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Abstrakt 
Denna uppsats behandlar lärares perspektiv på högre undervisning med Second 
Life som undervisningsplattform. Second Life (SL) är en virtuell värld där olika 
lärosäten världen runt har egna ”öar” och bedriver olika former av undervisning. 

Inledningsvis beskrivs vad SL är och hur det kan användas i undervisningssyfte. 
Här presenteras även de frågeställningar som behandlades, vilka var ”Vilka posi-
tiva och negativa aspekter kan lärare uppleva vid användandet av SL som under-
visningsplattform?” samt ”Hur upplever man som lärare i Second Life skillnaderna 
i förutsättningar gentemot traditionell klassrumsundervisning?” För att belysa pro-
blematiken gjordes litteraturstudier om olika pedagogiska modeller och teorier för 
undervisning i virtuella världar, undervisningsformer, bedömning samt olika typer 
av problem som kan uppstå. Uppsatsförfattarna skaffade sig även personliga erfa-
renheter av Second Life och samlade relevanta lärarkontakter till en sändlista. 

De faktorer som ansågs intressanta att analysera delades in i följande områden: 

• användning av virtuella världar i högre utbildning 

• förutsättningar för undervisning via virtuella världar 

• skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning. 

Med detta material som utgångspunkt skrevs en enkät som innehöll både öppna 
frågor och frågor med givna svarsalternativ. Denna skickades till 73 personer vid 
olika lärosäten världen runt. Endast 14 personer besvarade enkäten, vilket begrän-
sar resultatens användningsområde och tillförlitlighet. Undersökningens viktigaste 
resultat är följande: 

Användning av virtuella världar i högre utbildning:  

• antalet lärare som använder SL i undervisning har minskat 

• SL-lärare använder pedagogiska modeller som i en eller annan form byg-
ger på social konstruktivism. 

Förutsättningar för undervisning via virtuella värl dar:  

• attityder till undervisning i Second Life som lärare möter från sina respek-
tive lärosäten är i anmärkningsvärt hög grad negativa 

• det behövs en pålitlig och effektiv metod för identitetskontroll av studenter 

• problem med tekniken är mycket vanliga, liksom att det ofta är svårt för 
nybörjare att ”komma in i” och snabbt lära sig använda miljön. 

Skillnader mellan traditionell och virtuell undervi sning: 

• språkundervisning verkar ha större likheter mellan traditionell undervis-
ning och undervisning i Second Life 

• kursförberedelser och undervisning i SL tar mer tid än motsvarande 
undervisning i mer traditionell form. 
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Abstract 
The subject of this report is teachers’ perspectives on higher education with Sec-
ond Life as an educational platform. Second Life (SL) is a virtual world where 
universities around the world have their own “islands” and are engaged in various 
forms of education. 

The report describes what SL is and how it can be used for educational purposes. It 
also presents the research issues addressed, which was “Which are the positive and 
negative aspects teachers experience while using SL as a teaching platform?” And 
“How does a teacher in Second Life experience the differences in teaching condi-
tions from traditional classroom teaching?” To illuminate the problem area litera-
ture studies was performed on various educational models and theories of teaching 
in virtual worlds, teaching methods, and various types of problems that may arise. 
Essay authors gained personal experiences of Second Life and gathered relevant 
teacher contacts to a mailing list. 

The factors considered interesting to analyze was divided into the following areas: 

• the use of virtual worlds in higher education 

• conditions for teaching via virtual worlds 

• differences between traditional and virtual teaching. 

Based upon this material a questionnaire was written which included both open-
ended questions and questions with given answer alternatives. This was sent to 73 
people at various universities worldwide. Only 14 people responded to the survey, 
which limits the use and reliability of the results. Main conclusions are as follows: 

The use of virtual worlds in higher education: 

• the number of teachers using SL in education has declined 

• SL teachers use educational models based on social constructivism. 

Prerequisites for teaching through virtual worlds: 

• attitudes to teaching in Second Life that teachers face from their respective 
institutions are to a remarkable degree negative 

• there exists a need for a more reliable and efficient method for checking 
the identity of students 

• problems with technology are very common, and it is often difficult for 
beginners to “get into” and quickly learn how to use the environment. 

Differences between traditional and virtual teaching: 

• language teaching seems to have more similarities between traditional 
teaching and learning in Second Life than other subjects 

• course preparation and teaching in SL takes more time than the corre-
sponding activities in more traditional form. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel beskrivs uppsatsens problembakgrund. Bakgrunden följs av 
tidigare forskning inom området, en problemdiskussion, syfte och 
problemformulering, avgränsningar samt målgrupp. 

1.1 Second Life 
Second Life (SL) är en virtuell värld som har funnits sedan 2003 (Second 
Lifes hemsida, 2013) och utvecklades av Linden Lab. Världen bebos av 
miljoner människor från hela världen i form av avatarer, vilka kallas för 
residents. Alla användare kan skapa virtuella objekt som de även kan ge 
speciella egenskaper. Systemet används för olika syften, bland annat 
undervisning och marknadsföring, men främst som ett socialt 
nätverk/community. 
Det finns dock ett antal representationer (länder eller öar) som skapats och 
används för olika syften av olika universitet i olika länder. Somliga används 
för information om universitetet och dess aktiviteter eller marknadsföring. 
Andra används direkt för undervisning. Second Life används för en mängd 
olika aktiviteter och typer av undervisning, alltifrån att studenter exempelvis 
själva får i uppdrag att bygga en tidstypisk omgivning i historieundervisning 
till att de skapar egna machinimas (filmsnuttar skapade direkt i SL) eller 
undersöker hur det bemötande man får varierar beroende på ens avatars 
egenskaper såsom kön, ålder, vana vid den virtuella världen, etniskt ursprung 
med mera. (Second Lifes hemsida, 2013, Savin-Baden, 2010). 
En ny version, Viewer 2, släpptes i mars 2010. 

1.2 Bakgrund 
För några år sedan var Second Life mycket populärt som 
undervisningsplattform, något det rika utbudet av tidigare forskning på 
området vittnar om. Även Linnéuniversitetet i Kalmar har en egen 
representation, KaMiMo, tillsammans med två andra universitet, ett i Norge 
och ett i USA. Denna ö används dock inte längre i någon större utsträckning. 
Denna undersökning handlar om hur man som lärare upplever att undervisa i 
SL och vilka för- och nackdelarna är med att använda SL som 
undervisningsplattform. 

1.3 Tidigare forskning 
I rapporten har existerande litteratur om undervisning via virtuella världar 
generellt och främst litteratur om undervisning i Second Life specifikt 
använts. Det fanns en förhållandevis rik flora av litteratur som inriktade sig 
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direkt på användning av Second Life som undervisningsplattform i högre 
undervisning; pedagogiska teorier och modeller man kan använda sig av för 
att optimera kursinnehåll samt olika forskningsresultat och erfarenheter från 
denna typ av undervisning.  

1.4 Problemdiskussion 
Undervisning i en virtuell värld är annorlunda än undervisning som bedrivs i 
ett vanligt normalt Real Life klassrum. Men hur upplever man som lärare den 
skillnaden? Vilka problem kan uppstå vid virtuell undervisning i Second Life 
och vilka nya möjligheter finns? Hur hanterar man som lärare och inom 
ramen för begränsade resurser dessa nya utmaningar?  

1.5 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra lärares perspektiv på 
undervisning i Second Life och faktorer att ta hänsyn till vid vidare 
utveckling av undervisning med SL som undervisningsplattform.  
 
Undervisning via virtuella världar kan eventuellt ha stor potential för en mer 
resurseffektiv undervisning än den traditionella klassrumsundervisningen. 
Den virtuella undervisningen kräver inte lika stora investeringar i faktisk 
infrastruktur såsom exempelvis byggnader, busslinjer, med mera och 
genererar heller inte föroreningar i samma utsträckning. Även ett 
internationellt rättvisperspektiv kan anläggas på denna fråga – det kan vara 
rimligt att anta att fler av världens medborgare kan få tillgång till högre 
utbildning om denna finns att få inte bara vid ett fåtal geografiskt begränsade 
ställen som studenter måste bege sig till utan överallt där det finns en dator 
med tillgång till Internet.  
 
Med bland annat detta i åtanke befanns det intressant att i några avseenden 
undersöka hur lärare i högre utbildning upplever att undervisa via en virtuell 
värld, nämligen Second Life. Denna värld framträdde som föremål för 
undersökningen eftersom det världssystem som ursprungligen valdes som 
undersökningsobjekt, Active Worlds, inte längre verkade innehålla någon 
aktiv virtuell undervisning medan en värld som ofta omnämndes i samband 
med virtuell undervisning var Second Life.  
 
De faktorer som ansågs intressanta att analysera kan delas in i följande 
områden. 

• användning av virtuella världar i högre utbildning 
• förutsättningar för undervisning via virtuella världar 
• skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning. 
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Problemformulering (undersökningens frågeställningar):  
1. Vilka positiva och negativa aspekter kan lärare uppleva vid 

användning av SL som undervisningsplattform? 
2. Hur upplever man som lärare i Second Life skillnaderna i 

förutsättningar för undervisning gentemot traditionell 
klassrumsundervisning?  

1.6 Avgränsningar 
Med hänsyn till den tid och de resurser som står till förfogande har följande 
avgränsningar införts: 

• undersökningen ska enbart gälla lärare verksamma i högre 
undervisning. Detta innebär bland annat att sökningar med mera 
utförts med orden ”higher education”.  

• pedagogiska teorier och modeller ska inte undersökas i någon i 
djupare mening, utan enbart tillräckligt mycket för att ge en 
uppfattning om vad som kan anses gälla för virtuell undervisning 

• tekniska förutsättningar för Second Life och hur själva systemet 
fungerar ska inte undersökas 

• undersökningen ska bara handla om Second Life, inte något av de 
andra systemen för virtuella världar som finns. 

1.7 Målgrupp 
Denna undersökning kan vara intressant för lärare i högre utbildning som 
avser att starta undervisningsverksamhet i en virtuell värld eller studenter 
som ska börja en kurs med verksamhet i en sådan värld.  
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2 Om Second Life 
I detta avsnitt beskrivs mer om Second Life, bland annat några skillnader 
gentemot traditionell klassrumsundervisning, dess möjliga framtid som 
undervisningsplattform, utformning av läromaterial samt några prakiska 
krav och förutsättningar för kurser.  

2.1 Skillnader i undervisning  
Målet för all undervisning, vare sig den sker online eller inte, är att 
möjliggöra och underlätta inlärning för studenterna. Därför behöver lärare 
och utbildare ha god kunskap om hur inlärning sker för att kunna utveckla 
effektivt och välfungerande material för undervisning online. Effektivt 
lärmaterial behöver baseras på gedigna och beprövade pedagogiska teorier. 
Enligt Anderson är inte det faktum att undervisningen sker online det som 
avgör undervisningens kvalitet, utan istället utformningen av kurserna. 
Därför bör utformandet av kurser online ske med största omsorg. (Anderson, 
red, 2011). 
 
Savin-Baden tar sin utgångspunkt i hur man kan undersöka värdet av att 
använda Second Life for högre utbildning. Savin-Baden argumenterar att för 
de lärare som använt SL i undervisning i mer än tre år är dess värde som 
undervisningsplattform oomtvistligt. Hon anser att SL fortfarande är 
livskraftigt och ännu har ett tag kvar innan det blir ersatt och “omsprunget” 
av andra tekniker (Savin-Baden, 2010). 

2.2  Framtid som undervisningsplattform? 
Savin-Baden anger fyra möjliga orsaker till varför SL kommer att fortsätta 
användas i högre utbildning: SL ger nya möjligheter som visuellt 
läranderedskap och kreativt lärforum, plattformens öppenhet medför med 
nödvändighet en ny typ av undervisning och inlärning samt utmanar och 
ändrar dessutom traditionella makt- och kontrollstrukturer inom 
undervisning. Hon nämner även dess inneboende möjligheter till engagemang 
i experimentellt lärande, främst genom simulationer, demonstrationer och 
erfarenheter som inte alltid kan inhämtas i verkligheten, speciellt för 
yrkesutbildningar, samt det sätt på vilket SL erbjuder en spegel genom vilken 
det är möjligt att reflektera över praxis i högre utbildning på olika nivåer och 
inom olika discipliner (Savin-Baden, 2010).  
 
Det följer även av tidigare resonemang att undervisningsmaterial och 
kursinnehåll behöver utvecklas speciellt med tanke på den omgivning och 
miljö där de ska användas, eftersom den på vissa viktiga punkter skiljer sig 
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från undervisning i ett vanligt klassrum. Eftersom det finns många 
pedagogiska inriktningar och ingen som uteslutande används för att utveckla 
onlinematerial kan man som lärare använda de delar av olika inriktningar 
som man finner lämpliga.  

2.3  Att utforma läromaterial för onlineundervisning 
Målet för alla online-läromedelsystem är att främja lärande. Innan något 
undervisningsmaterial kan anpassas för att användas online, måste lärarna 
känna till principerna för lärande och hur eleverna lär sig. Detta gäller särskilt 
för online-lärande, där lärare och elever är separerade. Utvecklingen av 
effektiva online-lärande material bör baseras på beprövade och bearbetade 
inlärningsteorier. Det finns många olika åsikter om lärande, och ingen skola 
använder en uteslutande metod för att utforma online-lärande material. 
Eftersom det inte finns någon enskild inlärningsteori att följa, kan en 
kombination av teorier användas för att utveckla online-läromedel. Allt 
eftersom forskningen fortskrider kommer det nya teorier som bör användas 
och utvecklas. Vissa kan ifrågasätta behovet av nya inlärningsteorier, särskilt 
när det redan finns väletablerade teorier som används framgångsrikt för att 
utforma undervisningen. Men nyare inlärningsteorier har anpassats för att 
fungera med nya och föränderliga lärosammanhang och läromiljöer. De 
befintliga inlärningsteorierna utvecklades innan nätundervisningen och 
används i stor utsträckning av pedagoger. Enligt (Siemens, 2004), behövs nu 
en teori för den digitala tidsåldern. Detta behövs för att styra utvecklingen av 
läromedel för den nätverksanslutna världen. Lärare ska kunna anpassa 
befintliga inlärningsteorier för den digitala tidsåldern, för att styra 
utvecklingen av effektiva läromedel. Vad som behövs är inte en ny fristående 
teori för den digitala tidsåldern, utan en modell som integrerar de olika 
teorierna för att vägleda designen av online-lärandematerial. 
För att välja de mest lämpliga undervisningsmetoder och strategier, så måste 
utvecklarna känna till olika sätt att lära. Strategier bör väljas för att motivera 
studenterna, för att underlätta djupare bearbetning, för att tillgodose 
individuella skillnader,för att främja ett meningsfullt lärande, främja 
samverkan, ge en relevant återkoppling, underlätta lärande, samt för att ge 
stöd under inlärningsprocessen. 
 
Även Jarmon (2009) understryker vikten av att utveckla lärmaterial speciellt 
för undervisning i SL. Hon menar att om man tar läromaterial som utvecklats 
för traditionell undervisningoch överför detta direkt till SL-baserade kurser så 
kommer undervisningen inte att fungera särskilt bra och studenterna blir inte 
heller nöjda – de blir uttråkade och lär sig inte lika mycket. Men om 
läromaterialet däremot utvecklas speciellt för Second Life och dess 
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annorlunda förutsättningar ökar studenternas engagemang i kursen, och 
därmed inlärningen.  
 

 
Figur 1 

Exempel på hur Steven Hornik vid konferensen Second Life Education Community 
Conference 2008 (SLEDcc2008) presenterar hur han tänker sig skillnader mellan en 
Accountingkurs i9 traditionell klassrumsundervisning och i SL. 

2.5  Att påbörja undervisning i Second Life  
Några grundläggande organisatoriska och praktiska krav som enligt 
Richardson & Molka-Danielsen ställs på en kurs är följande:  

• Administrativa faktorer – studentens identitet måste kunna fastställas, 
man måste kunna hantera exempelvis plagiarism och 
kursutvärderingar.  

• Legala faktorer – bedömningsprocessen behöver vara transparent och 
överklagningsbar för studenten. 

• Miljömässiga faktorer – miljön i SL är mycket specifik och kan 
erbjuda plötsliga distraktioner vid tillfällen då man behöver vara ifred 
och/eller koncentrera sig. Vill man exempelvis ha en individuell och 
privat bedömning måste man först skapa en omgivning där det är 
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möjligt att utföra en sådan utan att bli störd. (Molka-Danielsen & 
Deutschmann, red, 2009) 

 
Att kontrollera studentens faktiska identitet är enligt Richardson & Molka-
Danielsen svårt rent tekniskt. I Sverige och Norge finns det elektroniska 
identitetshandlingar men om studenterna är från många olika länder fungerar 
inte detta. Richardson & Molka-Danielsen föreslår att läraren kan ha 
personlig kontakt med studenten innan själva kursen börjar och få personlig 
information för att lära känna studenten och under kursen kunna kontrollera 
identiteten på basis av den information som tidigare givits. (Molka-Danielsen 
& Deutschmann, red, 2009) 
 
2.6 Undervisning online 
Undervisning via Second Life och andra virtuella världar skiljer sig enligt 
Savin-Baden från annan undervisning online, exempelvis Blackboard, på 
olika sätt, men kanske främst genom det sätt på vilket studenten kan få en 
visuell och social undervisningsupplevelse. Detta kan överträffa även vad 
som är möjligt att framställa i verkligheten. Savin-Baden exemplifierar denna 
egenskap hos virtuella världar med att man i SL kan bygga hus som 
efterliknar riktiga hus, så att en arbetsterapeut kan utvärdera om huset är 
lämpligt för en rehabiliterande patient, eller återskapa en brottsplats som 
polisaspiranter kan undersöka och bedöma hur man bäst kan ta fotografier av 
och närmare undersöka hur man kan undvika att kontaminera den. Hon 
menar att det med detta i åtanke inte är så konstigt att Second Life är 
attraktivt som undervisningsplattform för lärare verksamma inom olika typer 
av högre undervisning och inom praktiska yrkesutbildningar (Savin-Baden, 
2010). 
 
Second Life används som en undervisningsplattform av många institutioner, 
exempelvis högskolor, universitet, bibliotek och myndigheter från hela 
världen. Som Savin-Baden säger: “The growth in the use of Second Life for 
learning and teaching in further and higher education since 2003 has 
promoted both excitement and concern.” (Savin-Baden, 2010) 
 
University of Texas startade år 2009 en enorm satsning på att använda 
Second Life i sin undervisning. Varje lärosäte som ingick i University of 
Texas (15 stycken) skulle ha tre öar vardera i Second Life, som de sedan fick 
utveckla vidare och använda enligt i stort sett eget skön. University of Texas 
hade tidigare haft mycket positiva erfarenheter av den korsbefruktning som 
kan ske när olika discipliner möts i Second Life. Ett exempel Jarmon 
(projektets koordinator) nämner är en designklass som tillbringade en termin 
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med att bygga ett undervattensklassrum och ett forskningsfordon i Second 
Life. Dessa användes sedan för undervisning i marinvetenskap och 
oceanografi. (Jarmon, 2009) 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs undersökningens vetenskapliga ansats, metoder och 
resonemang vid datainsamling (inklusive urval och genomförande), samt hur 
analysen av materialet gått till. Dessutom ingår en kortfattad diskussion om 
undersökningens tillförlitlighet.   

3.1 Vetenskaplig ansats 
Metodansatsen kan sägas i stor utsträckning vara en blandning av kvalitativ 
(se ordlistan i bilaga 2 för en förklaring av begreppet) och kvantitativ (se 
bilaga 2), då det beslutades att problemet bäst skulle angripas genom en 
förutsättningslös användning av Second Life för att få en grundläggande 
uppfattning om hur denna virtuella värld fungerar och vad man kan göra i 
den. Den ena delen av studien utfördes således med en i huvudsak induktiv 
ansats (se ordlistan i bilaga 2 för en förklaring av begreppet), eftersom 
området var obekant och det finns många fördelar med att i en sådan situation 
börja undersökningarna med ett mer öppet sinne istället för med i förväg 
formulerade hypoteser, i enlighet med den kvalitativa ansatsens tänkesätt. 
 
I övrigt togs kontakter med lärare för att få idéer samt respondenter till 
enkäten och litteraturstudier för att skapa en teoretisk grund för fördjupat 
arbete. I och med detta skapades en förståelse för hur SL fungerade och de 
nybörjarproblem man kan tänkas stöta på. Detta utgjorde sammantaget en 
grund för analysen av de enkätfrågor som formulerades. En i huvudsak 
kvantitativ ansats ansågs passa bäst i datainsamlingsfasen. 
 
Datainsamlingsdelen av arbetet kan följaktligen sägas vara mer deduktiv och 
grundas på uppfattningar och teoretisk bakgrund från tidigare litteraturstudier 
och personliga erfarenheter av undersökningsområdet. Dock var flera 
områden sådana att öppna frågor krävdes, varför enkäten innehåller både 
frågor med givna alternativ och frågor med öppna svar (se bilaga 3: 
enkätfrågor).  
 
I och med den låga svarsprocenten kan inte några statistiskt hållbara 
slutsatser dras, varför även enkätundersökningen möjligen kan ses som mer 
kvalitativ.  
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3.2   Datainsamling  
Formen enkät valdes för datainsamligen på grund av att arbetet med att samla 
möjliga respondenter resulterat i en sändlista om 73 kontakter, vilket var för 
många för individuella intervjuer.  
 
De enkätfrågor som utformats (se bilaga 3: enkätfrågor) lades in i verktyget 
Google Docs och en länk till denna skickades per epost till de personer som 
svarat att de kunde tänka sig att vara med i undersökningen och den epostlista 
som hör till Euroverseprojektet.  

3.2.1  Urval 

Den population undersökningen riktade in sig på var ”lärare i högre 
undervisning som undervisar med Second Life som redskap”. 
 
För att få kontakt med denna grupp söktes kontakt med personer och grupper 
i Second Life och annorstädes som skulle kunna vara respondenter i 
undersökningen. Detta skedde framför allt på grundval av den information 
och de referenser som hittats i litteraturen, dels sökningar i själva SL, med 
sökorden ”education” eller ”higher education. Även en SL-intern sändlista, 
SLED, kontaktades. Till att börja med skickades ett brev med en förfrågan till 
dem som eventuellt kunde passa in i profilen om huruvida de var lärare som 
använt eller använder SL i sin undervisning och om de kunde tänka sig att 
vara med i undersökningen. Om de svarade jakande lades de till i 
undersökningens sändlista.  
 
Dessutom finns på sändlistan samtliga deltagare i ett projekt (Euroversity) 
som handlar om att utforska virtuella världars potential i undervisning. Till 
dessa personer skickades inte något inledande personligt epostmeddelande, 
utan undersökningen introducerades i ett generellt epostmeddelande från 
David Richardson, som är lärare vid Linnéuniversitetet, använder SL i sin 
undervisning och är deltagare i projektet, till samtliga på sändlistan.  
 
Urvalet kan följaktligen inte sägas vara slumpmässigt i någon större 
utsträckning, främst beroende på att målgruppen eller populationen var så 
pass liten.  

3.2.2  Genomförande 

Undersökningen överfördes i form av en onlineenkät (se ovan) som skickades 
till de presumtiva respondenterna (73 personer) via en länk som skickades till 
respektive epostadress. Detta resulterade i enkätsvar från 14 lärare vid 14 
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olika lärosäten samt sex lärare som svarade per epost att de inte längre 
använder SL i sin undervisning och därför inte ansåg sig lämpade att besvara 
frågorna.  

3.3  Analys 
Resultaten av enkäten sammanställdes och gicks igenom. Vid genomgång av 
materialet söktes tendenser, gemensamma nämnare och intressanta områden. 
Dock hittades i svaren ytterligare faktorer som inte tidigare övervägts, vilka 
naturligtvis även de noterades och analyserades.  
 
Diagram och tabeller för frågor med många svarsalternativ för överblickens 
skull togs fram. Under analysens gång noterades särskilt de områden där en 
stor samstämmighet bland svaren eller en stor spridning kunde ses.   
 
Därefter sammanställdes undersökningens resultat och analys.  

3.4  Tillförlitlighet 
Några frågeställningar kring undersökningens validitet och reliabilitet (för 
förklaringar av dessa begrepp, se Bilaga 2) kan vara: 

• Eftersom urvalet inte är slumpmässigt, hur representativt blir 
resultatet? Detta är oklart, men eftersom samtliga personer i 
målgruppen fått information om undersökningen kan möjligen vissa 
systematiska fel undvikas. Dock har enkäten enbart skickats till dem 
som svarade att de kunde tänka sig att vara med, samt deltagare i 
projektet Euroversity, så här finns en risk för systematisk 
snedvridning av resultaten.  

• Har frågorna formulerats på ett normativt sätt, vilket skulle kunna 
innebära att respondenterna svarat som de tror att de ”borde” istället 
för att svara så som de faktiskt tycker eller upplever? Denna fråga 
fråga fanns med vid utformningen av frågorna, men detta garanterar 
inte att frågorna utformats neutralt. 

• Har rätt frågor ställts? Frågorna formulerades utifrån existerande 
bakgrundskunskaper och insamlad information samt litteraturstudier, 
men det kan exempelvis saknas väsentliga frågor.  

• Har relevant litteratur missas? Ja, med stor sannolikhet. Tid och 
resurser har dock inte medgivit en mer uttömmande 
litteraturundersökning.  

• Låg svarsprocent medför risk för systematisk snedvridning och 
bristande representativitet för populationen. 
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4  Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som dels ligger till grund 
för undersökningen, dels används för att analysera materialet.  

4.1  Användning av virtuella världar i högre utbildning 
I litteraturen finns gott om argument för lärosäten att ha någon form av 
representation i SL. Detta kan vara alltifrån marknadsföring och information 
till blivande studenter med hjälp av realistiskt återskapade hus och 
byggnader, via experimentell undervisning i exempelvis teknisk design till 
fullskalig undervisning i många olika ämnen både på campus och distans och 
forskning som bedrivs i detta nya medium. (Molka-Danielsen & 
Deutschmann, 2009)  
 
Man ser enligt Savin-Baden många fördelar med denna typ av undervisning 
och många olika praktiska yrkesgrupper anses kunna dra nytta av de friheter 
och skillnader gentemot traditionell klassrumsundervisning som virtuell 
undervisning innehåller. (Savin-Baden, 2010) 
 
Therapists, soldiers, pilots, lawyers, business people, doctors, nurses, and 
teachers all normally engage in real life role play while learning the contexts 
and conditions particular to their professions during their days at the 
university or in training. Multi-User Virtual Environments (MUVEs) like 
Second Life are uniquely suited media for developing role playing scenarios 
to engage learning, if we provide the right mix of opportunity and structure. 
Indeed, role playing in Second Life and other MUVEs may represent perhaps 
one of the single most compelling educational opportunities for adults in the 
21st Century. (Här hänvisar Savin-Baden, 2010, till Richter, 2007)  
 
Undervisning i SL erbjuder enligt Savin-Baden (2010) ett antal fördelar även 
för teoretiskt inriktade yrken och utbildningar: 

• den stöder distansundervisning, flexibel undervisning och blandad 
undervisning 

• den understödjer ”dialogiskt lärande”, det vill säga inlärning som sker 
när insikter och förståelse växer fram via dialog i en lärande miljö 

• den gör maktförhållanden i undervisning mindre märkbara och tydliga 
• den stöder kreativitet och lustfylld inlärning 
• den föranleder en omvärdering av lärandeidentiteter – förändringar i 

hur identitet konstrueras i relation till avatarpositionering i den 
virtuella världen. Hur konstruerar man sin avataridentitet i förhållande 
till sin verkliga identitet? 
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• den uppmuntrar utforskande av emotioner i inlärning.  
(Savin-Baden, 2010) 

4.2  Förutsättningar för undervisning via virtuella världar 
Allt fler organisationer använder online-lärande som ett av de viktigaste 
sätten att utbilda anställda i (Simmons, 2002). Även pedagogiska institutioner 
går mot användandet av internet i utbildningssyfte, både på campus och på 
distans. För att organisationer och institutioner ska göra detta oftast dyra 
drag, måste det finnas en uppfattning om att användningen av online-lärande 
ger större fördelar än vad det kostar. Några av fördelarna med online-lärande 
är att man slipper problemet med tidszoner, platssvårigheter och att avståndet 
inte är ett problem. 
 
Ett viktigt område är att nya sätt att undervisa kräver nya former för 
bedömning. Bedömning av studenters arbete och resultat blir problematiskt i 
SL.  Några frågor man enligt Savin-Baden (2010)  som lärare behöver 
begrunda är: 

• När ska bedömning ske? 
• Vem ska bedömas? 
• Vem ska göra bedömningen? 
• Vilken metod eller vilka metoder ska användas för att göra 

bedömningen? 
• Hur skall betygsättning ske? 
• Vilken sorts återkoppling ska studenterna få? 

 
Savin-Baden nämner Woods (2000) lista för hur man kan bryta ner 
bedömning av problembaserat lärande i fem principer: 

• bedömning är baserad på prestation, inte personlighet 
• bedömning är baserad på bevis, inte känslor. Vad bedömaren än tror 

om en students förmåga så behövs bevis. 
• bedömning ska göras i ett bestämt syfte och med klart definierade 

prestationsvillkor och -kriterier. 
• bedömning görs i en kontext av officiella mål, mätbara kriterier och 

relevanta, överenskomna former för bevis.  
• bedömning bör baseras på multidimensionella bevis: statiska och 

dynamiska situationer, små uppgifter och längre projekt, akademisk, 
social och personlig kontext, under olika prestationsvillkor; formativa 
och summativa data och med olika personer som gör själva 
bedömningen. 
(Woods 2000) 
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Savin-Baden ifrågasätter om det inte är så att bedömning generellt behöver 
omvärderas och förflyttas mot nya värden från de gamla välbekanta 
regionerna av “rätta svar”, den information man som lärare ger studenterna 
snarare än den information studenterna ger lärare samt bedömningar som 
mest fungerar för att bekräfta lärarens föreställningar om undervisning och 
inlärning. 
 
Sammanfattningsvis menar Savin-Baden att bedömning bör ses i termer av 
utveckling snarare än reglering och som en praxis som hjälper studenter 
utveckla förståelse för litterära normer inom högre undervisning och 
ämnesområden. (Savin-Baden 2010) 
 
I detta sammanhang är naturligtvis även lärarens återkoppling till studenten 
under kursens gång mycket viktig. Savin-Baden argumenterar att 
studentfeedback i Second Life bör vara pedagogiskt välgrundad, utforskad på 
djupet i relation till disciplin-baserad pedagogik samt noggrant utforskad i 
relation till studenters uppfattningar, lärande och föreställningar om 
bedömning och betygs inverkan.  
 
Nedan följer några olika, enligt Savin-Baden, välfungerande former för 
bedömning av studentprestationer i Second Life: 

• sökanden och frågor (”quests and quizzes”) 
• problemanalys 
• skrivna rapporter 
• machinima-baserad bedömning (se Bilaga 2: ordlista)  
• gruppwikis där gruppen löpande kan beskriva sitt arbete 
• bloggar där studenten kan reflektera över utfört arbete och uppgifter 
• länkade bedömningar  
• hypertextuppsatser  
(Savin-Baden 2010) 

 
Enligt Richardson & Molka-Danielsen spelar det stor roll om SL i kursen 
betraktas som ett “Place of study” eller ett “Object of study”. Detta innebär 
att om man i utformningen av kursen ser SL som ett ställe att studera på så 
kommer man i kursen att tillbringa mer tid där, medan om man ser SL som 
ett ställe med resurser att studera, så kommer man att spendera mindre tid 
där. Den förstnämnda typen är användbar för studenter som finns på olika 
ställen medan den sistnämnda tenderar att vara baserad på ett och samma 
ställe i traditionell klassrumsundervisning. Richardson & Molka-Danielsen 
menar att man mycket väl skulle kunna blanda dessa två olika synsätt men att 
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kurser tenderar att ha den ena eller andra inriktningen. Detta får även 
konsekvenser för bedömningen av resultat.  
 
I kurser av typen “Object of study” är det enklare att göra bedömningar av 
traditionell typ, eftersom de ofta även försiggår i traditionell 
klassrumsundervisning. Richardson & Molka-Danielsen menar att en lärare 
möter olika uppsättningar av problem beroende på vilken av dessa två 
inriktningar en specifik kurs har.  (Molka-Danielsen & Deutschmann, red, 
2009) 
 
Bedömning som sker i denna typ av omgivning anser Richardson & Molka-
Danielsen har en hög grad av validitet, eftersom studenten upplever att deras 
avatarer deltar i något “verkligt”, såsom exempelvis en affärsförhandling där 
resultatet beror helt och hållet av deltagarna.  

4.3  Skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning 
I en virtuell värld kan man inte bara utöva undervisning oberoende av 
rumsliga begränsningar utan även utnyttja de ”icke-realistiska” egenskaper 
som i traditionell klassrumsundervisning vore omöjliga på grund av fysikens 
lagar eller för farliga för att genomföra som verkliga experiment. Ett exempel 
på en sådan tillämpning kan vara en video från International Spaceflight 
Center (2006). Filmen visar ett omkalibreringsinstrument för satelliter vars 
inställningar efter en tid i rymden behöver justeras. Detta instrument 
utvecklas i SL där man kan simulera dragningskrafter och vinklar etcetera 
efter behov. En annan film, även denna från 2006 (Second Life – Heart 
Murmur Sim), visar en medicinsk simulation som används i undervisning, 
där studenter går in i olika undersökningsrum och lär sig känna igen ljudet av 
ett friskt hjärta och hjärtan med olika felaktigheter. Studenten får även 
besvara frågor om de olika ljuden i form av ett inbyggt ”quiz”. 
 
I ett asynkront online-lärande kan elever komma åt material online när som 
helst. Medan synkron online-lärande möjliggörs interaktion i realtid mellan 
studenter och lärare. Eleverna kan även snabbt få information som är up-to-
date och vad som är relevant läromaterial. De har även möjlighet att 
kommunicera med experter inom det området de studerar. Situerat lärande, 
eller tillämpning av kunskaper och färdigheter i specifika sammanhang, 
underlättas eftersom de studerande då kan slutföra sina studier medan de 
arbetar, bor på annan ort, pendlar, eller i sitt eget utrymme. Lärare har 
dessutom möjlighet att hålla i handledning när som helst, var som helst i mån 
av tid att vara online. Material kan uppdateras, och elever kan då se 
ändringarna direkt. (Simmons, 2002). 
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När eleverna har tillgång till material på online, är det lättare för lärare att 
visa dem vidare till lämplig information baserat utifrån deras behov. Om 
detta utformas på rätt sätt, kan online-lärande system användas för att utifrån 
elevernas behov och nuvarande kompetens, tilldela lämplig material som 
eleverna kan välja mellan för att uppnå sina önskade studieresultat. 
(Simmons, 2002). 
Bedömning av en students prestationer och resultat under en kurs i Second 
Life medför enligt Richardson & Molka-Danielsen alldeles speciella problem 
och förutsättningar. Detta kan vara alltifrån hur man i början av kursen 
försäkrar sig om studentens identitet till att studentens resultat i SL sällan är i 
form av text, vilket annars är den vanligaste formen av konkret resultat.  
(Molka-Danielsen & Deutschmann, red, 2009) 
 
Richardson & Molka-Danielsen menar dock att bedömning av studentresultat 
i SL egentligen har samma grundläggande bedömningsproblematik som 
kurser på campus – man måste skapa en balans mellan de parametrar inom 
vilka bedömningen sker och de pedagogiska och akademiska krav som ställs 
av kursen och av den institution som ger kursen.  
(Molka-Danielsen & Deutschmann, red, 2009) 
 
En speciellt lyckad form av bedömning för undervisning i Second Life anser 
Richardson & Molka-Danielsen vara handledda diskussionsgrupper, där det 
finns en examinator som inte egentligen deltar i diskussionen och en 
moderator (facilitator) som under diskussionens gång kunde gå in i 
diskussionen om någon student exempelvis inte bidrog tillräckligt mycket 
alternativt alltför mycket. Den individuella betygsättningen sker sedan efter 
enskild diskussion mellan examinatorn och moderatorn. (Molka-Danielsen & 
Deutschmann, red, 2009) 
 
En annan typ av bedömning sker i form av rollspel där en grupp studenter får 
ett problem att lösa, och där deras individuella uppförande bestäms av det 
kort de får där en specifika karaktär de ska ikläda sig beskrivs. Varje karaktär 
har ett visst antal ståndpunkter där de är beredda att kompromissa och andra 
där åsikterna står fast. Påföljande diskussion betygsätts av en examinator 
efter vissa kända kriterier. Richardson & Molka-Danielsen anser det viktigt 
att det i en SL-baserad kurs finns flera olika metoder för utvärdering och 
bedömning av en students prestation för att uppnå optimal validitet. De 
understryker även fördelarna med prestationsbaserad bedömning jämfört med 
informationsbaserad bedömning. (Molka-Danielsen & Deutschmann, red, 
2009) 
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Vad gäller återkoppling under kursers gång begränsade sig Deutschmann & 
Panichi i sin undervisning till att ge sådan i slutet på varje 
undervisningssession, snarare än att störa den pågående kommunikationen 
under sessionens gång. I denna feedback behandlade man oftast generellt hur 
kommunikationen fungerat och saker relaterade till kommunikation. Denna 
generella återkoppling skickades även ut skriftligt efter varje session. Även 
här undvek man att nämna individuella problem utan höll sig på en generell 
nivå. I tillägg till detta erbjöds individuella konsultationer för studenter som 
behövde mer personlig återkoppling. (Molka-Danielsen & Deutschmann, red, 
2009) 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av undersökningen. 
 
Den låga svarsprocenten gör att undersökningen inte kan anses vara särskilt 
heltäckande eller representativ, men resultaten har ändå tolkats, dock utan att 
några alltför långtgående slutsatser dragits. Ett beslut togs även att inte 
använda några mer avancerade statistiska mått, då materialet inte ansågs vara 
tillräckligt eller tillräckligt representativt för att dessa skulle vara motiverade. 
Det hade dock varit önskvärt att på olika vis försöka öka antalet respondenter 
samt genomföra några personliga intervjuer för att komplettera materialet om 
tidsramarna så medgivit. 

5.1  Bakgrundsfaktorer (fråga 1-3) 
Ämnen där Second Life används som undervisningsplattform. I frågan kunde 
flera alternativ kryssas för, vilket innebär att antalet svar inte nödvändigtvis 
är samma som antalet respondenter. För ytterligare information om 
respondenterna, se Bilaga 1: respondenter. 
 

 
Figur 2  
 
Second Life verkar bland den stora majoriteten av respondenterna användas 
främst i språkundervisning. Här kan nämnas att med utgångspunkt i den stu-
derade litteraturen kunde förväntas att en större andel skulle hamnat inom 
området “mjukvaruprojekt/digitala medier”. Detta resultat kan eventuellt bero 
på en slumpmässig snedfördelning i det låga antalet respondenter, men kan 
möjligen avspegla en faktisk tyngdpunkt. 
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En person nämnde att SL används i “innovation”, men hur detta ska tolkas är 
oklart och denna notering har därför inte tagits med i figuren. På frågan om 
SL används som undervisningsplattform i distans- eller campusundervisning 
var svaren fördelade enligt nedan: 
 

 
Figur 3 

Fördelning campus- och distansundervisning i Second Life. I frågan kunde båda alternativen 
kryssas för samtidigt, vilket innebär att antalet svar inte är samma som antalet respondenter. 

5.2  Användning av virtuella världar i högre utbildning 

5.2.1  Pedagogisk grund (fråga 6) 

Som svar på frågan om vilka pedagogiska teorier och modeller man använde 
som grund i sitt arbete med undervisning i Second Life erhölls ett antal 
modeller och teorier samt några hänvisningar till vidare litteratur. Av 14 
respondenter nämnde 6 stycken inriktningar som ingick i den studerade 
litteraturen och som tagits upp i tidigare avsnitt, bland andra activity theory, 
active theory samt social konstruktivism.  
 
De hänvisningar som tog upp obekanta modeller och teorier har sökts 
information om för att få någon uppfattning om vilken inriktning de kunde 
sägas tillhöra. Här följer en sammanfattning av vad respondenterna svarat och 
vad deras svar betyder. De fetstilta citaten är tagna ur enkätsvaren. (Källorna 
finns i en separat lista längst bak i referensavsnittet. 
 
”Situated learning” 
Situerat lärande har haft en stor betydande inverkan på det pedagogiska 
tänkandet sedan det utvecklatdes av Brown, Collins och Duguid i sin artikel: 
"Situated cognition and the culture of learning". Deras teori bygger på att 
utveckla en modell av undervisning med praktiska tillämpningar. (Herrington 
& Oliver, 1995) 
 
”Experiential Approach” 
Erfarenhetsbaserat lärande. Teorin framtagen av David A. Kolb i samarbete 
med Roger Fry. Den bygger på fyra element: konkreta erfarenheter, 
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observation och reflektion, bildandet av abstrakta begrepp och tester i nya 
situationer. (Kolb, 1984) 
 
”Blended learning theories” 
En blandning av olika teorier. Målet är att ha rätt teorier som behövs för 
stunden utifrån färdigheter, situation och kontext. (“Blended learning 
theories” hemsida) 
 
”Content from the Euroversity Framework” 
Euroversitys ramverk består av olika typer av frågeställningar som måste 
beaktas. Bland annat: 
Hur institutionerna bör stödja kurser i virtuella världar. Vilka krav utvecklare 
av och inom virtuella världar har. Information om design och skapandet av 
miljöer för att på bästa sätt underlätta elevens utveckling. Tekniker för 
föreläsare, handledare och elever i virtuella världar. (Från Euroversity:s  
hemsida) 
 
”Lim's Six learnings framework” 
Lära genom att utforska 
Lära genom att samarbeta 
Lära genom att vara 
Lära genom att byggnaden 
Lära genom att “championing” 
Lära genom att uttrycka 
(”Lim's Six learnings framework” hemsida) 
 
“I adhere strictly to the concepts and principles of "Backward Design." 
Istället för att börja med att gå igenom kurslitteratur och läsa på om ämnet 
börjar man med slutmålet. Man definierar det önskvärda resultatet först och 
anpassar läroplanen utifrån eleverna sätt att lära sig och vad de behöver för 
att förstå. (Wiggins & McTighe, 2001) 
 
“Communities of practice”  
Den grundläggande principen om ”communities of practice” är att de finns 
överallt och att individer är i allmänhet involverade i ett antal av dem. 
Gemensamt engagemang från olika medlemmar skapar en samhörighet. 
(Lave & Wenger, 1991) 
 
”Learning to learn through reflection” 
Studenterna bidrar själva till undervisningen genom att dela med sig av sina 
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erfarenheter. Detta innebär att det är möjligt att ta del av tidigare tankar och 
reflektioner. (Kohonen, hemsida) 
 
”the triple play” 
Utifrån vad respondenten har svarat tolkas ”the triple play” som ett rollspel 
bestående av tre roller; patient, utövare och granskare. Syftet är att lära sig 
utifrån reflektioner, misstag och handledning. Detta görs genom ett oscriptat 
rollspel. (Inga ytterligare källor kunde återfinnas.)  
 
Kortfattat kan man sammanfatta de nya fynden med att säga att samtliga 
verkar kunna inordnas i pedagogikparadigmet “social konstruktivism”, se 
tidigare avsnitt i denna uppsats. Ingen av de nämnda modellerna har en mer 
behavioristisk inriktning. Att de 14 respondenterna tillsammans nämner 16 
teorier/modeller (varav vissa är samma, se ovan) anses tyda på att en stor del 
av respondenterna är medvetna om behovet av en specifik pedagogik för 
framgångsrik undervisning i Second Life. 
 
Vissa av respondenterna har dock annan uppfattning om behovet och värdet 
av pedagogiska teorier och modeller som hjälp för utveckling av kurser och 
lärmaterial för undervisning i Second Life. Här följer några mer eller mindre 
tydliga citat och antaganden och tankar kring dessa:  
 
“Hands-on”  – vad detta egenligen betyder är oklart, men en försiktig 
tolkning är att man i en sådan ansats eventuellt utvecklar sin kurs och sina 
lärobjekt efterhand, genom någon slags löpande trial-and-error-metod. Det 
denna respondent angivit som undervisningsämne är språk, vilket möjligtvis 
kan belysa andemeningen. Samma person säger även: 
 
“Creativity – create something you are proud of” – här antas att 
tyngdpunkten i undervisningen ligger på någon slags (konkret eller icke-
konkret) skapande i själva Second Life, eventuellt avses social kreativitet i 
språkundervisningen, och att undervisningen inte är bland de mer medvetet 
strukturerade.  
 
“I'm a communicative language teacher – both in world and IRL”  – 
denna utsaga tolkas här som att man anser att det i språkundervisning finns 
större likheter mellan traditionell undervisning och undervisning i Second 
Life än i andra ämnen. Undervisningsformer som kan användas i båda fallen 
kan vara exempelvis lärarledda diskussioner samt skriftliga rapporter och 
muntliga presentationer. Detta antagande understöds av även nästa citat: 
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“I argue that in language education good teaching is good teaching both 
in virtual worlds and in face-to-face- There are no specific models I 
follow. In language education we use the same teaching models in face-
to-face as we do in virtual worlds. There is no difference.” Här ses SL 
som ett ”Place of Study” som lämpar sig för språkundervisning men som 
kanske inte direkt ger några ytterligare fördelar i sig – SL-undervisning och 
traditionell undervisning likställs.  
 
“To create an enviroment for cultural learning and this is more effective 
than just sitting in a classroom” – denna utsaga tolkas som liknande citatet 
om kreativitet ovan. I detta tros ligger ett antagande om värdet av Second 
Life för sin egen skull, att det främjar denna sorts undervisning att helt enkelt 
befinna sig i och eventuellt bygga vidare på dess omgivningar och miljöer. 
Undervisningsämnet här är German culture and learning. Här kan man anta 
att läraren ser SL i större utsträckning som ett”Object of Study” snarare än 
”Place of Study”, vilket de flesta andra ger uttryck för.  

5.2.2  Lärmaterial och undervisningsformer (fråga 16 och 22) 

I undersökningen ställdes frågor om vilka olika typer av lärmaterial och 
undervisningsformer som används av respondenterna:  
 

Undervisningsform Antal respondenter 

Powerpoints that is uploaded 7 

Group discussions / seminars 8 

Group projects 10 

Quests / individual explorations 9 

Simulation (also virtual performance) 10 

Scenarios where students may interact with a particular environ-
ment and its inhabitants 

9 

Role playing 9 

Collaboration – on shared tasks 8 
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Role play – arts, history, health, business 7 

Social interactions – meet with friends, work together on homework 7 

 

Figur 4 

Undervisningsformer som används i Second Life. (I frågan kunde flera alternativ kryssas för, 
vilket innebär att antalet svar överstiger antalet respondenter) I tabellen har endast 
alternativ som valts av sju (50 %) eller flera respondenter tagits med .  

 

Här framgår det av resultatet att social interaktion, grupparbeten och 
samarbeten i olika former, rollspel, scenarier och simulationer som 
studenterna får interagera med samt “quests” och diskussioner/seminarier är 
de vanligaste formerna, liksom uppladdade powerpointpresentationer. Den 
sistnämnda var lite förvånande, då den kan anses vara en del av det mer 
“traditionella” pedagogiska tillvägagångssättet och inte på något 
framträdande sätt tar tillvara de fördelar som ges av den virtuella världen 
Second Life. 
 
Följande svarsalternativ valdes av mellan en och fem respondenter (inget 
svarsalternativ hade valts av sex respondenter): 
Design something together in the student group who will then be built 
together 
Demonstrations 
Build individual projects in a shared space (as in a studio RL) 
Virtual debates 
Identity shifting activities 
Interaction with chat bots 
3D Art experiments – motion possible 
3D Modeling – ships, the body, buildings, campuses 
Business meetings – pitch a budget 
Conferences and business meetings 
Design and Building – creating immersive context, scripted tools 
Job interviews – learning to participate in such 
Museums – interactions with 
Performances – live or recorded, music or other 
Re-enacted scenarios – murder mysteries 
Reflection – while sitting on a virtual cloud or in a virtual church 
Lectures 
Streaming audio / video 
Story telling – dialogue and structure 
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Virtual offices – meeting places with students or clients 
Games  
 
Dessa alternativ valdes inte av några respondenter alls:  
Serious games 
Gamefiction 
Political campaigns, activism, social awareness 
Libraries – interactions with 
Exhibits – in sciences such as astromony, physics, etc 
Campus representations 
3D Data visualization – multifaceted representations of images or text 
 
I detta sammanhang var det även intressant att förstå hur stor del av en kurs 
som oftast sker via Second Life.  
 

 
Figur 5 
 
Hur stor andel av en kurs sker i Second Life? 
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Här visade det sig att en majoritet använder SL konsekvent genom hela 
kursen, vilket var något överraskande. Eller kanske inte så överraskande – 
förklaringen kan som tidigare nämnts finnas i att det kan röra sig om rena 
distanskurser eller språkkurser, som ju enligt tidigare resonemang och 
resultat lämpar sig mycket väl för undervisning i Second Life. Det är fullt 
möjligt att resultatet sett annorlunda ut om det funnits flera respondenter med 
andra huvudämnen.  

5.2.3 Introduktion till SL (fråga 20) 

 
Figur 6 

Hur respondenterna hjälper studenterna att komma in i SL-miljön. I denna fråga fanns 
möjlighet att välja flera svarsalternativ, varför antalet svar överstiger antalet respondenter. 
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Här visas att respondenterna uppger att man som lärare stödjer studenterna på 
många olika sätt, de vanligast förekommande är genom att tillhandahålla 
tutorials och manualer och genom att själv vara tillgängliga.  
 
Sammanlagt gav denna fråga 73 svar, vilket innebär ett genomsnitt för de 14 
respondenterna på drygt fem svar var. Detta kan tolkas som att 
respondenterna lägger sig vinn om att ge studenterna en gedigen introduktion 
så att de snabbt kan komma in i undervisningen i SL och att de är medvetna 
om och försöker åtgärda det faktum att en stor del av problematiken (se 
tidigare avsnitt) består i nybörjarproblem med själva miljön.  

5.2.4 Metoder för utvärdering (fråga 24) 

På frågan om vilka metoder som används för att bedöma 
studentpresentationer kan möjligen antas att frågealternativen varit 
otillräckliga eller felaktiga – sju av svaren återfinns i kategorin ”Övrigt”. 
Liksom i tidigare frågor kunde fler än ett svarsalternativ anges, varför antalet 
svar överstiger antalet respondenter.  
 
De vanligast förekommande svarsalternativen är ”sökanden och frågor” 
(”Quests and quizzes”) och kanske något förvånande ”rollspel med 
utvärdering”. Muntliga presentationer fanns med i olika former – individuella 
eller i grupp med mera – men utgör sammantaget enligt undersökningens 
respondenter den vanligaste formen för bedömning.  
 
Bland de övriga finns ett stort antal av de många svarsalternativen 
representerade bland svaren, vilket tolkas som en indikation på dels 
respondenternas vilja att vidareutveckla sin undervisning, dels att området är 
omfattande och mångfacetterat samt i hög grad saknar givna ”best practices”. 
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5.3   Förutsättningar för undervisning via virtuella världar 

5.3.1 Attityder vid lärosätet (fråga 8) 

När ett lärosäte ska börja undervisa i Second Life kan det innebära en stor 
investering (Jarmon, 2009), såväl i öar i själva Second Life som tid för lärare 
och tekniker att sätta sig in i hur systemet fungerar, skapa miljöer och 
undervisningsmaterial, lärobjekt och scenarier med mera. Med utgångspunkt 
i detta avsågs att undersöka hur man som lärare i en virtuell värld bemöts av 
övriga på sitt lärosäte, hur erfarna SL-lärarna själva anser sig vara och i 
vilken utsträckning de byggt sin egen lärmiljö.  
 

 
Figur 7 

Attityder respondenterna anser sig möta från sitt lärosäte (I frågan kunde flera alternativ 
kryssas för, vilket innebär att antalet svar inte nödvändigtvis är samma som antalet 
respondenter.) 

 
Alternativet ”Other” gav ett antal intressanta svar som samtliga pekar åt ett 
och samma håll: ”unsupportive”, “not understanding”, “unresponsive”, “lack 
of understanding”, “We virtual teachers are largely just ignored.”, “people 
around me could not care less, my feeling is that I am allowed to work in SL 
as long as it does not influence the courses negatively” 
 
Detta är anmärkningsvärt, speciellt eftersom respondenterna egentligen 
kunde uppnått samma svar – dock utan emfas – genom att helt enkelt låta blir 
att markera det öppna svarsalternativet ”Understanding”. En tolkning är att 
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eftersom man gjort sig besvär med att faktiskt skriva in egna ord i alternativet 
”Other” är detta något som respondenterna känner starkt.  
 
Här kan ses att alternativet “generös” inte fått mer än ett svar, men det tolkas 
som vad man kan vänta sig i tider av tilltagande åtstramning. Detta behöver 
inte betyda någon negativ inställning specifikt till Second Life. Att man möts 
av fördomar och förakt verkar inte riktigt lika vanligt som att man möts av en 
intresserad och respektfull attityd.  

5.3.2 Studentidentitet (fråga 17) 

En annan frågeställning är hur man i en kurs gör för att försäkra sig om 
studentens identitet. I traditionell campusundervisning är detta inte alls ett 
lika stort problem, men i distansundervisning i alla former uppkommer 
frågan: hur gör man för att veta att den som studerar är den person den säger 
sig vara? 
 
Inom detta område finns även en mängd andra relaterade problem som denna 
undersökning inte går in på: vem äger exempelvis objekt som skapats av 
studenter i Second Life? Dessa olika problemområden måste lärosätet tänka 
igenom och ta ställning till innan man kan påbörja undervisning i Second 
Life. I undersökningen ställdes frågan om hur man försäkrar sig om 
studenters identitet.  I denna fråga var det möjligt att välja flera alternativ, så 
procentsumman kan överstiga 100: 
 
Electronic identity documents: 5 respondents – 36% 
Personal contact before the course: 10 respondents – 71% 
Other: 3 respondents – 21% 
 
Här visar resultatet att det stora flertalet av respondenterna använder 
personlig kontakt med studenten innan kursstart för att försäkra sig om 
studentens identitet. Detta verkar vara en ganska klumpig och osäker metod 
och borde kunna effektiviseras för att spara tid samt göra identifieringen mer 
tillförlitlig. 
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5.3.3 Tillgång till tekniken (fråga 18) 

Denna fråga behandlar hur respondenterna försäkrar sig om att studenterna i 
en SL-baserad kurs har tillgång till den teknik som behövs. I frågan fanns 
möjlighet att välja flera alternativ, varför antalet svar överstiger antalet 
respondenter. 
 

 
Figur 8 
 

5.3.4 Lärarens erfarenhet av virtuell undervisning i SL  
(fråga 7 och 9) 

 
Hur erfarna respondenterna anser sig vara som lärare i SL: 
 
Very experienced: 6 respondents – 43% 
Experienced: 6 respondents – 43% 
Less experienced: 2 respondents – 14% 
Novice: 0 respondents 
 
De respondenter som undervisar i Second Life kan således kategoriseras som 
“erfarna”. Ingen hade svarat att de var nybörjare. Här kan en möjlig tolkning 
vara att det är svårare att börja undervisa i SL nuförtiden. Med detta menas 
svårare än det var för några år sedan, när SL var nytt och “hett” och många 
lärosäten i större eller mindre utsträckning experimenterade med 
undervisning i en virtuell miljö. Det kan möjligtvis vara så att av dem som 
nuförtiden undervisar i SL är den stora majoriteten lärare som började 
undervisa i SL under “boomen” och som efterhand funnit sin lärarstil, 
kursinnehåll, pedagogik och målgrupp och nu känner sig bekväma med 
dessa.   
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Nästa fråga behandlar i vilken utsträckning har respondenterna byggt sin 
egen lärmiljö i SL. (I frågan kunde flera alternativ kryssas för, vilket innebär 
att antalet svar inte nödvändigtvis är samma som antalet respondenter.) 
 

 
Figur 9 

Figur 7 hänger enligt denna undersöknings tolkning samman med figur 5 och 
stärker antagandet om att lärare som nu använder SL ofta är “gamla i gården” 
och kanske skaffade sig sin byggerfarenhet för några år sedan, när SL var i 
uppbyggnadsskedet och alla var nybörjare.  

5.3.5 Lärarens egna svårigheter med SL (fråga 14) 

 

 
Figur 10 

Hur lärare löser sina egna problem med SL. I denna fråga fanns möjlighet att välja flera 

alternativ, varför antalet svar överstiger antalet respondenter. 



   
 

37 
 

Här kan man se ytterligare tecken på att lärare anser sig ganska ensamma på 
sina lärosäten – bara två respondenter anger att de löser sina problem i 
diskussion med andra på lärosätet, medan diskussioner online i SL och andra 
fora får en överväldigande majoritet. Naturligtvis kan de som svarat att de 
diskuterar på lärosätet även diskutera online, vilket minskar skillnaden, men 
att det bara är två som tycker att de har möjlighet att diskutera ”hemma” på 
sitt eget lärosäte kan ändå anses tala ett ganska tydligt språk.  

5.3.6  Problemområden (fråga 21) 

 
Figur 11 

Vilka problem upplever respondenterna att studenterna får när de börjar använda SL i en 
kurs? I denna fråga fanns möjlighet att välja flera alternativ, varför antalet svar överstiger 
antalet respondenter. 

 
Här kan man ganska tydligt urskilja att det som upplevs som studenternas 
problem från lärarens sida är i första hand tekniska till sin natur. Att studenter 
har uppkopplingsproblem eller andra tekniska problem har överlägsna nio 
svar. Därnäst kommer att studenterna har svårigheter att lära sig tillräckligt 
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mycket om SL för att kunna använda det effektivt med sju svar och någon 
eller några studenter behöver mer stöd för att kunna tillgodogöra sig det 
pedagogiska innehållet. Även de två sistnämnda har eller kan ha tekniska 
aspekter – är SL mycket svårt att sätta sig in i och använda? När 
uppsatsförfattarna provade själva upptäcktes att det verkligen var ganska 
mycket att komma underfund med och att det absolut kunde behövas en 
grundläggande manual, träning individuellt eller i grupp, 
introduktionsuppgifter eller liknande, vilket för in på nästa område.  

5.4 Skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning 

5.4.1  Skillnader i läraruppplevelsen generellt (fråga 5) 

Upplevelser av lärarens roll i Second Life jämfört med traditionell 
klassrumsundervisning. Alternativ som fem eller flera respondenter angivit 
har markerats med fetstil för överblickens skull. 
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Figur 12 

I ovanstående tabell kan utläsas att majoriteten av respondenterna anser att förberedelser 
samt läraraktivitet för kurser som sker helt eller delvis i Second Life kräver mer arbete än 
motsvarande kurser i traditionella undervisningsformer.  

 
Respondenterna anser sig också vara mer aktiva i sin lärarroll än i 
traditionella undervisningsformer, vilket stämmer med uppfattningarna i den 
litteratur som studerats inför undersökningen (se tidigare avsnitt). Man kan 
även se att lärarens traditionella roll som auktoritet inte verkar alls lika 
utpräglad. Något överraskande var svaren på påståendet om huruvida 
undervisningen är mer fokuserad på samarbete. Utifrån litteraturstudierna 
hade ett preliminärt antagande gjorts om att tyngdpunkten i dessa svar skulle 
ligga åt det positiva hållet, men tvärtemot dessa antaganden fick inte 
alternativet “håller helt med” några röster alls.  
 
Huruvida studenter i SL-baserade kurser tar mer initiativ än studenter i 
traditionella kurser råder enligt respondenterna delade meningar om. Något 
fler lärare verkar dock hålla med om detta påstående, men skillnanden är 
liten. Intressant är även svarsfördelningen för påståendet om att läraren i en 
SL-baserad kurs snarare är handledare eller diskussionsledare än en 
traditionell maktfigur. Här kan en nästan precis jämn svarsfördelning ses på 
alla nivåer av medhåll, sånär som på att alternativet ”håller med” har en röst 
mindre än de övriga alternativen. Vi kan tolka detta som att det även i SL 
finns olika ledarstilar och lärarstilar, men det kan även tänkas att man som 
respondent läste värderingar i hur frågan var formulerad – man kan 
exempelvis tänka sig att formuleringen “traditional leader” kan läsas som 
något negativt av vissa – och att respondenterna därmed påverkades i sitt 
svar. När frågan formulerades var avsikten att göra den så neutral som 
möjligt, men en viss användning av värdeladdade ord kunde inte undvikas.  
 
Respondenterna ansåg med liten majoritet att studenterna får en tydlig roll 
som medskapare av innehåll av kursinnehållet i Second Life. 
Sammanfattningsvis överensstämmer dessa resultat – med några undantag – 
ganska väl med det litteraturstudierna givit grund för att anta. 

5.4.2  Lärares upplevelse av studenternas arbete samt  
  olika problemområden (fråga 19, 14 och 21) 

Hur läraren upplever studenternas arbete  (fråga 19) 
Hur läraren upplever studenternas arbete i SL jämfört med traditionell 
klassrumsundervisning. Här har med fetstil markerats de alternativ som fem 



   
 

40 
 

eller fler av respondenterna angivit och som därför kan anses vara vanliga i 
undersökningen. 
 

 
 

Strongly 
disagree 

Agree to 
some 
degree 

Neutral Agree Strongl
y agree 

It is easier for students to form groups in 
SL that bother the class 

2 5 5 1 1 

Students in SL-based courses are more 
passive than other students 

6 2 4 2 0 

Students dare to question the content of 
the course and the teacher more in SL 

4 0 5 3 2 

It is more difficult to build a sense of 
student community in SL 

7 4 2 1 0 

Students experience teaching as more 
engaging in SL 

0 1 6 4 3 

Students generally receive better grades 
in a SL-based course 

0 0 12 2 0 

Students in an SL-based courses are 
taking more initiative than they do in 
campus courses 

0 2 5 6 1 

Students complain a lot about how diffi-
cult it is to use SL in the beginning 

2 2 2 5 3 

The complaints decreases during the 
course 

0 2 2 8 2 

Students spend too much time in cus-
tomizing their avatar 

2 2 7 3 0 

Students find it difficult to embrace the 
pedagogical content 

3 3 4 4 0 

It is more difficult to convey course 
content and knowledge using SL than in 
a campus course 

5 2 6 1 0 

 

Figur 13 

I denna tabell är det mest intressanta framförallt att det inte verkar vara någon märkbar 
skillnad eller några oväntade resultat. Lärarna anser i stor utsträckning inte att studenterna 
är mer passiva eller mer benägna att bilda störande undergrupper i SL än IRL, vilket var 
väntat med tanke på vad den undersökta litteraturen visar (se teoriavsnittet).  
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Om huruvida studenter vågar ifrågasätta kursinnehåll mindre vid en SL-kurs 
är meningarna delade. Somliga anser absolut inte att så är fallet, medan andra 
håller med till viss del. Som förväntat enligt litteraturen ansåg respondenterna 
i relativt hög grad att det är lättare för studenter att skapa en känsla av 
gemenskap (”a sense of community”) och att studenterna på det hela taget 
finner det lättare att engagera sig i kursen i SL. I det sistnämnda resultatet har 
dock en majoritet svarat ”neutral”, liksom på frågan om huruvida studenter 
får bättre betyg i en kurs i SL. Studenter i SL-baserade kurser anses ta något 
mer initiativ än i RL-baserade kurser och klagar i början av kurserna ofta på 
svårigheter med själva miljön. Dessa klagomål anses dock avta efterhand.  
 
Lärarna anser i stort sett inte att studenterna tillbringar onödigt mycket tid 
med att anpassa sin avatar. På frågan om huruvida studenterna finner det 
svårt att greppa det pedagogiska innehållet i kursen varierar svaren ganska 
jämnt från ”håller inte med alls” till ”håller med”. Ingen svarar ”håller med 
helt och hållet”, liksom i frågan om huruvida det är svårare att förmedla 
kursinnehåll i SL-kurser. Fem respondenter svarar ”håller inte med alls”, 
vilket kan anses vara rimligt – de är ju enligt urvalsprinciperna aktiva inom 
denna typ av undervisning, varför man kan anta att de är åtminstone i ganska 
hög grad positiva till dess egenskaper som undervisningsplattform för att 
förmedla kursinnehåll. Anmärkningsvärt i denna sista fråga är antalet som 
svarat ”neutral” – sex stycken. Vi hade trott att i princip alla skulle ha en 
bestämd åsikt i denna centrala fråga. Detta resultat kan givetvis även bero på 
att de ansåg frågan felaktigt formulerad och inte tyckte att något 
svarsalternativ stämde in, eller på att de tyckte att olika svarsalternativ kan 
sägas stämma vid olika tillfällen eller liknande.  

5.4.3  Förberedelse av och innehåll i kurser  
  (fråga 10, 11, 12, 13, 4, 15) 

Tidsåtgång: utveckling av kursinnehåll och lärobjekt (10, 11, 12, 13) 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

How much time / month do you spend with other 
teachers (in your own university or online) to 
develop education in SL? 

4 0 2 1 0 1 1 0 1 0 4 

How much time / month do you spend with other 
teachers (in your own university or online) to 
develop LOs designs in SL? 

7 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 
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How much time / month do you spend with other 
teachers (in your own university or online) to 
develop ideas for teaching in SL? 

4 1 3 1 1 2 1 0 0 0 1 

 

Figur 14 
 
Hur mycket tid (antal timmar per månad) som respondenterna lägger på att i olika former 
utveckla kursinnehåll och undervisningsmaterial till sina SL-baserade kurser. I denna fråga 
fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ, varför summan svar överstiger antalet re-
spondenter.  
 
I denna tabell kan man se att de flesta respondenter ägnar lite tid åt 
utveckling av kursinnehåll och lärobjekt, medan andra ägnar flera timmar per 
månad åt dessa arbetsuppgifter.  
 
Kursförberedelser (4, 15) 

 
Figur 15 

Vilken sorts förberedelser som respondenterna gör inför sina SL-baserade kurser. I denna 
fråga fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ, varför antalet svar överstiger antalet 
respondenter. 

 
Förberedelser för en helt eller delvis SL-baserad kurs tar sig många former. 
Här syns att onlinekontakt i olika former med andra lärare i SL är det som 
mest används för respondenterna när de förbereder kurser, både beträffande 
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praktiska och pedagogiska frågor. De utvecklar nya simuleringar eller 
scenarier i något större utsträckning än de vidareutvecklar redan befintligt 
material och lärobjekt. Vi kan tolka detta som att graden av återanvändning 
av lärmaterial inte är speciellt hög.  
 
I enkätresultatet kan man utläsa att en stor majoritet av respondenterna ansåg 
att undervisning i Second Life tar mer tid att förbereda än traditionell 
klassrumsundervisning. Detta trots att respondenterna som tidigare visats i 
denna undersökning sett samtliga kan räknas som erfarna. En möjlig tolkning 
är att undervisning i en virtuell värld generellt sett tar längre tid att förbereda 
än motsvarande i traditionell klassrumsundervisning.  

5.4.4   Bedömning i SL (fråga 25)  
 

 
 

Strongly 
disagree 

Agree to 
some 

degree 

Neutral Agree Strongly 
agree 

It is easier to rate a student in a 
course that had taken place in SL 

1 3 8 2 0 

I think I have a better supporting 
document for the scores at a courses 
in SL 

0 3 9 2 0 

I feel that the result of SL's "immer-
sive" nature is that students become 
more involved in teaching and thus 
acquire more knowledge 

0 0 6 5 3 

I get a better picture of the knowledge 
students have acquired in a campus 
course 

0 2 10 2 0 

Students behavior in class affects 
grading more 

1 0 11 2 0 

 

Figur 16 

Påståenden om att bedöma studentprestationer i SL-baserade kurser. 

I påståendet att det är lättare att bedöma en student i en SL-baserad kurs är 
majoriteten neutral, men många hyser avvikande mening. Vad beträffar på-
ståendet om att man har bättre stöddokumentation för bedömning i SL-kurser 
verkar svaren övervägande ligga kring neutralt, vilket skulle kunna indikera 
endera att det inte är så stor skillnad i det underlag man upplever att man har 
för bedömning eller att frågan är otillräckligt formulerad eller kanske båda. 
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Även påståendet om att man får en bättre bild av studentens kunskap i SL har 
en fördelning över neutralt, varför man kan anta att samma gäller för detta.  
 
Samtliga respondenter svarar positivt eller neutralt på påståendet om att SL:s 
involverande (”immersive”) natur gör att studenter blir mer engagerade i lä-
randet och därför lär sig mer. Detta stämmer med det den studerade litteratu-
ren visar (se teoriavsnittet) och även med det logiska faktum att man som 
lärare antagligen är sysselsatt med undervisning i SL åtminstone delvis därför 
att man anser att det är ett effektivt sätt att undervisa; förmedla kunskap till 
studenter.   
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6 Diskussion 
 
I denna del diskuteras undersökningens resultat, problemlösning och metod 
samtfrågeställningarna i förhållande till resultatet. Dessutom diskuteras 
undersökningens bidrag till kunskapssamhället.  

6.1 Diskussion kring undersökningens resultat 

6.1.1  Användning av virtuella världar i högre utbildning 

Efter att ha genomfört undersökningen kan det konstateras att antalet aktiva 
användare av SL har minskat de senaste åren. Detta antagande grundas på de 
svar från respondenter i undersökningen där de svarar “vi använder inte SL 
längre” på frågan om de kunde hjälpa till med enkätundersökningen. Det är 
möjligt att användare har gått vidare till andra onlineplattformar/spel.  
 
Detta kan i så fall möjligen bero på att den tekniska utvecklingen går framåt i 
snabb takt och att nya spännande och kanske bättre tekniker lockar även 
lärare i högre undervisning. Utbudet av onlinebaserade plattformar/spel har 
under de senaste åren ökat. Nya miljöer, mindre utpräglade inlärningströsklar 
och en starkare känsla av gemenskap kan ha lockat användare ifrån SL. De 
som är kvar och använder SL i undervisningssyfte antas vara en trogen kärna 
av starkt etablerade lärare och att de “lättviktiga” användarna har fallit bort 
med tiden. Än en gång baseras detta på de negativa svaren i undersökningen 
men även från onlinekällor, diskussion med lärare som tidgare varit aktiva 
med undervisning i SL. Samtliga respondenter i undersökningen är erfarna 
som lärare inom SL och har delvis byggt sina egna miljöer.  
 
Intressant är att dessa lärare uttrycker sin entusiasm och anser att 
undervisning i en virtuell värld verkligen har något att tillföra utöver resurs- 
och miljöbesparingar. I viss mån kan detta antas vara ett resultat av 
självselektion – varför skulle de själva välja och även av sitt lärosäte tillåtas 
fortsätta undervisa i SL om de inte tyckte att det var ett effektivt sätt som ger 
förutsättningar för undervisning av hög kvalitet? – men kan även tolkas som 
en indikation på att undervisning i virtuella världar verkligen kan vara 
pedagogiskt effektivt och i vissa fall kanske till och med överlägset 
traditionell klassrumsundervisning.  
 
Något som flera av respondenterna återkommer till är begreppet social 
konstruktivism som pedagogisk modell. Denna inriktning verkar vara en 
central del i undervisningsformen och kanske i pedagogik överhuvudtaget 
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nuförtiden. Samtidigt är det en del lärare som inte anser sig behöva några 
pedagogiska modeller och/eller att det inte är någon skillnad på 
onlineundervisning och klassrumsundervisning. Detta är i strid med den 
studerade litteraturen, där det understryks att det bör finnas specifik 
pedagogik för undervisning online. Däremot kan man se ett undantag från det 
när det gäller lärare som undervisar i språk i SL. De verkar ha större likheter 
mellan traditionell undervisningsform och hur de undervisar i SL. Detta kan 
vara en förklaring till den höga andelen språkundervisning som bedrivs i SL. 
 
Detta resultat stödjer även antagandet att det finns en initial tröskel som av 
många lärare och/eller lärosäten upplevs som alltför hög. I linje med detta är 
det rimligt att, såsom denna undersökning visar, sådana typer av undervisning 
som i relativt hög utsträckning liknar undervisning i traditionella klassrum 
har ett försprång, eftersom den inte kommer att kräva lika stora förändringar 
av läraren i varken tänkesätt, pedagogik eller material.  
 
De nybörjarproblem som undersökningen visar att såväl lärare som studenter 
upplever med Second Life är ett annat problem beträffande användningen av 
Second Life i undervisning. För att en student inte ska tröttna kan det vara 
viktigt att inlärningströskeln är så låg som möjligt. Studenten är ju, till 
skillnad från dem som använder SL för sociala syften, inte där helt och hållet 
frivilligt och kan därför antas ha mindre tålamod och entusiasm till att börja 
med. Kanske behöver en gren av SL utvecklas vidare med hänsyn tagen till 
de speciella krav och förutsättningar som gäller för undervisning, eller kanske 
är det en helt egen virtuell värld som behöver utvecklas just för undervisning 
och inget annat.  

6.1.2  Förutsättningar för undervisning via virtuella världar 

Bland annat eftersom pedagogik och läromaterial kan anses skilja sig 
väsentligt mellan traditionell undervisning och undervisning i en virtuell 
värld blir det antagligen en av de allra viktigaste förutsättningarna att 
lärosätet stödjer och avsätter resurser för lärares ansträngningar för att 
utveckla en fungerande metod för denna typ av undervisning. 
Undersökningen visar tydligt att de attityder lärare med undervisning i SL 
möter vid sitt lärosäte upplevs som ett problem – de är inte varken positiva 
eller stödjande. 
 
En annan faktor som mycket väl kan tänkas ha stor betydelse som orsak till 
minskningen och också till attityderna är att den initiala kostnaden för 
lärosätet – i investeringar, inlärningstid för lärare och förberedelser av 
kursmaterial och kursmiljö – är så pass hög. Tröskeln för att börja med högre 
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undervisning i en virtuell värld kan upplevas som alltför hög för redan tids- 
och budgetpressade lärare. De behöver mer tid för att utveckla undervisning i 
en virtuell värld, mer tid att förbereda sig och även för att genomföra 
undervisningen. I och med detta kanske vissa lärare inte känner att det är värt 
mödan.  
 
Troligen är även lärosäten numera ännu mer hårt pressade av sina budgetar 
och kan därför välja att inte satsa resurser på något nytt och osäkert, som 
dessutom har en hög initialkostnad. Detta antagande kan eventuellt även 
stödjas av denna undersöknings resultat att, som nämnts ovan, de attityder 
man som lärare i högre utbildning med undervisning i en virtuell värld möter 
är i hög grad negativa. I viss mån kan detta kanske bero på den skepsis 
många människor visar inför något nytt och obekant, men konkurrens inom 
lärosätet om dess begränsade resurser kan också spela in som grund för dessa 
attityder. En annan faktor som kan vara betydelsefull är att det fortfarande 
saknas vedertagna praxisar och tillvägagångssätt som visats effektiva för 
undervisning i pedagogisk bemärkelse. De flesta lärosäten är måna om 
kvaliteten på den undervisning som bedrivs och sitt rykte i akademiska 
kretsar. Om undervisning i virtuella världar ännu inte är belagt effektiv och 
av hög kvalitet kan de antas vara mindre benägna att experimentera med 
sådan undervisning.  

6.1.3  Skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning 

En annan trolig förutsättning för vidare utveckling och spridning av 
undervisning via virtuella världar kan enligt denna undersökning vara att det 
utvecklas en enklare och mer pålitlig form av identitetskontroll för studenter 
som studerar online. Vid traditionell klassrumsundervisning är 
identitetskontroll enkel – studenten finns på plats på skolan och visar upp 
identitetshandligar. Det kan antas att denna osäkerhet i många fall av 
lärosäten bedöms som ohållbar, då det troligen i de flesta länder finns lagar 
och förordningar kring en students identitet samt hur prestationer och resultat 
registreras i förhållande till denna identitet. Om det finns osäkerhet kring en 
students identitet – om lärosätet endast har kontakt med studenten online och 
inget effektivt sätt att klargöra vem som faktiskt utför prestationerna – skapas 
även osäkerhet kring resultat och dess legalitet. Detta kan utgöra ett hinder 
för lärosätet att ta steget till att utveckla undervisning i virtuella världar, även 
om det på andra sätt i längden skulle utgöra en besparing.  
 
Även skillnader i metoder för bedömning av stundenters prestationer kan av 
lärosätens beslutsfattare upplevas som en svårighet. Såväl den litteratur som 
undersökts som denna undersökning visar att traditionella bedömningsformer 
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som inlämnade skriftliga rapporter minskar i betydelse till förmån för 
bedömningsformer såsom exempelvis deltagande diskussion. Vid ett 
traditionellt sinnat lärosäte kan detta kanske upplevas som mindre tillförlitligt 
och därmed mindre önskvärt.  

6.2  Frågeställningarna samt ny kunskap 

6.2.1    Undersökningens frågeställningar 

Denna undersökning utgick från följande frågeställningar, vilka besvaras 
nedan:  
 
1) Vilka positiva och negativa aspekter kan lärare uppleva vid användning 

av SL som undervisningsplattform? 
 
En viktig negativ aspekt är att det tar mer tid för lärare att lära sig använda 
plattformen, förbereda sin undervisning både pedagogiskt och praktiskt samt 
ta fram material för undervisningen. Trots detta visar respondenterna stor 
entusiasm för sin virtuella undervisning och många anser att undervisningen 
fokuseras mer på samarbete samt att studenter blir mer aktiva och ifrågasätter 
mer i en kurs som ges virtuellt.  
 
Det finns svårigheter med att vara nybörjare i SL, såväl för lärare som för 
studenter. Lärare upplever som ett av de stora problemen att studenter 
inledningsvis har svårt att finna sig tillrätta i SL. 

 
2) Hur upplever man som lärare i Second Life skillnaderna i förutsättningar 

för undervisning gentemot traditionell klassrumsundervisning?  
 
Undersökningen visar att lärare upplever förutsättningarna i form av attityd 
från sitt lärosäte som mycket negativa och inte stödjande för utveckling av 
undervisning virtuellt. De söker hjälp, stöd och råd från kolleger online, inte 
på sitt lärosäte. 
 
Det är ett problem att en students identitet inte kan fastställas med lika stor 
säkerhet som vid traditionell klassrumsundervisning. 

6.2.2  Ny kunskap 

Undersökningens resultat tillför ny kunskap i så måtto att det blir tydligt att 
det existerar olika sorters hinder, framför allt i form av inställning och 
attityder vid det enskilda lärosätet, för vidare spridning av undervisning i 
Second Life, trots att den skulle kunna innebära stora fördelar resurs- och 
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miljömässigt samt även pedagogiskt och fördelningsmässigt. Det verkar inte 
orimligt att anta att även andra virtuella världar och system har hinder av 
samma eller liknande typ. 
 
Undersökningen visar också hur viktigt det är att inlärningströskeln för såväl 
studenter som lärare vid introduktionen till en virtuell värld som ska 
användas i undervisningssammanhang är så låg som möjligt.  

6.3 Problemlösning 
Uppsatsförfattarna anser att området är intressant och viktigt – i dagens 
samhälle med alltmer krympande resurser och en ökad belastning på miljön 
kan denna undervisningsform vara en lösning som på sikt innebär en minskad 
belastning på såväl miljö som infrastruktur. Även ur ett internationellt 
rättviseperspektiv är undervisning online generellt och i virtuella världar 
specifikt ett intressant område. Det kan därför vara viktigt att ta reda på om 
och i så fall varför undervisning i Second Life (och naturligtvis i andra 
virtuella världar, men detta ligger utanför området för denna undersökning) 
minskat under senare år samt hur man som lärare upplever denna form av 
undervisning. I linje med detta resonemang har undersökningen inriktats på 
att kartlägga faktorer som påverkar lärare som sysslar med undervisning i 
Second Life och jämföra dem med traditionell undervisning.  

6.4 Metodreflektion 
Beslutet att gå tillväga med själva undersökningen på det sätt som skedde 
växte fram under resans gång och kändes naturligt. För varje steg som 
bestämdes övervägdes olika metoder för att få in nödvändig information och 
därefter valdes den metod som verkade mest lämpad.  
 
I efterhand kan dock sägas att arbetet med att formulera enkätfrågor 
antagligen borde ha startat tidigare, men då hade det å andra sidan troligen 
inte hunnits med lika mycket litteraturinläsning. Det hade också varit bättre 
om det funnits tillräckligt med tid för att kontakta fler respondenter när det 
kom in så få svar på enkäten och försöka få upp svarsprocenten och därmed 
tillförlitligheten. Några öppna intervjuer hade också kunnat vara på sin plats 
för att stämma av mot undersökningsresultaten.  
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7  Avslutning  
I undersökningens avslutande del visas vilka slutsatser som dragits samt 
framförs förslag till vidare forskning.  

7.1  Slutsatser 
De tydligaste resultaten som undersökningen kommit fram till är följande:  

Användning av virtuella världar i högre utbildning:  

• antalet lärare som använder SL i undervisning har minskat och de som 
finns kvar är antagligen en kärna av entusiaster som använt SL ganska 
länge och har hittat en undervisningsform som fungerar för dem 

• SL-lärare använder pedagogiska modeller som i en eller annan form 
bygger på social konstruktivism. Vissa anser sig inte – i strid med all 
studerad litteratur – behöva några pedagogiska modeller och/eller att 
det inte är någon skillnad på onlineundervisning och klassrumsunder-
visning. 

Förutsättningar för undervisning via virtuella värl dar:  

• attityder till undervisning i Second Life som lärare möter från sina re-
spektive lärosäten är i anmärkningsvärt hög grad negativa – samtliga 
egeninskrivna alternativ var varianter av ”unresponsive”. Problemlös-
ning sker i första hand med onlinekolleger. 

• det behövs en mer pålitlig och mindre klumpig och tidskrävande me-
tod för identitetskontroll av studenter 

• problem med tekniken är mycket vanliga, liksom att det ofta är svårt 
för nybörjare att ”komma in i” och snabbt lära sig använda miljön. 

Skillnader mellan traditionell och virtuell undervi sning: 

• språkundervisning verkar ha större likheter mellan traditionell under-
visning och undervisning i Second Life 

• kursförberedelser och undervisning i SL tar mer tid än motsvarande 
undervisning i mer traditionell form trots att de flesta av responden-
terna anser sig vara mycket eller ganska mycket erfarna 
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7.2  Förslag till fortsatt forskning 
Från en obsolet sida (Second Life Wiki) kunde något utläsas om hur mycket 
material som faktiskt fanns därute tidigare, men som inte längre uppdateras 
och underhålls. Det faktum att wikin inte uppdaterats kan i detta fall ses som 
en fördel, då man kan få en bild av hur resurserna sett ut tidigare. Vad beror 
denna minskning på? Hur går det ihop med den entusiasm som i många fall 
kan ses hos lärare som fortfarande använder SL?  
 
Är det så att högre undervisning med SL som redskap verkligen håller på att 
dö ut, eller är det bara en ganska förutsägbar utveckling som följd av den 
första hypen? Det vill säga att de som fortfarande håller på är ganska 
“hardcore” och att undervisning i SL för dem har blivit ett viktigt inslag i 
deras arbete och som de tycker är både pedagogiskt och praktiskt hållbart? I 
så fall kan man kanske säga att de som bara ”hängde på för att det var nytt” 
nu har skalats av, men att en stark grupp entusiaster fortfarande fortsätter och 
möjligtvis även växer, och i så fall möjligen på ett mer stabilt och 
vidareutvecklat sätt än vid den tidigare boomen.  
 
Nedanstående två länkar skulle kunna vara intressanta som en utgångspunkt 
till forskning om Second Life i undervisning ur en mer teknisk synvinkel än 
det perspektiv som använts i denna undersökning, exempelvis hur Second 
Life kan integreras med andra plattformar som används i undervisning.  
 
S.L.O.O.D.L.E – Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning 
Environment 
Blackboard Integration 
 
Den enorma satsning University of Texas gjort och som nämns i tidigare 
avsnitt kunde med fördel utgöra ett område för vidare forskning – vad hände 
med projektet? Fortgick det trots att Leslie Jarmon gick bort efter att 
projektet pågått endast en kort tid? Vilka resultat har man i så fall kommit 
fram till? 
 
Som diskuterats i avsnittet Resultat och analys har många respondenter 
angivit att de möts av varierande grader av oförstående hos sina lärosäten. 
Vad beror detta på? Enligt exempelvis Jarmon (2009) finns enorma 
ekonomiska fördelar i och med att man slipper bygga hela 
undervisningslogistiken i traditionell klassrumsundervisning. Denna 
motsägelse skulle med fördel kunna undersökas vidare. I hur stor 
utsträckning har lärosätenas attityd gentemot sina lärare i virtuella världar 
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bidragit till den eventuella trenden att undervisning i virtuella världar inte 
fortsatt blomstra i den omfattning man trodde för några år sedan?  
 
Eftersom flertalet respondenter i denna undersökning använder sig av person-
lig kontakt innan kursstart för att försäkra sig om att studenten är den person 
han eller hon utger sig för att vara verkar här finnas utrymme för vidare 
forskning. Detta system kan anses ganska klumpigt, tidskrävande och osäkert 
och borde kunna göras bättre, möjligen genom någon slags internationellt 
system för digital identitetskontroll motsvarande BankID eller liknande?  
 
Stämmer det att det alltid tar längre tid att förbereda kurser som hålls i Se-
cond Life, och är detta i så fall sant för alla virtuella världar? Onlineunder-
visning överhuvudtaget? I hur stor utsträckning kan man för närvarande åter-
använda kursmaterial? Hur skulle man kunna systematisera och/eller modula-
risera detta och göra materialet i högre grad återanvändningsbart? 
 
I Second Life är det svårt att vara nybörjare enligt den studerade litteraturen. 
Detta stämmer även med uppsatsförfattarnas egna erfarenheter. Men det finns 
en uppsjö av tutorials och råd man kan få tillgång till i själva miljön – räcker 
inte det? Och varför räcker det i så fall inte? Behövs någon slags 
grundläggande generell ”körkort” eller preppkurs för att studenter lättare ska 
kunna tillgodogöra sig högre undervisning i SL?  
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Bilaga 1: respondenterna  
 
De personer som svarade på frågeformuläret kom från följande lärosäten: 
 
Victoria University of Wellington 
University of Western Sydney 
talkdemy 
RMIT University 
Linnaeus University 
University of Hull 
University of Southern Queensland 
Tertiary 
University of Southern Denmark 
Hudson Valley Community College 
University of Arizona 
Umeå universitet 
University Bielefeld, Germany 
Utrecht University 
 
Vad som menas med “Tertiary” är obekant och svårt att spåra. Någon 
respondent kan kanske ha missförstått frågan, eftersom begreppet “tertiary” 
normalt snarare betecknar en nivå än ett specifikt lärosäte. En förhållandevis 
stor andel av de representerade lärosätena ligger i Europa, vilket var lite 
förvånande eftersom den ursprungliga kontaktlistan innehöll större andel 
lärosäten från USA. Möjligen kan detta förklaras med att de europeiska 
lärosätena är med i projektet Euroverse och fick ett rekommendationsbrev om 
denna undersökning av en av sina egna medlemmar, David Richardson från 
Linnéuniversitetet.  
 



   
 

60 
 

Bilaga 2: ordlista 
 
Assessment: bedömning av studentprestation  

Avatar: den kroppsliga manifestationen av en person i en 3D virtuell värld  

Induktiv ansats: Man låter verkligheten och den tolkning man gör av de 
undersökta individernas verklighet utgöra studiens bas. Därefter kan man 
generalisera till teorier, det vill säga utvärdera om huruvida de resultat man 
fått fram i sin undersökning stämmer överens med existerande teorier och i så 
fall på vilket sätt. Att arbeta på detta sätt kallas att man har en induktiv 
ansats, i motsats till deduktiv, då man istället utgår ifrån existerande teorier 
och en hypotes man har som man sedan kan kontrollera mot verkligheten.  

För en lekman kan det synas som om induktiv är lika med kvalitativa 
forskningsmetoder och kvantitativa metoder lika med deduktiv, men detta är 
inte alltid sant. (Hela avsnittet är taget och delvis omarbetat från Wikström, 
2013) 

Kvalitativ metod: Kvalitativ metod lämpar sig bäst för frågor av utforskande 
natur, det vill säga för att man bättre ska kunna förstå en problematik, 
situation eller vad det nu kan vara som skall undersökas. Det handlar om att 
försöka få en bild av den “mening en individ eller grupp tillskriver ett socialt 
eller mänskligt problem” (Creswell, 2009). Däremot lämpar sig kvalitativ 
metod inte för att visa på orsakssamband eller generaliseringar till population, 
eftersom man med avsikt koncentrerar sig på det som är unikt för en viss 
individ eller grupp: hur just de upplever det undersökta.  

Orsaker kan man inte heller få fram genom denna typ av metod, däremot kan 
man visa hur de undersökta individerna anser att orsakssambanden ser ut, 
vilket ju inte är samma sak.   En grundföreställning i den kvalitativa metoden 
är tolkning. Man utgår inte ifrån en bestämd uppsättning teorier eller 
antaganden utan låter verkligheten – eller den tolkning man gör av de 
undersökta individernas verklighet – utgöra studiens bas. Därefter kan man 
generalisera till teorier, det vill säga utvärdera om huruvida de resultat man 
fått fram i sin undersökning stämmer överens med existerande teorier och i så 
fall på vilket sätt.  

Den kvalitativa metodens egenskaper innebär att denna typ av metod lämpar 
sig bäst för problemställningar ungefär av typen “Hur upplevs fenomen X av 
personer i dess omedelbara närhet?”, ”Vad är en organisationskultur?”, det 
vill säga öppna frågeställningar som fokuserar på förståelse av den subjektiva 
upplevelsen snarare än den objektiva förklaringen till ett fenomen. Detsamma 
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gäller om man har få undersökningsenheter och många nyanser i det fenomen 
som ska (F2, Fagerström-Kareld, 2013).  

Kvalitatv metod lämpar sig alltså bäst för den typen av studie då man vill 
försöka förstå ett fenomen, inte förklara eller beskriva detsamma. Både 
Creswell och Jacobsen (Creswell, 2009 och Jacobsen, 2002) är noga med att 
påpeka att valet av forskningsmetod inte bara beror på hur frågeställningen 
ser ut och fungerar, utan även på forskarens filosofiska världssyn och 
grundinställning. Den kvalitativa studien anses ha en ”mjukare” inställning, 
en grundsyn som går ut på att meningsskapande är något som hela tiden 
pågår, något som sker i samspel mellan individer. Det finns egentligen ingen 
”objektiv” verklighet, därför är det mest meningsfullt att studera hur 
människor uppfattar fenomen. (Hela avsnittet är taget och delvis omarbetat 
från Wikström, 2013) 

Kvantitativ metod: Kvantitativ metod är ett sätt att “pröva objektiva 
antaganden genom att undersöka relationen mellan variabler” (Creswell, 
2009). Det är frågeställningen som avgör vilken metod man bör använda sig 
av i sin forskning. Kvantitativ forskning beskrivs ofta som hypotestestande 
(Jha, 2008). I övrigt gäller att frågeställningen bör vara relativt klar för att 
man med framgång ska kunna använda sig av kvantiatativ metod. Oftast 
använder man en deduktiv ansats, då det är svårt att exempelvis utforma ett 
frågeformulär för många individer på en oklar grundval.  
 
En kvantitativ undersöknings starka sidor kan vara att med hjälp av enkätsvar 
visa på mer eller mindre statistiskt klarlagda samband och göra jämförelser 
mellan olika grupper eller att genomföra empiriska experiment under 
kontrollerade förhållanden som sedan kan upprepas av andra (Creswell, 
2009). Man kan säga att den kvantitativa traditionen är en förlängning av den 
positivistiska skolan, i det avseendet att man ägnar sig inte åt tolkning och 
meningsskapande utan åt mer konkreta och praktiska frågor.  
 
Detta antyder en världssyn som är annorlunda än i den kvalitativa skolan – en 
världssyn där man anser att det finns någon slags mer eller mindre objektiv 
sanning om världen och verkligheten och att denna sanning kan mätas och 
undersökas. I kvantitativ metod är statistik ett grundbegrepp. Här kan man 
dela in statistik i två områden: Beskrivande statistik och Förklarande statistik. 
Beskrivande statistik beskriver grupper av individer. Här använder man 
tabeller, diagram samt olika former av mått: central-, spridnings- och 
sambandsmått. Inom Förklarande statistik drar man allmängiltiga slutsatser 
baserade på sannolikhetsbegrepp med utgångspunkt från ett begränsat 
observationsmaterial (stickprov). Här använder man också hypotesprövning 
(F3, Jokela, 2013). Frågeställningar som bäst undersöks med hjälp av 



   
 

62 
 

kvantitativ metod kan beskrivas som välgrundade – i den meningen att man 
som forskare redan innan vet ganska mycket om sitt område. Ofta har man 
enligt ovan en deduktivt framtagen hypotes, baserad på redan existerande 
forskning, som man vill undersöka giltigheten av.  
 
Inom den kvantitativa ansatsen använder man inte begreppet tolkning, det 
man är intresserad av är istället att mäta och jämföra. Här använder man ofta 
stickprov för att undersöka information som ska kunna gå att generalisera till 
population. Med detta menas att man inom den kvantitativa metoden 
undersöker många individer i varje undersökning och att detta medför vissa 
begränsningar och krav. Om man har tillräckligt många respondenter behöver 
undersökningen vara strukturerad så att man kan analysera svaren på ett 
enkelt sätt – annars får man så mycket data att det blir omöjligt att analysera 
denna. Därför använder man ofta frågeformulär – enkäter med mer eller 
mindre slutna svarsalternativ – som undersökningsmetod. Dessa är enkla att 
skicka ut eller läsa upp för respondenterna och relativt enkla att analysera.  
 
Kvantitativ metod lämpar sig följaktligen ofta bäst för den typ av studie då 
man vill kunna generalisera resultatet till en hel population. Även observation 
i en kontrollerad omgivning – experiment – är något man finner inom den 
kvantitativa traditionen. Dessa är dock oerhört resurskrävande att sätta upp 
och det är svårt att ha kontroll över alla variabler, så experiment är inte en 
vanligt förekommande undersökningsmetod. (Hela avsnittet är taget och 
delvis omarbetat från Wikström, 2013) 

Machinima är ett sammandraget ord bildat från de två orden machine och 
cinema (maskin och film) och avser en filmgenre och produktionsteknik 
relaterad till den. Genren består av film skapad med hjälp av tre-
dimensionella datorspel där spelets grafik används för att skapa filmens 
scener. Filmens aktörer är alltså spelfigurer, kontrollerade av personer eller 
styrprogram. Filmen kan sedan dubbas, redigeras och bearbetas. Det mesta av 
machinima-filmens produktion kan utföras på en vanlig persondator. 
(Wikipedia) 

MUVE:  Multi-User Virtual Environment, ett annat uttryck för virtuell värld  

Non-player characters (NPC) – karaktärer som inte kontrolleras av en 
användare I en virtuell värld, spel eller liknande.  

Podcast – en digital mediafil, eller en samling av sådana filer, som 
distribueras via Internet.  
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Problembaserad inlärning (PBL) – en  inriktning inom pedagogik inom 
vilken fokus för inlärningen är problemsituationer snarare än innehåll. 
Studenter arbetar i små team och får handledning.  

Reliabilitet  – detta är ett viktigt begrepp inom vetenskaplig forskning och 
handlar om hur noggrann och pålitlig mätningen i en undersökning är.  
(Ur Nationalencyklopedin: reliabilite´t , tillförlitlighet, inom 
beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i 
t.ex. ett test eller experiment är.) 

Validitet  – även detta är ett viktigt kvalitetsbegrepp inom vetenskaplig 
forskning och handlar om att man verkligen mäter det man vill mäta.  
(Ur Nationalencyklopedin: validite´t , den utsträckning i vilken ett 
mätinstrument mäter det som man avser att mäta) 
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Bilaga 3: enkätfrågor 
 
Background questions (mandatory): 
1) Which educational institution do you belong to? 
2) In which kind of courses do you utilize Second Life as a teaching tool? 

(Please state the main topic of the course, such as Art, Architecture, 
Graphic Design, Software Engineering, etcetera) 

3) In what type of course do you use SL as a tool?  (Please check one or 
more alternatives) 
a) campus-based  
b) distance  

 
Conditions and restrictions 
4) How do you prepare your teaching in SL (Please check one or more alter-

natives) 
a) creating a teaching environment in SL, e.g, a simulation, scenario 
b) further develop an already existing environment, e.g. a simulation, ob-

ject  
c) pedagogical discussions with your colleagues at the educational insti-

tution 
d) discussions about practical issues with with your colleagues at the ed-

ucational institution 
e) discussions with students 
f) studying evaluations from previous courses 
g) pedagogical discussions with others via online fora, discussion groups 

in SL, other teachers in SL 
h) discussions about practical issues with others via online fora, discus-

sion groups in SL, other teachers in SL 
i) studying literature on practical issues in SL 
j) studying literature on pedagogical models and theories for teaching 

and learning in SL 
k) any other way, which? 

5) How do you experience your role as a teacher in a course held in SL 
compared to you role as a teacher in a campus course? (Please check the 
figure you feel responds to your opinion, 1 = strongly disagree, 2 = agree 
to some degree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = agree strongly) 
a) teaching a course in SL requires more work when it comes to prepara-

tions before the course  
b) when I teach a course in SL I am more active towards the students 

when it comes to tutoring, supervisning, time for questions, group 
discussions etc 
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c) I feel that I have more authority in an SL student group compared to a 
campus student group 

d) my teaching in SL is more focussed on cooperation and collaboration 
than the teaching in a campus course 

e) I think students in SL-based courses takes more initiative than they do 
in campus-based courses 

f) it is difficult to convey course content and knowledge using SL than 
in a campus-based course 

g) in SL-based courses, Im rather a tutor or a discussion session partner 
than a traditional leader and central figure ofthe course 

h) my students get a clear role as co-creators of the courses content in SL 
i) egna kommentarer och reflektioner 

6) What pedagogical models and theories supports you when developing a 
course that will take place partly in SL? 

7) To what extent have you built your own learning environment? (Please 
check one or more alternatives) 
a) completely 
b) partially 
c) cooperation with others 
d) none at all 

8) What attitudes do you encounter as a teacher in virtual education from 
your university? (Please check one or more alternatives) 
a) understanding 
b) generous 
c) prejudiced 
d) contempt 
e) interested 
f) patronizing 
g) respectful 
h) other? 

9) How experienced and accustomed as a teacher in SL do you think you 
are? (Choose an option) 
a) very experienced 
b) experienced 
c) less experienced 
d) novice 

10) How much time / month do you spend with other teachers (in your own 
university or online) to develop education in SL? (Hours/month) 

11) How much time / month do you spend with other teachers (in your own 
university or online) to develop LOs designs in SL? (Hours/month) 
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12) How much time / month do you spend with other teachers (in your own 
university or online) to develop ideas for teaching in SL? (Hours/month) 

13) How much time / month do you spend with other teachers (in your own 
university or online) to develop other SL-related things and what? 
(Hours/month) 

14) How do you manage your own difficulties and setbacks as regards to use 
and / or designing environments in SL for teaching? (kryssa i ett eller 
flera alternativ) 
a) group discussions on your university 
b) discussions with other teachers directly in SL 
c) discussions with others by mail and other online forums 
d) own studies 
e) other? 

15) How much time does the preparation for a course take in SL compared to 
other education (much more, more, about the same, less, much less)? 

16) What teaching methods do you use in SL? (kryssa i ett eller flera alterna-
tiv) 
a) lectures 
b) streaming audio / video 
c) powerpoints that is uploaded 
d) group discussions / seminars 
e) group projects 
f) quests / individual explorations 
g) design something together in the student group who will then be built 

together 
h) demonstrations 
i) simulation (also virtual performance) 
j) scenarios where students may interact with a particular environment 

and its inhabitants 
k) build individual projects in a shared space (as in a studio RL) 
l) virtual debates 
m) identity shifting activities 
n) Role Playing 
o) interaction with chat bots 
p) 3D Art experiments – motion possible 
q) 3D Data visualization – multifaceted representations of images or text 
r) 3D Modeling – ships, the body, buildings, campuses 
s) Business meetings – pitch a budget 
t) Collaboration – on shared tasks 
u) Conferences and business meetings 
v) Campus representations 
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w) Design and Building – creating immersive context, scripted tools 
x) Exhibits – in sciences such as astromony, physics, etc 
y) Job interviews – learning to participate in such 
z) Libraries – interactions with 
å) Museums – interactions with 
ä) Political campaigns, activism, social awareness 
cc) Performances – live or recorded, music or other 
dd) Re-enacted scenarios – murder mysteries 
ee) Reflection – while sitting on a virtual cloud or in a virtual church 
ff)  Role play – arts, history, health, business 
gg) Social interactions – meet with friends, work together on homework 
hh) Story telling – dialogue and structure 
ii)  Virtual offices – meeting places with students or clients 
gg) Games 
hh) Serious games 
ii)  Gamefiction 
jj)  other? 

 
User acceptance 
17) How do you ensure the student's identity? (Please check one or more al-

ternatives) 
a) electronic identity documents 
b) personal contact before the course 
c) other? 

18) How do you ensure that all students have access to the technology needed 
to use SL? (Please check one or more alternatives) 
a) provide a computer room 
b) makes certain technological requirements that students must meet in 

order to join the course 
c) other? 

19) How do you experience that students work in a SL-course versus a cam-
pus course? Please check the number that best applies (1 = strongly disa-
gree, 2 = agree to some degree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = agree strongly) 
a) it is easier to form groups in SL that bother the class 
b) students in SL-based courses are more passive than other students 
c) students dare to question the content of the course and the teacher 

more in SL 
d) it is more difficult to build a sense of student community in SL 
e) students experience teaching as more engaging in SL 
f) students generally receive better grades in a SL-based course 
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g) students in an SL-based courses are taking more initiative than they 
do in campus courses 

h) students complain a lot about how difficult it is to use SL in the be-
ginning 

i) the complaints decreases during the course 
j) students spend too much time in customizing their avatar 
k) students find it difficult to embrace the pedagogical content 
l) it is more difficult to convey course content and knowledge using SL 

than in a campus course 
20) What do you do for students so that they quickly and thoroughly can un-

derstand SL? (Please check one or more alternatives) 
a) manual 
b) faq online 
c) opportunities to chat with the teacher 
d) tutorials 
e) as a teacher you are online in SL together with the students large 

amount of time 
f) you as a teacher are available by text message, email, IM systems and 

/ or complementary programs such as Group / Skype 
g) individual quest / mission to experience interesting SL-areas 
h) group quest / mission to experience interesting SL-areas 
i) team play 
j) presentation by students 
k) build something individually 
l) build something in the student group 
m) change the avatar after own preferences 
n) extra teaching / tutoring to students who have trouble finding their 

bearings in SL 
o) other? 

21) What kinds of problems usually occur in a SL course? (Please check one 
or more alternatives) 
a) various types of identity problems to the student upon introduction to 

an immersive world 
b) one or more students refuse to cooperate 
c) one or more students have difficulties with learning SL enough to be 

able to follow instructions 
d) one or more students need more support than others to embrace the 

pedagogical content 
e) outsiders disrupt the teaching in SL 
f) persistent connection problems or other technical problems for the 

student 
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g) other? 
22) What proportion of your courses are normally used in SL? (Please check 

one or more alternatives) 
a) 1-2 hours to try out SL 
b) about 2 hours a week in a particular module 
c) regular education as special SL-events to gather around and discuss 
d) consistent throughout the course 
e) Annat, vad? 

 
 
Assessing student performance  
23) How do you support students when they are "stuck" or need to ask about 

the content they have not understood? 
a) chatt 
b) email 
c) group discussions in SL 
d) individual discussions in SL 
e) individual discussions IRL 
f) other? 

24) What methods do you use for evaluating the students during the course? 
(Please check one or more alternatives) 
a) quests and quizzes  
b) problem analysis 
c) reports 
d) machinima-based assessment 
e) group wikis 
f) individual blogs  
g) linked assessments  
h) hypertext essays 
i) Role Playing in SL with evaluation according to established criteria 
j) supervised oral discussions in small groups in SL 
k) self evaluation 
l) peer-based evaluation 
m) guided role play 
n) individual written examinations in SL 
o) individual written examinations in IRL 
p) individual oral presentation in SL 
q) Individual oral presentation IRL 
r) group work – creating something together in SL 
s) group work – creating something together IRL 
t) group-based oral presentation in SL 
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u) group-based oral presentation IRL 
v) iindividual oral presentation IRL 
w) annan, vilken eller vilka? 

25) How do you experience the assessment of student presentations compara-
tively with other type of education forms? Please check the number that 
best applies (1 = strongly disagree, 2 = agree hardly, 3 = neutral, 4 = 
agree, 5 = strongly agree) 
a) it is easier to rate a student in a course that had taken place in SL 
b) I think I have a better supporting document for the scores at a courses 

in SL 
c) I feel that the result of SL's "immersive" nature is that students be-

come more involved in teaching and thus acquire more knowledge 
d) I get a better picture of the knowledge students have acquired in a 

campus course 
e) students behavior in class affects grading more 
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