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Sammanfattning 

 

Virtual reality (VR) är en datorgenererad 3-D representation av verkliga eller påhittade miljöer. 

VR används för att skapa verklighetsnära simuleringar som ger användaren möjligheten att 

uppleva sig vara närvarande i den miljö som simuleras. VR tillämpas för utbildnings- och 

träningssyfte, dock tar teknologin en växande roll inom utbildning vilket anses vara ett 

alternativ som ersätter traditionell undervisning. Problemet är att forskningen som finns 

angående VR inom ingenjörsutbildningar är bristande, samt att det inte tar hänsyn till lärarnas 

synvinkel när det gäller VR som utbildningsverktyg. Vilket kan leda till VR tillämpningar som 

inte håller i verkligheten. Syftet med studien är att undersöka VR:s nuvarande ställning inom 

ingenjörsutbildningar, genom att identifiera möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas 

inställning angående VR som utbildningsverktyg. 

 

En kvalitativ studie utfördes för att kunna undersöka syftet. Data för studien samlades in via en 

digital spårundersökning inom högre utbildning om VR och semistrukturerade intervjuer med 

programansvariga för olika ingenjörsprogram. Resultaten av studien visar att programansvariga 

har en positiv inställning till VR, och att VR tillämpas i begränsad omfattning inom de 

universitet/högskolor som undersöktes. För övrigt tillämpas VR mest för forskningssyfte. 

Bristen på VR:s tillämpning inom utbildningar kan bero på olika faktorer, tex: brist på tillit för 

VR-teknologin, tydligt användningssyfte saknas och behov finns för utvecklingen av VR-

simuleringar. Det finns också möjligheter med VR, vilket är att det har olika positiva 

individuella effekter, det är kostnadseffektivt och det finns VR-laboratorium som kan användas 

för tränings- och utvecklingssyfte. 

 

Nyckelord: högre utbildning, ingenjörsutbildning, teknik, tillämpningar, utmaningar, virtuell 

verklighet, virtuell teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

Virtual reality (VR) is a computer generated 3D representation of real- or fictional 

environments. VR can be used to create real-life simulations that allow users to experience 

being present in the environment that being simulated. VR is applied for the purpose 

of  education and training. However, technology takes on a growing role in education as it is 

considered an alternative to replace traditional teaching. The problem is that research on VR in 

engineering education is limited and it does not take into account the educators’ point of view 

regarding VR as an education tool. Which can lead to VR applications that do not hold in reality. 

The purpose of the study is to investigate VR's current position in engineering education 

through the identification of opportunities and challenges, based on the educators’ attitude 

towards VR as an education tool. 

 

A qualitative study was carried out to investigate the subject matter. The data for the study was 

collected via digital trace survey about VR and semi-structured interviews with 

programmanagers from various engineering programs. The results of the study shows that 

programmanagers have a positive attitude towards VR and that VR implementation as an 

education tool is limited within the universities / high schools that were investigated. 

Furthermore, VR is mostly used for research purposes. The lack of VR's application in 

education can be due to various factors that are regarded as challenges, which are: lack of 

confidence in VR-technology, lack of purpose of use and in need for development of VR 

simulations. There is also opportunities with VR which are: that VR has various positive 

individual effects, it is cost effective and that VR-laboratories are available for training and 

development purposes when applying VR. 

 

Keywords: applications, challenges, engineering education, higher education, technology, 

virtual reality, virtual technology 
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1. Introduktion 
Virtual Reality (VR) är en datorgenererad 3D-representation av verkliga eller påhittade miljöer 

(Martirosov & Kopecek 2017). VR används för att skapa verklighetsnära simuleringar som ger 

användaren möjligheten att uppleva sig vara närvarande i miljön som simuleras. Känslan av 

användarens närvaro i miljön varierar beroende på mängden av sinnen som stimuleras med 

hjälp av VR-tillbehör (Martirosov & Kopecek 2017). 

 

Flertal olika områden använder VR allmänt för tränings- och utbildningssyfte för att utveckla 

kompetens (Thompson et al. 2018). Detta sker i form av VR-simuleringar, som exempelvis kan 

vara flygsimuleringar för piloter, operationssimulering för läkare eller laborationssimulering 

för forskare (Thompson et al. 2018). Inom utbildning spelar VR en växande roll då mer fokus 

sätts på att utveckla VR-innehåll för utbildningssyfte, och VR förväntas spela en viktig roll 

inom högre utbildning (Abulrub, Attridge & Williams 2011; Añorbe-Díaz et al. 2016; 

Manzano-Agugliaro & Salmerón-Manzano 2018). Forskning visar att både kvalité och 

effektivitet i högre utbildning förbättras med hjälp av VR-teknologin, eftersom VR har många 

pedagogiska fördelar som behövs inom högre utbildning (Aitken et al. 2017). VR ger 

möjligheten för studenterna att kunna använda laborationsutrustning som kan vara otillgänglig 

eller alltför dyr (Lorenzo, Rubio & Vergara 2017). Implementering av VR kan även vara till 

hjälp för att undvika slitage på fysiska utrustningar vid laborations- eller 

klassrumsundervisning. VR-teknologin ger också möjligheten för virtuella klassrum som kan 

rymma betydligt fler studenter jämfört med nuvarande fysiska klassrum (Lorenzo, Rubio & 

Vergara 2017). 

 

Ingenjörsutbildning är ett område inom högre utbildning som kan tillämpa VR där det forskas 

kontinuerligt. Forskningen handlar mest om VR:s pedagogiska fördelar inom specifika 

tillämpningsfall enligt Żmigrodzka (2017). Denna forskning visade att VR kan förbättra 

kognition, öka interaktivitet, social interaktion och motivation (Gao et al. 2017; Chi et al., 

2018). Dessa är fördelar vid användning av VR som ingenjörsutbildningarna kan nyttja, 

fördelarna som nämns ger intrycket att VR är populärt inom utbildningar och implementeras i 

en bred grad. De pedagogiska fördelar har fått lärarnas uppmärksamhet inom 

ingenjörsutbildningar. Klopfer et al. (2018) menar att det är pedagogers- och 

utbildningsdesigners ansvar att fokusera på bästa sätt att införliva VR i det pedagogiska 

sammanhanget. 

 

Lärarna är en byggsten för utbildningssystemet och deras åsikt bör tas hänsyn till, särskilt när 

det gäller nya utbildningsverktyg eller tekniker. Lärare som har mer insikt i 

ingenjörsutbildningar kan säkert bidra till den pågående diskussionen angående VR som 

utbildningsverktyg inom respektive utbildning. Deras deltagande kan belysa vissa aspekter från 

sina utbildningar vilket kan bidra till upptäckandet av faktorer som är för eller emot VR:s 

tillämpningar. Enligt Lorenzo, Rubio och Vergara (2017) handlar 47 % av publicerad VR- 

forskning mellan 1992 - 2017 om ingenjörsutbildningar, men en genomgång av VR relaterad 

forskning visar annorlunda resultat. VR-forskning som handlar om ingenjörsutbildningar 

mellan 2015 - 2018 utgör 11% av den totala VR-forskningen inom högre utbildning (Se bilaga 

3). Antalet publicerad VR-forskning är färre när det gäller Sverige, och ett väsentligt 

lärarperspektiv saknas. De förväntas medverka gällande tillämpningen av VR. 

Ingenjörsutbildningar ska kunna nyttja VR-teknologin på bästa möjliga sätt, genom att 

investera i möjligheterna och bemöta utmaningarna. Studien kan lägga till ett behövligt 

perspektiv utifrån några av Sveriges ingenjörsutbildningar. 
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1.1 Syfte 

Syfte med denna studie är att undersöka VR:s nuvarande ställning inom ingenjörsutbildningar 

i Sverige, genom att identifiera möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas inställning på VR 

som utbildningsverktyg. Framtidens utbildningsdesigners kan använda studien som stöd vid 

tillämpning av VR inom ingenjörsutbildningar. 

 

1.2 Forskningsfråga 

För att uppnå studiens syfte behöver följande fråga besvaras: 

1. Vilka möjligheter och utmaningar har VR inom Sveriges ingenjörsutbildningar utifrån 

lärares perspektiv? 
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2. Teoretiskt ramverk 
Det finns olika faktorer som kan påverka VR inom högre utbildning, då kategoriseras dessa 

faktorer till möjligheter och utmaningar. Möjligheter består av individuella effekter och 

kostnadseffektivitet medan utmaningarna består av utrustning i experimentell fas, 

kompletterande utrustning och utveckling. Dessa kategorier förklaras nedan. 

2.1 Möjligheter 

2.1.1 Individuella effekter  

Högre utbildningsansvariga är väldigt intresserade av VR-teknologin, eftersom digitalisering 

och multimedia har blivit ett lockande alternativ för information, kunskap och kommunikation 

(Żmigrodzka, 2017). Kommande generationer av studenter kommer att använda sig av nya 

teknologier för att ta in information på olika sätt. Detta kräver introduktion av nya teknologiska 

lösningar som VR inom traditionella utbildningar, vilket kan bidra med ökat intresse för 

undervisning (Żmigrodzka 2017). 
 

VR som utbildningsverktyg kan hantera de traditionella utbildningarnas brister som abstraktion 

och brist på interaktivitet, detta motiverar studenter att lära sig kunskap på ett sätt som 

uppmuntrar interaktion och fördjupning i ett verklighetsnära scenario (Gao et al. 2017). VR:s 

egenskap att skapa virtuella miljöer ökar interaktiviteten eftersom användaren får möjligheten 

att interagera med objekt i en virtuell miljö. Interaktiviteten är en viktig aspekt som saknas i det 

traditionella undervisningssättet, vilket kan betraktas som en möjlighet för högre utbildningar. 
 

Tillämpningen av VR prövas även genom språkrelaterade utbildningar. Ett exempel på detta är 

ett experiment som utfördes inom en grundläggande engelskakurs, vilket gavs på Taiwans 

universitet. Studenterna fick möjligheten att använda VR och interagera med varandra i en 

virtuell miljö (Chen 2016). Målet med experimenten var att undersöka VR:s effekt på 

studenternas språkliga förmåga. Studenterna löste språkliga utmaningar med varandra i virtuell 

miljö vilket visade positiva resultat (Chen 2016). Resultaten visade att studenternas språkliga 

förmåga förbättrades tack vare den virtuella miljön som hade en positiv effekt på studenternas 

kognition (Chen 2016). Dessutom ökade upplevelsen sociala interaktioner mellan studenter, 

detta beror på att de hjälpte varandra för att kunna lösa uppgifter (Chen 2016). VR:s förmåga 

att förbättra studenternas kognition och öka social interaktion är styrkor och möjligheter som 

bör nyttjas. 
 

Motivationen vid användning av VR är en huvudsaklig anledning att investera i teknologin. Chi 

et al. (2018) menar att VR har en oerhörd potential att öka studenters deltagande, motivation 

och interaktion. Den ökade motivationen anses vara på grund av att studenterna befinner sig i 

miljön som de lär sig om. En del forskare anser realismen i VR som en motiverande faktor. 

Motivation förses med hjälp av VR:s förmåga att simulera verklighetsnära miljöer (Martirosov 

& Kopecek 2017; Aitken et al. 2017). Enligt Chen (2016) är jämn 3D-bildsövergång och 

realismfaktorer som bidrar till studenters motivation, vilket betyder att studenterna är mer 

intresserade att lära sig tack vare dessa faktorer. Guan et al. (2018) håller med att stark känsla 

av närvaro i en virtuell miljö ökar studenternas engagemang och motivation. 
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2.1.2 Kostnadseffektivitet  

Anskaffningskostnaden av VR-utrustning var till en början en utmaning, men kostnaden sjönk 

och gjorde tillämpningen av VR möjlig inom olika områden (Gao et al. 2017). Den minskade 

kostnaden frambringar möjligheter inför de som vill experimentera med VR, men VR-

teknologin har en annan positiv påverkan som i sig kan minska undervisningskostnaderna. 

Jimeno-Morenilla et al. (2018) menar att både träning och utbildning i verkliga förutsättningar 

kan vara kostsamma, detta gör att användning av simuleringar blir ett mer lockande alternativ. 

Inom utbildningar minskas kostnaden i laborationsundervisning eftersom det inte behövs ta 

hänsyn till behovet av att köpa dyra utrustningar (Jimeno-Morenilla et al. 2018). Żmigrodzka 

(2017) anser att en kombination av VR och utbildning gör det möjligt att skapa artificiella 

laboratorier som användes av både amatör och professionell forskning. Kostnaden av 

utbildningsutrustning kan vara ett hinder för många utbildningar, då är det en möjlighet att 

minska denna. Den minskade kostnaden ger möjligheter för högre utbildningar att 

experimentera mer med VR. 

2.2 Utmaningar 

VR kräver kompletterande hårdvara och mjukvara för att kunna presentera realistiska 

simuleringar. Petrakou (2010) undersökte tillämpning av virtuell miljö som simulerar en 

klassrumsmiljö med både elever och lärare. Petrakou (2010) upptäckte att brist på vissa aspekter 

som röstkommunikation och ansiktes igenkännande påverkade upplevelsen, och lärarens 

kommunikation med studenterna negativt. Petrakou (2010) menar att den virtuella miljön i sig 

är otillräcklig. Det finns två huvudanledningar som bidrar till detta, den ena anledningen är brist 

på mjukvara som kompletterar virtuella miljön och främjar utveckling av ytterligare 

virtuellinnehåll (Añorbe-Díaz et al. 2016). Den andra är brist på kompletterande hårdvara som 

exempelvis sensorer som speglar ansiktes reaktioner i den virtuella miljön vilken är väsentlig i 

en klassrumsmiljö (Añorbe-Díaz et al. 2016). Sabalic och Schoener (2017) anser att VR-

utrustning fortfarande är i en experimentell fas, då denna kan inte helt simulera tränings- och 

utbildningssituationer. Dessa är faktorer som kan hindra VR:s introduktion i 

ingenjörsutbildningar. 
 

2.3 Teoretisk modell 

 
Figur 1: Modell ur teoretiska ramverket. 
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Studiens teori är ganska tunn och det beror på att tidigare forskning som är relevant till studiens 

ramverk också är tunn. Teorins genomgång visar även ett obalanserat perspektiv i tidigare 

forskning, och detta illustreras i modellen i figur 1. Eftersom mängden av forskning som är 

positivt är betydligt mer än det som betraktas som negativ. 

 

Modellen i Figur 1 presenterar olika faktorer som påverkar tillämpningar av VR, faktorerna 

delas i två kategorier som är möjligheter och utmaningar. Möjligheterna är faktorer som 

påverkar tillämpning av VR positivt, medan utmaningarnas påverkan betraktas som negativt. 

Dessutom anses möjligheter som en uppmuntrande effekt vilket kan leda till ökad tillämpning 

av VR inom ingenjörsutbildningar medan utmaningar leder till begränsad tillämpning av VR.   
 

Möjligheterna är uppdelade i två kategorier som individuella effekter och kostnadseffektivitet 

eftersom de påverkar olika aspekter av VR:s tillämpning. Individuella effekter handlar om 

effekterna som påverkar användaren av VR positivt vilka är att VR förbättrar kognition, ökar 

social interaktion, motivation och interaktivitet. Termen individuella effekter valdes eftersom 

de påverkar användaren på en individuell nivå. Den andra viktiga kategorin inom möjligheterna 

är kostnadseffektivitet, som handlar om den positiva ekonomiska effekten av VR. Denna 

kategori består av två faktorer, som att användning av VR minskar utrustningskostnaderna, 

eftersom behovet för vissa utbildningsutrustningar kan ersättas med simuleringar i virtuella 

miljöer. Den andra faktorn som kan uppmuntra ökad tillämpning av VR, är att inköpskostnaden 

av VR-utrustning sjönk, som enligt forskarna kan öka tillämpning av teknologin inom högre 

utbildningar generellt. 
 

Det finns tre faktorer som påverkar tillämpning av VR som kan minska eller hindra VR:s 

tillämpning inom ingenjörsutbildningarna. Faktorerna är att VR-utrustning fortfarande är i en 

experimentell fas, att VR själv inte kan vara tillräcklig utan behöver kompletterande utrustning 

och att tillämpning av VR kräver utveckling av simuleringar. Möjligheter och utmaningar 

påverkar varandra som till exempel behovet att utveckla simuleringar som kommer att driva 

kostnaden vid tillämpningen av VR. Detta betyder att utmaningarna måste lösas för att kunna 

dra nytta av möjligheterna vilket i sig påverkar tillämpningen av VR. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av metodiken som användes för studien. 

3.1 Forskningsstrategi 

Syftet med studien var att undersöka VR:s nuvarande ställning inom ingenjörsutbildningar i 

Sverige, genom att identifiera möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas inställning 

beträffande VR som utbildningsverktyg. Dessa möjligheter och utmaningar identifierades med 

en kvalitativ studie som forskningsstrategi, och denna valdes som strategi för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Detta betydde att undersökningen utfördes inom olika ingenjörsutbildningar 

men även på en mindre avgränsad grupp, som är i det här fallet en grupp av programansvariga 

från olika universitet och högskolor i Sverige. Patel och Davidson (2011) beskriver att kvalitativ 

inriktad forskning innebär att datainsamlings fokuset är på “mjuka” data. 

Datainsamlingsmetoderna som denna studie utgår ifrån är ett digitalt spår av VR inom ett antal 

universitet/högskolor i Sverige och semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av dessa metoder 

besvarades forskningsfrågan i studien som gällde påtagliga möjligheter och utmaningar. Data 

som samlades in analyserades i form av tolkande analyser. En mer detaljerad beskrivning av de 

tolkande analyserna förklaras under dataanalys. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Digitala spår av VR inom högre utbildning 

Undersökningen av VR utfördes på både universitet och högskolor i Sverige, som har 

ingenjörsutbildningar. Sökningen utfördes på webbsidor och sociala medier som tillhörde 

respektive högskola eller universitet. Webbsidor undersöktes för att hitta bilder, illustrationer 

eller text som gäller VR. Sedan utfördes en kompletterande undersökning av sociala medier 

som tillhör respektive universitet eller högskola, exempelvis Facebook, Instagram och Youtube. 

De utgångspunkter som användes under denna undersökning är följande: 
 

• Startsida information 

• Programbeskrivning (både grund och avancerad nivå) 

• Nyhetsarkivet 

• Sociala medier 

 

Startsidans information undersöktes för att se om det fanns något som presenterade VR på ett 

intresseväckande sätt till skolan. Programbeskrivningen granskades för att ta reda på om VR 

nämns i beskrivningen eller visar tecken på att det fanns i programmet. Ifall startsidan eller 

programbeskrivningen inte hade något om VR så användes sökfunktionen på sidan. I 

sökfunktionen användes termerna “Virtuell verklighet” eller “Virtual reality”, för att hitta om 

VR fanns inom skolan. En extra sökning på sidan var om det fanns forum eller nyhetsarkiv 

tillhörande universitetet eller högskolan, i nyhetsarkivet täckte sökningen de senaste sex 

månaderna mellan januari och juni år 2019. 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Patel och Davidson (2011) menar på att när det gäller grad av strukturering på intervjuer så 

handlar det om vilket svarsutrymme som intervjupersonen får. Formuleringen av frågorna 

enligt Patel och Davidson (2011) påverkar svarsutrymmet, att formulera en fråga så det bara 
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blir möjligt att besvara med till exempel “ja” eller “nej”. I detta fall är frågan alltså strukturerad 

(Patel & Davidson 2011). Fördelen med semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att samla 

information, inte bara kring de frågor som ställdes, utan även frågor som framkom under 

intervjuns gång. Att utföra semistrukturerade intervjuer hjälper intervjuaren att samla 

tillräckligt med information, inkluderande personliga erfarenheter och upplevelser som kan 

bidra till högre kvalité på studien. 

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1). Respondenterna blev tillfrågade om 

de gick med på att spela in intervjun. Detta för att säkerhetsställa att informationen blev korrekt 

nedskrivet. Dessa intervjuer skedde via Skype så ingen samtyckesblankett användes, eftersom 

intervjuerna utfördes på distans. Istället förklarades intervjuns syfte samt omfattning innan 

inspelningen och intervjun påbörjades. Intervjufrågorna gav möjlighet för respondenterna att 

utveckla sina svar och ha kontroll över intervjuflödet. I slutet av varje intervju fick respondenten 

möjligheten att lägga till slutliga tankar om forskningen. Bakgrundsfrågorna handlade om 

respondentens erfarenhet inom ingenjörsutbildningen, och av VR. 

3.2.3 Val och beskrivning av intervjupersoner 

Valet för intervjuerna var programansvariga som ansvarar för olika ingenjörsutbildningar. Ett 

antal programansvariga kontaktades och då utfördes intervjuerna med de som visade intresse 

för deltagande. Dessa valdes för att de hade erfarenheter och en omfattande bild om respektive 

utbildning, men om de hade kunskaper om VR så var det ett plus men det var inget krav. Olika 

ingenjörsprogram valdes för att kunna validera informationen som de gav genom att jämföra 

dem med varandra. 

 

Programansvariga kontaktades via E-post (se bilaga 2). E-postmeddelandet var en introduktion 

av oss och vårt syfte om forskningen, samt frågan om de vill delta i vår studie. Om de visade 

intresse för deltagande i forskningen så skickades ett till e-postmeddelande med information 

om vår studie. Detta meddelande varierade beroende på deras svar, för att besvara deras 

funderingar på bästa möjliga sätt. 

Respondent Antal år inom 

utbildningen 

Typ av 

ingenjörsutbildning 

Erfarenheter 

Respondent 

#1 

6 år Byggingenjör Har testat VR inom 

utbildningen. 

Respondent 

#2 

9 år Teknisk fysik Har inte mycket kunskap om 

VR, endast testat det i 5 

minuter. 

Respondent 

#3 

6 år Industriell ekonomi Har testat VR privat men inte i 

utbildningen. 

Respondent 

#4 

22 år Industriell ekonomi Har inga erfarenheter alls om 

VR.  

Respondent 

#5 

25 år Datateknik Har inga erfarenheter om VR. 

Tabell 1: Respondenter 
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3.3 Dataanalys 

En deduktiv tematisk analys genomfördes för att analysera data som samlades in. Tematisk 

analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman inuti texten (Braun & 

Clarke 2006). Det betydde att citat av den transkriberade texten som är relevant för 

forskningsfrågan samlades in och tolkades. Den tematiska analysen är deduktiv eftersom den 

utgår ifrån teman som identifierades i teorin (Braun & Clarke 2006). Sökning efter teman i 

texten började med teman i teorin, då undersöktes texten för citaten som har samma mening 

eller tolkning jämfört med teman i teori.  Exempelvis ord i texten som handlade om kognition, 

motivation eller social interaktion samlades och grupperades under respektive tema. Enligt 

Braun och Clarke (2006) är en deduktiv tematisk analys ofta driven utifrån forskarens 

analytiska intresse i ett område, eftersom målet med forskning var att undersöka 

forskningsområdet på djupare plan utifrån teorin. Detta visade att en deduktiv tematisk analys 

var lämplig för forskningen. 

3.3.1 Digitala spår undersökning 

Undersökning av digitala spår av VR inom högre utbildning utfördes för att ta reda på 

nuvarande läge av VR, och hur det tillämpas inom de olika ingenjörsutbildningarna. Syftet med 

detta var att skapa en grund för studien som sedan kunde användas för att förklara resultaten 

eller bekräfta det. Sökningsresultat samlades i ett Google drive dokument för att bearbeta data. 

Data som samlades in i Google drive dokumentet var valda universitet och högskolor där 

sökningen hade en lista med ett antal punkter som utgångspunkt. Undersökningen utfördes på 

tio universitet och högskolor som hade ingenjörsutbildningar. Dessa högskolor och universitet 

visas nedan: 

 

• Lunds Universitet 

• Högskolan i Halmstad 

• Mittuniversitet 

• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

• Jönköpings Universitet 

• Chalmers Tekniska Högskola 

• Karlstad Universitet 

• Luleå Tekniska Universitet 

• Uppsala Universitet 

• Örebro Universitet 
 

Anteckningarna samlades i ett Google drive dokument då omvandlades information till en tabell 

som innehåller information av VR:s nuvarande läge inom de undersökta universitet eller 

högskola. Denna tabellens innehåll bestod av om skolan hade ett VR-laboratorium och om detta 

fanns, i så fall vilket år invigdes det, samt sedan ifall VR används inom någon av skolans 

ingenjörsutbildningar. 

3.3.2 Transkribering 

Det första steget i en tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) är transkribering av data. 

Ett dokument skapades för varje intervju som var baserad på intervjuguiden (se Bilaga 1), vilket 

användes som mall för att kunna strukturera anteckningarna från transkriberingarna. Detta 

gjordes för att det skulle vara enklare att urskilja respondenterna från varandra. Under 

transkriberingarna antecknades allt som respondenten nämnde, men upprepningar av ord 

exkluderades emellertid för att göra det enklare att kunna förstå texten. För att förtydliga 

transkriberingstexten så antecknades endast vissa av våra kommentarer under intervjuns gång. 
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Detta var ett behov för att skapa logik i texten, vilket förenklade kodning och 

tematiseringsfasen. De citat som hämtades från transkribering texten skrevs ordagrant utifrån 

respondenternas egna ord, och dessa citat samlades i ett separat dokument. 

3.3.3 Kodning och tematisering 

Kodningsprocessen skedde i samma Google drive dokument som användes för respektive 

intervju. Transkriberingstexten kommenterades vilket började processen för inledande kodning, 

detta enligt Braun och Clarke (2006) handlar om att identifiera kännetecken i data som verkar 

intressant för analyseraren. Det betydde att texten som var relevant till forskningsfrågan 

markerades och kommenterades, kommentarerna innehöll antingen mening eller tolkning av 

texten. Inledningskoderna förfinades sedan för att upptäcka teman i texten. Alla inledande koder 

som hade ett sammanhang sorterades och grupperades för att kunna hitta potentiella teman. En 

temakarta skapades i en enkel skiss vars syfte var att upplysa teman, då valdes namn som passar 

temans betydelse och grunddrag. 

3.4 Etiska övervägande 

Denna studie har använt sig av de fyra forskningsprinciperna för det etiska övervägande vid 

insamling av data. Första principen är informationskravet vilket handlar om att “forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Patel & 

Davidson 2011). Det betyder att alla intervjupersoner har blivit informerade om forskningens 

syfte redan i början när de blev kontaktade angående forskningen. Informationskravet var 

viktigt för att informera respondenterna om studien för att engagera deras deltagande, eftersom 

det var programansvariga som kontaktades. 

 

Andra principen är samtyckeskravet, att “deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Patel & Davidson 2011). Att intervjupersonerna blev 

informerade om att de hade kontroll över vad de ville avslöja, samt längden på intervjun. De 

blev informerade om att intervjun blev inspelad på deras godkännande. Detta krav var viktigt 

eftersom det skapade trygghet för respondenten, så att de vet att de har kontroll över intervjun 

och inte behövde känna sig pressade. 

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som handlar om att “uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet” (Patel & Davidson 

2011). Vilket innebär att deltagarna var anonyma när intervjuresultatet diskuterades. 

Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet var de två viktigaste kraven under intervjuerna, 

för att ge trygghet för respondenterna. 
 

Den sista forskningsprincipen är nyttjandekravet, som Patel och Davidsson (2011) menar att 

“insamlade uppgifter om de enskilda personerna får endast användas för forskningsändamål”. 

Som att deltagarna inte behövde uppge personuppgifter, utan var anonyma under forskningen. 

Informationskravet och nyttjandekravet var de krav som var viktigast för studien generellt. 
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4. Resultat 

4.1 Resultat av webbundersökning 

Nedanför presenteras information som hittades under undersökning om VR och dess relation 

till ingenjörsutbildningar. 
 

Resultatet visade att 2 av 10 undersökta universitet eller högskolor i Sverige tillämpar VR inom 

utbildningar. Örebro universitet och KTH tillämpar VR i begränsad omfattning eftersom det 

endast tillämpas inom Datateknikprogrammet. Örebro universitet beskriver under deras 

programbeskrivning för högskoleingenjör datateknik att det finns kurser om simulering och 

visualisering, samt att det ingår praktiska övningar. KTH beskriver under deras 

programbeskrivning för datateknik att under år fyra och fem, så går det att välja specialisering 

med praktiska tillämpningar som simulering, dataanalys eller interaktiva system.  
 

Resterande universitet/högskolor som inte tillämpar VR inom ingenjörsutbildningar tillämpar 

det inom några områden. Dessa områden kan vara sidoprojekt och kurser utanför 

ingenjörsprogrammen. Inom Högskola i Halmstad är det ett sidoprojekt för studenter från olika 

ingenjörsutbildningar, men inget som visar att det används i deras utbildning. Det upptäcktes 

även att 8 av 10 universitet och högskolor har ett VR-laboratorium. Resultaten visade att 

majoriteten av VR-laboratorium invigdes år 2017 vilket kan bero på att nya VR-utrustningar 

släpptes i slutet av 2016 (Hägerström 2019). VR-Sidoprojekt, kurser och laboratorium som 

finns visar att intresset finns för VR-teknologin, men den tillämpas inte i någon större grad 

ännu. 
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Samtliga universitet och högskolor vars hemsida besöktes och undersöktes visas nedan. 

Nr. Namn VR-Lab Invigningsår Tillämpas inom 

ingenjörsutbildning 

1 Lunds Universitet Virtual Reality lab 

(VR-lab) 

2002 Nej 

2 Högskolan i 

Halmstad 

Digitalt Laborativt 

Centrum (DLC) 

2017 Nej 

3 Mittuniversitet RCR Lab 2017 Nej 

4 KTH Visualization Studio 

(VIC) 

2011 Civilingenjör Datateknik  

5 Jönköping 

Universitet 

Finns ej Finns ej Nej 

6 Chalmers 

Tekniska 

Högskola 

Virtual Development 

Laboratory (VDL)  

2013 Nej 

7 Karlstad 

Universitet 

Finns ej Finns ej Nej 

8 Luleå Tekniska 

Universitet 

Virtual Reality Lab 

(VRL) 

2017 Nej 

9 Uppsala 

Universitet 

Ångströms 

Visualization Lab 

2017 Nej 

10 Örebro Universitet VR-byggteknik & 

VR-AASS 

2017 & 2019 Högskoleingenjör 

Datateknik 

 

Tabell 2: Universitet och högskolor. 
 

4.2 Resultat av intervjuer 

Nedan presenteras resultat av intervjuerna.  

4.2.1 Respondenternas inställning till VR inom undervisning 

Respondent #1 hade en idé om hur VR kan praktiskt tillämpas inom utbildningen. Enligt 

respondenten ger VR studenterna möjligheten att se hur en design ser ut i en simulerad miljö 

innan det implementeras i verkligheten, då har VR en påtaglig fördel för utbildningen. 

Respondent #1 tycker att VR:s användning inom utbildning är beroende på hur det presenteras 

till slutliga användaren som i detta fall är studenter. 
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“Ja, det är väldigt användbart i utbildningen. Man får möjlighet att gå igenom saker 

som man konstruerar och designar innan man kommer ut och jobbar med det. Som 

gör att man förstår hur det ser ut” (Respondent #1) 
 

Respondent #2 hade en uppfattning om hur VR används just nu eftersom VR används mest för 

datorspel. Respondent #2 tycker att problemet just nu handlar om vem som ska ta initiativet för 

att inkludera VR i utbildningen, eftersom respondenten inte har tillräckligt tid för att själv skapa 

simuleringar för det. Respondent #2 tycker att VR kommer att kunna användas på värdefulla 

sätt när det blir vanligare och antalet användare ökar. Men just nu behövs det ett tydligt 

användningsbehov för VR, för att detta skall tillämpas inom utbildningen.  
 

“Det kommer säkert så småningom.  Jag tror att när det har blivit vanligare att folk 

har VR-glasögon så kommer det nog att börja uppstå en, folk kommer att börja göra 

seriösa saker och inte bara datorspel ” (Respondent #2) 
 

Respondent #3 anser att det skulle vara värdefull att implementera VR eftersom det kan 

användas i utbildningen, för att kunna se olika platser utan behov av ett studiebesök. Detta var 

ett sätt att uppleva sådant med hjälp av VR enligt respondenten. 
 

“Ja, det skulle jag säkert kunna tänka mig inom olika ämnen att det skulle kunna vara 

till hjälp för att visualisera, uppleva med andra sinnen” (Respondent #3) 
 

Respondent #4 kunde inte se användning av VR inom en kurs som de har i utbildningen. 
 

“Jag vet inte, vad vi skulle använda den till i inom vårt programspecifika kurser” 

(Respondent #4) 
 

Respondent #5 anser att det inte finns någon användning av VR i sin utbildning, enligt 

respondenten är 2-D och 3-D animationer som skapas med hjälp av datorn tillräcklig för att nå 

det respondenten vill inom utbildningen. Det som respondent #5 ser är en tillämpning av VR 

som konferensverktyg för de som sitter på distans, respondenten önskade att kunna se andra 

personer som deltar i konferensen i en virtuell miljö som liknar verkligheten. Användning av 

VR har redan diskuterats under olika tillfällen som potential utbildningsverktyg men just nu 

utförs endast forskningar om VR enligt respondenten. Respondent #5 själv tyckte att det var 

mer intressant att använda enkla 3-D och 2-D animationer än att använda VR eftersom det är 

lättare och smidigare. 
 

“Jag tror återigen, jag använder animeringar för att illustrera vissa saker som är 

svåra att förstå. Det kan vara 3-D animeringar, det kan vara 2-D animeringar, det är 

ju inte VR kanske fullt ut, men det är animeringar och jag skulle vilja göra flera 

sådana” (Respondent #5) 

4.2.2 Individuella effekter 

Samtliga respondenter gav svar i form av att studentens intresse är den största 

motivationsfaktorn, eftersom högre utbildning är frivilligt. Respondent #4 beskrev att det 
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industriella ekonomiska programmet är eftertraktat eftersom studenterna kan gå direkt från 

studierna till välbetalda anställningar. Respondent #5 framförde att de som läser datateknik 

oftast har ett starkt intresse för ämnet, snarare än att främst fokusera på betygen. Respondent 

#5 beskrev att de frågor som uppstår bland studenterna inom ämnet datateknik främst handlade 

om hur de kan lära sig mer om ämnet medan de vanligaste frågorna bland studenter inom 

industriell ekonomi främst berör hur de kan höja sina betyg. 
 

“Ja, det är väl framförallt de som går industriell ekonomi, vårt program är ju så 

eftertraktade så de får betalda jobb på en gång” (Respondent #4) 
 

“Datateknik studenter har oftast ett brinnande intresse för ämnet, jag har ju undervisat 

en del i industriell ekonomi också, och där är betyg i sig viktiga så industriella ekonomer 

kan oftast komma och be om betygsmotivering och fråga “Hur ska jag göra för att få 

högre betyg?”. Medans datateknikerna bryr sig inte lika mycket om betyget i sig utan 

de vill lära sig ämnet, och de kan fråga hur kan jag göra för att lära mig mer om det 

här?” (Respondent #5) 
 

En följdfråga som ställdes under intervjun med respondent #1 berörde huruvida VR, som en ny 

teknologi, kan motivera studenter. Respondenten besvarade frågan med att all visualisering 

triggar motivation. Enligt respondenten är VR ett effektivt sätt att rekrytera nya studenter. 

Denne ansåg att det är viktigt att visa upp VR även under tidigare utbildningsstadier, helst redan 

på lågstadiet. Följande svar gavs av respondenterna #1, #2 och #3 beträffande vad som 

motiverar studenters deltagande:  
 

“Att ha ett intresse, men samtidigt att det ger något att vara på plats” 

 (Respondent #1) 
 

“Det är att de vill lära sig, hoppas jag iallafall att de motiveras av att dem vill förstå 

världen och att vi kan hjälpa dem med det” (Respondent #2) 
 

“Det är ju, att gå en utbildning är ju frivilligt så att det är ju dem som vill” 

(Respondent #3) 
 

En annan faktor som identifierades var variationen i undervisningen. Respondenterna #3 och 

#5 beskrev att en varierande undervisning kan ha betydelse för studenters motivation. Till 

exempel att kombinera föreläsningar, laborationer och annan undervisning. 

     

“Det ger ju kunskap och det kan man ju få till på olika sätt och olika typer av sätt, 

som är föreläsningar, laborationer, det är case, det är projekt. Så det är blended 

learning alltså olika typer av undervisning, så det är inte bara föreläsning” 

(Respondent #3) 
 

“Att studenten experimenterar och ser hur det fungerar, och det är för att förklara 

teorin. Problemet är att det finns tre kategorier av studenter, dels så finns det de som 

har för lite kunskap för att försöka förstå det där, sen finns det redan dem som har 

förstått det där för det har redan läst i boken. Sen finns det en liten kategori som 
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precis har rätt bakgrundskunskap men har ännu inte förstått det här, och då ger den 

här animeringen eller interaktiva labben en annan uppgift” (Respondent #5) 
 

De svar som gavs gällande retentionen hos studenterna var varierande, och de faktorer som 

nämndes var: upplevelse, repetition, typ av kurs och blandade koncept. Respondenterna #1 och 

#2 besvarade frågan på följande vis: 
 

“Ifall man har en bra upplevelse som man har nytta av så stannar det kvar. Framför 

allt om man återanvänder det och bygger vidare på det” (Respondent #1) 
 

“Men en viktig sak är att man repeterar, återanvänder kunskaperna i senare kurser” 

(Respondent #2) 
 

Respondent #3 menade att användning av olika tekniker har en stor påverkan på retentionen för 

studenterna. Ju mer aktiv studenten är inom kurserna desto bättre kommer denne ihåg 

kursinnehållet, eftersom detta har en positiv betydelse för långtidsminnet.     
 

“Det vi kan konstatera är ju att om man använder sig av olika tekniker, om det är 

rollspel eller simulering, eller serious games, eller case, det är olika typer av projekt. 

Och allt där man är mer aktiv gör ju att man kommer ihåg bättre under en längre 

period av tid. Alla sådana kriterier har en positiv betydelse för det längre minnet.” 

(Respondent #3) 
 

Respondent #4 anser att motivationen är avhängig varje kurs, samt vilken typ av lärare som 

förestår undervisningen, att detta har betydelse för studenters retention.  
 

“Det är nog olika från kurs till kurs och lärare till lärare” (Respondent #4) 
 

Enligt respondent #5 så bör koncepten blandas, att exempelvis teori bör förekomma under 

lektionstid. Om endast föreläsningar förekommer och studenterna sedan får göra hemuppgifter 

så kommer de inte ihåg dessa. Respondent #5 beskriver ett begrepp som kallas för “flipped 

classroom” där det är tänkt att använda lektionstiden för övningar med studenterna. 

Lektionsinnehållet kan vara live-programmering eller att lösa uppgifter tillsammans, och gärna 

i grupp. Studenterna får sedan studera teorin efteråt, men respondent #5 hävdar att problemet 

med detta upplägg är att många studenter kommer oförberedda till dessa övningar och därför 

inte har så stor behållning av dem; därför bör koncepten blandas. 
 

“Traditionell katederundervisning, där man bara föreläser och sen får studenterna gå 

hem och göra hemuppgifter, då kommer ju inte studenterna ihåg det. Min erfarenhet 

är att man måste ge en del teori ändå på lektionstid och blanda dem här koncepten lite 

grann. ” (Respondent #5) 
 

En annan faktor som respondent #5 påtalade var att det är en stor skillnad mellan 

campusstudenter och distansstudenter gällande betyg, att distansstudenterna har högre 

medelbetyg än campusstudenterna. Enligt respondent #5 så läser distansstudenterna 
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kurslitteraturen från pärm till pärm, medan campusstudenterna endast öppnar böckerna ifall 

detta behövs. Respondent #5 nämner att det är viktigt att faktiskt läsa kurslitteraturen istället 

för att enbart förlita sig på föreläsaren. 
 

“Men i övrigt så förlitar de sig på det föreläsaren säger, så det blir en passiv inlärning 

och då fastnar inte kunskapen” (Respondent #5) 
 

Det är alltså viktigt att hitta en modell som kan användas för att motivera studenterna att även 

arbeta utanför lektionstiden. En följdfråga som uppstod efter en kommentar som handlade om 

tidigare forskning inom VR och utbildning, och att studenter bättre kommer ihåg materialet 

genom att använda VR, och därigenom kunna se den virtuella miljön, jämfört med att läsa 

böcker. Respondent #5 påpekade emellertid att det även finns studier som bevisat motsatsen. 
 

 “Att den som läser en bok från skärmen så fastnar det inte lika mycket som den som 

läser boken på pappret” (Respondent #5) 
 

Fördelen med den fysiska kontakten är bl.a att man får känna doften av pappret, någon speciell 

sida som är märkt och har en viktig del av teorin. Dessa faktorer skapar krokar i hjärnan för att 

hänga upp kunskapen på vilket gör det enklare att komma ihåg det beskriver respondent #5. 

Av det blev det en följdfråga ifall det inte finns någon motivation till att testa VR på grund av 

det? Respondent #5 besvarade med att interaktiva uppgifter är intressanta eftersom genom dessa 

uppgifter får studenten experimentera och ser hur det fungerar, vilket är för att förklara teorin. 

Respondent #5 menar också på att praktiska exempel är viktiga, för efter studierna så är det de 

praktiska erfarenheterna som behövs och inte bara teoretiska kunskaper. Att med praktiska 

verktyg möjliggöra kombination av kunskaper och färdigheter så det knyts ihop, som 

respondent #5 avslutade sitt svar med: 
 

“Det ska vara ett praktiskt verktyg som du jobbar med ett praktiskt problem, och den 

vägen får de här “Aha!” upplevelserna” (Respondent #5) 

4.2.3 Kostnadseffektivitet 

Det finns olika faktorer som driver kostnaden i en utbildning enligt respondenterna. Respondent 

#1, #2 och #4 anser att kostnaden för personal är det som kostar mest i en utbildning. 

Respondent #1 har också nämnt att kostnadsfrågan angående VR är irrelevant för dem särskilt 

efter att kostnaden för verktygen är lägre nu. 
 

“Lön som kostar för personal, samt att vi inte har så många laborationer och att 

verktygen får vi gratis. Så det finns ingen direkt kostnadsfråga gällande VR. Hårdvaran 

för VR har blivit billigare” (Respondent #1) 
 

“Lärartid, är det enda som kostar, allting annat är nästan gratis jämfört med lärartid” 

(Respondent #2) 
 

“Det är väl framförallt personalkostnaden” (Respondent #4) 
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Dock har Respondent #3 sagt att detta beror på vilken kurs det handlar om eftersom olika kurser 

använder sig av labblokaler på olika sätt, och att vissa har mer undervisning än andra. 
 

“En del kurser har kanske mer undervisning medans andra har labblokaler och så 

vidare, så de är lite olika. Beroende på vad det är för kurs” (Respondent #3) 
 

Respondent #5 anser att undervisning inom utbildningen är dyrt och att anledningen till detta 

är utrustning som de inte har mycket av. 
 

“Undervisning är ju det dyra, vi har ju inte så jättemycket utrustning” (Respondent #5) 

Respondent #3 anser att det inte finns någon utmaning just i sin utbildning eftersom 

kostnaden sköts av institutionerna som bidrar med kurserna då spelarkostnaden ingen roll för 

dem. 

“Det är olika ämnen som äger labbutrustningen som det är, de institutioner som ger 

kurserna inte programmet som ger kurser, utan vi köper ju in kurser utav olika 

institutioner så de har ju sin budget” (Respondent #3) 

 

När det gäller den andra kostnadsfrågan så har respondenterna givit olika svar beroende på 

deras utbildning, eftersom varje utbildning skiljer sig från de andra. Respondent #2 beskrev 

läget hos dem då har de olika typer av kurser med olika antal studenter. Det finns en kurs med 

200 studenter och en annan med 5. Enligt respondent #2 så har de inte råd med de kurser som 

har ett lägre antal studenter. De har även funderat mycket kring skalbara kurser vilka är 

oberoende av antalet studenter, och som således kan skalas upp eller ner beroende på behovet. 

Respondent #2 tycker att det är möjligt att minska kostnaderna för utbildningen genom att ägna 

undervisningstiden åt det som är svårt att lära ut via kurslitteratur. 
 

“Sättet att minska kostnaderna är ju att få studenterna att lära sig mer på egen hand. 

Det är ju det effektivaste sättet att minska kostnaderna, så vi använder lärartiden för 

att faktiskt förklara något som inte går att läsa i en bok.” (Respondent #2) 
 

Respondent #5 anser att kvalitén är viktigare än kostnaden, men vill helst behålla kvalitén till 

samma kostnad. Kvalité betyder enligt respondenten att genomföra mer handledning för 

studenter då mycket av kostnaderna ägnas åt saker som enkelt kunnat göras på ett annat sätt, 

till exempel rättning av laborationer och tentamensuppgifter. Respondent #5 anser vidare att 

kostnaden sannolikt kan sänkas, men att fokus främst måste läggas vid kvalitén.  
 

“Det vill vi ju inte, vi vill ju förbättra kvalitén till samma kostnad som idag. Så skulle 

jag vilja se det” (Respondent #5) 
 

Respondent #4 ser däremot ingen möjlighet att sänka kostnaderna eftersom dessa har direkt 

påverkan på undervisningen i programmet. Att sänka kostnaderna skulle således påverka 

undervisningen negativt.  
 

“Den går inte att dra ner på, den är väl neddragen så gott det går som gör att det blir 

färre och färre undervisningstimmar” (Respondent #4) 



 
 

17 
 

4.2.4 Utmaningar 

Utmaningar när det gäller laborationsundervisning är olika enligt respondenterna. Respondent 

#1 tyckte att utmaningen handlar om att få lärare i olika kurser att använda samma verktyg i 

utbildningen och inte skaffa nya hela tiden. Enligt Respondent #1 är det viktigt att använda 

samma verktyg för att användaren ska bli skicklig på att använda dem. 
 

“Att ha fler lärare att ha med verktygen i kursen är den största utmaningen. Att få alla 

lärare att använda verktygen, just nu är det bara några som gör det” (Respondent #1) 
 

Laborationsundervisning är dyr enligt respondent #2 men utmaningen handlar inte om det. 

Respondent #2 anser att utmaningen handlar om att antingen fortsätta använda de verktygen 

som lärarna är vana vid eller att testa nya verktyg. Respondent #2 påtalar om en pågående 

diskussion mellan dem som tror att utbildningen bör använda sig av de befintliga verktygen och 

de som tycker att utbildningen behöver moderna verktyg för att förbättra laborations 

undervisningen. Respondent #2 tror att problemet med att använda simuleringar just nu är 

utvecklingen av dessa simuleringar som kräver mer tid och resurser av universitet, eftersom det 

behövs olika simuleringar för olika kurser. Respondent #2 tycker att det är bättre att använda 

enkla datorsimuleringar som inte kräver mycket arbete av läraren och räcker tillfälligt för det 

som undervisas i laborationer. 
 

“Det en konflikt mellan att göra som vi alltid har gjort och som vissa tycker. Och att 

använda sig av moderna, den modernaste utrustningen, för vissa tycker att om vi 

använder gammal utrustning så förstår man bättre” (Respondent #2) 
 

4.3 Resultat tabell 

Nedan presenteras sammanfattat resultat av både intervjuer och undersökningen som utfördes, 

då kategoriseras olika faktorer som möjlighet eller utmaning i tabellen. Alla faktorer upptäcktes 

i respondenternas svar förutom faktorn “Tillgängliga VR-laboratorium” som upptäcktes i 

undersökningen. 
 

Möjligheter Utmaningar 

Behov för visualisering Behövs tydligt användningssyfte 

Öka intresset i utbildningar Behövs utveckling av simuleringar 

Behov för ökad interaktivitet Brist på tillit 

Behov för enhetliga utbildningsutrustning 
 

Tillgängliga VR-laboratorium 
 

 

Tabell 3: Möjligheter och utmaningar från resultat 
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De olika möjligheterna och utmaningarna upptäcktes via undersökning av digitala spår inom 

högre utbildning samt respondenternas svar under intervjuerna. Möjligheten behov av 

visualisering var något som majoriteten av respondenterna nämnde genom att ge förslag på 

olika situationer vilket VR kunde nyttjas. Samt att kunna öka intresset för utbildningen, 

eftersom det var den viktigaste motivationsfaktorn enligt respondenterna. Vilket VR kan bidra 

till, då den ökar interaktiviteten genom simuleringar som en del respondenter nämnde är viktigt 

för utbildningen, att ha interaktiva projekt. Behov för enhetliga utbildningsutrustning var något 

som nämndes av respondent #1, detta är något som VR kan möjliggöra med hjälp av 

simuleringar eftersom samma VR utrustning används med varierande simuleringar. Den sista 

möjligheten som upptäcktes via digitala spårundersökningen vilket är tillgängliga VR-

laboratorium, att dessa kan nyttjas inom universiteten och högskolorna för att sedan tillämpa 

VR inom undervisningen. 

 

Utmaningarna för VR som respondenterna nämnde var först och främst att ett tydligt 

användningssyfte behövs. Att veta varför VR ska användas i undervisningen och vad den kan 

bidra med. För detta krävs det även utveckling av simulationer eftersom respondenterna inte 

hade någon kunskap om VR, och menade att någon annan behöver ta initiativet för att utveckla 

simuleringarna. Den sista utmaningen är brist på tillit, denna term är en tolkning av vad 

respondenterna sa, men det handlar i princip om en del av lärare som inte litar på VR:s 

pedagogiska förmåga jämfört med det som används just nu. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

5. Analys 
Utifrån resultaten av studien och tidigare forskning upptäcktes faktorer som påverkar VR:s 

tillämpning inom ingenjörsutbildningar i Sverige. Faktorerna bidrar med både möjligheter och 

utmaningar då möjligheterna är individuella effekter, kostnadseffektivitet och VR-laboratorium 

medan utmaningarna är brist på tillit, användningssyfte och utveckling av simuleringar. 
 

5.1 Individuella effekter 

Majoriteten av respondenterna är medvetna om VR:s pedagogiska fördelar. Då nämndes 

behovet för interaktiv undervisning som motiverar studenter och inkluderar ett blandat 

undervisningskoncept, en respondent nämnde det som blandat lärande.  Blandat lärande är 

antagande till lärandet som kombinerar traditionell och modern klassrumsundervisning, detta 

innebär ansikte mot ansikte med online undervisning (Teachthought 2018). Dock verkar 

respondenternas perspektiv vara olika beroende på respektive utbildning, då vissa anser behov 

av förändring inom sin utbildning med hjälp av nya teknologiska lösningar som VR. Medan 

andra inte ser behov av förändring utan att lösningen enligt dem är att bli bättre på det som 

används nu. Undervisningskoncept som är interaktiva är något som tillämpning av VR troligen 

kan leverera, Guan et al. (2018) förespråkade att tillämpning av virtuella VR-laboratorium kan 

ha positiva effekter på studenterna, eftersom den ökade interaktiviteten och fördjupningen 

motiverar studenter. VR kan vara den kompromiss som vissa i högre utbildning förväntar 

eftersom VR-utrustning är en plattform som kan användas för olika syften inom olika typer av 

utbildningar. Detta betyder att användarna kan nyttja VR:s fördelar och förstärka förmågan att 

använda det samtidigt. Chi et al. (2018) har också nämnt interaktivitet som en oerhört viktig 

faktor i VR som ingenjörsutbildningar bör nyttja då ansåg han det som en drivande faktor för 

ökad deltagning av studenter. 
 

5.2 Kostnadseffektivitet 

Undersökning av VR relaterade trender de senaste tre år visar att utrustningskostnaden har 

direkt påverkning på tillämpning av VR. Det verkar att intresset i VR-teknologin påverkas 

direkt av kostnaden och detta berör på två viktiga händelser. Det första är att runt 2017 invigdes 

det VR-laboratorium i fem av tio universitet och högskolor i Sverige. Det andra handlar om 

VR-relaterad forskning då märks det en drastisk ökning i antalet vetenskapliga artiklar som 

publicerades angående VR mellan 2016–2018, detta är tecken på ökat intresse i VR.  Efter 

närmare undersökning upptäckte vi att VR-glasögonen som var “Oculus Rift” och “HTC Vive” 

släpptes i slutet av 2016, sådana VR-utrustning var inriktade mot privat användare och 

kostnaden var betydligt mindre jämfört med tidigare VR-utrustning. Gao et al. (2017) och 

Jimeno-Morenilla et al. (2018) framförde att den minskade kostnaden leder till ökad 

användning av VR i olika utbildnings discipliner inom högre utbildning, då anser vi att 

anledningen bakom det ökade tillämpning och intresse för VR är den minskade kostnad för VR-

utrustningen. 

Respondent #1 påtalade om att “det finns ingen direkt kostnadsfråga gällande VR. Hårdvaran 

för VR har blivit billigare”, andra respondenter har bekräftat det eftersom de anser att 

utrustningskostnaden inte är en utmaning för respektive utbildning. Detta tolkar vi som en 

definitiv möjlighet som kan leda till ökad tillämpning av VR inom ingenjörsutbildningar.  
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5.3 Utmaningar 

VR-teknologin kräver två huvudsakliga komponenter såsom VR-utrustning (VR-glasögon och 

tillbehör) och VR-simuleringar (Añorbe-Díaz et al. 2016). Simuleringarna varierar beroende på 

användningssyftet, och detta är något som respondenterna är medvetna om. Respondent #5 

framförde att man skapar 2-D och 3-D animationer själv som kräver grundläggande erfarenheter 

jämfört med VR-simuleringar. Detta kräver dedikerade utvecklare vilket enligt respondent #5 

är något som inte finns just nu inom respektive ingenjörsutbildning. Det handlar om enkelheten 

av att skapa VR-innehåll (simuleringar) som ökar VR:s potential inom utbildning (Añorbe-Díaz 

et al. 2016). Detta är något som saknas för VR, Gao et al. (2017) framför att det är bristen på 

plattformar som genererar VR-innehåll, vilket är en utmaning inför VR. Detta stämmer med det 

som nämnts av respondenterna och anses som en utmaning.  

Det som märktes i resultatet var att utmaningar i Figur 1 relaterade till VR:s utrustning inte 

nämns, respondenterna använde sig inte av VR i respektive utbildning vilket betyder att de inte 

bemöts av dessa tekniska utmaningar. Dock finns det en annan indikator som är att åtta av tio 

universitet och högskolor har ett eller flera VR-laboratorium, detta kan betyda att VR-utrustning 

inte har samma utmaningar som i Figur 1. Detta betyder att anskaffning och tillämpning av VR-

utrustning inte är en utmaning längre utan en potentiell möjlighet eftersom dessa VR-

laboratorium kan användas för utveckling av VR-innehåll och träning av personal. Resultatet 

visade även att utmaningarna handlar mest om aspekter, vilket rör människan snarare än 

teknologin som exempelvis behov för tydligt användningssyfte. 

Dock visade resultatet en tydlig brist gällande tillämpning av VR som utbildningsverktyg i 

klassrumsmiljön. Detta kan bero på det som nämndes i resultaten, respondenterna anser att 

nuvarande utrustning täcker behovet då finns det ingen anledning att implementera nya 

utbildningsverktyg. Vi tolkar detta som brist på tillit eftersom lärare är osäkra att den nya 

teknologin kan ersätta nuvarande utbildningsverktyg som används och vilket lärare är vana vid. 

Respondent #2 menade att pågående diskussion finns mellan att fortsätta använda traditionella 

undervisningstekniker, eller att använda moderna undervisningstekniker vilket omfattar nya 

teknologier som VR. Detta är en oro angående nya undervisningstekniker, Żmigrodzka (2017) 

anser det som en produkt av brist på kunskap angående fördelarna med dessa samt brist på 

koncept för implementeringen. Detta fick vi bekräftat av respondenterna eftersom majoriteten 

hade en generell och grundläggande uppfattning om VR-teknologin, vilket i sig är en utmaning. 

Brist på kunskap angående VR:s fördelar och förmåga hos lärare kan vara en direkt anledning 

till att vissa respondenter inte ser ett tydligt användningssyfte för VR inom respektive 

utbildning. 

Brist på tillit och behov för tydligt användningssyfte är båda faktorer som kan ligga bakom 

bristen på tillämpning av VR inom ingenjörsutbildningarna. Dessa utmaningar finns med i den 

uppdaterade modellen i Figur 2. 
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5.4 Uppdaterad modell 

Nedanför visas en uppdaterad version av den modellen som används i Figur 1: Modell ur 

teoretiska ramverket, modellen ändrades enligt analysen av resultaten som visas i Figur 2.  

 
 

Figur 2:  Möjligheter och utmaningar utifrån analys. 
 

Enligt Figur 2 märks att vissa kategorier i Figur 1 inkluderades i den uppdaterade versionen av 

modellen, eftersom den kvalitativa data som samlades in bekräftade det. Kategorier som 

individuella effekter och kostnadseffektivitet förekom i teori och bekräftades i empirin. Till 

exempel respondenterna har nämnt att en av anledningarna till den pågående diskussionen 

angående VR är den minskade kostnaden. Respondenterna var också medvetna om den 

pedagogiska fördelen av VR enligt individuella effekter, detta ansåg vi vara faktorer som kan 

öka och driva en positiv diskussion om VR:s tillämpning inom ingenjörsutbildningar. VR-

laboratorium är en kategori som inkluderades i den uppdaterade modellen, eftersom de VR-

laboratorium som finns i de flesta högskolor och universitet kan användas vid tillämpning av 

VR för att hjälpa användarna att träna, samt att utveckla simuleringar. Detta är positiva effekter 

som bör nyttjas och kan uppmuntra ökad tillämpning av VR. 

 

Utmaningarna i Figur 1 handlade om själva VR-teknologin och om de brister som påverkar 

tillämpningen negativt, där framgick att VR-utrustning är i en experimentell fas, att VR behöver 

kompletterande utrustning och att det behövs utveckling av VR-innehåll. Respondenterna var 

mer fokuserade på den mänskliga aspekten då nya utmaningar upptäcktes, vilka har mer att 

göra med användaren än själva teknologin. Exempelvis att det finns brist på tillit angående VR 

som utbildningsverktyg, att användningssyfte för VR saknas och att det behövs utveckling av 

simuleringar, vilken kräver resurser i form av utvecklare som inte finns inom 

ingenjörsutbildningar. Behov för utveckling av simuleringar nämndes i teorin och bekräftas av 

respondenterna vilket betydde att det bör inkluderas i modellen se Figur 2. Den uppdaterade 

modellen reflekterar studiens tolkning av faktorer som vi anser vara möjligheter och utmaningar 

vid tillämpning av VR. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka VR:s nuvarande ställning inom ingenjörsutbildningar i 

Sverige, genom att identifiera möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas inställning till VR 

som utbildningsverktyg. VR-teknologin anses vara framtidens undervisningssätt som är mer 

motiverande för studenter, och inkluderar ökad interaktivitet jämfört med traditionellt 

undervisningssätt (Klopfer et al. 2018). 

 

Studien visade att VR:s tillämpning som utbildningsverktyg inom ingenjörsutbildningar är 

väldigt begränsad. Detta kan bero på olika faktorer vilket vi betraktade som utmaningar inför 

VR i ingenjörsutbildning, vilket även kan hindra eller minska tillämpningen av VR. 

Utmaningarna kan vara många men de mest påverkande upptäcktes med hjälp av studien. Dessa 

utmaningar är att det finns brist på tillit hos programansvariga som anser att VR bör ge mer 

jämfört med nuvarande utbildningsverktyg för att det ska motivera VR:s tillämpning. Att ett 

tydligt användningssyfte för VR behövs och att det krävs utveckling av mjukvara. Det finns 

även möjligheter, vilket kan uppmuntra ökad tillämpning av VR, exempelvis pedagogiska 

fördelar för användarna. VR är även kostnadseffektivt och det finns VR-laboratorium som kan 

användas för tränings- och utvecklingssyfte. 

 

Individuella effekter har en viktig påverkan när tillämpning av VR diskuteras, detta var synligt 

inom intervjuerna, eftersom respondenterna kunde nämna användningsfall och 

implementerings idéer inom respektive utbildning utan direkta svårigheter. Det var viktigt att 

inkludera denna faktor i modellen eftersom vi anser att individuella effekter av VR kan vara 

drivkraften som ökar tillämpningen av VR-teknologin inom ingenjörsutbildningar. 

 

En annan faktor som kan bidra till ökad tillämpning av VR är att den är kostnadseffektiv. Detta 

nämndes i tidigare forskning enligt Figur 1, och det faktum att respondenterna tyckte att 

anskaffningskostnad inte var en direkt utmaning betyder att möjligheten för tillämpning av VR 

ökar. Dock har respondenterna inte nämnt andra kostnadsdrivande aspekter i det här fallet, 

exempelvis kostnaden för utveckling och träning av personal som kan driftsätta VR-teknologin 

inom ingenjörsutbildningar. Det kan bero på att respondenterna hade grundläggande idéer om 

VR och insåg inte alla aspekter av tillämpningen. Kostnaden för utveckling och träning kan 

vara betydligt mer än kostnaden för VR-utrustning, vilket i sig kräver mer forskning. 

Kostnadseffektivitetsfaktorn är trots detta en uppmuntrande faktor när tillämpning av VR 

diskuteras. 

 

En tredje faktor som lades till i Figur 2 är VR-laboratorium, denna faktor upptäcktes i 

undersökningen vilken vi utförde för att besvara huvudsyftet i studien. VR-laboratorium kan 

vara en möjlighet för ökad VR-tillämpning inom ingenjörsutbildningar, dessutom ett bevis för 

intresset av VR inom högre utbildning. Laboratorium används mest för forskningssyfte men 

denna kan även användas för både tränings- och utvecklingssyfte av VR. Dessa är faktorer 

vilket vi anser vara möjligheter, de andra faktorerna i Figur 2 betraktar vi som utmaningar. 

 

Det vi har märkt är att faktorer som är möjligheter hittas mest genom tidigare forskning medan 

utmaningar nämndes av respondenterna. Detta kan förklara bristen på tillämpning av VR 

eftersom programansvariga är mer fokuserade på VR:s pålitlighet som utbildningsverktyg och 

om VR verkligen är praktiskt inom ingenjörsutbildningar, medan forskare är mest fokuserade 

på de positiva aspekterna av VR. Den utmaningen som vi tycker är viktig är brist på tillit, 

eftersom den kräver personligt engagemang av programansvariga inom ingenjörsutbildningar. 

Detta kräver mer tid vilket de flesta programansvariga inte har enligt respondenterna. Brist på 
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tillit kan åtgärdas med en öppen diskussion angående VR:s syfte och roll inom 

ingenjörsutbildningar. Programansvariga och utbildningsdesigners bör diskutera detta vilket i 

sig kommer att åtgärda andra utmaningar som behovet av ett tydligt användningssyfte och 

behovet av en aktiv utvecklingsavdelning inom dessa utbildningar. Klopfer et al. (2018) menar 

att VR har nått utbildningsmiljön då det är både utbildningsdesigners- och pedagogers ansvar 

att fokusera på bästa sätt att införliva VR i det pedagogiska sammanhanget. 

 

Resultatet av studien var en överraskning för oss eftersom vi fick intrycket att de pedagogiska 

fördelarna och det positiva perspektivet som de flesta forskningar har angående VR, borde leda 

till en bred tillämpning inom ingenjörsutbildningar. Studien visar att det inte stämmer på grund 

av de olika nämnda utmaningarna i Figur 2. Det krävs att någon tar initiativet för att börja 

inkludera VR inom ingenjörsutbildningarna, och detta var något som de flesta respondenterna 

nämnde, vi anser då att möjligheterna i Figur 2 och med hjälp av ytterligare forskning kan 

motivera fler VR-tillämpningar inom ingenjörsutbildningar. VR inom ingenjörsutbildningar 

kräver ett enhetligt perspektiv som säkert kommer kräva kreativa lösningar. Dock så kan 

tillgängliga VR-laboratorium bidra med stöd för dessa lösningar. 

 

Samhälleliga och etiska aspekter för VR är stora. Om VR implementeras på ett sätt som kommer 

att nyttja möjligheterna som nämns i Figur 2, kommer detta att skapa en positiv kedjeeffekt 

genom samhället. Detta beror på att VR:s pedagogiska fördelar kan leda till en utbildningsmiljö 

som är motiverande och det kan tillhandahålla framtidens generationer med kunskap och 

kompetens, som säkert kommer ha en positiv effekt i samhället. Ytterligare en effekt av 

införandet som kan ha en tydlig fördel för samhället handlar om säkerheten. Tillämpning av 

VR för träningssyfte inom undervisning kan förbereda studenter för farliga moment i 

arbetslivet. Denna förberedning via användning av simuleringar kan ge den beredskapen till 

studenter för att minska riskerna inom farliga moment i arbetslivet. Utmaningarna i Figur 2 

kräver en öppen diskussion mellan utbildningsansvariga, de som är traditionellt inriktade och 

de som vill modernisera för att hitta en tillfredsställande lösning som inte exkluderar den ena 

eller andra gruppen. 

 

Utmaningarna i Figur 2 kan ha allvarliga effekter på utbildningsmiljön som 

utbildningsansvariga är omedvetna om, exempelvis att på grund av brist på tillit för VR berövas 

studenter en teknologi som kunde ha ökat deras intresse för ingenjörsutbildningar, och att brist 

på tydligt användningssyfte kan leda till felaktig implementering av VR. Detta kan leda till 

slöseri på resurser som bör användas till andra väsentliga aspekter av utbildningarna. Sista 

utmaningen är utveckling, kan ha större effekt än de andra, eftersom det kan handla om miljön 

och dess påverkan på människorna. Utveckling av mjukvara bör ta hänsyn till dess påverkan på 

miljön, eftersom det kan påverka miljön negativt om det sker felaktigt. Det finns etiska aspekter 

som bör tas hänsyn till. Negativa aspekter av VR-teknologin som kan förekomma, exempelvis 

vad som händer om vissa användningsfall av VR-teknologin förbättrar utbildningar, men 

minskar sociala interaktioner mellan studenter?  
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6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes för att uppnå resultaten var lämplig eftersom syftet uppnåddes och 

forskningsfrågan besvarades. Den kvalitativa inriktningen gav oss möjlighet att ställa 

djupgående frågor och därigenom möjligheten att upptäcka underliggande faktorer som bidrog 

till resultaten. Användningen av kvalitativa intervjuer gjorde det möjligt för oss att ställa frågor 

som inte ingick i intervjuguiden. Eftersom inställningen till VR inom ingenjörsutbildning var 

okänd för oss krävdes ytterligare följdfrågor till de frågor som ställdes. Följdfrågor av 

intervjufrågorna betydde att transkriberingsprocessen, kodningen och tematiseringen behövde 

genomföras med stor noggrannhet. Till detta gjordes en informationssökning i efterhand för att 

stärka den information som intervjuerna gav. Anledningen till detta var att en del av frågorna i 

intervjuguiden inte var VR-inriktade utan mer allmänna frågor angående användning av teknik. 

Då krävdes mer information om hur relationen mellan VR och ingenjörsutbildningar ser ut inom 

Sveriges universitet/högskolor. Vilket detta gav eftersom VR-läge identifierades hos skolorna 

genom att undersöka deras hemsidor. 
 

De etiska aspekterna i metoden behandlades enligt metodbeskrivningen. De 

forskningsprinciper som var viktigast för studiens intervjuer var informationskravet, och 

nyttjandekravet, vilket förklarades i den etiska delen inom metodkapitlet. Detta stämmer 

eftersom de respondenter som visade intresse blev informerade om vad studien handlade om 

via det andra e-postmeddelandet, som formades efter deras svar om vad deras deltagande bidrog 

med. Innan intervjun så blev respondenterna informerade om att de har full kontroll över 

intervjun för att skapa trygghet samt informerade om deras säkerhet. Nyttjandekravet 

behandlades genom att skydda deltagarnas integritet i studien. 
 

Det finns två svagheter i denna studie där den första är intervjuguiden, frågorna kunde ha 

formulerats bättre, vilket skulle ha gett en bättre koppling mellan ramverket och 

intervjuresultatet. Nuvarande frågor styrde resultaten på ett visst sätt, som ibland försvagade 

denna koppling. Den andra svagheten var att en ytterligare undersökning krävdes för att stärka 

resultaten från intervjuerna, eftersom frågorna inte var helt VR inriktade. Intervjuguiden 

innehöll endast två frågor som var direkt riktade mot VR.  
 

Det finns olika förbättringsförslag för studien som involverar bättre intervjuprocess och 

urvalsgrupp av respondenter. Majoriteten av respondenterna hade ingen erfarenhet av VR vilket 

styrt resultatet i en viss riktning, vilket kan ha förbisett viktiga faktorer angående studiens 

ramverk. Ett förbättringsförslag är att inkludera respondenter med och utan erfarenheter av VR 

vilket kan förbättra kvalitén av resultaten. Ett annat förbättringsförslag är att även intervjua 

personer med mer expertis om VR, eftersom det kan lägga till perspektiv av en expert som kan 

höja studiens kvalité. En expert som sysslar med VR kan frambringa en realistisk bild av 

teknologin, som kan presentera studiens resultat i verkligheten jämfört med nuvarande resultat 

som kan vara mer hypotetiskt. 
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7. Slutsats 
VR tillämpas i begränsad omfattning inom ingenjörsutbildningar som utbildningsverktyg inom 

de undersökta universitet/högskolor i Sverige. Studien visade att VR tillämpas inom 2 av 10 

universitet/högskolor i Sverige, detta kan vara på grund av olika faktorer, vilka även betraktas 

som utmaningar inför VR:s tillämpningar. Det finns olika möjligheter och utmaningar vilket 

upptäcktes tack vare studien. Möjligheterna är minskad VR-utrustningskostnad, behov av ökad 

interaktivitet och att det finns VR-laboratorium inom högre utbildning som kan användas för 

utvecklings- och träningssyfte vid tillämpning av VR. VR:s tillämpning bemöts av olika 

utmaningar såsom brist på tillit, användningssyfte för VR saknas, och att utveckling av 

simuleringar krävs då förmågan att skapa det saknas inom ingenjörsutbildningarna. 
 

7.1 Fortsatt forskning 

En utmaning i studien var det teoretiska ramverket eftersom det fanns tydlig brist av publicering 

om forskning som handlar om VR inom ingenjörsutbildningar, jämfört med andra branscher 

inom högre utbildning. Mer forskning krävs för att undersöka faktorer som ligger bakom denna 

brist. Studien undersökte olika möjligheter och utmaningar med personer som inte har 

erfarenhet av VR. Vilket visar på att ytterligare studier behövs som bör inkludera personer med 

erfarenhet av VR inom ingenjörsutbildningar. Det finns olika frågor som bör besvaras till 

exempel, hur översätts resultatet till verkliga lösningar som kan ha nytta av användning av VR 

inom ingenjörsutbildningar. Undersökning av möjliga tekniska lösningar kan bidra till praktiska 

lösningar på både VR:s mjukvara och hårdvara. Det behövs även forskning för 

användningssyfte av VR inom ingenjörsutbildningar. Då skulle en studie med större omfattning 

nyttjas för att kunna undersöka andra utbildningar inom högre utbildning, dessa kan leda till 

mer konkreta exempel på användningssyfte. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

• Hur länge har du jobbat inom utbildningen? 

• Vad har du för tidigare erfarenhet av virtual reality? 

 

• Vad är det som är kostligt inom utbildningen? 

• Hur kan man dra ner på kostnaden enligt dig? 

 

• Vad är det som motiverar studenters deltagande enligt dig? 

• Vilka faktorer som påverkar retention av information hos studenter i din utbildning? 

 

• Vilka utmaningar har ni när det gäller laboration undervisning? 

• Kan du se VR som komplementerande verktyg till utbildningen? 
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Bilaga 2 Första e-postmeddelande utkastet 
 

Ämne: Forskning angående ingenjörsutbildning och virtual reality 

Hej! 

Vi är två studenter från tredje året i programmet Informatik inriktning systemutveckling i 

Östersund och ska börja med vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om virtual reality som 

utbildningsverktyg inom ingenjörsutbildning. Vi tror att VR har många fördelar för 

ingenjörsutbildning och vi tycker det är viktigt att ha er insikt angående det. 

Vi undrar om ni är intresserade att delta i forskningen? 
 

MVH 

Anders Hansen-Haug & Omar Aljanabi 
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Bilaga 3 Litteraturundersökning 

 

År VR generellt VR inom utbildning VR inom ingenjörsutbildning 

2015 2356 276 30 

2016 2351 265 38 

2017 2730 356 42 

2018 3315 436 40 

 


