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!!
Abstrakt !
Denna studie har undersökt hur en grupp elever använder ett virtuellt rum som 

klassrum. Effekten blev att de lärde sig fakta med hela kroppen. Det virtuella 

klassrummet kan bli ett nytt pedagogiskt redskap för skolungdomar där de kan vara 

med och bygga upp eller påverka innehållet. Studien är en etnografisk undersökning 

där jag har studerat multimodalitetsteorier av bl.a. Gunther Kress i vilken man tar 

hänsyn till alla teckenvärldar som ljud, bild, gester och kroppens rörelse i rummet. 

Undersökningen har behandlat frågorna; Vad produceras när barn och ungdomar 

använder virtuell verklighet i klassrummet? Vilka diskurser framträder när VR 

används som resurs för lärande? Hur kan designen i en virtuell klassrumsmiljö 

komma till uttryck? Hur kan virtuella läromedel distribueras? Jag har undersökt hur 

diskurser kan förändras efter platsens förutsättningar och hur designen av en VR-

undervisning kan beskrivas. Studien innefattar en multimodal produktion under en 

bildlektion i ett virtuellt klassrum, undersökningen inkluderar även distribution av 

virtuell konst i lärmiljö. Jag har vidare funderat på vilka förutsättningar som krävs för 

att virtuell verklighet skall bli en standard i framtidens klassrum.  

!!!!!
Nyckelord:  !
Virtuell verklighet, VR, virtuella klassrum, multimodalitet, multimodal diskursanalys.  !
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!!!
1. INLEDNING !
I min undersökning har jag studerat hur en grupp elever arbetar med virtuell 

verklighet (Virtual Reality/VR). 
Eleverna använde ett portabelt projektionssystem (Porta-VR) för virtuell verklighet 

som jag och min kollega Tomas Colbengtson utvecklade på Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) i Stockholm. Systemet hade tidigare provats i skolor för att ge 

eleverna möjlighet att påverka läromedlen i klassrummet och skapa egen information, 

men även göra uppkopplingar till andra klassrum för virtuella möten. I samband med 

projektet började jag fundera på vilka processer som var verksamma vid en 3D-

inlärning. Mellan 1998 och 2008 arbetade jag på Swedish Institute of Computer 

Science (SICS) och på VR-Kuben (Världens första 6 sidiga VR-anläggning) på KTH, 

se bild 1. Arbetet bestod av att utveckla designen av det virtuella visningsmaterialet 

för VR-systemen, d.v.s. modellering, visualisering och programmering. Jag och min 

kollega utvecklade ett antal konst- och museiapplikationer som visades för 

allmänheten.  Dessa visningar blev frekvent besökta av skolklasser från grundskola 1

till högskola och vi undervisade om virtuell verklighet med hjälp av virtuell 

verklighet.  

!

!  1. !!!!
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!!!!!!!
1.2 Bakgrund !
Lärande i skolan har framförallt förknippats med text och tal. Genom användning av 

digitala verktyg som eleverna är vana vid på sin fritid blir klassrummet ett virtuellt 

rum skapat av interaktiva rörliga bilder d.v.s. cyberrummet, ”cyberspace” ett uttryck 

som myntades av William Gibson redan 1982.  Cyberrymden är en vision av en 2

parallell datorstyrd värld baserad på människa-maskin interaktion med den verkliga 

världen.  Medicin, industritillämpningar och utbildning är viktiga forskningsområden 3

inom virtuell verklighet, VR. Nicholas Mirzoeff, forskare inom visuell kultur, menar 

att det moderna livet tar sin form på skärmen: ”Modern life takes place on screen” . 4

Han beskriver hur man i USA skapade VR-sensationen The CAVE genom att koppla 

upp superdatorer mot extremt hög bandbredd i ett optiskt fibernätverk. Den första 

CAVE-plattformen, The Cave, hade tre projektionsväggar och ett projektionsgolv. 

Anläggningen fick sitt namn efter filosofen Platons idé om grottmänniskorna som såg 

en projektion på bakre grottväggen då någon passerade elden. Platon menade att 

grottfolket trodde att projektionen var den verkliga världen, att föreställningsvärlden 

var sammanflätad med den verkliga världen.  Bild 2 visar Batcave i Chicago. 5

 !  2 

!  5

 Gibson William (1984), Neuromancer, Nordstedt.2

 Nationalencyklopedin, NE, http://www.ne.se/sok?q=cyberspace 2012-05-01 3
4 Mirzoeff, Nicholas (2009), An introduction to Visual Culture, Routledge, s.102.
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Definitionen av virtuell verklighet är en skenbar datorgenererad värld, där användaren 

av systemet upplever sig vara och interagera.  VR är en tredimensionell interaktiv 6

realtidsrendering i 360 grader, en datorgenererad värld som ger sken av att vara  

verklig. Enligt professor Oliver Grau är virtuell verklighet ett konstant fenomen i 

konsthistorien sedan antiken om man ser till tolkningen - ett artificiellt paradis. 

”Virtual reality can entail an area of ritual action, a private, artificial paradise, or a 

public sphere of politically suggestive power.”  Han beskriver även att ju mer man 7

lyckas påverka användarens sinnen desto starkare blir upplevelsen. De första VR- 

applikationerna visades i HMD (Head Mounted Display) i så kallade VR-hjälmar men 

det är först idag som VR har blivit populärkultur med 3D-biografer och 3D-TV. 

Eftersom bilden visas dubbel med en viss förskjutning för att uppnå stereoeffekt har 

man länge haft problem med den s.k. VR-sjukan (illamående) men med hjälp av ny 

teknik har man övervunnit problemet. Vi lever i en värld full av visuell 

kommunikation. Vi möts av bilder i telefonen, i TV, i reklam och på bio. Alla dessa 

visuella bildförmedlare finns nu som 3D- plattformar, allt för att nå ut längre till 

konsumenterna. CAVE, Porta-VR, VR-DOME är virtuella 3D-plattformar där alla 

discipliner som t.ex. måleri, arkitektur, skulptur, design, textil och digitalt skapat 

material kan visualiseras och integreras med ljud och kroppens rörelser i rummet. 

Porta-VR kan jämställas med en svart tavla som är interaktiv, i 3D, styrd av 

användaren och möjlig att koppla upp globalt mot andra institutioner och klassrum. 

CAVE är ett kubiskt projektionsrum och VR-Dome är en sfär där virtuella världar 

projiceras upp. I den virtuella världen kan vi undersöka, analysera, och utveckla 

visuella kulturer. Designen av den virtuella världen avgör användarens visuella 

upplevelse och möjlighet till interaktion. Vi kan dela VR-världen och mötas via 

internet genom att vara uppkopplade samtidigt. Idag 3D-visualiseras innehållet till 

biofilmer som Avatar, James Camerons påkostade biosuccé. Tekniken finns äntligen 

för att återge realistiska applikationer men också det vi inte kan se med ögat. Inom 

!  6

 Nationalencyklopedin, NE, http://www.ne.se/sok?q=virtuell+verklighet 2012-05-016

 Grau, Oliver (2010), Belly of the Historical Aspects of Virtual Reality, The MIT Press  http://7
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populärkulturen som barnen omger sig med på fritiden är interaktvitet, avatarer och 

3D-världar en självklarhet.  Populärkulturen är på väg att bli tredimensionell.  8

!
1.3 Syfte 
  

Syftet med mitt arbete är att undersöka det virtuella ”cyberrummet” som klassrum och 

att undersöka hur elever kan arbeta med virtuell verklighet som en del av 

bildundervisningen.   

!
1.4 Frågeställning  !
Vad produceras när barn och ungdomar använder virtuell verklighet i klassrummet?  

Vilka diskurser framträder när VR används som resurs för lärande? 

Hur kan designen i en virtuell klassrumsmiljö komma till uttryck? 

Hur kan virtuella läromedel distribueras? 

!
1.5 Urval och avgränsning  !
Jag har valt att studera virtuella tillämpningar i lärmiljö. Studien begränsas till en 

elevensval-vecka i ämnet bild 2008 på en grundskola i en Stockholmsförort. 

Informanterna är 10 grundskole-elever, 4 killar och 6 tjejer i årskurs 7-9 samt 2 

personer från skolledningen. Några hade spelat Wii men ingen hade upplevt virtuell 

verklighet i 3D. Skolledningen hade inte spelat datorspel alls. Undersökningen 

innefattar en VR- workshop på Kungliga Tekniska Högskolan med en efterföljande 

gruppintervju som studeras genom den multimodal diskursanalys. 

  

1.6 Empiriskt material och datainsamling   

!
Det empiriska materialet består av data insamlat vid en heldags workshop på KTH. 

Under hela undersökningen använde jag mig av pedagogisk dokumentation.  Där 9

!  7

 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur, teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber AB, s. 46.8

 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 214.9



ingick skriftlig reflektion och teckningar, foton och film.  Min laptop, kamera, 10

videokamera och min digitala ritbräda var mina dokumentationsredskap. Under en 

elevens val-vecka i bild fick eleverna först 3en introduktion i klassiska tekniker inom 

konst, resultatet blev fyra dagars konstnärligt arbete i bildsalen på skolan, som gjordes 

om till ateljé. Elevens val-undervisningen var förlagd till bildsalen på den skola där 

min verksamhet som bildlärare bedrevs. Den sista avslutande digitala momenten av 

elevens val-veckan var förlagda på KTH där min roll var artist in residence inom 

virtuell verklighet. Jag deltog som observatör, det vill säga bedrev undervisning men 

var samtidigt extra observant på vad eleverna gjorde och sade samt nedtecknade mina 

iakttagelser. Deltagande observation tillämpades på visningen av virtuell konst den 

sista dagen på KTH samt i undervisningssituationerna på skolan.  Sista dagens 11

workshop på KTH inleddes med en föreläsning för att introducera eleverna i det 

virtuella fältet.  
!
1.6.1 Filmat material  

!
På KTH videoinspelades sista dagens VR-upplevelse. Videodokumentationen med 

ljudupptagning genomfördes med två fasta kameror på stativ. Den ena kameran 

filmade gruppen under gruppintervjun och den andra riktades mot VR-projektionen 

och den elev som styrde VR-världen med joysticken. Jag valde att ha fasta kameror 

dels för att eleverna inte skulle reflektera så mycket över inspelningen och dels 

eftersom jag samtidigt deltog i undervisningen. 

!
1.6.2 Intervjuer  

!
Intervjuerna genomfördes och spelades in i samband med visningen av det virtuella 

konstverket Nåjd på KTH. Intervjumaterialet från en timmes gruppintervju som 

!  8

 Ibid., s. 217.10

 Ibid., s. 218.11



genomfördes direkt efter visningen transkriberades för att lättare kunna analysera vad 

som sägs och inte sägs.   12

!
1.6.3 Visningsmaterial 

!
Den mytologiska och historiska applikationen (VR programmet) är baserad på 

dokumentation om den samiska schamanen, nåjden och hans ringtrumma. 

Konstverket Nåjd som visades för eleverna är interaktivt i 360 grader där användaren 

ikläder sig rollen som nåjden.  Nåjden kan uppenbara sig i skepnaden som orm, fisk 13

eller fågel. Besökaren i den virtuella världen kan trumma fram sitt totem, sin 

lyckosymbol, på ringtrumman med hjälp av joysticken. En elev i taget fick styra nåjd-

avataren med hjälp av en joystick, de andra blev medresenärer i VR-världen.   På 14

bild 3 syns nåjdtrumman i mitten av bilden och längst ned på bilden syns avatarens 

d.v.s. användarens blå hand som håller i facklan. 

!

!   3. 

!
Den virtuella nåjdtrumman har fått sin design efter de trummor som hittats med 

trumskinnet täckt av symboler som renar och kyrkor. Designen på det övriga 

innehållet är en fri visuell tolkning av boken Lapparnas religion.   15

!  9

 Potter, Jonathan (1996), Representing reality: discourse, rhetoric and social construction, London: 12

SAGE publications Ltd, s.85.

 Bino Nylund Nord och Tomas Colbengtsson (2008), Nåjd.13

 En avatar är ett objekt som representerar användaren av ett virtuellt system.14

 Holmberg, Uno (1987). Lapparnas religion, Uppsala Multiethnic papers 10, Centre for Multiethnic 15

research, Uppsala Universiy, -Faculty of arts.



1.6.4 Projektionssystemet Porta VR 

!
Projektionssystemet som användes vid workshopen på KTH var Porta-VR som består 

av två små kraftfulla projektorer, dator med bra grafik-kort, 3D-glasögon, 3D-filter, 

projektionsduk i silver och högtalare. Systemet visas på bild 4 (Art Fair, Sollentuna). 

Mjukvaran består av ett tiotal specialgjorda program för modellering, visualisering 

och distribution. Utrustningen består av två identiska program för en uppkoppling av 

en delad virtuell värld med avatarmöten mellan två klassrum. Visningsmaterialet har 

bestått av interaktiva virtuella konstverk. Eleverna bar 3D-glasögon och kunde också 

styra moment i konstverket med en joystick. De hade även möjlighet att ta upp objekt 

i den virtuella världen.  

!

!  4. 

!
1.7 Metod och tillvägagångssätt  

!
Min undersökning har haft en kvalitativ inriktning. Arbetet bygger på etnografisk 

metod. Enligt Birgitta Kullberg innebär en etnografisk metod att etnografen genom 

tillexempel deltagande observation och fältanteckningar ”utvecklar förmågan att se 

bakom det som sägs och händer.”  Studien innefattade etnografiska metoder som 16

deltagande observation, videodokumentation och fältanteckningar. Min nya roll var 

deltagare-som-observatör, forskare och pedagog, vilket gruppen var införstådda med. 

Under visningar och workshop agerade bildläraren således både som pedagog och 

!  10

 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.11.16



som deltagande observatör.  Att axla dessa etnografiska roller, klassens bildlärare, 17

konstnären bakom verken och entreprenören bakom VR-anläggningen var inte helt 

okomplicerat. Det krävdes att oftare än vanligt inta observatörens roll och att försöka 

se de pedagogiska och sociala situationerna ur ett satellitperspektiv. Att vara en del av 

forskningen betyder att det finns ett djupt engagemang i undersökningen samtidigt 

som det krävs en distansering från det egna för att med nya glasögon se det som 

undersöks.  

En multimodal transkriptionsanalys på videofilmen där eleverna interagerar 

med den virtuella världen genomfördes. Analysen visade hur olika modes 

(teckenvärldar) tillämpas.  Jag använder begreppet modes enligt Kress.  Modes 18 19

betyder teckenvärldar och kan vara ljud, gester och rörelsemönster men det kan även 

vara linjer och punkter, ytor och färgskalor som kan bilda bokstäver, siffror, noter, 

teckningar, målningar och film. I den multimodala transkriptionsanalysen har jag 

analyserat vilka modes som är verksamma under visningen av det virtuella 

konstverket. Jag har då tittat igenom filmen ytterligare ett flertal gånger och 

analyserat samtliga modes som tillsammans utgör helheten. 

!
1.8 Teori och Tolkningsram  !
Jag har använt multimodalitet som teori och som analysverktyg för den komplexa 

virtuella lärmiljön där alla modes tillsammans utgör helheten. 

!
1.8.1 Multimodalitet  !
Jag har använt mig av multimodala teorier av Kress, Van Leuween och Jewitt därför 

att dessa teorier omfattar helheten i en lärandeprocess.  Kress ser den multimodala 20

kommunikationen mellan pedagog och elev som en dynamisk process där talet finns 

!  11

 Ibid.,  s. 91f.17

 Selander Staffan, Kress Gunther(2010), Design för lärande-ett multimodalt perspektiv, Stockholm: 18

Norstedts, s. 26.

 Ibid., s. 26.19

 Kress, Jewitt, Ogborn, Tsatsarelis, Multimodal teaching and learning –The Rhetorics of the Science 20

Classroom, London and New York: Continuum.s.1.



med, men inte nödvändigtvis dominerar.  I en multimodal undersökning görs en 21

ansats att inte värdera något mode högre än något annat, utan att ge en rättvis bild av 

kommunikationen. Fokus ligger här på tal, bild, gester och handling. Kress och hans 

forskningsgrupp menar att elevens intressen, kontexten och kommunikationssättet styr 

vad eleven lär sig.  Han menar att tecken och representation alltid är partisk och 22

föränderlig och att vi behöver tolka lärandet på ett nytt sätt genom att faktiskt se till 

helheten. Människor använder de uttrycksmedel som finns tillgängliga för att skapa 

mening och betydelse. Multimodalitetsteorin kan användas för att analysera olika 

uttrycksformer, som här, virtuell verklighet, för att bättre förstå och utnyttja mediet 

och dess transparens genom andra medier. 

!
A multimodal approach to technology-mediated learning offers a way of thinking about the        
relationship between semiotic resources (i.e. the resources of and for making meaning) and 
peoples meaning making.  23

!
I den virtuella tillämpningen på VR-workshopen handlade det således inte bara om att 

undersöka ljud och bild utan att i lika stor grad ta hänsyn till kroppens rörelse i 

rummet i interaktion med förstnämnda modes. Kress tar i sina teorier hänsyn till att 

elever kan lära sig med hjälp av alla olika modes. I den multimodala teorin tas lika 

mycket hänsyn till alla teckenvärldar, modes, som kan vara tal, skrift, visuella 

gestaltningar, gester eller musik.  Multimodal teori har ökat förståelsen för elevers 24

meningsskapande, eftersom det är en teori där alla modes ses som 

meningsskapande.  Kress beskriver hur text och talspråk tidigare dominerade i 25

!  12

 Selander Staffan, Kress Gunther(2010), Design för lärande-ett multimodalt perspektiv, Stockholm: 21

Norstedts, s. 10.
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Gullberg, Lisa (2006). Movere - att sätta kunskap i rörelse: en analys av ett ämnesintegrerat arbete i 
bild och samhällskunskap. Licentiatavhandling Malmö: Malmö högskola, s.33; Kress, Van Leuween; 
Selander Staffan, Kress Gunther(2010), Design för lärande-ett multimodalt perspektiv, Stockholm: 
Norstedts, s.26

 Kress, Jewitt, Ogborn, Tsatsarelis, Multimodal teaching and learning– The Rhetorics of the Science 25

Classroom, London and New York: Continuum,s. 8.



undervisningen men att tal och text egentligen bara är en del av undervisningen.  26

Han menar att forskning som endast fokuserar på talprocesser går miste om den 

fulländade lärprocessen genom att nonchalera den ickelingvist iska 

kommunikationen.  Kress beskriver multimodalitet som en orkester eller en 27

ensemble där flera modes tillsammans skapar en helhet av olika representationer.  28

!
1.8.2 Multimodal diskursanalys  !
Multimodal diskurs innefattar både metod och teori. Jag har använt Kress 

multimodala diskursteorier. I teorierna om multimodal diskurs lyfts fyra begrepp 

fram; diskurs, design, produktion och distribution.  29

 Diskurs är ett bestämt sätt att se på och tala om världen, ordet kommer 

av discurerre som betyder löpa fram och tillbaka.  I England och Australien startade 30

en kritisk analysrörelse under 1980-talet som ligger till grund för den multimodala 

diskursanalysen. Faircloughs kritiska diskursteori med nyckelord som förändring och 

intertextualitet vilar på socialkonstruktionistisk grund.  Diskursteori, kritisk 31

diskursteori och diskurspsykologi har sina utgångspunkter i poststrukturalismen. 

Poststrukturalism är en del av socialkonstruktionismen som är en kritisk inställning 

till självklar kunskap. Socialkonstruktionism är ett socialt förankrat sätt att se på 

verkligheten.  Begreppet härrör från ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga att 32

mentala processer är ett resultat av sociala mellanmänskliga interaktioner. Beroende 

av kommunikationens art väljer vi ofta ut den för tillfället mest passande bland våra 

!  13
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olika repertoarer av diskurser. Det socialkonstruktionistiska synsättet bygger på att 

världen är socialt konstruerad och att språket är av stor betydelse. I en diskursanalys 

kan man till exempel analysera hur gränsen konstrueras mellan rationella kategorier 

och fördomar: 
!

Våra språkliga kategorier fungerar styrande för tanken. För varje `fenomen ́ vi ser, har språket 
legat ett steg före oss. För att det ska bli möjligt att se en tiggare, en invandrare, en schizofren 
eller en punkare så måste det finnas en sådan kategori på förhand.  33

!
Design är skapandet av semiotiska produkter och händelser enligt Kress. Semiotik är 

läran om tecknen och dess system.  Semiotik är således ett uttryck för en eller flera 34

diskurser, alternativt en kombination av olika tecken.   Jag använder här 35

designbegreppet i den mening att design skapas ur organisering av idéer som styrs av 

diskurserna. Design beskrivs som en mer abstrakt semiotisk process som inte 

nödvändigtvis behöver vara en slutprodukt.  Design handlar snarare om de idéer och 36

mönster som skapas.  Kress och Van Leeuwen menar att design är ett mellanting 37

mellan innehåll och uttryck med socialt förankrad kunskap.  Ofta är ett mode 38

frikopplat från mediet i designprocessen.  Designen av en virtuell lektion kan bestå 39

av en text och den kan vara såväl traditionell som nyskapande. Interaktiv design är en 

utvidgad betydelse av designbegreppet där designern samverkar med 

användaren. Det finns även interaktiv design som utvecklas helt av användarna, ett 40

exempel är Second Life.  I virtuella världar som Second Life blir det möjligt att utföra 

!  14

 Ibid., s. 74.33

 Kress, Gunther, Multimodality -A social semiotic approach to contemporary communication (2010) 34

London: Routledge, s. 48f.

 Kress, Gunther, Van Leeuwen, Theo (2001), Multimodal Discourse-The Modes and Media of 35

Contemporary Communication, New York: Oxford University Press Inc, s. 21.

 Ibid., s. 21.36

 Selander, Kress (2010), s. 20.37

 Ibid., s. 5. 38

 Ibid., s. 5. 39

 Ibid., s. 20.40



design och produktutveckling i en mobil miljö som utvecklas mellan en lokal fysisk 

och en global virtuell miljö.  Med hjälp av virtuell verklighet är det möjligt att 41

synliggöra en design, tillexempel att förmedla en vision om ett lektionsupplägg eller 

att visualisera ett historiskt drama som i denna undersökning genom Nåjd.  

        Att visualisera ny infrastruktur, lägenheter eller nya bostadsområden som ännu 

inte är byggda eller inte är tänkt att byggas alls, eller som Vouni, en rekonstruktion av 

en historisk plats som funnits en gång i tiden men som inte finns kvar.  Kress och 42

Selander menar att design är att skapa en ny mening, eller att omskapa något på ett 

nytt sätt.  De menar även att design förändrar världen och skapar ny mening eftersom 43

design innefattar estetik och villkor för kommunikation.  Design formger 44

möjligheten för diskursiv praktik. Designen i min undersökning konkretiseras i en 

elevens valvecka med en VR-workshop. 

Produktionen i min undersökning blev en interaktiv virtuell projektion, i 

vilken eleverna producerade interaktiva projektioner med sina kroppsrörelser. Med 

sensorer utplacerade på huvudet och armen kunde den verkliga kroppens rörelser i 

rummet översättas till avatarens positioner i den virtuella världen. Projektionen 

kontrollerades av kroppens rörelser i rummet. Användarens huvudrörelser styrde 

riktningen i den virtuella världen, och användarens handrörelser och 

knapptryckningar på joystick påverkade avatarens handrörelser och gång. Virtuell 

verklighet är en 3dimensionell realtidsrendering (digital uträkning) i 360 grader. 

Digitala media som virtuell verklighet gör det möjligt att kombinera flertalet modes 

och att få dessa att verka interaktivt med varandra. Modes kan vara bild, ljud, 

kroppens rörelser i rummet och gester.  Interaktivitet innebär i min undersökning att 45

användaren kan påverka bild och ljud med hjälp av sina gester. Eleverna fick 

möjlighet att styra avataren, sina virtuella representanter i den virtuella världen. De 
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kunde påverka avatarens blick genom att röra på huvudet, då sensorn på glasögonen 

fungerar likt en GPS i den virtuella världen. Avatarens gång styrde eleverna med en 

joystick (fjärrkontroll) i handen. Produktionsprocessen är organisationen av en 

semiotisk produkt eller event, det kan vara en design, prototyp eller en färdig 

produkt.  Kress o Selander beskriver den digitala utvecklingen som har gått från 46

överföring av texter till multimodal produktion.  Bildskärmens möjlighet till 47

distribution har gett användaren makten att både producera och distribuera design och 

annan information som skrift, bild, film, musik och tal.    48

Distribution, diskurs, design och produktion överlappar ofta varandra och är 

ibland svåra att särskilja. Inom diskursen för virtuell verklighet betyder distribution en 

sammanlänkning av två eller flera virtuella system. Med hjälp av en 

internetuppkoppling av realtidsrenderat (en superdator räknar omedelbart ut hur vi rör 

oss i den virtuella miljön) ljud och bild tillgängliggörs en delad virtuell värld med 

möjlighet till avatarmöten där en avatar styrs från varje enhet. I en distribuerad VR- 

miljö kan avatarer samarbeta och tävla. Det globala informationsflödet i det virtuella 

rummet som inte är fysiskt kan distribueras globalt och lagras lokalt.  Digitala spel 49

online har banat väg för utvecklingen av virtuella världar där det finns möjlighet till 

distribution, det vill säga virtuell uppkoppling i realtid.  I en distribuerad klassrums- 50

applikation kan elever från klassrum i hela världen koppla upp sig mot varandra och 

dela en virtuell pedagogisk värld. De kan utforska och problemlösa och designa 

tillsammans för ett gemensamt lärande och som en interaktiv träning inför 

verkligheten. I min undersökning användes VR-konstverket Nåjd som är skapad för 

samarbete genom distribution, men vid undersökningstillfället var den virtuella 

världen inte uppkopplad mot någon annan nod. 

!  16

 Kress, Gunther, Van Leeuwen, Theo (2001), Multimodal Discourse-The Modes and Media of 46

Contemporary Communication, New York: Oxford University Press Inc, s. 21.

 Selander Staffan, Kress Gunther(2010), Design för lärande- ett multimodalt perspektiv (2010), 47

Stockholm: Norstedts, s.30.

 Ibid., s. 30.48

 Ibid., s. 23, s. 48.49

 Ibid., s. 23.50



1.9 Tidigare forskning  

!
Här presenterar jag tidigare studier som är relevanta för min undersökning. 

I Anne Bamfords undersökning om 3D i klassrummet undersöktes parallellt 2D och 

3D inlärning i flera skolor i USA och EU.  Undersökningen visade att 3D-eleverna 51

lättare kom ihåg vad de lärt sig och att de kunde minnas informationen längre. En elev 

menade att skillnaden mellan 2D och 3D var djupet, att det blev verkligt och menade 

att om vi kan se och röra vid det, då förstår vi det. En annan student menade att det är 

lättare att förstå om man ser det, inte bara pratar om det, speciellt eftersom det är i 3D 

– det kommer bokstavligen framför dig. I undersökningen noterades att 33% av 

studenterna räckte ut handen när något virtuellt objekt kom emot dem och att de hade 

högre engagemang än 2D-gruppen. Samtliga lärare i undersökningen menade att 3D- 

klassen fick bättre lärförståelse. 

I Lisa Öhman-Gullbergs licentiatavhandling Movere, att sätta kunskap i 

rörelse- en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap, används 

en multimodal analys. Hon har analyserat elevers filmarbeten som handlar om EMU-

frågan. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur visuella 

representationer användes för att skapa förståelse. Analysen visade att eleverna i 

studien använde visuella referenser från hemmiljön, skolan och populärkultur i sina 

filmarbeten.  52

   Paul Duncum, professor på School of Art and Design, University of Illinois 

har studerat bildens multimodala natur och menar att bilder alltid förknippas med text, 

musik eller ljud vilket påverkar bildens budskap.  Duncums undersökning med 53

studenter har påvisat att en bild helt ändrat betydelse när olika ljud spelas upp 

samtidigt som bilden visas. Han menar att dagens skolungdom är genom länksystemet 

på internet infödda i intertextualitetens grundidé, att alla bilder är sammankopplade 
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med andra kommunikationsformer.  Duncum för även en diskussion om hur lärarna 54

kan starta förändringsarbetet i bildsalen genom att ta hänsyn till den digitala och 

multimodala populärkulturen.   55

Christine Hine har i sin undersökning om virtuell etnografi studerat 

elektronisk kommunikation där etnografen träffar sina informanter i den virtuella 

världen. Syftet med studien var att studera informationssystemets produktions och 

konsumtionsprocess i en undersökning av mänsklig genforskning för att få syn på en 

virtualiserad etnografi.  Hon poängterar att teknikfobi inte har någon plats i 56

postmodern etnografi.   57

!

!   5. 

Dataforskningsinstitutet SICS arbetade med EU projektet ESCAPE.  Man byggde 58

upp forskningsplattformen Webplanetariet som var en tredimensionell web- browser 

designad för distribuerade virtuella miljöer.  Projektet visades i en sfärisk 59

projektionsanläggning och navigationen visualiserade grafer som visade sökvägarna 
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och historiken.  Bild fem visar noderna som sfäriska objekt sammanbundna med 60

länkar till nya 3D-objekt. Syftet med projektet var att tydliggöra länksystemet på 

internet genom 3D-visualisering. Bild 5 visar länksystemen i webplanetariet.  

 Maria Roussos har genom projektet NICE forskat om kollektivt lärande genom 

VR. Barnen som deltog i undersökningen har interagerat med varandra i CAVE-

miljöer.  Syftet var att skapa en virtuell lärmiljö baserad på lärteorier som skulle 61

främja samarbete och kreativitet. Barnen var representerade som avatarer i den 

virtuella miljön och blev tränade att samarbeta för att upprätthålla ett virtuellt 

ekosystem. Projektet visade att visualisering effektivt kan fungera i lärande syfte i 

skolan av ett annars komplicerat begrepp som ett ekosystem. Barnen kunde lättare få 

en klar bild genom att virtuellt befinna sig i ekosystemet och få hela komplexiteten 

visualiserad.  62

 I EU projektet Kidstory har virtualrealityforskaren Christian Simsarian 

tillsammans med en grupp forskare studerat hur skolbarn samarbetar i digitala 

miljöer.  Initialt utvecklades en virtuell formbar 3D-polygonmassa med interaktivt 63

ljud.  Forskargruppen åkte ut till skolorna och studerade hur skolbarn samarbetade 64

kring bildskärmarna med den virtuella modellmassan. Objektet användes som ett 

kollaborativt berättandeverktyg genom multianvändaraccess och gav ifrån sig ljud när 

den modellerades till olika karaktärer. Eleverna kunde arbeta självständigt men blev 

virtuellt premierade om de samarbetade. Forskningsprojektet var en ansats att lära 

barn att samarbeta och dela resurser. 

Workshopen Virtual Reality for Public Consumption involverade ett globalt samarbete 
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genom virtuella uppkopplingar mellan VR-anläggningar i USA och Europa.  Ett av 65

projekten som presenterades var Vouni -The museum of the future.  Där undersöktes 66

hur en virtuell rekonstruktion av det antika palatset Vouni kunde distribueras mellan 

VR-system i olika klassrum och museer mellan olika länder. Syftet med projektet var 

att undersöka hur man kunde göra lektionerna i skolan mer intressanta med hjälp av 

VR och hur museer och skolor skulle kunna tillgängliggöra och dela kunskap och 

erfarenheter samt engagera den nya generationen. VR- visningarna lockade en ny 

generation till museet och distribuerades mellan EU och USA.  

 I forskningsprojektet Virtual Reality for Every School  har Dr. Wylmarie Sykes 67

och hans grupp undersökt hur man kostnadseffektivt kan införa VR i publika skolor i 

USA. Man har även undersökt hur pedagogiska VR-applikationer kan skapas samt 

hur VR ska kunna bli åtkomligt för skolor. Undersökningen visade att virtual reality 

steg för steg skulle behöva integreras i läroplan, styrdokument och i lektionsupplägg. 

VR-programmen skulle då även behöva anpassas till den befintliga läroplanen. En 

annan aspekt som undersöktes var användarvänliga VR interface eftersom de flesta 

lärare inte har erfarenhet av VR- teknik. Lärarna skulle behöva utbildas för att kunna 

handleda eleverna. 

Forskare på Pennsylvania State University har studerat projektionsbaserad VR i 

klassrumsmiljö; The VR Desktop . Man har försökt ta fram virtuella multimodala 68

presentationsmiljöer till lågt pris genom att använda befintlig hårdvara och välkända 

interface och 3D-verktyg. En treväggspresentation “CAVE” byggdes i ett klassrum 

och provades på designstudenterna. Eleverna kunde blanda multimedia, och samtidigt 

projicera dessa på flera skärmar, navigera VR-objekt och utföra stereorenderingar.  
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 Dough A. Bowman har tillsammans med sin forskningsgrupp undersökt varför 

VR teknik som funnits många år i forskningsvärlden är så ovanligt i klassrummen.  69

Undersökningen visade vikten av portabla lågbudgetsystem och lättanvända system 

och program. En annan aspekt var att eleverna behöver intressanta och kraftfulla 

interface och navigeringsverktyg. 

Målet var att ta fram interface som var snabba att lära sig eftersom eleverna inte 

hinner ägna större delen av lektionen till att lära sig systemet. I interfacet behöver det 

finnas möjlighet för hela klassen att delta i det virtuella lärandet samtidigt samt 

möjlighet för läraren att interagera med studenterna i den virtuella världen. I 

undersökningen nådde man framgångar med navigering med hjälp av en joystick med 

fjärrkontrollinterface och dataspelsnavigation.  

!
2. BEARBETNING OCH ANALYS  !
Här redogör jag för bearbetningen och analysen av undersökningen. Jag har valt att 

använda begreppen diskurs, design, produktion och distribution för att analysera mitt 

empiriska material. I avsnittet för diskurs går jag igenom vilka diskurser jag stött på i 

undersökningen, i designavsnittet påvisas designen av VR-workshopen och av den 

virtuella världen och i avsnittet om produktion redogörs för vad eleverna producerat 

på VR-workshopen. Det avslutande kapit let distr ibution visar hur 

distributionsbegreppet kan användas i en undersökning och hur begreppet används 

inom området virtuell verklighet då elever kan dela en virtuell värld.  

!
Under höstterminen 2008 fick jag möjlighet att under en elevens val-vecka designa 

lektionsupplägget i ämnet bild. Jag hade reagerat på att det inte fanns några bra 

digitala bildprogram på skolan. Eftersom det stod i kursplanen att eleverna skall ägna 

sig åt nya media ville jag visa dem det senaste inom VR-teknologin och jag ansåg 

dessutom att bildsalen alltför lite liknade en traditionell konstnärs ateljé. Jag ville ge 

eleverna ett smörgåsbord av det som entusiasmerat mig som konstnär. Elevens val-

veckan i bild avslutades med en dags visualisering i high-tech miljö på KTH, där 
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genomfördes visualiseringsövningar och en gruppintervju med skolledning och elever. 

Detta samtal ligger till grund för min analys tillsammans med videoinspelningen som 

visar när eleverna själva navigerar, utför uppgifter och söker information i den 

virtuella världen.  

!
2.1 Diskurs  !
Jag har undersökt vilka diskursiva mönster som skapas när virtuell verklighet 

involveras i en pedagogisk situation. Med VR som undervisningsform på elevens val-

veckan blir olika diskurser synligjorda. Jag har undersökt om det finns några tydligt 

framträdande diskurser genom att transkribera intervjun med elever och skolledning, 

och genom att studera videosekvensen där gruppen provkör det virtuella systemet. 

Öhman-Gullberg menar i sin Licentiat avhandling Movere att det är genom att studera 

hur de multimodala uttrycken omsätts i handling som den diskursiva praktiken 

synliggörs.   70

!

!  6. 

!
Elever och skolledning rör sig tvärs över rummet bort till konferensrummet som 

gränsar till den gigantiska VR-anläggningen. Ett introduktionsbildspel om virtuell 

verklighet visas och eleverna får bland annat se utvalda delar ut Binos och Tomas 

Colbengtsons VR-produktion. Gruppen går därefter bort till VR-anläggningen där 

gruppen ställer sig i en ring framför projektionsduken, se bild 6. Tomas och jag ger 

eleverna en kort instruktion om hur utrustningen skall användas som till exempel 
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vilka funktioner joysticken har och hur de ska ta på sig 3D-glasögonen. Med hjälp av 

olika knapptryckningar kan eleverna styra nåjd-avatarens rörelser så att den plockar 

upp objekt i den virtuella världen eller håller i föremål. Jag berättar en historia om 

Nåjden. Min kollega frågar sedan eleverna vem som vill börja. Några killar som håller 

sig framme låter oss förstå att de spelar mycket på fritiden. Kjell tar plats nästan 

direkt, hanterar vant joysticken och kontrollerar knapptryckningarna och rörelserna på 

avataren. När han sedan är färdig ber han sin kompis Rickard komma fram:  

!
Kjell: -Rickard kom igen då!  

!
Två tjejer håller sig i bakgrunden och verkar tveksamma till att komma fram och 

prova:  

!
Lotta: -Jag har aldrig spelat dataspel i hela mitt liv.   

Lena: -Jag suger på dataspel.  

!
I gruppintervjun efter VR-upplevelsen gjorde vi en runda det vill säga alla deltagare 

från elevgrupp och skolledning satt på stolar uppställda i en halvcirkel framför VR-

kuben på KTH och  i tur och ordning fick alla berätta om sin virtuella resa. Det 

kändes viktigt att ta rundan direkt efteråt för att ta tillvara alla intryck. Samtliga 

ombads berätta om sin upplevelse och om något moment varit extra svårt.  

!
Killarna jämförde och refererade systemet med de tv-spel som de var vana vid. De 

föreslog även förbättringar på till exempel musiken:  

!
Leonard: -Mycket som att spela tv-spel.  

Lennart: -Som att spela tv-spel.  

Gabriel: -Jag skulle ha bättre musik. 

!
När skolledningen tog till orda talade de ofta om sin tekniska okunskap,  

de hade inte spelat dataspel tidigare visade det sig, bild 7.  
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!

!  7. 

!
Anne: -Näe? alltså Jag är så himla oteknisk när det gäller…..så därför tycker jag det är 

spännande. Nej men därför ville jag komma hit och se vad det var för någonting. Ja så 

att jag begriper någonting. Jättekul -Näe men det, Jag tyckte att det var väldigt skojig, 

som alla andra tyckte jag att handen var lite svår, men det kan man ju träna 

upp………så småningom… 
!

Gun: -Jag tyckte det var jättehäftigt också att testa att spela, jag har aldrig spelat 

datorspel [skratt] någon gång [skratt] så…..  

  

Samtalen präglas av teknik- genus- och plats-diskurser, eleverna erbjöds positioner 

som teknisk och oteknisk på KTH. 

!
!!
2.2 Design !
Virtualreality-workshopen på KTH var sista dagen på elevens val-veckan i bild. Syftet 

var att visa hur en modern konstnär kan arbeta gränsöverskridande med hjälp av 

modern teknik. Jag fick i egenskap av elevernas bildlärare fria händer att designa en 

veckas lektioner under en elevens val period på skolan. Designen av lektionerna på 

workshopen bestod av texter och skisser och powerpointpresentationer vars innehåll 

visade exempel på olika VR-konst projekt. De elever som valt bild fick möjlighet att 

prova att uppleva virtuell konst sista dagen på KTH. Min intention var att ge eleverna 

en inblick i hur en nutida konstnär kan arbeta, att eleverna skulle få större 

självförtroende i ämnet bild genom att de även fick prova professionella digitala 
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konstnärsverktyg. De fick helt enkelt tillgång till de verktyg jag själv använder mig av 

som oljefärg och datorer. Under den första av de fyra dagarna gjorde vi om 

klassrummet till en ateljé, bänkarna ställdes undan och förråden tömdes på oljefärg, 

duk och stafflier som eleverna nu fick använda.  

!

!  8. 

Genom att iscensätta traditionella och framtida konstnärsmiljöer med dess verktyg 

ville jag visa eleverna bildämnets tyngd och vikt och skapa nyfikenhet, intresse och 

verklighetsförankring. Skillnaden är ofta stor mellan konstnärens ateljé och ett 

klassrum för bild. Bild 8 visar det ordinarie klassrummet och på bild 9 rummet som 

ateljé. 

!

!  9. 

!
Sista dagen på elevens val-veckan fick eleverna möjlighet att själva uppleva en 

workshop i virtuell verklighet på min andra arbetsplats, Tekniska Högskolan i 

Stockholm.  

!
        Uppgiften i den virtuella världen bestod av att var och en fick prova 

navigeringsverktygen i den virtuella världen. Uppgiften i den virtuella världen bestod 

i att kunna styra Nåjd-avataren, se bild10, att hitta eldstickan och tända den på elden. 

Därpå skulle facklan i trädklykan tändas så att nåjdtrumman blev upplyst, varpå 
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trumpinnen hamnade i avatarens hand. Sedan gällde det att trumma tills ringen på 

trumman hamnade på en bild och då uppstod ett 3D-totem ur trumman. 

        Lärsituationen då eleven upplever det virtuella läromedlet inger en viss kontroll 

eftersom användaren själv navigerar och väljer med hjälp av styrspak och 

knapptryckningar på joystick eller wand (styrpinne med sensor). Eleven styr även sin 

upplevelse med sina kroppsrörelser (sensorer på t.ex. glasögon och joystick som läser 

av var i den virtuella världen avatarens kropp rör sig, likt en GPS.) Inom VR finns ett 

begrepp level of freedom där programmeraren av den virtuella världen har designat 

och bestämt användarens frihet. Eleven kontrollerar den virtuella världen med 

joysticken och designar på så vis sin upplevelse men det hela är på programmerarens 

och 3D modellerarens villkor. Eleven navigerar i den virtuella världen med en 

joystick och med olika knapptryckningar kan eleven gripa tag i föremål, släppa dem, 

gå fram, bak, åt sidorna eller flyga men bara om designern av interfacet har 

programmerat in de funktionerna. Designern har ju alltid ett syfte med den virtuella 

världen och har gjort medvetna avgränsningar och valmöjligheter åt användaren. 

Även föremålen och den virtuella världens arkitektur är modellerat i förväg av en 

konstnär eller designer. Användaren av ett interaktivt VR-system designar sin 

upplevelse själv med sina kroppsrörelser i rummet, det är nästan lika omöjligt att röra 

sig exakt likadant två gånger eftersom avatarens (figuren som representerar oss i den 

virtuella världen)rörelser styrs av vår kropp.  

!

      !  10.  

!
I Nåjd var syftet att användaren skulle våga prova olika funktioner och 

knapptryckningar och samtidigt lära sig mer om Nåjden och den Samiska kulturen. 

Användaren har uppgifter som är specialdesignade för dessa syften. Vi 
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programmerade därför in att för att få ett eget totem i form av ett 3D-föremål som 

kommer upp ur trumman måste användaren leta efter facklan (användaren upptäcker 

världen och lär sig navigera och styra avataren i den virtuella världen med 

kroppsrörelser och joystick) därefter tända facklan på elden och placera facklan 

bredvid trumman för att lysa upp den (användaren lär sig joystickens 

knappfunktioner) Det sista momentet är att trumma på joysticken så att ringen hoppar 

runt på trumskinnet tills ett symboliskt föremål hoppar upp ur trumman (eleven har 

med sina kroppsrörelser lärt sig om Nåjden och hans redskap). Ett VR-projekt som 

Nåjd innefattar momenten inventering, modellering, programmering och 

visualisering. Gränssnittet och arkitekturen av mjuk och hårdvara bestämmer de 

tekniska och visuella förutsättningarna för den virtuella världen. Representation i den 

virtuella miljön handlar om att vi representeras av ett 3D objekt, en avatar, som vi 

kontrollerar med en joystick. Designen av avataren beror på om vi vill att den ska 

efterlikna oss själva eller inte. Om man vill ha en exakt kopia av sig själv går det att 

3D-scanna en kropp. Ibland vill man istället att avataren ska specialdesignas för att 

passa in i ämnet för VR-miljön. En person kan ha många representanter i VR-världen. 

I denna studie så är det eleven som kontrollerar Nåjdavataren.  

!
2.3 Produktion 

I detta avsnitt är vi inne i det konkreta arbetet med själva upplevelsen då eleverna får 

uppleva och interagera med ett VR-konstverk på KTH. Jag gör här en ansats att göra 

en multimodal beskrivning av en lektion i virtuell verklighet med VR tillämpning.   

Klassen står nu samlad kring VR-systemet som består av en filmduk, dator och 

projektorer. Eleverna ser förväntansfulla ut. Filmduken visar en projektion av 

trumman som svävar i luften framför klassen  (mode: visuell bild). Några sträcker sig 71

efter trumman men det är 3D effekten som får det att kännas som att den svävar 

framför oss (mode: aktion, handling). Gruppen står i en halvcirkel framför duken, alla 

bär polariserande 3D- glasögon. Rummet är nedsläckt för att ge starkare färger och 

3D-effekt. Tomas demonstrerar joysticken som är kopplad till hans virtuella hand 

(mode: action, handling). Med en knapptryckning tar han kontroll över trumpinnen 
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som svävat ovanför trumman. Han viftar med armen och drar en spak på joysticken 

fram och tillbaka, vilket får trumpinnen att slå på trumman (mode: aktion). I 

bakgrunden hörs ett allt starkare rytmiskt trumljud (mode: ljud). Tomas bär tracking-

glasögonen med en sensor på ena sidan. När han vänder huvudet ändras vyn i den 

virtuella världen efter hans rörelse.  

!

!  11. 

!
På bilden syns nu ett svart kristallberg under en blå himmel (mode: visuell bild). Bild 

11 visar kristallbeget och trumman. Mellan oss och trumman finns en trädklyka med 

en brinnande fackla. Det går endast att slå på trumman om man först tänt eld på 

facklan.  

     Tomas: “Så får man gå fram till den här trolltrumman, så får man stå här och 

trumma, det är lite svårare att göra det….” (mode: ljud som tal). Det rytmiska ljudet 

hörs alltjämt i bakgrunden (mode: ljud som musik).  Bino: det var nämligen så här att 

på den här trolltrumman så hade man målat hela världen på ett sådant här renskinn, 

det var renar och kyrkor och olika symboler, totem (mode: ljud som tal). Tomas: ”Nu 

fick jag vargen”!! (mode: ljud som tal). På filmduken stiger en varg upp ur trumman.  

    Bino: Och det var ett litet föremål som man hade på det här trumskinnet som 

kallades för lotten och när man trummade på trumskinnet så hoppade ju det där lilla 

föremålet runt och hamnade till slut på en bild, då kunde Nåjden sia “då att ni 

kommer att få en ny ren nästa år eller något sådant då” (mode: ljud som tal).  

Tomas erbjuder klassen att prova (mode: ljud som tal). Bino: ”Nu ska ni få trumma 

fram varsitt totem, ska vi se om ni klarar det, så får ni med er varsitt drömdjur 

härifrån” (mode: ljud som tal). Bino visar med handen (mode: gester). Tomas vänder 
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sig runt, varpå bilden svänger till på filmduken, hans skugga projiceras för ett 

ögonblick då han skymmer projektorn (mode: visuell projektion).   

!
    En elev, Kjell kommer snabbt fram. Tomas: ”Du kan stå här” pekar (mode: gester). 

Tomas: ”Den här (pekar på joysticken) styr fötterna och den andra (pekar på 

glasögonen) styr bilden (mode: gester). Och den andra knappen trumpinnen. Nu ska 

du få köra runt” Kjell: ”blä blähä!” (mode: ljud som tal). Bino förklarar att 

glasögonen är av den typ som man erbjuder på mässor (mode: ljud som tal). På 

filmduken kommer en varelse som är hälften människa och hälften ren (mode: visuell 

bild). Det är ren-nåjden. Tomas: ”Du ska prova att försöka köra in där” skratt, se bild 

12. Bino: ”Hörrni hur många har spelat mycket dataspel förut? Spelar ni mycket? Två 

killar och två tjejer? Det är härligt! (mode: ljud som tal). Det är bra. Hur är det med 

virtuell verklighet och 3D? Det är något som kommer!” (mode: ljud som tal). På 

silverduken syns avatarens hand hållandes en pinne (mode: visuell bild).   

    !  12. 

Elden flammar bakom och det rytmiska trumljudet blir starkare (mode: ljud som 

musik). Avatarens blålila hand för pinnen närmare den orange flammande elden sakta 

tänds en liten låga på pinnen (mode: visuell bild). Tomas: ”ja nu börjar det likna 

något!” (mode: ljud som tal). Bino berättar att det gäller att hålla ner pinnen i elden 

tills den tar riktigt fyr och sedan gå fram till trumman och byta ut den mot trumpinnen 

och att sedan ska man trumma. Bino: ”nu behöver du nästan inte köra utan bara 

trumma med den ena knappen som en galning” (mode: ljud som tal). Kjell drar 

spaken på joysticken fram och tillbaka (mode: action, handling). Plötsligt slingrar sig 

en orm upp ur trumman (mode: visuell 3D bild). Kjell försöker fånga ormen i luften 

framför sig. (mode: action, handling och kroppens rörelse i rummet). ”Nu får du 
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ormen” säger Bino (mode: ljud som tal). Då undrar Kjell: ”Vad ska man göra nu 

då?” (mode: ljud som tal). Bino menar att han kan låta någon annan prova (mode: ljud 

som tal). Kjell säger till sin kompis: ”Rickard kom igen då!” (mode: ljud som tal). 

”Nej aldrig” säger Rickard! (mode: ljud som tal), då säger Bino: ”Vi tänkte att alla 

skulle få prova” (mode: ljud som tal).  

!

!  13. 

!
Lotta blir motvilligt framföst av sina kamrater (mode: aktion och kroppens rörelse i 

rummet). Bild 13 visar Lotta framför projektionen. Då säger Lotta: Jag har aldrig 

spelat dataspel i hela mitt liv! (mode: ljud som tal). Kjell och Lotta byter plats (mode: 

kroppar i rörelse). Kjell klappar Lotta på axeln när han går (mode: aktion). “Jag suger 

på dataspel” säger hennes kompis Lena (mode: ljud som tal). Nej men det är en 

“startingpoint” vi ville göra en upplevelse utan slut och början säger Bino (mode: ljud 

som tal). 

!
2.4 Distribution 

!
Definitionen av VR är ju en realtidsrendering i 360 grader. Det innebär att datorn 

räknar ut och sänder, distribuerar bilder medan vi manövrerar vår avatar, vi upplever 

en förflyttning då vi navigerar oss fram i den virtuella världen. Vi är då helt omslutna 

(immersiv) av bilderna som datorn räknar ut (rendrar) och sänder (distribuerar). 

Datorn sänder många bilder i sekunden och bildens utsnitt beror på hur vi navigerar i 

den virtuella världen. Deltagaren upplever sig vara och röra sig i en parallell 

dimension, en alternativ verklighet. Därför lämpar VR sig bäst i ett slutet system som 

DOME (glob) eller CAVE (kub) eftersom man då kan uppleva en helt omslutande 
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verklighet.  

 I undersökningen fick en elev i taget stå framför projektionsduken och styra en 

avatar med hjälp av en joystick. Avatarens ena arm var kopplad till en sensor på 

joysticken. Det innebar att avatarens arm rörde sig likadant som användarens. Med 

hjälp av knapptryckningar kunde eleven ta upp föremål och flytta objekten och tända 

en eld i den virtuella världen. Eleven hade även möjlighet att navigera genom att gå 

eller flyga framåt eller bakåt, svänga. Dessa funktioner har programmerats in och är 

olika för varje program. Användaren bär även 3D-glasögon med sensorer likt en 

virtuell GPS. Glasögontrackingen styr avatarens position i den virtuella världen, 

blickriktning och huvud. Övriga deltagare står i en halvcirkel framför filmduken och 

är medresenärer på den virtuella upplevelsen, de ser den tredimensionella världen 

men har ingen möjlighet att kunna påverka resan. Vid tillfället för denna 

undersökning var den virtuella världen inte uppkopplad mot andra användare. 

Distributionen innebär projicering av den virtuella världen. I min undersökning 

använder jag även begreppet distribution i den meningen att den virtuella världen 

delas mellan två olika noder det vill säga platser. Det innebär att vi från två eller flera 

VR-anläggningar samtidigt kopplar upp oss mot samma VR-värld via internet. Det 

kan vara mellan olika klassrum eller mellan olika länder och mellan olika displayer 

och system. Det möjliggör ett möte mellan avatarerna som också kan prata och 

interagera med varandra. Nåjd har sänts mellan CAVE-system i Sverige och USA och 

har besökts av flera avatarer samtidigt. Man kan då kontrollera avatarerna i samma 

värld och man kan även tillämpa realtidsljud från applikationen och från deltagarna. 

Det krävs specialdesignad programvara och programmering av den virtuella världen 

för att möjliggöra distribution i den meningen att man delar den virtuella världen 

globalt. Dock är den virtuella världen begränsad genom programmerarens design och 

distributions kontroll. Ylva Gislén som forskar om interaktionsdesign benämner 

agency eller action sphere som ett begrepp för våra förväntningar på en karaktärs 

handlingsmöjlighet (action) i en berättelse.   I digitala media har även publiken en 72

action sphere och har möjlighet att påverka handlingen, vara karaktärer eller vara 
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medproducenter, och i en kollaborativ berättelse i en 3D-CAVE kan agency 

distribueras . 73

   

3. TOLKNING OCH RESULTAT 

!
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka det virtuella klassrummet. I mitt 

analysarbete har jag applicerat multimodal diskursanalys, vilket innebär att jag har 

tagit hänsyn till alla kommunikationsformer. Jag har använt mig av begreppen 

diskurs, design, produktion, distribution för analys av undersökningen.   74

!
3.1 Teknik- och genusdiskurser !
Jag har ur mitt videoinspelade material undersökt vilka diskurser som blir synliga när 

en ny multimodal och interaktiv undervisningsform som virtuell verklighet används.  

I samtalet mellan lärare, elever och skolledning framträdde tre dominerande diskurser, 

plats-, teknik- och genusdiskursen.   75

  

KTH är en symbol för tekniskt kunnande där positioner som teknisk och oteknisk 

erbjuds. Teknikdiskursen kom att handla om plats, teknik och byte av 

subjektspositioner. Den framkom genom att deltagarna positionerade sig som 

antingen tekniska eller inte. Den som upplevde sig vara oteknisk hade oftast inte 

provat datorspel tidigare och förlorade helt makten och kontrollen på den 

högteknologiska arbetsplatsen KTH. De som upplevde sig vara otekniska höll sig i 

bakgrunden medan de tekniska tog makt och kontroll över joysticken och lämnade 

över till andra som hade teknisk kontroll. Teknikdiskursen blev synliggjord eftersom 

både elever och skolledning positionerade sig som oteknisk eller teknisk som att det 

var ett konstant tillstånd. Jag fick ingen känsla att de som positionerade sig som 
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otekniska hade något hopp om att gå hem från KTH som tekniska efter att ha fått 

prova den nya tekniken. De som positionerade sig som otekniska verkade tycka att det 

var skrämmande att prova. Skolledningen hade inte tidigare prövat dataspel men fick 

genom undersökningen möjlighet att bemästra en VR-värld för första gången.   

!
Intervju: 
-Berätta för mig vilka avatarer ni vill ha !
Tjej1 
-Jag vill ha en kille som avatar 
Varför? 
-Jag skulle få mer respekt i den virtuella världen !
Tjej2 
Hur vill du se ut i den virtuella världen? 
-Jag vill också vara  en kille 
Varför vill du det? 
-För att slippa pedofiler. !
Hur många av er killar vill ha kvinnliga avatarer?  
------ 
ingen? !

  
Precis som i citatet nedan märktes genusdiskursen i min undersökning då de flesta 

killarna var säkrare på tekniken, höll sig framme och hjälpte fram varandra vilket 

kanske bidrog till att tjejerna höll sig ännu mer i bakgrunden.  
!

Genom att män har den symboliska makten över teknologin har män också makten att definiera 
vad teknologi är. Detta framgår på mer eller mindre tydliga sätt även inom datautbildningen. I 
en sådan miljö tystnar eller tystas många kvinnor efter hand. Språket kan hålla kvinnor utanför.. 
Nedvärdering kan hålla kvinnor borta från teknikutbildningen. Det är pojkars sätt att närma sig 
tekniken som får genomslag i undervisningen, flickors sätt snarare förlöjligas.   76!

I undersökningen framträdde parallellt diskursiva mönster för hur kön skapas i 

genusdiskursen där uteslutande kvinnor positionerade sig som otekniska och höll sig i 

bakgrunden. De två kvinnliga eleverna Lotta och Lena positionerade sig som icke 

data- och teknikkunniga. Tjejerna höll sig i bakgrunden genom att interpellera sig som 

otekniska och att de därigenom skulle undkomma uppgiften:  

!
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Lena: -Jag suger på dataspel 

Lotta: -Jag har inte spelat dataspel i hela mitt liv.  

!
Killarna hejade fram varandra, tog plats direkt när tillfälle bjöds och refererade till 

tidigare data- och tv-spelsupplevelser. De visste hur joysticken fungerade, vilket ger 

makt och kontroll i den virtuella världen och i den verkliga. Mönstren för diskurserna 

den tekniska mannen och den otekniska kvinnan skapar mönster i det sociala 

samspelet mellan eleverna med hjälp av modes som tal och kroppens rörelse i 

rummet.  Precis som i citatet nedan.  
Att kunna använda IT som ett verktyg för kunskapssökande, lärande och demokratiskt 
inflytande är numera en nödvändighet. Därför är hantering av informationsteknik en självklar 
och fundamental del av undervisningen. Men det finns risk för att kunskapsklyftan ökar.  Om 
eleverna ligger på olika färdighetsnivå, finns en risk att den som behärskar programmet bäst 
tar över, medan andra elever blir passiva.  77!

3.1.1 Platsdiskurs – makt, kontroll och nya positioner 

!
Skolans position, platsen, visade sig vara betydelsefull för utvecklandet av olika 

diskurser. En diskurs som tydliggjordes på KTH var platsdiskursen, platsens 

betydelse framkom då eleverna visade makt och kontroll i den teknikmiljön på KTH. 

Bild 14 och 15 visar en 3D modell av huvudbyggnaden på KTH. 

!

!  14. !  15. 

!
Eleverna hade ett försprång genom populärkultur som datorspel i deras hemmiljö, 

denna upptäckt vinner stöd i Öhman-Gullbergs forskning om hur unga identitetskapar 

med hjälp av kulturella referenser. Jag tolkar detta som att det blev ett positionsbyte 

mellan skolledningen och eleverna då vi började arbeta digitalt på KTH. De flesta 
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eleverna var vana vid virtuella miljöer från dataspelsvärlden medan skolledningen 

blev tvekande, fnissiga och osäkra. Skolledning och elever bytte subjektspositioner, i 

meningen att i skolan var skolledningen chefer över eleverna, men i hightech miljön 

på KTH tog eleverna ledningen. Rummets betydelse förtydligades när vi förflyttade 

den pedagogiska verksamheten från skolan till KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Platsdiskursen kom att handla om osäkerhet och att byta positioner och om vem som 

har makten och kontrollen på olika platser. På skolan lärs traditionella skolämnen ut 

på traditionellt vis, tekniken står inte i fokus varken i bild eller i andra ämnen. 

Positionerna som erbjuds är elev och lärare. På skolan var lärarna samt skolledningen 

symbolen för makt och kontroll men på KTH blev platsdiskursen tydliggjord genom 

att eleverna tog över kontrollen och makten över tekniken. På KTH erbjöds istället 

positionerna teknisk och oteknisk där de som positionerade sig som otekniska 

hamnade i bakgrunden. Lärarrollen och makten förflyttades till de elever som 

positionerade sig som tekniska. Plötsligt blev den tekniska kompetensen avgörande 

för maktpositionen, se bild 16. Det framgick att de flesta eleverna var vana vid den 

tekniska miljön i virtuella och sociala medier genom datorspel och populärkultur på 

internet som de hade tillgång till hemma. Skolledningen och de tekniska eleverna 

bytte således diskursiva subjektpositioner.   

!

!  16. 

!
Kress och Selander påvisar teorier om agens, det vill säga handlingsförmåga och 

handlingsmöjlighet beroende på sociala maktaspekter och kunskaper.  De framhåller 78

att lärarnas agens är mer betydelsefull än elevens i klassrummet eftersom läraren har 
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makten över undervisningen. Läraren blir suverän i undervisningssituationen och 

barnet blir suverän i leken.  Eftersom dataspelen har utvecklats genom lekaspekten 79

blir eleverna suveräna och tar kontrollen över lärsituationen.  

I undersökningen framstod eleverna som mer erfarna och tekniska, de flesta var väl 

insatta i den tekniska och virtuella diskursen. I VR-miljön erbjöds informantena att 

inta andra subjektspositioner som avatarer, vilket eleverna var vana vid. 

Skolledningen positionerade sig som otekniska/oerfarna på området teknik. Deras 

identitet ekvivalerades med oteknisk och oerfaren i teknik diskursen på Tekniska 

högskolan men erfaren i den pedagogiska diskursen på institutionen i skolan. 

Hine menar att det inte finns utrymme för teknikfobi i postmodern etnografi.  Dr 80

Sykes menar att lärarna behöver utbildas för att kunna handleda eleverna.   81

Kunskapsglappet mellan elevernas kunnighet, kunskapsbehov och intresse för 

digitala, interaktiva och nya lärandemetoder som VR och skolornas okunskap kan 

stoppa upp lärandeprocesserna på skolorna. Skolorna har många gånger helt enkelt 

inte resurser att lära ut de för eleverna i framtiden kanske viktigaste metoderna. 

Skolorna behöver uppdatera personalen på virtuell verklighet och öka resurserna ör 

virtuella plattformar. 

!
         

3.2 Didaktisk design 

!
Didaktisk design organiserar de aktivt påverkande faktorerna på undervisningen och 

innefattar målen för lärandet. Jag har i min undersökning analyserat hur en virtuell 

undervisningssituation kan bedrivas. När vi designade lärupplevelsen Nåjd samt VR 

workshopen på KTH har jag funderat över de didaktiska grundfrågorna; Vad ska läras 

ut? Varför ska det läras ut? Hur ska det läras ut? Och för vem ska det läras ut? 

Undersökningen handlar om att lära ut virtuell verklighet som en del av 
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bildundervisningen. För mig kändes det viktigt att integrera virtuell verklighet i 

bildundervisningen eftersom många ungdomar använder dataspel och designar 

virtuella världar på sin fritid och därför har ett starkt intresse för detta. Att då 

introducera VR i skolan stärker många elevers intresse för undervisningen. I 

undersökningen lärde sig eleverna att använda virtuell verklighet genom praktiskt 

arbete som navigation och knapptryckningar i VR-systemet på KTH.  

Kress och Selander nämner den pedagogiska utvecklingen där eleven blir 

medansvarig i sitt lärande och lärarens roll, det fysiska klassrummet och de tryckta 

läromedlen blir ifrågasatta.  Det finns ett behov av nya sätt att lära och bedöma.  82

Sykes har undersökt hur man kostnadseffektivt kan införa VR i skolor i USA och hur 

pedagogiska VR applikationer skapas. Även Bowman liksom forskare på 83

Pennsylvania State University har studerat portabla, lättanvända lågbudgetsystem för 

3D-visualisering.  I min undersökning används det portabla lågbudgetsystemet Porta-84

VR som är designat för skolans behov, designen för lärandet är då interaktivt och 

plattformen kan laddas upp med olika material anpassat för undervisningen.  I 85

Bowmans liksom i min egen undersökning användes joystick med 

fjärrkontrollinterface och dataspelsnavigation, vilket de flesta skolungdomarna var 

välbekanta med genom dataspel hemifrån. 

I nya läroplanen LGR11 står det att eleverna ska arbeta med nya media på 

bildlektionerna, men skolorna saknar ofta bra datorer och bildprogram som Photoshop 

och Maya. Många gånger har eleverna bättre verktyg hemma än på skolan.  

I läroplanen för grundskolan beskrivs digital framställning som en viktig del av det 

centrala innehållet i kursplanen för bild. Man understryker vikten av att digital 

bildbearbetning introduceras även i de yngre klasserna, eftersom dagens visuella 
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kultur i hög grad innebär digitala uttryck.  Ett syfte med ämnet bild är att eleverna 86

skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala 

tekniker och verktyg.   87

Elevens arbete beskrivs i LGR11 som undersökande och problemlösande utan 

förutsedda lösningar för att utveckla kreativitet och initiativkraft.  I kursplanen för 88

bild nämns att det är svårt att särskilja material och verktyg i komplexa fall som 

digitala projiceringar på fysiska föremål.  Ett virtuellt system i klassrummet kan bli 89

ett attraktivt verktyg för ungdomars mobila lärande.  Sykes undersökning visade att 90

VR stegvis bör integreras i läroplan, styrdokument och i lektionsupplägg, men också 

att VR programmen skulle behöva anpassas till läroplanen.  En VR-applikation kan 91

designas för att tydligaregöra annars komplicerade begrepp. Jonas Linderoth menar 

att förutsättning för att spelet ska fungera pedagogiskt är att det skall avsakna 

tävlings- och konkurrensmoment samt vara litet och avgränsat i sitt innehåll.  Detta 92

stämmer in på designen av lärapplikationen Nåjd som eleverna upplevde i min 

undersökning. I Maria Roussos projekt tydliggjordes ett ekosystem i en CAVE och i 

Webplanetariet som jag formgav på SICS tydliggjordes world wide web. I min 

undersökning lyckades jag introducera VR inom den befintliga kursplanen i bild. I dr 

Anne Bamfords undersökning jämfördes 2D och 3D designad undervisning, det 

visade sig att 3D undervisningen resulterade i att eleverna lättare kom ihåg vad de lärt 

sig och att alla lärare ansåg att lärförståelsen ökade. Eleverna menade att det berodde 

!  38

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverkets föreskrifter 86

(SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen, kursplanen i bild, s.12.

 Selander Staffan, Kress Gunther(2010), Design för lärande-ett multimodalt perspektiv, Stockholm: 87

Norstedts, s. 8

 Bowman Doug A, Gracey Matthew, Lucas John, Virginia Tech, Dept of Computer  88

    Sciencee,  Blackburg, Virginia, Virtual reality for public consumption, s.8

 Ibid., s.1589

 Selander Staffan, Kress Gunther(2010), Design för lärande- ett multimodalt perspektiv (2010) , 90

Stockholm: Norstedts, s.8, s. 64.

 Sykes, Virtual Reality for public Consumption (2004), publication, Chicago IL91

 KK stiftelsens6 projekt Learn IT7 arbetar med forskningsområdet Jämställdhet och genus i IT 92

samhället. Syftet är att belysa jämställdhetsfrågor i relation till informationsteknikens utveckling och 
användning i skola och utbildning.



på djupet och att man kunde se och uppleva att man kunde ta på de virtuella objekten, 

dessa effekter uppnåddes även med elevgruppen på KTH. Det visar att eleverna 

använde flera modes för att lära sig vilket gör det lättare att minnas. 

 Liksom i Öhman-Gullbergs forskning använde eleverna visuella referenser från 

populärkultur när de fick designa en egen avatar på KTH.  En tjej ville vara 93

robotmänniska, en annan ville vara sig själv med färgad tofs i håret. En kille ville vara 

en mangahamster och en annan super-Mario i färgglada kläder och en tredje kille ville 

vara pingvin i varmt land. Professor Duncum menar att skolungdomar är infödda i 

intertextualitetens grundidé genom länksystemet på internet.  Det vill säga att de 94

redan har förståelsen att alla bilder är länkade till andra kommunikationsformer. Han 

menar att lärarna kan starta förändringsarbetet i klassrummet genom att ta hänsyn till 

den digitala och multimodala populärkulturen, vilket skedde under min elevensval-

vecka i bild som jag tack vare en framsynt skolledning fick fria händer att designa helt 

själv. Jag kom fram till att flera av eleverna som inte visat något större intresse för 

bildlektionerna i skolan hade stor kunskap om hur man kan uttrycka sig och navigera i 

den virtuella världen. 

!
3.3  Virtuell produktion 

!
En VR lektion innehåller flera olika modes som visuell bild, rendering, ljud, tal, 

aktion, gester och film.  I det konkreta arbetet med eleverna blev effekten att de lärde 

sig fakta på ett nytt sätt, med hela kroppen. Användaren producerar en unik 

upplevelse beroende på knapptryckningar, armrörelser och huvudrörelser. 

Upplevelsen är interaktiv precis som i verkligheten, det innebär att vi påverkar miljön 

runtomkring med vår kropp och i den virtuella verkligheten lär vi oss med hela 

kroppen. Detta kan likställas med att man kan lära små barn siffror och bokstäver 

genom att de får springa dessa former så att formen sitter i kroppen. Genom att 

inskaffa kunskaper om hur barn och ungdomar använder sig av en rad olika 
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kommunikationsformer kan vi få en ökad kunskap om hur visuella aspekter är en del 

av barn och ungdomars lärande och identitetsskapande arbete.  För dagens barn och 95

ungdomar är datorspelsverktygen välbekanta och intressanta medel för att nå kunskap 

och för att skapa som främjar det lustfyllda, självständiga lärandet. Digitala media och 

globalisering har förenklat produktionsprocesserna och det är idag vanligt att musiker 

och konstnärer sköter både design, produktion och distributionsprocesserna själv. 

Denna möjlighet att kontrollera produktionskedjan innebär en frihet och en 

ekonomisk kontroll för upphovspersonen. Eleverna kan själva producera sin 96

upplevelse och sin egen VR-värld till exempel med hjälp av referenser från 

populärkultur som i Öhman-Gullbergs forskning. I undersökningen refererade 

eleverna till mangafigurer och dataspel. En lärsituation med virtuell verklighet 

producerar nya frågor och svar och det kan finnas många svar på samma fråga och 

nya frågor kan uppstå. Läraren sitter inte inne med alla svaren utan var och en kan 

själv söka information, en del frågor har flera svar. Förr i tiden tilldelades eleven en 

passiv roll i klassrummet med aktiviteter som inmatning av läroböcker eller en 

stående lärares föreläsning i klassrummet framför tysta elever sittande stilla i bänkar. 

Med hjälp av virtual reality-teknik ingår lärandet istället i en aktiv 

utforskningsprocess, vilket gynnar elevens möjlighet till kritiskt tänkande, eftersom 

eleven kan hitta nya unika svar. Både VR forskaren Simsarian med projektet Kidstory 

och  Roussos har studerat hur barn samarbetar i  digitala miljöer,  med syftet har varit 

att främja samarbete och kreativitet. I Bamfords undersökning om 3D undervisning 

menade en student att det är lättare att förstå innehållet om det är i 3D. 

!
Eleven sade: –Det kommer bokstavligen framför.  97

!
 I Bamfords undersökning noterades att 33 procent av studenterna räckte upp handen 

när något virtuellt objekt kom emot dem och att de hade högre engagemang än 2D-
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gruppen. I min undersökning försökte några elever fånga de virtuella objekten i luften 

framför sig (mode: action, kroppens rörelse i rummet). Nedanstående exempel 

hämtade från analysen visar att elever som producerar visuell kultur i 3D är 

engagerade i sin inlärningsprocess. 

!
Kjell försöker fånga ormen i luften framför sig. (mode: action, handling och kroppens 

rörelse i rummet.) 

Några sträcker sig efter trumman men det är 3D effekten som får det att kännas som 

att den svävar framför oss (mode: aktion, handling). 

!
3.4 Distribuerad kommunikation 

  

 Nåjd har två avatarer, en rennåjd och en ormnåjd, dessa vandrar runt i den virtuella 

miljön på skärmen, bild 17. När en användare styr en avatar med joysticken tar hon/

han kontroll över avatarens tal och rörelser. Det är möjligt att ifrån andra VR 

plattformar runt omkring i världen koppla upp ytterligare avatarer som då också dyker 

upp i den virtuella världen för ett avatarmöte i realtidsrenderad distribution.  

!

!  17. 

Många anläggningar från olika länder kan kopplas upp samtidigt för en gemensam 

lektion, en mässa eller konferens. Webplanetarieprojektet som skapades på SICS är ett 

exempel på hur man kan skapa distribuerade läromedel. I lärapplikationen förklaras 

world wide web funktionerna i en 3D-miljö, användaren ser sökvägar och websidor i 

3D. Virtuell verklighet kan användas i pedagogiskt syfte för att dela en upplevelse, 

distribuera, globalt. Tekniken är oslagbar när det gäller att visualisera det ogreppbara. 

Det blir tydligare med VR och lättare att förstå annars svårförklarliga fenomen.  
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Projektet Vouni distribuerades mellan olika klassrum och länder. Även Nåjd som 

eleverna upplevde på KTH har distribuerats mellan olika VR anläggningar.  Elevens 98

lärande gynnas även av det aktiva lärandet och interaktiviteten i en VR-miljö. Detta 

påstående vinner stöd i Bamfords forskning om 3D i klassrummet och även i min 

egen undersökning där elever engagerat försöker greppa det ogreppbara i den virtuella 

verkligheten. Eleven kan förhålla sig utforskande och upptäckande. 

Det är möjligt att distribuera, genom att sända den virtuella världen via internet så att 

den virtuella världen kan delas av fler klassrum. Då kan eleverna samarbeta globalt 

genom att deras avatarer kan mötas.   

!

!  18. 

!
Datorn renderar bilden interaktivt 360 grader i realtid. I den virtuella världen styr 

användaren avatarens steg med hjälp av en joystick och kontrollerar fokus på skärmen 

genom att röra på huvudet med en sensor på tracking-glasögonen, sensorn 

kommunicerar med ett gyro, likt en GPS, och sänder datorn en signal om kroppens 

rörelser och förflyttningar i det virtuella rummet. Användaren kan välja att flyga, gå 

eller plocka upp föremål som på bild 18 genom knapptryckningar på joystick. Det 

virtuella rummet erbjuder en transparens och en möjlighet till distribuerad 

kommunikation som den traditionella skolan saknar.  Kress och Selander beskriver 99

utvecklingen från överföring av texter till multimodal produktion.  Det kan jämföras 100
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med svarta tavlans funktion och funktionen för en virtuell interaktiv miljö i 

klassrummet. Bildskärmens möjlighet till distribution har gett eleverna makten att 

både producera och distribuera design och information globalt.  101

!
 4. SLUTDISKUSSION 

!
Idag sker ungdomars privata lärande många gånger mobilt genom internet via dator, 

surfplatta eller smartphone. Skulle införandet av nya media kunna göra 

undervisningen i skolan roligare? Utbildande underhållning finns men det behövs 

även underhållande utbildning. Kress och Selander påvisar att uppkomsten av 

dataspel har fått forskningen att iaktta lekaspekter i lärandet och lärandeaspekter i 

lek.  De menar att forskning kring lek har kopplats till förskola och lärande till 102

grund och gymnasieskola. I en virtuell klassrumsmiljö kan eleverna bestämma 

navigationen och påverka virtuella objekt med hjälp av en joystick. Eleven kan även 

producera och designa tredimensionella objekt i den virtuella världen. Det är också 

möjligt att via internet dela och därmed distribuera den virtuella klassrumsvärlden 

med och inom ett annat virtuellt uppkopplat klassrum. Genom att använda hård och 

mjukvara inspirerad av elevernas populärkultur som dataspel kan lärandet i skolan bli 

roligt. 

Begreppet serious games används numer inom pedagogik och didaktik.  NASAs 103

utvecklare av mjukvara menar att de läromedel som idag är svårbemästrade för 

högskolestudenter och högskolepedagoger kan göras mer pedagogiskt och 

lättförståeligt med hjälp av virtual realityteknik och användas på grundskolenivå.  104

!
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Hur en pedagog väljer att organisera och presentera ett arbetsområde får konsekvenser för hur 
det kan bli möjligt för eleverna att bearbeta och skapa förståelse för det aktuella ämnet (Kress. 
m.fl., 2001b.)  105

!
Eleverna behöver få tillgång till nya teknologier, och lärarna behöver tränas i att 

behärska den nya teknologin för att kunna stödja eleverna på rätt sätt. I dag händer det 

att de traditionella lärmetoderna lärarna blir ifrågasatta av elever. Med det nya 

immersiva och interaktiva lärosättet blir läraren istället en vägvisare för att leda 

eleven till egna upptäckter och idéer. Läraren kan koncentrera sig på tekniken, 

pedagogiken och metoden när eleverna lär och upptäcker i den virtuella miljön.  

!
I en digital tidsålder där många elever använder datorer på sin fritid kan det i många 

fall vara lättare att fånga elevernas uppmärksamhet med en virtuell plattform än 

högläsning ur en bok oavsett vad som skall läras ut, lust skapar motivation. Jag 

upplevde att jag fick mer motiverade elever med hjälp av virtuell verklighet, vissa 

elever visade nytt engagemang och action. 

         För dagens elever kan det vara en mer naturlig pedagogisk situation att själva 

upptäcka och gå sina egna vägar i en multimodal och interaktiv virtuell värld. Många 

skolungdomar är genom datorspel och internet välbekanta med distribution, teknik 

och navigering. Kress och Selander beskriver den digitala lärmiljön som den nya 

utmaningen för utbildningssituationen.  De menar att det i vår digitala tidsålder 106

finns nya villkor för lärande (och därmed även bedömning) genom exempelvis google 

och digitala lärspel. Det nya aktiva lärandet sitter i kroppen och praktiseras på fritiden 

av dagens ungdomar genom virtuella tv-spel. Några spel som exempelvis Wii sport är 

ett nytt sätt att lära sig med kroppens rörelser i rummet. Dessa spel har blivit populära 

på fritidsgårdar men de används förvånansvärt sällan till undervisningen i skolan. 

  VR-pionjären Ivan Southerland berättade redan 1965 om sin vision för 

utbildning som innebar utveckling av tredimensionella grafikdisplayer (immersiv 

VR). Dessa kunde styras av huvud och kroppsrörelser och kunde bli den ultimata 
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displayen för inlärning, ”ett förstoringsglas in i ett matematiskt underland”  Med 107

hjälp av VR-teknik kan elever idag uppleva denna interaktiva undervisningsform. 

Men läroplanerna behöver anpassas till verkligheten och den virtuella verkligheten 

som utgör de flesta ungdomars populärkultur.  

 I samhället har det skett stora förändringar under de senaste åren vad gäller ny 

teknik men skolan är sig ganska lik. Lärarna behöver utbildning i det nya sättet att 

lära för att kunna möta dagens ungdomars behov av ett aktivt, interaktivt lärande. 

Kress och Selander visar på behovet av en ny förståelse av bedömning. Många elever 

spelar programmet Minecraft på sin fritid. Onlinespelet går ut på att bygga virtuella 

världar tillsammans. Det utvecklas en pedagogisk version där eleverna tränar på att 

samarbeta genom gemensamma 3D-modellerings projekt i den virtuella världen. Där 

finns framtidens utbildning, vars marknad just nu styrs av dataspelsbranschen och 

kreativa ungdomar, stora svenska spelföretag som DICE anställer många 

bildbegåvade ungdomar. Digitala media och globalisering har förenklat 

produktionsprocesserna och det är idag vanligt att musiker och konstnärer sköter både 

design, produktion och distributionsprocesserna själv. Genom egna hemsidor, 

youtube, twitter, skype och bloggar på internet kan en artist själv styra produktionen 

över hela världen till låga kostnader, utan att vara beroende av en gallerist eller ett 

skivbolag. Denna möjlighet att kontrollera produktionskedjan innebär en frihet och en 

ekonomisk kontroll för upphovsmannen/kvinnan.   108

I framtidens bildlektion vill jag se eleverna samarbeta kring experimentell konst i den 

virtuella världen. I morgon kanske erfarenheten av att ha spelat datorspel online på 

fritiden är den viktigaste meriten för att få ett jobb i verkligheten.   109

!
Å andra sidan fınns det i lärandet också en kreativ potential som inte bara handlar om att nöta in 
utan om att förstå, ibland att förstå på ett nytt sätt. Lärande kan därför inte ses som en mekanisk 
process av tillägnelse, utan bör istället ses som en levande process av prövning, förståelse och 
behärskning, design, transformationer och nyskapande.  (Selander & Kress) 110
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!!
För min egen undersökning har den tidigare forskningen betytt att jag blivit stärkt i 

min övertygelse om att virtuell verklighet är framtidsmodellen för klassrummet 

istället för den gamla skolans svarta tavla, som var gjord för textbaserad överföring 

medan VR är det nya sättet att lära eftersom VR tar hänsyn till fler 

kommunikationssätt. Det produceras interaktiva lösningar där eleven är medskapare i 

läroprocessen och slutprodukten. Designen öppnar möjlighet för alla modes att 

samspela vilket stödjer inlärningsprocessen. Det nya lärandet sker genom att 

interagera med en interaktiv virtuell värld av global kunskap. Läraren besitter därmed 

inte längre alla svar, istället kan eleverna själva undersöka och hitta egna lösningar på 

uppgifterna vilket stimulerar lärandet. Eleven kan ägna sig åt skapande och 

kunskapande på hög nivå med läraren som en inspirerande vägvisare med joystick 

istället för pekpinne. 

!
I min undersökning fick skolledningen uppleva den nya tekniken för första gången. 

Lektionstillfället på KTH skulle förhoppningsvis påverka dem att i framtiden satsa på 

digitalkonst som en del av bildundervisningen, tänkte jag. Personligen tänker jag 

fortsätta att skapa och undersöka digital konst samt fortsätta utveckla pedagogiska 

program för skolungdomar. Jag tror att virtuell verklighet i klassrummet är en metod 

som ökar skolungdomars engagemang i sitt eget lärande, det visade sig i min 

undersökning då eleverna försökte fånga de virtuella objekten i luften framför sig 

(mode: action, kroppens rörelse i rummet). 

!
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