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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad undervisning 
(virtual reality, VR) i speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 
som alternativ och komplement till autentiska test med elever för att belysa lärande, etiska aspekter 
och bedömningsformen i en VR-miljö. 
 
Bakgrunden till studien är att speciallärarstudenterna behöver öva upp sina färdigheter i att 
genomföra språk-, skriv- och läsutredningar. Problemet som kan uppstå är att studenternas behov 
av färdighetsträning kan hamna i motsatsförhållande till autentiska elevers integritet och medföra 
etiska och bedömningsmässiga konsekvenser. 
 
I studien användes kvalitativa metoder. Speciallärarstudenterna deltog i ett lärtillfälle om en VR-
simulerad dynamisk bedömning, vilket observerades. Alla deltagarna intervjuades sedan i 
fokusgrupper om VR-simulering, bedömningspraktik och etik. De lämnade även en skriftlig 
reflekterande anteckning om lärtillfället. Analysen av resultatet gjordes utifrån ett situerat, 
sociokulturellt perspektiv på lärande med utgångspunkt i fyra dimensioner: mening, praktik, 
gemenskap och identitet (Wenger, 1998). I analysen av själva lärandesituationen togs även 
inspiration av Wengers (1998) teori om att designa för lärande. 
 
Studiens resultat identifierar att den största betydelsen av VR-simuleringen för speciallärar-
utbildningen ligger i att speciallärarstudenterna gemensamt kan se och diskutera samma 
dynamiska bedömning i VR. VR-filmen blir ett reifierat minne och ett visualiseringsverktyg där den 
gemensamma upplevelsen främjar meningsskapande och reifikation om bedömningspraktik. Vi ser 
också i resultatet att VR-tekniken kan vara ett hinder för vissa men att enkla anpassningar bör öka 
möjligheten att ta till sig budskapet utan att påverkas negativt av tekniken. Tillgängligheten till en 
dynamisk bedömning och studenternas meningsskapande om olika bedömningspraktiker möter 
kraven i examensordningen (SFS 2017:1111) att kritiskt kunna granska och välja olika metoder för 
bedömning av språk-, skriv- och läsutveckling. Även etiska dilemman i att använda elever i 
utbildningssyfte motiverar VR-simulering i speciallärarutbildningen. Resultatet i vår undersökning 
visar att VR-simuleringen kan vara ett komplement till språk-, skriv- och läsutredningar. Resultatet 
av vår avgränsade studie är inte generaliserbart, men kan bidra till diskussioner om 
bedömningspraktiken och etiska implikationer genom användning av VR i speciallärarutbildningen. 
I slutet av examensarbetet ger vi förslag på framtida forskningsområden om VR-simulering i högre 
utbildning och vi redovisar även specialpedagogiska implikationer. 
 
Nyckelord: 
design för lärande, dynamisk bedömning, högre utbildning, kartläggning, situerat perspektiv, 
speciallärare, speciallärarprogrammet, språklig sårbarhet, språk-, skriv- och läsutredning, virtual 
reality, VR. 
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Abstract  
 
The aim of the present study is to examine the possibility to use virtually simulated (virtual reality, 
VR) teaching in the education of special needs teachers with specialization in language, writing and 
reading development as a complement and as an alternative to authentical tests with pupils, to 
illustrate learning, ethical aspects and the form of assessment in a VR-based environment.  

The background of the study derives from the students’ need to practice their ability to make 
language, writing and reading assessments throughout the education to become special needs 
teachers. 
A problem that might arise is when the students’ need for practice affects pupils’ integrity or other 
ethical implications. 
 
The study was based on qualitative methods. The students took part of a VR-simulated dynamic 
assessment, during which the learning situation was observed. All students who participated were 
then included in focus groups and interviewed about VR-simulation, assessment practice and 
ethics. An analysis of the result was done from a situated, sociocultural perspective on learning 
based on four dimensions: meaning, practice, community and identity (Wenger, 1998). The analysis 
of the learning situation was also inspired by Wenger’s (1998) theory of designing for learning. 
 
The results of the study identify that the greatest importance of VR-simulation for the education of 
special needs teachers lies in the possibility for the students to mutually see and discuss the same 
dynamic assessment in VR. The VR-simulation becomes a reified memory and a visualization tool 
where the shared experience promotes negotiation of meaning and reification around assessment 
practice. We also see in the result that VR-technology can be a barrier for some students, but that 
simple adjustments should increase the possibility to participate without being adversely affected 
by the technology. The availability of a dynamic assessment and the students' reflections about 
different assessment practices meet the requirements of the system of qualifications 
“examensordningen” (SFS 2017:1111) to be able to critically review and choose different methods 
for assessing language, writing and reading development. Ethical dilemmas in assessment of pupils 
for educational purposes also motivate VR simulation in special education. The results show that 
VR simulation can be a complement to language, writing and reading assessments. 
 
The present study is limited to a specific situation and can not be considered generalizable but can 
contribute to discussions about assessment practices and ethical implications through the use of 
VR when educating special needs teachers. We also provide suggestions for future research areas 
for VR-simulation in higher education. 

Keywords: VR, virtual reality, education, special needs education, special needs teacher, dynamic 
assessment, language, writing and reading assessment, vulnerability, situated perspective, design 
for learning   
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examensarbete handlar om betydelsen av virtual reality-simulering, VR, i utbildning av 

speciallärare. Empirin som arbetet vilar på utgår ifrån observationer, fokusgruppsintervjuer 
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inom olika områden, där Carin har fokuserat på de etiska aspekterna av bedömning och 

Maria på den VR-simulerade bedömningen. Själva skrivprocessen har till största del skett 

på var sitt håll, eftersom vi bor 30 mil ifrån varandra, men gemensamma textdokument, tät 

mailkontakt och regelbundna telefonsamtal har gjort avståndet mindre kännbart. 

I vårt arbete har vi haft förmånen att få följa ett VR-projekt vid Högskolan i Kristianstad, 

och vi tackar deltagarna i detta projekt; Kerstin Ahlqvist, Barbro Bruce, Camilla Siotis 

Ekberg, Michael Johansson och Thore Soneson, för att vi fick chansen att ta del av deras 

arbete. 

Vi tackar också Anette Byström, kursansvarig för den kurs som vi fick använda för vår 

studie. 

Vi tackar även speciallärarstudenterna som ställde upp med tid, ork och kloka tankar. 

Slutligen riktar vi ett stort tack till Barbro Bruce, vår handledare, som tålmodigt och 
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1. Inledning 

En viktig förmåga inom speciallärarprofessionen är att kunna göra språk-, skriv- och 

läsutredningar som håller hög kvalitet och som tar hänsyn till etiska aspekter vid utredning 

av elever som redan befinner sig i språklig sårbarhet och som är vana vid att misslyckas.  

Med elever i språklig sårbarhet menar vi alla barn där språkande kan innebära ett hinder i 

kunskapande och vänskapande (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius 2016). Det är av 

största vikt att studenterna får träna sina färdigheter i att utreda elever inom språk-, skriv- 

och läsutveckling. Problemet som kan uppstå är att studenternas behov av färdighetsträning 

går ut över elevernas integritet eller medför andra etiska implikationer. 

 Att kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska språk-, skriv- och 

läsutredningar är ett av de krav som ställs i examensordningen för speciallärarprogrammet 

(SFS 2017:1111). Enligt denna ska studenterna efter genomförd utbildning ha en fördjupad 

förmåga att tillämpa och kritiskt granska metoder gällande att bedöma barns och elevers 

språk-, skriv- och läsutveckling. De ska också kunna göra bedömningar med hänsyn till 

bland annat etiska aspekter och särskilt beakta de mänskliga rättigheterna. Speciallärare ska 

även kunna identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete. 

 I vår utbildning till speciallärare genomförde vi en undersökning där en språk-, skriv- 

och läsutredning utfördes på en elev i språklig sårbarhet, och uppgiften var att sammanställa 

en rapport över resultatet. I samband med detta väcktes frågor angående problematiken i 

att utföra undersökningar på elever som redan befinner sig i språklig sårbarhet och etiska 

aspekter kring detta. Vi kunde inte presentera utredningen för vårdnadshavare, som annars 

är brukligt, och resultaten var reserverade för syftet att våra kunskaper och färdigheter 

skulle bedömas. Eleven hade alltså fått vara med om ett antal autentiska test enbart i 

utbildningssyfte. Utgångspunkten i vårt examensarbete blir med andra ord om det är etiskt 

försvarbart att elever, ofta i språklig sårbarhet, utsätts för test och utredningar för att 

studenter i specialpedagogik behöver praktisera dessa moment? 

 Enligt SFS (2010:800; 2018:1368) har skolan en skyldighet att garantera att alla elever 

får den hjälp och det stöd som krävs för att de ska ha största tänkbara möjlighet att nå 

kunskapsmålen. För att kunna bedöma vilket extra stöd som då behövs är pedagogiska 

utredningar nödvändiga. Det lyfts också att ansvarig förskollärare eller lärare utifrån 

nationellt kartläggningsmaterial, nationellt bedömningsstöd eller nationella prov, ska 
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samråda med specialpedagogisk kompetens vid särskilda bedömningar, planering av stöd 

och uppföljning inom svenska och svenska som andraspråk. Skolverket (2014) trycker 

också på att det är viktigt att den specialpedagogiska kompetensen ska tas till vara vid 

pedagogiska utredningar. 

 I kursbeskrivningen för speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- 

och läsutveckling vid Högskolan Kristianstad (2018), SP255S, står bland annat att 

studenterna efter genomgången kurs ska: 

/.../ kunna illustrera och problematisera lärmiljöns betydelse för språkutveckling 
och kunna exemplifiera relevant förebyggande, åtgärdande och utvecklande 
arbete i lärmiljön vid språklig sårbarhet med utgångspunkt i etiska aspekter på 
speciallärarens profession (4), kunna genomföra en pedagogisk utredning, inom 
språk-, skriv- och läsutveckling, på såväl organisations- som grupp- och 
individnivå (5) och kunna illustrera och problematisera lärmiljöns betydelse för 
skriftspråklig utveckling samt kunna initiera förebyggande, åtgärdande och 

utvecklande arbete i lärmiljön vid skriv- och lässvårigheter (6) (2018, s. 2). 

På högskolan i Kristianstad genomförs just nu ett projekt där virtual reality, VR, används i 

utbildningen av speciallärare. VR är en simulerad upplevelse som kan likna eller vara helt 

annorlunda verkligheten, i den här studien i en simulerad film, som så långt det går ska 

likna verkligheten. I projektet får speciallärarstudenterna se och reflektera kring en VR-

simulering av en bedömning av en elevs språk-, skriv- och läsutveckling, inspelad som 360-

graders film. Detta utgör grunden i vårt examensarbete, där vi undersöker om denna sorts 

teknik kan bidra till ökad kunskap om alternativa sätt att ge blivande speciallärarstudenter 

erfarenhet av att genomföra språk-, skriv- och lästest med barn och elever. I vår 

undersökning observerades studenterna medan de såg filmen. De deltog även i 

fokusgruppsintervjuer för att vi skulle kunna kartlägga hur de upplevde VR-tekniken, deras 

reflektioner kring bedömningspraktik och etiska implikationer i samband med detta och 

kring att använda VR i inlärningssituationen. Vi vill undersöka möjligheten att 

speciallärarstudenter lär sig grunderna i att utföra språk-, skriv- och läsutredningar via VR 

som komplement till att träna på elever i verklig språklig sårbarhet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad 

undervisning (virtual reality, VR) i speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-

, skriv- och läsutveckling som alternativ och komplement till autentiska test med elever för 

att belysa lärande, etiska aspekter och bedömning i denna undervisningsform. Utifrån ett 

situerat perspektiv är vår målsättning att bidra med kunskap om möjligheter respektive 

hinder med att använda VR-simulering som komplement till undervisningen om elever i 

språklig sårbarhet i speciallärarutbildningen. 

1.1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever speciallärarstudenterna inlärningssituationen vid en VR-inspelad, 

simulerad språk-, skriv- och läsutredning? 

 På vilka sätt reflekterar speciallärarstudenterna över de etiska aspekterna och olika 

bedömningspraktiker i samband med språk-, skriv- och läsutredningar? 

 Vilken betydelse för speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och 

läsutveckling har lärandesituationen i en VR-miljö baserad på speciallärarstudenternas 

upplevelser och reflektioner utifrån ett sociokulturellt, situerat perspektiv?  
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1.2 Centrala begrepp 

I detta kapitel belyser vi följande centrala begrepp; dynamisk bedömning, lexigram, 

språklig sårbarhet, stödstrukturer och virtual reality, VR. 

1.2.1 Dynamisk bedömning 

En dynamisk bedömning innebär enligt Grigorenko och Sternberg (1998) att fokus ligger 

på själva inlärningsprocessen och förståelse för hur eleven lär. Eleven får återkoppling 

under tiden och bedömningen ger svar på hur mycket stöd och stöttning eleven behöver för 

att klara en uppgift. Det är viktigt med en trygg relation mellan eleven och den som testar, 

och bedömningen bygger på kommunikation under situationen. Hallin (2016) jämför 

dynamisk bedömning med skolans formativa bedömning, som ett sätt att utvärdera och 

forma lärprocessen. 

1.2.2 Lexigram 

Bruce (2010) beskriver hur en elevs självskattning och reflektion kring bemästrandet av 

språk-, skriv- och läsuppgifter används i ett s.k. lexigram. Uppgifter väljs ut beroende på 

elevens intressen och vad som förväntas utifrån aktuell årskurs. En analog skala från 1-10 

används i samtal med eleven och de uppskattade värdena läggs in i ett excelark utifrån 

ordningen från tidigt utvecklad och grundläggande språkförmåga till förvärvad eller 

bemästrad skriftspråklig färdighet. Lexigrammet visar styrkor att bygga på och områden 

som behöver stärkas, kompenseras eller utredas vidare. 

1.2.3 Språklig sårbarhet 

Enligt Bruce m.fl. (2016) innebär begreppet språklig sårbarhet den situation som uppstår 

när den språkliga förmågan inte matchar de förväntningar och krav som omgivningen har. 

Språklig sårbarhet uppstår i relationen mellan individens förutsättningar och faktorer i den 

pedagogiska miljön utifrån hur språket används. I skolans verksamhet kan språkande 

stimulera och utmana eller vara ett hinder i utveckling och lärande. Författarna framhåller 

ett helhetsperspektiv. Barnet, språket och pedagogiken måste matcha varandra för att språk-

, kunskaps- och identitetsutveckling ska äga rum. I all kunskapsutveckling, eller 

kunskapande, och social utveckling, eller vänskapande, är det centralt att förstå och kunna 

göra sig förstådd. Språklig sårbarhet är ett vidare begrepp än språkstörning och inkluderar 
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alla barn där språkande kan innebära ett hinder i kunskapande och vänskapande. Ur ett 

relationellt perspektiv på lärande ska lärmiljö och pedagogik möjliggöra lärande för alla 

barn. 

1.2.4 Stödstrukturer 

Enligt Säljö (2015) har begreppet ”scaffolding”, som ofta översätts med “stöttning”, 

kommit att förknippas med den proximala utvecklingszonen. Författaren beskriver det som 

att den hjälp eleven får i en situation efterhand kan plockas bort i takt med att eleven klarar 

mer. I examensarbetet använder vi begreppet stödstrukturer för den stöttning eleverna får i 

en dynamisk bedömning.  

1.2.5 Virtual Reality - VR 

VR är ett relativt brett begrepp. Ott och Freina (2015) menar att ett sätt att definiera VR 

kan vara som en datorgenererad simulering av en tredimensionell bild eller omgivning som 

en person kan interagera med. Andra begrepp som nämns i samband med VR är immerse 

VR eller IVR. Att vara “immerse” i virtual reality betyder att man uppfattas vara fysiskt 

närvarande i en icke fysisk värld. Denna känsla skapas genom VR-bilder, ljud eller annat 

stimuli som förstärker känslan av att vara närvarande. Även en vanlig dataskärm kan ha en 

tredimensionell omgivning som kan interageras med. Detta skulle bli fallet om de inspelade 

simuleringar som används i undersökningen istället visas på en skärm. Ett annat begrepp 

som används i arbetet är “Head Mounted Displays”, HMD:s, som innebär att VR-glasögon 

oftast används tillsammans med hörlurar. Enligt Ott och Freina (2015) kan bristande 

samordning mellan huvudrörelser och hur bilden rör sig då orsaka obehag, men nyare 

teknik brukar kompensera för detta. I vårt arbete är det framförallt 360-graders VR-film 

som åsyftas. Det innebär att speciallärarstudenterna använder VR-glasögon för att följa en 

VR-inspelad simulering. 
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2. Litteratur, styrdokument och tidigare forskning 

Litteraturen i denna bakgrund har valts ut för att belysa vilka etiska för- och nackdelar det 

finns med att använda VR-filmer som komplettering till arbete med elever när 

speciallärarstudenter utbildas i att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar. Även 

ämnena bedömningspraktik och speciallärarens profession avhandlas. Det situerade 

perspektivet beskrivs utförligt. 

2.1 Speciallärarens uppdrag 

Redan i inledningen av skollagens första kapitel, tionde paragraf, SFS (2018), framhålls att 

barnens bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet och att barnets 

inställning ska klarläggas så långt det är möjligt. Skolan har tillsammans med hemmet en 

viktig roll för att trygghet och självkänsla ska grundläggas. Alla elever i skolan har rätt att 

få utvecklas, känna glädje av att växa och få vara med om tillfredsställelsen att göra 

framsteg och övervinna svårigheter. 

 I lagen poängteras att skolan är skyldig att göra en särskild bedömning i 

förskoleklassen eller i lågstadiet, om det finns indikation på att en elev inte kommer att 

uppnå målen för åk 1 eller 3. ”Om det efter en sådan bedömning kan befaras att eleven inte 

kommer att uppnå de kunskapskrav som anges där ska det skyndsamt planeras sådant stöd” 

(SFS, 2018, kap. 3 §3). 

 Enligt skollagen (2018) är också ansvarig förskollärare eller lärare skyldig att samråda 

med personal med specialpedagogisk kompetens, exempelvis specialpedagog eller 

speciallärare, vid särskild bedömning och planering av stöd, om inte den ansvariga 

förskolläraren eller läraren själv har den kompetensen. Efter genomförd utbildning ska 

speciallärare enligt examensordning (SFS 2017:1111), ha en fördjupad förmåga att tillämpa 

och kritiskt granska metoder gällande att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling. De ska också kunna göra bedömningar med hänsyn till bland annat etiska 

aspekter och ha förmågan att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete. Då det gäller etiken i skolan har speciallärarna ett särskilt ansvar, och de 

ska vara kvalificerade samtalspartner inom sitt ämnesområde. Alla lärare är enligt 

Skolverket (2019) skyldiga att samverka med andra lärare för att eleverna ska nå målen och 
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se till så att undervisningen gör att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. 

2.2 VR i högre utbildning 

Att hitta artiklar och avhandlingar enbart om etik i bruket av VR i lärarutbildningen har 

knappt låtit sig göras. Därför används i detta examensarbete också artiklar om etik och bruk 

av VR inom andra områden än i lärarutbildningen. 

2.2.1 VR i lärarutbildning 

Bousfield (2017) har i en avhandling studerat hur VR kan användas i utbildning av lärare. 

Studien hade som målsättning att skapa bättre förståelse för utmaningar i samband med 

undervisning av elever inom autismspektrum. Här studerades skillnader i hur “expertlärare” 

hanterar detta jämfört med lärare utan erfarenhet. I en pilotstudie fick lärare interagera med 

virtuella elever, avatarer, i ett virtuellt klassrum där den ena avataren var programmerad att 

reagera som om den hade en diagnos inom autismspektrum. Tanken bakom studien var att 

undersöka hur lärare kan förberedas på att undervisa elever med diagnoser inom 

autismspektrum i inkluderande lärmiljöer genom att träna upp färdigheter i simulerade 

klassrum. Resultatet visar hur oerfarna lärare respektive expertlärare beter sig i 

undervisningssituationer, vilket skapar en bas för vidare diskussion och forskning kring att 

förbereda lärare för att möta elever inom autismspektrum med hjälp av simulerade miljöer. 

 Liksom Bousfield (2017) rekommenderar Peterson-Ahmad (2018) vidare forskning i 

autentiska undervisningssituationer för att se om transfer, d.v.s. överföring mellan VR-

simulering och autentisk verksamhet, är möjlig. I sin forskning undersöker författaren hur 

virtuella simulationer av undervisningssituationer med avatarer av elever, i kombination 

med “instructional coaching” från en mentor, kan påverka speciallärarstudenters förmåga 

att ge elever möjligheter att svara, ”opportunities to respond, OTR”. De får träna på 

färdigheter i att möta elever med hjälp av avatarer, något som kan underlätta möten med 

elever i svårigheter längre fram i yrkeslivet. Detta är en studie av pilotkaraktär och urvalet 

är för litet för att kunna sägas vara helt representativt. Dock ger det en fingervisning om att 

det går att träna upp färdigheter i VR-miljö tillsammans med möjlighet till reflektion, både 

enskild och gemensam. 
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 Exempel på hur VR kan användas för att förbereda lärarstudenter på vad de kommer 

att uppleva i verkliga lärsituationer beskriver Bruce och Ahlqvist (2019). De understryker 

också vikten av att diskutera olika sätt att agera och vad valen kan tänkas få för 

konsekvenser i olika undervisningssituationer. Genom att diskutera samma fall gemensamt 

får speciallärarstudenterna en ökad kunskap och en större verktygslåda och kan komma 

fram till olika handlingsmodeller i framtida möten med elever. På så sätt kan diskussionen 

hålla samma kvalitet som om händelsen var självupplevd, samtidigt som alla har samma 

bakgrundskunskap. De som ser filmerna har också bättre tillfälle till reflektion än under en 

pågående situation. Då ges ingen möjlighet att analysera olika delar, utan fokus hamnar 

oftast på att lösa utmaningen. Undervisning kan enligt Bruce och Ahlqvist (2019) inte bara 

bestå av fakta och teoretiska kunskaper. För att indirekt få en mänsklig närvaro kan VR-

filmer visas, innan lärarstudenterna kommer ut i skolans verksamhet. På så sätt kombineras 

teori och praktik, samtidigt som riskerna minimeras för att elever far illa i mötet med 

oerfarna lärarstudenter på VFU. Ofta framhålls vikten av att omsätta de teoretiska 

kunskaperna i praktiken, men Bruce och Ahlqvist (2019) hävdar att det är lika viktigt att 

pröva autentiska situationer mot teorierna. Teorierna kan vara hur bra som helst så länge 

de inte prövas mot verkligheten. 

 Wennergren, Thornberg, Bjørndal och Mathisen (2018) presenterar ett filmprojekt där 

studenter samarbetar och diskuterar gemensamma upplevelser under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, vilket antas stärka deras framtida yrkesroll. I 

projektet utför studenterna VFU på samma skola. Dessa forskare lyfter fram vikten av 

samarbete mellan studiekamrater. I det aktuella projektet har deltagarna haft ett gemensamt 

observationsinstrument, där bland annat konkreta klassrumssituationer utgör utgångspunkt. 

Filmmaterialet har sedan delats med såväl handledare som studiekamrater på lärosätet, 

vilket gjort att det som hänt har kunnat analyseras av hela gruppen. Enligt Wennergren m.fl. 

(2018) innebär en traditionell handledning ofta samtal efter att undervisningen är 

genomförd, och inga andra än handledaren och den handledde kan dra några slutsatser av 

detta. Med hjälp av en inspelad film av undervisningen, där alla kan se vad som händer, får 

handledningen istället en kollektiv karaktär. Författarna påpekar att det i princip inte finns 

några undersökningar om digitala instrument vid lärarutbildningar: ”Det är dock påfallande 

hur lite uppmärksamhet som riktas mot hur teknologi kan användas som medierande 

artefakter” (Wennergren m.fl., 2018, s. 75). Vi konstaterar liksom Wennergren m.fl. (2018) 
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att det inte finns mycket forskning som berör användandet av medierande artefakter, i 

denna studie en VR-anpassad filminspelning av en språk-, skriv- och läsutredning i 

samband med lärarutbildningar.  

 Arvola, Samuelsson, Nordvall och Ragnemalm (2018) undersöker och utvärderar 

användandet av ett simulerat klassrum med hjälp av hypertext, bild och ljud som verktyg 

för lärarstudenters reflektion kring ett klassrums styrning. Olika ledarstilar kopplas till de 

val studenterna gör under simuleringen. De har fokus på olika fall samt om simuleringen 

kan skapa reflektion och ökad förståelse. Arvola m.fl. (2018) kommer fram till att deras 

scenariobaserade simulering stödjer förståelse och reflektion. Resultatet visade också att 

det var ett viktigt inslag med social interaktion efter simuleringstillfällena, där studenterna 

fick möjlighet till reflektion, metakognition och meningsskapande. 

2.2.2 VR i utbildning inom andra professioner 

Ett exempel på detta är Pantziaras, Fors och Ekblad (2015) vars undersökning baseras på 

32 stycken AT-läkare, som under tre tillfällen hade terapeutiska samtal med en virtuell 

figur, en så kallad avatar. Avataren var en kvinna som drabbats av posttraumatisk stress på 

grund av upplevelser i krig. Deltagarna fick efter varje testtillfälle fylla i en självskattning 

av hur de upplevde att samtalet gått och hur deras terapeutiska förmågor utvecklats. Efter 

tre testtillfällen utvärderades hur AT-läkarna upplevde sin utveckling, och det stod då klart 

att deras yrkesmässiga självförtroende var betydligt bättre än innan de hade fått arbeta med 

VR. Författarna poängterar att de inte mätt om den faktiska kompetensen att ta hand om 

patienter ökat, men framhåller att ett flertal andra studier visar ett signifikant samband 

mellan bättre självförtroende och ökad kompetens. Pantziaras m.fl. (2015) menar att deras 

och flera andras undersökningar entydigt pekar på att VR gör AT-läkarna bättre på att 

bemöta patienter. Att de först fått möta en avatar gör dem mer förberedda på patientmöten, 

varför risken för vårdskador minskar. VR-filmer som används i utbildningen av 

speciallärarstudenter har förutsättningar att på motsvarande sätt motverka att någon, i detta 

fall en elev, far illa. 

 Nash (2018) utforskar hur VR kan användas som en medierande närvaro, vilket innebär 

att närvaron i VR leder till en upplevelse av delaktighet i den situation som utspelar sig i 

glasögonen. Författaren har granskat hur tittare identifierar sig med huvudpersonen Sidra i 

filmer som producerats av FN. Författaren konstaterar att tittarna ofta inte uppfattar att de 
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sitter i en soffa och ser en VR-film, utan istället tycker de sig vara tillsammans med 

huvudpersonen. Enligt Nash (2018) finns det en stor moralisk och etisk potential i att låta 

människor komma nära de personer och situationer som de annars kanske aldrig skulle 

möta, eller där mötena inte skulle vara försvarbara. Nash (2018) framhåller att det inte finns 

konsensus om VR. De som är optimistiska lyfter fram möjligheterna för deltagarna att bli 

vittnen som kan förflytta sig i tid och rum. De mer negativa fokuserar på de begränsningar 

som fortfarande finns i tekniken, vilket skulle kunna göra att VR ännu inte fungerar som 

en medierande artefakt. Enligt Nash (2018) finns en moralisk utmaning med VR, och det 

är att den som tittar i vissa fall kan förvandlas till åskådare istället för aktör. 

2.2.3 Metastudier om att använda VR i utbildning 

Sedan 1995 har Pantelidis (2009) arbetat med hur VR kan användas i undervisning och 

artikeln är en kunskapsgenomgång i området. Här ges ett antal förslag på när VR kan, och 

bör, användas. Det gäller exempelvis när det kan vara risk att någon skadas, att det är 

omöjligt med undervisning eller träning i en autentisk situation, eller när det kan ge ett lika 

gott resultat med VR som i arbete med elever. En annan fördel Pantelidis (2009) framhåller 

är att en grupp kan dela en gemensam upplevelse, när deltagarna får se samma film. Att 

alla ser samma VR-film ger möjlighet att analysera en eller flera situationer på djupet. 

 Ott och Freina (2015) presenterar en forskningssammanställning av “Immerse Virtual 

Reality” i undervisning, som publicerats under 2013 och 2014. Deras 

litteratursammanställning inriktar sig på de fördelar och den potential som visat sig i 

användandet av IVR i undervisning. De anser att huvudmotiven till att använda IVR i 

undervisning är möjligheten att uppleva och experimentera med situationer som man inte 

kan få fysisk tillgång till. Detta kan bero på till exempel tidsproblem, fysiska begränsningar, 

begränsningar på grund av risk för ens säkerhet eller etiska begränsningar. De understryker 

att IVR i undervisning kan erbjuda stora fördelar för inlärning, det kan ge en direkt känsla 

för saker och händelser som vi inte kan nå på grund av nämnda begränsningar och det har 

positiva effekter på involverande och motivation och kan stödja olika stilar för inlärning. 

 Jensen och Konradsen (2018) presenterar en forskningsöversikt om användandet av 

VR med “Head Mounted Displays, HMD:s” i undervisning från 2013 och framåt. Syftet 

var att systematiskt utvärdera kvaliteten på studierna och diskutera och sammanställa 

resultaten. Specifikt tittade de på resultaten kring hur inlärningen upplevs och hur det 
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påverkar vad man lär sig. Författarna kommer fram till att användandet av HMD:s inte 

automatiskt ger inlärning men att de kan ge tillgång till simuleringar där inlärning kan ske. 

Frågan blir, enligt Jensen och Konradsen (2018), inte om HMD:s är användbara för 

undervisning utan istället om en specifik simulering är användbar. De för fram att man 

behöver använda tekniken flera gånger för bättre resultat och att cybersickness och ovana 

vid tekniken påverkar resultatet av simuleringarna. I diskussionen lyfter de fram innehåll 

som baseras på 360-graders videofilmning som ett lovande användningsområde för HMD:s 

i undervisning där innehållet kan forma basen för undervisningsaktiviteter såsom 

klassrumsdiskussioner, skriftlig analys, grupparbeten eller bedömning.  

2.3 Etik i lärarutbildning 

Enligt Colnerud (2006) är diskussionen om etik i skolan en relativt ny företeelse, vilket gör 

att det fortfarande till stora delar är ett outforskat ämne. Colnerud (2006) framhåller att allt 

alltid måste göras med elevens bästa för ögonen. Lärare är enligt henne skyldiga att ”ta 

elevens behov under övervägande, skydda dem från bristande respekt och besvikelser och 

annan psykisk skada. […] Lärarna talar också om att respektera elevens integritet” (s. 381). 

Detta är värt att beakta vid exempelvis speciallärarstudenters utbildning i att göra språk-, 

skriv- och läsutredningar på elever. För, menar författaren, det är inte acceptabelt att utsätta 

elever för något de inte själva har nytta av: ”Den andra aspekten av moraliskt ansvar […] 

handlar om innehållet i elevernas arbete. […] Läraren är ansvarig för att se till att det 

eleverna lär sig har ett värde för dem.” (Colnerud, 2006, s. 381). 

 Cronqvist (2015) beskriver att etik är det teoretiska tänkandet och moral är det 

praktiska genomföranden, men att de ofta används som synonyma begrepp. I läroplanen 

LGR 11 nämns inte ordet moral, medan etik förekommer vid ett flertal tillfällen. Med andra 

ord fokuseras mer på teorin än på det praktiska genomförandet i styrdokumenten. I enlighet 

med Cronqvist (2015) kommer ordet etik i detta examensarbete avse ”idéer och 

diskussioner om handlingarna” (s. 19), medan vi inte går in på den enskilde 

speciallärarstudentens moraliska aktioner. Såväl etik som moral är dock något som bara 

sporadiskt diskuteras i lärarutbildningen, enligt Cronqvist (2015), som anser att etikens 

dolda position i utbildningen handlar ”om att begreppet inte används och att etiska och 

moraliska frågor tas för givna, inte fokuseras i diskussionerna och inte benämns som moral 

och etik” (s. 214). Cronqvist (2015) framhåller att reflektion och bearbetning av etiken i 
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det som sker under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, ofta helt lyser 

med sin frånvaro, vilket är synd eftersom erfarenheterna från VFU-perioderna är mycket 

viktiga – förutsatt att de diskuteras och analyseras systematiskt och grundligt. Ett sätt att 

analysera situationer är att alla elever får samma erfarenheter och därigenom gemensamt 

kan reflektera över hur de hade agerat och vilka alternativ som fanns. 

 Head (2018) poängterar att datainsamlingen i forskningsarbeten utgör en etisk 

balansgång. Forskaren måste se till att det finns tillräckligt med data för att forskningen ska 

bli relevant. Samtidigt bör forskaren vinnlägga sig om att inte störa mer än nödvändigt och 

sannolikt är det särskilt viktigt om de som undersöks är barn. Head (2018) resonerar vidare 

kring att om vi vill utveckla forskarens etiska förmåga gällande forskning inom utbildning, 

behöver pedagogiken möta detta. Författaren ser etik som ett grundläggande moment inom 

forskningsmetodik och att det borde vara en naturlig del av undervisningen och leda till att 

forskningsetik ingår i forskarens dagliga överväganden. 

2.4 Olika bedömningspraktiker i språk-, skriv- och läsutredning 

Plantin Ewe (2018) betonar att det alltid måste finnas ett tydligt syfte med en 

språkpedagogisk utredning, d.v.s. en utredning av språkförmåga i syfte att designa en 

matchande pedagogik. Det ska stå klart varför en utredning görs och vad i lärsituationen 

som förväntas blir bättre av att den görs. Att utan tydligt syfte testa och utreda på rutin ser 

författaren ofta som lika illa som att genomföra en utredning utan uppföljning och 

utvärdering. Elevens tid och kraft måste komma eleven till godo. Plantin Ewe (2018) 

betonar elevperspektivet och vad elever, som ofta befinner sig i sårbarhet, tycker om att 

utsättas för återkommande testande. Författaren ställer frågor som hur föräldrarna och 

framför allt eleverna själva ser på detta och vad det innebär för lust och motivation att 

ständigt få samma, eller nästan samma, bevis på utebliven utveckling. Vidare framhålls att 

normerade test passar till exempel vid screening av hela klasser. På så sätt syns det hur 

undervisningen fungerar och sekundärt uppmärksammas de elever som har svårt att ta till 

sig innehållet i undervisningen. Plantin Ewe (2018) skriver att icke-normerade och icke-

standardiserade test med fördel kan användas vid enskilda pedagogiska utredningar som 

mäter kvalitativa aspekter av lärande och utveckling, där observation och intervju är 

vanliga. 
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2.4.1 Elevens delaktighet i språk-, skriv- och läsutredning 

Bruce (2010) förklarar hur olika stödstrukturer kan möjliggöra ett barns förståelse för 

betydelse och budskap och jämför stödstrukturer med stödhjulen på en cykel. Dessa plockas 

bort när barnet kan cykla. Vi bör fokusera på pedagogernas möjligheter att skapa en god 

lärmiljö för alla elever istället för på elevers eventuella brister och svårigheter. Vi bör titta 

på det som finns, fungerar och bär, alltså elevernas resurser. Bruce (2010) beskriver den 

pedagogiska kartläggningen som en utvärdering och bedömning av hur pedagogiken och 

elevens möjligheter till lärande matchar. Elevens egna erfarenheter och upplevelser är 

viktiga och eleven måste engageras och involveras i processen kring anpassningar och stöd. 

Här är det viktigt att ha i åtanke att en elev i språklig sårbarhet kanske inte har utvecklat en 

metakognitiv förmåga, d.v.s. att tänka kring sitt sätt att tänka, förstå och lära. Ändå är det 

just delaktighet och engagemang som behövs för att eleven ska utveckla sin språkliga 

förmåga. Som ett led i processen att göra eleven delaktig i sitt lärande presenterar Bruce 

(2010) en typ av självskattning där eleven bjuds in till reflektion kring sitt språkande, i form 

av ett lexigram. I detta väljs uppgifter ut beroende på elevens intressen och vad som 

förväntas utifrån aktuell årskurs och självskattningen görs på en tiogradig skala. För eleven 

som inte har den metakognitiva förmågan kan lärarens nyfikenhet och förståelse för dess 

förutsättningar och möjligheter ändå bli en inspiration och utgångspunkt för att börja 

utveckla denna förmåga. 

 Även Carlström (2010) framhåller vikten av ett gott samspel mellan lärare och elev 

och att det är absolut nödvändigt att eleven är delaktig i sin egen läs- och skrivutveckling, 

vilket ger självförtroende. Här beskrivs det pedagogiska perspektivet på läs- och 

skrivsvårigheter med utgångspunkt i den enskilde elevens situation och i teoretisk och 

praktisk kunskap inom området. Målet med en utredning ska vara att få fram en helhetsbild 

av elevens situation med starka och svaga sidor för att kunna välja en lämplig åtgärd 

tillsammans med eleven. 

2.4.2 Kvalitativ respektive kvantitativ bedömning i språk-, skriv- och läsutredning 

Carlström (2010) skiljer på kvalitativa och kvantitativa metoder, där den kvalitativa 

försöker ge en helhetsbild och även fånga in läs- och skrivdimensioner som inte är lätta att 

kvantifiera och mäta. I en kvalitativ utredning delas ansvaret mellan eleven och läraren när 

de gemensamt försöker hitta vilket system eleven använder sig av och förstå hur elevens 
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strategier kan förbättras. Den kvantitativa metoden används i test som rör kvantifierbara 

dimensioner av en förmåga. Carlström (2010) anser att det är viktigt att ha klart för sig 

vilket syftet är med att testa en elev och formulera vilken fråga som ska besvaras. Exempel 

kan vara att komma fram till en åtgärd för en elev, identifiera vilka elever som får tillgång 

till stödinsatser, fördela resurser mellan skolor, utvärdera ett arbetssätt eller att samla in 

data för forskning. 

 Grigorenko och Sternberg (1998) tydliggör skillnaderna mellan en kvalitativ dynamisk 

bedömning och en kvantitativ statisk bedömning. I en dynamisk bedömning ligger fokus 

på själva inlärningsprocessen. Det viktiga är att försöka komma åt hur eleven lär sig. 

Återkoppling ges till eleven och tyngdpunkten ligger på trygghet, kommunikation i 

situationen och hur mycket stöd och stöttning eleven behöver för att klara en uppgift. I en 

statisk bedömning hamnar fokus på resultatet och vad eleven presterar utan stöd. Ofta ingår 

det uppgifter av stigande svårighet. Den som utför testet ska vara så neutral som möjligt 

och inte ge någon feedback eller engagera sig, eftersom det är viktigt att ge en så likvärdig 

presentation som möjligt för validitet och reliabilitet. Grigorenko (2009) beskriver 

dynamisk bedömning som ett paraplybegrepp som används för att beskriva olika ansatser, 

vars kärna ligger i att ge instruktion i samband med bedömning eller testning. Författaren 

framhåller tre historiska källor kopplade till dynamisk bedömning och refererar till Rey, 

Vygotskij och Thorndike. Dessa delar tre antaganden: Det första är att om man ser till elever 

med olika utbildningserfarenhet och elever med annan kulturell bakgrund så lyckas inte 

konventionella, statiska test visa deras kognitiva utveckling särskilt väl. Det andra är att vi 

borde vara intresserade av vart elever kan komma istället för var de befinner sig just nu. 

Det tredje antagandet är att det inte är någon mening i att testa för testandets skull. Istället 

bör test göras med elevens bästa för ögonen för att kunna välja insats eller ändra på det stöd 

eleven redan får.  
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3. Teoretiskt perspektiv 

Eftersom vi undersöker speciallärarstudenternas kollektiva förståelse kring etik och 

bedömningspraktik och deras upplevelse av att delta i den specifika lärsituationen har vi 

valt att utgå från ett situerat perspektiv som ingår i sociokulturell teori. En av 

grundprinciperna i sociokulturell teori är att lärprocessen har med relationer att göra, att 

lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel och att kunskap konstrueras 

genom samarbete i en kontext där lärande äger rum (Phillips & Soltis 2014). 

3.1 Sociokulturellt, situerat perspektiv 

Enligt Phillips och Soltis (2014) innebär situerat perspektiv att lärande sker naturligt i 

situationer som aktivt engagerar. Utbildning i olika lärlingskap som leder till avancerade 

kunskaper och färdigheter har studerats. Säljö (2015) betonar hur kunskap är beroende av 

situationer och att lärande är både kollektivt och individuellt. Även läraren lär sig i 

samspelet med novisen. Enligt Wenger (1998) deltar vi hela tiden i olika 

praktikgemenskaper, så kallade ”communities of practice”: familjen, arbetet, skolan, 

kompisarna, helt enkelt olika sammanhang där vi är medlemmar på olika nivåer. Vi 

konstruerar vår identitet i relation till dessa ”communities of practice”, och det är som 

medlemmar i ”communities of practice” som lärande blir som mest 

personlighetsomvandlande. Wenger (1998) delar in lärandet i fyra dimensioner: mening, 

praktik, gemenskap och identitet. Mening innebär ”learning as experiences” och ses som 

ett sätt att tala om och visa vår förmåga att se erfarenheter och världen som meningsfulla, 

individuellt och kollektivt. Praktik handlar om ”learning as doing” och definieras som ett 

sätt att tala om och visa på delade resurser, ramar och perspektiv som kan främja ömsesidigt 

handlande och engagemang. Gemenskap, ”learning as belonging”, beskrivs som ett sätt att 

tala om och visa på betydelsen av deltagande i sociala sammanhang och hur det värderas 

och ses som en resurs i lärandet. Identitet innebär ”learning as becoming” och ses som ett 

sätt att tala om och visa på hur lärande genom vårt deltagande och rörelse i olika 

praktikergemenskaper, ”communities of practice”, förändrar vilka vi är och skapar 

personliga berättelser om vår tillblivelse och vidareutveckling. 

 Enligt Säljö (2015) är frågan om identitetsformning intressant för att förstå lärande. 

Att se sig själv som någon som kan lära sig är en viktig förutsättning för lärande i skolan 
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och för känslan av delaktighet i klassgemenskapen. Detta innebär att elever som inte deltar 

i klassaktiviteter går miste om lärande, och är då inte deltagare i klassrummet som är en 

form av ”community of practice”. Det finns också elever som får en identitet, där de anser 

att det skolan har att erbjuda inte är något värt. Detta blir intressant i förhållande till 

speciallärarstudenternas reflektioner kring bedömningspraktik och etik. Enligt Wenger 

(1998) påverkar lärande vilka vi är genom att påverka vår möjlighet att delta, höra till, 

förhandla och skapa mening i sociala sammanhang där vår identitet formas. Att lära handlar 

först och främst om att förhandla mening och involverar oss i ett dynamiskt samspel i 

deltagande och reifikation. Reifikation, menar Wenger (1998), är processen av att ge 

”form” till vår erfarenhet genom att producera objekt som överför vår erfarenhet till något 

konkret. Vi skapar då fokuspunkter runt vilka vi organiserar vårt meningsskapande.  

3.1.1 Design för lärande 

I vår analys av lärtillfället med VR-simulering och speciallärarstudenternas diskussioner i 

fokusgrupper har vi tagit inspiration av Wengers (1998) teori kring design för lärande för 

att se om den gemensamma upplevelsen kan möjliggöra meningsskapande och reifikation. 

Design för lärande bör enligt Wenger (1998) erbjuda tillfällen och möjligheter för 

engagemang, ”imagination”, fritt översatt till föreställning eller fantasi och ”alignment”, 

fritt översatt till gemensam inriktning. Dessa begrepp kommer också att utgöra grunden för 

vår analys av lärsituationen för speciallärarstudenterna utifrån ett situerat perspektiv. 

 För att design ska stödja engagemang krävs enligt Wenger (1998) att deltagarna stöder 

formandet av ”communities of practice”. Engagemang är inte bara en aktivitet utan 

gemenskapsbyggande, påhittighet, social energi och framväxande av kunskap. En 

infrastruktur för engagemang bör inkludera möjligheter till ömsesidighet, kompetens och 

kontinuitet. Ömsesidighet innebär bland annat att det bör finnas tillfällen för interaktion, 

erbjudanden om hjälp och möjlighet att delta på olika sätt. Kompetens kopplas till att det 

krävs initiativ- och kunskapsrikedom. Det måste även finnas tillfällen att göra olika 

bedömningar och en ömsesidig utvärdering liksom det bör finnas bra verktyg, artefakter, i 

designen. För kontinuitet behövs ett reifierat minne, vilket innebär tillgång till ett 

kunskapsförråd, och ett deltagande minne. Föreställning eller fantasi är en förutsättning för 

att lärande ska kunna omfatta och hantera en bredare kontext. Därför bör en infrastruktur 

för att främja föreställning eller fantasi inkludera möjlighet till orientering, reflektion och 
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utforskande. Orientering kan stödjas av visualiseringsverktyg, exempel och förklaringar. 

Reflektion kan innefatta förutsättningar att jämföra med andra ”practices” och chans till 

paus och samtal. Utforskande innebär bland annat möjligheter och verktyg för att prova 

saker och skapande av alternativa scenarion. Genom gemensam inriktning kan vi lära oss 

att ha inflytande över och bidra till uppgifter som är definierade bortom vårt engagemang. 

För att detta ska vara möjligt bör det finnas utrymme för konvergens, koordination och 

befogenheter. Konvergens kan innebära ett gemensamt fokus, intresse eller delad förståelse 

och källor för inspiration. Koordination innefattar olika standarder och metoder som till 

exempel gemensamma planer och deadlines eller kommunikation och överföring av 

information. Befogenheter kan innefatta olika policies eller kontrakt. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Det finns tre olika ansatser när ett examensarbete påbörjas enligt Creswell och Creswell 

(2018). Alternativen är en kvantitativ, en kvalitativ eller en mixad undersökning. Enkelt 

uttryckt används ord i en kvalitativ undersökning och siffror i en kvantitativ undersökning. 

Empiri i en kvantitativ undersökning är mätbara, medan empiri i en kvalitativ undersökning 

omfattas av informanternas åsikter, upplevelser, tankar och erfarenheter. Det är enligt 

Creswell och Creswell (2018) särskilt lämpat med en kvalitativ undersökning vid 

sociologiska eller humanistiska studier. Ska ett komplext område undersökas är en 

kvalitativ metod definitivt att föredra enligt författarna. Vi valde att genomföra en kvalitativ 

undersökning då vi utforskar betydelsen av VR-simulerad undervisning om elevers språk-

, skriv-, och läsutredning i utbildningen till speciallärare. 

 Bryman (2011) lyfter fram sex steg som extra viktiga i kvalitativa undersökningar, 

vilket är i stort sett samma arbetsmodell som Repstad (2007) rekommenderar: Börja med 

generella frågeställningar, välj ut relevanta platser och undersökningspersoner, samla in 

relevanta data, tolka data, arbeta med begreppsligt och teoretiskt arbete och formulera 

forskningsrapporten. Vi arbetade på detta sätt, samtidigt som frågeställningarna successivt 

snävades in. I och med att examensarbetet var ett levande dokument förtydligades vissa 

frågeställningar efter det empiriska arbetet. 

 Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju utgår från specifika teman, 

en intervjuguide, som intervjuaren ska ta upp i intervjun men att det samtidigt finns stor 

frihet både för intervjuaren att ställa följdfrågor utanför intervjuguiden och att knyta an till 

det som sagts. Intervjuguiden (bilaga 2) som användes vid intervjutillfällena utgick från 

frågeställningarna. Bryman (2011) betonar också att i en kvalitativ undersökning studeras 

mänskligt beteende i en naturlig miljö och målet är att fånga deltagarnas perspektiv. I 

kvalitativ forskning är det önskvärt med en nära relation till dem som studeras för att kunna 

uppfatta världen på deras sätt. 

 Triangulering har använts då undersökningen genomfördes med 

fokusgruppsintervjuer, observationer och reflekterande anteckningar. Bryman (2011) 

förklarar att triangulering betyder att forskaren använder flera olika datakällor eller metoder 
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i undersökningen. Ofta innebär triangulering en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder, men det går även att genomföra triangulering vid strikt kvalitativa 

undersökningar, vilket vi valde att göra. Bryman (2011) visar att triangulering är en metod 

för att öka resultatens tillförlitlighet, bland annat genom att dessa dubbelkontrolleras. 

4.1.1 Fokusgruppsintervju 

Undersökningen genomfördes med fokusgruppsintervjuer, vilka enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) karaktäriseras av en nondirektiv intervjustil. Det viktigaste är att runt 

gruppens fokus få fram en rik samling synpunkter. Intervjuarens eller samtalsledarens 

uppgift är att få till ett meningsutbyte utifrån diskussionsämnen och att skapa en tillåtande 

atmosfär som uppmuntrar deltagarna att uttrycka sina personliga åsikter. Repstad (2007) 

framhåller att gruppintervjuer kan ge mer sanningsenliga svar och därför valde vi att 

genomföra sådana. Informanterna/respondenterna känner enligt författaren inte samma 

rädsla om de är i en grupp, som om de ensamma måste stå för sina åsikter. ”Samtalen får 

en egen dynamik, där det som den ene säger följs upp av en annan och nyanseras av en 

tredje” (Repstad, 2007, s. 109). Intervjuerna var semistrukturerade, eftersom vi ville kunna 

ställa frågor i anslutning till det som intervjupersonen berättade och på så sätt få en djupare 

förståelse och ge intervjupersonen en viss känsla av samtal. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017) beskriver att den stora fördelen med fokusgruppsintervjuer i forskning är att de får 

fram den kollektiva förståelsen kring ett utvalt ämne hos personer med särskild erfarenhet 

och kunskap om hur de uppfattar och resonerar kring ämnet. Det ska stimulera samspel 

mellan gruppdeltagarna, och grunden för förståelsen av det som studeras ligger i den delade 

erfarenheten och det som sägs, formas och omformas i diskussionerna. Nackdelar med 

fokusgrupper kan enligt Halkier (2010) vara att forskaren behöver ta hänsyn till konkreta 

gruppeffekter som kan uppstå i interaktionen. Konformitet och polarisering riskerar att 

dämpa variationen i utlåtanden. Resultaten av fokusgruppsintervjuerna redovisas under 

kapitel 5 Resultat med citat och referat. 

4.1.2 Observation 

Vi valde att även genomföra observationer av lärandesituationen för att studera hur 

studenterna upplevde VR-filmerna. Den typ av observation som vi genomförde är vad 

Dahmström (2011) benämner som öppen. Bjørndal (2005) definierar den metod som vi 
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använde som ostrukturerad observation av första ordningen, vilket innebär att vi själva inte 

deltar. Repstad (2007), Dahmström (2011), Backman (2016) och Bjørndal (2005) beskriver 

alla denna typ av observation. Observationen beskrivs utförligare i bilaga 4. 

4.1.3 Reflekterande anteckning 

I samband med VR-simuleringen fick studenterna göra en reflekterande anteckning utifrån 

en öppen frågeställning. Dessa reflektioner redovisas tillsammans med citat och referat från 

fokusgruppsintervjuerna under kapitel 5 Resultat. Att de inte redovisas separat är ett 

medvetet val, eftersom dessa skrivna reflektioner i princip helt överensstämde med det som 

sas under fokusgruppsintervjuerna och alltså mer stödde dessa kommentarer än tillförde 

något ytterligare. 

4.2 Urval 

I vår studie ingick 27 studenter som ska examineras år 2020. De var alla studenter på 

speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling och gick 

sitt andra år vid Högskolan i Kristianstad. Det är en utbildning på avancerad nivå och för 

att bli antagen till specialiseringen måste studenterna ha en lärarexamen och ha läst minst 

22,5 högskolepoäng ämnesstudier i svenska. Det krävs också tre års relevant 

yrkeserfarenhet. Alla studenterna i undersökningen var kvinnor. Deltagandet var 100-

procentigt, d.v.s. inget externt eller internt bortfall. Samtliga valde, efter att ha läst igenom 

missivbrevet (bilaga 1), att delta i hela undersökningen. Att vi valde dessa studenter beror 

på att de under innevarande termin annars skulle ha genomfört en språk-, skriv- och 

läsutredning på elever, vilket gjorde ämnet aktuellt för dem. Studenterna var fördelade på 

fyra grupper om sex eller sju studenter i varje, och inom dessa grupper kände de varandra 

relativt väl. Under kapitel 4.3 Genomförande beskrivs i vilken ordning de olika momenten 

genomfördes med respektive grupp liksom vem av oss författare som ansvarade för vad. 

 Eleverna i VR-filmerna går i åk 3 och befinner sig inte i språklig sårbarhet utan agerar 

utifrån ett manus där de vet när de ska tveka eller svara fel. 

4.3 Genomförande 

Vår empiri samlades in den 22 mars 2019 på Högskolan i Kristianstad. De 27 

speciallärarstudenterna hade informerats i förväg av kursansvarig lärare om att vi skulle 



 

28 

 

komma och att vi skulle skriva ett examensarbete om betydelsen av att använda VR-teknik 

i utbildningen av speciallärare och då främst med fokus på bedömning av en elevs språk-, 

skriv- och läsutveckling. Vårt första möte med studenterna inledde vi med att själva berätta 

om vårt examensarbete och vi delade nu också ut de missivbrev vi förberett. Utöver att bara 

dela ut breven informerade vi studenterna muntligt om att de skulle få delta i 

fokusgruppsintervjuer både innan och efter att de fått se en VR-film av ett dynamiskt 

bedömningssamtal, och att de skulle observeras medan de såg filmen och diskuterade med 

varandra. Vi berättade att fokusgruppsintervjuerna skulle spelas in och att vi skulle ta 

fältanteckningar under observationerna, och vi förklarade att såväl fältanteckningar som 

ljudfiler skulle raderas då uppsatsen examinerats och godkänts. Det finns alltid en farhåga 

att respondenterna inte uppskattar att samtal spelas in, men det var ingen som reagerade 

negativt på detta. Vi poängterade att samtliga deltagare skulle bli avidentifierade i vår 

studie. Deltagarna informerades slutligen om att det var frivilligt att delta, och att de när 

som helst kunde hoppa av undersökningen utan att behöva ange varför och utan någon 

konsekvens för deras pågående utbildning. Då deltagarna därefter själva läst igenom 

missivbrevet fick de signera att de tagit del av informationen. 

Under eftermiddagen följde vi kursens upplägg enligt följande schema: 

Grupp 1 och 2 

 Kl. 12.00 - 13.30 Båda grupperna ser VR-film samtidigt. Maria observerar. 

 Kl. 13.30 - 14.30 Maria genomför fokusgruppsintervjuer om VR och bedömning med 

först grupp 1 och sedan grupp 2, d.v.s. 30 minuters samtal/grupp. 

 Kl. 15.00 - 16.00 Carin genomför fokusgruppsintervjuer om speciallärarens uppdrag 

och etiska frågor med först grupp 1 och sedan grupp 2, d.v.s. 30 minuters 

samtal/grupp. 
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Grupp 3 och 4 

 Kl. 12.30 - 13.30 Carin genomför fokusgruppsintervjuer om speciallärarens uppdrag 

och etiska frågor med först grupp 3 och sedan grupp 4, d.v.s. 30 minuters 

samtal/grupp. 

 Kl. 13.30 - 15.00 Båda grupperna ser VR-film samtidigt. Carin observerar. 

 Kl. 15.00 - 16.00 Maria genomför fokusgruppsintervjuer om VR och bedömning med 

först grupp 3 och sedan grupp 4, d.v.s. 30 minuters samtal/grupp. 

Till intervjuerna hade vi förberett en intervjuguide (bilaga 2) men i övrigt lät vi intervjuerna 

ha formen av samtal med öppna frågeställningar. Detta rekommenderas av Dahmström 

(2011). Vi reviderade de ursprungliga frågeställningarna och lade till följdfrågor när detta 

kändes naturligt eller nödvändigt för att klargöra vad respondenterna menade. 

4.4 Bearbetning  

Ehn och Örnberg (2011) betonar vikten av bearbetning, analys och tolkning av den färdiga 

intervjun. Transkriberingen gjorde vi omgående efter att intervjuerna var avslutade. Vi 

beslöt att markera längre pauser, skratt och vissa felsägningar. Däremot har vi inte försökt 

skriva fonetiskt eftersom detta inte tillför något till vår undersökning. Det är något Ehn och 

Örnberg (2011) också tar fasta på, att om innehållet är det viktiga behöver inte språket i 

intervjuerna vara i fokus. Som författarna skriver började analysen redan under intervjun, 

eftersom vi lät svaren styra följdfrågorna. Under arbetet med intervjuerna upptäckte vi att 

bearbetningen var minst lika viktig som stunden med respondenterna. Eller som Ehn och 

Örnberg (2011) skriver: 

Detta innebär att intervjuaren under skrivandet av till exempel en uppsats 
förvandlas till en översättare: av talspråk till skriftspråk; av liv till berättelse; av 
subjektiva upplevelser till allmänna samhällsförhållanden; av berättarens 
personliga tankar till uttryck för kulturella mönster (s. 66). 

Vi valde att göra en meningskoncentration av innehållet i fokusgruppsintervjuer, 

reflekterande anteckningar och observationer. I det arbetet tog vi stöd det situerade 

perspektivet och Wengers (1998) fyra dimensioner på lärande: mening, praktik, gemenskap 

och identitet.  

 För att kunna beskriva och försöka förstå vad som finns bakom 

speciallärarstudenternas reflektioner i fokusgruppsintervjuerna läste vi först igenom 
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respektive transkriptioner av de intervjuer vi själva genomfört ett antal gånger för att få ett 

helhetsintryck av intervjuerna. Vi lade också ner omsorg på att noga läsa igenom varandras 

intervjuer för att förvissa oss om att vi drog liknande slutsatser av diskussionerna. Denna 

extra kontroll skedde för att öka resultatens tillförlitlighet. Var för sig gick vi sedan igenom 

de fokusgruppsintervjuer vi själva genomfört en i taget och letade upp de partier som 

svarade mot våra frågeställningar och markerade och sorterade dem utifrån innehållet. 

Carin gjorde samma sak med de skriftliga reflektionerna och Maria sorterade observationen 

utifrån hur studenterna agerade och hur lärandesituationen genomfördes. 

 Därefter förde Maria samman de intervjuer som hon genomfört utifrån de områden 

som utkristalliserades och Carin gjorde samma sak med de fokusgruppsintervjuer hon 

genomfört. Denna sortering utifrån innehåll tillsammans med de reflekterande 

anteckningarna och observationen lästes igenom av oss båda. Vi blev ense om att tre stora 

teman gick att urskilja utifrån innehållet och utifrån att de återkom gång på gång och i de 

flesta fokusgruppsintervjuer. Utifrån ett situerat perspektiv kunde vi dessutom inom dessa 

huvudteman urskilja flera av Wengers (1998) dimensioner på lärande. Under varje 

huvudtema hittade vi flera reflektioner som berörde samma innehåll och dessa lades 

samman till underteman. Huvudteman och underteman blev sedan rubriker i vår 

presentation av resultatet. De teman som urskildes var:   

 Betydelsen av VR-simulering i speciallärarutbildningen med underteman: VR-

simulering som gemensam upplevelse och reflektion och Upplevelse av och 

utvecklingsmöjligheter med VR-simulering i speciallärarutbildningen. 

 Betydelsen av gemensamt meningsskapande om språk-, skriv- och läsbedömning med 

underteman: Olika sätt att bedöma språk-, skriv- och läsutveckling och Etiska 

aspekter och elevens delaktighet vid språk-, skriv- och läsutredning. 

 Etiska dilemman med att använda elever i utbildningssyfte. 

Vårt resultat analyserades sedan utifrån ett sociokulturellt, situerat perspektiv där vi först 

tog inspiration av Wengers (1998) design för lärande och gjorde en övergripande analys av 

själva lärandesituationen (bilaga 5) som också fanns med i den slutliga analysen, där 

Wengers (1998) dimensioner på lärande används som raster. Resultatet analyserades även 

gentemot litteratur, tidigare forskning och styrdokument.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2018) har ställt upp fyra absoluta krav för vetenskapliga arbeten, och 

dessa följdes vid det här examensarbetet: 

 Informationskravet innebär att informanterna/respondenterna ska informeras om sin 

roll i undersökningen och att deltagandet är helt frivilligt. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste lämna ett informerat samtycke. De 

måste också informeras om att de när som helst under undersökningen har möjlighet 

att dra tillbaka sitt samtycke och inte längre medverka. De får inte drabbas av några 

negativa konsekvenser om de väljer att inte fullfölja undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska vara möjligt att identifiera någon av 

deltagarna. 

 Nyttjandekravet innebär att undersökningen endast får användas till det ändamål som 

informanterna/respondenterna upplysts om, och inte till exempel i kommersiella 

syften. 

Innan undersökningen genomfördes gick vi igenom kraven. Alla deltagare fick en skriftlig 

information om syftet med undersökningen och hur den skulle genomföras. De fick också 

information om att deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas närhelst så önskades, 

utan att det skulle få några negativa konsekvenser. Informationen om deltagarna i 

undersökningen har inte lämnats ut till någon, och det finns inte möjlighet att identifiera 

någon särskild person. Undersökningen har endast använts i forskningssyfte och inte i 

kommersiellt eller annat syfte. Enligt vår uppfattning är samtliga av Vetenskapsrådets 

(2018) krav uppfyllda i vår undersökning. 

4.5.1 Studiens tillförlitlighet 

Vi väljer att inte använda begreppen validitet och reliabilitet, då de enligt många forskare 

inte är relevanta i kvalitativa undersökningar. Bryman (2011) förespråkar istället fyra 

kriterier för att bedöma kvalitativ forskning: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmabilitet. Trovärdighet innebär att om det finns flera tänkbara tolkningar, ska 

forskaren söka efter den mest trovärdiga. Överförbarhet är ett begrepp som används för att 

visa att den kvalitativa forskningen är allmängiltig, även om undersökningen bygger på 

bara någon eller ett fåtal personer. Genom att ge en så fyllig och tydlig beskrivning som 
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möjligt låter forskaren läsaren avgöra om det går att överföra den kvalitativa 

undersökningen till en bredare krets. Pålitlighet är en motsvarighet till det som i 

kvantitativa studier heter reliabilitet. För att uppnå pålitlighet ska forskaren använda ett 

granskande synsätt. Genom att grundligt beskriva tillvägagångssättet ger forskaren läsarna 

en möjlighet att bedöma hur noggrant forskningen utförts. På så sätt kan alla bedöma hur 

pålitlig forskningen varit. Konfirmabilitet innebär att forskaren efter bästa förmåga varit så 

tydlig och ärlig som möjligt i sitt arbete, och forskaren ska ha varit objektiv. 
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5. Resultat 

Betydelsen av att använda virtuell simulerad undervisning (virtual reality, VR) i 

speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling som 

alternativ och komplement till autentiska test med elever för att belysa lärande, etiska 

aspekter och bedömning i denna undervisningsform är ett av syftena med detta 

examensarbete. 

 Genom analysen utifrån vald teori om situerat perspektiv (Wenger, 1998) presenteras 

resultatet. Detta utgår främst från åtta fokusgruppsintervjuer med totalt 27 studenter om 

VR-simulerad undervisning, dess innehåll, bedömningspraktik och etiska aspekter. 

Resultat av observationer och skriftliga reflektioner sammanfaller med intervjuresultaten 

och presenteras tillsammans. Observationen i sin helhet redovisas i bilaga 4. Följande stora 

teman framträder: Betydelsen av VR-simulering i speciallärarutbildningen, Betydelsen av 

gemensamt meningsskapande om språk-, skriv- och läsbedömning och Etiska dilemman 

med att använda elever i utbildningssyfte. 

5.1 Betydelsen av VR-simulering i speciallärarutbildningen 

I detta stycke presenteras resultatet om vad VR-simulering kan innebära för 

speciallärarutbildningen. De underteman som framträder är: VR-simulering som gemensam 

upplevelse och reflektion och Upplevelse av och utvecklingsmöjligheter med VR-simulering 

i speciallärarutbildningen. Diskussioner om detta förs i alla fokusgrupper och är även det 

studenterna huvudsakligen lyfter i sina reflekterande anteckningar. Även observation av 

lärandesituationen vägs in resultatet. Vi ser att alla dimensioner av situerat lärande: mening, 

praktik, gemenskap och identitet (Wenger 1998) urskiljs i resultatet. Utifrån detta och syftet 

med undersökningen blir det studiens viktigaste resultat. 

5.1.1 VR-simulering som gemensam upplevelse och reflektion 

Samtliga fokusgrupper är överens om att det finns flera fördelar med att använda VR-filmer 

i utbildningen av speciallärare. Argumenten om det etiskt försvarbara i att inte utsätta elever 

för testsituationer samt att alla studenter på det här viset delar samma upplevelse nämns i 

alla grupperna. Någon uttrycker det med att: 

Det vi ser tillsammans och diskuterar tillsammans kan ge mig jättemycket fler 
infallsvinklar än om jag sitter ensam. Om jag gör test och sen kommer och 
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diskuterar med dig har du inte sett samma som jag. Jag upplever att det finns en 
fördel att vi gemensamt kan diskutera samma situation. 

Många lyfter också det positiva i att även om alla ser samma film så lägger de märke till 

olika detaljer och gör olika tolkningar av det som sker: 

Just att det är samma elev som alla har sett... samma sak... och ändå har vi sett 
olika saker. Det är nog väldigt bra. Att man reflekterar olika saker, om man själv 
observerar en elev på sin egen verksamhet kan man inte diskutera det med någon 
för de var inte med. Här var alla med. [...] Vi tolkar allt olika! 

Studenterna menar att samtalet får en annan bredd när alla har sett samma fall och kan 

diskutera det. Även specialläraren i VR-filmen studeras och kan diskuteras efteråt, vilket 

en student anser inte minst viktigt: 

Plus att man kan liksom titta utifrån eleven och också titta hur läraren agerar och 
då har man också en gemensam bas att utgå från i diskussionen. Det är ju i den 
rollen som vi kommer att vara sen. 

Det framgår i alla fokusgruppsintervjuer att det känns relevant och viktigt att få ta del av 

en simulerad dynamisk bedömning: ”Det här med upplägget hur en dynamisk pedagogisk 

kartläggning kan se ut. Det håller jag med om, det var jättebra.” Studenterna anser att det 

är bra att få se hur någon annan gör, att få konkreta exempel, att få ha varit med om en 

testsituation, att få tips och stöd i hur en bedömning kan läggas upp och att få se exempel 

på olika stödåtgärder. Det upplevs positivt att få träna på att göra ett lexigram och 

situationen ses som ett träningsmoment som väcker många funderingar kring hur de själva 

kan genomföra en dynamisk bedömning. Här kommer några av studenterna även in på den 

etiska biten i att få se hur någon annan gör istället för att alla ska ut och göra testen på 

elever. Några upplever att det blir en ganska renodlad observation. Fast som sådan är filmen 

bra: 

Här tolkar du men du kan inte göra något åt det. Hade det varit en verklig situation 
hade du kanske gjort något. Och ångrat det. Det är därför jag säger att vad syftet 
är... Att jag ska få träna att utreda eller observera att utreda. Är det bara att jag 
ska observera funkar detta jättebra, är det att jag ska träna mer själv hade jag 
behövt vara mer aktiv själv, tänker jag. 

5.1.2 Upplevelse av och utvecklingsmöjligheter med VR-simulering i 

speciallärarutbildningen 

Studenterna beskriver positiva och höga förväntningar både på att få se en dynamisk ansats 

och att få använda VR–tekniken, och de upplever att ”det ligger spänning i luften”. De 
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uttrycker att de kommit med ett öppet sinne och med föreställningen och förhoppningen 

om att det ska bli ett kul och spännande moment som till och med kan kännas som en liten 

del av framtiden. Någon har sett fram emot att få vara med om en testsituation: “...känna 

att jag har testkört lite. Som om jag skulle bli pilot så är det ju bra att testa i en simulator 

först innan man får ta planet. Så skulle detta va….” 

 De flesta studenterna säger att det känns som att de är närvarande i rummet och att 

de känner sig delaktiga i det som utspelar sig på ett sätt som de inte hade gjort med 

traditionell film. Några upplever att de verkligen får känslan av att sitta med vid bordet i 

VR-filmen och följa samtalet mellan speciallärare och elev. På direkt fråga om närvaron 

kändes kommer svaren: ”Ja!” och ”Absolut!” 

 Många beskriver att även om de tycker sig vara närvarande i rummet så drar 

framförallt ljudnivån i rummet ner upplevelsen: 

Hade det bara varit helt tyst runt om så hade man ju kommit in i den där världen 
på en gång. Det var lite jobbigt. Dels var den för lågt ställd volymen från början 
och sen så var de vuxna kanske, de brukar alltid vara värst och pratar alltid högst, 
ja då var det svårt att höra. Jag känner, hade det försvunnit, hade jag kunnat 
koncentrera mig fullt på det jag såg då var det verkligen att komma in. 

Några upplever sig inte alls som delaktiga eller närvarande i situationen på grund av bland 

annat ljudmiljö, bildkvalitet eller illamående. En student är kritisk till tekniken och den 

ibland uteblivna effekten: 

Nej, för jag upplevde inte det autentiska riktigt, så som jag trodde jag hade. Jag 
tyckte det skulle bli lite spännande men det är nog det suddiga som gjorde mycket 
också. Det kändes inte alls som om jag var där. 

Flera tar upp att det ibland är alltför uppenbart att eleverna i filmen agerar, men ser också 

styrkor i att det är helt vanliga elever som är med: ”Ju tröttare eleverna blev, desto mer 

autentisk kändes den. Slutet var det.”, konstaterar en student. 

 Ett fåtal studenter uttrycker att VR-glasögonen var svåra att hantera: ”Jag lyckades 

inte trycka på paus. [...] Det var lite svårt... att navigera.”, förklarar någon. Men så gott som 

alla konstaterar också att det ju handlar om ovana vid tekniken och att de behöver lära sig 

pausa med mera. Som det var nu tog tekniken ibland fokus från innehållet. Men de flesta 

tycker inte att det var något problem: ”Hade man gjort det en gång så gick det 

lättare.” Många studenter berättar att de inte riktigt kan följa vad eleven gör eller hur 

materialet, som eleven arbetar med, ser ut, och att detta drar ner känslan av närvaro: ”Jag 
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hade ingen aning om vad han skrev. ’Blir det bättre om jag ställer mig upp’, tänkte jag i 

min enfald, nej inte det och så försökte jag göra så…” (Hon visar stående hur hon försöker 

luta sig fram över barnet för att kunna se vad han skriver.) De som inte får plats med sina 

egna glasögon i VR-glasögonen, upplever inte simuleringen på ett bra sätt. Några håller 

VR-glasögonen en bit ifrån och andra plockar ut telefonen ur glasögonen. En del tar av sig 

glasögonen och tittar, vilket för vissa ger en suddigare bild. De flesta av de studenter, som 

inte har med sig egna hörlurar, uttrycker att det ständiga ljudet runt omkring påverkar 

situationen mycket. Några menar dock att sorlet från simuleringen är okej men att 

medstudenternas prat är det som stör mest: 

Jag stördes inte så mycket utav att man hörde ljudet av att dom andra apparaterna 
var på mer när det var någon som, något som inte fungerade och började prata 
om nånting annat. 

Några studenter finner av olika orsaker situationen som ansträngande. Ljudet runt omkring, 

att glasögonen måste hållas statiskt mot ögonen, att sittställningen blir konstig när vissa 

moment kräver en vridning för att synas ordentligt samt att det är mycket att ta in påverkar. 

En student beskriver upplevelsen som tröttande: 

Nej, jag hade ingen svårighet att koncentrera mig, utan jag bara kom in i det så. 
Men... oj vad trött jag blev. Så där när man började komma mot sjuan åttan tänkte 
jag [gör snarkljud] oj flera kvar. Alltså det tog rätt mycket kraft av en på något 
vis tyckte jag. Det var jättespännande men... 

Ett par studenter berättar att de blir illamående av att titta i VR-glasögonen. För en handlade 

det inte bara om synintrycken: 

Jag blev lite illamående faktiskt. Dels kanske av det här synintrycket och sen 
luktar, alltså det här låter löjligt men det luktar (gummit ja) ju den här, glasögonen 
och så där plastig lukt. [medlidande kommentarer som ”fy” och ”oj” hörs runt 
omkring] Så det här gjorde att jag mådde… 

Illamåendet påverkar dem så mycket att de får pausa under simuleringen eller att de faktiskt 

inte klarar att se på alla moment.  

 Det förs diskussioner i alla grupperna kring syftet med att göra den här uppgiften med 

VR jämfört med att se den på traditionell film. Några med mer negativ upplevelse av 

situationen hade hellre sett den på traditionell film. Någon gillar verkligen VR-upplägget 

och lyfter vinsten med att känna sig delaktig och kunna välja vad man vill fokusera på under 
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simuleringen. Andra väger närvaroaspekten mot hur stor vinsten blir för just den här 

inlärningssituationen: 

Alltså jag kände att jag var mitt inne i det, det känns bra men vad var skillnaden 
om man hade haft det bara på en vanlig 2D-film, liksom? Som sagt det… det är 
bra om man reser någon annanstans, eller man är med och upplever någonting, 
då är VR en helt annan grej, men just i, i denna uppgift, det är bra tänkt av er men 
det funkar ju, men det är inte så mycket större vinst. 

Det som flest lyfter i detta sammanhang är att de inte kommer tillräckligt nära för att kunna 

se vad barnen gör och att man då missar lite av poängen. Flera uttrycker att det var positivt 

att simuleringen finns tillgänglig så att de kan se den i efterhand. 

 Tidsaspekten nämns som en fördel med VR-simuleringen i praktiskt hänseende: ”Då 

är ju detta jättebra. Det finns ju alltid någon att observera.” På så vis riskerar ingen att 

hamna i tidsnöd inför ett delprov på grund av att det inte getts tillfälle att utföra en språk-, 

skriv- och läsutredning - med VR-film på högskolan ges möjlighet för alla att se. Detta 

anser man i samtliga fokusgrupper är att föredra framför att ge en elev fler test bara för att 

speciallärarstudenterna behöver träning. 

 Förutom de rent tekniska problem som en del upplever så nämner flera studenter att 

det känns ovant att använda VR-glasögon och att det är svårt att anteckna medan de tittar 

på filmen. Annars handlar kritiken främst om att man blir en passiv åskådare i stället för 

aktiv deltagare: 

Jag tänker om man jämför det här VR nu med att man skulle göra det själv en sån 
där lexigram att det här att vi inte kan ingripa nu. Det blir ju inte så att vi provar 
det på riktigt. Vi är inte med och påverkar processen. Där blir ju en skillnad, eller 
hur? 

Någon annan instämmer och fyller i: 

Nu är det någon annan som gör det, och så ska jag göra det mer som i fantasin så 
att säga. Där kan man ju säga att det hade varit, om man ska leta något negativt 
med det, att det inte blir samma kvalitet som om jag hade varit med och kunnat 
tolka situationen och kunnat ingripa själv. 

Andra tyckte att VR-filmen ger en del, men kanske ändå inte tillräckligt, utan de tror att 

testning av en fysisk elev hade gett mer. Någon ger också uttryck för att sakna allt 

runtomkring själva testsituationen, som ju är det enda som visas i VR-filmen. I verkligheten 

finns ju möjlighet att ta del av olika material och dokument, det går att diskutera med 

vårdnadshavare och lärare, och rent allmänt få en större bredd på underlaget som används. 
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Annars är den främsta negativa aspekten av att använda VR-film som framkommer, att 

studenterna blir åskådare: ”Precis, nu blir det bara observation.”, påpekar en student. 

 En förbättring som föreslås av samtliga deltagare är att alla har hörlurar med sig till 

simuleringstillfället. Någon vill ha band på VR-glasögonen så att man slipper hålla dem 

hela tiden. Många skulle vilja ha möjlighet att se det eleverna gör bättre, bättre upplösning 

eller möjlighet att ta ett annat perspektiv när eleverna i filmen arbetar: 

Jag tänker att så gör man ju när man gör en professionell film att man har ju olika 
kameror, en som kan titta runt men också en där vi kan titta ner. Sen fattar jag att 
det är en budgetfråga också men hade man kunnat se materialet och vad eleven 
gjorde så hade det varit en stor poäng med VR. 

Ett förslag som kommer fram är att lägga in stillbilder på materialet inför de olika 

momenten för att ge ett bättre grepp om uppgifterna. De flesta önskar att de satt i mindre 

rum, i sina grupper, för att kunna stoppa och reflektera tillsammans efter varje moment, 

samt att de fått möjlighet att prova tekniken i förväg, eftersom den var ny för dem: ”Men 

om vi hade testat detta en gång till så hade det ju faktiskt blivit mycket bättre för det var ny 

teknik för oss alla.”, säger en student. 

 Merparten av studenterna i fokusgrupperna är mer positiva än negativa till att 

använda VR i speciallärarutbildningen. Även om några är kritiska, menar de själva att det 

kan bero på att de inte är vana vid tekniken. För flera studenter är det första gången de testar 

VR-glasögon. Det uttalas önskemål om ett bredare utbud av VR-filmer: ”Man kan nischa 

dem så att nu testar vi detta, nu testar vi det här och nu testar vi det här.”, nämns i en 

fokusgrupp och i en annan uttalas önskemål om att det byggs upp ett utbud av filmer med 

fler exempel på språk-, skriv- och läsutredningar. Även möjligheten att använda tekniken 

för att studera olika miljöer diskuteras som förslag till vidareutveckling. Flera instämmer 

och nämner svårigheter som ibland har hindrat dem från att göra observationer i till exempel 

grundsärskolan. ”Det här öppnar ju upp för oerhörda möjligheter [...], det kan ju vara ställen 

där man inte ens kan göra observationer utan att det blir oetiskt.”, säger en student. Det 

resoneras kring att ett annat användningsområde kan vara att visa hur man arbetar med 

olika slags material. I de filmer som studenterna fått ta del av är det svårt att se materialet 

som eleverna arbetar med. Det uttrycks många önskemål om en filmteknik som möjliggör 

att tittarna kommer bakom eleverna och ser vad de skriver m.m. En student tänker att vi i 
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framtiden kan använda simuleringar med animationer, avatarer, som det går att interagera 

med istället för riktiga barn. 

5.2 Betydelsen av gemensamt meningsskapande om språk-, 

skriv- och läsbedömning 

I detta stycke reflekterar speciallärarstudenterna om innehållet, en dynamisk bedömning av 

språk- skriv- och läsutveckling, i VR-simuleringen och relaterar till sina erfarenheter och 

olika sätt att bedöma. Detta diskuteras i alla fokusgruppsintervjuer och finns även med i de 

reflekterande anteckningarna. Observation av speciallärarnas spontana reflektion efter VR-

simuleringen vägs in resultatet. Vi ser att alla dimensioner av situerat lärande (Wenger 

1998) kommer fram i resultatet och blir en stor del av resultatet utifrån syftet och vilken 

betydelse innehållet i VR-simuleringen får för speciallärarutbildningen med specialisering 

mot språk- skriv- och läsutveckling. De underteman som framkom blev: Olika sätt att 

bedöma språk-, skriv- och läsutveckling och Etiska aspekter och elevens delaktighet vid 

språk-, skriv- och läsutredning.  

5.2.1 Olika sätt att bedöma språk-, skriv- och läsutveckling 

Majoriteten av respondenterna anser att en dynamisk bedömning ger större vidd och att den 

ger en bild av läget inom många språkliga områden, om än något ytligt. De tror att det 

skulle behövas väldigt många summativa test för att få fram en lika bred bild över de 

språkliga områdena med hjälp av summativa test. Det nämns i alla fokusgrupperna att det 

vi framförallt får fram i den dynamiska bedömningen, som inte ges med summativa test, är 

vilka strategier som fungerar och som kan uppmuntras och användas i undervisningen. Vi 

ser vilket stöd eleven behöver, vad som fungerar och hur vi kan möta eleven i 

undervisningen: 

Man får ju också fram vad det är som fungerar. Alltså vad som ger bra respons 
på. När eleven ska utföra uppgifterna och få olika stöd så märker man vad som 
fungerar. Och när man befinner sig i en liknande situation så har man 
stödstrukturer som man kan erbjuda innan… 

Den dynamiska bedömningen visar elevens styrkor och svagheter och vad eleven själv 

upplever som sina styrkor och svagheter. Studenterna ser det som att här får vi svar på just 

den fråga som brukar ställas efter summativa test: “Hur man ska möta en elev i 
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svårigheter?”. Några lyfter att den dynamiska bedömningen är mer kvalitativ jämfört med 

de mer kvantitativa testen. 

 Kommentarerna om vad summativa test ger för information, handlar framförallt om 

att vi får en siffra men vi ser inte hur eleven kommit fram till svaret. De jämförs med andra 

individer men vi får inte fram vad som fungerar för just den eleven som testas. Ett 

summativt test ger information om vad som är svårt men ingen information om vad vi ska 

göra i undervisningen. Det påpekas också att testen inte förmedlar några känslor, som t ex 

elevens självförtroende. Att välja bort traditionella test till förmån för en dynamisk 

bedömning ställer sig samtliga studenter positiva till. De som menar att det är viktigt att 

avdramatisera testsituationen tycker att det här är en bra väg att gå: 

Sen vet jag inte om elever överlag hade sett ett sådant här lexigram som en 
testandesituation? Utifrån att de hela tiden är delaktiga att bedöma sig själva och 
de fick det stöd som behövdes för att lyckas. På så sätt är det inte ett sådant här 
vanligt test med stanineskalor och så. 

Flera studenter framför att den dynamiska bedömningen blir mer som en vanlig 

undervisningssituation där eleven antagligen inte känner sig bedömd på samma sätt som 

vid ett summativt test. I interaktionen kan specialläraren möta och ställa följdfrågor, ge 

stödstrukturer och ringa in vad som är svårt och vilket stöd eleven behöver för att klara av 

uppgifterna. 

 Några anser att de summativa testen passar som screening på klassnivå, eftersom 

elever som annars kanske hade missats då snabbt upptäcks. Testen blir också ett kvitto på 

att undervisningen fungerar. Ett motargument är att summativa test bara bekräftar det vi 

redan vet. Här förs långa diskussioner i några av grupperna kring vad screening ger, där 

studenterna är överens om att vi bör minimera testandet för elevernas skull. Det lyfts att 

screening med summativa test kan behövas för att kvalitetssäkra gentemot skolledning och 

huvudman som har ansvar. 

 De flesta anser att den dynamiska bedömningen passar för att hitta hur vi kan gå 

vidare med undervisningen av en enskild elev. De ser möjligheter i att använda dynamisk 

bedömning i samband med pedagogiska kartläggningar och språk-, skriv- och 

läsutredningar som ska ge underlag för behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. I 

den dynamiska bedömningen kan vi få fram elevens egna tankar och delaktighet i arbetet 

kring sin språkliga utveckling, få en bred bild av elevens förmågor och behov och hitta 
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användbara stödstrukturer för hur vi kan möta eleven i undervisningen. På så sätt kan det 

summativa testandet minimeras. Någon tycker att den summativa testningen kan användas 

vid “skarpt läge”, när vi behöver något svart på vitt: 

Men att det också ger lärarna en trygghet att jag inte har missat nån. Och 
skolledning och huvudman och alla som har ansvar liksom så att vi kanske inte 
kan ta bort alla test men sen är det ju inte så bra att vi testar hela tiden heller. 

Någon fråga kommer upp kring säkerheten i att det som är tänkt att bedömas också bedöms 

när man ger stödstrukturer. Det finns också en viss oro över att den dynamiska 

bedömningen kan vara tidskrävande och någon undrar hur den kan läggas upp på ett bra 

sätt. Andra menar tvärtom att det skulle ta väldigt lång tid och krävas många test för att få 

fram en lika bred bild som den dynamiska bedömningen ger. De flesta ser det som 

speciallärarens roll att genomföra dynamiska bedömningar och att detta görs med enskilda 

elever vid behov. 

5.2.2 Etiska aspekter och elevens delaktighet vid språk-, skriv- och läsutredning  

Att minimera stressen hos de elever som ska testas är en målsättning, som alla delar. 

Däremot visar det sig råda delade meningar om hur detta mål ska uppnås. När diskussionen 

rör sig mot mer konkreta förslag på tillvägagångssätt nämns en rad förslag, vilka ibland går 

stick i stäv med varandra. Majoriteten tycker att det bästa är att försöka genomföra test i 

helklass eller mindre grupper, allt i syfte att den elev som behöver testas inte ska känna sig 

utpekad. Förslag i den riktningen nämns i samtliga fokusgrupper. Men så vänder 

diskussionen efter en students inlägg i debatten: 

Fast jag tror att de där testen där de går iväg och gör enskilt går lite lättare, för 
där behöver de aldrig jämföra sig med någon annan. För man vet aldrig vad någon 
annan har haft, för det är bara jag som har gjort det. I klassrummet blir det så 
uppenbart med test och prov och ’vad fick du?’ och så. 

Flera i fokusgruppen håller med och tillägger att eleverna i klassrumssituationer blir 

medvetna om när kompisarna lämnar in och är färdiga. Efter en stunds samtal instämmer 

fler i att det kan vara mindre utpekande för eleven att få gå iväg. Annars är hela 

testsituationen viktig för elevens upplevelse, tror många. Merparten av studenterna tycker 

att det är bra om det inte uppenbart känns som en testsituation för eleven, men en student 

tycker tvärtom. I stället för att försöka avdramatisera testsituationer ser hon hellre att testen 

görs till en naturlig del av skolan, eftersom de återkommer genom hela elevens skolgång. 
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På sätt och vis menar hon kanske samma sak, att eleverna ser test som något naturligt och 

återkommande. 

 På frågan om vad som krävs för att kunna genomföra en språk-, skriv- och 

läsutredning på en elev utan att denna far illa är alla överens - en god relation! I samtliga 

fokusgrupper nämns detta som den tveklöst viktigaste faktorn för en lyckad testsituation. 

En klar majoritet uttalar eller håller med om att man som speciallärarstudent måste välja en 

elev som man känner och har en god relation till: ”Då är det kanske mer lämpligt att du gör 

det på din arbetsplats med specialpedagogen eller specialläraren där.” Det som många 

värderar högst när det gäller att skapa en bra relation med eleverna i testsituationen är hur 

lärarna presenterar och lägger upp uppgiften liksom att man skapar en tillåtande miljö: ”Hur 

man formulerar och lägger fram det helt enkelt. Inte markera för mycket att nu är det här 

en testsituation.” 

 Alla är överens om att det är viktigt att synliggöra elevens tankar i samband med 

kartläggningar av språk-, skriv- och läsutveckling. Här ser de självskattningen som ett sätt 

för eleven att göra sin röst hörd. De flesta tycker det är positivt att den dynamiska 

bedömningen de just sett är en situation som präglas av samtal och samspel. Själva den 

dynamiska modellen gör eleven delaktig, eleven får svar, involveras i samtal och får 

reflektera över sitt lärande. Att ge eleven stödstrukturer på vägen blir ett sätt för eleven att 

känna att hen kan och att se vad som fungerar. Specialläraren kan kommunicera, höra vad 

eleven säger, analysera och ställa följdfrågor. En deltagare förklarar: 

Jo men de blir väl mer delaktiga för dom kan ju ställa frågor och dom har en 
framför sig som liksom svarar och inte bara sitter med…  

 

Många av studenterna börjar den spontana reflektionen i just elevens egen skattning. En 

hel del frågor uppkommer kring själva uppgiften att sätta in elevens skattning i ett lexigram, 

och många tror att det kan vara svårt för en elev att avgöra vad som är lätt och svårt. Frågan 

är om eleven egentligen skattar sig i förhållande till de uppgifter som den redan gjort eller 

att det kan vara upplevelsen som skattas. Om eleven känner sig säkrare och tryggare i 

situationen blir kanske skattningen högre: 

Första så hade hon två, tre, sen var det tre och sen blev det fyra och sen blev det 
fem, precis som att när hon kände sig säkrare och tryggare så ökade skalan och 
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då tänkte jag, spelar uppgifterna någon roll? Eller är det bara att hon känner sig 
trygg, så nu blev det lite bättre liksom. 

Studenterna reflekterar även över vad elevernas skattning ger för information och hur 

specialläraren kan förhålla sig till att elever skattar sig för högt eller för lågt. Ska vi bemöta 

det eller bara se det som att eleven gör sin skattning och specialläraren gör sin? Här tycker 

några att vi inte ska försöka att påverka. Speciallärarens och elevens skattning behöver inte 

stämma överens. Många nämner att skattningen visar vilka starka sidor eleven upplever sig 

ha, och att eleven kan använda sig av dem för att arbeta med de sidor som är svagare. Några 

anser att det kan vara svårt när en elev skattar sig för högt och kanske inte upplever att den 

behöver träna på något. En student tycker inte att elevens skattning säger så mycket om hur 

de kan gå vidare utan att speciallärarens egen skattning ger en mycket tydligare bild. 

Majoriteten såg framför allt skattningen som ett sätt för eleven att vara delaktig i 

utredningen där elevens röst blir hörd, och att det är en viktig del att eleven får fundera över 

sina styrkor och svagheter. 

5.3 Etiska dilemman med att använda elever i utbildningssyfte 

Under denna rubrik reflekterar speciallärarstudenterna om det etiska i att utföra eller inte 

utföra test på elever som redan befinner sig i språklig sårbarhet i utbildningssyfte. Detta 

berörs i alla fokusgruppsintervjuer. Studenternas reflektioner visar också på fyra 

dimensioner av lärande: mening, identitet, praktik, gemenskap (Wenger, 1998) utifrån ett 

situerat perspektiv.  

 Att speciallärarstudenter övar på att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar på 

elever, ofta elever i språklig sårbarhet, kan innebära etiska problem. Det anser flera av 

studenterna i fokusgruppsintervjuerna. De nämner att eleverna kanske upplever sig 

misslyckade eller dåliga om de inte lyckas på testen, och att det kanske är elever som redan 

har testats mycket som än en gång väljs ut, vilket inte känns försvarbart om det görs enbart 

i utbildningssyfte. Flera instämmer. Att utföra test som bara ska bekräfta redan kända 

svårigheter finns det ingen vinst i, tvärtom riskerar elevens självuppfattning att cementeras. 

Däremot går meningarna isär om huruvida test som görs i utbildningssyfte samtidigt får 

användas. Flera av studenterna menar att de skulle välja elever som ändå behöver utredas 

och genomföra testen på dem: 
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Jag tycker inte man får göra det i utbildningssyfte, då är det precis som du... det 
är någonting man skulle gjort med den eleven i vilket fall som helst. Man gör ju 
inte testen för min skull för att jag ska lära mig utan, det ska ju komma till gagn 
för det barnet. 

Några av studenterna håller med och tycker att det är okej så länge man har föräldrarnas 

och elevens godkännande, men merparten anser att man inte får göra så utan att testen ska 

ske just i utbildningssyfte. Ett sätt att göra det mer etiskt försvarbart att använda elever i 

utbildningen av speciallärare är att noga förklara för eleverna vad det handlar om och att 

belysa att det är speciallärarstudenterna som behöver öva sig på att genomföra test snarare 

än att eleverna behöver testas. Det är en synpunkt som nämns i alla fokusgrupperna. 

 I ett par av fokusgrupperna vänder studenterna på problematiken och ifrågasätter 

etiken i att låta bli att använda elever: ”Det är inte heller etiskt försvarbart att en 

speciallärare kommer ut och plötsligt ska göra en utredning och så har man aldrig gjort 

någon innan”, slår en student fast. Nästan alla håller med, och en student beskriver 

dilemmat: 

För egen del då så är det en ny roll för mig. Alltså jag har ju inte gått färdigt 
utbildningen. Jag kanske saknar viss kunskap, jag saknar verkligen erfarenhet. Så 
eleverna utsätts ju för någon som inte är så fullfjädrad så att säga. 

Här påpekar någon fördelen med att använda VR-film så att inget verkligt barn ska behöva 

bli det första för speciallärarstudenterna. Samtidigt kontrar någon annan med att någon 

gång ju blir den första oavsett. Flera anser att det optimala vore att ha en handledare som 

sitter med vid de första tillfällena och ger feedback. Kanske kan man som student först få 

se när handledaren testar elever för att sedan byta roller. En student uttrycker viss 

frustration: 

Då förväntas man kunna göra det utan någon slags handledning för det. Är det 
etiskt försvarbart? [...] Det är det inte. Jag menar, hur många ska jag 
experimentera på när jag kommer ut sen? [...] Man lämnas lite till sig själv. Man 
har ingen riktig mentor, nu ska man klara sig själv. 

Diskussionerna i alla fokusgrupperna avslöjar att deltagarna har övervägt de etiska 

aspekterna av speciallärarutbildningen och de allra flesta har åsikter om hur risken för att 

elever utsätts för test i onödan ska kunna minimeras. Men i en grupp utbrister en student 

efter en stund: ”Och sen ibland kan jag tänka att det kanske inte är så farligt ändå. Om man 

tillfrågar både föräldrar och barn så klart.” Kommentaren får dock stå oemotsagd eftersom 

ingen varken håller med eller protesterar. 
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5.4 Analys av resultatet 

Analysen av resultatet görs utifrån ett sociokulturellt, situerat perspektiv där det framför 

allt analyseras i förhållande till fyra dimensioner för lärande; mening, praktik, gemenskap 

och identitet (Wenger, 1998). Resultatet analyseras också gentemot de utbildningsmål som 

satts upp för speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och 

läsutveckling. Slutligen sätts också fokus på speciallärarens uppdrag och tidigare forskning 

kring virtual reality, VR, och etik i högre utbildning. En övergripande analys av resultatet 

kopplat till själva lärandesituationen har innan denna slutgiltiga analys också gjorts utifrån 

Wengers (1998) design för lärande och nyckelbegrepp kopplade till denna. Denna analys 

finns i sin helhet i bilaga 5 och refereras till i resultatanalysen. 

5.4.1 Betydelsen av VR-simulering i speciallärarutbildningen 

Utifrån Wengers (1998) fyra dimensioner på lärande och speciallärarstudenternas åsikter 

visar resultatet på att den största betydelsen VR-simuleringen får för 

speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ses i 

studenternas möjlighet till en upplevelse som de kan delta i gemensamt och vars innehåll 

de tillsammans meningsskapar om. Enligt Wenger (1998) omfattar lärande först och främst 

att förhandla mening och involverar oss i ett dynamiskt samspel i deltagande och 

reifikation. Mening ses som ett sätt att tala om eller att visa sina förmågor såväl individuellt 

som kollektivt.  Speciallärarstudenterna uttrycker att det de ser och diskuterar tillsammans 

ger många fler infallsvinklar och att de lägger märke till olika detaljer jämfört med om de 

sitter ensamma med sina erfarenheter av att göra bedömningar i språk-, skriv och 

läsutveckling. De för fram att de då inte har fördelen av att ha sett samma sak.  Ur ett 

situerat perspektiv ses att speciallärarstudenterna skapar och omförhandlar mening i 

gruppen, en form av praktikergemenskap (Wenger, 1998) och de har tillgång till de 

erfarenheter som studenterna skaffat sig i de praktikergemenskaper de i sin yrkesroll har 

ingått i och ingår i. Här blir dimensionen gemenskap tydlig där Wenger (1998) betonar 

betydelsen av deltagande som en resurs i lärandet. Detta blir också synligt i analysen utifrån 

design för lärande då den gemensamma upplevelsen av VR-simuleringen och gemensam 

reflektion kan främja engagemang och ömsesidighet (bilaga 5). 

 Arvola m.fl. (2018) visar på att social interaktion efter simuleringstillfällen är ett 

viktigt inslag där studenterna får möjlighet till reflektion, metakognition och 



 

46 

 

meningsskapande. Även Wennergren m.fl. (2018) lyfter vikten av möjlighet till gemensam 

reflektion om inspelade situationer som lärarstudenterna delat och Bruce och Ahlqvist 

(2019) understryker vikten av att diskutera samma fall gemensamt för att ge speciallärare 

en ökad kunskap och en större verktygslåda i framtida möten med elever.  

 Enligt Wenger (1998) innebär praktik en dimension av lärande där vi visar på delade 

perspektiv som kan främja ömsesidigt handlande och engagemang. Samtliga studenter var 

efter VR-filmen positiva till att ha fått se hur en dynamisk bedömning av språk-, skriv- och 

läsutveckling kan gå till. Alla tyckte det var bra att få se hur någon annan gör, att få konkreta 

exempel, tips och stöd i hur arbetet kan läggas upp och även att få se exempel på 

stödstrukturer och få träna på att göra ett lexigram. Speciallärarstudenterna uttrycker att de 

börjar tänka ut strategier för hur de själva skulle kunna lägga upp en liknande situation. 

Detta tillsammans med den gemensamma reflektionen och den gemensamma delade 

erfarenheten som nämndes tidigare kan tolkas främja ömsesidigt handlande och 

engagemang och därigenom praktik (Wenger, 1998). Speciallärarstudenterna för också 

fram vikten av att de kan studera och diskutera speciallärarens agerande vilket ses som 

viktigt i förhållande till deras kommande yrkesroll. Detta kan ses som ett sätt att bygga upp 

en identitet som speciallärare (Wenger, 1998). 

 Flera studenter uttrycker i de olika fokusgruppsintervjuerna att det känns som om de 

är närvarande i rummet och att de känner sig delaktiga i det som utspelar sig på ett sätt som 

de inte hade gjort med traditionell film. Bra visualiseringsverktyg främjar enligt Wenger 

(1998) och design för lärande, föreställning och fantasi och att tänka sig olika scenarion 

(bilaga 5). Resultatet visar också på element som hindrar olika dimensioner av lärande 

(Wenger, 1998) och då framgår faktorer som drar ner upplevelsen av autenticitet och några 

studenter har av olika orsaker svårt att ta till sig VR-filmerna. Här nämns exempelvis starkt 

illamående, jobbig ljudmiljö och problem att använda tekniken på grund av att de egna 

glasögonen inte får plats i VR-glasögonen. Detta bidrar till att vissa inte deltar i den 

gemensamma situationen på samma sätt som de övriga och därför till viss del går miste om 

tillfällen till lärande utifrån dimensionerna mening, gemenskap, praktik och identitet 

(Wenger, 1998) eftersom de inte hade samma gemensamma upplevelse att utgå ifrån. 

Jensen och Konradsen (2018) hittar många fall där VR kan vara användbart i utbildning, 

men visar samtidigt att det i vissa fall kunde visa sig vara till nackdel på grund av 

exempelvis “cybersickness” och tekniska utmaningar. Ett annat hinder för praktik som 
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dimension för lärande (Wenger, 1998) är att några upplevde sig som passiva åskådare 

istället för aktiva deltagare och hade önskat att kunna interagera mer med VR-simuleringen. 

Risken att undersökaren upplever istället för att interagera betonar även Nash (2018). Några 

lyfte också att det var svårt att fånga hela problematiken på film, så VR-filmen gav en del 

men inte tillräckligt.  

 Speciallärarstudenterna för också fram det positiva i möjligheten att delta i en 

simulering i förhållande till att det då finns elever tillgängliga, tidsaspekter och etiska 

aspekter som orsaker till att använda VR-simulering i speciallärarutbildningen med 

specialisering språk-, skriv, och läsutveckling. Studenterna kom med förslag på 

förbättringar i lärsituationen: tillgång till hörlurar, band på VR-glasögonen för att slippa 

hålla dem hela tiden, möjlighet att bättre se det eleven gör, exempelvis bättre perspektiv, 

bättre upplösning eller vanliga stillbilder på arbetsmaterialet innan varje moment. De ville 

också ha möjlighet att se filmen på vanlig skärm, se situationen i mindre grupper för att 

kunna pausa, eventuellt spola tillbaka och reflektera tillsammans under tiden samt få en 

chans att testa tekniken i förväg. Ur olika dimensioner på lärande ur ett situerat perspektiv 

och utifrån design för lärande (Wenger, 1998) skulle speciallärarstudenternas förslag ge 

bättre förutsättningar för att alla skulle kunna delta fullt ut i lärandesituationen.   

 Resultatet visar att gemensam reflektion runt en gemensam upplevelse värdesattes av 

många, och flera studenter menade att just detta var viktigare än vilken teknik som 

användes. Några uttryckte att traditionell film hade fungerat lika bra som simuleringen. 

Jensen och Konradsen (2018) anser också att frågan om en specifik simulering är användbar 

är viktigare än vilken typ av simulering som används. Speciallärarstudenterna lyfte tankar 

om att utveckla användningen av VR i speciallärarutbildningen. Det uttalades önskemål om 

ett bredare utbud av VR-filmer, där olika miljöer, undervisningsstrategier eller 

arbetsmaterial kan presenteras. I någon fokusgrupp nämndes möjligheten att interagera med 

animerade elever, avatarer, i olika situationer. Ur ett situerat perspektiv och design för 

lärande (Wenger, 1998) kan detta tolkas som att studenterna utforskar möjliga scenarion 

och utvecklingsmöjligheter med VR-simulering i speciallärarutbildningen.  
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5.4.2 Betydelsen av gemensamt meningsskapande om språk-, skriv- och 

läsbedömning 

Resultatet visar att innehållet är en annan del där VR-simuleringen får stor betydelse för 

speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Detta 

utifrån Wengers (1998) fyra dimensioner på lärande; mening, gemenskap, praktik och 

identitet, och utifrån speciallärarstudenternas reflektioner om att bedöma språk- skriv- och 

läsutveckling som återkommer i alla fokusgruppsintervjuer. Alla speciallärarstudenter 

uttrycker att de är positiva till att ha fått ta del av innehållet i VR-simuleringen. Det får 

också stor betydelse för vad det är tänkt att VR-simuleringen ska möta i förhållande till 

examensordningen för speciallärare (SFS 2017:1111), lärandemål för kursen (Högskolan 

Kristianstad, 20 november 2018) och speciallärarens uppdrag gällande att bedöma språk-, 

skiv- och läsutveckling. Enligt Wenger (1998) ses mening som att visa sina förmågor såväl 

individuellt som kollektivt. I resultatet ser vi hur speciallärarstudenterna tillsammans 

funderar och resonerar om hur de kan hantera kartläggningar i sin framtida yrkesroll och 

diskuterar speciallärarens uppdrag och utifrån design för lärande (bilaga 5) visar på 

kunskapsengagemang och en gemensam förståelse för innehållet i VR-simuleringen 

(Wenger, 1998). 

 Studenterna tycker att vi bör minimera stressen hos de elever som ska testas och att 

en dynamisk metod präglad av samtal och samspel oftast är föredra framför summativa test. 

Detta då eleven vid dynamisk bedömning blir delaktig och får reflektera över sitt lärande. 

Stödstrukturer längs vägen tydliggör för eleven vad som fungerar, och i kommunikation 

med eleven ställer specialläraren relevanta följdfrågor och analyserar det eleven säger. Att 

elevens tankar synliggörs med hjälp av självskattning anser majoriteten av studenterna är 

av stor betydelse, eftersom eleven då inte bara får göra sin röst hörd utan även får vara med 

och utforma anpassningar av undervisningen. Vikten av elevens delaktighet i utredningar 

och i att utforma insatser betonas av Carlström (2010), Plantin Ewe (2018) och Bruce m.fl. 

(2016).  

 Ur ett situerat perspektiv där lärande och identitetsskapande sker i sociala situationer 

präglade av delaktighet och engagemang (Wenger, 1998), kan resultatet tolkas som att 

studenterna upplever att specialläraren och eleven ger och tar i situationen och lär av 

varandra.  Situationen är inte uppbyggd för testande utan för lärande. Eleven kan bygga 

upp en identitet som präglas av att den kan delta och lyckas i sitt språkande (Säljö, 2015) 
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 De flesta studenterna anser att summativa test och dynamisk bedömning ger olika 

information och också har olika användningsområden. Den kvalitativa dynamiska 

bedömningen ger enligt dem en övergripande bild av elevens olika språkliga förmågor, 

vilka strategier som fungerar, vilka styrkor som finns att bygga vidare på, vilket stöd som 

fungerar för eleven och hur eleven kan mötas i undervisningen och passar bra i samband 

med kartläggning av språk-, skriv- och läsutveckling. De summativa testen ger en siffra i 

förhållande till en normering om vad som inte fungerar men ingen direkt information om 

hur undervisningen kan anpassas. Därför passar de bra vid exempelvis screeningar. 

Carlström (2010) och Plantin Ewe (2018) för båda fram vikten av att ha ett klart syfte med 

en utredning och de betonar samma användningsområden för kvalitativa respektive 

kvantitativa metoder som framkommer i resultatet. Grigorenko (2009) understryker 

skillnader mellan kvalitativ dynamisk ansats och kvantitativ, summativ bedömning, som 

sammanfaller med hur speciallärarstudenternas syn.  

 Enligt examensordningen för speciallärarprogrammet (SFS 2017:1111) ska 

studenterna efter genomförd utbildning ha en fördjupad förmåga att tillämpa och kritiskt 

granska metoder gällande att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. 

Detta framgår även i lärandemålen för kursen (Högskolan Kristianstad, 20 november 2018), 

som VR-simuleringen ingår i. I resultatet utgår speciallärarstudenterna från elevers mående 

och anser att det är viktigt att minimera testandet av elever och diskuterar hur de kan göra 

testsituationen trygg, tillåtande och avdramatiserad. I examensordningen för 

speciallärarprogrammet (SFS 2017:1111) och i kursbeskrivningens mål trycker man på 

vikten av att ta hänsyn till etiska aspekter när bedömningar görs. 

 Enligt Wenger (1998) innebär dimensionen identitet, ett sätt att tala och visa på hur 

vårt deltagande och rörelse i olika praktikergemenskaper, ändrar vilka vi är. Genom att 

speciallärarstudenterna tillsammans resonerar och reflekterar om olika sätt att utföra 

utredningar i sin framtida roll som speciallärare och hur de ska möta barn och elever i 

bedömningssituationer, bygger de upp och skapar scenarion kring sin framtida yrkesroll. 

De problematiserar och utvärderar den kvalitativa dynamiska ansatsen i att bedöma språk-

, skriv-, och läsutveckling mot erfarenheten av och kunskapen om kvantitativ bedömning.  

 Det är förknippat med speciallärarstudenternas framtida yrkesroll att göra 

bedömningar inom språk-, skriv- och läsutveckling (SFS 2017:1111). Dimensionen praktik 
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(Wenger, 1998) innebär delade perspektiv som kan främja ömsesidigt handlande och 

engagemang och kan tolkas som att det deltagande minne som finns hos 

speciallärarstudenterna utifrån deras erfarenheter och det reifierade minne, 

kunskapsförrådet som finns i VR-simuleringen ger olika perspektiv och ömsesidigt 

engagemang i diskussionerna om hur de själva kritiskt kan välja metod att bedöma språk-, 

skriv-, och läsutveckling. I design för lärande poängterar Wenger (1998) vikten av 

gemensam inriktning, alignment, vilket resultatet också visar på genom ett gemensamt 

fokus på och förståelse av innehållet i VR-simuleringen. Denna blir även en källa till 

inspiration men också att möjligheten till reflektion stöder kompetens genom ett 

kunskapsengagemang där studenterna visar hur de tänker om sina färdigheter och funderar 

på hur de kan hantera kartläggningar i sin framtida yrkesroll. De gör också bedömningar 

av när det är lämpligt att använda olika sätt att bedöma (bilaga 5). 

5.4.3 Etiska dilemman med att använda elever i utbildningssyfte 

Genom alla fokusgruppsintervjuer löper reflektioner om det etiska i att utföra eller inte 

utföra test på elever som redan befinner sig i språklig sårbarhet i utbildningssyfte som en 

röd tråd. Studenterna väger VR-simulering gentemot de etiska aspekterna, vilket visar på 

att etiska aspekter spelar stor roll i vilken betydelse VR-simuleringen får för 

speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. 

Studenternas reflektioner visar också på fyra dimensioner av lärande: mening, identitet, 

praktik, gemenskap (Wenger, 1998) utifrån ett situerat perspektiv.  

 Studenterna i undersökningen ser att det kan innebära etiska problem att speciallärare 

övar på att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar på elever, och de utgår från 

elevernas välmående när de anser att elever inte bör utsättas för test i onödan. De menar att 

det inte är etiskt försvarbart att testa barn bara för att bekräfta redan kända svårigheter. 

Detta riskerar att cementera elevens självuppfattning. Ur ett situerat perspektiv kan 

resultatet tolkas som att vi riskerar att en elev bygger upp en identitet av någon som inte 

kan och ständigt misslyckas och som inte tillhör de läsandes skara eller inte vågar delta i 

språkande aktiviteter och vänskapande (Säljö, 2015).  

 Ur ett situerat perspektiv på lärande kan dimensionen identitet (Wenger, 1998) 

kopplas till hur speciallärarstudenterna genom att reflektera och meningsskapa tillsammans 

kring etik och moral i samband med att testa i utbildningssyfte, ser på sin framtida yrkesroll. 
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De ifrågasätter och problematiserar etiken i att använda elever i utbildningssyfte och vad 

som är moraliskt och etiskt rätt att göra som speciallärarstudent och i sin framtida yrkesroll. 

Colnerud (2006) betonar att lärare har en skyldighet att skydda eleverna från bristande 

respekt, att inte utsätta dem för besvikelser och att se till att de inte på annat sätt skadas 

psykiskt. 

 Examensordningen (SFS 2017:1111) för speciallärare med specialisering språk-, 

skriv- och läsutveckling trycker på förmågan att identifiera etiska aspekter på eget 

forsknings- och utvecklingsarbete. Head (2018) ser etik som ett grundläggande moment 

inom forskningsmetodik, vilket ska leda till att forskningsetik ingår i forskarens dagliga 

överväganden. Resultatet visar att studenterna är väl medvetna om att de behöver öva på 

att göra språk-, skriv- och läsutredningar och de anser att det inte heller är etiskt försvarbart 

att utsätta en elev för ett oprofessionellt bemötande och en osäker bedömning. Svaren på 

hur man ska möta de etiska aspekterna varierar. Att få se den VR-filmade bedömningen 

och att i de metakognitiva reflektionerna lära av varandra ställer sig alla positiva till, och 

det ses som en bra erfarenhet att utgå ifrån.  

 Ett komplement till att lära via VR-film är att arbeta med kartläggning under 

handledning, menar flera. Vid testning av elever, säger studenterna att såväl en god relation 

till eleven som en positiv, trygg och tillåtande miljö är en förutsättning. Det är även av vikt 

att noga förklara för eleven varför utredningen görs, och att belysa att just i den här 

situationen är det eleven som hjälper läraren. Sett ur ett situerat perspektiv går förslaget 

med att delta i en handledningssituation i linje med att studenterna får tillgång till ett 

reifierat minne i en form av lärlingskap (Wenger, 1998). Man kan ur ett situerat perspektiv 

på lärande se att dimensionen praktik (Wenger, 1998) enligt flera studenter, inte blir 

tillräcklig i enbart lärandesituationen runt VR-simuleringen. Behovet av att träna behöver 

också mötas på annat sätt.  

5.5 Slutsatser 

Följande resultat visas utifrån ett sociokulturellt, situerat perspektiv på lärande. 

 Den största betydelsen som VR-simuleringen får för speciallärarutbildningen med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling återfinns i studenternas möjlighet 

till en upplevelse som de kan delta i gemensamt och vars innehåll de tillsammans 
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meningsskapar om. Ur ett situerat perspektiv på lärande (Wenger, 1998) visar resultatet 

att VR-filmen blir ett reifierat minne och ett visualiseringsverktyg, där den 

gemensamma upplevelsen starkt främjar meningsskapande och reifikation kring 

bedömningspraktik. Mening, gemenskap, praktik och identitet är dimensioner på 

lärande som kan utläsas ur resultatet om VR-simulering som gemensam upplevelse att 

reflektera om (Wenger, 1998). 

 Alla speciallärarstudenter var positiva till att få ta del av en simulerad dynamisk 

bedömning utifrån möjligheterna att gemensamt få se och diskutera en relevant 

simulering. Många var positiva till att kunna delta via VR-teknik och ansåg att 

tillgänglighetsskäl, tidsskäl, etiska orsaker och att det ökar möjligheten att kunna möta 

elever i olika former av sårbarhet, motiverar VR-simuleringen i 

speciallärarutbildningen. Detta sammanfaller med motiveringsfaktorer för VR-teknik, 

som Ott och Freina (2015) lyfter. Studenterna ser utvecklingspotential i ett bredare 

utbud av VR-filmer, möjlighet till observationer i miljöer som normalt inte är 

tillgängliga, och speciallärarstudenterna skulle även kunna interagera med en avatar.  

 VR-tekniken kan vara ett hinder för vissa utifrån ett situerat perspektiv (Wenger, 

1998). Dock skulle enkla anpassningar som ett möte med VR-tekniken i förväg, 

hörlurar, möjlighet att se simuleringen på dator och närbilder som förstärker 

bildkvaliteten, ta bort de flesta hinder som speciallärarstudenterna vittnar om och bidra 

till att alla skulle kunna delta i lärandesituationen fullt ut. Även Jensen och Konradsen 

(2018) för fram att cybersickness och ovana vid tekniken kan påverka resultatet av VR- 

simuleringar negativt.  

 En annan stor betydelse VR-simuleringen får för speciallärarutbildningen med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling är innehållet i VR-simuleringen, 

som bidrar till att studenterna problematiserar och meningsskapar om olika sätt att 

bedöma språk-, skriv- och läsutveckling. Den möter examensordningen (SFS 

2017:1111) för speciallärare med specialisering mot språk-. skriv- och läsutveckling 

då den trycker på förmågan att kritiskt kunna granska olika metoder för bedömning av 

språk-, skriv- och läsutveckling eftersom studenterna väger den kvalitativa dynamiska 

ansatsen (Grigorenko, 2009) mot sina erfarenheter av och kunskaper om kvantitativa 

metoder. 
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 Speciallärarstudenterna anser att summativa test och dynamiska bedömningar har olika 

användningsområden. Dynamiska bedömningar visar hur en enskild elev kan få hjälp 

att utvecklas, summativa test ger ett mått på elevens kunskap och är exempelvis 

lämpade för screening av en hel klass. Detta lyfts även av Carlström (2010) och Plantin 

Ewe (2018). Speciallärarstudenterna ser den dynamiska ansatsen med stödstrukturer 

under bedömningen och elevens självskattning i ett lexigram som sätt för eleven att 

vara delaktig i utredningen av språk-, skriv- och läsutveckling och i att utforma 

undervisningen som ska möta elevens behov.  Vikten av detta betonas av Carlström 

(2010), Plantin Ewe (2018) och Bruce m.fl. (2016). 

 Speciallärarstudenterna ser risken att många test som görs i utbildningssyfte förstärker 

elevens identitet som någon som ständigt misslyckas (Säljö, 2015). Samtidigt är de 

medvetna om att de måste öva på elever för att kunna göra fullödiga språk-, skriv- och 

läsutredningar då de tagit speciallärarexamen. Studenterna lyfter att VR-simuleringen 

bör vara ett komplement till arbete med elever. Enligt speciallärarstudenterna ger VR-

simuleringen och reflektioner mycket, men många anser att det inte räcker med VR-

simuleringen för att tillägna sig de färdigheter som behövs. En del ser det som oetiskt 

att inte ha övat på elever innan de självständigt ska genomföra en språk-, skriv- och 

läsutredning. Ur ett situerat perspektiv behöver dimensionen praktik (Wenger, 1998) 

även mötas på annat sätt. Då har studenterna bland annat förslag på att genomföra 

utredningar under handledning av speciallärare. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad undervisning i 

speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling som 

alternativ och komplement till autentiska test med elever för att belysa lärande, etiska 

aspekter och bedömning i denna undervisningsform, bedömer vi att kvalitativa metoder gav 

oss verktygen för att få svar på våra frågeställningar. Det fanns ingen möjlighet att 

kvantitativt mäta vad en specifik lärsituation gav speciallärarstudenterna. Vi valde att, som 

Bryman (2011), Repstad (2007), Creswell och Creswell (2018) förespråkar, försöka få 

deltagarnas perspektiv på lärsituationen genom att utgå från deras tankar, åsikter och 

erfarenheter och utifrån ett situerat perspektiv på att designa för lärande, se om 

lärsituationen gav möjligheter till reifikation och meningsskapande.  Vår undersökning är 

avgränsad till ett specifikt tillfälle, som undersöks på djupet genom observationer och 

fokusgruppsintervjuer.   

 För att kunna dra slutsatser kring lärtillfället ville vi ha in en rik samling synpunkter. I 

detta sammanhang fungerade fokusgruppssamtal väl, precis som Kvale och Brinkman 

(2014) skriver. Den gemensamma upplevelsen av att ha sett samma VR-simulering passade 

utmärkt att ha som utgångspunkt i fokusgruppssamtalen tillsammans med den kunskap och 

erfarenhet som fanns i gruppen. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) framhåller att 

fokusgruppernas främsta mål är att få fram en kollektiv förståelse, där gruppmedlemmarna 

gemensamt diskuterar frågeställningarna. I linje med det situerade perspektivet kunde vi 

analysera svaren på våra frågeställningar i den delade erfarenheten och det som sades, 

formades och omformades i diskussionerna. Repstad (2007) beskriver hur gruppintervjuer 

ger samtalen en egen dynamik och en trygghet hos respondenterna att inte ensamma behöva 

stå för sina åsikter. Detta såg vi tydligt i intervjusituationerna, där grupperna gemensamt 

besvarade frågorna, och svaren blev sannolikt betydligt fylligare än om en ensam 

respondent hade frågats ut. Vi valde att vara den sorts intervjuare som Kvale och 

Brinkmann (2014) definierar som deltagare. Det innebär att respondenternas svar inte 

betraktas som fakta, utan som något som ger upphov till diskussion. Vi har låtit 
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fokusgruppsintervjuerna ha formen av relativt öppna samtal, och det har resulterat i att vi 

fått fram svar som sannolikt inte hade framkommit om vi följt en strikt intervjumall.  

 Deltagarna i fokusgrupperna var mestadels nöjda med fokusgruppssamtalen och 

resultatet kunde ibland ändra riktning, då en fokusgruppsmedlems inlägg kunde vända 

diskussionen. Halkier (2010) varnar för att fokusgruppssamtal kan leda till polarisering 

eller konformitet, men detta märkte vi inte av i någon större utsträckning. I en grupp 

dominerade ett par speciallärarstudenter tidvis, vilken kan tolkas som att det uppstod en 

polarisering i gruppen. I övriga samtal lyssnade speciallärarstudenterna på alla argument, 

så där besannades inte Halkiers (2010) farhågor. Vi valde att ha fokusgruppsintervjuer med 

alla speciallärarstudenter som sett VR-filmen. Tack vare mängden data vi samlade in från 

åtta fokusgruppsintervjuer, kan vi bortse från om det blev en viss polarisering i en av 

intervjuerna. 

 Vi beslöt att kombinera observation och fokusgruppsintervju i datainsamlingen. 

Backman (2016) poängterar att observationen är ett sätt att se deltagarna i en miljö, där 

forskaren inte påverkar vad som sägs eller görs. Som Backman (2016) rekommenderar, 

sökte vi efter skillnader och likheter i deltagarnas beteenden. På så sätt kunde vi dra 

slutsatser om hur de uppfattade VR-filmerna. I observationen av dem, när de såg VR-

filmen, fick vi även en nödvändig bakgrundsinformation för att kunna relatera till det 

studenterna senare tog upp i fokusgruppsintervjuerna. Observationen av det fria 

reflekterande samtalet efter VR-filmen gav i sig inget som inte kom fram i 

fokusgruppssamtalen, men som triangulering kunde vi se att diskussionerna gick i linje med 

det som sades i fokusgrupperna. De skriftliga reflektioner som samlades in efter att 

studenterna sett VR-filmen, var i stort sett helt inriktade på VR-tekniken och ingick i 

trianguleringen mellan observationen, intervjuerna i fokusgrupper och skriftliga 

reflektioner. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad 

undervisning (virtual reality, VR) i speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-

, skriv- och läsutveckling som alternativ och komplement till autentiska test med elever för 

att belysa lärande, etiska aspekter och bedömning i denna undervisningsform. Utifrån ett 

situerat perspektiv är vår målsättning att bidra med kunskap om möjligheter respektive 
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hinder med att använda VR-simulering som komplement till undervisningen om elever i 

språklig sårbarhet i speciallärarutbildningen. 

6.2.1 Betydelsen av VR-simulering i speciallärarutbildningen 

Utifrån syftet med studien sökte vi svar på frågeställningen: Vilken betydelse för 

speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling har 

lärandesituationen i en VR-miljö baserad på speciallärarstudenternas upplevelser och 

reflektioner utifrån ett sociokulturellt, situerat perspektiv? Resultatet visar att den största 

betydelsen som VR-simuleringen får för speciallärarutbildningen med specialisering mot 

språk-, skriv- och läsutveckling finns i studenternas möjlighet till en gemensam upplevelse, 

som de kan delta i och vars innehåll de tillsammans meningsskapar om.  

 Ur resultatet kan vi utläsa att flera av respondenterna ser det som en fördel att få se 

VR-filmerna i utbildningen. Enligt Pantelidis (2009) bör VR användas om det finns risk att 

elever annars skadas i verkliga undersökningar. I artikeln framhålls också att det är en 

fördel om en grupp får se samma film, då detta kan leda till diskussioner och gemensamma 

analyser, något som också framhålls i samtliga diskussionsgrupper. Även Bruce och 

Ahlqvist (2019) poängterar fördelarna med att studenterna gemensamt får se samma 

material och diskutera utifrån det. Härigenom kan man komma fram till olika 

handlingsmodeller. Samtidigt kan diskussionen hålla minst lika hög kvalitet som om varje 

speciallärarstudent i samtalet utgått från sina självupplevda erfarenheter. Till skillnad från 

en verklig undervisningssituation kan det bli en diskussion om olika sätt att agera. I 

autentiska situationer får analysen nästan alltid vänta, eftersom fokus ligger på att klara av 

uppgiften. 

 Även Wennergren m.fl. (2018) anser att det finns stora fördelar i att gemensamma 

upplevelser diskuteras, då detta stärker yrkesrollen. Deltagare i samtliga fokusgrupper 

nämner mycket riktigt möjligheten att kunna föra diskussioner om den gemensamma 

upplevelsen som en av de största fördelarna. Flera av fokusgruppsdeltagarna framhåller att 

var och en gör sin egen tolkning och att diskussionerna gör att samtliga deltagare får flera 

olika sätt som de kan välja att agera på, när de själva ska genomföra språk-, skriv- och 

läsutredningar. Arvola m.fl. (2018) belyser också att scenariobaserad simulering stöder 

förståelse och reflektion för lärarstudenter och lyfter vikten av social interaktion med 

möjlighet till reflektion, metakognition och meningsskapande. Respondenterna fick också 
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frågan om de såg några nackdelar med att använda VR istället för elever och ett par av dem 

påtalade risken, att de blir åskådare istället för aktörer. Detta skulle försämra inlärningen 

och färdigheten att göra språk-, skriv- och läsutredningar. Även Nash (2018) varnar för att 

det finns en risk att undersökaren upplever istället för att interagera. 

 Ur ett situerat perspektiv sker lärande enligt Phillips och Soltis (2014) naturligt i 

situationer, där man befinner sig och är aktivt engagerad och Säljö (2015) skriver att lärande 

är både kollektivt och individuellt. Resultatet av detta såg vi tydligt. Genom att diskutera 

vad de sett kunde fokusgruppens möjlighet till meningsskapande bli mycket större än om 

varje speciallärarstudent hade sett filmen individuellt utan att diskutera den efteråt. 

 Wenger (1998) trycker på att det inte går att designa lärande, men att vi kan designa 

för att lärande ska ske. Resultatet visar att det finns mycket som talar för att lärsituationen 

främjar, att studenterna omförhandlar sin mening kring just språk-, skriv- och läsutredning, 

där simuleringen som medierande artefakt starkt bidrar till att det finns möjlighet till 

engagemang, föreställning och gemensam inriktning. Själva VR-filmen blir ett 

kunskapsförråd, ett reifierat minne, som ger kontinuitet och också blir ett 

visualiseringsverktyg som främjar föreställning. Den ger möjlighet till engagemang genom 

interaktion och gemensam reflektion. I reflektionen visar studenterna ett stort 

kunskapsengagemang kring hur de tänker om sina färdigheter och funderar också ut 

lösningar på hur de kan hantera bedömningssituationer i sin framtida yrkesroll. Vi ser i 

samtalen att de gör bedömningar av när olika bedömningspraktiker kan vara lämpliga och 

de diskuterar etiska aspekter både på att träna på färdigheter och att utföra uppgifter som 

involverar elever i sin utbildning. Studenterna har en gemensam inriktning i sina 

erfarenheter och ett intresse av att utreda språk-, skriv- och läsutveckling. Ur ett situerat 

perspektiv på lärande (Wenger, 1998) visar resultatet att VR-filmen blir ett reifierat minne 

och ett visualiseringsverktyg, där den gemensamma upplevelsen starkt främjar 

meningsskapande och reifikation kring bedömningspraktik. Mening, gemenskap, praktik 

och identitet är dimensioner på lärande, som alla kan utläsas ur resultatet om VR-simulering 

som gemensam upplevelse att reflektera om (Wenger, 1998).  

 För att komma fram till vårt resultat kring betydelsen av VR-simulering i 

speciallärarutbildningen utgick vi också från frågeställningen: Hur upplever 

speciallärarstudenterna inlärningssituationen vid en VR-inspelad, simulerad språk-, skriv- 
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och läsutredning? De flesta studenter framförde att det kändes som om de var närvarande 

i rummet under VR-simuleringen. Ott och Freina (2015) kommer fram till att “immerse” 

VR kan erbjuda stora fördelar för lärande, eftersom det kan ge en direkt känsla för saker 

och händelser som vi inte kan nå på grund av exempelvis tidsproblem, fysiska 

begränsningar eller etiska begränsningar. Detta kan också ha positiva effekter på 

involvering och motivation.  

 I vårt resultat ser vi att närvarokänslan inte delas av alla, eftersom faktorer som 

ljudnivå, bildkvalitet, att de egna glasögonen inte fick plats i VR- glasögonen eller 

illamående drog ner känslan av autenticitet och för några bidrog det till och med till en 

negativ upplevelse. Nash (2018) belyser möjligheter med VR men också de begränsningar 

som ännu finns i tekniken. Jensen och Konradsen (2018) hittar många fall där VR kan vara 

användbart för att tillägna sig kognitiva färdigheter, men visar samtidigt att det i vissa fall 

kunde visa sig vara till nackdel på grund av “cybersickness”, tekniska utmaningar eller att 

en “immerse” upplevelse distraherar utövaren från uppgiften.  

 De faktorer som motverkar känslan av autenticitet blir istället ett hinder för 

deltagande, engagemang och meningsskapande (Wenger, 1998). Speciallärarstudenterna 

hade själva förslag på förbättringar, såsom hörlurar till alla och möjlighet att se 

simuleringen på dator. Studenterna kunde få bekanta sig med VR-glasögonen innan 

lärtillfället. Förklarande bilder som visade materialet i närbild skulle lösa problemet med 

att studenterna inte såg vad eleverna arbetade med. Elevernas material skulle även kunna 

finnas tillgängligt att titta på innan simuleringen visades. Möjlighet att välja om de vill se 

simuleringen via VR-glasögon eller på en skärm diskuterades i alla grupper och det 

föreslogs även att filmen kunde ses i mindre grupper med tid för paus och reflektion i 

anslutning till de olika delarna av simuleringen. Anpassningar i linje med studenternas 

förslag skulle öka graden av deltagande och engagemang för alla.  

 Flera speciallärarstudenter ansåg att den gemensamma upplevelsen och reflektionerna 

kring VR-filmen var viktigare än huruvida de tittade med VR-teknik eller på vanlig film, 

helt i linje med vad Jensen och Konradsen (2018) fastställer. Författarna konstaterar vidare 

att tekniken behöver testas flera gånger för att cybersickness och teknikovana inte ska 

påverka resultatet. Just detta kom upp i fokusgruppsdiskussionerna, då flera uttryckte att 

det hade varit bra att få använda tekniken mer än en gång för att vänja sig vid den. 
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6.2.2 Betydelsen av gemensamt meningsskapande om språk-, skriv- och 

läsbedömning 

Utifrån vårt syfte med undersökningen visar resultatet på att studenternas meningsskapande 

om den kvalitativa, dynamiska bedömningen de tar del av i VR-simuleringen och deras 

erfarenheter av kvantitativa, summativa test, får stor betydelse. Jensen och Konradsen 

(2018) lyfter att frågan om innehållet i en simulering främjar inlärning är viktigare än vilken 

teknik som används för att ta del av simuleringen. I vårt fall får det betydelse utifrån vad 

det är tänkt att VR-simuleringen ska möta i förhållande till examensordningen för 

speciallärare (SFS 2017:1111), lärandemål för kursen (Högskolan Kristianstad, 20 

november 2018) och speciallärarens uppdrag gällande att bedöma språk-, skriv- och 

läsutveckling. Resultatet svarar också på frågeställningen: På vilka sätt reflekterar 

speciallärarstudenterna över de etiska aspekterna och olika bedömningspraktiker i 

samband med språk-, skriv- och läsutredningar? Studenterna utgår från elevers mående 

och identitetsformande. De anser att det är viktigt att minimera testandet av elever och 

diskuterar hur de kan göra testsituationen trygg, tillåtande och avdramatiserad. I 

examensordningen för speciallärarprogrammet (SFS 2017:1111) och i kursbeskrivningens 

mål trycker man på vikten av att ta hänsyn till etiska aspekter när bedömningar görs. 

Speciallärarstudenterna reflekterar också över att den dynamiska bedömningen i sig blir en 

situation som främjar delaktighet och engagemang när eleverna får visa vad de kan i en 

social kontext. Specialläraren och eleven lär av varandra och stöd på vägen för eleven 

främjar dennes identitetsskapande, som präglas av att få lyckas och delta i språkande 

aktiviteter. 

 Bruce m fl. (2016) beskriver att elevens egna erfarenheter och upplevelser är viktiga, 

och eleven måste engageras och involveras i processen kring anpassningar och stöd. Även 

Carlström (2010) framhåller vikten av ett gott samspel mellan lärare och elev och att det är 

absolut nödvändigt att eleven är delaktig i sin egen läs- och skrivutveckling, eftersom det 

ger självförtroende. Studenterna ser elevens självskattning och lexigram som ett sätt för 

eleven att vara delaktig i utredningen. Att barnets inställning ska klarläggas så långt det är 

möjligt poängteras även i skollagen (SFS, 2018). 

 I fokusgrupperna diskuteras ingående vilken information en kvalitativ, dynamisk 

bedömning ger jämfört med kvantitativa, summativa test, och i likhet med vad Carlström 

(2010) beskriver, anser många att de summativa testen passar bra i samband med 
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screeningar på klassnivå och ger ett mått på vad en enskild elev kan eller inte kan. Däremot 

säger de inte så mycket om hur undervisningen kan anpassas för att möta elevens behov. 

En dynamisk metod anses vara att föredra för att vidare utveckla undervisningen och 

fungera som underlag för utredning av behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Hallin 

(2016) jämför dynamisk bedömning med skolans formativa bedömning, som en del i att 

utvärdera och forma lärprocessen. Grigorenko (2009) anser att det inte är någon mening i 

att göra test för testandets skull. Test bör göras med elevens bästa för ögonen och för att 

sätta in en korrekt insats eller förändra det stöd eleven redan får.   

 Både Carlström (2010) och Plantin Ewe (2018) poängterar att det alltid måste finnas 

ett tydligt syfte med att göra en språkpedagogisk utredning, och vi kan se att VR-filmen 

gav en bas för reflektioner kring just detta. I ljuset av vår erfarenhet av hur språk-, skriv- 

och läsutredningar traditionellt genomförs, kan VR-filmen ha öppnat för en annan 

medvetenhet om olika sätt att bedöma dessa förmågor. Vårt resultat visar att innehållet i 

VR-simuleringen möter examensordningen (SFS 2017:1111) för speciallärare med 

specialisering mot språk-. skriv- och läsutveckling då den trycker på förmågan att kritiskt 

kunna granska olika metoder för bedömning av språk-, skriv- och läsutveckling och att den 

även betonar vikten av att ta hänsyn till etiska aspekter när bedömningar görs.  

6.2.3 Etiska dilemman med att använda elever i utbildningssyfte 

Utifrån syftet med att undersöka VR-simuleringens betydelse för speciallärarstudenterna 

visar vårt resultat att etiska aspekter på att använda elever i utbildningssyfte spelar stor roll.  

Studenterna väger de etiska aspekterna som motivationsfaktorer till att använda VR-

simulering mot att utreda elever i utbildningen. Även Ott och Freina (2015) belyser etiska 

aspekter som motivationsfaktorer för att använda VR i utbildning. I 

fokusgruppsdiskussionen togs frågan upp om det etiskt lämpliga i att använda elever för att 

speciallärarstudenter ska få träna sig i att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar. De 

flesta i fokusgruppssamtalet ansåg att det inte var lämpligt och får stöd i detta av Colnerud 

(2006), som bland annat skriver att lärare har en skyldighet att skydda eleverna från 

bristande respekt, att inte utsätta dem för besvikelser och att se till att de inte på annat sätt 

skadas psykiskt. Det är också lärarens ansvar att se till att eleverna bara arbetar med saker 

som är till nytta för dem. Head (2018) anser att forskaren har en plikt att samla in så mycket 
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data som behövs för forskningen, samtidigt som man aldrig får störa mer än nödvändigt. 

Det är särskilt viktigt att tänka på då de som undersöks är barn. 

 Flera av respondenterna tar upp att det är elever som redan är i språklig sårbarhet som 

får delta i de utredningar som speciallärarstudenterna utför. De ser flera risker med det, 

bland annat att fler test bara befäster vad eleven inte kan och ytterligare sänker dennes 

självförtroende. Säljö (2015) påpekar att det är en förutsättning för lärande att eleven ser 

sig som någon som kan lära sig. Om resultatet blir negativt för eleven är risken stor att hen 

istället upplever sig som en som INTE kan lära sig och att undersökningen förstärker detta. 

 I fokusgruppen påtalar flera att det krävs en bra relation mellan eleven och den som 

utför testet, för att resultatet ska bli bra och för att inte eleven ska lida skada, vilket även 

Carlström (2010) poängterar. Målet med varje undersökning är att få fram elevens starka 

och svaga sidor och försöka stärka bägge. För att undvika att elever testas i onödan föreslår 

flera av respondenterna att de språk-, skriv- och läsutredningar som görs under 

speciallärarutbildningen ska kunna användas i skolans verksamhet. Andra ifrågasätter det 

lämpliga i detta. En del tror att en utredning som görs av en speciallärarstudent riskerar att 

inte ge ett lika rättvisande resultat som de som utförs av speciallärare. Andra anser att det 

inte är tillåtet att använda resultat som kommit fram i forsknings- och undervisningssyfte 

annat än i utbildningen. Vetenskapsrådet (2018) har fyra absoluta krav som ska vara 

uppfyllda, och ett av dem är just nyttjandekravet. Det innebär att det som kommer fram i 

forskningen inte får användas i något annat sammanhang. Forskningsetiska överväganden 

poängteras i examensordningen för speciallärarprogrammet (SFS 2017:1111), och Head 

(2018) ser forskningsetik som ett grundläggande moment inom forskningsmetodik som 

borde vara en naturlig del i undervisningen. 

 Flera i gruppen tog upp att speciallärarstudenterna någon gång måste öva på att göra 

språk-, skriv- och läsutredningar innan de kommer ut som examinerade speciallärare. 

Många av fokusgruppsdeltagarna höll med om att det är ett dilemma, då det etiskt går att 

ifrågasätta såväl att elever används som att de inte används under utbildningen. I 

fokusgruppen vill flera se mer samarbete mellan speciallärarstudenter och handledare, där 

studenten exempelvis första gången får observera när handledaren gör en språk-, skriv- och 

läsutredning. I nästa skede blir rollerna ombytta. Studenterna tror inte att det alltid räcker 

med VR-film, utan att kunskaperna från den måste omvandlas i verkligheten, innan 
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speciallärarna tar sin examen. Detta förespråkar också både Bousfield (2017) och Peterson-

Ahmad (2018). De vill se mer forskning i autentiska undervisningssituationer om huruvida 

det kan bli en transfer av kunskap från övningen med VR till mötet med elever.  

 Vår fråga utifrån studenternas önskan att få vara med när en erfaren speciallärare utför 

en utredning är: Hur många speciallärare i skolan idag har erfarenhet av att genomföra 

dynamiska bedömningar? Genom VR-filmen får studenterna en inblick i och en erfarenhet 

av något som hade varit svårt för alla att få ute på fältet. Även Ott och Freina (2015) betonar 

VR i utbildning som en möjlighet att uppleva och experimentera med situationer, som vi 

inte har fysisk tillgång till. I vårt resultat ger studenterna exempel på att de får konkreta tips 

på strategier de kan använda vid en språk-, skriv- och läsutredning och att de även tränar 

på att göra ett lexigram. Både Peterson-Ahmad (2018) och Bousfields (2017) pilotstudier 

tyder på att simulerade miljöer tillsammans med reflektion kan förbereda lärare på möten 

med elever i olika typer av svårigheter längre fram i yrkeslivet. Ur ett situerat perspektiv 

framgår det dock att dimensionen praktik (Wenger,1998) även behöver mötas på annat sätt. 

Vår studie är avgränsad till ett specifikt lärtillfälle utifrån en VR-simulerad språk-, skriv- 

och läsutredning. Kursen innehåller fler moment och VR-simuleringen fungerar som ett 

komplement till att utföra test på elever.  

6.3 Sammanfattande slutsatser 

Vår studie visar framförallt på att möjligheten för speciallärarstudenterna att gemensamt se 

och diskutera samma dynamiska bedömning i VR och etiska implikationer kring att testa 

elever i utbildningssyfte motiverar VR-inslaget i speciallärarutbildningen. Det framgår att 

simuleringen blir en erfarenhet som hade varit svår för många speciallärarstudenter att få 

på annat sätt. Framförallt ser vi ur ett situerat perspektiv att VR-filmen blir ett reifierat 

minne och ett visualiseringsverktyg, där den gemensamma upplevelsen starkt främjar 

meningsskapande och reifikation kring bedömningspraktik och ger en naturlig möjlighet 

till reflektion över etik och forskningsetik. Enligt vårt resultat var alla speciallärarstudenter 

positiva till att få ta del av en simulerad dynamisk bedömning, och många var positiva till 

att kunna delta via VR-teknik. Vi ser också i resultatet att VR-tekniken kan vara ett hinder 

för vissa. Dock skulle enkla anpassningar som ett möte med VR-tekniken i förväg, hörlurar, 

möjlighet att se simuleringen på dator och närbilder som förstärker bildkvaliteten, ta bort 

de flesta hinder som speciallärarstudenterna vittnar om. VR-simuleringen bör vara ett 
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komplement till arbete med elever. Enligt speciallärarstudenterna räcker det inte med VR-

simuleringen för att tillägna sig de färdigheter som behövs, de behöver också öva sig på att 

göra liknande bedömningar själva. En del ser det som oetiskt att inte ha övat själva innan 

de självständigt ska genomföra en språk-, skriv- och läsutredning. 

6.4 Specialpedagogiska implikationer 

Vår studie är liten, avgränsad till ett specifikt lärtillfälle, med ett begränsat urval, vilket 

innebär att den inte kan ge några generella resultat. Det finns inte heller annan forskning 

som är helt jämförbar med vår, och vi jämför därför våra resultat med liknande studier inom 

olika utbildningar. Etiska dilemman i fråga om att speciallärarstudenter tränar upp 

färdigheter gällande att möta elever i sårbarhet finns i fler specialpedagogiska områden än 

språk-, skriv- och läsutredning. Vad som främst går att utläsa i vårt resultat är dels att VR-

simuleringen blir en gemensam erfarenhet och upplevelse som är svår att få någon 

annanstans och dels att det finns risk för en cementering av svårigheter som förstärker en 

identitet av att inte kunna, om det testas för testandets skull. Jensen och Konradsen (2018) 

lyfter just 360-graders VR-film som en lovande teknik inom utbildning, och att innehållet 

i simuleringen är den stora vinsten. Den möjlighet till engagemang, gemensam reflektion 

och reifikation som VR-simuleringen i vår studie erbjöd, kan med fördel användas inom 

flera specialpedagogiska områden. Bousfield (2017) undersökte möjligheten att tillägna sig 

erfarenhet av att arbeta med autistiska elever och Arvola m.fl. (2018) studerade om det gick 

att förbereda studenter för svåra situationer i lärarutbildningen. Vårt resultat tyder på att det 

inom speciallärarutbildning kan vara ett sätt att få tillgång till situationer där etiska 

begränsningar sätter stopp, exempelvis i arbetet med elever som befinner sig i svårigheter 

och där det därför inte fungerar att göra observationer på plats. Speciallärarstudenternas 

förslag på andra områden, där VR kan användas i speciallärarutbildning, handlar om att se 

ett bredare utbud av VR-filmer som visar hur olika områden kartläggs och att möta svåra 

situationer i olika miljöer som annars inte nås på grund av tillgänglighetsskäl, tidsskäl och 

etiska skäl.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

 Liknande studie på samma VR-simulering med föreslagna anpassningar runt 

situationen. 
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 Utföra liknande studier där VR-simulering används inom andra specialpedagogiska 

områden i speciallärarutbildning. 

 Undersöka möjligheten att aktivt vara delaktig i en VR-simulering via exempelvis 

avatarer och om det ger större möjlighet att träna på och tillägna sig färdigheter.  

 Transfer, hur omsätter de nyutexaminerade speciallärarna som fick vara med om VR-

simuleringen av en språk-, skriv- och läsutredning sina kunskaper ute på fältet, och 

hur ser de i efterhand på den erfarenheten VR-simuleringen gav? 
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Bilaga 1 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

20 mars 2019 

 

Virtual reality i speciallärarprogrammet – kan det vara något? 

Vi heter Carin Bergqvist och Maria Månsson och går speciallärarprogrammet med specialisering 

mot språk-, skriv- och läsutveckling på Högskolan i Kristianstad. Vår handledare är Barbro Bruce, 

barbro.bruce@hkr.se. Vi vill undersöka om, och i så fall hur, VR kan eller skulle kunna användas 

i utbildningsinslaget om hur en språk-, skriv- och läsutredning kan genomföras.  

Vi hoppas att ni vill bidra i detta projekt! Det innebär följande: 1. Ni deltar i ett 

fokusgruppssamtal innan ni ser VR-film av ett dynamiskt kartläggningssamtal. 2. Ni blir 

observerade av oss när ni ser VR-filmen och pratar med varandra, 3. Ni deltar i ett 

fokusgruppssamtal efter att ni sett VR-filmen. Observationerna är ostrukturerade, och relevanta 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 
Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin 
sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera 
studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta 
material in vid olika verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter 
och observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan 
Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 
motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 
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situationer analyseras. Intervjuerna är semistrukturerade för att ge möjlighet till följdfrågor. 

Dokumentation sker genom fältanteckningar och ljudupptagning.  

Examensarbetet följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet slagit fast. Det innebär 

bl.a. att er anonymitet är garanterad, att deltagandet är frivilligt och att fältanteckningar och ljudfiler 

kommer att förstöras när arbetet är examinerat. 

 

Carin Bergqvist   Maria Månsson 

0768-097049    0708-738587 

carin.bergqvist0113@stud.hkr.se  maria.mansson0321@stud.hkr.se 

 

 

Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

 

. 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide Maria 

Speciallärarstudenternas upplevelse av en VR-inspelad simulerad 

språk-, skriv- och läsutredning 

 Beskriv hur ni upplevde själva VR simuleringen?  

 Upplevde ni den autentisk? Vad var bra? Vad kunde varit bättre? 

 Hade ni några förväntningar innan ni såg inspelningen? Vilka? 

 Vilka tankar eller frågor kring språk-, skriv- och läsutredning fick ni under och 

efter simuleringen?  

Speciallärarstudenternas syn på bedömningspraktik  

 Hur tänker ni kring bedömningsarbete med språk-, skriv- och lästest?  

 Vilken information ger olika bedömningspraktiker? 

 Vilka konsekvenser får resultatet av bedömningsarbetet för undervisningen?  

 Kan resultatet användas som underlag till ett åtgärdsprogram? 

 Hur ser du på speciallärarens kompetens i bedömningsarbetet?  

 Hur ser du på klasslärarens kompetens i samband med bedömning? 

Lexigram – ett sätt att få fram elevens perspektiv 

 Hur kan elevens syn på sin språk-, skriv- och läsförmåga bli synlig?  

 Kan arbete med Lexigram göra eleven delaktig i bedömningen? 

 Kan arbete med Lexigram fånga elevens egna tankar om stödbehov? 

Summativ bedömning jämfört med dynamisk bedömning 

 Hur ser ni på ”summativa” respektive ”formativa” test? 

 Hur tänker ni kring att ge stöttning som en del av bedömningen? 

 Hur ser ni på att genomföra summativa test för varje moment?  

Skriftlig reflektion 

 Skriv en kort reflektion kring VR-simuleringen och språk-, läs och skrivutredning.   
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Intervjuguide Carin 

Etiken kring att elever används i utbildningssyfte 

 Ser du några problem med att speciallärarstudenter övar sig att genomföra språk-

, skriv- och läsbedömningar av elever?  

· Om JA, vilka?  

· Om NEJ, hur motiverar du det? 

 

 Vilket tänker du är mest lämpligt – verkliga elever eller simulerade elever? 

Motivera ditt svar!  

Etiska aspekter kring elever i språklig sårbarhet 

 Finns det sätt att minimera risken för att elever utsätts för stress i samband med 

att de får genomgå språk-, skriv- och läsutredningar? 

 Ser du några etiska problem med att det ofta är elever i språklig sårbarhet som 

får ställa upp när speciallärarstudenter ska öva sig i att utföra språk-, skriv- och 

läsutredningar? 

 Är det alltid oacceptabelt eller behövs det för att utbildningen ska upplevas 

autentisk?  

Simulerade bedömningssituationer i VR som komplement  

 Ser du några fördelar med att använda VR i utbildningen i språk-, skriv- och 

läsutredningar, i så fall vilka? 

 Ser du några nackdelar med att använda VR i utbildningen i språk-, skriv- och 

läsutredningar, i så fall vilka?  

 Hur ställer du dig till simuleringar med VR används som komplement till VFU i 

utbildningen i språk-, skriv- och läsutredningar? Vilka motiv anser du vara tyngst 

vägande när du tar ställning?  

Observation 

 Hur ser meningsskapande och engagemang ut i inlärningssituationen med 

simulering i VR-inspelad film? 

 Vilka möjligheter för detta kan finnas? 

 Vilka hinder för detta kan finnas? 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Beskrivning av inlärningssituationer utifrån observation 

Lärsituationen inleds med att lärare för kursen delar ut dokumentet, som beskriver 

momenten i kartläggningen (bilaga 3) och ger en kort beskrivning av vad 

speciallärarstudenterna ska göra. De nämner också att speciallärarstudenterna ska anteckna 

den skattning av sig själv som eleven i VR-simuleringen gör tillsammans med 

specialläraren. De olika grupperna får se olika VR-simuleringar där en elev är en flicka och 

en elev är en pojke. Eleverna i filmerna går i åk 3 och befinner sig inte i språklig sårbarhet 

utan agerar utifrån ett manus där de vet när de ska tveka eller svara fel. I varje moment får 

eleverna tre olika stödstrukturer för att hjälpa dem vidare i uppgifterna. Eleverna skattar 

hur det kändes att lösa uppgifterna på en skala från 1-10, där 1 innebär att det upplevdes 

svårt och 10 väldigt lätt.   

Speciallärarstudenterna uppmanas att sätta sig tillsammans efter filmen för reflektion kring 

vad de sett. Teknikern visar att det finns en mobiltelefon inuti VR-glasögonen. VR-

glasögonen hålls mot ögonen med händerna och man kan pausa under filmens gång med 

hjälp av en markör som styrs med huvudrörelser och en knapp. De kan välja att se på eleven, 

specialläraren eller att se sig runt i rummet under simuleringen genom att vända på huvudet 

med VR-glasögonen på. Alla får en länk, vilken ger studenterna åtkomst till VR-filmen på 

internet. Där kan de i efterhand se simuleringen igen och även se den simuleringen som de 

inte möter under lärsituationen. Under VR-filmen finns tekniker och minst en av kursens 

undervisande pedagoger i klassrummet. 

Tekniken 

I den första gruppen har alla kommit igång med sin film efter cirka tio minuter. Det som 

framträder är: vissa problem med tekniken, alla får inte ljudet att fungera och teknikern får 

hjälpa några studenter att ladda om filmen några gånger. Tekniker finns på plats under hela 

tillfället och studenterna får hjälp att fortsätta inom ett par minuter. Det kommer relativt 

många frågor i början om hur man ska pausa/stoppa: ”Hur hittar jag den vita pricken?”. När 

de vill spola tillbaka kommer de av misstag ut ur själva simuleringen och sätter igång en 

annan film. Detta händer cirka fem gånger och ljudet strömmar ut i rummet mycket högre 

än det från simuleringen, men alla får hjälp av teknikern inom ett par minuter. Ljudet från 
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allas VR-glasögon hörs ut i rummet och många uttrycker att de hade behövt hörlurar. Några 

får inte plats med sina egna glasögon i VR-glasögonen och någon öppnar då VR-enheten 

för att se simuleringen på mobiltelefonen istället, vilket innebär att det visas två bilder på 

skärmen. Studenterna uppmanas att sätta sig i andra utrymmen för att få det tystare, men 

endast ett fåtal studenter väljer att göra det och sätter sig då i en fönstersmyg eller i ett hörn 

av rummet. Ingen går ut. En handfull studenter vrider sig runt helt och hållet på stolarna 

under tiden som de ser på simuleringen. Alla studenter ser simuleringen, och de flesta 

stannar upp och antecknar under tiden som de tittar på filmen. När de är klara går de ut ur 

rummet och sätter sig tillsammans och reflekterar, även detta sker under observation. Det 

andra lektionstillfället följer samma mönster men tekniken fungerar bättre från början och 

det blir bara enstaka avbrott där teknikern behöver hjälpa till. I den här gruppen går var och 

en och sätter sig för sig själv efter att de är klara. Inget reflekterande samtal kommer igång 

direkt i anslutning till att de sett VR-filmen. 
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Bilaga 5 

Analys av lärandesituationen ur ett situerat perspektiv och design för lärande (Wenger, 
1998). 

Engagemang 

För att design ska stöda engagemang krävs enligt Wenger (1998) att man behöver stöda 
formandet av ”communities of practice”. När det gäller lärandekontext är engagemang inte bara 
en aktivitet utan gemenskapsbyggande, påhittighet, social energi och framväxande av kunskap. 
En infrastruktur för engagemang bör inkludera möjligheter till ömsesidighet, kompetens och 
kontinuitet. 

Ömsesidighet innebär att det behöver finnas: 

Tillfällen och möjlighet för interaktion 
Det kommer fram i alla fokusgruppsamtalen att det värdesätts att få möjlighet till reflektion kring 
något alla varit med om och att de kan analysera och tolka olika moment på olika sätt utifrån 
samma situation. 
I fokusgruppssamtalen finns möjligheten till interaktion och gemensam reflektion, och även 
efter VR-filmen finns tid för reflektion i grupp / ena halvan utnyttjar men inte den andra. Lärare 
finns också till hands och interagerar med gruppen under tiden som de ser på VR-
simuleringen.   

Möjlighet att göra saker tillsammans  
Studenterna får en gemensam upplevelse och tar del av det gemensamma innehållet. Det 
kommer fram i alla fokusgrupper som positivt. 

Att kunna få hjälp 
I observationerna ser vi att det finns en tekniker till hands för att stötta när tekniken krånglar. 
Någon av kursens lärare finns med för att svara på frågor. 

Möjlighet att delta på olika sätt och på olika nivåer 
Studenterna har olika erfarenheter kring elever i språklig sårbarhet och av bedömningspraktik i 
olika sammanhang beroende på vilken yrkesroll de har och i vilka “communities of practice” de 
ingår eller har ingått i och deltagit i diskussionerna utifrån sina erfarenheter och kunskaper. 
 
Hinder för ömsesidighet 
Flera studenter uttrycker både i fokugruppsintervjuer och i reflekterande anteckningar att de av 
olika orsaker har svårt att ta till sig VR-filmerna. Här nämns framförallt en jobbig ljudmiljö. 
Några få nämner starkt illamående och problem att använda tekniken på grund av att de egna 
glasögonen inte fick plats i VR-glasögonen. Någon av dessa tog ut mobiltelefonen och tittade 
på simuleringen direkt i telefonen. Några nämner även ovana vid tekniken. 
Under observationen såg vi att alla tittade på simuleringen. Ett par studenter/grupp pausade 
under tiden för att sedan fortsätta. Detta bidrog till att de inte deltog i den gemensamma 
situationen på samma sätt som de övriga. 
Kompetens kopplas till att det behövs: 

Initiativ och kunskapsrikedom genom bland annat aktiviteter som tar fram ett 
kunskapsengagemang   
Att se en simulerad dynamisk kartläggning anser alla studenter vara positivt och den 
gemensamma reflektionen runt den ger enligt studenterna många fler infallsvinklar än om de 
hade utfört utredningar en och en. Studenterna visar i reflektionerna ett kunskapsengagemang 
när de väger den dynamiska VR-simuleringen mot sina erfarenheter och kunskaper om språk-, 
skriv- och läsbedömning och etiska aspekter av att utreda i utbildningssyfte.  

Tillfällen för att använda färdigheter och tänka ut lösningar och ta beslut 
I fokusgruppsintervjuerna visar studenterna hur de tänker om sina färdigheter och funderar ut 
lösningar på hur de kan hantera kartläggningar och etiska dilemman i sin framtida yrkesroll. 
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Studenter beskriver hur de medan de ser VR-filmen börjar fundera på hur de själva skulle ha 
gjort, och hur de skulle ha förhållit sig till exempelvis hur eleverna skattar sig själva. 

Tillfällen för att kunna göra olika bedömningar 
I fokusgruppsintervjuerna gör studenterna bedömningar av när olika bedömningspraktiker kan 
vara lämpliga och de diskuterar etiska aspekter både på att träna på färdigheter och att utföra 
uppgifter som involverar elever i utbildningen. 
 
Tillfällen för ömsesidig utvärdering  
De utvärderar hela situationen tillsammans i fokusgrupperna. I samtalen ryms många tankar 
om vad i lärsituationen som är bra och vad som kan förbättras, och en gemensam utvärdering 
görs av etiska ställningstaganden och olika bedömningspraktik. 
 
Bra verktyg, artefakter, i designen som stöder kompetens, diskurser, termer och koncept. 
Att det finns dokument tillgängliga som stöd till reflektionen är ett verktyg som används av 
studenterna. Flera ser VR-filmen som ett bra verktyg för deltagande och engagemang i en 
bedömningssituation, men andra hade behövt ha tillgång till hörlurar och möjlighet att se 
situationen på en vanlig skärm för att kunna ta till sig den bättre. 
För kontinuitet behövs: 

Ett reifierat minne, vilket innebär tillgång till ett kunskapsförråd, dokumentation och möjlighet att 
få tag på information.   
Själva simuleringen i sig ger tillgång till ett kunskapsförråd, vilket ger kontinuitet och blir ett 
reifierat minne. Möjlighet att fråga lärare inom kursen är ett annat och dokumentet med 
beskrivning av de olika momenten ett tredje.  
 
Ett deltagande minne, vilket kan finnas i ett system för lärlingskap. 
Det finns också i gruppen en gemensam erfarenhet kring bedömning, etik och kartläggning som 
reflektionerna i samtalen utgår från, ett “deltagande minne”. 

Några studenter uttalar en önskan om handledare att göra utredningar med i sina verksamheter. 

Föreställning och fantasi: 

För att lärande ska kunna omfatta och hantera en bredare kontext krävs att kunna föreställa 
sig. Därför bör en infrastruktur för att främja föreställning inkludera möjlighet till orientering, 
reflektion och utforskning. 

Orientering innefattar lokalisering i rummet, tiden, mening och makt. Exempel på detta kan vara: 

Tillgång till visualiseringsverktyg 
Studenterna har möjlighet till orientering genom tillgång till dokumentet som sammanfattar och 
förklarar momenten i VR-filmen. VR-filmen i sig blir ett visualiseringsverktyg. 
 
Förklaringar, berättelser och exempel 
Studenterna beskriver hur innehållet i filmen ger exempel på hur en dynamisk bedömning kan 
gå till, exempel på olika stödstrukturer och en elevs självskattning. De reflekterar mycket i 
fokusgrupperna över hur den dynamiska bedömningen kan användas för att utveckla 
undervisningen och diskuterar olika scenarion. 
 
Reflektion kan innebära: 

Tillgång till modeller och representationer av mönster 
Själva simuleringen är en modell över hur en dynamisk bedömning kan gå till och hur eleven kan 
göra en självskattning. 

Möjlighet att jämföra med andra ”practices” 
Det finns tid till gemensam reflektion efter VR-filmen och i fokusgrupperna finns stora 
möjligheter till reflektion och möjligheter att jämföra varandras erfarenheter och kunskaper med 
det alla har sett.  
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Möjlighet till paus och samtal 
Studenterna har möjlighet att sätta sig i angränsande rum när de tittar på simuleringen, men de 
sitter alla kvar i det stora rummet. Efter VR-simuleringen finns tid till reflektion tillsammans. 
Detta sker i en av grupperna men inte den andra. Flera studenter framför att de hade önskat 
större möjlighet att stanna upp och reflektera och samtala med varandra om vad de såg under 
VR-filmens gång. 
Utforskande innebär bland annat:  

Möjligheter och verktyg för att prova saker  
Många studenter upplevde sig vara närvarande i VR-simuleringen och några tryckte på det 
positiva i att kunna välja att se på eleven eller specialläraren. Studenterna önskar sig möjlighet 
att bli mer aktiva i simuleringen. Några såg det som att testköra på att göra en dynamisk 
bedömning. 
 

Att kunna föreställa sig en möjlig framtid och möjliga inriktningar 
Studenterna utforskar i fokusgruppsintervjuerna möjliga vägar att genomföra bedömningar på 
genom sina diskussioner och reflekterar över hur olika bedömningssätt passar i olika 
sammanhang. 

 
Att skapa alternativa scenarion 
De utforskar och överväger i fokusgruppsintervjuerna olika scenarion när det gäller att utföra 
bedömningar och ta hänsyn till etiska aspekter. 
 
Att tänja på gränser 
I diskussionerna tänjer studenterna på gränserna genom att sätta motsatser mot varandra när 
åsikterna går isär. 

Gemensam inriktning 

Genom gemensam inriktning kan vi lära oss att ha inflytande över och bidra till uppgifter som är 
definierade bortom vårt engagemang. För att detta ska vara möjligt bör det finnas möjlighet till 
konvergens, koordination och befogenheter. 
Konvergens kan innebära: 
 
Ett gemensamt fokus, intresse, vision 
I lärsituationen kan urskönjas konvergens framförallt genom det gemensamma fokus som 
deltagarna har gällande att kartlägga språk-, skriv- och läsutveckling. Deltagarna visar i 
fokusgruppsintervjuerna ett intresse för både bedömningspraktik och etiska aspekter genom att 
de för långa diskussioner med varandra och problematiserar speciallärarens uppdrag att 
bedöma språk-, skriv- och läsutveckling. 
 
Delad förståelse 
Tillsammans skapar de en delad förståelse för innehållet i VR-simuleringen i sina gemensamma 
reflektioner. 
 
Källor för inspiration 
Studenterna uttrycker att VR-simuleringen ger dem inspiration till hur de själva kan genomföra 
utredningar. 

Koordination kan innefatta: 

Olika standarder och metoder, exempelvis gemensamma processer, planer och deadlines 
Det finns ett tydligt schema för vad som ska göras. Lärare finns till hands för att ge information 
och svara på frågor. 
 
Kommunikation och överföring av information 
Överföring av information sker från lärare för kursen och genom dokumentet som stöd för VR-
simuleringen och via VR-simuleringen i sig. 
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Befogenheter kan innefatta  

 
Policies och fördelning av befogenheter 
Hittas inte specifikt vid lärtillfället. 
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