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Simuleringsbaserad undervisningen med stöd av simuleringen Klassrummet och dess didaktiska 
inramning förbättrar lärarstudenters kunskaper om ledarskap i klassrummet. Undervisningen 
bidrar också till såväl förståelse som reflektion och även kritisk reflektion. Den 
simuleringsbaserade undervisningen förändrar dock inte lärarstudenternas vanemässiga 
handlande men ändå möjliggjort betydande perspektivskifte avseende ledarskap i klassrummet 
för dem. 

Introduktion 
Lärare förväntas ha förmågan att organisera och leda arbetet så att undervisning och lärande 
möjliggörs. De förväntas träna upp sådana förmågor under sin lärarutbildning (Jones, 2006; 
Wubbels, 2011). Sådan träning sker vanligtvis i form av teoretiska studier; föreläsningar, 
litteraturläsning och seminarier och i mindre omfattning genom verksamhetsförlagd 
utbildning (vfu) där teori i bästa fall omsätts i praktik. Oavsett denna variation av träning så 
lämnar många blivande lärare sin utbildning med i sina egna ögon bristfälliga kunskaper om 
ledarskap och konflikthantering.  

Syfte 
Det här rapporterade undervisningsprojektet, IBL-2015-00025, syftade till att utveckla 
lärarstudenters ledarskap, specifikt deras omdömesförmåga och handlingsberedskap, för att 
leda undervisning (Nordenbo, Søgaard Larsen, Tifitkçi, Wendt & Østergard, 2008). 
Ledarskap sågs i undervisningsprojektet inte som en teknisk eller instrumentell färdighet, utan 
som något högst beroende av omdömesförmåga, vilken utvecklas genom erfarenhet (Biesta, 
2009). Erfarenhet i form av förmåga att diskriminera är avgörande för hur lärarstudenterna 
kommer att utöva sitt framtida klassrumsledarskap (Evertson & Weinstein, 2006; Roache & 
Lewis, 2011; Emmer & Sabornie, 2014).  
 
Mot bakgrund av dessa antaganden formulerades projektets syfte som att utveckla och värdera 
om och på vilket sätt ett simuleringsbaserat lärande bidrar till att lärarstudenter utvecklar 
förmågan att skilja ut, hantera och reflektera över utmaningar mot klassrumsledarskap. 
 
Frågeställningar som undersöktes var 
 

• Hur upplevde lärarstudenterna simuleringens relevans för lärares ledarskap? 
• Vilka reflektioner gjorde lärarstudenterna i samband med utprovningen? 
• Hur hanterade lärarstudenterna utmaningarna mot lärarens ledarskap? 
• Vilka erfarenheter fick lärarutbildarna av den didaktiska inramningen? 
• Vilka erfarenheter fick lärarutbildarna av simuleringens relevans? 

Metod 
För att få svar på syftet behövde vi (a) re-designa en befintlig ljud-simulering, (b) skapa en 
didaktisk inramning för simuleringsmomentet för UK5 och (c) på olika sätt utvärdera 
lärarstudenternas och lärarutbildarnas erfarenheter i samband med kursen vårterminen 2016. 
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Utgångpunkter 
Vi utgick från en befintlig simulering om ledarskap i klassrummet, tidigare konstruerad inom 
ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet Dnr 721-2011-4741 (Nordvall, 
Arvola & Samuelsson 2014, Samuelsson, Colnerud, Ragnemalm, Arvola & Nordvall, 2015; 
Colnerud & Samuelsson, 2016).  
 
Ljudsimuleringens innehåll var sedan tidigare konstruerat och applicerbart mot innehållet och 
målen för UK5 vilket gav oss rimliga förutsättningar för att utveckla en fungerande didaktisk 
inramning (Guralnick, 2006) vilket erfarenheten av forskningsprojektet visat att vi var i behov 
av (Ragnemalm & Samuelsson, 2016). 
 
Bild 1. Scenario 5, efter val av en auktoritativ ledarstil.   
 

 
 
På så sätt visste vi att en ljudsimulering likt den vi skulle re-designa sannolikt kunde bidra till 
reflektion om ledarskap i klassrummet (Nordvall, Arvola & Samuelsson 2014; Samuelsson, 
Colnerud, Ragnemalm, Arvola & Nordvall, 2015; Samuelsson, kommande). Vi visste dock 
inte vilken grad av reflektion som skulle stödjas eller vara möjlig att utveckla med stöd av 
ljudsimuleringen. För att få svar på det använde vi oss av två validerade enkäter. 
Lärarstudenternas erfarenheter av utprovningen av simuleringarna utvärderades också genom 
en användarenkät, som bygger på PSSUQ (Sauro & Lewis, 2012) avseende upplevd 
användbarhet med ljudsimuleringen. Lärarstudenternas reflektioner till följd av utprovning av 
simuleringen mätes med en annan enkät (Kember, m. fl., 2000). Reflektionsbegreppet är i den 
enkäten nedbrutet i fyra faktorer (a) vanemässigt handlande, sådant som är inlärt sedan 
tidigare och genom repetition blir en automatiserad aktivitet som gör med endast lite 
medveten eftertanke, (b) förståelse, som tankfull handling som drar nytta av tidigare kunskap 
och stannar inom ramarna för bestämda perspektiv. Merparten av teoretisk kunskap som 
studenter lär sig på ett universitet tillhör denna kategori. Fokus ligger på förståelse som inte 
relateras till andra situationer (personliga eller praktiska), (c) reflektion, kunskapen som 
övervägs i relation till vad den har för stöd eller underbyggnad. Det inkluderar till exempel ett 
ifrågasättande av antaganden och förutsättningar. Det pekar mot en problematisering av en 
för-givet-tagen situation. Det kan inkludera att vardagliga erfarenheter utforskas för att nå nya 
sätt att förstå eller värdera dem, och (d) kritisk reflektion, en högre, och en mycket mer 
ovanlig, reflektionsnivå som kräver ett betydande perspektivskifte, som bygger på en 
medvetenhet om varför man uppfattar, tänker, känner eller handlar på ett visst sätt. Det kan 
vara lättare att nå kritisk reflektion om det handlar om en perifer aspekt av ens vardag snarare 
än en central, eftersom våra viktigaste verksamheter bygger på våra djupast rotade antaganden 
(Kember, m. fl., 2000). I enkäten (bilaga 2) finns fyra påstående på varje reflektionsnivå. 
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Deltagarna markerar i vilken utsträckning de håller med om påstående på en skala från A till 
E. Vanemässig handling mäts genom fråga 1, 5, 9, 13. Förståelse mäts genom fråga 2, 6, 10 
och 14. Reflektion mäts genom fråga 3, 7, 11, 15 och kritisk reflektion mäts genom fråga 4, 8, 
12 och 16.  

Didaktisk inramning  
Vi konstaterade att det fanns ett utbildningsbehov för lärarutbildare som dels bestod i stöd för 
tanken inför genomförandet av detta nya moment dels som stöd för genomförandet av det 
simuleringsbaserade lärandet. Detta var motiv för att konstruera en stark, i betydelsen tydlig 
och trygghetsgenererande, didaktisk struktur eller inramning. Inför konstruktionen skiljde vi 
ut kursmål liksom om och på vilket sätt dessa kunde appliceras till den befintliga ljudbaserade 
simulering vi hade tillgång till. Vi konstaterade att det var möjligt vilket fick till följd att vi 
skapade tre avgränsade och ett sammansatt simuleringsmoment. De tre avgränsade momenten 
fokuserade på (a) sociala relationer, (b) ledarskap, (c) konflikter medan den sammansatta 
fokuserade på (d) start av en lektion. På så sätt erbjöd vi lärarstudenterna flera 
träningstillfällen för att pröva kursens innehåll i olika simuleringar. Tanken var att det skulle 
ge dem möjlighet att ”praktisera” eller applicera begrepp, teori och perspektiv som de tidigare 
arbetat med i kursen gentemot det simulerade innehållet.  
 
Vår didaktiska inramning introducerades och implementerades hos lärarna inför kursen och 
fanns också i en kortare version tillgänglig i studiehandledningen och på hemsidan för 
simuleringen. Kursansvarig informerade också om simuleringsmomentet i samband med 
kursstarten. Där motiverades det simuleringsbaserat lärandet i UK5 som ett sätt att arbeta med 
kursinnehållet ledarskap, konflikter, konflikthantering och sociala relationer. Den tänkta 
arbetsformen, smågruppsarbete, motiverades då den skulle stimulera till  
 

• utveckling av förmåga att leda verksamheten i klassrummet, 
• förmåga till reflektion kring ledarskap i klassrummet,  
• förmåga att konkret urskilja olika sorters provokationer i klassrummet (milda såväl 

som mer kraftiga) och anpassa sina handlingar till dessa för att på ett lämpligt sätt leda 
undervisningen,  

• omvandling av teoretiskt kunnande till praktisk handling genom simulerade 
praktikliknande inslag (pröva, lyckas-misslyckas, pröva igen). 

 
Vi motiverade detta genom att lyfta fram kopplingen mellan kursmålen nedan och 
simuleringens innehåll:  
 

• behärska vetenskapliga begrepp kring socialt samspel, ledarskap, konflikter och 
mobbning 

• urskilja sociala faktorer som kan påverka elevers psykosociala hälsa och lärande i 
skolan 

• diskutera olika principer för ledarskap i klassrummet 
• redogöra för olika strategier för konflikthantering 
• beskriva olika metoder för att förebygga och hantera mobbning och kränkningar i 

skolan 
• relatera teoretiska kunskaper kring socialt samspel, ledarskap, konflikter och mobbning 

till lärares arbete 

Om lärande med stöd av en datorsimulering  
Vi föreställde oss att det skulle krävas återkommande utforskande för att uppnå effekt av 
träning i simulering. Detta gjordes av lärarstudenter (LS) i smågrupper vid fyra seminarier, 
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kallade moment. Respektive moment introducerades av lärarutbildarna (LU) och var tänkt att 
följas upp med en genomgång på storgruppsnivå. Med denna form försökte vi skapa möjlighet 
för LS att skaffa sig ”första-hands upplevelser” av olika sätt att agera, lyckas och misslyckas i 
sitt klassrumsledarskap, utan risk att påverka verkliga elever negativt. Vår tanke var vidare att 
undervisningsformen skulle möjliggöra en gemensam reflektion och uppföljning i storgrupp 
ledd av LU. Reflektionsarbetet syftade till att utveckla LS omdömesförmåga (förmågan att 
läsa av, förstå en situation, analysera och värdera en situation) liksom att utveckla deras 
handlingsberedskap (förmågan att utifrån analys av situation agera på ett rimligt sätt). Vi 
poängterade att detta gjordes i relation till de frågor som LU ställde.  
 
Vi beskrev att arbetsformen, smågrupper, i par eller i triad syftade till att stimulera LS 
reflektion kring ledarskap, sociala relationer och konflikter. Vi beskrev att vi tänkte reflektion 
som en analyserande process i att medvetet förstå och förhålla sig till olika dilemman, som LS 
ställdes inför i simuleringen. I och med utforskandet av simuleringen och arbetet i smågrupper 
föreställde vi oss att LS rörde sig mellan olika perspektiv och förklaringssätt (Alexandersson, 
1996) och på så sätt förhandlade om innehållets mening. LS utforskande avsåg också att lägga 
grund för uppföljning i form av reflektion på storgruppsnivå kring: (a) beskrivning (vad 
hände?), (b) känslor (vad kände och tänkte ni/du?), (c) värdering (vad var bra och dåligt?), (d) 
analys (vad kan ni/du lära dig av detta?), (e) slutsats (kunde ni/du ha gjort på något annat sätt) 
och (f) framtida agerande (om det händer i ett riktigt klassrum, hur gör ni/du då?) utifrån en 
modell av Gibbs (1988).  

Arbetet med simuleringen i UK5 - 4 moment 
Utforskandet av simuleringen genomfördes på fredagar i smågrupper under de fyra första 
kursveckorna. I början av de fyra kursveckorna hade studenterna haft föreläsningar och 
litteraturseminarium. Innehållet i respektive simuleringsövning (SÖ) var tänkt att skapa ett 
tillfälle att prata om och bearbeta veckans kursinnehåll i en praktisk övning med ett realistiskt 
innehåll. LU introducerade respektive moment och LS utforskade därefter den aktuella delen 
av simuleringen; (moment 1) scen 1-3, (moment 2) scen 4, bakifrån och framåt, (moment 3) 
scen 5-6 och (moment 4) simuleringen som helhet, scen 1-6. Smågruppernas val vid 
utprovningen av momenten 1, 3 och 4 visualiserades som en ledarskapsprofil. LS fick på så 
sätt en återkoppling på (a) vilken ledarstil respektive smågrupp valt, (b) smågruppernas val av 
ledarstil i hela momentet och (c) en jämförelse med andra smågruppers val av ledarstilar.  
 
Moment 1 – 4 följde en framskriven logik med start i en introducerande text, beskrivning av 
kopplingen till kursmål, beskrivning av arbetsuppgift och en beskrivning av genomförande i 
tre steg. Nedan visas ett sådant exempel för kursens fjärde moment.   

Moment (4) Att starta upp en lektion 
Detta moment ger LS möjlighet att genomföra hela scenariot, lektionens start, från mötet med 
eleverna i korridoren utanför klassrummet tills dess att arbetet påbörjas. De utforskar på så 
sätt hela scenariot och tidigare gjorda moment i en följd.  

Kursmål: 
Detta moment genomförs under vecka 17 och inriktas mot följande kursmål: 
 

• behärska vetenskapliga begrepp kring socialt samspel, ledarskap, konflikter och 
mobbning 

• urskilja sociala faktorer som kan påverka elevers psykosociala hälsa och lärande i 
skolan 

• diskutera olika principer för ledarskap i klassrummet 
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• redogöra för olika strategier för konflikthantering 
• beskriva olika metoder för att förebygga och hantera mobbning och kränkningar i 

skolan 
• relatera teoretiska kunskaper kring socialt samspel, ledarskap, konflikter och mobbning 

till lärares arbete 

Arbetsuppgift: 
LS utforskar scenario 1 - 6. LS får i samband med utforskandet av simuleringen i uppgift att 
identifiera vilka utmaningar, störningar och provokationer som läraren ställs inför i samband 
med lektionsstarten. LS får också i uppgift att diskutera/problematisera hur dessa utmaningar, 
störningar och provokationer påverkar och lägger grunden för de sociala relationerna mellan 
lärare – elev, lärare – elever, elev – elev, elev – elever. LS reflekterar avslutningsvis över hur 
deras ledarskapsprofil ser ut.  

Genomförande: 
Detta moment består av tre delar, introduktion, utforskning och uppföljning.  

Introduktion: 
LU introducerar momentet och beskriver kopplingar till kursmålen. LU förklarar vilken del av 
simuleringen som skall utforskas och berättar hur LS ska arbeta med den.   

Utforska: 
LS utforskar i smågrupper hela scenariot 1 – 6.  

Uppföljning: 
LU följer upp LS utforskande med resonemang på storgruppsnivå avseende: 
 

- beskrivning (vad hände, individ, grupp och klassnivå)? 
- känslor (vad kände och tänkte ni/du)?  
- värdering (vad var bra och dåligt)?  
- analys (vad kan ni/du lära dig av detta, vilka begrepp använde ni)?  
- slutsats (kunde du ha gjort på något annat sätt, individ, grupp och klassnivå)?  
- framtida agerande (om det händer i ett riktigt klassrum, hur gör ni/du då)? 

 
LU går igenom visualiseringen av ledarskapsprofil för detta moment och resonerar om 
möjligheter och begränsningar samt variation och mönster i de val smågrupperna gjort.  

Re-designa en simulering 
Som nämnts inledningsvis bestämde vi oss för att re-designa en befintlig ljudsimulering. I den 
förekom en berättarröst som introducerade och beskrev kontextuella eller situationella 
förutsättningar för de val som smågrupperna skulle göra. Den var vidare konstruerad kring en 
lärarröst, inläst av en man i 40 års-åldern och killar och tjejer i högstadieåldern inläst av 
elever i den åldern. Konstruktionen av den ljudbaserade simuleringen gjordes ursprungligen 
av Jeanette Bendelin, Jonas Åkered och Sofia Klasson genom en projektanställning i tidigare 
nämnda forskningsprojekt. Som en del av deras uppdrag konstruerades designen av den 
ljudbaserade simuleringen. I samband med att de designade, klippte och förde samman 
berättarröst, lärarröst och elevröster upptäckte de att några ljudfiler saknades. Genom 
kontakter med skådespelaren som spelat in den ursprungliga lärarrösten kunde detta åtgärdas 
inom ramen för detta projektet varpå det skriftliga ursprungsmanuset sedermera också fanns 
som ljudfiler.  
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Undervisningsprojektet anställde Ove Jansson för att (a) sammanfoga de kompletterande 
ljudfilerna och (b) separera den ursprungliga ljudbaseradesimuleringen i tre plus en scen. I det 
arbetet ingick också att vända på turordningen i den andra scenen, om konflikter och 
konflikthantering. Det innebar att den började med en eskalerande konflikt där en elev 
lämnade klassrummet efter en svordom åt läraren som provocerat eleven. Utifrån det fick 
smågrupperna backa med hjälp av simuleringens gå tillbaka-funktion och på så sätt upptäcka 
om det fanns möjlighet att överväga eller till och med avvärja och på så sätt undvika att 
situationen urartade. Den fjärde scenen bestod av de tre föregående scenerna i linjär ordning.   

Visualisering av ledarskapsprofil i UK5, 2016 
Utforskandet av de fyra scenerna avslutades med en genomgång och diskussion av 
visualiseringen på storgruppsnivå, se ovan. Detta arbete leddes av LU med utgångspunkt i tre 
olika slags visualiseringar som följde av smågruppernas utprovande. Visualiseringen hade 
konstruerats utifrån erfarenheter från forskningsprojektet där flera informanter efterfrågat 
beskrivningar avseende de val de gjort när de provat simuleringen.  
 
Bild 2. Profil över val av ledarstilar; auktoritär, auktoritativ, demokratisk eller låt-gå 
 

 
 
Bild 3. Profil av förändringar av valda ledarstilar mellan olika scenarier 
 

 
 
Bild 4. Profil av utforskning av olika ledarstilar  
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Vi hade inte möjlighet att användartesta visualiseringen inför implementeringen i UK5, varför 
det framstår som rimligt att uppfatta UK5 vårterminen 2016 som en pilotstudie av 
visualiseringen. Visualiseringens möjligheter och begränsningar studerades genom en 
kandidatuppsats i kognitionsvetenskap som skrevs av Linn Nilsson (2016). Uppsatsen bidrog 
med viktiga slutsatser och mycket bra förslag på framtida förbättringar av visualiseringen.  

Resultat 
Värderingen av om och huruvida simuleringen bidrog till en utveckling av lärarstudenternas 
förmåga att reflektera över utmaningar mot klassrumsledarskap gjordes med hjälp av (a) 
enkäter till lärarstudenterna och (b) skriftliga frågor till lärarna.  

Lärarstudenternas upplevelse av simuleringens relevans 
Vi var intresserade av enskilda lärarstudenters erfarenheter av simuleringen, oavsett att de 
utforskat simuleringen i smågrupper. Var och en av lärarstudenterna ombads i samband med 
utforskandet av scen fyra att fylla i en utvärdering, användarenkät (bilaga 1). Redan innan 
hade vi fått återkoppling kring problem med länkar som inte stämde från flera lärarstudenter. 
Detta påverkade användbarhetsresultaten negativt. I användarenkäten (bilaga 1) är ett lågt 
värde bra och ett högt värde dåligt PSSUQ (Sauro & Lewis, 2012). 

Övergripande användbarhet  Systemkvalitet 
Medelvärde  3,51  Medelvärde  3,04 
Standardavvikelse 0,99  Standardavvikelse 1,00 
n  11  n  11 
alfa-nivå  0,05  alfa-nivå  0,05 
95% Konfidensintervall 0,66  95% Konfidensintervall 0,67 
Övre gräns  4,17  Övre gräns  3,71 
Undre gräns   2,85  Undre gräns   2,37 
 

Informationskvalitet   Gränssnittskvalitet 
Medelvärde  3,50  Medelvärde  3,82 
Standardavvikelse 1,05  Standardavvikelse 1,65 
n  11  n  11 
alfa-nivå  0,05  alfa-nivå  0,05 
95% Konfidensintervall 0,70  95% Konfidensintervall 1,11 
Övre gräns  4,20  Övre gräns  4,93 
Undre gräns   2,80  Undre gräns   2,71 
 

Lärarstudenternas kunskapsförbättring med stöd av simuleringen 
Vad gäller kunskapsförbättring visar enkätresultaten ett medelvärde på 5,76 på den sjugradiga 
skalan. Standardavvikelsen var 0,68. Med n=11 och en alfanivå på 0,05 ges 95% 
konfidensintervall på 0,4 vilket ger en övre gräns på 7,16 och en nedre på 5,36. 
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Kunskapsförbättring   Social interaktion 
Medelvärde  5,76  Medelvärde  5,60 
Standardavvikelse 0,68  Standardavvikelse 0,79 
n  11  n  11 
alfa-nivå  0,05   alfa-nivå  0,05 
95% Konfidensintervall 0,46  95% Konfidensintervall 0,53 
Övre gräns  6,22  Övre gräns  6,14 
Undre gräns   5,31  Undre gräns   5,07 
 
Resultaten visar att lärarstudenterna upplevt att simuleringen bidragit till en 
kunskapsförbättring om ledarskap i klassrummet. Simuleringen bidrog också till social 
interaktion mellan studenter. 

Lärarstudenternas reflektioner i samband med utprovningen 
Resultaten av lärarstudenternas reflektioner ser ut enligt nedan. Det maximala på varje skala 
är 20 och det minsta är 4. Resultaten visar med tydlighet att den simuleringsbaserade 
undervisningen inte bidragit till vanemässig handling i samma utsträckning som till förståelse, 
reflektion och kritisk reflektion.  

Vanemässig handling   Förståelse 
Medelvärde  11,00  Medelvärde  17,27 
Standardavvikelse 2,76  Standardavvikelse 2,15 
n  11  n  11 
alfa-nivå  0,05  alfa-nivå  0,05 
95% Konfidensintervall 1,85  95% Konfidensintervall 1,44 
Övre gräns  12,85  Övre gräns  18,72 
Undre gräns   9,15  Undre gräns  15,83 

Reflektion    Kritisk reflektion: 
Medelvärde  17,82  Medelvärde  14,82 
Standardavvikelse 1,66  Standardavvikelse 2,23 
n  11  n  11 
alfa-nivå  0,05  alfa-nivå  0,05 
95% Konfidensintervall 1,12  95% Konfidensintervall 1,50 
Övre gräns  18,94  Övre gräns  16,31 
Undre gräns  16,70  Undre gräns  13,32 
 
Att medelvärdet på kritisk reflektion är så högt som 14,82 med en undre gräns på 95% 
konfidensintervall på 13,32 av maximala 20 får ses som överraskande positivt. Det vittnar om 
att det för många lärarstudenter skett ett betydande perspektivskifte genom den 
simuleringsbaserade undervisningen i UK5. Resultaten på reflektionsnivå ligger i nivå med, 
eller är till och med högre än, Kembers m.fl. (2000) sjuksköterskestudenter på avancerad nivå 
som de rapporterar om i artikeln där de utvecklade mätinstrumentet. Den simuleringsbaserade 
undervisningen har också bidragit till såväl förståelse, reflektion, och kritisk reflektion till en 
överraskande hög del.   

Lärarstudenternas hantering av utmaningarna mot klassrumsledarskap 
Utforskandet avslutades med tre ovan beskrivna visualiseringarna. Såväl lärarstuderande som 
lärarutbildare konstaterade att smågrupperna oftast valt en auktoritativ eller demokratisk 
ledarstil. Deras intryck från respektive storgrupp stämde väl överens med den samlade bilden 
vi fick när alla smågruppers utprovning jämförts. Utifrån det kunde vi konstatera att 
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lärarstudenter valt bort extremer, eller ytterligheter som den auktoritära eller eftergivna 
ledarstilen. De bemöter därmed inte utmaningar, i form av individers eller gruppers 
besvärande beteende på ett överdrivet strängt och kontrollerande och inte heller på ett 
bristfälligt avvaktande sätt. De hanterar simuleringens utmaningar på ett stabilt sätt genom att 
upprätta ansvar och kontrollen, ha tydliga ramar, ge inflytande, hålla sig till 
överenskommelser och använda sig av begripliga disciplinära interventioner. Att de i så hög 
grad valt auktoritativ och demokratisk ledarstil kan förklaras av att (a) de sannolikt 
undervisats av lärare med en sådan ledarstil när de gick i skolan, (b) att de identifierat att 
lärarutbildningen, genom föreläsningar och den litteratur de läser, förordar ledarstilar likt 
dessa och (c) att deras handledare på vfu-skolorna agerar på ett sätt som påminner om dessa 
ledarstilar.       

Lärarutbildarnas erfarenheter av den didaktiska inramningen 
Kursens sex lärare framhöll att ”inramningen fungerade bra och satte fokus på skälen bakom 
simuleringen”. På samma sätt framhöll lärarutbildarna att placeringen av momenten i fas med 
det innehåll lärarstudenterna bearbetade i kursen för tillfället var lyckat.  

Lärarutbildarnas erfarenheter av simuleringens relevans 
Innan kursen fick lärarutbildarna tillfälle att prova simuleringen på egen hand följt av en 
gruppdiskussion kring möjligheter och begräsningar. De tillfrågades om sina erfarenheter 
efter första tillfället simuleringen användes i kursen och när kursen avslutats och 
lärarstudenterna utprovat samtliga fyra scenarier. Erfarenheter som kom fram efter första 
tillfället var att lärarstudenterna tyckt att ”det kändes trovärdigt” ”användbart” och ett ”viktigt 
inslag”. En lärarutbildare sammanfattade den simuleringsbaserade undervisningen som 
”oerhört givet” i UK5. Det som haft stor betydelse var smågruppernas möjlighet att identifiera 
utmaningar för klassrumsledarskapet, exempelvis risk för att stämpla de elever som i ett av 
momenten inte kommit till klassrummet när lektionen skulle börja. Smågrupperna hade också 
förmågan att identifiera mer eller mindre rimliga alternativ vilket en lärarutbildare uttryckte 
som att de ”menade att det snabbt kändes i kroppen vad som kändes mest rätt att göra”. Några 
smågrupper tog tillvara på tillfällena genom att utprova flera gånger och då medvetet prova att 
gå emot sin egen intuition och tvärtom mot vad de gjort vid första utprovandet. Flera 
smågrupper kommenterade detta efteråt bland annat genom att lyfta fram att valen de då gjort 
”kändes dåligt”, ”en gjorde allt, allt värre”, ”det blev en negativ interaktion” och att de på så 
sätt ”märker hur/vad jag gör påverkar klimatet”. En av lärarutbildarna kommenterade att de 
efterföljande diskussionerna där begrepp, perspektiv och teorier applicerades utifrån 
visualiseringarna å ena sidan fungerade bra. Detta särskilt när lärarstudenterna ”lyfte blicken 
och applicerade teori/begrepp”. Men att det å andra sidan också förutsatte att lärarstudenterna 
hade läst litteraturen, tagit del av föreläsningar och seminarier och hade förmågan att 
reflektera kring kopplingarna som finns i den ljudbaserade simuleringen.   
 
Erfarenheter som kom fram efter att smågrupperna utprovat alla scenarier vara att 
simuleringarna å ena sidan ”skapade en helhetskänsla kring de olika delarna i kursen”. Det 
underströks också att detta blev det praktiska inslag som tidigare saknats”. Detta samtidigt 
som en av lärarutbildarna också framhöll att lärarstudenternas motivation sjönk i relation till 
delarna. Lärarutbildaren menade att det uppstod ett slags ”simuleringströtthet” som bland 
annat kom till uttryck genom att lärarstudenterna resonerade om likheter mellan scenerna och 
att de ”kunde detta nu”.   
 
Lärarutbildarna lyfte också fram förslag till förändringar till följd av smågruppernas 
utprovning. Det handlade bland annat om tydligare åldersanpassade scenarier och en tydligare 
beskriven åldersindelning istället för en allmänt hållen beskrivning av att undervisa en klass 
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vilken som helst. En del smågrupper reagerade å ena sidan på tonfallet i den röst som spelade 
läraren som de uppfattade som dryg oavsett ledarstil, medan andra inte hade något att invända 
emot det. En annan förändring handlade om tillgängligheten till simuleringen där 
lärarstudenterna vårterminen 2016 fick tillgång till respektive scener under hela den aktuella 
kursveckan. Tanken, att de på så sätt skulle få fler möjligheter att utprova simuleringen på 
egen hand utanför ordinarie undervisningen fick kanske, enligt flera lärarutbildare, till följd 
att flera lärarstudenter stannade hemma och som en av dem uttryckte de ”klickade sig igenom 
simuleringen på egen hand istället för att närvara på seminariet”. Att en del lärarstudenter på 
så sätt gick miste om poängen med visualiseringen och storgruppsdiskussionen framhölls 
också. En annan aspekt att överväga var hur lärarutbildare beskriver moment som detta. En 
lärarutbildare framhöll hur viktigt det är att inte tala om sådana här inslag som något extra 
utan istället framhålla dess givna/viktiga plats i kursen. Detta kan förstås vara helt i linje med 
tanken bakom den didaktiska inramningen.     

Diskussion 
Projektets bidrag till undervisning och utbildning lyfter dels fram utvecklingsmöjligheter för 
projektets visualiseringar (Nilsson, 2016) dels en beskrivning av de erfarenheter vi gjort på en 
övergripande nivå avseende utveckling av simuleringsbaserad undervisning.    

Tillskott i form av utveckling av simuleringens visualiseringar 
De förbättringsförslag för digitala prototyper som blev resultaten av Linn Nilsson (2016) 
uppsats är av stor betydelse för utveckling av simuleringens visualisering och användbarhet.  
 
Bild 5. Illustration avseende stapeldiagram före och efter förbättringar, (Nilsson, 2016, s. 30) 
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Ovanstående bild illustrerar hur smågruppernas val och andras smågruppers val kan 
representeras utan vidare aktivitet av användaren.   
  
Bild 6. Illustration som visar hur cirkeldiagram avseende val av ledarstilar kommer när fram 
när muspekaren förs över diagrammet, (Nilsson, 2016, s. 29) 
 

 
 
Ovanstående illustration visar hur en kompletterande visualisering av val av ledarstilar med 
hjälp av cirkeldiagram kan synliggöras efter användaraktivitet.  
 
Bild 7. Illustration av ledarskapsförändring före och efter förbättringsförslag, (Nilsson, 2016, 
s. 32) 
 

 
 
Ovanstående bild illustrerar hur systematiskt använda färger, från cirkeldiagram till 
ledarskapsförändring kan användas för att beskriva smågruppers val av ledarstilar.  
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Att applicera digitala prototyper likt de Nilsson (2016) föreslagit till den befintliga 
simuleringen skulle skapa betydande mervärde. Motiven för detta är att den av 
lärarstudenterna tidigare efterfrågade informationen i visualiseringarna på så sätt skulle bli 
tydligare och mera användbar. Till följd av det skulle lärarstudenterna i såväl smågrupper som 
i storgrupp få ut mer av visualiseringarna. Sådana förslag skulle bidra med en tydligare intern 
logik i simuleringens visualisering som också det skulle öka avläsbarheten och 
användbarheten.    

Övergripande bidrag till undervisning och utbildning 
Simuleringen och den simuleringsbaserade undervisningen inkluderat den didaktiska 
inramningen kompletterade ordinarie moment, föreläsning och seminarier i kursen UK5. Det 
tillförde ett moment där lärarstudenternas kunskaper, erfarenheter och reflektioner kring 
sociala relationer, konflikter och konflikthantering och ledarskap i klassrummet kunde 
omsättas och praktiseras mot ett relevant simulerat lektionsinnehåll. Simuleringen bidrog med 
vardagligt förekommande scener ur klassvardagen som lärarstudenterna i smågrupper 
tvingades att hantera och reflektera över. Ett tidigare saknat moment, ett slags tillämpning, 
tillfördes genom simuleringen till UK5. Den sammantagna bedömningen av både 
lärarstuderande och lärarutbildare återkoppling är att detta fortsatt också ska vara en del av 
UK5, vilket det också blivit. På så sätt utvecklade detta undervisningsprojekt UK5 och 
lärarutbildningen vid Linköpings universitet som numera också innehåller ett webbaserat 
simulerat moment. Trots projektets begränsade omfattning understryker resultatet 
möjligheterna med simuleringar och simuleringsbaserad undervisning i 
professionsutbildningar som en lärarutbildning.    
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Bilaga 1. Enkät för användarvärdering av SimProv 
 

  
Tar helt  
avstånd   

Instämmer  
helt  

  
 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 

1 Jag känner mig samarbetsinriktad gentemot andra 
klasskamrater.  O O O O O O O  O 

2 Jag samarbetar intensivt med andra klasskamrater.  O O O O O O O  O 

3 Samarbetet i SimProv hjälper lärandet.  O O O O O O O  O 

4 SimProv stödjer samspel mellan spelarna.  O O O O O O O  O 

5 SimProv stödjer gemenskap inne i spelet  O O O O O O O  O 

6 SimProv stödjer gemenskap utanför spelet.  O O O O O O O  O 

7 SimProv ökar min kunskap om ledarskap i klassrummet.  O O O O O O O  O 

8 Jag förstår grunderna i ledarskap i klassrummet.  O O O O O O O  O 

9 Jag försöker använda mina kunskaper om ledarskap i 
klassrummet i spelet.  O O O O O O O  O 

10 SimProv motiverar spelaren att ta till sig kunskap om 
ledarskap i klassrummet.  O O O O O O O  O 

11 Jag vill veta mer om ledarskap i klassrummet  O O O O O O O  O 

12 Jag är överlag nöjd med hur lätt det är att använda 
SimProv.  O O O O O O O  O 

13 Det var enkelt att använda SimProv.  O O O O O O O  O 

14 Jag kände mig väl till rätta med att använda SimProv.   O O O O O O O  O 

15 Det var lätt att lära sig att använda SimProv.   O O O O O O O  O 

16 SimProv gav mig felmeddelanden som tydligt talade om 
för mig hur jag skulle lösa problem som uppstod.   O O O O O O O  O 

17 Närhelst jag gjorde ett misstag i SimProv kunde jag lätt 
och snabbt ändra på det.   O O O O O O O  O 

18 
Informationen (som on-linehjälp, meddelanden som 
visades på skärmen och annan dokumentation) som följde 
med SimProv var tydlig.   O O O O O O O  O 

19 Det var lätt att hitta den information som jag behövde.   O O O O O O O  O 

20 Informationen hjälpte mig med god verkan att utföra 
uppgifterna.   O O O O O O O  O 

21 Det var tydligt hur informationen på skärmbilderna i 
SimProv var organiserad.   O O O O O O O  O 
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22 Gränssnittet* i SimProv var behagligt.   O O O O O O O  O 

23 Jag gillade att använda SimProvs gränssnitt.   O O O O O O O  O 

24 SimProv hade alla de funktioner och resurser som jag 
förväntade mig.   O O O O O O O  O 

25 Jag är överlag nöjd med SimProv.   O O O O O O O  O 

 *”Gränssnittet” inbegriper de saker som du använder för att göra något med systemet. Exempel på delar av gränssnittet är 
tangentbordet, musen, mikrofonen och skärmar (inklusive den grafik och det språk som visas på skärmbilder).  
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Bilaga 2. Reflektionsenkät. 
 

  
 

A B C D E 

1 När jag arbetar med en del av aktiviteterna, så kan jag göra det 
utan att fundera på vad jag gör.   O O O O O 

2 Den här kursen kräver att vi förstår begrepp som läraren lär ut.  O O O O O 

3 Jag ifrågasätter ibland hur andra gör saker och försöker komma 
på ett bättre sätt.   O O O O O 

4 Som ett resultat av kursen har jag ändrat hur jag ser på mig själv.  O O O O O 

5 I den här kursen gör vi saker så många gånger att jag börjat göra 
dem utan att tänka på det.   O O O O O 

6 För att klara den här kursen måste du förstå innehållet.   O O O O O 

7 Jag gillar att tänka över vad jag har gjort och överväga alternativa 
sätt att göra det.   O O O O O 

8 Den här kursen har utmanat en del av mina bestämda 
uppfattningar.   O O O O O 

9 
Så länge som jag kan komma ihåg vad som står i utdelat material 
till examinationsmoment, så behöver jag inte tänka alltför 
mycket.  O O O O O 

10 Jag måste förstå materialet som lärs ut av läraren för att kunna 
utföra praktiska uppgifter.  O O O O O 

11 Jag reflekterar ofta över mina handlingar för att se om jag kunde 
gjort det bättre.  O O O O O 

12 Som ett resultat av denna kurs har jag ändrat mina gängse sätt 
att göra saker.   O O O O O 

13 Om jag följer vad läraren säger, så behöver jag inte tänka så 
mycket i den här kursen.   O O O O O 

14 I denna kurs måste du hela tiden tänka på materialet som du har 
att lära.  O O O O O 

15 Jag omvärderar ofta min erfarenhet så att jag kan lära mig av den 
och göra det bättre nästa gång.   O O O O O 

16 Under den här kursen upptäckte jag fel i sådant jag tidigare 
trodde var rätt.  O O O O O 

 
The questionnaire is © 2000 David Kember, Doris Y.P. Leung, Alice Jones, Alice Yuen Loke, Jan McKay, Kit Sinclair, Harrison Tse, Celia 
Webb, Frances Kam Yuet Wong, Marian Wong & Ella Yeung. Readers are invited to use the questionnaire for evaluating their teaching and 
for genuine research purposes. The conditions are that they acknowledge the source as the present paper and accept that the copyright on the 
questionnaire is owned by the authors. 
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