
Självständigt arbete - Empiriskt arbete, 15 hp,
Kurskod: GSX21L
Termin år: VT 2022
Fakulteten för Lärarutbildning

Att använda Minecraft i
SO-undervisningen
En studie om en pedagogs syn på spelets
funktion för lärande
Fredrik Hägerstrand



Författare
Fredrik Hägerstrand

Titel
Att använda Minecraft i SO-undervisningen - En studie om en pedagogs perspektiv på spelets funktion
för lärande.

Engelsk titel
Using Minecraft in social studies - A study about the perspective of an educator on the function of the
game for learning.

Handledare
Peter Gustavsson

Examinator
Staffan Stranne

Sammanfattning
Den här studien handlar om hur en pedagog ser på Minecraft, hur det kan användas i klassrummet och
vilka för- och nackdelar som existerar med att använda sig av detta verktyg i SO-undervisningen. Jag
samlar in min data genom en semistrukturerad intervju med en pedagog som har erfarenhet av att
använda sig av spelet i SO-undervisningen. Genom den insamlade datan får jag se ifall pedagogen är
enig med tidigare forskning i frågan om man kan använda ett spel, i detta fall Minecraft, i
SO-undervisningen. I första delen av detta arbete tar jag fram tidigare forskning och studier som pratar
om ämnet. En av dessa är Jonas Linderoth som gjorde en studie 2004 kring det interaktiva mediet och
hur det kan underlätta i skolmiljö och lärandet. Det jag kommer fram till är att studien kan vara utdaterad
och inte relevant längre. Anledningen till detta förklarar jag i denna första delen och främst i
diskussionskapitlet kring tidigare forskning. Jag plockar även upp en studie av Holly McBride som pratar
om ämnet och en modell som visar hur man kan använda sig av spel i undervisningen samt en studie
av John K. Lee och Jeffrey Probert som gjorde en studie på hur spelet Civilization III användes i ett
amerikanskt klassrum. I den empiriska undersökningen så genomför jag en intervju med en pedagog
som har erfarenhet av att använda spelet i klassrummet samt använder mig av en bok av Felix
Gyllenstig Serrao som handlar om hur Minecraft kan vara ett pedagogiskt verktyg.
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Förord
Skulle först och främst vilja tacka mina föräldrar och min bror som under hela

processen varit ett stort stöd men också ett bollplank i detta arbete. Att skriva ett sådant

här arbete själv är inte helt lätt och då har mina föräldrar och min bror stöttat mig på ett

sätt som har gjort det lättare att kunna hitta motivationen att vilja fortsätta. Vill även

tacka min handledare Peter som har gett mig bra feedback och nya tankar som gjort att

jag har kunnat fortsätta i mitt arbete. Skulle också vilja tacka den lärare som ville ställa

upp på intervju för det empiriska arbetet. Utan den intervjun hade det varit svårt att

fortsätta arbetet.

Fredrik Hägerstrand

Maj 2022
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Inledning och Syfte
Användningen av de digitala verktygen i skolan har blivit väsentlig, både för

pedagogerna men även för eleverna. De digitala verktygen används till att bland annat

kunna skriva korta anteckningar digitalt och att kunna spara det lättare än att ha det i

anteckningsböcker. En lärare kan effektivisera planering av undervisningen för

pedagogerna genom att kunna använda beprövade digitala verktyg. Eleverna får arbeta

självständigt med diverse uppgifter från läromedel och material som lärare har hittat på

nätet. Man kan också titta på informativa filmklipp från olika videoplattformar och att

spela vissa typer av lärospel. Däremot har skolan varit för försiktig när det kommer till

spel som många elever använder sig av på sin egen fritid, utanför skolans miljöer.

2019 kom Effie Karabuda ut med en artikel på Aftonbladet som handlade om nya lagar i

Kina där man begränsar barnen till att endast spela 90 minuter per dag och att det är

spelförbud mellan 22.00 och 8.00 (Aftonbladet, hämtat den 2021-10-15). Anledningen

till denna lag var de negativa skolresultaten i Kina och därför ansåg Kinas regering att

begränsningen av barnens användande av sina spel skulle vända på resultaten i längden.
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Detta pekar mot tanken att det fortfarande endast existerar negativa aspekter för

datorspel i hela världen. Men om man kan kombinera spel med lärandet i skolan så

kanske man kan finna positiva aspekter också. Därför har jag valt att skriva om

SO-undervisningen och hur elever kan få ett omedvetet lärande av spelet Minecraft i

skolmiljön.

Minecraft är ett spel som inriktar sig på stor frihet. Spelet tillåter användaren att fritt få

bygga olika typer av byggnader utan några begränsningar. Man kan bygga egna världar

men även ladda hem andra användares världar. Spelet släpptes 2011 och är ett av de

största spelet som någonsin funnits. Enligt Statista (2022) har spelet sålt cirka 238

miljoner kopior över hela världen och under 2021 så hade man cirka 141 miljoner

aktiva spelare (Statiska 2021). Minecraft har också vunnit flera priser genom åren som

bland annat årets spel (Forbes 2012). I spelet finns ett survival-läge där spelaren ska

överleva genom att samla mat, bygga hus och gräva efter diamanter i gruvor. Det finns

också ett creative-läge där man fritt kan bygga och det är detta läge som passar bäst i

undervisningen. På nätet finns väldigt många världar som har koppling till historia och

andra samhällsorienterade ämnen som även lärare runt om i världen har skapat

lektionsaktiviteter kring. Därför valde jag det här spelet. Skulle man titta på det centrala

innehållet från de samhällsorienterade ämnena så finns det mycket innehåll som man

kan hantera i till exempel Minecraft. Ett exempel på detta kan vara i medeltiden där

eleverna får bygga städer och byar från medeltiden. Det går att hantera mycket men det

är upp till varje lärare hur man väljer att hantera det men också hur det här verktyget ska

användas så att det alltid finns ett syfte och en mening. Det är högst relevant bland

dagens barn och ungdomar och har stor potential till lärande, även i skolmiljön.

Människor som möjligtvis har hört talas om spelet vid tidigare tillfällen, oavsett om det

är av en släkting eller en tidningsdebatt, så kan man ha fått en uppfattning om att det är

en virtuell sandlåda där människor kan bygga olika byggnader, både moderna och

historiska monument. Med den här studien kommer jag gå mer på djupet på spelet för

att se hur olika skolor, som prövat detta verktyg, använder sig av spelet i undervisningen

och se vad deras tankar är om detta.
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Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur spelet kan användas i SO-undervisningen

och hur en lärares syn är på detta. På så sätt blir detta en SO-ämnesdidaktisk analys av

Minecraft för att belysa möjligheter men också svårigheter i undervisningen. Kunskapen

kring till exempel medeltiden kan bli mer konkret för elever om de får gå runt i en

digital värld som är uppbyggd baserat på den tidsepoken. Det kan skapa en egen

motivation och eget driv att vilja lära sig om just den tidsepoken om det får ske på deras

villkor och med ett verktyg som de är bekanta med sen tidigare.

För att undersöka detta har jag gjort en intervju med en pedagog som har använt sig av

Minecraft i sin undervisning. Tidigare studier och forskning kommer också ligga väldigt

mycket till grund för detta arbete.

Forskningsfrågor
Frågeställningar för denna studie blir följande:

- Vilka för- och nackdelar finns utifrån pedagogernas perspektiv med att använda

sig av spelet, Minecraft, i undervisningen?

- Hur ställer sig pedagogen till att använda ett spel i jämförelse med tidigare

forskning?

- Vad är det som motiverar eleverna till att vilja spela Minecraft i undervisningen

enligt en verksam lärare?

Tidigare forskning
Användning av spel i skolan är något som funnits med i skolans historia i många år. Allt

i från spel av Levande Böcker som koncentrerade sig mot lärande, främst mot de yngre

åldrarna. Spelen kunde vara Krakels ABC som fokuserade på att elever skulle lära sig

skriva och stava, 3D-Äventyret Människan där de skulle lära sig om människokroppen

eller Svea Rike som var baserat på Sveriges historia mellan 1523-1818. Jag har valt att
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titta på Minecraft i SO-undervisningen och dess för- och nackdelar till elevers lärande.

Dessvärre finns det inga artiklar om just det specifika ämnet. Så i detta kapitel har jag

valt att fokusera på spel rent generellt. Det finns flera vetenskapliga artiklar som talar

om att använda sig av spel i undervisningen rent generellt och jag har valt, i samråd med

min handledare, att ta med lite av den forskning i min studie för att jag anser att det

fortfarande är relevant att ta upp detta och att undersöka vad det finns för fördelar med

detta. Detta är anledningen till att min första forskningsfråga är mer rent generellt

istället för inriktad mot SO-undervisningen eller Minecraft.

Datorspelandets mening
En person som skrivit mycket om detta ämne är Jonas Linderoth som är professor i

pedagogik. Han skrev en doktorsavhandling 2004 som heter Datorspelandets mening:

Bortom idén om den interaktiva illusionen (Linderoth 2004). Denna handlar om effekten

av det interaktiva mediet. Den innehöll också en studie som gick ut på att identifiera och

kartlägga strukturer i den mening som skapas när barn spelar datorspel. Syftet var då att

hitta hur det skapades och vad det var som gjorde att det skapades en mening.

Begreppet interaktiva medier innebär medier där man kan interagera och påverka

resultatet. Filmer är exempelvis inte interaktiva medan i ett spel så är den som styr

karaktären på skärmen den som bestämmer hur resultatet ska bli. Han pratar om att idén

om den interaktiva illusionen har en del förväntningar men också att det finns en oro för

negativa, psykologiska effekter på spelaren (Linderoth 2004). Detta kan kopplas till det

jag nämnde i min inledning där skolresultaten i Kina har blivit sämre och att de därför

tagit beslutet om att begränsa barns användande av spel på deras fritid i hopp om att

höja resultaten igen.

Linderoth (2004) diskuterar även kopplingen mellan våldsamt beteende och

datorspelen, något som media har tagit upp som ämne frekvent och många år. Det har

gjorts experimentella studier som försökt hitta kopplingen mellan dem och argument har
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lyfts fram ur teoretiska antaganden i hur kognition och perception fungerar. Trots detta

så finns det möjligheter till att skapa en mening för spelaren, i detta fallet eleven.

Linderoth tar upp Pillay, Brownlee, och Wilss (1999) för att diskutera om att även om

det finns en aspekt av att ha roligt i undervisningen med spelen, så finns det potential till

att hjälpa de kognitiva processer och förmågor som är viktiga i ett

undervisningssammanhang. De förmågor som kan räknas in i detta kan vara bland annat

problemlösning och metakognition, spatial förmåga, slutledningsförmåga och induktivt

resonerande. Den spatiala förmågan innebär att kunna tänka i rumsliga relationer och

hur det förändras. Exempel på detta kan vara när något roteras eller spegelvänds.

I Pillays studie undersöktes vilka kognitiva strategier som användes av eleverna när de

spelade ett flygspel som heter Pilotwings. I spelet ska de flyga till exempel ett flygplan

genom olika ringar för att sen landa med planet. Under tiden de spelade så fördes en

dialog mellan eleverna och en expert på spelet. Studien gick ut på att observera och

intervjua eleverna samtidigt. Tre olika strategier kunde då identifieras. En generell

strategi som gick ut på att orientera sig visuellt och prova sig fram med hjälp av

erfarenheter från andra spel som de spelat sen tidigare. Den andra strategin var att

använda sig av de inbyggda verktygen som finns i spelet, det vill säga höjdmätare, radar

och hastighetsmätare. Den tredje handlar om att kombinera olika strategier och

förmågor och enligt Pillay m.fl. (1999), är detta något som utvecklar en rad olika

kognitiva förmågor som kan vara bra att ha i just ett undervisningsperspektiv.

Linderoth plockade också upp en senare studie av Pillay (2003) som undersökte om

spelande av icke-pedagogiska datorspel hade korttidseffekt på

problemlösningsförmågan i digitala lärandemiljöer. Det var två grupper som spelade

olika datorspel i en kvart. Båda grupperna och en kontrollgrupp fick sen lösa ett antal

uppgifter i digitalt läromedel. Resultat som kom av det var att det gav stora effekter av

datorspelande på att lösa uppgifterna i läromedlet men att det var beroende på att

datorspelen och läromedlet hade liknande design. Linderoths (2004) egna tankar om
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denna studie är att resultatet visar att färdigheterna som de tränar blir ytterst

domänspecifik, det vill säga färdigheter som endast används inom ett visst område.

Han diskuterar om sin egna studie och förklarar hur han valde vilka spel som skulle vara

en del av studien. Spel som inte hade något direkt tema valdes bort som bland annat

pusselspelet Tetris. De vanliga lek och lärprogrammen fick ingen roll i studien då de

endast såg till att främja barnens motivation och inte så mycket övning för förmågorna.

De spel som användes i studien var följande:

- Simsafari

- Simcity 3000

- The Sims

- Simpark

- Svea Rike

- Bygg Bilar med Mulle Meck

- Perfect Dark

- Theme Hospital

- Mario Kart 64

- Super Smash Bros.

- Xena; Warrior Princess

- Cel Damage

- James Bond: Agent Under Fire

Vissa av observationerna gjordes i hemmiljö med barnens kamrater. De andra

observationerna gjordes i skolmiljö där spelandet har ingått som fristående del i deras

ordinarie verksamhet, ingått i ett mer övergripande undervisningstema eller på grund av

själva datainsamlingen för studien. Eleverna fick själva välja vem de skulle spela med.

När de hade ett tema om Afrika så använde de sig av Simsafari. De övriga sessionerna

som var i studien så fick de välja i ett urval av spel som Linderoth hade med sig eller

som barnen hade hemma. Han pekar också på i studien att den överrepresenterades av

simuleringsspel. Simuleringsspel innebär spel som ger spelaren möjlighet till att skapa

till exempel världar genom sin kreativitet. Spel som Minecraft, Sim City och Theme
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Hospital är exempel på denna genre. Han pekar på att Bygg Bilar med Mulle Meck är

enda spelet som har inslag av det narrativa hållet, alltså att det finns en berättelse i

spelet. Perfect Dark och James Bond: Agent Under Fire har också en berättelse i sin

enspelarkampanj men i den här studien så fokuserade Linderoth (2004) på

multiplayerläget, det vill säga ett läge i spelet där eleverna kan spela med och mot

varandra och där finns inget narrativ.

När spelsessionerna ingick i ett övergripande undervisningstema fick eleverna en

spelrelaterad uppgift på ett papper med sin veckoplanering. Denna skapades av

Linderoth men det var den ansvariga läraren som introducerade den för eleverna.

Uppgiften kunde vara att de skulle göra något i ett visst spel, som till exempel

Simsafari. De visste vad som skulle göras och behövde inte något större introduktion till

uppgiften men däremot när de skulle spela i hemmiljö, utanför en lektionsstruktur, så

behövde Linderoth berätta om studien och även förklara hur vissa spel fungerade och

vad det fanns för mål i spelet. När Linderoth skulle sen analysera all data så valde han

att transkribera session 1 till 10 av de 24 sessioner som gjordes. Detta slutade på totalt

300 sidor och cirka 8500 turer som innehöll utskrivna utsagor, handlingar och händelser.

Utifrån dessa så gjordes initiala analyser och första utkast till en resultatbeskrivning.

Sen med hjälp av detta gick han igenom de övriga sessionerna för att sen övergå till

sista analysfasen och första utkastet till resultatkapitlet.

I sin analys börjar Linderoth prata om lite olika exempel från datan som samlades in. Ett

exempel är när två pojkar spelade Svea Rike. Spelet handlar om Sverige historia mellan

åren 1523-1818. Man spelar som en adelsfamilj och målet är att ha så hög

anseendepoäng som möjligt. Dessa får man genom att man bidrar till Sveriges

utveckling genom produktion, forskning och erövringar. Man kan starta krig mot andra

länder och vinna fältslag och då kan man få fler landområden. Till en början förklaras

spelet för eleven och får lära sig konceptet. Linderoth går djupt in på analysen i sin text

och väljer därför att inte ta med allt detta utan endast en sammanfattning. Efter att

eleverna fått en längre instruktion av honom om hur spelet fungerar så får de chansen
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till att spela själva. Stor del av de tjugo minuter av spelandet försöker dessa elever

förklara krig mot annat land men misslyckas då de inte helt förstår reglerna i spelet. De

får sen uppleva ett fältslag mot Danmark efter att elevernas Sverige har blivit

attackerade och de vann. Eleverna reagerar då på att de vann och att deras land har blivit

större. Linderoth märker i sin analys att eleverna säger ordet “land” och inte “län” eller

“förläning”. Begreppen har alltså inte helt hunnit landa hos eleverna än och detta

verkade vara återkommande problem genom flera sessioner i studien. De väljer också

att bara peka på skärmen vad de pratar om och inte använda sig av termerna som spelet

lär ut. Exempel på detta är när en av eleverna säger “detta” och pekar med musen på

objektet istället för att säga “spannmål”. I vissa sessioner valde också eleverna att skapa

egna begrepp och termer för objekten i spelet istället för det riktiga namnet.

Linderoth pekar på, i resultatkapitlet, att möjligheten till att betrakta spelandet i relation

till spelets tema ligger som en möjlighet för spelaren. Han anser också att datorspelande

kan ha många sidor och vara en skiftande aktivitet. Eleverna får växla mellan olika

ramverk för att kunna klara av de utmaningar som de stöter på i spelen. Ramverk

innebär olika regler för själva aktiviteten. Ibland kan de stöta på problem i ett spel som

kräver vissa färdigheter för att sen behöva andra färdigheter för att lösa något annat

problem i spelet. Han identifierade fem interaktionsmönster med undermönster. Tre av

dessa består av ramverk där barnen är orienterade mot reglerna, temat eller estetiken i

spelen. De andra två mönstren som identifierades handlar om strukturerna i den

dynamik som finns i en datorspelande aktivitet. Han fortsätter att påpeka olika mönster i

interaktionen, bland annat hur termerna och resurserna användes. Eleverna valde att

endast peka på skärmen eller skapa egna begrepp för objekten istället för att använda sig

av det faktiska namnen.

Linderoth (2004) förklarar de olika dynamikerna och att genom de regelorienterande

ramverken, estetiska orienterade ramverken samt temaorienterade ramverken skapar

tillsammans en intern dynamik medans den externa dynamiken handlar om andra

potentiella situerade aktivitetssystem.
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Tanken med studien, enligt honom själv, var att se om spelen kan få en mening i

elevernas lärande och använda deras mentala representationer av denna företeelse. Han

anser att transferprocessen mellan datorspelande och andra verkliga situationer skulle på

gott och ont kunna vara automatiserade eftersom informationen i olika situationerna

processas med samma mentala representationer. I resultatet anser Linderoth (2004) att

relationen mellan resultatet och situationer där barn som spelar ensamma bör

problematiserar. Med detta menar han menar på att det finns en större möjlighet för

lärande om det sker med andra kamrater genom spel än om eleven hade spelat ensam.

Tanken är att barn ska kunna lära sig tillsammans och bör där också spela tillsammans

för att tillsammans kunna komma fram till kunskap, möjligen i enlighet med det

sociokulturella perspektivet. Han anser att det är en spännande tanke med den

interaktiva illusionen, det vill säga spel, men att det saknar empiriskt stöd för att förstå

mötet med interaktiva medier.

Modell för applicerande av Minecraft i undervisning
Holly McBride (2014) gjorde en studie om hur man kan använda sig av spel i

undervisningen. Denna studie heter Defragging computer/videogame implementation

and assessment in the social studies. I en modell som hon skapat, innehåller tre steg.

Första steget handlar om att de läser om ett område eller epok som de sen ska spela

kring. Ska de till exempel då spela i en värld på Minecraft som är baserat på medeltiden

så kan det vara bra att de får läsa om de innan för att de ska få förkunskaper kring

epoken. Då kan de få en bättre förståelse och se kopplingarna mellan det som de har läst

och det som de har upplevt i den digitala miljön. Andra steget är att eleverna ska kunna

få nya kunskaper när de har spelat och att de kan se kopplingarna mellan de historiska

händelserna. Detta är väsentligt för hade det här steget inte funnits i modellen så hade

det inte funnits någon mening med att implementera spelet i undervisningen. Eleverna

måste kunna se kopplingarna mellan det som händer på skärmen till det som de har läst

om i exempelvis sina textböcker eller annat läromedel. Det tredje och sista steget

15



handlar om att skapa en diskussion mellan parterna. Genom denna diskussion kan

läraren få reda på vad eleverna lärt sig men också att eleverna får en möjlighet till att

kunna prata om sina upplevelser i digitala miljön. Här har vi ännu en koppling till det

sociokulturella perspektivet. Likt det Linderoth (2004) pratade om i sin studie att

eleverna bör spela tillsammans och inte ensamma då dom kan lära sig bäst om de gör

det tillsammans med andra, så menar McBride här också att själva diskussionen som

steg tre i modellen måste finnas för att det ska kunna ske ett lärande av den nya

kunskapen som de fått genom kombinationen av läromedlet och spelet. McBride är

också snabb med att påstå att detta inte alltid är en fungerande mall för alla lärare utan

det beror helt och hållet på lärarens kunskaper, filosofi, pedagogik och elevens behov.

Kan en lärare inte implementera detta på rätt sätt så spelar det ingen roll vilka spel som

används eller hur ofta de används. Det måste alltså finnas en struktur i undervisningen

för lärandets skull.

McBride menar också att det finns en utveckling kring historiebruk hos eleverna när

denna modell används. Vid steg ett kan eleverna exempelvis läsa om epoken innan man

spelar för att se om eleverna kan vara kritiska till hur spelet används eller hur det brukar

historien. Även detta kan vara bra eftersom det är lätt att plocka in något i

undervisningen för att det ska passa narrativet men om inte det finns ett syfte med det

eller att det inte leder till ny kunskap så finns ingen mening med att spela på

historieundervisningen heller. Eleverna får även här träna förmågan att tänka kritiskt

och “se lite sig själv i spegeln” och fråga sig om de lär sig något av spelet eller om

spelet verkligen brukar historia på rätt sätt. Det som talar för Minecraft i detta är att det

är ett så pass öppet spel så det går att forma undervisningen i spelet på pedagogernas

egna sätt. Det finns väldigt mycket material ute på nätet där andra lärare runt om i

världen har skapat lektionsplanering genom spelet och haft framgångar genom det.

Sätter man då det i jämförelse med andra spel som till exempel Age of Empires eller

Europa Universalis så är dessa spel väldigt begränsade till vissa tidsepoker i historien

men Minecraft kan användas till olika tidsepoker så länge det görs på rätt sätt med syftet

till att lära ut kunskap.
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Det existerar en metastudie av Dennis Charsky och William Ressler (2011) som heter

Games are made for fun: Lessons on the effects of concept maps in the classroom use of

computer games. De har, genom att använda tidigare studier, kommit fram till att 58

procent av de här studierna anser att elever lär sig lika bra genom datorspel som vid

vanlig katederundervisningen. 38 procent av de 42 procent som är resterande anser att

elevernas lärande kan få en positiv effekt genom datorspel. Detta visar att det är fullt

möjligt att använda sig av datorspel i undervisningen och att det kan ha positiv effekt.

Däremot är det viktigt att läraren kommer fram till hur de ska användas, oavsett om det

är spel rent generellt eller om det är specifikt Minecraft. Enligt McBride visar tidigare

studier att cirka 72 procent av barn och ungdomar spelar datorspel på sin fritid och har

också ett intresse av detta. Det kan vara tillräckligt för att peka mot en riktning om att

implementationen av spel i undervisningen skulle kunna öka elevernas motivation om

de får hålla på med verktyg som de är vana och bekväma med. McBride (2014) pekar

också på att det finns kunskaper att finna genom att använda sig av datorspel i

historieundervisningen och främst då genom den modell eller arbetssätt som jag

diskuterade om tidigare i kapitlet.

Spel i historieundervisningen
Det finns en annan studie som gjordes av Lee & Probert (2010) där de gjorde en studie

kring spelet Civilization III och hur det kan fungera i ett amerikanskt klassrum. Denna

studie går under namnet Civilizations III and Whole-class play in high school social

studies. Det är ett strategispel som är turbaserat där man ska göra handlingar innan AI:n,

det vill säga datorn, gör det. Man spelar olika länder där varje land representeras av

landet mer kända aktörer genom historia. Ett exempel på detta kan vara Theodore

Roosevelt som representerar Amerika, Cleopatra för Egypten eller Gandhi för Indien.

Man vinner genom att militärt slå ut sina motståndare, influera in sin kultur på andra

länder och diplomati. Man kan skapa sin egna religion och sprida den runt om i världen

och ekonomin är också en viktig del av spelet och påverkas av hur man väljer att köpslå

17



med andra länder och hur man väljer att bygga ut sitt land med byggnader och

kolonisering. Det här är ett spel som möjligtvis riktar in sig mot lite äldre ungdomar,

exempelvis högstadieelever eller gymnasieelever, men jag ansåg att det kan ändå vara

en intressant studie att ta med i detta arbete.

I denna studie fick eleverna i en klass spela spelet och blev observerade. Lee & Probert

intervjuade också både lärare och elever samt analyserade journaler som lärarna förde

under denna studie. Ett av resultaten av studien var att det finns anledning till att

använda sig av spelet i den amerikanska undervisningen så fanns det även några

intressanta observationer som kom fram i denna studie. Elever kan lära sig historiska

faktorer som var återkommande genom historien. Detta kunde vara bland annat städer,

murar eller att länder skapar allianser. Förståelsen om hur olika faktorer och händelser

påverkas på historien och vad som utmärker olika epoker samt hur de är

sammankopplade kan då kopplas till historiemedvetande begreppet. Enligt Lee &

Probert så kunde eleverna utforska och analysera historien och politiken från andra

synvinklar och förstå sambandet mellan geografiska system och historien samt hur

historiska narrativ kan vara verktyg för att lösa problem. När eleverna ser till olika

epoker och kan se kopplingen till varandra så aktiveras då också elevernas

historiemedvetande för att kunna orientera sig i historien. Lee & Probert pratar om att

elevernas historiebruk och historiemedvetande inte är de enda förmågorna som

tillfredsställs och utvecklas utan även att det också kan finnas en motiverande faktor för

eleverna. Dom menar också att de som vanligtvis inte har intresse av historia i vanliga

fall kan finna det i datorspel eftersom lärandet då kan bli på deras egna villkor. Detta var

något som de själva fick erfarenhet av i denna studie där en elev inte hade tidigare

intresse för historia men mot slutet av studien visade engagemang och intresse. Intresset

kom för eleven när de visade att man kunde omvända den europeiska koloniseringen av

Afrika och Amerika i spelet.
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Ingång till forskningen
Det existerar tidigare examensarbeten som valt att skriva om liknande ämne och jag har

valt att titta mycket på referenslistorna för dessa arbeten för att se om det finns material

som jag kan använda i mitt arbete. Det första examensarbetet som jag använde mig av

skrevs av Denny Dang (2014), Minecraft i klassrummet, som handlade om att använda

sig av Minecraft rent generellt i undervisningen. Då jag anser att det är ett ämne som är

likt mitt så fanns det flera referenser som jag kunde använda mig av. Det var här jag

fann Jonas Linderoth (2004) och hans doktorsavhandling som handlade om det

interaktiva mediet, alltså tv- och datorspel. Denna är relativt lång och väldigt

omfattande men jag gör ett försök till att skriva en övergripande men ändå en lite

djupare förklaring av hans studie. Jag tar med mycket av det som kan vara av relevans

till min studie men samtidigt se till att man kan få en djupare förståelse för hans studie

och vilka resultat han fick samt slutsatser som kunde dras av detta. Denna studie låg till

grund för alla de examensarbeten som jag valt att titta på inför mitt arbete.

Det andra examensarbetet som jag tittat på är skrivet av Linus Engborg och Martin

Thernlund (2012), Spelbaserat lärande - en forskningsöversikt av spelens användning i

undervisningen, och detta handlar om både analoga och digitala spel i undervisningen.

Den här studien tittar mer på tidigare forskning kring ämnet och detta gjorde att jag

kunde leta efter referenser som jag kunde använda mig av. Tyvärr skrevs dessa arbeten

för en del år sen så mycket av den litteratur som var med i listan, har utgått och går inte

att få tag på. I detta arbete hade de också använt sig av Jonas Linderoths (2004)

doktorsavhandling.

Det tredje examensarbetet, som jag fick reda på om av min handledare, Ingemar

Ottosson, och detta skrevs av Adrian Lekenmyr (2020). Arbetet går under namnet

Datorspel i historieundervisningen. Detta arbete handlar om datorspel i

historieundervisningen och främst fokuserade på lärarnas syn på att ta in datorspel i

historieundervisningen. Detta gjordes genom intervjuer med lärare inom just historia.
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Då detta skrevs relativt nyligen och var ganska färskt så gjorde det att referenserna som

han använde, var fortfarande relevanta. Jag tycker också att arbetet liknar den studie

som kommer kommer göra. Enda skillnaden är att han tittade mer generellt på datorspel

i historieundervisningen medans jag fokuserar på endast ett spel, alltså Minecraft.

Även här kunde jag hitta referenser till Jonas Linderoths (2004) doktorsavhandling.

Genom detta examensarbete hittade jag Holly McBride (2014) och hennes text som

handlar om spelens funktion och implementation i samhällskunskapsundervisningen.

Problemet med denna var att den fanns inte tillgänglig att läsa i sin helhet utan endast

genom att betala för att låsa upp. Jag fick ta det som jag kunde få tag på från texten och

därför är det kapitlet lite kortare än till exempel kapitlet om Jonas Linderoths studie. Till

skillnad från Linderoths doktorsavhandling så fanns här ett konkret sätt hur man kan

använda spel i undervisningen och därför blir det viktigt att ta upp detta i arbetet och

visa hur man kan använda sig av spel som verktyg för lärande.

Jag hittade även en studie av John K. Lee och Jeffrey Probert (2010) som handlar om

hur man kan använda sig av Civilization III i ett amerikanskt klassrum samt hur det

brukar historien och även denna pratar jag om i kapitlet om tidigare forskning. Den här

studien påminner väldigt mycket om den studie som jag vill göra i det empiriska arbetet

fast skillnaden är att jag inte kommer utföra observationer utan endast intervjuer men de

använder sig av ett spel som har koppling till historieundervisningen och i den studien

finns många bra exempel på hur spelet ökade elevernas engagemang och intresse för

historieämnet. Tyvärr så var även den här studien endast tillgänglig om man betalade en

summa pengar så jag har fått använda mig av det jag kunde hitta genom detta

examensarbetet.

Anledningen till att det inte finns fler artiklar kopplade till tidigare forskning i detta

arbete är för att det existerar många artiklar och studier som går in i de studier som jag
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har tagit upp och kände att jag inte behövde upprepa detta. De artiklar som finns med

här i denna text är de som jag anser har störst relevans för mitt arbete.

Jämförelse tidigare forskning
Jonas Linderoth går in i sin studie med tankarna att det ska gå att undersöka om spel kan

användas i undervisningen. Det som blir resultatet är att han anser att det finns inte

tillräckligt med bevis som pekar mot detta. Detta går emot det som McBride pratar om

in sin studie. Linderoth pekar på att begreppen hade svårt att fästas under tiden som

studien genomfördes medans McBride inte nämner om användning av begreppen. Detta

är såklart en viktig faktor men jag anser också att det inte direkt fanns möjlighet för

eleverna till att få chansen att fästa begreppen, inte heller att Linderoth såg till att

poängtera detta för dem. Jag anser att det kan vara lätt för elever och barn att använda

sig av andra begrepp än de faktiska begreppen. Även vi vuxna kan ibland använda oss

av andra begrepp på föremål som vi inte är helt bekanta vid men jag kan med säkerhet

säga att de faktiska begreppen skulle fästas om vi bara hade tillräckligt med tid. Jag

bedömer dock inte hans studie som helt orelevant då det fortfarande var en viktig studie

och han var tidig i Sverige med att prata om det här ämnet. Enda problemet är bara att

samhället har förändrats en del sen studien genomfördes så stora delar av studien

återspeglar inte ett resultat av liknande studie om den gjorts i dagens skola.

McBride hade en klar modell som visade hur undervisningen kan läggas upp genom att

använda sig av spelen medans Linderoth valde att endast ge eleverna möjligheten att

spela utan att själv gå in och påverka resultatet. Samtidigt som jag kan förstå Linderoth

där han vill ha ett resultat som är genererat endast av elevernas interaktion med spelen,

så tror jag att det behövs viss strukturering likt McBrides modell och arbetssätt. Jag

skulle vilja säga att Linderoth och McBride är oeniga i denna fråga.

Även här vill jag trycka på tiden som dessa artiklar skrevs. Linderoth skrev sin

doktorsavhandling 2004 och McBride skrev sin cirka tio år senare. Mycket har ändrats

på dom åren och jag anser att McBrides text speglar mer den verklighet som vi kan se
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idag av vårt digitaliserade samhälle. År 2004 hade vi till exempel inte heller några

avancerade mobiltelefoner som vi har idag. Spelen är mycket mer lättillgängligt för en

person och ett stort utbud av spel ska också tilläggas. År 2004 hade telefonerna endast

spel som till exempel Snake som gick ut på att man spelade som en orm som skulle äta

och bli större. Det är inget spel som hade kunnats användas i undervisningen och främst

i historieundervisningen. Men tar vi och tittar på de applikationer och program som

existerar på den digitala marknaden så finns många spel som strävar efter att ägaren av

sin mobiltelefon ska testa sina kunskaper. Exempel på detta kan vara Quizkampen eller

Wordfeud.

Skulle vi då också titta på studien av Lee & Probert (2010) så finns där en studie som

tar ett spel med historiska anknytningar och sätter det i historieundervisningen. Denna

studie hade ett resultat som visade på att elever började visa mer engagemang och

intresse för historia genom spelet.

I Sverige upplever jag att det inte finns tillräckligt med tidigare forskning till skillnad

från andra delar av världen. Det finns till exempel fler studier kring detta från bland

annat USA. Om detta är en fråga om Sverige fortfarande ligger långt bak i utvecklingen

och anammandet av digitaliseringen är svårt att säga men jag anser att många andra

länder ligger längre fram. Forskningen säger att man kan använda sig av spel i

undervisningen så länge man gör det på rätt sätt.

Tidigare forskning visar olika fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det kan hjälpa

elevernas motivation, engagemang och intresse för ämnet eftersom lärandet då kan ske

på ett mer konkret och levande sätt. Den fysiska textboken har funnits med länge och

tyvärr upplever jag, både av min egna erfarenhet men också genom VFU, att många

elever har svårt för att visualisera något från en textbok och blir inte mer tydligt för dem

förrän de kan se det på bland annat film eller i ett spel. Nackdelarna med spelen kan

vara att det måste finnas ett syfte med spelen. Som lärare måste man ständigt se till att
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spelen faktiskt berör det centrala innehållet i ämnet för att det ska vara relevant.

Linderoth (2004) ville också se att en nackdel med spelen är att begreppen måste kunna

fästas men att det inte gjorde det under hans studie. Jag anser dock att detta är en så pass

liten faktor så blir svårt att kunna se det som en allvarlig nackdel. Då blir det viktigt att

ansvariga läraren går in och se till att begreppen befästs precis som de ska göra i till

exempel matematiken.

Diskussion kring tidigare forskning
Första texten jag analyserade handlade om idén om den interaktiva illusionen av Jonas

Linderoth (2004). Denna stötte jag på flera gånger när jag sökte efter vetenskapliga

artiklar kring ämnet. Resultatet han får av sin studie var att han ansåg att det inte fanns

tillräckligt stöd för att kunna se om det verkligen fanns en möjlighet. Jag anser att

resultatet hade kunnat se annorlunda ut idag. Hans studie är från 2004 och jag skulle

säga att vårt samhälle ser väldigt annorlunda ut idag. Jag anser att barn idag har större

kunskap i spel och spelens begrepp att detta inte skulle vara ett större hinder. Det som

inte riktigt framgick i hans studie var om barnen hade tidigare erfarenheter kring de

spelen som valdes ut för studien. Om de inte hade erfarenheterna kring dessa spel så

måste man förstå att det krävs en period där spelaren, i detta fall eleverna, behöver vänja

sig och testa sig fram. Detta tycker jag är en viktig aspekt i detta. Däremot ett spel som

Minecraft som min studie handlar om, är ett spel som jag skulle säga är betydligt

vanligare hos barn idag. Av min erfarenhet ute på VFU har jag fått höra elevernas

kunskaper som de har fått lära sig av sina spel som de spelar på sina fritid, där bland

annat Minecraft är ett av de spel som vanligtvis spelas.

Det är flera av spelen som han använde sig av i studie som jag inte kan se någon direkt

koppling till undervisningen i skolan. Jag har svårt att se hur elever ska kunna få

kunskap om det som skolan ska undervisa om genom att spela spel som till exempel

Super Smash Bros, Mario Kart 64 eller James Bond: Agent Under Fire. Jag kan lättare

se kopplingen med flera av de andra spelen. Simcity 3000 handlar om att bygga en stad
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och skulle kunna koppla till samhällskunskap eftersom man får själv välja hur man ska

strukturera upp samhället i staden. Svea Rike är direkt kopplat till Sveriges historia och

på så sätt också kan kopplas till historieundervisningen. De andra spelen är utspelade i,

mer eller mindre, fiktiva världar med en fiktiv berättelse där man spelar som en fiktiv

karaktär. Det som är intressant här är att jag trodde att jag skulle hålla med honom, på

förhand, i väldigt mycket av det som han skriver om men kom fram till att jag kunde

hitta argument till varför jag inte höll med honom och därför blir det också relevant att

ta med detta i mitt arbete eftersom jag ville hitta både för- och nackdelar med spel i

undervisningen.

Det är viktigt att, som lärare, analysera spelen för att se om det finns en mening med att

plocka in spel i undervisningen. Det måste finnas ett syfte med det och inte att det

endast ska hjälpa elevernas motivation till att lära sig. Finns det ingen kunskap att ta

från spelen så blir det meningslöst och bortkastad tid som annars hade kunnats använda

till något mer värdefullt i undervisningen.

Andra spel som eleverna också spelar utanför skolans miljö är Fortnite och Among Us

men då jag inte kan direkt se en koppling mellan dessa spel och de samhällsorienterade

ämnena så valde jag att enbart fokusera på Minecraft då jag kan se en större koppling

och möjlighet till lärande. Andra exempel på spel som har till exempel koppling till

historiska tidsepoker kan vara Europa Universalis, Civilization, Hearts of Iron, Call of

Duty eller Valiant Hearts: The Great War. Många av dessa spelen är kopplade till andra

världskriget och även om man inte undervisar om detta på mellanstadiet så ville jag

ändå visa att det finns spel som är kopplade till den historiska händelse. Med hjälp av

dessa spel kan de få en visuell representation av historiska händelser.

Teori och metod
För den här studie har jag använt mig av den behaviorismen. Det finns ett

belöningssystem när man spelar och detta är något som gör att eleverna vill spela.
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Därför har jag valt den här teorin när jag tittat på lärandeprocessen som sker i samband

med Minecraft i undervisningen. Jag utgår också från fenomenologi och en

hermeneutisk ansats i min studie eftersom det kan skapa en beskrivande aspekt av

verkligheten och hermeneutisk förhållningssätt för att se om spelet kan göra så elever

kan få en ökad förståelse för texter de läser genom att få se en representation av

tidsepok de läser om. Hermeneutik blev viktig för mig när jag gjorde intervjun och sen

transkriberade denna och tolkade svaren. Thurén (2019) pratar om att hermeneutik

handlar om att tolka den insamlade datan och göra den mer förståelig. Därför blev den

här metoden viktig för den här studien.

Min andra teori och metod som jag använde mig av är fenomenologi. Fenomenologi

riktar sig också åt mänskliga uppfattning från erfarenheter. Jag anser att den här teorin

stämmer in bra då jag intervjuade och analyserade pedagogens erfarenheter

uppfattningar av att använda sig av spelet i undervisningen (Denscombe 2018). Den här

studien kommer vara inriktad på att låta deras uppfattning ta stor del av arbetet och då

anser jag att fenomenologi är en väsentlig teori och metod för studien.

För att samla in empiri till min kvalitativa studie så utförde jag en semistrukturerad

intervju med pedagogen som använt sig av spelet i fråga i skolan. Detta blev genom

inspelning på min mobiltelefon. Dessa intervjuer blev också transkriberad av mig så att

jag sen kunde göra min analyser och dra slutsatser i mitt resultat. På detta sätt fick jag

åsikter och tankar från pedagogen som har erfarenhet av detta och kan då göra en

sammanställning och dra slutsatser på detta som också då kan kopplas till litteratur

(Thurén 2019, s. 44). Även Denscombes (2018) anser att det kan vara lämpligt att utföra

en intervju när det ska bäras fram åsikter, uppfattningar och erfarenheter, vilket jag

söker efter i denna studie (s. 268).
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Etiska överväganden
Intervjuerna spelades in i genom ljudinspelning på mobiltelefonen. Anledningen till

detta var för att se till att jag inte missade detaljer i deras svar. När studien är klar så

kommer denna intervjuer raderas. Namnet på denna pedagog förblir anonym då namnet

på denna pedagog inte är relevant för min studie. Jag var också noga med att planera

innan vilka frågor som skulle ställas för att inte pedagogen skulle känna sig pressad.

Målet var att få svar på frågor som jag söker till studien. Det är viktigt att jag som

intervjuare skulle vara uppmärksam och låter den intervjuade få tala till punkt då jag är

intresserad av personens åsikter och känslor (Denscombes 2018, s. 279). Jag tog inte

bort delar av intervjun eller ändrade pedagogens svar när den skulle transkriberas bara

för att det skulle passa narrativet i min studie. Det var även viktigt att hålla mig kritisk

till litteratur och vara så pass neutral som det gick.

I ett avsnitt från Linderoths (2004) studie diskuterar han om de forskningsetiska

hänsynstaganden som togs för hans studie och detta baserades på fyra allmänna etiska

huvudkrav på forskning som Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och

samhällsvetenskap har fastställt. 1) Informationskravet som innebär att de som ingår i

studien får veta vad forskningen ska syfta till. Detta kan vara barnen, deras föräldrar och

skolpersonalen som får information skriftligt och/eller muntligt. 2) Samtyckeskravet

som innebär att deltagarna måste ge tillåtelse till att deltaga och då innebär det även att

barnens föräldrar behöver ge samtycke då barnen inte är över 18 år så måste det gå

genom vårdnadshavare enligt § 18 i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som

avser människor (Rättsnätet). 3) Konfidentialitetskravet som betyder att man skyddar

deltagarnas identiteter. 4) Nyttjandekravet som betyder att den insamlade datan endast

ska vara för studien och inget annat. Videomaterialet visades endast i slutna seminarier.

Videomaterialet spelades in via en handhållen kamera för att kunna studera mening

skapas i situerade aktiviteter. Däremot så pekar Linderoth på att det kan finnas negativa

aspekter av detta sätt att samla in data genom att referera till Jordan och Henderson

(1995) som säger att tolkningar av videodata kan innehålla felaktigheter i beskrivningar

av det som sker. Undersökningspersoner har sett leenden och beröringar och vid

närmare granskningar fanns inte detta i videofilmen. Därför kan videodata anses, enligt
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Linderoth, som nakna och oförfalskade bilder av en verksamhet. Han fortsätter att prata

om olika problem som uppstod som bland annat att den handhållna kamerans närvaro

påverkade aktiviteten när eleverna blev tysta eller producerade utsagor och handlar som

de såg som korrekta för situationen. Däremot märkte han att när kameran var stationär

så blev det mest effekt då eleverna var så intresserade av det som skedde på skärmen att

dom glömde bort att de blev filmade. Han hade även riggat upp med flera kameror och

annan teknik för separat ljudupptagning i ett grupprum. Även speglar istället för att sätta

upp kameror framför eleverna så kunde kameran placeras bakom eleverna och filma

reflektionen i spegeln och på så vis fånga deras ansiktsuttryck på film också samtidigt

som spelet på skärmen. Även om jag inte intervjuade elever i detta arbete så anser jag

att detta är relevant för mitt arbete då det innehåller etiska huvudkrav på forskning.

Resultat och analys
Efter att jag genomförde en intervju med en pedagog så jag transkriberade jag intervjun

och kunde göra en analys utifrån den samt annan litteratur. Tyvärr var det svårare att

hitta pedagoger att intervjua än jag tänkte mig. Kanske är detta ännu ett tecken på hur

ovanligt detta är i skolorna i Sverige. För att det inte ska bli några missförstånd med

utdragen från intervjun så är F jag, författaren av detta arbete, och L står för Läraren.

Tema 1 - Den inre motivationen
För att kunna analysera den inre motivationen som elever kan få av att använda

Minecraft i SO-undervisningen så behöver vi först få reda på vad motivation innebär.

Motivation är ett psykologiskt kännetecken som ger någon en drivkraft. Detta kan

innebära att känna en vilja att ta sig mot ett önskat mål och också tar fram målinriktade

handlingar (Woolfolk & Karlberg 2013). För att konkretisera detta så kan vi ta ett

exempel. Skulle jag vilja bli lärare så måste jag ha motivationen och drivkraften för att

kunna bli detta. Då måste jag utföra dessa målinriktade handlingar för att nå detta mål.
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Det kan innebära att se till att jag är behörig att söka den utbildningen och skriva en

ansökan.

För elevernas del så handlar det om att vilja lära sig kunskap och ta in information. Det

är inte alla elever som har denna drivkraft, speciellt i så pass ung ålder. Därför är det

väldigt viktigt att den ansvariga pedagogen har kunskapen om hur man kan locka fram

den här nyfikenheten och drivkraften hos eleverna. Om lärandet kan ske på deras villkor

så kan detta bidra till ökad motivation. Precis som Gyllenstig Serrao (2016) säger så

måste motivationen finnas där för att det ska kunna vara roligt att lära sig. Även

Gärdenfors (2015) pratar om att motivationen är ett måste för att kunna lära sig och ta in

ny kunskap. Eleverna får även genom dessa typer av spel sätta sin kunskap i ett

sammanhang och en kontext som de kan förstå och är vana vid. Gärdenfors (2010)

fortsätter att prata om att genom till exempel spel kan kunskapen fästa sig bättre än vid

bland annat traditionell undervisning eftersom kropp och sinne är inblandade i

lärsituationen och att de få interagera med mediet på ett helt annat sätt. Jag valde att

ställa den här frågan till pedagogen som jag intervjuade.

F: Har du fått se någon skillnad på deras motivation när de har fått arbeta i detta spel?

L: Jo det har jag gjort. Dels är det ju för dig som lärare att få som en bekräftelse på att

man har roliga och intressanta lektioner och så kan det också vändas och så kan det blir

vanlig, “tråkig” undervisning också. Så det kan ju hjälpa dig som lärare väldigt mycket

att även ha det här.

I det här svaret får man reda på att motivationen har ökat hos eleverna men också att det

kan fungera som ett kvitto för dig som lärare. Sen är det, precis som den här pedagogen

säger, att det är viktigt att ha vanlig undervisning också. Men att han såg en höjning på

elevernas inre motivation råder det inget tvek om. Jag skulle också vilja koppla detta till

en forskning av Jane McGonigal (2011) där hon kom fram till att människan blir lycklig

av att spela. Jag anser att motivation och lycka måste gå hand i hand. Skulle det endast

finnas den mer vanliga, mer monotona undervisningen så kan det finnas risk att
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eleverna får svårt att hitta den där motivationen och då kan det bli svårt för dem att

befästa ny kunskap.

F: Får man med sig alla elever att spela eller finns det andra alternativ för de som inte

vill det?

L: Alltså jag har faktiskt inte upplevt än någon som inte velat bygga med Minecraft. Det

finns ju såna som inte tycker det är jätteroligt men det är inte på den nivån som att de

tokvägrar eller lägger böckerna på sidan och inte gör det.

Även här så pratar han om att det inte varit några problem med att få med sig eleverna

på det här spåret. Sen att det finns de elever som inte tycker det är kul är en sak men

detta kan man även se i många andra moment i undervisningen också. Jag kopplar även

detta till den studie som jag tog upp i tidigare forskning från Lee & Probert (2010) där

det fanns elever som inte hade intresse för historia tidigare men som började visa ett

engagemang efter de hade spelat Civilization III i historieundervisningen. Så genom

forskning, tidigare studier och annan beprövad erfarenhet inom ämnet har visat att spel i

undervisningen kan bidra till ökad motivation hos eleverna.

Tema 2 - Vilka förmågor tränas?
För att kunna diskutera vilka förmågor som tränas när eleverna får använda sig av

Minecraft i undervisningen så kommer jag använda mig av litteratur som är skriven av

Felix Gyllenstig Serrao (2016) som heter Minecraft som pedagogiskt verktyg. Denna

bok är direkt kopplad till just det här ämnet som jag skriver om och han skriver väldigt

bra sammanfattat om just förmågorna.

Den första förmågan som tränas är analysförmågan. När eleverna får sin uppgift så

måste de analysera och fundera hur de vill uttrycka sig i den öppna världen. De måste

både tänka och analysera under tiden som de bygger och hela tiden behöva anpassa sig.

Skulle de arbeta själva så kan man använda sig av läraren för att resonera hur de tänker

när de bygger och varför de har byggt på det sättet. Då kräver alltså att eleven kan
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beskriva och motivera sina val. Gyllenstig Serrao (2016) har tagit fram ett exempel där

de ska bygga en historisk stad och att eleverna ska också bygga utifrån de olika

samhällsklasserna som existerade förr som bland annat böndernas stugor och adelns

herrgårdar. Eleverna får då också perspektiv på den stora ekonomiska skillnaden mellan

olika stånden under medeltiden. Även när eleverna arbetar tillsammans så måste de

kunna förklara för varandra hur de tänker när de ska bygga. Om då eleverna har byggt

olika städer från olika tidsepoker så kan eleverna också se skillnad och dra jämförelser

och skillnader mellan byggnader från olika tidsepoker.

Den andra förmågan är den kommunikativa förmågan. På ett sätt kan den påminna om

analysförmågan eftersom denna förmåga handlar om att kunna kommunicera med

varandra. Arbetar eleverna med varandra så krävs att de ska kunna samtala med

varandra. Beroende på hur en redovisningsform kan se ut så kan eleverna också behöva

förmågan att presentera sitt byggande för sina klasskamrater och läraren. När de arbetar

själva så kan de ändå behöva kommunicera med varandra när de ska titta hur de andra

har byggt sina byggnader. Enligt Gyllenstig Serrao (2016) så kan kommunikationen

vara väldigt viktig när de ska bygga för att de kan komma till en punkt där de fastnar

och inte vet hur de ska komma vidare i sitt byggande. Då kan kommunikationen bli en

viktig faktor och genom att kommunicera med sina klasskamrater och sin lärare så kan

de få råd och hjälp som kan hjälpa dem vidare. Denna kommunikation kan ske muntligt

men också genom spelets chatt och då sker kommunikationen genom ett helt annat sätt

som ibland också kan passa bättre för vissa elever.

Begreppsförmågan är också något som eleverna kommer använda sig av. Detta är något

som kan mer kopplas till matematiken eftersom allt är kubformat i spelet och kan då

använda sig av begrepp som kub, rektangel och area. Men även i ämnen som historia

kan de använda sig av begrepp som bland annat adel, präster, bönder och

feodalsamhälle. Då eleverna använder sig av något som kan vara lustfyllt eller roligt

som Minecraft så kan det bli lättare för eleverna att befästa begreppen (Gee 2007).

Gyllenstig Serrao (2016) pratar om att han själv är förvånad över att hans elever kan

snabbt ta till sig begreppen och använda dem per automatik utan att tänka på det. Han
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anser också att elever har lättare att ta till sig begreppen på det här sättet än när de stöter

på samma typ av begrepp i vanlig litteratur.

Informationshantering är en förmåga som kan vara viktig att ha när de ska bland annat

bygga en historisk stad. För att kunna få fram information om dessa städer så måste de

söka på nätet efter fakta och bilder för att sen kunna bygga dessa byggnader. Då krävs

också att eleverna kan vara källkritiska eftersom det kan vara lätt att hitta information

som innehåller varierande kvalitet och sanning i. Därför krävs av eleverna att de ska

kunna kritisera denna informationen och resonera sig fram till en uppfattning om den

informationen från olika källor är trovärdig och om de kan använda sig av den källan.

Här kan det vara viktigt att läraren är med och ger råd och guidar eleverna i deras

sökande efter information från trovärdiga källor. Den här informationen kommer de sen

använda sig av när de ska bygga och då behöver det blir rätt. När de sen ska presentera

detta för sina klasskamrater så kan de märka att de har byggt olika eftersom de har valt

att tolka informationen från olika källor på olika sätt. Därför blir det viktigt att kunna

kritisera och skapa en tolkning och uppfattning kring informationen som de hittar på

nätet.

Sista förmågan är den metakognitiva förmågan. Här kan man säga att alla förmågor som

nämnts tidigare kan samlas ihop i den metakognitiva förmågan. Eleverna får reflektera,

tolka information, välja strategier och ompröva sina beslut. Lite som jag nämnde

tidigare i detta avsnitt så måste eleverna alltid anpassa sig efter nya tankar och idéer och

då kan det krävas att eleverna behöver riva och bygga om något om de kommer på

tankar på hur det kan förbättras. Samma med informationen som de har använt. Det kan

bli så att elever inser att det finns bättre information och väljer då att byta riktning och

använda annan källa i slutändan. Enligt Gyllenstig Serrao (2016) behövde hans elever

bygga om slottet tre gånger för att de ständigt hade samtal och fick nya tankar och

reflektioner som gjorde att de fanns bättre sätt och strategier till att bygga slottet.
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Tema 3 - Katederundervisning eller den nya undervisningen?
Om vi skulle sätta den här typen av undervisning, som innebär Minecraft eller andra

spel som ett moment i undervisningen, mot den vanliga katederundervisningen så finns

det stora skillnader. Jag kommer själv ihåg hur det var när man gick i skolan. Jag är van

vid vanlig katederundervisning. Det läraren sa var fakta, vi hade inte möjlighet att själva

söka upp information på nätet. Vi hade böcker men det var oftast där som den ansvariga

läraren fick sin information och delade med sig av till oss. Så såg det ut ännu längre

tillbaka i tiden också. Det var läraren som satt på informationen och då också hade en

högre uppsatt roll i skolan (Lundgren, Säljö & Säljö 2017). Idag finns mycket mer

möjligheter för eleverna att kunna söka information på eget sätt. Detta gör att det

engagerar eleverna och då krävs att eleverna ska aktivera sig. Den nya typen av

undervisning lever mer efter John Deweys uttryck: “Learning by doing” (Lundgren,

Säljö & Liberg 2017).

När eleverna får använda sig av Minecraft i undervisningen så sätts kunskapen i en

kontext så att informationen kan bli mer levande och konkret för dem. Jag anser att

eleverna kan också leva upp när de får vara kreativa i en sådan här situation. Då kan

man också se att det kan finnas elever som man annars har svårt att nå, men som kan

skina i ett sådant här undervisningsmoment. Detta kan inkludera elever med

neuropsykiatriska funktionshinder (Gyllenstig Serrao 2016). I vanlig

katederundervisning så kan det bli svårt att nå alla elever. Skulle vi också titta ur ett

sociokulturellt perspektiv så fungerar det här spelet väldigt bra eftersom de får arbeta

tillsammans och lära sig av varandra. De diskuterar med varandra och kan komma fram

till nya lösningar och jag anser att det är något som vanlig katederundervisning kan gå

miste om. Att aktivera och engagera elever är alltså viktigt och där har den nya typen av

undervisning fördelar. Att få också vara kreativa och få inflytande i något kan också

trigga igång dem och kan också, som jag nämnde i tidigare avsnitt, bidra till ökad

motivation.
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Sen är det viktigt att den vanliga undervisningen också ska finnas kvar och att det inte

heller ska bli ett överflöd av att sitta och spela Minecraft på lektionerna. Risken kan

finnas annars att när det kommer in undervisningsmoment som eleverna kan uppleva

som “tråkiga” skapar en klass som inte är så glada och motiverade till att vilja lära sig.

Det måste alltså finnas balans i allt som man väljer att göra i sin undervisning.

F: Vilka nackdelar skulle du säga finns med Minecraft i undervisningen?

L: Nackdelar är såklart att eleverna kan tappa lusten till annat. Som att läsa arbetsböcker

kan blir tråkigare. Det måste ju finnas en fin balansgång och förklara för eleverna varför

vi gör det här och varför måste vi kunna den här biten också med att kolla fakta och så

vidare och det tycker jag inte är så svårt längre.

Minecraft kan ju mer vara ett sätt att förstärka kunskaperna. Detta var något som läraren

pratade om i sin intervju.

L: Det är också viktigt att lägga till här att det handlar inte om att vi tog bort ordinarie

form av undervisning eller någonting utan mycket av det här handlar om vilket ämne vi

ska arbeta i och varför gör vi det här och syftet är att vi förstärker de kunskaperna som

vi har jobbat med och vissa kunde vi till och med förtydliga och förbättra genom att

använda Minecraft. Det är en sak att titta på bilder och sitta och diskutera frågor och så

men att det får faktiskt skapa något utifrån det så gör det att kunskaperna befästs mycket

bättre.

Precis som han säger här så kan eleverna befästa kunskaperna bättre genom att få skapa

något utifrån kunskaperna de har fått lära sig. Även James Paul Gee (2007) har pratat

om att lärande skapas i spel när spelaren är aktiv och kan lära sig på egen hand genom

feedback som spelaren får i spelet och inte genom att lära stora mängder av text. Så

nyckelorden här genom denna typ av undervisning är att engagera, motivera och

aktivera.
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Tema 4 - Tabu kring spel i undervisningen
Som jag pratade om i inledningen till det här arbetet så finns förutfattade meningar

kring spel och de som spelar. I Kina begränsade man barnens spelande för att

förhoppningsvis kunna vända på de negativa resultaten i skolan (Aftonbladet 2019,

hämtat den 2021-10-15). Det finns forskning som visar på att det inte är bra att sitta och

spela för mycket men precis som med allt annat så är det inte bra att göra för mycket av

något. Det finns också de som säger att det är bra med spel. Ett exempel på detta är

James Paul Gee (2007) som anser att spel kan locka fram lärande eftersom spelaren

sätts i komplexa system för att ta sig vidare men genom spelens karaktär och

utformning kan bli en del av nöjet. McGonigals (2011) gjorde en forskning som visar att

man blir lycklig av att spela. Spelen fokuserar på inre värden istället för yttre värden,

det vill säga att nå nya höjder och göra skillnad blir viktigare än materiella värden som

pengar, status och annat som har betydelse utåt. Pia Sundqvist (2015) visar i sin

forskning tillsammans med doktoranden Peter Wikström att elever som spelar mycket

spel, lär sig bättre engelska. Forskningen visar på att spelen har positiv påverkan på

elevernas ordförråd och verbala kunskapa i engelska. Om det nu kan finnas så mycket

positiva effekter av spel, hur kan det då fortfarande finnas en tabu med detta i

undervisningen.

F: Tycker du att det funnits en “tabustämpel” med spel i undervisningen? Tror du att

den kommer försvinna?

L: Oh ja, oh ja! Jag vet inte om den kommer försvinna. Det kommer ju alltid finnas såna

här… bittra människor. Har du Twitter?

F: Ja, det har jag.

L: För där kan man verkligen möta den här andra sidan som jag kallar det för. Jag har

kvar mitt konto där men jag orkar inte lägga mig i eller starta något. Det var för ett par

år sedan en nyhetsartikel där mina elever hade byggt… jag vet inte om du har sett det

men… de hade byggt i slöjden, fysiken och religionen så hade vi byggt heliga

byggnader. En kyrka, en moské och en synagoga.

F: Ja, just det!
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L: Utifrån skisser som det har haft i Minecraft så hade de byggt de här kyrkorna då. Då

hade de i slöjden sågat ut kuber. Då gjorde en journalist en debattartikel i någon tidning.

Kommer inte ihåg vilken tidning så där, om att en lärare lär ut religion med Minecraft.

En ganska tråkig sån här… alltså han var emot det här. Men han hade ju all fakta fel.

Sen spreds detta då och han delade detta på Twitter och så spreds det och så fick han ju

med sig sin lilla svans som också ställde sig tveksamma till detta. Och då var det så här..

jag orkar inte. Så jag lät det vara. Jag skrev bara en kort kommentar att nu var det ju så

att det här med Minecraft under två lektioner där de gjorde den här skissen. That’s it.

Sen var det uppdelat i slöjden så gjorde de delarna och i tekniken så satte dem ihop det.

I fysiken höll de på med elkretsar. Så det var så många ämnen och lärare som var

inblandade och blev en stor grej. Men i hans artikel så var han inte så insatt eftersom

han inte själv förstår eller arbetar med det. Han fick det att låta som att vi bara satt och

spelade Minecraft hela tiden.

I det här utdraget från min intervju så pratar vi just om detta och att det skrevs en artikel

kring detta. Istället för att själva undersöka i varför de använder Minecraft i

undervisningen så valde den här journalisten helt att döma ut det. Jag hade sett den här

nyhetsartikeln som han pratade om här i intervjun och det var en stor anledning till att

jag valde att intervjua just honom. Den här artikeln pratar mer om att eleverna kommer

tänka mer på det faktum att de spelar ett spel och inte att de ska lära sig något. Detta är

ju en debattartikel och speglar mer hans egna åsikter eftersom han grundar sig inte mot

någon forskning (Expressen 2017, hämtat den 2022-05-02).

Det jag vill även få in här är att det måste alltid finnas både en balans i undervisningen,

men också att det hela tiden ska finnas ett syfte med allt. Vill läraren ta in ett spel i

undervisningen så måste man först våga kritisera spelet och se hur man kan koppla det

till läroplanen. Först då kan man använda det. Sen måste man alltid efterhand se om det

varit till nytta eller om det bara har varit en distraktion för eleverna. Precis som

Gyllenstig Serrao (2016) säger så är det tabubelagt med spel i undervisningen och att

många utifrån kan se det som att man bara kommer att spela på lektionstillfällena.

Därför är det då viktigt att kunna ha en teoretisk och vetenskaplig grund att stå på.
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Läraren kommer alltså alltid att vara den avgörande faktorn om det hela ska fungera.

Det måste finnas kopplingar till läroplanen och detta är något som man har lyckats med

i just Minecraft.

Tema 5 - Praktiska frågor
I det här avsnittet ska vi behandla vissa praktiska frågor som blir kopplade till just detta

och varför det kan försvåra möjligheten att använda Minecraft i skolans undervisning.

Minecraft är ett spel som finns på många plattformar. Det finns på dator, Playstation,

Xbox, Nintendo och mobiltelefon. Det som är vanligast här är att man spelar spelet på

datorn. Då gäller det att man har datorer som är tillräckligt starka för att klara av det.

Förr i tiden så var det inte ovanligt att det fanns endast en dator i hela klassrummet som

använde sig av Windows som operativsystem. Ett operativsystem är ett program som

behövs på datorn för att den ska kunna underlätta användandet för användaren. Den

kopplar också samman datorns hårdvara, det vill säga maskindelarna i datorn, med alla

program. Idag är det inte helt ovanligt att eleverna på olika skolor har egna datorer. Det

kan också vara Ipads eller Chromebooks. Skillnaden mellan datorer som använder

Windows och Ipad eller Chromebooks är att de senare använder sig av andra

operativsystem. De använder sig av iOS eller Android som även mobiltelefonerna

använder. Därför kan det också skilja sig lite i hur till exempel Minecraft fungerar eller

hur man köper detta. Versionen till Ipad och Chromebooks kan också se lite annorlunda

ut och vara optimerade till just de plattformarna.

När man då får en förståelse hur allt det här fungerar så ligger det såklart en stor fråga i

detta. Hur finansieras detta? Har skolorna runt om i landet råd med att köpa in hårdvara

som klarar av detta, och också kan hålla i flera år utan att bli för utdaterade? Har man

råd att sen köpa licenser för Minecraft till alla? Läraren som jag intervjuade kom in på

detta i vår intervju.

F: Har du fått se någon skillnad på deras motivation när de har fått arbeta i detta spel?
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L: Jo det har jag gjort. Dels är det ju för dig som lärare att få som en bekräftelse på att

man har roliga och intressanta lektioner och så kan det också vändas och så kan det blir

vanlig, “tråkig” undervisning också. Så det kan ju hjälpa dig som lärare väldigt mycket

att även ha det här. Så jag ser ju bara positiva fördelar och nu har vi ju haft lite otur för

vi har precis skaffat Chromebooks istället och det är ju inga problem eftersom Minecraft

finns där också som går att köpa men så visar det sig att det kostar ju ganska mycket att

köpa en sådan licens för hela kommunen. Så just nu har vi inte haft råd att… eller

kommunen har inte haft råd att köpa in det. Så vi har varit utan Minecraft nu i ett och ett

halvt år och det är ju intressant för jag saknar det väldigt mycket och eleverna likaså och

vi har ju haft planeringar som är gjorda för just Minecraft som de inte har kunnat göra

nu. Så det är ju en sådan fråga som vi ska ta med i nästa budget med kommunen att de

måste köpa in för det är ju inte bara våran skola som blir drabbad utan det drabbar ju

alla skolor. Men det märks på eleverna att de tycker att det är riktigt tråkigt att vi inte

kan använda det. För det har ju blivit så integrerat nu så för de spelar inte det hemma så

hemskt mycket utan det är ju andra spel som Roblox eller Fortnite eller vad det nu kan

vara.

Att det är dåligt med resurser på skolorna är ingenting nytt. Jag har själv fått se det när

jag har varit ute på VFU och att man väljer att dra ner på allting för att spara pengar. Det

som då blir beklagligt i det här är att det kan påverka elevers utveckling men också den

typ av planering som man lagt upp för undervisning som kräver Minecraft som ett

undervisningsmoment.

F: Har du sett någon utveckling på det i skolor över hela landet? Alltså har du hört

någonting pekar på att spel har börjat användas mer i undervisningen?

L: Ja, alltså… Nej, jag skulle nog vilja säga att det går lite tillbaka nu och jag tror inte

att det beror på att det är spel utan det handlar om så mycket annat och det är pengar.

Man köper in och så är man jätteglad och så går det ett och ett halvt år eller två så börjar

grejerna liksom bli sämre och då har man ju oftast som skola när kan köper saker så har

man ofta upphandlingsavtal och man ligger liksom och betalar på de här ett par år så att

man handlar ju i någon slags ond spiral, att du aldrig kan ligga speciellt i tiden. Det blir

37



problem med uppkopplingar och grejerna laggar. Det slits ju eftersom grejerna används

så mycket. Men samtidigt ska alla skolor sparas in och man skär ner mer och mer. Det

var därför vi slutade med Ipads på mellanstadiet för det gick ju inte. Det gick ju inte att

uppdatera dem längre. Vi gjorde så att varje gång det kom in en ny årskurs, det vill säga

de nya årskurs 1, då fick dem splitternya Ipads och när man köper det genom skolan så

är det ändå cirka 6000 kr per Ipad så det är ju väldigt mycket pengar om man köper dem

till 60-70 elever. Men sen i årskurs 4 började de bli dåliga, batteritiden började bli dålig,

de började lagga mycket och i årskurs 6 gick de inte ens att använda längre. Det finns ju

inga pengar att ta från när de börjar i årskurs 4 heller. Det är där det stora problemet har

varit. Dels man skär ner och allt ska sparas in men också att lärare själva tröttnar på att

tekniken strular. Det är ju skönt nu med Chromebooks för det flyter ju på och funkar nu.

Det är inget som laggar men samtidigt så är undervisningen lite tråkigare för du

kommer ju inte åt det här med att skapa filmer eller kunna göra mer kreativa projekt

som du kunde med en Ipad till exempel. Tack och lov har ju många elever telefoner som

man kan använda. För de vet ju om det. De frågar ofta om de kan få göra filmer och då

frågar de om de kan få använda deras telefoner och då låter jag de köra på det. Jag kan

hjälpa dem med att redigera och så. Så det är det tråkiga idag att just pengar sätter stopp

och att det är så ojämnt mellan olika skolor. Vi har ju en grannskola här till exempel

som är i samma kommun, bara ett par hundra meter ifrån. Det är jättestor skillnad där

deras ekonomi har varit i botten och har varit så i ett par år medans vi fortfarande

hankar oss fram. Bara det att deras elever har det ju mycket värre än vad vi har och det

är lite sjukt att det ska behöva få vara så egentligen.

F: Tror du att det kommer att komma en dag där då det läggs mer resurser på detta?

L: Jag hoppas ju verkligen på det. För jag tycker ju att det blivit… jag tycker att ända

sen jag började och kom in där som färsk lärare 2010. Var jättetaggad och sen har det

bara dalat ner för varje läsår. Nu med friskolor och allting, vi märker också med våra

politiker i kommunen att de anser att om inte ni kan komma ikapp med er ekonomi, sa

dem till en skola här, så kanske vi måste sälja den eller låta en friskola ta över. Så man

har ju nästan fått den känslan att det är det de vill, att slippa ansvaret och bara lämna

över det på friskolor istället. Så det är ju en läskig utveckling ändå tycker jag.
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Här går vi in mer på detaljnivå hur mycket det kan kosta att uppdatera all hårdvara och

det kan man ju förstå att det är stora summor för skolorna. Det man kan få ut av det här

svaret är också att detta kan vara en politisk fråga och att det behövs lägga mer resurser

på skolan. Även vanliga skolmedel är något som ibland kan vara för dyrt för att köpa in

något som han kom in på i början av vår intervju.

F: Hur kom du på att börja använda Minecraft i undervisningen?

L: Jag får gå tillbaka lite här.. Nej men det var väl… I regel var det väl att vi precis hade

fått in en sådan här Ipad-vagn och som vi delade på då i mellanstadiet, när kan detta

varit? Det måste varit 2013 tror jag.. ja det är nästan tio år sen ungefär. Då var allting så

nytt och man märkte att elever var väldigt nyfikna och intresserade. Där och då, det var

inte på den skolan som jag jobbar på nu utan det var på en annan skola. Men det var

generellt som det ser ut på många andra skolor, det var dåligt med läromedel, det var

inte likvärdigt eftersom en klass kunde ha en uppsättning av en typ av läromedel

medans en annan klass kunde ha en annan och jag som kom in som ganska ny, fick

liksom skrapa ihop resterna så jag upplevde väldigt mycket att jag fick stå och kopiera

extremt mycket. Det fanns inga pengar att köpa in läromedel för.

Detta visar på att det kan påverka skolans prestationer och på det sättet också påverka

elevernas utveckling genom att bristen på ekonomiska möjligheter har för stor

påverkan.

Slutsatser
I det här kapitlet redogör jag slutsatserna för mitt arbete och mina forskningsfrågor.
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Vilka för- och nackdelar finns utifrån pedagogernas perspektiv

med att använda sig av spelet i undervisningen?
I detta avsnitt kommer jag att diskutera både fördelar och nackdelar kring Minecraft i

undervisningen. Om sanningen ska fram dock så har jag, utifrån den empiri som jag

samlat in, fått in mer fördelar än nackdelar. Jag har försökt att hitta fler nackdelar från

personer som haft erfarenhet inom ämnet och som också är relevanta. Tyvärr handlar

oftast det mer om att man anser att det känns fel att använda spel i undervisningen och

inte kan vila sina åsikter på forskning eller beprövad erfarenhet.

Den första fördelen handlar om den inre motivationen och hur den kan öka genom att få

spela på lektionstillfällen. Motivationen måste finnas där för att eleverna ska kunna ta in

information och kunskap (Gyllenstig Serrao 2016). Därför blir det viktigt att kunna hitta

sätt till att trigga igång eleverna och locka fram den där inre motivationen hos var och

en. Spel kan vara ett sådant sätt och kan också vara ett bra verktyg för detta. Eleverna

tycker att det både är roligt att spela men också att de lär sig något utav det utan att de

själva tänker på det. Det ska vara roligt att lära sig och om man kan kombinera spel, det

vill säga något som många barn kan tycka är roligt och spelar mycket på sin egna fritid,

med lärande så kan detta göra att det bidrar till en ökad motivation hos eleverna till att

vilja lära sig ny kunskap och helst i situationer som eleverna är bekväma vid. Det blir

något slags belöningssystem där eleverna kan känna sig bekräftade genom att de får visa

upp sina kunskaper i något som de kan vara duktiga på. Allt detta sker då i en läromiljö

som inte upplevs som kravfylld för eleverna och därför kan det vara bra för den inre

motivationen att använda spel som ett moment i undervisningen. Eleverna sätter sin

kunskap i en kontext som de förstår och kanske också är vana vid sen tidigare. Då kan

det bli lättare att fästa kunskapen (Gyllenstig Serrao 2016). Läraren som jag intervjuade

bekräftar att han sett skillnad på elevernas motivation och engagemang när de har fått

använda Minecraft och det styrker annan forskning som jag läst och använt mig av i

detta arbete. Alltså kan spelet trigga den inre motivationen hos eleverna för att de själva

får interagera med mediet vilket de inte gör på samma sätt när de sitter med vanliga
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läromedel. Detta svarar alltså på min tredje forskningsfråga “Vad är det som triggar

eleverna att vilja spela Minecraft i undervisningen?”.

Den andra fördelen är att det är relevant spel för ämnena i skolan samt att de får träna

sina förmågor genom detta spel. Som lärare handlar det om att vara kreativ och se hur

man kan koppla läroplanen till Minecraft och det har jag fått se genom intervjun som

genomfördes men också litteraturen som jag läst av Gyllenstig Serrao (2016). Där får

eleverna bygga städer och andra byggnader från olika tidsepoker bland annat men man

kan också använda spelet i andra ämnen samt ha ämnesöverskridande arbete. Tittar man

på vilka förmågor som eleverna får träna så kan man se att enligt Gyllenstig Serrao

(2016) så tränas analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan,

informationshantering samt den metakognitiva förmågan. Att ett spel kan se till att

eleverna får träna dessa förmågor och även hantera olika delar från det centrala

innehållet och då också få ut positiva resultat av det visar att det fungerar väl om det

appliceras på rätt sätt.

En av nackdelarna som jag fick ut av denna undersökning var att ibland kan det bli för

mycket av det goda om man inte väljer att balansera undervisningen. Om eleverna

endast får använda Minecraft så finns stora risker att, när det är dags för att gå tillbaka

till den vanliga undervisningen på lektionerna, så kan eleverna se denna typ av

undervisning som tråkig och ointressant. Därför är det viktigt att kunna balansera detta

och se till att det ska alltid finnas ett syfte med allt. Det andra som kan vara en nackdel

kan vara den ekonomiska perspektivet där det kostar för mycket att köpa licenser till

alla samt att ha hårdvara som ska hålla under flera år. Detta kan vara en stor anledning

till varför det är så sällan man hör om skolor och lärare som testar på den här typen av

undervisning. Det blir för dyrt och då har inte lärare möjlighet att testa på detta och då

kan det också skapa en tveksamhet kring ämnet. I spel finns även ett belöningssystem

där användaren ständigt blir belönad av att fortsätta spela. Man vill fortsätta spela för att

man har roligt. Detta kan ha en stor positiv påverkan för Minecraft i undervisningen för

att även om eleverna ska använda Minecraft för att lära sig och utvecklas i de olika

ämnena så bådar det gott då eleverna fortfarande vill vara kvar i den lärmiljö som de
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befinner sig i (Läraren, hämtades den 2022-05-12). Det negativa med detta är som jag

nämnde tidigare är att det kan bli lite för mycket av det goda. Det finns en risk att

eleverna kan blir för bekväma och gärna vill hellre sitta i Minecraft än att gå tillbaka till

sina andra läromedel och den mer traditionella undervisningen.

Hur ställer sig pedagogen till att använda ett spel i jämförelse

med tidigare forskning?
När jag började igång med det här arbetet så var min tanke att jag skulle ha intervjuer

med flera pedagoger för att se i slutändan om alla var eniga eller om det fanns de som

tyckte annorlunda. Då ämnet är fortfarande lite nytänkande och ganska ovanligt i

Sverige så blev det begränsat utbud på pedagoger som jag kunna intervjua men utifrån

det som jag samlat in i form av en intervju samt litteratur som är skriven av en lärare

som också använt Minecraft så kan jag ändå komma fram till ett resultat. Jag försökte

också hitta lärare som uttalat sig mer kritiskt mot spelet i undervisning och som själv

har haft beprövad erfarenhet av det men lyckades inte att någon av den karaktären.

I intervjun så var pedagogen väldigt positivt inställd till spelet och dess funktion. Han

förklarade hur det fungerar och hur de arbetade med det fram tills de behövde byta

hårdvara och då också fick svårare att köpa spelet till denna nya hårdvara. Jag frågade

honom om det fanns negativa aspekter med det och han svarade att det finns en risk att

elever kan uppleva vanlig undervisning som tråkig och ointressant men att det inte varit

några problem enligt hans egna upplevelser. Det måste finnas ett klart syfte med det och

också, som jag pratat om flera gånger under detta arbete, en balans mellan vanlig

undervisning och denna typ av undervisning. Det måste också finnas en plan med hur

man vill lägga upp undervisning där man kan blanda vanlig undervisning med att också

kunna inkludera Minecraft och även samtal och diskussioner med varandra likt

McBrides (2014) studie som jag tog upp i avsnittet om tidigare forskning. Det enda som

jag kan tänka mig skulle kunna vara negativt som också skulle dela på lärarnas enighet i

frågan är deras roll i undervisningen. Skulle eleverna endast använda Minecraft på

lektionerna så skulle också lärarens roll i undervisningen. Även här behöver man få
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fram en mening och en strukturerad plan på hur det ska fungera så att ändå läraren inte

ska tappa sin roll på lektionerna. Detta är något som vissa pedagoger skulle kunna vara

mer kritiskt inställda till.

Felix Gyllenstig Serrao (2016) skrev en bok om hur Minecraft kan vara ett pedagogiskt

verktyg. Den förklarar vilka fördelar det finns med att inkludera spelet som ett av

undervisningsmomenten, vilka förmågor som tränas och hur man kan lägga upp

lektioner så att det passar det centrala innehållet från läroplanen. Jag upplever inte att

det fanns några skillnader mellan de svar som jag fick av intervjun till det som

Gyllenstig Serrao (2016) skriver i sin bok. Där emellan de två så skulle jag säga att det

råder en enighet i den frågan.

Jag försökte, som jag nämnde tidigare, kontakta fler lärare som arbetat med Minecraft

på lektionerna och utifrån det som de själva har publicerat på nätet så finns där inga

tvivel där heller om att dom är eniga i detta då de väljer att trycka på liknande punkter

som både pedagogen som jag intervjuade men också författaren till boken har tryckt på.

Detta inkluderar både den inre motivationen hos eleverna men också att man kan på ett

lättare sätt få med de eleverna som vanligtvis hamnar lite efter i vanlig undervisning.

Jag kunde inte hitta andra pedagoger som prövat detta arbetssätt och som också har mer

negativa kommentarer kring det. Det som däremot existerar på nätet är debattartiklar

som diskuterar detta och som också tycker att det är fel att använda spel på lektionerna

men jag anser att det var inte relevant för det arbete som jag skulle skriva. Detta baserar

jag på att dessa journalister är varken utbildade pedagoger men också inte heller prövat

detta och fått sett ett resultat med sina egna ögon. Därför valde jag att endast fokusera

på pedagogernas perspektiv i den här forskningsfrågan och min slutsats på den är att av

det jag sett på nätet, läst i litteratur samt genom min genomförda intervju så är

pedagogerna eniga i frågan.
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Diskussion
När jag började med det här arbetet så var min tanke att undersöka något som både står

väldigt nära till mig men också något som jag anser skulle underlätta för elevernas

motivation och för en bättre förståelse för de kunskaper och den information som de

möter under lektionstillfällena. När jag gick i mellanstadiet så fick vi använda oss av

olika spel som kunde kopplas till olika ämnen. Trots att det var väldigt längesen som jag

gick i mellanstadiet så kommer jag fortfarande ihåg delar av dessa spel och vad jag

lärde mig utav det. Spel har fördelen att det blir lättare för användaren att komma ihåg

det som de har fått uppleva i jämförelse med böcker och annat som de endast får läsa.

Detta beror på att de får interagera med mediet på ett helt annat sätt än i böcker. Därför

anser jag att det kan vara ett viktigt ämne att ta upp och förhoppningsvis minska på

ryktet om att spel endast har negativa aspekter med sig.

Det som gjorde mig besviken i arbetet var hur svårt det var att hitta pedagoger med

erfarenheten av Minecraft i undervisningen som kunde ställa upp på intervju. Jag

skickade ut många mail men det var väldigt få svar som jag fick tillbaka. Detta kan vara

ännu ett tecken på hur ovanligt det fortfarande är med spel i undervisningen.

Förhoppningsvis i framtiden kommer det finnas mer möjligheter för lärare att testa detta

och då också bidra till mer beprövad erfarenhet så att det kan göras ännu mer forskning

och studier kring detta. Däremot är jag glad över att jag fick genomföra en intervju samt

att det fanns litteratur om detta i form av Felix Gyllenstig Serraos (2016) bok. Utifrån

dessa fick jag svar på mina forskningsfrågor och som också bekräftade mina föraningar.

Det som jag tar med mig ifrån detta arbete är när vi pratar om den ekonomiska aspekten

i detta och hur det kan påverka lärarnas sätt att planera sin undervisning. Han fick

chansen att testa spelet i undervisningen under en längre tid, fick med sig sina kollegor

på skolan att göra samma sak och sen planerades lektioner utefter det. När då de

behövde byta hårdvara och man inte kunde införskaffa spelet på denna nya hårdvara så

blev det för dyrt och då kunde man inte fortsätta med det arbetssättet längre. Då blev all

den planering som de hade lagt upp helt oanvändbar och även eleverna tyckte det var
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synd att det blev så. En stor skillnad från förr och som jag möjligen skulle säga har

blivit sämre idag är hur det här med licenser för spel och program fungerar. I

inledningen pratade jag om ett spel som hette Chefrens Pyramid som vi hade under

matematiklektionerna på mellanstadiet. Detta var ett spel som min klassföreståndare

hade själv köpt in. Detta kom på en CD-skiva vilket gjorde att det var enkelt att

installera detta på alla datorer som skolan hade. På så sätt kunde alla använda det trots

att det endast krävde en skiva.

Idag när man ska köpa spel och program så köper man oftast licenserna digitalt och får

alltså inte detta på ett fysiskt medium. Spelen och programmen är kopplade till ett konto

och kan endast användas av en användare. Därför blir det väldigt dyrt om man ska

behöva köpa in Minecraft till alla elever. Lösningen som jag hade velat se på detta

problem hade varit att Skolverket får ett samarbete med Minecrafts skapare, Mojang

AB. Detta är ett svenskt spelföretag som är baserat i Stockholm och jag anser att det

borde inte finnas problem att få ett sådant erbjudande där skolor runt om i landet kan få

licenser för att användas i undervisningen. Det skulle kunna underlätta kostnaderna och

även hjälpa elevernas motivation och engagemang. Ett sådant samarbete är något som

jag anser skulle vara bra för alla parter.
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Bilagor

Bilaga 1 - Kontaktmail

Hej!

Mitt namn är Fredrik Hägerstrand. Jag läser till lärare (Grundlärare åk 4-6) på

Högskolan i Kristianstad och håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om att

använda Minecraft i SO-undervisningen. Jag är ute efter att intervjua lärare som gjort

detta och såg att du har gjort det. Min fråga är om du skulle kunna tänka dig att ställa

upp på intervju genom telefon eller mail? Om vi hade kunnat hitta tid till detta under

slutet av denna veckan eller någon gång under nästa vecka (vecka 15) så hade det varit

bra.

Mvh

Fredrik Hägerstrand
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Bilaga 2 - Intervjuguide
Hur kom du på att börja använda Minecraft i din undervisning?

Hur blev mottagandet av detta från andra lärare och eleverna?

Hur gick du tillväga för att se till att eleverna kunde få tag på Minecraft?

Hur använder du Minecraft i undervisningen?

Hur har olika redovisningsformer sett ut?

Vilka fördelar ser du med att använda Minecraft i undervisningen?

Vilka nackdelar finns med Minecraft i undervisningen?

Vilket ämne skulle du säga är lättare att använda sig av Minecraft i?

Vilket ämne är det svåraste att kunna använda sig av i Minecraft?

På vilket sätt skulle du säga att du har sett positiva resultat av denna arbetsform?

Har du fått se negativa följder av det?

Har du sett någon skillnad på elevernas motivation när de har fått arbeta i detta spel?

Har du fått med dig andra lärare på din skola till att använda Minecraft i sin

undervisning?

Vad tycker du generellt om datorspel i undervisningen?

Har du sett någon utveckling på detta i svenska skolor? Har fler skolor börjat anamma

spel i undervisningen?

Får man med sig alla elever i detta? Finns det andra alternativ för de elever som

inte vill spela?

Blir det ändå rättvis och jämlik undervisningen för de eleverna?

Du har skrivit Minecraft som pedagogiskt verktyg, vad var ditt syfte med att skriva

den boken?

Vad fick du för respons av lärare runtom i landet?

Hur ser du på digitaliseringen rent generellt i skolan?

Hur kan man på bästa sätt implementera digitala lärandeformer som till exempel spel?
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Tror du att det kommer läggas mer resurser från skolorna på detta?

Tror du att den här “tabustämpeln” för spel i undervisningen kommer försvinna?
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