	  sjunka	  in	  bättre	  menar	  respondenten.	  Flera	  av	  de	  
underkända	  studenterna	  påpekade	  i	  sin	  kontakt	  med	  de	  examinerande	  lärarna	  att	  de	  
uppskattade	  kommentarerna	  och	  kände	  sig	  uppmuntrade	  fast	  de	  var	  underkända.	  	  
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För	  att	  vara	  mer	  effektiv	  och	  slippa	  upprepa	  gemensamma	  felaktigheter	  insåg	  
respondent	  1	  att	  hon	  kunde	  ge	  en	  allmän	  respons	  till	  alla	  studenter	  innan	  den	  
individuella	  gjordes.	  Därför	  spelade	  hon	  in	  en	  skärminspelning	  där	  hon	  kommenterade	  
alla	  texter	  generellt	  som	  lämnats	  in	  och	  tog	  upp	  de	  vanligaste	  anmärkningarna	  hon	  hade	  
kring	  texterna.	  När	  hon	  gjorde	  den	  allmänna	  responsen	  till	  studenterna	  visades	  inga	  
exempel	  i	  skärminspelningen,	  men	  som	  en	  del	  i	  en	  lärande	  situation	  skulle	  det	  kunna	  
vara	  tänkbart	  i	  framtiden.	  Båda	  respondenterna	  känner	  att	  det	  går	  att	  förmedla	  en	  mer	  
personlig	  känsla	  i	  sina	  kommentarer,	  bättre	  tydlighet	  och	  genom	  att	  medvetet	  nämna	  
alla	  studenter	  vid	  namn	  i	  inspelningarna	  kan	  den	  personliga	  känslan	  stärkas	  ytterligare.	  	  

Du	  är	  mer	  osynlig	  i	  text	  (respondent	  1)	  

Men	  när	  någon	  talar	  till	  dig	  blir	  det	  mer	  påtagligt	  (respondent	  1)	  

Beträffande	  tidsåtgången	  som	  även	  studenterna	  har	  haft	  funderingar	  kring	  i	  sina	  svar	  på	  
enkäten	  anser	  respondent	  1	  att	  om	  inte	  de	  tekniska	  problemen	  hade	  funnits	  hade	  det	  
varken	  tagit	  längre	  eller	  kortare	  tid	  än	  vanligt,	  men	  eftersom	  tekniken	  antagligen	  alltid	  
krånglar	  så	  kommer	  det	  ta	  lite	  längre	  tid.	  Å	  andra	  sidan	  om	  man	  räknar	  in	  att	  lärarna	  får	  
färre	  frågor	  i	  efterhand	  från	  studenterna	  kring	  förtydliganden	  av	  responsen	  så	  sparar	  
man	  tid.	  I	  kontakt	  med	  respondenterna	  har	  studenterna	  uppgett	  att	  det	  bästa	  med	  
tekniken	  var	  att	  de	  kunde	  gå	  tillbaka	  till	  inspelningarna	  och	  lyssna	  flera	  gånger.	  I	  och	  för	  
sig	  kan	  de	  det	  i	  en	  skriven	  text	  också	  men	  antagligen	  känns	  det	  inte	  lika	  tydligt	  för	  dem.	  
Studenterna	  kanske	  tänker	  att	  nu	  säger	  min	  lärare	  så	  och	  då	  blir	  det	  mer	  på	  riktigt	  
spekulerar	  respondenten.	  

	  

Kvaliteten	  i	  den	  muntliga	  responsen.	  	  

Enligt	  respondenterna	  får	  språket	  en	  bättre	  nyansrikedom.	  Det	  känns	  mer	  på	  allvar	  eller	  
på	  riktigt	  när	  man	  måste	  formulera	  sig	  med	  sin	  egen	  röst,	  samtidigt	  tycker	  respondent	  1	  
att	  det	  egentligen	  inte	  borde	  vara	  någon	  skillnad	  mot	  den	  skriftliga	  responsen,	  men	  
videoresponsen	  känns	  mer	  definitiv	  på	  något	  sätt,	  det	  blir	  mer	  på	  ”riktigt”.	  Det	  kanske	  
kan	  vara	  så	  att	  man	  inte	  kan	  komma	  ”undan”	  när	  man	  spelar	  in	  sin	  röst	  funderar	  hon.	  
Det	  upplevs	  som	  att	  läraren	  som	  spelar	  in	  sin	  egen	  röst	  känner	  sig	  mer	  fokuserad.	  
Respondenterna	  uppger	  att	  om	  man	  skulle	  transkribera	  videoresponsen	  så	  skulle	  det	  bli	  
ända	  upp	  till	  2/3	  delar	  mer	  text.	  Det	  skulle	  nästan	  inte	  kunnat	  få	  plats	  inom	  en	  
textbaserad	  respons	  för	  då	  skulle	  det	  bli	  för	  mycket	  text	  och	  ingen	  skulle	  orka	  ta	  sig	  
igenom	  den.	  	  

På	  frågan	  kring	  upplevelsen	  av	  att	  studenterna	  ser	  texten	  som	  blir	  kommenterad	  
samtidigt	  som	  de	  hör	  rösten	  från	  den	  kommenterande	  läraren	  är	  svaret	  att	  det	  inte	  bara	  
är	  en	  fördel	  för	  studenten	  utan	  minst	  lika	  mycket	  för	  läraren.	  Respondenterna	  uppger	  
att	  de	  har	  mycket	  lättare	  att	  kommentera	  texten	  då	  det	  går	  att	  markera	  och	  följa	  texten	  
med	  datormusen	  samtidigt.	  Att	  enbart	  spela	  in	  en	  ljudfil	  skulle	  inte	  alls	  vara	  lika	  
kraftfullt	  utan	  nästan	  meningslöst	  uppger	  respondent	  1,	  hon	  menar	  att	  om	  det	  bara	  
fanns	  en	  ljudfil	  så	  skulle	  det	  inte	  bli	  lika	  synliggjort	  för	  studenten,	  och	  förståelsen	  av	  
responsen	  skulle	  inte	  öka	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  den	  med	  hjälp	  av	  den	  aktuella	  
videometoden.	  	  
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Utveckling	  av	  tekniken.	  

En	  möjlig	  utveckling	  av	  tekniken	  skulle	  kunna	  vara	  enligt	  intervjun	  med	  respondenterna	  
att	  låta	  studenterna	  respondera	  själva	  till	  läraren.	  I	  och	  med	  det	  skulle	  kanske	  
studenterna	  inte	  uttrycka	  sig	  så	  slarvigt	  som	  det	  i	  dag	  upplevs.	  De	  skulle	  antagligen	  vara	  
mer	  tydliga	  och	  skulle	  behöva	  skärpa	  sig	  i	  sitt	  sätt	  att	  uttrycka	  sig	  på.	  Om	  studenten	  har	  
mottagit	  en	  ljudfil	  så	  skulle	  studenten	  kunna	  svara	  med	  en	  ljudfil	  tillbaka	  när	  
ändringarna	  är	  gjorda	  till	  exempel.	  Vidare	  skulle	  studenter	  med	  läs	  och	  skrivsvårigheter	  
kanske	  skulle	  kunna	  få	  hjälp	  av	  att	  de	  skulle	  slippa	  använda	  sig	  av	  skriven	  text	  ibland.	  I	  
sammanhang	  där	  man	  utvecklar	  kompetenser	  som	  läsförståelse	  så	  skulle	  det	  kunna	  
fungera	  väldigt	  bra	  om	  studenterna	  använde	  sig	  av	  auditiva/visuella	  inlämningsmetoder.	  
I	  framtiden	  borde	  även	  studenterna	  kunna	  testa	  att	  göra	  egna	  muntliga	  inspelningar	  
kring	  texter	  som	  de	  skulle	  bedöma	  anser	  respondenterna.	  

	  

Fördelar	  med	  videorespons.	  

Respondent	  1	  upplever	  att	  genom	  att	  använda	  muntlig	  respons	  hinner	  man	  med	  minst	  
tre	  gånger	  mer	  ord	  än	  vid	  skriftlig	  respons.	  För	  de	  lärare	  som	  är	  snabba	  på	  att	  skriva	  
med	  hjälp	  av	  tangentbordet	  så	  borde	  man	  hinna	  mer	  många	  fler	  ord	  med	  hjälp	  av	  den	  
muntliga	  tekniken.	  En	  klar	  fördel	  är	  att	  videoresponsen	  också	  ger	  en	  visuell	  upplevelse	  
av	  texten,	  det	  är	  bra	  att	  blanda	  in	  ett	  sinne	  till.	  	  

Skriftens	  grundläggande	  visuella	  egenskaper	  den	  sitter	  still	  på	  ett	  papper	  som	  de	  
(studenterna)	  ser	  där,	  det	  är	  värdefullt	  absolut,	  det	  måste	  det	  vara.	  	  (respondent	  2)	  

Eftersom	  de	  muntliga	  kommentarerna	  spelas	  in	  så	  säkerställer	  man	  responsen	  och	  den	  
känns	  inte	  lika	  flyktig	  som	  den	  annars	  skulle	  göra.	  

Nackdelar	  med	  videorespons	  

Tekniken	  har	  varit	  en	  stressfaktor	  anser	  respondenten.	  Om	  lärare	  ska	  arbeta	  mer	  med	  
tekniken	  skulle	  support	  behövas	  dygnet	  runt.	  En	  lärare	  på	  lärarutbildningen	  arbetar	  ofta	  
under	  en	  sådan	  tidspress	  att	  det	  inte	  går	  att	  vänta	  med	  att	  få	  hjälp	  när	  det	  ges	  tillfälle.	  
Vid	  införandet	  av	  nya	  system	  behövs	  det	  tid	  för	  inlärning	  och	  support	  under	  
inlärningstiden.	  Teknikstressen	  är	  en	  faktor	  som	  en	  del	  lärare	  vid	  lärarutbildningen	  
känner	  som	  störande	  enligt	  henne,	  samtidigt	  går	  det	  inte	  att	  vila	  på	  gammal	  kunskap	  
alltid.	  Trots	  de	  reservationer	  som	  respondenten	  har	  inför	  tekniken	  kommer	  den	  
användas	  i	  fortsättningen	  ändå.	  Att	  arbetsplatsen	  tillhandahåller	  störningsfria	  rum	  när	  
man	  spelar	  in	  ljudfiler	  är	  något	  som	  tas	  upp	  i	  intervjun	  som	  en	  aspekt	  som	  kommer	  
aktualiseras.	  Det	  kräver	  en	  bra	  planering	  för	  att	  inspelningarna	  ska	  fungera.	  Slutligen	  
understryker	  respondenten	  att	  studenter	  som	  är	  i	  behov	  av	  extra	  stöd	  för	  sina	  studier	  
har	  påtalat	  att	  de	  upplever	  videoresponsen	  som	  extra	  givande	  då	  de	  hemma	  kan	  lyssna	  
på	  inspelningarna	  och	  ta	  till	  sig	  hjälpen	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  tidigare.	  

Skillnader	  mellan	  videorespons	  jämfört	  med	  skriftlig	  respons	  

Tidigare	  har	  granskningsverktyget	  i	  Word	  använts	  av	  respondent	  2	  för	  kommentering	  
av	  studenternas	  kurser.	  Respondenten	  har	  också	  använt	  färgmarkeringar	  och	  en	  
summering	  av	  bedömningen	  i	  anslutning	  till	  texten.	  Skillnaden	  mellan	  videoresponsen	  
och	  den	  enbart	  textbaserade	  är	  att	  både	  den	  auditiva	  och	  visuella	  aspekten	  har	  lagts	  till	  
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anser	  han.	  Studenterna	  kan	  se	  de	  förändringar	  som	  läraren	  gör	  i	  texten	  och	  samtidigt	  
lyssna	  på	  lärarens	  röst	  som	  tar	  sig	  igenom	  kommentarerna.	  Respondent	  2	  uppger	  att	  
man	  kan	  som	  lärare	  vara	  mycket	  mer	  mångordig	  och	  nyansrik	  vilket	  är	  både	  på	  gott	  och	  
ont,	  ibland	  kan	  det	  bli	  lite	  mer	  rörigt	  och	  en	  del	  felsägningar,	  men	  då	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  
göra	  omformuleringar	  vilket	  gör	  samtidigt	  att	  videoresponsen	  blir	  mer	  nyansrik.	  Det	  går	  
att	  prata	  sig	  omkring	  formuleringarna	  eftersom	  det	  talade	  ordet	  är	  mindre	  
energikrävande	  än	  det	  skrivna.	  	  

Den	  största	  skillnaden	  är	  att	  metoden	  bör	  ge	  större	  möjligheter	  att	  
faktiskt	  tydliggöra	  vad	  det	  är	  man	  vill	  och	  vad	  det	  är	  man	  kommenterar.	  
Det	  kräver	  väldigt	  mycket	  energi	  och	  noggrant	  tankearbete	  om	  man	  
skulle	  skriva	  lika	  exakta	  och	  precisa	  kommentarer	  till	  sina	  studenter.	  
(respondent	  2)	  

På	  det	  sättet	  kan	  man	  uppnå	  en	  högre	  kvalitet	  utan	  att	  anstränga	  sig	  lika	  mycket.	  Det	  går	  
att	  hitta	  en	  bättre	  nyansrikedom	  på	  ett	  enklare	  sätt	  i	  den	  muntliga	  kommunikationen.	  
Vidare	  menar	  respondenten	  att	  med	  det	  muntliga	  mediet	  kan	  den	  som	  kommenterar	  
genom	  tonfall	  påpeka	  fel	  och	  brister	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  samtidigt	  som	  det	  går	  att	  
använda	  sig	  av	  en	  positiv	  ton.	  Det	  är	  svårare	  i	  en	  skriven	  text	  och	  kräver	  mer	  
bearbetning	  av	  texten	  så	  att	  den	  inte	  uppfattas	  negativ	  helt	  och	  hållet.	  Du	  hinner	  som	  
lärare	  lägga	  till	  nyanser	  som	  gör	  att	  studenterna	  förstår	  att	  de	  inte	  är	  ett	  personligt	  
misslyckande	  bara	  för	  att	  de	  råkat	  gjort	  något	  fel.	  	  

Man	  tror	  mer	  på	  det	  paralingvistiska.	  (respondent	  2)	  	  

Man	  kan	  hitta	  andra	  kvalitéer	  i	  den	  auditiva	  responsen	  som	  du	  som	  lärare	  
inte	  hittar	  i	  en	  skriven	  kommentar.	  (respondent	  2)	  	  

Tvärtom	  kan	  studenterna	  ha	  större	  möjligheter	  att	  göra	  bättre	  nästa	  gång.	  
Videoresponsen	  kan	  göra	  att	  kommentarerna	  känns	  mer	  övertygande	  än	  när	  
de	  är	  skrivna,	  alltså	  det	  man	  gör	  med	  rösten,	  tonfall	  och	  betoningar	  sätter	  
möjligtvis	  en	  större	  prägel	  på	  studentens	  intryck	  av	  responsen.	  	  

Tillvägagångssätt	  

Förberedelserna	  inför	  videoresponsen	  skiljer	  sig	  mot	  den	  skrivna	  responsen	  menar	  
respondenterna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  gå	  igenom	  texten	  en	  gång	  i	  förväg	  innan	  den	  muntliga	  
responsen	  ska	  spelas	  in.	  Samtidigt	  görs	  markeringar	  i	  texten	  där	  det	  kommer	  ske	  
muntliga	  kommentarer.	  Direkt	  efter	  det	  görs	  inspelningen.	  Det	  är	  bra	  att	  göra	  
inspelningen	  direkt	  så	  att	  man	  har	  allt	  i	  färskt	  minne.	  Studenterna	  borde	  känna	  att	  
responsen	  blir	  mer	  personligt	  anser	  han	  men	  inga	  av	  studenterna	  har	  hört	  av	  sig	  så	  det	  
är	  svårt	  att	  ha	  någon	  bestämd	  uppfattning.	  Arbetsprocessen	  i	  tidsåtgång	  är	  varken	  
kortare	  eller	  längre	  än	  tidigare.	  Det	  borde	  vara	  likvärdigt.	  Antagligen	  tjänar	  lärare	  tid	  på	  
videoresponsen	  när	  tekniken	  fungerar	  fullt	  ut.	  

I	  svårare	  fall	  då	  studenter	  har	  behövt	  mer	  handledning	  har	  han	  tidigare	  mött	  studenten	  
för	  att	  muntligt	  gå	  igenom	  examinationerna,	  nu	  får	  alla	  samma	  möjlighet	  genom	  
videoresponsen	  och	  det	  känns	  som	  en	  kvalitetshöjning.	  Inga	  följdfrågor	  har	  uppkommit	  
från	  studenterna	  med	  krav	  om	  tydliggörande	  kring	  responsen,	  vilket	  ibland	  har	  skett	  
tidigare.	  Vidare	  anser	  respondenten	  att	  en	  större	  frihet	  upplevs	  då	  man	  formulerar	  sig	  
muntligt	  eftersom	  det	  kostar	  mindre	  energi	  och	  tid.	  Det	  går	  lätt	  att	  uttrycka	  sig	  på	  tre	  
olika	  sätt	  med	  hjälp	  av	  muntlig	  kommunikation	  istället	  för	  skriftlig	  enligt	  respondenten.	  
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En	  fördel	  för	  de	  lärare	  som	  är	  snabba	  på	  att	  använda	  tangentbordet	  på	  datorn	  är	  enligt	  
respondenten	  att	  det	  är	  lätt	  att	  visualisera	  förändringar	  i	  texten	  så	  att	  studenterna	  ser	  
hur	  de	  kan	  bearbeta	  sina	  texter.	  Det	  upplevs	  extra	  väsentligt	  när	  man	  kommenterar	  
omtentor	  där	  studenterna	  har	  haft	  svårigheter	  att	  bli	  godkända.	  Det	  blir	  en	  märkbar	  
extra	  tydlighet	  utan	  att	  man	  förlorar	  någon	  pedagogisk	  kraft	  uppger	  han.	  

8.6 Reflektioner kring intervjuerna med lärarna 
Dessa	  reflektioner	  har	  uppkommit	  i	  samband	  med	  att	  intervjuerna	  genomfördes.	  Det	  
finns	  några	  huvudspår	  som	  sammanfattas	  nedan.	  

Tidsaspekten	  

Båda	  lärarna	  har	  tidigare	  använt	  sig	  av	  digital	  teknik	  för	  respons	  tidigare	  men	  
videoresponsen	  har	  visat	  sig	  vara	  en	  teknik	  som	  båda	  tror	  att	  de	  kan	  spara	  tid	  på	  om	  
tekniken	  fungerar	  felfritt.	  Det	  finns	  en	  tydlighet	  i	  att	  båda	  lärarna	  upplever	  en	  höjning	  av	  
kvaliteten	  i	  responsen.	  De	  upplever	  en	  tydlighet	  och	  större	  nyansrikedom	  i	  
videoresponsen	  jämfört	  med	  den	  textbaserade	  responsen.	  I	  och	  med	  det	  har	  de	  upplevt	  
att	  de	  lättare	  kan	  uttrycka	  sig	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  studenten	  förstår	  responsen	  bättre,	  
och	  därigenom	  får	  en	  bättre	  handledning	  och	  möjlighet	  till	  formativ	  bedömning.	  

Förändrat	  arbetssätt	  

Förändringen	  av	  arbetssättet	  som	  infördes	  i	  och	  med	  undersökningen	  har	  upplevts	  av	  
båda	  lärarna	  som	  ett	  steg	  framåt	  för	  att	  förbättra	  både	  handledning,	  respons	  och	  
bedömning	  av	  studenternas	  arbeten	  av	  skriftlig	  karaktär.	  Det	  har	  dock	  varit	  en	  del	  
tekniska	  problem	  som	  båda	  uppger	  men	  samtidigt	  har	  de	  varit	  relativt	  lätta	  att	  åtgärda.	  
Samtidigt	  understryks	  att	  om	  det	  skulle	  bli	  mer	  frekvent	  med	  den	  här	  typen	  av	  respons	  
så	  skulle	  en	  bättre	  support	  till	  lärarna	  behövas	  från	  institutionen.	  Som	  lärare	  behöver	  
man	  ha	  en	  trygghet	  i	  att	  veta	  att	  man	  ska	  kunna	  räkna	  med	  att	  få	  teknisk	  support	  med	  
kort	  varsel	  uppges	  i	  intervjuerna.	  

Kvalitet	  

Lärarna	  är	  överens	  om	  att	  för	  studenter	  med	  behov	  av	  extra	  stöd	  är	  videoresponsen	  av	  
extra	  värde.	  Med	  hjälp	  av	  videorespons	  får	  därigenom	  samtliga	  studenter	  samma	  typ	  av	  
respons	  som	  bara	  de	  svagare	  studenterna	  mottog	  tidigare.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  
videorespons	  så	  förändras	  kommunikationen	  och	  även	  lärstilen	  mellan	  lärare	  och	  
student.	  Bodström	  (2011)	  uppger	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  lärare	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  
lärstilar	  i	  kommunikationen	  med	  sina	  elever	  och	  inte	  bara	  använda	  den	  lärstil	  som	  
känns	  rätt	  för	  läraren	  själv.	  Därigenom	  kan	  man	  nå	  en	  högre	  kvalitet	  i	  kommunikationen	  
mellan	  lärare	  och	  elev	  och	  få	  en	  bättre	  förståelse	  i	  det	  här	  fallet	  av	  den	  respons	  som	  
läraren	  har	  givit.	  Båda	  lärare	  i	  undersökningen	  uppger	  att	  när	  de	  använt	  sig	  av	  tekniken	  
har	  det	  blivit	  lättare	  att	  använda	  sig	  av	  ett	  nyansrikt	  språk.	  Det	  har	  inte	  tagit	  lika	  mycket	  
av	  tankekraften	  för	  att	  nå	  fram	  med	  sin	  respons.	  Intervjuerna	  ger	  en	  positiv	  bild	  av	  
videoresponsen	  till	  största	  del.	  Det	  negativa	  kan	  sammanfattas	  med	  oro	  inför	  att	  
tekniken	  kan	  svika	  eller	  att	  bandbredden	  då	  man	  ska	  ladda	  upp	  färdiga	  filmer	  behöver	  
vara	  bättre	  än	  den	  man	  har	  hemma	  och	  på	  det	  viset	  blir	  man	  tvingad	  till	  att	  arbeta	  inom	  
Högskolans	  nätverk	  för	  att	  kunna	  komma	  åt	  snabbare	  uppladdningstider.	  Båda	  lärarna	  
uppger	  att	  de	  kan	  tänka	  sig	  fortsätta	  arbeta	  med	  tekniken	  fortsättningsvis.	  	  
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8.7 Sammanfattande resultat 
Gemensamt	  för	  de	  tre	  olika	  grupperna	  som	  deltagit	  i	  studien	  är	  att	  alla	  anger	  
videoresponsen	  som	  ett	  sätt	  att	  förbättra	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  
elev/student.	  Den	  övergripande	  förbättringen	  enligt	  studien	  är	  att	  förståelsen	  av	  
responsen	  från	  läraren	  ökar.	  De	  mottagande	  studenterna	  anger	  att	  den	  muntliga	  
responsen	  ger	  en	  närhet	  och	  personlighet	  som	  saknas	  i	  den	  skriftliga.	  Förståelsen	  av	  
responsen	  gör	  att	  det	  krävs	  mindre	  uppföljningssamtal	  mellan	  lärare	  och	  student	  och	  att	  
studenterna	  känner	  att	  de	  lärt	  sig	  något	  av	  responsen	  som	  de	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  
förbättra	  sitt	  resultat	  i	  nästkommande	  examination	  eller	  omexamination.	  	  

Lärarna	  som	  deltagit	  i	  studien	  anger	  i	  sina	  kommentarer	  att	  de	  upplever	  en	  större	  frihet	  
i	  sina	  kommentarer	  då	  de	  snabbt	  kan	  formulera	  sig	  i	  tal	  istället	  för	  i	  text.	  De	  har	  också	  
upplevt	  att	  de	  inte	  har	  fått	  så	  många	  förfrågningar	  om	  uppföljningar	  av	  responsen,	  vilket	  
de	  anser	  är	  en	  tidsbesparande	  faktor	  som	  är	  nog	  så	  viktig	  att	  beakta	  i	  sammanhanget.	  
Vidare	  menar	  lärarna	  att	  det	  de	  hinner	  formulera	  på	  några	  minuters	  tal	  ger	  en	  möjlighet	  
att	  höja	  kvaliteten	  på	  responsen	  så	  att	  alla	  studenter	  får	  en	  möjlighet	  till	  att	  få	  en	  
bedömning	  som	  inte	  bara	  ger	  en	  upplysning	  av	  betyget	  utan	  även	  en	  möjlighet	  till	  
förbättring	  och	  fördjupning	  av	  det	  som	  varit	  positivt	  i	  arbetet.	  Lärarnas	  förhoppning	  är	  
att	  studenterna	  inte	  bara	  tar	  till	  sig	  responsen	  för	  en	  enskild	  examination	  utan	  att	  den	  
kan	  ge	  ett	  fortsatt	  bättre	  resultat	  i	  deras	  vidare	  studier.	  

Studenterna	  som	  själva	  fick	  genomföra	  videorespons	  till	  sina	  elever	  upplevde	  den	  
muntliga	  responsen	  som	  mer	  utmanande,	  men	  också	  mer	  varierad	  och	  nyansrik.	  De	  
upplevde	  videoresponsen	  som	  en	  möjlighet	  att	  ge	  respons	  som	  ett	  lärande	  tillfälle	  för	  
eleverna.	  En	  del	  av	  studenterna	  var	  tveksamma	  om	  tiden	  skulle	  räcka	  till	  för	  att	  ge	  
videorespons	  till	  alla	  elever.	  Eftersom	  studenterna	  själva	  aldrig	  hade	  mottagit	  
videorespons	  tidigare	  visste	  de	  inte	  själva	  hur	  de	  skulle	  ge	  videorespons	  och	  därför	  tog	  
det	  lång	  tid	  för	  en	  del	  av	  dem	  att	  genomföra	  inspelningarna	  av	  videoresponsen.	  
Majoriteten	  av	  studenterna	  som	  själva	  genomförde	  videorespons	  är	  efteråt	  positiva	  till	  
metoden	  och	  ser	  fördelar	  med	  den	  som	  de	  inte	  kunde	  se	  initialt.	  	  

9.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  	  

9.1 Teknikens påverkan av arbetsmetoderna för respons av 
examinationer 
I	  de	  studier	  som	  tidigare	  har	  genomförts,	  exempelvis	  Beard	  (2012)	  har	  man	  inte	  använt	  
sig	  av	  möjligheten	  att	  både	  spela	  in	  ljud	  och	  se	  bilden	  av	  den	  skrivna	  texten	  i	  form	  av	  en	  
film.	  I	  de	  resultat	  som	  Beard	  (2012)	  presenterat	  har	  studenter	  beskrivit	  att	  de	  gärna	  ser	  
den	  skriftliga	  bedömningen	  samtidigt	  som	  de	  hör	  responsen.	  I	  undersökningen	  
genomförd	  av	  McFarlane	  &	  Wakeman	  (2011)	  visar	  svar	  från	  kritiska	  studenter	  att	  
bristen	  på	  att	  samtidigt	  se	  texten	  som	  man	  hör	  ljudet	  från	  lärarens	  röst	  är	  något	  som	  
borde	  åtgärdas.	  	  De	  anser	  att	  det	  ger	  en	  bättre	  och	  mer	  exakt	  uppfattning	  av	  det	  som	  
borde	  förbättras	  i	  texterna.	  I	  studien	  som	  genomförts	  i	  Borås	  har	  det	  varit	  möjligt	  att	  
länka	  ihop	  ljudet	  med	  den	  synliga	  representationen	  av	  texten	  med	  de	  ändringar	  och	  
kommentarer	  som	  kan	  göras	  i	  realtid	  av	  lärarna.	  	  

Eftersom	  tekniken	  förbättras	  avsevärt	  på	  väldigt	  kort	  tid	  är	  det	  nu	  möjligt	  att	  genomföra	  
videorespons	  enligt	  den	  teknik	  som	  efterfrågades	  bland	  annat	  i	  undersökningen	  gjord	  av	  
McFarlane	  &	  Wakeman	  (2011).	  Lärarna	  som	  varit	  involverade	  i	  studien	  har	  uttryckt	  sin	  
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upplevelse	  av	  större	  frihet	  då	  de	  använt	  sina	  röster	  för	  respons	  istället	  för	  skriven	  text.	  
De	  resultat	  som	  redovisats	  i	  delstudie	  3	  visar	  att	  lärarnas	  upplevelse	  av	  videoresponsen	  
pekar	  på	  att	  videoresponsen	  ger	  en	  möjlighet	  att	  uppleva	  en	  större	  närhet	  och	  samspel	  
med	  studenten	  och	  därigenom	  nå	  fram	  till	  ett	  lärande.	  	  

I	  de	  teorier	  kring	  lärande	  för	  bedömning	  som	  Wiliam	  (2012)	  skriver	  om	  är	  
videoresponsen	  i	  min	  mening	  ett	  mycket	  användbart	  verktyg.	  Videoresponsen	  kan	  
skapa	  ett	  lärande	  tillfälle	  för	  eleven/studenten	  i	  det	  sociala	  sammanhang	  som	  
eleven/studenten	  och	  läraren	  skapar	  genom	  den	  inspelade	  videoresponsen.	  
Videoresponsen	  fungerar	  i	  ett	  samspel	  mellan	  elev	  och	  lärare	  precis	  som	  Vygotskij	  
beskriver	  i	  sin	  teori	  kring	  sociokulturellt	  lärande.	  Wiliam	  (2012)	  anser	  att	  en	  av	  
nyckelstrategierna	  för	  att	  lyckas	  med	  formativ	  bedömning	  är	  att	  ge	  feedback	  som	  för	  
lärandet	  framåt	  så	  kallad	  feedforward.	  I	  det	  sammanlagda	  resultatet	  från	  
undersökningen	  har	  många	  inblandade	  både	  lärare	  och	  studenter	  uppgivit	  att	  de	  anser	  
att	  videorespons	  är	  ett	  sätt	  att	  utnyttja	  en	  bedömning	  av	  en	  examination	  till	  ett	  lärande	  
tillfälle.	  För	  att	  respons	  ska	  ge	  ett	  ökat	  lärande	  måste	  feedbacken	  vara	  fokuserad	  och	  
tydlig	  menar	  Wiliam.	  Den	  måste	  sätta	  igång	  en	  kognitiv	  process	  hos	  eleven/studenten.	  I	  
studien	  kring	  användning	  av	  videorespons	  markeras	  förståelsen	  av	  responsen	  som	  en	  
tydlig	  positiv	  markör	  av	  de	  utfrågade	  studenterna.	  I	  och	  med	  deras	  bättre	  förståelse	  av	  
lärarnas	  respons	  kan	  deras	  kognitiva	  process	  bättre	  stimuleras	  och	  mycket	  av	  det	  
Wiliam	  skriver	  i	  sina	  texter	  kring	  formativ	  bedömning	  och	  bedömning	  för	  lärande	  
stämmer	  överens	  med	  mina	  slutsatser	  kring	  resultatet	  från	  studien.	  

Många	  studenter	  har	  svarat	  att	  de	  uppfattar	  möjligheten	  att	  både	  se	  sin	  text	  och	  höra	  
lärarens	  röst	  som	  en	  extra	  dimension	  till	  responsen.	  Studenterna	  värdesätter	  
kombinationen	  och	  skulle	  inte	  vilja	  vara	  utan	  den	  vilket	  lärarna	  i	  undersökningen	  också	  
uttrycker.	  Den	  ger	  också	  en	  möjlighet	  för	  de	  studenter	  som	  lär	  sig	  bättre	  genom	  de	  
visuella	  och	  auditiva	  sinnena	  att	  ta	  till	  sig	  responsen	  från	  läraren	  vilket	  är	  viktigt	  för	  
kunskapsbildningen	  och	  det	  självständiga,	  självreglerande	  lärandet	  som	  många	  
utbildare	  eftersträvar.	  Studenterna	  får	  genom	  videoresponsen	  en	  mer	  nyansrik	  
återkoppling	  av	  sin	  lärare	  än	  tidigare	  och	  kan	  därigenom	  omvandla	  responsen	  och	  
handledningen	  i	  en	  specifik	  kurs	  till	  en	  annan	  kurs	  i	  sina	  vidare	  studier	  lättare	  än	  
tidigare.	  Wiliam	  beskriver	  att	  respons	  som	  fungerar	  på	  bästa	  sätt	  ska	  ge	  mer	  arbete	  åt	  
den	  som	  mottar	  responsen	  är	  den	  som	  ger	  den.	  	  

Att	  använda	  sig	  av	  en	  aktionsforskningsansats	  i	  undersökningen	  har	  gjort	  att	  metoden	  
har	  kunnat	  prövas	  bland	  lärare	  som	  frivilligt	  sagt	  att	  de	  vill	  utveckla	  sina	  metoder	  för	  
handledning	  och	  bedömning.	  Resultatet	  i	  en	  undersökning	  där	  det	  hade	  skett	  ett	  
slumpmässigt	  urval	  av	  lärare	  som	  hade	  tvingats	  använda	  metoden	  hade	  säkert	  blivit	  en	  
helt	  annan.	  Att	  göra	  en	  förändring	  i	  sina	  egna	  arbetssätt	  är	  inte	  något	  som	  är	  lätt	  och	  det	  
behövs	  en	  positiv	  grundsyn	  för	  att	  det	  ska	  bli	  bra	  genomfört.	  Tack	  vare	  
aktionsforskningsansatsen	  i	  undersökningen	  har	  också	  en	  rad	  nya	  frågeställningar	  
kopplade	  till	  respons	  och	  formativ	  bedömning	  i	  den	  högre	  utbildningen	  uppkommit.	  De	  
frågorna	  kommer	  säkerligen	  leda	  till	  ett	  fortsatt	  utvecklingsarbete	  kring	  området.	  
Rönnerman	  (2004)	  påpekar	  att	  aktionsforskning	  handlar	  om	  att	  forskare	  och	  praktiker	  
gemensamt	  försöker	  utveckla	  en	  förändring	  vilket	  den	  här	  studien	  visat	  med	  tydlighet.	  

Genom	  införandet	  av	  videorespons	  med	  hjälp	  av	  skärminspelningar	  så	  har	  den	  digitala	  
tekniken	  tillfört	  ett	  nytt	  verktyg	  till	  läraren	  som	  öppnar	  möjligheter	  att	  kommunicera	  på	  
ett	  annorlunda	  sätt	  än	  tidigare.	  Möjligheten	  att	  förstärka	  återkopplingen	  till	  studenterna	  
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med	  hjälp	  av	  videoteknik	  har	  gjort	  att	  bland	  annat	  nyanseringar	  av	  responsen	  kunnat	  bli	  
bredare.	  Enligt	  nivå	  3	  i	  Puenteduras	  SAMR	  modell	  (se	  fig	  1)	  så	  har	  tekniken	  givit	  
användare	  möjlighet	  att	  omdefiniera	  sitt	  arbetssätt	  som	  inte	  var	  möjligt	  utan	  teknologin.	  
Utan	  teknikens	  hjälp	  så	  skulle	  det	  vara	  omöjligt	  att	  genomföra	  respons	  på	  motsvarande	  
sätt.	  De	  tekniker	  som	  använts	  i	  undersökningen	  är	  relativt	  enkla	  för	  utföraren	  men	  
väldigt	  sofistikerade	  om	  man	  ser	  det	  ur	  ett	  tekniskt	  perspektiv.	  Användningen	  av	  SAMR-‐
modellen	  i	  analysen	  av	  resultatet	  förstärker	  förståelsen	  av	  att	  införandet	  av	  teknik	  i	  
utbildningen	  kan	  utvecklas	  till	  nya	  arbetssätt.	  	  

Den	  kritiska	  hållningen	  till	  teknikanvändning	  på	  högskoleutbildningar	  inom	  
pedagogiska	  ämnen	  är	  en	  motpol	  till	  resultatet	  från	  denna	  undersökning	  och	  gör	  det	  
antagligen	  svårt	  att	  genomföra	  en	  större	  förändring.	  Lärarutbildningarna	  är	  inte	  mogna	  
ännu	  att	  ta	  steget	  till	  att	  använda	  sig	  av	  webbaserade	  undervisningsformer	  som	  
videoresponsen	  kan	  vara	  en	  del	  av.	  De	  förändrade	  arbetsformer	  som	  videoresponsen	  
kan	  vara	  en	  del	  av	  är	  inte	  något	  som	  lärarutbildningarna	  i	  Sverige	  har	  någon	  gemensam	  
strategi	  kring	  och	  det	  finns	  även	  inte	  några	  sådana	  direktiv	  från	  Högskoleverket	  eller	  
utbildningsdepartementet.	  Om	  man	  vill	  införa	  mer	  teknik	  inom	  lärandet	  på	  
lärarutbildningarna	  i	  dag	  så	  är	  det	  fortfarande	  på	  den	  individuella	  lärarens	  villkor	  och	  
initiativ.	  De	  försök	  som	  har	  gjorts	  bland	  annat	  av	  Stiftelsen	  för	  kompetensutveckling	  att	  
påverka	  lärarutbildningarna	  till	  ett	  mer	  frekvent	  användande	  av	  digital	  teknik	  har	  inte	  
givit	  någon	  större	  effekt.	  Det	  är	  fortfarande	  i	  stort	  eldsjälar	  inom	  lärarutbildningarna	  
som	  bär	  upp	  inslag	  av	  digital	  kompetens	  i	  de	  olika	  kurserna	  inom	  lärarutbildningarna.	  

Om	  man	  ser	  på	  det	  centrala	  resultatet	  i	  undersökningen	  kring	  videorespons	  så	  går	  det	  
inte	  att	  bortse	  från,	  oavsett	  teknikproblem,	  att	  responsen	  från	  studenter	  och	  
upplevelsen	  av	  lärarna	  är	  väldigt	  positiv,	  så	  pass	  positiv	  att	  de	  negativa	  sidorna	  borde	  
kunna	  överkommas.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  man	  inte	  säljer	  in	  metoden	  som	  en	  
universallösning,	  utan	  uppmärksammar	  problemen	  och	  ger	  möjlighet	  till	  support	  till	  de	  
lärare	  som	  vill	  pröva	  metoden.	  Även	  om	  videoresponsen	  inte	  alltid	  fungerar	  perfekt	  så	  
ger	  metoden	  ändå	  en	  uppmärksamhet	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  att	  studentrespons	  görs	  
så	  tydlig	  och	  kommunikativ	  som	  möjligt.	  Videoresponsen	  kan	  vara	  en	  start	  till	  vidare	  
diskussioner	  kring	  hur	  man	  förbättrar	  kommunikationen	  på	  olika	  plan	  mellan	  lärare	  och	  
studenter.	  Att	  den	  skriftliga	  kommunikationen	  alltid	  ska	  vara	  den	  som	  är	  mest	  lämplig	  
och	  pålitlig	  är	  något	  som	  den	  här	  studiens	  resultat	  ifrågasätter.	  Att	  testa	  nya	  metoder	  
som	  studenten	  själv	  inte	  har	  erfarenhet	  ifrån	  sin	  egen	  skoltid	  kan	  anses	  som	  riskabelt	  
och	  svårt	  av	  en	  del	  lärarstudenter	  eftersom	  många	  lärarstudenter	  har	  en	  klar	  och	  tydlig	  
bild	  av	  hur	  skolan	  ser	  ut	  och	  hur	  undervisning	  ska	  bedrivas	  utifrån	  sin	  egen	  skoltid.	  Att	  
utmana	  lärarstudenterna	  är	  en	  del	  av	  utbildningen	  för	  att	  uppmärksamma	  studenterna	  
på	  olika	  arbetsmetoder	  och	  infallsvinklar.	  

9.2 Muntlig och skriftliga examinationer 
En	  viktig	  del	  i	  resultatet	  från	  studien	  är	  att	  det	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  hur	  mycket	  
innehåll	  det	  skrivna	  ordet	  kan	  innehålla	  i	  jämförelse	  med	  det	  muntliga.	  Det	  är	  uppenbart	  
att	  studenterna	  som	  deltagit	  i	  studien	  både	  tycker	  att	  det	  är	  positivt	  att	  ta	  emot	  muntlig	  
respons	  men	  samtidigt	  svårt	  att	  ge	  den.	  Enligt	  Studentbarometern	  (2007)	  så	  möter	  inte	  
svenska	  studenter	  speciellt	  mycket	  muntliga	  typer	  av	  examinationer	  och	  på	  det	  sättet	  är	  
de	  inte	  förberedda	  på	  den	  typen	  av	  examination	  när	  den	  väl	  förekommer.	  Speciellt	  i	  
lärarutbildningen	  bör	  det	  vara	  en	  viktig	  del	  av	  examinationsformerna	  då	  det	  blivande	  
läraryrket	  kräver	  en	  tydlighet	  och	  lätthet	  i	  muntlig	  kommunikation	  och	  framställning.	  	  
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9.3 Slutsats 
Som	  en	  övergripande	  slutsats	  från	  undersökningen	  anser	  jag	  att	  videorespons	  kan	  ge	  
många	  nya	  aspekter	  på	  hur	  lärande	  kan	  främjas	  inom	  högre	  utbildning.	  Videorespons	  
ger	  enligt	  studiens	  resultat	  en	  möjlighet	  för	  lärare	  inom	  högre	  utbildning	  att	  ge	  
studenter	  en	  respons	  som	  kan	  leda	  fram	  till	  att	  examinationer	  kan	  bli	  ett	  lärande	  tillfälle	  
i	  större	  grad.	  Den	  formella	  bedömningen	  som	  i	  mycket	  inte	  diskuteras	  inom	  högre	  
utbildning	  kan	  stärkas	  genom	  att	  videorespons	  används	  som	  en	  teknik	  för	  att	  stödja	  
studenternas	  lärande.	  I	  de	  resultat	  som	  studien	  visar,	  och	  den	  praktiska	  erfarenhet	  som	  
fortsatt	  användning	  av	  videorespons	  inom	  lärarutbildning	  har	  givit,	  uppfattas	  tekniken	  
som	  ett	  utomordentligt	  bra	  sätt	  att	  stödja	  studenternas	  vidare	  utvecklingsmöjligheter.	  
De	  tidsvinster	  som	  upplevs	  av	  lärare	  både	  i	  undersökningen	  och	  i	  dess	  efterföljande	  
tillämpning	  är	  samtidigt	  en	  viktig	  aspekt	  med	  tanke	  på	  många	  lärares	  väldigt	  pressade	  
tidsramar	  för	  uppföljning	  av	  examinationer	  och	  i	  handledningssituationer.	  I	  en	  vidare	  
spridning	  av	  videorespons	  tekniken	  är	  en	  sådan	  aspekt	  viktig	  att	  framföra	  för	  de	  
lärargrupper	  som	  eventuellt	  inte	  känner	  sig	  redo	  att	  testa	  nya	  redskap	  i	  sin	  
undervisning.	  Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  synliggöra	  de	  vinster	  som	  sker	  för	  den	  
individuella	  studenten	  och	  dennes	  vidare	  utveckling	  av	  sitt	  lärande.	  Läraren	  utgör	  en	  
betydande	  del	  av	  studenternas	  förståelse	  för	  sitt	  eget	  lärande	  enligt	  de	  sociokulturella	  
teorier	  som	  beskriv	  i	  rapporten.	  Videoresponsen	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  nå	  fram	  till	  
studenternas	  utvecklingszon	  som	  ständigt	  behöver	  näras	  med	  upplevelser	  och	  
aktiviteter	  för	  att	  nå	  till	  ett	  nytt	  plan.	  

9.4 Vidare forskning 
Spridningen	  av	  undersökningen	  kommer	  ske	  först	  och	  främst	  inom	  lärarutbildningen	  
vid	  Högskolan	  i	  Borås	  som	  ett	  led	  att	  utveckla	  nya	  arbetsmetoder.	  Även	  inom	  nationella	  
nätverk	  kring	  högre	  utbildning,	  aktionsforskning	  och	  högskolepedagogik	  finns	  intresse	  
för	  de	  frågor	  som	  underökningen	  behandlar.	  För	  att	  föra	  diskussionen	  och	  
förändringsarbetet	  vidare	  krävs	  en	  fördjupad	  studie	  hur	  man	  kan	  utveckla	  metoderna	  
med	  respons	  av	  studenters	  inlämnade	  skriftliga	  arbeten.	  En	  fortsättning	  skulle	  vara	  att	  
studera	  två	  grupper	  av	  studenter	  som	  under	  en	  längre	  tid	  får	  respons	  med	  två	  olika	  
metoder,	  exempelvis	  skriftlig	  och	  med	  videorespons.	  En	  större	  svarsrespons	  skulle	  
kunna	  ge	  en	  ännu	  bättre	  trovärdighet	  i	  resultatet	  och	  ge	  ett	  bredare	  underlag	  till	  
diskussioner	  om	  förändrade	  arbetssätt.	  Dock	  ger	  det	  jämna	  resultatet	  från	  både	  enkät	  
och	  intervju	  en	  tydlig	  riktning	  hur	  inställningen	  till	  videorespons	  både	  hos	  lärare	  och	  
studenter	  ser	  ut.	  Att	  göra	  liknande	  studier	  som	  denna	  med	  andra	  studentgrupper	  från	  
olika	  utbildningsområden	  så	  som	  skett	  i	  Storbritannien	  och	  Norge	  skulle	  vara	  en	  
intressant	  utgångspunkt	  för	  att	  få	  mer	  bredd	  i	  underlaget	  kring	  hur	  videorespons	  
uppfattas	  av	  studenter	  och	  lärare.	  Den	  formativa	  bedömningen	  är	  under	  utveckling	  
inom	  högskolevärlden	  och	  videoresponsen	  är	  en	  del	  av	  den.	  Det	  fattas	  fortfarande	  i	  
Sverige	  en	  större	  studie	  kring	  hur	  videorespons	  kan	  förändra	  handledning	  och	  
bedömning,	  en	  sådan	  skulle	  vara	  intressant	  att	  genomföra	  för	  att	  kunna	  se	  resultat	  från	  
ett	  svenskt	  perspektiv.	  Ett	  spår	  att	  gå	  vidare	  i	  kring	  videorespons	  är	  hur	  det	  stärker	  de	  
studenter	  som	  har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  av	  olika	  slag.	  Högskolestudier	  är	  mycket	  
utmanande	  för	  den	  typen	  av	  studenter	  och	  genom	  studier	  kring	  videorespons	  kan	  
förhoppningsvis	  nya	  metoder	  för	  att	  stödja	  dessa	  studenter	  uppkomma.	  	  
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Bilagor	  

Bilaga 1Informationsbrev 
Borås	  den	  7	  mars	  2012	  

	  

Information	  kring	  studie	  i	  nya	  arbetssätt	  för	  respons	  för	  skriftliga	  examinationer	  

	  

Jag	  kommer	  under	  våren	  2012	  genomföra	  en	  mindre	  studie	  kring	  hur	  förändrade	  
arbetssätt	  vid	  respons	  på	  skriftliga	  examinationer	  upplevs	  av	  såväl	  lärare	  som	  studenter.	  
Ni	  kommer	  att	  få	  exempel	  på	  dessa	  förändrade	  arbetssätt	  genom	  den	  examination	  som	  
Ann-‐Sofie	  Karlsson	  kommer	  att	  genomföra	  med	  er.	  Studien	  genomför	  jag	  som	  en	  del	  av	  
min	  utbildning	  vid	  masterprogrammet	  i	  pedagogiskt	  arbete	  här	  vid	  Högskolan	  i	  Borås.	  	  
Efter	  att	  ni	  har	  fått	  respons	  på	  examinationerna	  så	  kommer	  jag	  att	  skicka	  ut	  en	  mindre	  
enkät	  med	  några	  frågor	  samt	  slumpmässigt	  välja	  ut	  några	  deltagare	  i	  kursen	  för	  
intervjuer.	  	  

Med	  hjälp	  av	  enkäten	  och	  intervjuerna	  kommer	  jag	  förhoppningsvis	  kunna	  analysera	  
hur	  det	  förändrade	  sättet	  att	  ge	  respons	  på	  textbaserade	  examinationer	  upplevs	  av	  
lärare	  och	  studenter.	  Det	  jag	  är	  speciellt	  intresserad	  av	  är	  om	  det	  upplevs	  någon	  skillnad	  
i	  kvalité	  på	  kommunikationen	  mellan	  student	  och	  lärare.	  

Alla	  uppgifter	  som	  samlas	  in	  via	  min	  undersökning	  kommer	  endast	  användas	  till	  denna	  
studie.	  Ingen	  deltagare	  kommer	  att	  kunna	  identifieras	  av	  andra	  än	  mig.	  Självklart	  är	  det	  
frivilligt	  att	  delta	  i	  undersökningen.	  Frågorna	  kommer	  att	  finnas	  tillgängliga	  via	  Ping	  
Pong	  och	  besvaras	  också	  där.	  

Jag	  hoppas	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  har	  tid	  att	  svara	  på	  frågorna	  och	  att	  även	  några	  har	  
tid	  att	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju.	  För	  eventuella	  frågor	  så	  går	  det	  bra	  att	  maila	  eller	  ringa,	  
se	  uppgifter	  nedan.	  

	  

	  

	  

Vänliga	  hälsningar,	  

Tobias	  Ruhtenberg,	  Högskolan	  i	  Borås	  

	  

tobias.ruhtenberg@hb.se	  

tel:	  0704957972	  



	  38	  

Bilaga 2 Informationsbrev 
Borås	  den	  3	  maj	  2012	  

	  

Information	  kring	  studie	  i	  nya	  arbetssätt	  för	  respons	  för	  skriftliga	  examinationer	  

	  

Jag	  kommer	  under	  våren	  2012	  genomföra	  en	  mindre	  studie	  kring	  hur	  förändrade	  
arbetssätt	  vid	  respons	  på	  skriftliga	  examinationer	  upplevs	  av	  såväl	  lärare	  som	  studenter.	  
Med	  hjälp	  av	  enkäten	  och	  intervjuerna	  kommer	  jag	  förhoppningsvis	  kunna	  analysera	  
hur	  det	  förändrade	  sättet	  att	  ge	  respons	  på	  textbaserade	  examinationer	  upplevs	  av	  
lärare	  och	  studenter.	  Det	  jag	  är	  speciellt	  intresserad	  av	  är	  om	  det	  upplevs	  någon	  skillnad	  
i	  kvalité	  på	  kommunikationen	  mellan	  student	  och	  lärare.	  

Eftersom	  responsen	  nu	  är	  genomförd	  med	  studenterna	  vill	  jag	  genomföra	  intervjuer	  
med	  dig	  som	  lärare	  och	  hoppas	  att	  du	  kan	  ha	  tid	  för	  det.	  

Alla	  uppgifter	  som	  samlas	  in	  via	  min	  undersökning	  kommer	  endast	  användas	  till	  denna	  
studie.	  Ingen	  deltagare	  kommer	  att	  kunna	  identifieras	  av	  andra	  än	  mig.	  Självklart	  är	  det	  
frivilligt	  att	  delta	  i	  undersökningen.	  Intervjun	  kommer	  ta	  ca	  45	  minuter	  i	  anspråk.	  

	  

	  

	  

Vänliga	  hälsningar,	  

Tobias	  Ruhtenberg,	  Högskolan	  i	  Borås	  

	  

tobias.ruhtenberg@hb.se	  

tel:	  0704957972	  
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Bilaga 3 Frågeställningar enkätundersökning 
Frågeställningar	  kring	  auditiv	  respons	  

	  

	  
	  

• Vilken	  var	  din	  reaktion	  när	  du	  fick	  den	  auditiva	  responsen?	  
(Mycket	  positiv,	  positiv,	  mindre	  positiv,	  ingen	  åsikt)	  
	  

• Tycker	  du	  att	  auditiv	  respons	  blir	  mer	  eller	  mindre	  personlig	  än	  skriftlig?	  
(mer	  personlig,	  mindre	  personlig,	  ingen	  åsikt)	  
	  

• Tycker	  du	  att	  den	  auditiva	  responsen	  har	  påverkat	  ditt	  lärande	  i	  kursen?	  
(	  Ja	  i	  hög	  grad,	  ja	  i	  mindre	  grad,	  ingen	  påverkan,	  ingen	  åsikt)	  
	  

• Tyckte	  du	  att	  den	  auditiva	  responsen	  gav	  dig	  bättre	  eller	  sämre	  förståelse	  av	  vad	  
läraren	  menade?	  
(bättre	  förståelse,	  sämre	  förståelse,	  ingen	  åsikt)	  
	  

• Har	  du	  varit	  tvungen	  att	  kontakta	  läraren	  för	  att	  klargöra	  den	  auditiva	  
responsen?	  
(ja,	  nej)	  
	  

• Har	  du	  varit	  tvungen	  att	  kontakta	  din	  lärare	  tidigare	  då	  du	  fått	  textbaserade	  
respons	  på	  dina	  inlämningsuppgifter?	  
(ja,	  nej)	  
	  

• Vilka	  är	  dina	  övriga	  tankar	  kring	  auditiv	  respons?	  
(fri	  text)	  
	  

• Skulle	  du	  vilja	  se	  mer	  av	  auditiv	  respons	  i	  andra	  kurser	  i	  fortsättningen?	  
(ja,	  nej,	  ingen	  åsikt)	  
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Bilaga 4 Frågor intervjuundersökning 
	  

Frågor	  intervjuundersökning	  Auditiv	  respons	  vt	  2012	  

	  

På	  vilket	  sätt	  har	  du	  gett	  respons	  tidigare	  på	  skriftliga	  arbeten?	  

På	  vilka	  sätt	  skiljer	  sig	  den	  auditiva	  responsen	  mot	  den	  metod	  du	  gjort	  förut?	  

Vilka	  förberedelser	  har	  du	  varit	  tvungen	  att	  göra	  innan	  du	  kunde	  sätta	  igång?	  

Vilka	  kvalitéer	  kan	  man	  hitta	  i	  auditiv	  respons?	  

Tycker	  du	  att	  auditiv	  respons	  är	  mer	  eller	  mindre	  personlig	  än	  skriftlig	  respons?	  

På	  vilket	  sätt	  skiljer	  sig	  tidsåtgången	  när	  du	  gav	  auditiv	  respons?	  

Fick	  du	  svara	  på	  många	  frågor	  från	  studenterna	  kring	  innehållet	  på	  din	  respons	  efter	  att	  
du	  lämnat	  ut	  den?	  

Upplever	  du	  en	  större	  frihet	  i	  uttryck	  när	  du	  gav	  auditiv	  respons?	  

Skulle	  du	  kunna	  uppskatta	  hur	  mängden	  ord	  skiljer	  i	  den	  auditiva	  responsen	  jämfört	  
med	  den	  textbaserade?	  

Tror	  du	  att	  möjligheten	  att	  se	  texten	  samtidigt	  som	  du	  kommenterar	  har	  betydelse	  för	  
studenterna	  eller	  hade	  det	  räckt	  med	  bara	  en	  ljudfil?	  

Vill	  du	  fortsätta	  med	  tekniken?	  

Ser	  du	  några	  utvecklingsmöjligheter	  i	  tekniken?	  

Vilken	  respons	  har	  du	  fått	  av	  studenterna?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


