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ABSTRAKT 
Utvecklingsarbetets syfte är att iscensätta ett Minecraftprojekt på fritidshemmet. Det 
genomfördes på ett fritidshem i södra Sverige där tolv elever deltog i projektet. 
Genomförandet gjordes enligt Tripps modell som utgår från fyra olika delar. 
Vetenskapliga artiklar i området har granskats och resultat analysen är utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Vi gör en kort beskrivning av spelet Minecraft som används 
i projektet och hur barns datoranvändning ser ut. Vi har också tittat på hur spel används 
både i undervisning och på fritidshemmet, samt hur och vad kan eleven lära sig i 
användningen av spel. Arbetet har utgått från Skolverkets kunskapsmål om vad varje 
elev ska utveckla under sin skoltid.  
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1 INTRODUKTION 
 
Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och lärare har som uppdrag att utveckla 
eleverna för framtiden. I framtiden tror vi att det kommer vara oundvikligt att inte 
komma i kontakt med digital teknik. Vi själva använder en dator nästan dagligen, till 
både studier, sociala medier och spel. Vi båda är uppväxta på 90-talet där IT-
utvecklingen verkligen har gjort framsteg och vi båda ser en stor möjlighet med 
användningen av digitala verktyg.  
Fritidshemmet är en verksamhet som ska spegla både skolan och hur det kan se ut 
hemma. Detta betyder att fritidshemmet ska försöka skapas efter elevers intresse och 
behov för att skapa en stimulerande fritid för alla. Carlsson (2010) skriver att 
användningen av digitala medier upptar över femtio procent av barns fritid och där 
har tv-tittandet varit den största aktiviteten. Yngre barn sitter allt mer vid datorn som 
tenderar att ta över rollen som den största aktiviteten (a.a). 
I detta utvecklingsarbete har vi valt att lägga fokus på när elever använder sig av 
spelet Minecraft. Vi har sett att i skolan använder läraren sig av till exempel 
matematikspel under lektionerna för att utveckla elevens matematikkunskaper. Det vi 
tycker är intressant att titta på är vilka spel som kan användas på fritidshemmet, lär 
eleverna sig något när det spelar och behöver spelet vara inriktade på ett pedagogiskt 
innehåll? I utvecklingsarbetet var det tolv elever som deltog och skapade ett samhälle 
i Minecraft. Eleverna hade fria händer till att bygga vad det ville i samhället och där 
vi reflektera över vad som krävs för att starta ett arbete och vad det kan bidra med. 
Vi har analyserat utifrån det sociokulturella perspektivet om lärande och utifrån 
Skolverkets kunskapsmål. 
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2 BAKGRUND 
Minecraft är ett populärt spel hos unga och vi ser en stor möjlighet att ta användning 
av det i undervisning på skolan. Även om Minecraft inte är utformat som läromedel 
är det väldigt ämnesöverskridande och kan kopplas till skolverkets (2011) olika 
ämnen, som till exempel svenska, matematik, engelska, bild och slöjdämnet. Det är 
inte alla som tänker på detta för att lärandet på fritidshemmet ofta sker mer informellt 
och kan komplettera skolan på det sättet. Vi har även som uppdrag i skolan att varje 
elev ska kunna använda sig av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande efter dem har avslutat grundskolan (a.a). 

I detta arbete kopplas de kunskaper som står under Skolverkets (2011) mål och 
riktlinjer. Kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedborgare 
att inhämta och utveckla, skolan har ansvar för att se till att detta sker. Dessa 
kunskaper ger eleverna en grund till fortsatt utbildning (a.a.). Vi utgår också från 
olika begrepp från det sociokulturella lärandeperspektivet. 
Vi har valt att utgå från följande mål: 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera 
på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, 
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga,  
•kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande 

(Skolverket 2011, s. 13) 
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3 SYFTE 
Utifrån våra erfarenheter av att ha varit i ute i fritidshemmet har vi sett att digitala 
spel sällan är en enskild aktivitet. Ofta spelar eleverna tillsammans med någon, 
alternativt sitter någon bredvid eller så spelar eleverna online. Ett spel som verkar 
vara populärt bland eleverna är Minecraft. En annan sak vi har lagt märke till är att 
speltiden på fritidshemmen ofta är begränsad och att lärarna sällan är delaktiga i 
elevernas spelande. 

Syftet med vårt utvecklingsarbete är därför att starta upp ett temaarbete på 
fritidshemmet med hjälp av spelet Minecraft där både elever och lärare är delaktiga. 

* arbetet förväntas bidra till kunskap om hur lärare på fritidshemmet kan iscensätta 
ett temaarbete i Minecraft där både elever och lärare är delaktiga 

* att inom fritidshemmets verksamhet belysa vilka kunskaper som synliggörs när 
eleverna spelar Minecraft    
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4 TIDIGARE FORSKNING 
I tidigare forskning hjälps läsaren att få mer bakgrund till området och hur digitala 
verktyg används. I början av tidigare forskning beskrivs de socio kulturella 
perspektiven som ligger till grund till analysenen av resultatet. Efter det kommer en 
beskrivning om spelet Minecraft som används i utvecklingsarbetet och ger läsaren en 
överblick på barns datoranvändning. Vidare i texten tars det upp om hur spel används 
i undervisningen och hur den digitala tekniken presenteras i läroplanen. 
Avslutningsvis beskrivs det vad och hur man lär sig vid användandet av spel.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Data i utvecklingsprojektet kommer också att analyseras utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Det sociokulturella perspektivets största förespråkare Lev S. Vygotskij 
(2010), ägnade sig åt lärande, utveckling och språk. I sitt arbete utgick Vygotskij från 
att människan lär sig i alla sociala situationer i samspel med andra. Det sker genom en 
process på två nivåer, den första nivån är att integrera med andra. Nivå två är att 
människan omformar kunskaper och gör den till sin egen, utifrån det som tars in av 
omvärlden (a.a).  

4.1.1 Mediering 
Ett grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet är mediering. Det syftar 
på att människan använder sig av verktyg eller redskap för att förstå och agera med 
vår omvärld, exempelvis verktyg som surfplattor och datorer som är i fokus i denna 
studie. Vygotskij (2010) menade att människan använder sig av två verktyg för detta, 
det språkliga och det materiella verktyget. Mediering kan också ske genom fysiska 
redskap som till exempel en dator. Användandet av olika redskap används för att 
kunna utöva en handling som i sin tur är kopplade till språkliga redskap, till exempel 
ett tangentbord. Vygotskij uttrycker sig om att människan inte upplever världen 
direkt, utan med hjälp av medierade redskap tänker ”i omvägar” för att förstå och 
analysera omvärlden. Beroende på var i världen eller när i tiden människan lever kan 
denne se olika på saker, till exempel förr trodde människan att jorden var platt (a.a).  

4.1.2 Språk och tanke 
Vygotskij (2010) var intresserad av språkets utveckling och ansåg att det mänskliga 
språket är ett unikt redskap. Han refererade det som redskapens redskap. Tack vare 
kommunikation med andra människor kan vi uttrycka oss, organisera och förstå 
världen runt oss samt fördjupa den förståelsen. Poängen med det är att det är ett 
flexibelt teckensystem som kan uttryckas i både språk och skrift. Detta system kan 
kombineras och fungera med andra. Till exempel kombineras med bilder som kan 
förklara tydligare. Det språkliga verktyget utvecklas inom den kulturella 
gemenskapen, som formars genom traditioner och ändras genom utveckling (a.a). 
Vygotskij (2010) uttrycker att språket fungerar på två nivåer, att det fungerar som 
kommunikation mellan människor men också inom människor. Att när vi tänker, så 
tänker vi genom språkligt redskap (a.a). När en elev ska bygga något i Minecraft 
resonerar eleven med sig själv. Därför blir nyckeln till kunskap menar Vygotskij 
(2010), att barn är beroende av hjälp och stöd för att begripa världen, av till exempel 
den vuxne eller som han kalla det, den mer kompetente kamraten (a.a). 
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4.1.3 Den proximala utvecklingszonen 
Ett viktigt begrepp inom Vygotskijs (2010) arbete är den proximala 
utvecklingszonen. Vi människor är i ständig utveckling och utvecklingszonen menas 
att när vi behärskar något, är vi också nära på att behärska något nytt. Tack vare den 
nya kunskapen eller färdigheterna individen fått när ny kunskap behärskas leder detta 
till räckhåll för att lära sig något nytt. Det är här läraren eller en mer kompetent 
kamrat kommer in och kan vägleda personen vidare för att utvecklas. Till en början 
är den lärande beroende av kamratens hjälp tills den lyckas behärskar färdigheterna 
på egen hand. Den mer kompetente kamraten kan inte göra allt jobb för att lösa 
problemet, utan hjälper den lärande personen till insikt så att den kan komma vidare 
(a.a). 

4.2 Minecraft 
I Wernholm och Vigmos (2015) artikel presenteras den svenska spelutvecklaren 
Markus ”Notch” Persson som skapat spelet Minecraft som bygger på en multiplayer 
struktur som inriktar sig mot kreativitet, byggande och överlevnad. I spelet styr 
spelaren en avatar som är sin karaktär. Med sin avatar går spelaren runt och förstöra 
och placera ut olika typer av block. Hela spelvärden är uppbyggd av dessa tre-
dimensionella block. Blocken består av olika sorters material som kan vara allt från 
vatten, trä och sten till diamanter. I överlevnadsläget måste spelaren skaffa material 
som behövs och även mat för att avataren inte ska dö eller förlora sitt material. I 
kreativt läge har spelaren tillgång till alla block och spelaren har oändligt med 
resurser. Spelaren kan även flyga runt i världen i detta läge. Minecraft kan spelas i 
singelplayerläge där spelaren är själv och väljer något av de olika lägena. I 
multiplayer spelar spelaren med vänner eller med andra spelare runt om i världen 
(a.a). 

4.3 Översikt av barns datoranvändning 
Carlsson (2010) skriver att de första elektroniska spelen utvecklades redan under 
1950-talet. Under 1970-talet blev arkadspelen väldigt vanliga men det dröjde 
ytterligare tio år innan speldatorerna började användas i hushållen. I början av 1990-
talet var begrepp som internet, mobiltelefoner och persondatorer relativt okända. Nu 
efter 20 år växer det snabbare än någonsin och alla vet i stort sätt vad en dator och 
mobiltelefon är. Idag upptar användningen av digitala medier över 50 procent av 
barns fritid och där har tv-tittandet varit den största aktiviteten. De yngre sitter allt 
mer vid datorerna som tenderar att ta över rollen som den största aktiviteten (a.a). 
Detta har Statens medieråd tittat närmre på och under 2014/2015 tillfrågat föräldrar 
till över 2000 barn om barnens medievardag och föräldrarnas attityder till 
medieanvändning. I deras studie visar resultatet att medieanvändningen har ökat och 
det går samtidigt allt lägre ner i åldrarna. Internetanvändning är den form som har 
ökat mest och i studien visar det att majoriteten, hela 54 procent av treåringar och 
hela 82 procent bland sexåringar har oavsett hur ofta, använt sig av internet. Det 
dagliga internetanvändandet har ökat bland barn mellan två och fyra år (från 9 
procent till 15 procent) och fem till åtta år (från 17 procent till 21 procent) jämfört 
med 2012/13 (småungar & medier, 2014/15). 
Här under är ett diagram vi skapat utifrån Statens medieråd som visar vad föräldrar 
tycker om olika påstående om datorspel/tv-spel.   
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(ur: Småungar & medier, 2015, sid 40) 

  

Småungar och medier (2015) har tagit fram ett diagram som visar vad föräldrarna 
tycker om datorspel och mediavanor. Diagrammet visar att föräldrarna tycker att 
datorspel/tv-spel kan leda till beroendeframkallning och en mindre skala tycker 
spelandet även påverkar barnen aggressivt. Det är många föräldrar som anser att barn 
lär sig något bra av spelen och att detta leder till en rolig miljö och blir avkopplande 
för barnet. Studien visar även att föräldrar har dubbelt så positiv inställning till att 
barn lär sig bra saker med hjälp av datorspel/tv-spel jämför med studien 2012/13 
(a.a). 

4.4 Använda spel i undervisningen 
Hur ser det ut med datorspel i undervisningssammanhang? Andersson & Säljö, 
(2014) beskriver hur människan har använt sig av spel för utbildningsbruk mycket 
längre än användningen av den digitala tekniken. Brädspel och kortspel används ofta 
för att de innehåller olika läroprocesser och detta är inte ovanligt att se i 
klassrummet. Användandet av spel inom pedagogiken har studerats i årtionden men 
idag kan det bli förvirrande och missvisande när diskussioner om den digitala 
tekniken nämns. Eftersom diskussioner och argumenten kring användandet av 
möjligheterna som kan tas hjälp av från digitala verktyg blandas ihop med 
möjligheterna som det spelbaserade lärandet kan ge. Förståelsen av vad spelbaserat 
lärande är har blivit en underkategori under fältet IT och lärande. Eftersom spel som 
inte var beroende av det digitala, skapades helt enkelt en ny genre som kopplas ihop 
med spel och lärande (a.a). 
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Andersson och Säljö (2014) tar upp om Marc Prensky som är en författare, föreläsare 
men dock ingen forskare. Han driver ett företag som lägger fokus på att ge ut 
lärospel och anlitas ofta till att hålla föreläsningar när ämnet är inriktat på spel och 
lärande. Prensky är väldigt fokuserad på att det är en växande generation i samhället 
idag och att denna generation tänker på ett helt annat sätt än tidigare. Att ta hjälp av 
digitala spel i undervisningen är ett lämpligare redskap än att ta hjälpa av böcker om 
individen vill ha en bättre kommunikation med den växande generationen(a.a). 
Andersson och Säljö (2014) beskriver att med hjälp av spel i utbildningssyfte är det 
viktigt att läraren anstränger sig och tar reda på hur spelet och spelandet fungerar. 
Det är viktigt när spel och lärande nämns att pedagogen tänker på de olika ansatserna 
som är kopplade till olika spelgenrer. Även undervisningsmål och idéerna om hur 
lärandet ska låta ske i undervisningen spelar en stor roll. Hur användandet av spel i 
undervisningen handlar om att skapa spelsituationer där eleverna tvingas att agera för 
att kunna förstå och spela spelet. De handlingar som utförs i spelet kan får en 
följdverkan som kan skapa ett lärande som stämmer överens med vissa innehåll från 
kursplanen (a.a). Dock skriver Johansson (2008) att lärarnas utbildning innehåller en 
väldigt liten del om datoranvändning. De flesta lärarna får skaffa kunskap på egen 
hand eller vidareutbildning som skolan kan erbjuda. Dock innehåller 
vidareutbildningen med något undantag, inte någon didaktiskt datorutbildning med 
inriktning om ämnen som till exempel matematik. Utbildningen är i stället en mer 
allmän utbildning i datoranvändning. Johanssons undersöker även vad eleverna 
tycker om att använda datorer i undervisning. Attributet som roligt, stimulerande, kul 
och lustfyllt kommer som svar från enkäterna (a.a.). 
Andersson och Säljö (2014) klargör att användning av spel i undervisningen kräver 
mycket tid, planering och förberedelse för hur genomförs lektionen. Vid användandet 
av brädspel som finns stående i klassrummet så måste pedagogen själv har provspelat 
spelet många gånger. Är det så att läraren vill använda sig av klassifikationskortspel 
måste läraren kanske lägga lite extra tid utöver den vanliga planeringen för att 
framställa dessa. Om ett sådant projekt lyckas kan detta vara väldigt tillfredställande 
att ta hjälp av spel i skolan. Om pedagogen är väldigt insatt och intresserad av spel 
kommer pedagogen ha ett väldigt bra försprång. Lika betydelsefullt som att ha 
grundläggande läsförståelse måste personen ha spelförståelse för att på bästa sätt ska 
veta vad som passar in i sin egen undervisning (a.a). Linderoth (2014) tar upp att om 
personen inte är insatt i spelvärden men ändå vill lära sig rekommenderar han att 
individen själv börjar spela både digitala och icke digitala spel. Även om detta inte 
skulle leda till ett spelbaserat lärande är det en väldigt bra idé (a.a). Andersson och 
Säljö (2014) beskriver hur alla som har ett jobb som inriktar sig mot elever får det 
lättare att förstå den stort växande och inflytelserika spelkulturen (a.a). Hashemi, 
Petersen, Bunting (2013) har följt olika klasser på en skola i Sverige där de har satsat 
på informationsteknik. Både pedagogernas och elevernas tillgångar till IT-verktyg 
har förstärkts och skolan har rustats upp med trådlöst nätverk, projektorer, 
klassuppsättningar med datorer och erbjudit personalen grundkompetens om området 
framtagen av Skolverket. Det forskarna kunde se var att eleverna svarade positivt till 
användandet av tekniken, till och med mer intressant än själva ämnet som kan vara 
problematiskt utifrån ett kunskapsperspektiv. Verktygen gav också möjligheter och 
gjorde lättare att motivera eleverna till arbete. Läraren visade intresse för tekniken 
och hjälpte eleverna till att använda den, vilket anses vara en viktig förutsättning för 
att lyckas med att använda digital teknik i skolan. Läraren utnyttjade elevernas 
potential och lät eleverna ta mer ansvar i undervisningen, vilket lede till att de blev 
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mer aktiva. Lärarens roll blev i stället att handleda och stötta elevernas 
initiativförmåga och ge feedback utifrån arbetsmålen. De digitala verktygen öppnade 
upp nya arbetssätt och gjorde det lättare att jobba multimodalt, med både text, film, 
ljud och bild. Av resultatet var det mest elevernas ökade engagemang och motivation 
som lärarna påpekade när det gällde användningen av digitala verktyg i 
undervisningen (a.a.). 

Folkessons (2009) studie visar att elevroller kan förändras med hjälp av det digitala 
användandet. Eleverna har fått ökad skrivglädje och att motivationen har ökat. 
Eleverna arbetar mer självständigt samt individualiseringen ökar och samarbetet 
mellan elever förbättras vid datorn. Lärarna i studien känner att de har blivit mer 
handledare och att det kan uppfattas som att de släpper sitt ledaransvar. Attityderna 
skiljer sig på lärarna och det är attityden som avgör om datorn är ett bra verktyg som 
bidrar till utveckling eller inte (a.a). 
Dock finns nackdelar med att använda datorn för mycket i vardagen. Hagman (2001) 
har gjort en undersökning om arbetsförhållande och hälsa bland personer som 
använder datorn till arbete och vardag. En typisk dag beskrivs som till exempel lång 
tid av monotont arbete med data insamling och datorskrivande, små 
påverkansmöjligheter samt stress och oro för att inte hinna bli färdig i tid. Rapporten 
visar att minst en dag i månaden får över hälften symtom från en eller flera regioner, 
bland annat nacke, arm, rygg, skuldror eller hand. Muskuloskeletala besvär, som 
handlar om kroppen rörlighet, var de vanligaste besvären i skuldror, nacke/halsrygg, 
ländrygg och axlar/överarmar. Även ögonbesvär och huvudvärk var vanligt 
förekommande (a.a). 

4.4.1 Pedagogiska datorspel 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att pedagogiska datorspel kan 
ses som edutainmentprodukter. Edutainment är en sammanslagning av två ord, 
utbildning (education) och underhållning (entertainment). Därför kan datorspel passa 
bra in i fritidshemmet, det kan användas som ett informellt läromedel även om inte 
själva spelet är framtaget för skolbruk. Genom tekniken har det blivit möjligt att 
skapa hypertexter, interagera med bilder och att organisera innehåll i virtuella 
världar. Pedagogiska datorspel är utformade utifrån elevers sätt att lära sig. Dessa 
datorspel måste ha pedagogiskt innehåll utav problemlösning, övningsmoment och 
simulationer. Genom detta tillägna sig eleven information från spelets intentioner 
och hur intentionerna är uppbyggda i spelet. Detta kan därmed ses som att den 
virtuella världen är som en form av lärande. Jämförs programmet med traditionella 
läromedel, såsom övningshäften och textböcker som innehåller antingen 
problemlösning, övningsmoment och simulationer, där eleven förväntas skaffa sig 
vissa kunskaper (a.a). 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) beskriver att IKT-utvecklingen i 
skolväsendet brukar lyfta fram tre aspekter. Den första aspekten kallas 
inlärningsaspekten, andra är arbetslivsaspekten och tredje är demokratiaspekten. Med 
inlärningsaspekten anses det att arbetssätten i skolan har förändrats, både en ökning i 
initierat och i variation. Relationen mellan elev och pedagog har förändrats och nya 
möjligheter för elever med särskilda behov har dessutom öppnats. Att låta elever 
använda sig av dator kan leda till att eleverna skaffa sig kunskaper utan att behöva 
“läsa” sig till det. Lärande kan ske i stället genom olika virtuella världar. Via ett 
multimedieprogram kan eleven göra en resa ner till Afrikas savanner för att lära sig 
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om livet där. Genom ett interaktivt spel kan spelaren resa runt som en röd blodkropp 
i artärer och vener för att se hur blodomloppet fungera. Varför inte lära sig om 
Shakespeare genom att själv vara en virtuell skådespelare i någon av hans pjäser. 
Andra aspekten som lyfts fram är arbetslivsaspekten som handlar om att vi inom 
skolan ska förbereda eleverna på ett liv i arbetslivet, där teknik är näst intill 
oundvikligt. Demokratiaspekten är att alla elever ska ges möjlighet till likvärdig 
utbildning på datorområdet som är nödvändigt i en demokrati (a.a). 
Falkner (2007) skriver att forskningen som har gjorts om datorspelandet handlar 
oftast om vilka faror spelandet kan leda till. Då riktas spelandet mot individens 
sociala umgänge och att både fantasin och kreativiteten blir negativt påverkad. I 
tidigare undersökningar skapas uppfattningen om spelandet som osocialt och att 
fokusen bara blir mot själva individen. I senare undersökningar ses dock en 
förändring, allt fler forskare hävdar att datorspelandet är en allt mer social aktivitet 
(a.a). Ljung-Djärf (2004) har undersökt samvaron runt datorn som visar att datorn 
har blivit en samlingsplats där samarbete, kommunikation och interaktion ständigt 
sker. Samarbetet runt datorn beskrivs som effektivt och elever är hjälpsamma, 
engagerade i turtagande och undervisa varandra. Eleverna samarbetar och 
kommunicerar mer vid datorn än andra aktiviteter som till exempel lägga pussel. 
Eleverna runt datorn delas in i tre olika positioner, ägar-, deltagar- och 
åskådarposition. De tre olika positionerna olika handlingsutrymmen med rättigheter, 
skyldigheter och förväntningar på det elever som ha positionen. Den som 
kontrollerar mus och tangentbord kallas ägare, som få bestämma för det är hennes 
eller hans tid vid datorn. Ägaren kan också bestämma om någon får sitta bredvid och 
titta på, eleven som gör det kallas för deltagare. Deltagaren kommer med råd och tips 
till ägaren som bestämmer om den vill använda rådet eller inte. Deltagaren kan till 
och med få låna tangentbordet och musen för att hjälpa ägaren, för att sedan lämna 
över igen till ägaren. I anslutning till datorn är den sista positionen som är åskådare 
som inte är delaktig i spelandet. Den agerar publik eller håller sig i bakgrunden för 
att titta på, antingen utav eget val eller för att ägaren inte vill att eleven ska vara 
deltagare (a.a). 

4.4.2 Digitala verktyg i läroplanen 
När det kommer till styrdokument, har Almqvist (2006) undersökt hur användningen 
av digitala verktyg formuleras i läroplanerna. Ämnet har varit på tapeten ganska 
länge nu och redan på 60-talet skulle elevernas involveras mer i valet av 
undervisningsform och arbetssätt tack vare digitala verktyg. Förväntningarna var att 
verktygen göra att undervisningen blir med individualiserad. Med hjälp av 
programmerat inlärning- och studiematerial kunde elevernas olika förutsättningar 
styrkas. Materialet ökade stegvis i svårighetsgrad och innehöll frågor och uppgifter. 
Eleverna kunde omedelbart få svar om det var korrekt eller felaktigt svarade när de 
använde tekniken. Med användningen av digitala verktyg kunde eleverna bli mer 
självgående för att materialet var självinstruerad, självrättande och nivå anpassat 
(a.a.). 
Almqvist (2006) beskriver att på 80-talet var det mer fokus på samarbete, det digitala 
verktyget kommer till användning till att ta del av andras erfarenheter för att 
analysera och diskutera. Både eleven och läraren hjälpte till att forma hur 
undervisningen arbetssätt, innehåll och arbetsform skulle se ut. Samma tanke som på 
80-talet formulerar läroplanerna på 90-talet och framåt. Tekniken förändrar samhället 
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och IT-samhället växer fram. Skolan ansvara för att fostra eleverna inför framtiden 
och undervisningen måste därför anpassa sig till förändringen. Eleverna måste vara 
förtrogna med modern IT innan de lämnar skolan. Internet är ett bra verktyg i 
undervisningen som används speciellt för att hitta information som dem omvandlar 
till sin egen kunskap och kan diskuteras i klassrummet (a.a.). Forsling (2011) 
påpekar att dagens läroplan inte skrivs fram speciellt tydligt. I Norge tog de för 
många år sedan beslut om att digitalkompetens ska vara en baskompetens i 
grundskolan. Också i europeiska policydokument som OECD:s skrivningar, är 
digital kompetens en av nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Vi lever i en 
medieberusad värld och redan som små, kommer barn i kontakt med modern teknik. 
Det är skolans uppdrag att fostra eleverna för framtiden (a.a). 

4.4.3 Vad och hur lär man sig? 
Enligt Linderoth (2007) för datorspel med sig förmågor som i ett 
undervisningssammanhang är fördelaktigt även om inte själva spelen är något 
speciellt läromedel. Spelen kan föra med sig kognitiva processer och förmågor såsom 
metakognition, problemlösningsförmåga, spatial förmåga, induktivt resonerande och 
slutledningsförmåga. Att vara datorintresserad som ung kan vara ett frö till 
kompetens kring mer generell IT-användning.  För att hantera datorspel behövs vissa 
färdigheter som handlar om en process att lära sig spelet. Denna process kan liknas 
vid att lära sig läsa och skriva, för att kunna använda sig av språkkunskapen i 
praktiken måste individen först ha mer förståelse än den bokstavliga betydelsen. 
Därför kallas kompetensen att spela datorspel för computer literacy eller game 
literacy (a.a). Gee (2007) menar att en spelare med olika kompetenser ganska enkelt 
kan lära sig att hantera ett spel som är komplicerat och gör därför datorspel till en 
unik lärandemiljö. Det är att spelaren ”lär” sig som är en förutsättning för att kunna 
spela ett spel. Spelaren måste tänka på ett annorlunda sätt och tvingas erövra nya 
förmågor om personen är ny till datorspelet. Han beskriver i sin bok att datorspel är 
en semiotisk domän. Semiotisk domän är en viss praktik och används för att 
kommunicera innebörd och mening genom en eller flera modaliteter. Dessa 
modaliteter kan vara till exempel muntligt/skrivet språk, symboler, bilder, ljud, 
artefakter och gester. Game literacy beskrivs som att individen hanterar förmågor i 
ett semiotiskt system där uppsättning av tecken och symboler som är typiska för 
datorspel (a.a). 
Gee (2007) beskriver datorspelandet som en reflektiv process i en situerad aktivitet 
där spelaren skapar, prövar och omprövar olika hypoteser. I själva spelet går det till 
genom dessa fyra olika faser. 
1. Spelaren utforskar (probe) den virtuella världen, vilket innebär att spelaren ser sig 
runt i miljön, engageras i en handling eller interagera med något. 
2. Utifrån reflektioner under och efter utforskandet (probing) skapar spelaren sig en 
hypotes om vad till exempel text, artefakt, objekt, händelse eller handling, kan 
betyda i ett användbart situerat sätt. 
3. Med hypotesen i åtanke pröva spelaren sitt utforskande (reprobe) i världen och ser 
vilket resultat som fås. 
4. Resultatet behandlas som feedback för spelaren och accepterar eller prövar om sin 
ursprungliga hypotes. 
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Linderoth (2007) kommer med liknande beskrivning och menar att meningsskapande 
i datorspelandet sker som en pendelrörelse och utgår från spelarens olika definitioner 
om vad som är relevant i spelandet. För ovana spelare kan det uppstå ett hinder där 
det bildas en konflikt utifrån spelets tema eller regelstruktur, det spelet representerar. 
Han menar att för en spelare kan det vara svårt i olika lägen att behålla fokus på 
spelets tema och tvingar därför att lära om sig och hantera reglerna. 
Datorspelandekompetens eller gaming literacy kan alltså ses genom att spelaren 
deltar i en viss semiotisk domän eller specifikt datorspelssammanhang vissa sätt att 
skapa mening och handla utvecklas. Att kunna tolka till exempel bilder, text, m.m. 
kräver en förståelse av det specifika sammanhanget och leder till att kunna hantera 
ett spel (a.a). 
Jensen (2011) skriver om praktiskt lärande (pragmatism) och detta passar in till 
stycket över. Kognitiv pragmatism handlar om att får testa sig fram till kunskap så 
som i punkt 1 och 2 där spelaren utforskar miljön där undersökningen leder till 
kunskap. Punkt 3 tar steget vidare till att handling leder till kunskap när ens hypotes 
testas och får då se om ens tanke blir som tänkt. Vid punkt 4 får spelaren respons på 
sitt utförande och får antingen en bra respons som spelaren var ute efter eller så 
kanske det inte alls gick som planerat. Spelaren får göra om och lära sig av de 
tidigare erfarenheterna tills hypotesen blir som tänkt och kan gå vidare i spelet (a.a). 
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5 TRIPPS MODELL 
Cohen, Manion och Morrison (2011) presenterar Tripps modell om hur 
genomförandet av ett systematiskt kvalitetsarbete kan gå till. Detta är modellen som 
vi utgått ifrån i vårt metodupplägg. Det är en process som delas upp i fyra olika 
delar, planera aktion, implementera/övervaka aktionen, forskningsaktion och 
utvärdera aktion. Innan den första delen av processen tar Tripp också upp spaning 
som kan utvecklas. Det första steget är att planera och förbereda vad som ska utföras 
och vad som behövs. Steg två är att genomföra det praktiska ute i fältet och övervaka 
handlingen. Nästa steg i processen är forskningsaktion som är att samla in och 
behandla data för att sedan kunna analysera den. Sista steget är att utvärdera 
insatserna som är att granska och reflektera över resultatet och varför det blev som 
det blev. Här efter kan processen börja om igen för att utveckla området eller påbörja 
ett nytt. 

 
Action research (Tripp, 2003) 

 

5.1 Plan action (Planera aktion) 
Utvecklingsarbetet började precis som i Tripps modell med att spana efter en skola 
som kunde passa för ett sådant här projekt. En av författarna genomförde sina VFU-
perioder på en skola i sydöstra Sverige och upptäckte att detta var en bra plats där vi 
hade möjligheterna att genomföra utvecklingsarbetet på. Skolan var bra utrustad med 
digitala verktyg som till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner som 
användes på fritidshemmet. På fritidshemmets avdelning hade de onsdagar och 
fredagar som datordagar, då eleverna fick använda sig av datorerna, surfplattor eller 
sina egna mobiltelefoner. Fritidshemmet hade som upplägg att vara ute fram tills 
mellanmålet och efter det, vid klockan 15 fick eleverna använda sig av ”tekniken”. 
Vid 16.30 var det sammanslagning av de olika avdelningarna på skolan och som 
satte sluttiden för användandet. Skulle det vara dåligt väder på onsdagar eller 
fredagar, fick eleverna börja spela vid ankomst som blev vid 14.00 på onsdagar och 
mellan 13.00-13.30 på fredagar.  
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En annan anledning varför vi valde just detta fritidshem var att spelet Minecraft 
redan var populärt bland eleverna, och även det spelet som spelades när de fick 
använda sina digitala verktyg var till största del Minecraft. 

5.1.1 First Plan Action (Först planera aktion) 
För att fritidshemmets skulle kunna använda sig av Minecraft var det först tvungna 
till att köpa licenser till datorerna. Vi fick hjälp av kommunens 
verksamhetsområdeschef som stod för kostnaden av licenserna. Skolan kunde låna ut 
sex datorer som kunde användas till arbetet som spelet installerades på. Tyvärr var 
det mycket strul med installationen för det behövs vissa program för att fungera, till 
exempel Java. För att installera programmen behövdes det administratörlösenord. IT-
supporten som inte finns på skolan kontaktades men var inte tillgängliga den dagen 
då installationen påbörjades utan fick komma efter helgen. På måndagen dök 
supporten upp men han var inte till så stor hjälp förutom att han hade lösenordet. Han 
stod och tittade på och hade inga förslag vad som kunde ställt till problemet med 
installationen. Till slut, tack vare vår egen kunskap om datorer kunde problemet 
lösas. 

5.1.2 Then Plan Research (Sen planera forskning) 

På intresseanmälningarna (bilaga A) skrev vi en kort introduktion om projektet och 
några frågor som eleverna skulle svara på. Det var om de hade spelat Minecraft 
innan, i så fall hur mycket, och hur deras datoranvändning ser ut på fritiden. Detta 
var för att vi ville få en bakgrund på eleverna till arbetet, både om de var nya eller 
erfarna spelare men också om hur mycket det sitter vid datorn. 

För att få tillåtelse till att göra ett utvecklingsarbete följde vi 4 stycken huvudkrav 
från vetenskapsrådet (2011) som beskrivs här nedanför.   
 
* Forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. Era barn är under 15 år och därför ska 
Ni föräldrar informeras. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas under projektets 
gång.(Informationskravet). 
* Eftersom barnen är under 15 år krävs att Ni som föräldrar samtycker till Ert barns 
deltagande i undersökningen.(Samtyckeskravet) 
* I det skriftliga arbetet kommer inte läsaren kunna utläsa vem som har sagt vad utan 
en avidentifiering kommer att ske. (Konfidentialitetskravet) 
* Insamlad data kommer enbart att användas i forskningssyfte.(Nyttjandekravet) 

Dokumentationen skulle ske genom film, bilder, ljudupptagning, observation och 
observationsanteckningar. Vi planerade att skapa en film, för att lättare kunna visa 
upp hur det hade gått med byggandet, som resultatet, men också för att dokumentera 
vad som hade skett på fritidshemmet. Vi tänkte filma hur utvecklingen i spelet 
skedde men också på eleverna när de spelade. För att eleverna skulle fortsätta vara 
anonyma använde vi filmmaterialet där eleverna syns eller hörs bara till att kunna 
analysera och reflektera. 
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5.2 Act (Aktion) 
Vid första träffen med personalen på fritidshemmet presenterades vår idé och hur det 
var tänkt att lägga upp genomförandet. Eleverna skulle få bygga upp ett samhälle 
som var 10 till 15 år fram i tiden. Personalen var positiva, speciellt en av dem som 
själv hade haft tanken att starta liknande bygge, antingen i Minecraft eller i Lego. För 
att underlätta för oss så allt material fanns på skolan, kunde personalen skaffa fram 
sex datorer som vi kunde avsätta endas till arbetet under dem två veckorna vi skulle 
vara där. På detta tillfälle bestämdes att nästa vecka skulle projektet presenteras för 
eleverna på fritidshemmet. Det skulle ske på fritidshemmets ”stormöte” där 
veckoupplägg och andra idéer diskuteras och de elever som var på fritidshemmet den 
dagen, skulle delta. Till stormötet skulle sekretessdokumentet (bilaga B) och 
intresseanmälningsblanketterna göras klart för att kunna lämnas till eleverna. 

5.2.1 Implement Action (Implementera aktionen)  
Första träffen med eleverna skedde på fritidshemmets stormöte där projektet 
introducerades för alla eleverna på fritidshemmet. Eleverna fick först en kort 
beskrivning om vad spelet Minecraft är för något, i fall någon inte visste. Därefter 
blev det en kort beskrivning om vårt projekt. Att de skulle få bygga upp ett samhälle 
i Minecraft. Alla var välkomna till att vara med, både erfarna och nybörjare till 
spelet. Många av eleverna gav bra reaktioner till projektet genom frågor om hur det 
skulle gå till, till exempel om att jobba i par eller om eleverna fick använda diverse 
föremål i spelet. Eleverna som kom och hämtade intresselappar var till stor del killar, 
även erfarenhet av spelet, men även några få tjejer tog intresselapparna.  
En vecka senare samlades intresseanmälningarna in. Vi fick in tolv anmälningar, 
dock ingen tjej. Det kom sen fram att det var en tjej som hade velat vara med men 
inte lämnat lapparna till sina föräldrar. Tack vare att det var tolv stycken elever som 
hade visat intresse, fick alla dessa tolv vara med i projektet.  

Veckan innan starten av byggandet, samlades alla tolv eleverna som skulle vara med 
i projektet. Här informerades de om arbetets upplägg och att de skulle få bygga upp 
ett samhälle i Minecraft som skulle vara femton år i framtiden. Eleverna hade många 
frågor om vad som var möjligt att göra. 

”Får man bygga hur stort som helst?” 
”Får man välja vad man vill bygga?” 

”Får man bygga flera byggnader?” 
”Finns TNT?” 

Vi och eleverna kom överens om vissa regler som skulle finnas i världen, till 
exempel att eleverna inte fick förstöra någon annans byggnad eller använda sig av 
sprängämne. En annan regel som var viktigt att ta upp på denna träff var att alla 
skulle göra varsin byggnad, men att vi byggde samhället tillsammans. Om någon var 
borta och inte skulle kunna göra klart sin byggnad, att det vara okej att någon annan 
kom in och byggde på deras byggnad. Följande regler skapades: 

• Inte förstöra någon annans byggnad 
• Laga byggnaden om man skulle råka förstöra något eller säg till ägaren/ 

pedagog. 
• Inte använda TNT (sprängämne) 
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• Inte vara elak mot någon i spelet eller i chatten.  
På denna träff fick eleverna börja starta upp projektet, först ställde vi frågan vad är 
ett samhälle och vad kan finnas i det? 

Eleverna fick komma med olika förslag som antecknades ner på en mindmap på 
whiteboardtavlan.   

 
 

Därefter fick eleverna börja skissa på byggnaden de tänkte bygga i Minecraft. 
Skissen skulle hjälpa om någon annan behövde bygga klart på någons annans bygge 
eller om de jobbade i par, att båda skulle få komma med idéer. Eleverna behövde inte 
rita precis som huset skulle bli, utan en bild om vad förslags bygge de skulle bli. 
Vissa elever färglade byggnaden och vissa kunde till och med namn på de olika 
blocken som de ville bygga med och skrev det i stället. 

5.2.2 Monitor Action (Övervaka aktionen) 
Tack vare att eleverna var insatta i spelet, tog vi en mer passiv roll och lät eleverna 
hjälpa varandra om någon hade problem eller frågor.  
Under övervakandet av projektet observerade vi eleverna när de spelade som vi 
antecknade. För att få hjälp att fånga vad eleverna gjorde, användes också film, 
bilder och ljudupptagning. Både hur utvecklingen i spelet skedde, men också på 
eleverna när dem spelade. Utvecklingen i spelet spelades in genom att sätta upp 
videokameran framför datorskärmen och började spela in. På skärmen var det en 
”avatar i first person” som flög över samhället och tittade på dem olika byggnaderna. 
Inspelandet av när eleverna spelade, skedde både genom film men också av mobiler 
som kunde spela in ljud. Tillfällena av inspelningen kunde vara slumpmässiga, men 
ofta när det var mycket aktivitet för att hjälp att fånga upp vad alla gjorde och kunna 
lyssna eller se på det igen.  

Under första veckan av projektet var det vid två tillfällen för många elever i 
jämförelse med datorer. De sex datorerna räckte inte till alla tolv eleverna, fast att 
vissa satt två och två vid en dator. Vid första tillfället som detta skedde var när två 
stycken årskurs 4:or kom till projektet. De två eleverna kom senare då deras skoldag 
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var längre än 3:orna. I stället för att dessa två elever inte skulle ha något att göra, 
skickade vi dem till fritidshemmets vanliga aktiviteter. Med detta fick de garanti på 
att få en dator resten av dagarna, skulle det ske igen skulle ett annat par få lämna 
datorn.  

Vid tillfälle två när vi var för många elever, löste vi det genom att dela upp gruppen i 
två 50 minuters perioder. Där ett par fick vara på med och bygga under den första 
perioden och därefter, på andra perioden fick de vara på fritidshemmets vanliga 
aktiviteter. Anledningen till varför vi inte delade upp tillfälle ett när de vara för 
många elever var för att de två elever som inte hade någon dator, gick hem i stället 
för att vara på fritidshemmets egna aktiviteter.  

5.3 Research action (Forskningsaktion) 
I detta kapitel redovisas datainsamlingen och analyseringen av den. 

5.3.1 Produce data(Producera data) 
En del av vårt resultat är att vi har gjort en film under uppbyggnaden. I filmen kan 
tittaren följa byggandet under de två veckorna som projektets data samlades in. Här 
under visas två överblickande bilder från samhället som byggts upp.  
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Vi har lyckats påbörja ett temaarbete på fritidshemmet med hjälp av Minecraft. Ett 
samhälle har börjat växa fram där både elever och lärare har varit delaktiga, till 
största del eleverna.  I vår passiva roll i arbetet kunde eleverna leka och samspela 
med varandra och eleverna klarade sig bra utan vår hjälp. Almqvist (2006) skriver 
om när eleverna är så pass aktiva i en aktivitet blir det en förändring i ledarskapet. 
Lärarna lämna över mer ansvar till eleverna som hjälper varandra (a.a). Detta lede till 
att det inte krävdes lika mycket av oss som lärare. Vi övervakade i stället regler, 
samlade in data och tittade så allt runt omkring fungerade, som till exempel 
mellanmål och att datorerna hade batteri. Innan starten av projektet behövde vi en 
viss datorkunskap för att kunna installera spelen för vi fick ingen hjälp. Därefter vad 
det bara materialet som krävdes för att starta upp projektet. Att fritidshemmet har 
resurser till att genomföra ett sådant här arbete som kräver en del digitala verktyg. 

5.3.2 Analyse Data (Analysera data) 
De data som samlades in under projektet analyserade vi genom det sociokulturella 
perspektivet, och lärandet har vi utgått ifrån kunskaperna i Skolverket (2011).  
Här är en kort beskrivning av eleverna som deltar i konversationerna. Elev 1 är en 
pojke i årskurs 3 som bygger ett klocktorn, van spelare. Elev 2 går i årskurs 3 han 
bygger ett fängelse och Ikea även han van spelare. Elev 3 går i årskurs 4, bygger ett 
hotell och är mycket van spelare. Elev 4 som går i årskurs 3 har byggt ett bibliotek, 
han är en van spelare. Elev 5 går också i årskurs 3 och byggt ett hus, inte lika van 
spelare.   
Kunskaperna är uppradade i punktform här under och hur vi har sett kopplingarna till 
dem. 
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,   

I utvecklingsarbetet kommunicerar eleverna med varandra samt med oss och 
diskuterar tankar och idéer med varandra. I Minecraft finns det en chat som kan 
användas för att kommunicera med varandra om möjligheten inte finns att 
kommunicera via tal. Denna funktion används oftast vid kommunikation mellan 
personer som spelar över multiplayerläget. Här tränar då eleverna båda skrift och tal i 
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svenska språket. I bilden under ser vi hur eleverna endast kommunicerar med hjälp 
av chatten. 

 
Precis som Vygotskij (2010) menade använder eleverna språket för att beskriva och 
förstå världen omkring. Eleverna kommunicera både genom tal och skift däremot 
ligger fokusen mestadels mot talet. Språket utvecklas och formas inom 
gemenskapen, med olika begrepp och utryck från spelet, detta gör att det kan vara 
svårt att förstå vad det säger om individen inte sätter sig in i spelet. 
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att 
kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,   
Beroende på inställningar så kan eleverna välja att all text ska vara på engelska i 
spelet. Möjligheten till att skriva in kommandon i chatrutan är möjligt och dessa 
kommandon måste skrivas på engelska även om språket är inställt på svenska. Här 
under är en bild som visar när en av forskarna skriver in den engelska meningen 
/time set 0. Detta gör så natt blir till dag. 

 

Ett tydligt sätt att se att eleverna använder sig av engelskt tal är att de engelska orden 
har blivit en del av deras vardag. I ett samtal mellan lärarna och eleverna är det en 
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elev som säger att det engelska ordet ”Fail” används ofta och blivit en del av elevens 
svenska ordspråk. Här under är konversationen mellan lärarna och elever. 
 

Lärare - När ni spelar använder ni en del engelska ord, till exempel fail. Vet ni vad det betyder? 

Elev 5 - ja! Det är när man ha failat, eller vad säger man, att man ha gjort något fel. 

Lärare - mm precis, är det så att när ni sitter och spela att ni använder engelska ord.” 

Elev 1: ja 

Lärare - gör ni de vanligt (till vardag) också? 

Elev 1 - ja 

Elev 4 - alltså det har typ blivit svenskt känns det som. 

Elev 5 - ja 

Elev 4 - det har blivit naturligt för mig att säga. 

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,   
Minecraft är uppbyggt av kuber, och det är med dessa kuber som eleverna bygger 
sina skapelser. Alltså räknar spelare varje block som sätts ut och då syns 
matematiken tydligt. Här under är ett citat från två elever som sitter och spelar.  
Elev 1 - Är det symmetriskt? 

Elev2 - ja 

En annan konversation mellan lärare och elev samtidigt som eleven spelar vid en dator.  

Elev 3 - Det är konstigt att jag gillar Minecraft eftersom det är matte 

Lärare - ja hela spelet är ju uppbyggt av matematik 

Elev 3 - ja men det är rolig matte 

Både vi och eleverna kan se koppling från spelet och till matematikämnet i skolan. 
Eleverna försöker göra sina byggen så snygga som möjligt genom att bygga 
symmetriskt. Eleverna tar bort, lägger till och räknar block för att få lika många på 
båda sidorna för att de ska se likadana ut. Positionsbegrepp som under, över, bakom 
och framför, är vanliga begrepp som eleverna använder när de spelar. 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  
 Eleverna skapar och utvecklar sina idéer med hjälp av sin kreativitet. Idén börjar när 
de får börja skissa upp sin byggnad med papper och penna. I Minecraft omvandlar de 
sedan idén till ett slutresultat. 

Elev 4 har byggt ett bibliotek och han har skapat böcker som han skrivit små 
berättelser i. Här under är en konversation mellan en lärare och två elever där läraren 
ska försöka för första gången skriva en bok i spelet.                                                              
Lärare - Om jag skulle vilja skriva en bok, hur gör jag då? Så som du gjorde? 

Elev 4 - man trycker på den man förs… till den man sätter ut block och håller i en bok så kan man 
skriva 

Lärare - det lyckades inte jag med, jag har boken i handen det är bara en sån vanlig book (engelskt 
uttal). 

Elev 4 - eh jag ska visa, vänta det måste va en penna, en lite sån här lite fjäder på också 

Lärare - jaha, jag tog en vanlig 
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Elev 4 - Ja fjäder på måste det va, annars går det inte att skriva 

Lärare - okej 

Elev 5 - nu lär en 9åring en tjugofemåring att göra Minecraft 

Lärare - Precis, ni har mer erfarenhet än vad jag har 

Eftersom han lärde ut till läraren så blir det som en bekräftelse för eleven att han kan 
lära ut sin kunskap. Som elev 5 säger så lär en person som är yngre ut kunskap till en 
äldre och detta visar att kunskapen överträffar åldern.  
 
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga,   
I utvecklingsarbetet jobbar eleverna både självständig och tillsammans med andra. 
Vissa jobbar enskilt och vissa i par, men alla jobbar tillsammans för att skapa ett 
samhälle i spelet. Alla elever känner tillit sin egen förmåga och bygger väldigt 
effektivt. Bara under första dagen ser vi hur stora byggnader formas i den digitala 
världen.  

Dynamiken runt datorn speglar Ljung-Djärf (2004) beskrivning om hur samvaron 
runt datorn kan vara. Den som sitter vi datorn och styr mus och tangent har 
ägarpositionen, detta blir speciellt tydligt när de jobbar parvis. Personen bredvid intar 
deltagarpositionen som också är delaktig i beslut som händer på skärmen och kan få 
låna kontrollen för att göra någon justering. Alla elever som är delaktiga i projektet 
och även vi pedagoger intar deltagarpositionen i vissa moment (a.a). Precis som 
Vygotskij (2010) menade samspelar eleverna genom språket. Eleverna frågar sig 
fram ofta om de stöter på något problem eller har någon fundering. Tack vare vår 
passiva roll och att eleverna kunde mycket mer än oss, blev frågan öppen i rummet 
och den som visste en lösning berättade. Eleverna vara både hjälpsamma och 
försökte lära varandra och blev i dessa fall den mer kompetente kamraten (a.a). 
•kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande 
Datorn blir i detta fall ett verktyg som eleverna tar hjälp igenom för att skapa sina 
byggnader, kommunicera via chatten och utveckla sitt skapande och sin inlärning 
under spelets gång.  

Precis som Vygotskij (2010) menade använder elever redskap för att agera med 
omvärlden. Den moderna tekniken är nödvändig för att kunna genomföra projektet 
och den förändrar också hur vi agerar (a.a). Ett bra exempel på detta är: 
Lärare - Jag är en tjejavatar 

Elev 2 - va?! Jag få kolla 

Eleven börjar röra sig och ska hoppa av stolen för att gå till lärarens dator och titta på avataren. 

Lärare - nej nej, sitta kvar, jag kommer till dig i spelet. Var är du? 

I stället för att gå till skärmen och titta tillåts spelarna interagera med varandra i 
spelet. Orden ”jag kommer till dig” har fått en ny betydelse och handlingar sker tack 
vare verktyget i stället. Tekniken ger nya möjligheter och nya sätt att tänka på. 
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5.3.3 Geocaching i Minecraft 
Redaktörerna Simmons och Seva (2012) har tillsammans med personalen på 
geocaching.com skrivit en bok som förklarar att det idag är ett nytt sätt att genomföra 
en skattjakt på. Med hjälp av sin mobil/surfplatta som är uppkopplad till en GPS kan 
se på en karta vart det finns gömda skatter. Skatterna är utplacerade av människor 
som själva är sökare efter andra skatter. Geocaching finns över hela världen så 
möjligheten att leta skatter tar aldrig slut. Skatterna kan bestå av en penna, sten eller 
kanske ett bokmärke. När man hittar en skatt registrerar man direkt i 
mobilen/surfplattan att den är funnen och sökaren får poäng som registreras (a.a).  

Att hitta nya kunskaper och skapande genom användandet av digitala verktyg gjorde 
vi en egen version av Geocaching i Minecraft. Det placerades ut lådor runt om i 
samhället och i varje låda låg det en bok. Av cirka trettio stycken lådor var det bara i 
en som det låg en bok med texten ”Grattis du har hittat den hemliga boken”. Detta 
skapade ett helt nytt sätt att använda Minecraft på. Efter att eleverna letat efter lådor i 
nästan en timme var det dags att avsluta för dagen. Eleverna vill inte avsluta utan var 
bestämda på att hitta boken. Letandet fick fortsätta dagen efter. Eleverna var extra 
taggade dagen efter och ville börja leta direkt. Utan resultat fick eleverna tillslut 
ledtrådar. När eleverna fick ledtråden Behöver vi för att gå på toaletten började de 
leta på alla toaletter som var byggda i samhället. Eleverna hittade inte den rätta 
lådan. Nästa ledtråd var vi klarar oss inte utan det. Då var det en elev som sa 
”vattentornet, det ger oss vatten”. Eleverna tog sig till vattentornet och där i marken 
jämte tornet var den en öppning som innehöll lådan med den rätta boken. Detta 
uppskattades verkligen av eleverna och vi ser här möjligheterna med spelet 
Minecraft att det finns i stort sätt inga hinder med vad spelet går att använda till. 
Här under ser vi en låda som är gömd under ett träd. 
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5.4 Evalute action (Utvärdera aktion) 

I det här kapitlet utvärderar vi vår aktion. Vi granskar det resultat som vi har fått och 
gör reflektioner över vad vi tror det kan bero på. Vi tar också upp våra tankar och 
känslor om hur vi tyckte de gick. 

Vi tycker att utvecklingsarbetet har gått bra och har varit kul att få göra. Vi som var 
nya till spelet var väldigt imponerade av eleverna att de både kunde och jobbade på 
så bra. Bara efter första dagen syntes hur byggnader växte fram och vidare under 
veckorna skapades ett samhälle. Eleverna hjälpte varandra mycket och vi behövde 
bara se till att allt flöt på och kunde i stället fokusera på insamlingen av data. När vi 
lärare inte hade något att göra, kan vi säga att vi lyckats med vårt arbete. När 
eleverna stimuleras och har något att göra, behöver inte vi vara delaktiga i 
aktiviteten.  

Dokumentationen, att både använda upptagning av film och ljud tänkte vi att vi 
lättare skulle kunna fokusera på att observera. Film och ljud kunde vi lyssna på igen 
och igen för att kunna analysera och reflektera kring. Tack vare att eleverna 
samarbetade och hjälpte varandra med byggandet, kunde vi fokusera på att samla in 
data och observera. Vi använde oss av observationsanteckningar som hjälpte komma 
ihåg vad man tänkte på och såg under observationen.   
Vi använde oss av elevsamtal för att samla in data. Detta var för at få elevers röst om 
området. Att de få berätta med egna ord vad det tyckte var bra eller dåligt. Vi valde 
informella samtal för att de skulle blir naturligt och att eleverna inte skulle vara 
nervösa. Varför vi valde samtal i stället för enkäter var att vi var så få deltagare och 
att vi hade tiden till att fråga de frågor vi ville i samtal. 

En annan tanke vi hade innan bygget började, var att vi ville ha en blandning av både 
erfarna och nybörjare till spelet. I projektet hade alla tolv eleverna spelat Minecraft 
och hade ganska stor erfarenhet av det. Vi tyckte det var tråkigt att ingen tjej var med 
i projektet. Minecraft är utformat för både tjejer och killar tänkte vi. Det kan vara 
själva projektet som inte lockade, eller hur vi presenterade det. Men om vi tittar 
vidare efter projektet, har både tjejer och oerfarna spelare testat på att bygga i spelet 
på fritidshemmet. Detta var också en del av planen, att spelandet skulle fortsätta efter 
vi avslutade projektet.  

I projektet när eleverna hade byggt sin första byggnad började de på nya. Vissa 
gjorde nya byggnader och andra började inreda samhället med träd och vägar. Dock 
byggde de inte ihop vägarna, utan byggde bara utanför deras egna byggnader. I 
mindmapen hade eleverna tagit upp vägar som en del av vad som finns i ett samhälle. 
Under andra veckan ville vi att eleverna skulle bygga ihop vägarna. Vi själva hjälpte 
också till lite för att få testa på spelet och för att det var många vägar som skulle 
byggas. Det blev att vi fick påpeka några gånger för eleverna att de skulle bygga 
klart det. Detta funderar vi på om hur vi kunde ha gjort på något annat sätt, vi tänkte 
på resultatet och att det skulle se bra ut men att i stället diskutera med eleverna hur 
transporten i samhället skulle ser ut och vad lösningen skulle vara om de inte byggde 
klart vägarna. 

5.4.1 Reflect (Reflektion) 
I samtal med eleverna efter projektet kommer det fram lite mer om vad de tyckte om 
att spela varje dag.  
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Lärare - ni brukar få använda datorer på onsdag och fredagar. Vad tyckte ni om att få sitta vid dator 
alla dagar under dessa två veckor? 

Elev 1 - bäst! 

Elev 2 - de var bäst! 

Lärare - Oj, till och med bästa? 

Elev 4 - men jag fick egentligen inte spela varje dag egentligen, för pappa. Han vill att jag spelar typ 
två gånger i veckan 

Lärare - aha, så som det är här på fritids? 

Elev 4 - aa, men jag spelade varje dag… han fick aldrig reda på det 

Elev 1 - Mm man få passa på. 

I arbetet ville vi egentligen ha bättre kontakt med vårdnadshavarna. Att få deras syn 
på elevernas datorvanor, hur mycket det är och vad det tycker om det. Kan de se 
några kunskaper som eleverna lär sig eller att de umgås med kompisar. I Småungar 
och medier (2015) ser vi att en hel del föräldrar tycker detta. Vissa vårdnadshavare 
tycker även att det gör eleven passiv och vissa tycker det stjäler tid från viktigare 
aktiviteter (a.a). Vårdnadshavaren till eleven i samtalet över tror vi har samarbetat 
och kommit överens med fritidshemmet vad som är ”lagom” datoranvändning för 
just denna elev. 

Här tänker vi att det är ett delat uppdrag att fostra eleverna tillsammans med deras 
vårdnadshavare. Att försöka ha en bättre kommunikation med dem för att få en 
balans av hur mycket eleverna sitter vid datorn. 
Under observationen kan en observera att eleverna får ont och besvär i vissa 
sammanhang när de spelar vid datorn. Hagman (2001) skriver som innan att när en 
sitter vid datorn mycket, kan det leda till besvär i till exempel leder, nacke och rygg 
(a.a).  Eleverna påpekar att de fick ont i handleden när det spelade utan mus till 
datorn. I spelet finns det ett schackmönstrat block i svart och vitt. När eleverna 
byggde med detta block berättade dem att de fick ont i ögonen. På skärmen blir det 
som att mönstret rör sig när avatarerna förflyttar sig och det är då eleverna säger att 
de får ont i ögonen. Vi valde att ta bort detta block då alla elever och även vi lärare 
påverkades negativt. Hagman (2001) beskriver att det är vanligt förekommande med 
ögonbesvär och huvudvärk bland de som använder datorer mycket i vardagen (a.a). 
Detta blir också en anledning till varför vi vill kommunicera med vårdnadshavarna, 
att tillsammans komma överens om användningen av digitala verktyg. Här tänker vi 
att det är ett delat uppdrag att fostra eleverna tillsammans med deras vårdnadshavare.  
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6 DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuterar vi om vad vi har sett under utvecklingsarbetet och jämför 
det med vad tidigare forskning skriver om. Vi tar upp pedagogiska implikationer som 
skedde under arbetet och avslutar med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Pedagogiska implikationer 
Skulle det vara så att det finns någon som skulle vilja testa på att utföra ett liknande 
utvecklingsprojekt som detta så är det en del saker att tänka på. Vi hade en del 
motgångar i uppstarten av arbetet gällande installationer på datorerna. Här är några 
tips som personen absolut ska tänka på vid installationen av Minecraftspelet och 
serven.  

• Administratörlösenord kan behövas för att installera program som Java 
• Tillåta spelet i brandväggen så internetanslutningen inte blockeras 
• Fixa installationerna ett bra tag innan och testa så allt fungerar. Inget sista 

minuten jobb om motgångar skulle uppstå. 
En regel som var viktig för oss lärare och som vi bestämde innan vi träffade eleverna 
var att vi bygger samhället tillsammans. Vi ville att eleverna skulle vara okej med att 
om de inte hann bygga klart, skulle någon annan kunna bygga klart det. Detta var för 
att vi ville få färdigbyggda byggnader till resultatet.  
Regler är viktigt att ha så vi kom överens med eleverna om dessa: 

• Får inte förstöra någon annans byggnad 
• Råkar någon förstöra, skulle eleven säga till den som hade byggt det/pedagog eller 

om eleven kan laga det själv. 
• Inget TNT (Sprängämne) 

Dessa regler kom upp för att de skulle vara tråkigt om någon jobbat länge med ett 
bygge och att det sen förstördes. Vi kände att genom att skapa dessa regler 
tillsammans med eleverna så minskade risken för konflikter.  
Vi kan förstå att många inte förstår sig på eller vågar testa sig fram när de gäller 
digital teknik. Under installationen stötte vi på problem som var svåra att lösa på 
egen hand. Det kan se olika ut från program till program och användaren kan vara 
rädd att förstöra eller ta bort något. Tittar vi på vår egen utbildning som är 
grundlärare mot fritidshemmet fick vi ingen speciell utbildning när det kommer till 
digitala verktyg. Under utbildningen har vi haft två föreläsningar och en prova på 
dag. Under denna dag fick vi testa på att skapa en film under ca en och en halv 
timme. Alla tillfällena var intressanta, filmskapandet sågs som det mest passande för 
fritidshemmet och föreläsningarna hade också intressanta synpunkter som till 
exempel att jobba multimodalt. Detta stämmer överens med vad Johansson (2008) 
påpekar få lärare i stället skaffa sig kunskap på egen hand eller vidareutbilda sig 
(a.a). 

Vi tror en av anledningen kan vara för att det är så stor utveckling inom teknikens 
värld. Varje år kommer massvis av nya spel till de olika konsolerna och datorn. Det 
spel som eleven skulle ha lärt sig om under utbildningen kanske redan ersatts med 
något annat spel. I stället ger utbildningen lite kunskap om området och pedagogen 
får komma på idéerna hur det kan används.  
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Almqvist (2006) beskriver att både elever och pedagoger kan jobba mer multimodalt 
tack vare datorn. Till exempel vid redovisningar eller olika uppgifter kan datorn 
hjälpa en jobba med både text, bilder och musik (a.a). I arbetet kommer en elev med 
fundering om hur han ska bygga sitt klocktorn. En av läraren tar då upp sin telefon 
och ”googlar” (söker på google.se) ordet Big Ben. Läraren få upp olika bilder på 
klocktornet Big Ben och kan då vissa eleven hur ett klocktorn kan se ut.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Forskningen kan fortsätta genom att rikta in spelen mer mot kunskapskraven i de 
olika ämnena. Genom att göra om inlärningsmetoderna blir det andra arbetssätt som 
lärs in och motivationen kan byggas upp för inlärningsmetoden är ny och spännande. 
Tack vare digitala verktyg skapas nya arbetssätt i vårt framtida yrke, genom att vi 
under vissa lektioner hjälper klassläraren i undervisningen. Från egna erfarenheter på 
vikariat, praktik och fältdagar, är fritidspedagogerna ofta med under svenska- och 
matematiklektioner. Det är lättare att vara två lärare om det är många elever som vill 
ha hjälp med tal eller uppgifter. Med bra planering och samarbete med klassläraren 
kan Minecraft vara ett alternativt arbetssätt till att lära ut matematik. Eller varför inte 
använda sig av Minecraft även i svenska-, engelska-, samhällskunskap- eller 
bildlektion? 
Hashemi, Petersen, Bunting (2013) skriver att tack vare digitala verktyg skapas nya 
arbetssätt. Tekniken kan användas både till enskilt och grupparbete. De nya 
arbetssätten ska inte ta över utan kan skapa variation i undervisning och kan titta på 
olika fenomen utifrån olika vinklar (a.a). Jobbar vi både på fritidshem och i skolan 
vill vi kunna ha ett bra samarbete med klassläraren och i stället för att vara resurs i 
klassen, kan det planeras upp en lektion i till exempel matematik i Minecraft.  
Ett annat sätt där de använder digitala verktyg kan vara, som vi har uppmärksammat 
på andra skolor är att datorer och surfplattor används som verktyg för att variera 
arbetssätten i svenska. Detta nya arbetssätt används i en förskoleklass/årskurs 1 och 
motiveras tack vare att i den åldern kan eleverna ha svårt med finmotoriken när det 
kommer till att använda penna och papper. Ett moment de hade haft i klassen var att 
eleverna skulle få skriva valfria texter för att öva på alfabetet och skapa ord. 
Rättstavning var inte viktigt i momentet, utan att uppmuntra eleverna till att skriva 
och forma texter. Jämförs det hur mycket en förskoleklass, årskurs 1a skriver för 
hand och hur mycket den skriver på datorn, skriver de mycket mer när de sitta vid en 
dator, i denna klass.  Detta arbetssätt passade bra på dessa elever och de verkade 
tycka det var roligt att sitta vid datorn. Är detta för motivationen höjts? Lättare att 
skriva på tangentbord? Det kan vara olika anledningar från person till person, vissa 
skriver hellre med penna och papper. 

Nya arbetsformer blir också möjliga på fritidshemmet genom digitala verktyg. 
Dokumentationen underlättas genom att filma och ta foton som senare kan användas 
i en dokumentationsblogg.  
Tanken med utvecklingsarbetet på fritidshemmet som vi genomfört vårt projekt på är 
att varje nytt läsår när de blivande 3:orna anländer, låta dem bygga ett nytt samhälle 
på samma server. Genom att bygga alla samhällen på samma server kan eleverna åka 
till respektive samhälle och se vilka byggnader som de tidigare eleverna byggt under 
åren. Detta skapar även en sammankoppling mellan eleverna och de kan med glädje 
säga att detta samhälle skapade vi på fritidshemmet när vi gick i 3an. 
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Bilaga A 
 

MINECRAFT 
 

Intresseanmälan till Minecraftprojekt 
 

Hej!  
Vi är två studenter som ska göra ett utvecklingsprojekt inom Minecraft som vårt 
examensarbete hos er på Fritidsklubben! Tanken är att ni som vill vara med och blir 
utvalda ska få bygga upp ett samhälle i en spännande värld av kuber =) Är du 
intresserad fyll gärna i detta formulär här under och lämna till någon av pedagogerna 
på fritidsklubben!  

 
Namn:__________________________________________ 

 
Klass:___________________________________________ 

 
Har du spelat Minecraft förut?   Ja    Nej 

 
Har du ett eget konto?                  Ja    Nej 

 
Om du ringat in Ja alternativen: Hur många timmar brukar du spela Minecraft hemma 
per dag?  
 

Mindre än 1tim    1tim      2tim     3tim     4tim    Mer än 4tim 
 

I vårt projekt kommer vi att filma och ljudinspela dem som deltar för att vi ska få en 
syn på hur ni kommunicerar och hur ert spelande går till. Filmen och 
ljudinspelningarna kommer bara användas i vårt arbete och i en film som vi kommer 
ge ut till Fritidsklubben och som vi kommer visa för vår klass. Så det materialet 
kommer inte finnas med för allmänheten.  
 

Hoppas du tycker detta kan vara roligt att delta i och så får vi se om just du blir utvald 
att vara med =) 

 
Med vänliga hälsningar  

Filip och Ola =) 
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B         2015-02-16 

Informationsbrev till Er föräldrar 
Två studenter, Filip Handeland och Ola Svensson, som går sin sista termin på 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem kommer att ansvara för ett 
utvecklingsprojekt kring Minecraft på Ditt barns fritidshem. 

Jag vill undersöka hur Minecraft kan fungera som ett verktyg för kommunikation och 
lärande på fritidshemmet. Vilken typ av dialoger förekommer? Hur bidrar Minecraft-
kontexten till barns språklärande? Vilka resurser använder barnen när de spelar? Vilket 
lärande synliggörs?  

Data kommer att samlas in genom inspelningar av spelsessioner (där det som sker på 
skärmen spelas in samt eventuell ljudupptagning av barnens kommunikation), genom video-
inspelningar, informella samtal med barnen samt intervjuer. Insamlad data kommer att 
användas i forskningssyfte. Materialet kommer att sammanställas på engelska och kan 
komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt i en doktorsavhandling, uppgifterna 
kommer att hanteras konfidentiellt. Det vill säga inga namn på elever eller på fritidshemmet 
kommer att användas, utan endast påhittade namn. Utvecklingsprojektet kommer att 
dokumenteras och redovisas i form av en film (endast de elever som kommer att delta i 
undersökningen). Filmen i sin helhet kommer att visas vid redovisningen av 
utvecklingsprojektet, samt utdrag av filmen kan komma att användas i 
undervisningssammanhang och vid konferenspresentationer.  

Under hela arbetet måste vi (jag, Filip och Ola) ständigt göra forskningsetiska överväganden. 
En självklar utgångspunkt är att Ditt barn, som är undersökningsdeltagare ska skyddas som 
individ. Fyra huvudkrav ställs: 

* Forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Era barn är under 15 år och därför ska Ni föräldrar 
informeras. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas under projektets 
gång.(Informationskravet). 

* Eftersom barnen är under 15 år krävs att Ni som föräldrar samtycker till Ert barns 
deltagande i undersökningen.(Samtyckeskravet) 

* I det skriftliga arbetet kommer läsaren inte att kunna utläsa vem som har sagt vad utan en 
avidentifiering kommer att ske. (Konfidentialitetskravet) 

* Insamlad data kommer enbart att användas i forskningssyfte.(Nyttjandekravet) 

Vänligen fyll i nedanstående talong, huruvida Ditt barn får ingå i undersökningen eller inte. 
Om du undrar något angående undersökningen så ring mig gärna på tel: 070-999 7353 eller 
maila: marina.wernholm@lnu.se 

Med vänliga hälsningar 

Marina Wernholm, Linnéuniversitetet Kalmar 

__________________________________________________________________Klipp här 

☐ NEJ mitt barn får inte delta i undersökningen ☐  JA mitt barn får delta i 
undersökningen               

Barnets namn:________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:__________________________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________________  

Datum:________________________________ 


