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Abstract 
I dagens samhälle, där spel och digitala verktyg växer fram i snabbare takt än vad skol- 

och fritidsverksamheten hinner med i svängarna, är det viktigt med omvärldsbevakning. 

Genom att följa utvecklingen får lärarkåren en möjlighet att kunna tillämpa Minecraft 

som ett digitalt verktyg i lärande syfte.    Att vi som lärare då hänger med i utvecklingen 

i hur vi ska kunna använda oss av digitala verktyg i lärande syfte. Hur arbetar lärare i 

fritidshem i framväxten av olika sorters digitala verktyg och vad finns det för utma-

ningar med att använda sig av dessa verktyg? Syftet med denna studie är att undersöka 

hur man arbetar med Minecraft i fritidsverksamheten. Genom observationer följer stu-

dien elevers kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och lärande av att använda sig av spel 

som digitalt verktyg. Resultatet visar att elever och lärare i fritidshem använder sig av 

Minecraft för att utveckla det sociala samspelet, vilka utmaningar det finns av att an-

vända sig av spelet Minecraft i fritidshemmet och att det inte finns nog med tid för att 

bruka Minecraft i lärosyfte.  
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1. Inledning 

Läroplan för grundskolan – Lgr 11 - (Skolverket, 2018) beskriver riktlinjer för lärarna i 

fritidshem hur man ska arbeta med digitala verktyg, vilket förklarar väldigt brett hur 

undervisningen skall ske. Kapitel fyra i Lgr 11 belyser att undervisningen i fritidshem-

met ska: ”stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en me-

ningsfull fritid.” (ibid., s.22). För lärare i fritidshem kan det vara svårt att tolka hur de 

ska undervisa med digitala verktyg och samtidigt arbeta för en meningsfull fritid för ele-

verna. Området som involverar digitala verktyg växer ständigt med nya verktyg att an-

vända sig av, samtidigt som utbildning och erfarenheten hos personal i fritidsverksam-

heten inte växer i samma takt som framväxten av digitala verktyg. Personal svårt att 

våga utveckla sitt lärande i något som är mer intresse för eleverna än vad läraren är 

trygg i sitt lärande. 

 

Lgr 11 (Skolverket, 2018) har reviderats år 2017 för att förtydliga hur man ska arbeta 

för att främja elevers digitala kompetens. För oss som studerar till att arbeta som lärare i 

fritidshem, behöver vi vara mer flexibla över hur vi lär ut på fritidshemmet, då vi enligt 

Lgr 11 ska anpassa utbildningen ”Detta ska ske genom att undervisningen tar sin ut-

gångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter… (ibid., s.24). Den digitala 

framväxten och att barn i dagens samhälle har daglig kontakt med digitala medier påvi-

sar hur Lgr 11 har reviderats just i den framväxt som har skett i dagens samhälle. Detta 

visar vikten att vi som är lärare i fritidshem ska kunna utbilda och vara flexibla i vårt lä-

rande i fritidsverksamheten. 

 

Utifrån den här aspekten vill jag med det här arbetet undersöka Minecraft; ett spel som 

numera är ett erkänt digitalt verktyg, eftersom det är ett spel som dagens barn har vuxit 

upp med och känner till. Det är ett digitalt verktyg som finns tillgängligt för undervis-

ningssyfte världen över. Fritidshem (Skolverket, 2014) förklarar hur fritidsverksam-

heten i sitt uppdrag ska arbeta med att tillgodogöra hur elever lär sig och använder sig 

av informations och kommunikationsteknik till sin utbildning. Utifrån det argumentet 

vill jag med den här studien få en större insikt på hur användbart det digitala verktyget, 

Minecraft education edition, är i lärosyfte och hur man arbetar med det i fritidsverksam-

heten.   



 

2 

 

1.1 Problemformulering 

Jag har genom min erfarenhet av att arbeta med Minecraft i verksamheten sett hur svårt 

det är att se användningen av det här digitala verktyget, såsom IKT har vuxit fram i 

skol- och fritidsverksamheten och vad tidigare forskning påvisar. Det är en av orsakerna 

att det är svårt för lärare i fritidshem att hänga med i svängarna. Okunskap inom spel 

som digitala verktyg fallerar då de fortfarande betraktas som spel och inte som verktyg 

för lärare. Det är viktigt att se vad spel kan tillbringa till skol- och fritidsverksamheten, 

då barns kultur i dagen samhälle involverar mycket ifrån media och den digitala världen 

är det viktigt att se hur spel kan tillämpas för lärande.  

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att bidra med kunskap om hur man kan använda sig av 

Minecraft Education edition i lärande syfte.  

 

Frågeställningar till arbetet är följande: 

- Hur används Minecraft education edition av lärare i fritidshem? 

- Vad finns det för utmaningar av att använda sig av Minecraft education edition? 

- Hur kan man uppmuntra elevers lärande genom Minecraft education? 
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2. Bakgrund 

I denna del av uppsatsen redogörs det hur styrdokument, kurslitteratur, vetenskapliga ar-

tiklar och teorianknytning har samlats in för att återkoppla till studiens syfte och fråge-

ställningar. Se bilaga 1 hur sökning av vetenskaplig forskning har skett till detta arbete. 

 

2.1 Vad säger Läroplan och kurslitteratur om fritidshem angående IKT? 

I dagens samhälle växer den digitala integrationen fram snabbt och mycket av det som 

finns runt omkring oss digitaliseras. Barn som växer upp i dagens samhälle har ofta mer 

kunskap inom digitala verktyg än många vuxna förfogar över i dagsläget (Hedlund, 

2016). Vidare lyfter Hedlund (2016) hur fritidshemmet ska bemöta elevers intressen 

samt att personal ska vara uppmärksamma för hur elever kan utmanas i sitt lärande. 

Dunkels (2012) förklarar hur kunskap mellan vuxna och barn skiljer sig åt och att vi be-

höver tänka på att ett utbyte av information angående informations- och kommunikat-

ionsteknik gynnar både de vuxna och barnens lärdom inom det digitala. Fritidshemmet 

har möjlighet att arbeta med frågor och sociala medier på ett annat sätt än vad skolans 

verksamhet kan göra (Hedlund, 2016) 

 

Lgr 11 säger att varje elev ska kunna bruka modern teknik efter avslutad grundskoleut-

bildning. Olika tekniska former såsom kunskapssökande, lärande, kommunikation och 

skapande. Vidare förklarar Lgr 11 att fritidshemmet ska, utifrån sitt centrala innehåll, 

under språk och kommunikation arbeta mot:  

• ”Digitala verktyg och medier för kommunikation  

• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang” (Skolver-

ket, 2018, s. 24). 

Fritidshem (Skolverket, 2014) tar upp att man ska även arbeta för att kunna arbeta mot 

diskrimineringar som sker via digitala plattformar. 

 

2.2 IKT och synen på spel som läromedel. 

Information och kommunikationsteknik eller som det brukar förkortas till, IKT, är ett 

samlingsord av att använda sig av digitala verktyg (Hedlund, 2016). Digitala verktyg i 
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sig är ett namn för många tekniska begrepp inom lärandet. Det är allt från datorer, surf-

plattor, kameror, applikationer till datorer eller surfplattor. Syftet med dessa tekniska 

verktyg är att man ska använda dem till arbeten inom lärandet som involverar doku-

mentation, kommunikation, utbyte av information och samarbete (ibid.).  

 

 

Dunkels (2012) beskriver att ungefär hälften av alla barn i åldern 2–3 spelar spel. Vi-

dare så är det 96% av barn i åldern 8–9 år som har haft kontakt med spel. Den stora ök-

ningen av barn som brukar spel beror på att spel är enklare att ha tillgång till, tack vare 

att många spel blev nätbaserade och därav blev simplare att nå ut till fler spelare (ibid). 

Att nästintill alla barn i åldern 8-9 år har haft kontakt med medier som spel gör att fri-

tidshem kan vända sig mer till spel som digitalt verktyg med tanke på den kulturella ut-

vecklingen som sker hos dagens generation. Dunkels (2012) anser att det sker lärande 

när man använder sig av digitala verktyg som datorer, surfplattor och spel. Dock menar 

Dunkels (2012) att vuxna har svårt att se skillnaden mellan lärande och omotiverat an-

vändande av digitala verktyg.  

 

 

 

2.3 Minecraft education edition 

Minecraft lanserades först år 2009 och var då ett spel som betraktades vara ett sandbox-

spel enligt Minecraft (2019). Det innebär att det inte fanns något mål med spelet, utan 

man kunde utforska och bygga som spelaren själv ville. Det var ett virtuellt lego för alla 

åldrar. Man kunde spela i ett så kallat ”överlevnadsläge” som innebär att man måste äta 

för att inte bli hungrig och på nätterna så dök det upp monster man fick försvara sig 

mot. Man fick även lov att samla på sig material för att bygga i detta läge. Det andra 

spelläget hette ”kreativt” och gick till så att man kunde flyga och bygga utan att behöva 

samla in material. Man behövde inte äta något för att överleva i detta läge (ibid.).  

 

När man spelar Minecraft kan man antingen spela själv eller med vänner. Spelar man 

själv så skapar man en värld via spelet, vilket gör att spelaren får egen värld att utforska. 

Skulle man spela med vänner kan man spela tillsammans, om en av spelarna har en så 

kallad server. När Minecraft lanserades behövde man skapa en server själv, men i dag 

kan man köpa en server som man betalar i månaden vilken man kan ansluta sig till via 
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internet. Man kan även ansluta sig till en spelares värld om man är ansluten på samma 

nätverk och om den som spelar i världen har aktiverat LAN-läge (Local Area Network), 

med andra ord ett lokalt nätverk. Det innebär att man tillåter andra användare ansluta 

om man är uppkopplad till varandras datorer, eller om man är ansluten på samma tråd-

lösa nätverk. 

 

År 2016 lanserades Minecraft education edition som är en mer anpassad version av 

Minecraft som är menad för skolverksamhet. Den nya versionen kan användas i sam-

band med ett tilläggsprogram som kan hjälpa läraren med kommandon och ha en karta 

som man kan i realtid se hur elever rör sig runt i den värld läraren har fått eleverna att 

koppla upp sig på (Minecraft, 2019). 

 

Att använda sig av Minecraft education edition förklarar Gyllenstig (2016) att man ska 

ha ett öppet förhållningsätt till lärandet; Att man lär sig genom att misslyckas och att 

försöka om och om igen. Gyllenstig (2016) beskriver också hur Minecraft är en bra 

startpunkt utifrån sociokulturellt perspektiv på lärande, eftersom det är ett spel som 

många känner till. Gyllenstig menar att det är ett bra verktyg att använda sig av för att 

utveckla nya erfarenheter och kunskap. Genom att eleverna integrerar andra läromedel i 

det som de gör i Minecraft så får eleverna mer mod till att testa nya ämnesområden 

(ibid.).  

 

2.4 Tidigare forskning om Minecraft  

Minecraft som har vuxit fram genom åren och blivit ett digitalt verktyg anpassat för lä-

rande är något som fortfarande anses vara kontroversiellt, då det betraktas att vara mer 

ett spel som inte har större innebörd än meningslös fritidssyssla. Enligt Juans (2016) 

undersökning som är en intervju med historieläraren Zack Gilbert, påpekar studien att 

det är viktigt när det gäller lärande utifrån spel att man är öppen för hur lärandet kan 

ske. Det innebär att man har ett projektbaserat mål med uppgiften men att hur man 

uppnår målet är öppet för tolkning. Forskarna Karsenti och Bugmann (2017) har med 

sin undersökning påvisat att, om man arbetar med Minecraft med projektbaserade mål, 

har Minecraft ett läromässigt värde. Eleverna tyckte att det var både lärorikt och roligt 

att arbeta med Minecraft på ett projektbaserat sätt (ibid.). Forskarna Sáez-López, Miller, 

Vázquez-Cano & Domíniquez-Garrido (2015) undersöker i deras arbete med att se om 

Minecraft kan positivt påverka elevers akademiska resultat. Studien visade att Minecraft 



 

6 

 

enbart fungerade så att eleverna hade roligare och uppskattade undervisningen mer av 

att spela Minecraft. Det gav inget märkbar ändring i deras akademiska betyg, varken po-

sitivt eller negativt. Trots att undersökningen inte gav det resultat som forskarna letade 

efter, påvisade studien att Minecraft är ett verktyg som uppskattas hos eleverna i läro-

syfte (ibid.). Vad dessa artiklar (Sáez-López m. fl., 2015; Karsenti & Bugmann, 2016) 

har gemensamt är att de har båda undersökt om Minecraft education edition kan använ-

das så att elever lär sig något genom att använda sig av detta digitala verktyg, men att 

riktningen av deras undersökningar var fokuserade olika. Sáez-López m. fl. (2015) rik-

tades mer mot att se akademisk betydelse, Karsenti och Bugmann (2016) hade mer ett 

öppet sinne till hur eleverna skulle lära sig. Vilket kan ses hur forskning som bara är 

skrivna med ett års mellanrum, kan skilja sig så mycket i vad man har fått utav forsk-

ningen baserat på hur forskarna har baserat att se på vilket sätt elever lär sig på (Sáez-

López m. fl., 2015; Karsenti & Bugmann, 2016). 

 

Callaghans (2016) studie om Minecraft i olika läromiljöer förklarar att användningen av 

spel som läroverktyg är ett sätt att uppnå resultat hos elever, Eleverna använder sig av 

spel som Minecraft är något som kan lärare tillsammans med eleverna uppnå ett högre 

mål genom dokumentation och återkoppling till dessa projekt de har arbetat med i 

Minecraft (ibid.). Ytterligare förklarar Dezuanni, O’Mara och Beavis (2015) i deras stu-

die att man kan lära sig mycket genom att använda sig av Minecraft. Möjligheter till lä-

randet skiljer sig baserat på vilken plattform man använder sig av, vilket spelläge man 

använder sig av och i vilken sorts projekt man baserar aktiviteten på. Genom att an-

vända sig av Minecraft så är även den sociala interaktionen även en stor del i lärandet 

(ibid.). 

 

Forskaren Bailey (2016) förklarar hur man kan integrera Minecraft på fler sätt än enbart 

via det digitala forumet. Här har forskaren sett kopplingar genom etnografiska studier 

på en fritidsverksamhet i Storbritannien, till exempel hur elever genom sång har fått en 

större tillhörighet till varandra i projektgruppen. Sånger som var populära hos barngrup-

pen hade en tvist av sångerna för att få med Minecraft i sjungandet. Barnen omformule-

rade sångtexterna för att få sångerna att bli mer unikt för gemenskapen i gruppen. Fors-

karen Bailey (2016) ser här att barngruppen arbetar så att det blir en större inkludering 

och involvering i fritidsverksamheten, vilket främjar gemenskapen i barngruppen. Här 

förklarar forskaren Bailey, 2016) att det finns många olika aspekter hur Minecraft kan 
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tillföra olika sorters moment av lärande; även inom det sociala och gemenskapen i en 

grupp (ibid.). 

 

2.5 Teorianknytning 

I förhållande till teori som förknippas med spel och integration på olika sociala sätt så 

förklarar Säljö (2017) hur man genom det sociokulturella perspektivet kan se kopplingar 

till lärande genom det sociala. Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet säger 

att lärande sker i olika sorters sociala interaktioner, som alla grundar sig i individens ut-

veckling i lärande (Säljö, 2017.). Att inlärningspotentialen hos individen beror på om-

givningen, individens egen förmåga, ledning av en vuxen samt av sina kamrater. Läran-

det sker genom sociala interaktioner såsom Vygotskij beskriver. (ibid.) 

 

Vygotskij utrycker sig inom det sociokulturella perspektivet med termen, ”mediering” 

vilket innebär att man som människa lär sig genom att använda redskap eller verktyg 

som finns till hands i dagens samhälle (Säljö, 2017). Dessa ting kan vara intellektuella, 

språkliga eller fysiska redskap. Säljö (2017) förklarar även hur dessa fysiska redskap 

främst kallas för artefakter då de är fysiska föremål som människan har skapat. Använd-

ningen av artefakter har en stor betydelse i den kommunikationen som sker hos indivi-

der (ibid.).  

 

Almqvist (2015) förklarar även hur det sociokulturella perspektivet grundar sig hur man 

lär sig genom verbala och liknande praktiker, där språket och tänkandet är grunden. En-

ligt hur Vygotskij förklarar när ett barn tänker och agerar i sin kulturella utveckling så 

gör den det på två nivåer; först på den sociala nivån och sedan på den individuella nivån 

(Almqvist, 2015). Vidare kan man dra kopplingen till dagens informationsteknik hur in-

divider tänker och agerar utifrån dessa artefakter. Utifrån det så finns det mycket man 

kan lära sig av att tänka genom dessa två nivåer av kulturell utveckling (ibid.).  

 

Samspelet mellan artefakter och kommunikationen hos individer i lärande kan jämföras 

med synen på hur användningen av Minecraft och se hur det sociala lärandet som elever 

får av att använda sig av ett spel går till. Utvecklingen av artefakter, och den kulturella 

utvecklingen som sker i högt tempo i samspel med hur elever lär sig socialt, är den 

grund i att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet för denna studie. För att se hur det 
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sociala samspelet är en större del än vad många individer kan tro när det gäller 

Minecraft som läromedel. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer jag gå igenom vilken metod jag har valt att utgå ifrån, planering 

och genomförande samt etiska förhållningssätt till arbetet. 

3.1 Val av metod 

I denna uppsats är min mening att se hur Minecraft används av både elever och lärare i 

fritidshem. I min undersökning kommer jag även kolla på vilka problem och utmaningar 

som finns av att använda sig av Minecraft i undervisningssyfte. I vilken utsträckning 

elever lär sig av att använda sig av något som har betraktats som ett digitalt spel, men 

som har blivit utvecklat till ett digitalt verktyg för lärande när Minecraft education edit-

ion blev lanserat för världen. Hur har fritidsverksamheten anpassat sig till använda sig 

av detta spel och hur ser eleverna på att använda sig av spel i fritidsverksamheten. 

 

Jag kände att användning av observationer är rätt väg att gå för att kunna se i fältet hur 

Minecraft education edition brukas i fritidshemmet. Väljer även att utgå ifrån observat-

ioner eftersom jag inte kan utöka min datainsamling till hela den etnografiska metoden 

(Bryman, 2018), eftersom det var omöjligt att utföra en longitudinell etnografisk obser-

vationsstudie under detta arbete (ibid.). Observationer beskrivs av Denscombe (2016) 

som det sättet att vara en skugga i gruppen och inte involvera mig i aktiviteten utan att 

jag ska som observatör se vad som sker och umgås med de som är i gruppen. Vidare 

förklarar Denscombe (2016) att genom att använda sig av observationer kommer forska-

ren närmare till en tydligare bild av att förstå sig på det aktuella ämnet, vilket i den här 

studien är hur ett spel kan bidra till elevers lärande. 

 

3.2 Förberedelser och genomförande 

Jag kontaktade min gamla VFU-plats som jag med säkerhet vet använder sig av 

Minecraft education edition i deras fritidsverksamhet. Skolan har lärare i fritidshem som 

utforskar möjligheterna av att använda sig av Minecraft education edition i fritidsverk-

samheten. för att göra mina observationer på den skolan under två tillfällen hos elever 

som gick i lågstadiet på deras fritidshem. Jag förde dialog med fritidspersonalen och 

bad ansvarig lärare för de klasser som skulle ingå i observationer om att skicka ut mitt 

medgivandedokument (se bilaga). Via blanketten fick vårdnadshavare till observations-

datumen på sig att meddela mig om deras barn ej skulle medverka på observationen. 
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Dokumentet påvisade även att det var fritt för eleverna att delta på dessa observationer 

och att de kunde när som helst avbryta sin medverkan i observationen.  

 

Total tid som jag observerade under min undersökning var två tillfällen som vardera var 

1 timme och 30 minuter, tillsammans 3 timmar genomförd observation. Inför dessa till-

fällen kollade jag om några vårdnadshavare hade kontaktat mig angående att deras barn 

ej skulle medverka i studien. Det kom aldrig in något mejl att deras barn ej skulle med-

verka. Under dessa tillfällen så var det från start 6 par om två i varje. Det motsvarade 12 

elever vid varje tillfälle.  

 

Under tiden jag observerade så gick jag runt i klassrummet och kollade på projektorn 

som fritidsläraren hade kopplat upp, där kunde man se världen ifrån lärarens karaktär i 

Minecraft. Hur de integrerade med varandra, hur pratade de med varandra och hur lära-

ren förde dialog med eleverna. Jag antecknade och utgick från att vara en skugga i akti-

viteten. Denscombe (2016) beskriver hur deltagande observation utifrån att agera som 

observatör är att jag umgås med gruppen, aktiviteten och se vad som utspelas. Detta tar 

jag med mig i mina observationer genom att fokusera på att se vad som sker i gruppen 

och i omgivningen. När barn skulle gå hem så förde jag dialog med vårdnadshavare om 

de hade fått tagit del av min bilaga och samtliga som jag fick chansen att prata med 

hade sett bilagan och hade inga problem med att deras barn skulle medverka i denna 

studie.  

 

Under genomförandet togs skärmbilder för att förstärka vad som jag som observatör har 

antecknat. Under dessa tillfällen gjordes en muntlig överenskommelse om att de skärm-

bilder som togs kunde användas till studiens resultat del för att stärka det som har obser-

verats vid dessa observationstillfällen, skärmbilderna skulle då även uppfylla att man ej 

skulle kunna identifiera elever om de medverkar på bilderna. Bryman (2018) säger att 

användningen av visuella medel såsom bilder förstärker bilden och relevans till syftet 

till studien. Det argumentet förstärker även bilden av vad eleverna lär sig av att använda 

sig av Minecraft education edition och som exempel på vad man som fritidslärare kan 

använda sig av för att dokumentera arbetets gång. Genom bilder får man en tydligare 

bild av vad man har observerat och kan granska mer i efterhand och därmed få en större 

bild av vad man har iakttagit. (ibid.) 
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Skärmbilder togs på elevernas byggen och tre bilder togs som överblick på gatan i värl-

den som eleverna byggde på. Efter observationerna så kollade jag igenom de 20 skärm-

bilder som hade tagits under dessa tillfällen och jämförde det med de anteckningar som 

jag hade skrivit både för hand och via min bärbara dator. Dessa anteckningar skrevs om 

till ett gemensamt dokument för att kunna analyseras enklare utifrån studiens syfte och 

se hur tagna skärmdumpar stärker det som skrivs i resultat utifrån vad som observerades 

under dessa två tillfällen. Utifrån den insamlade data över hur jag har sett, antecknat och 

skärmdumparna har min analys framkommit till tre teman som är relevant för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Dessa teman är: Lärandet i Minecraft, Fritidslärarens 

utveckling av att använda Minecraft och Utmaningar i Minecraft som kommer redovi-

sas i resultatet. 

 

3.3 Etiska förhållningssätt 

Innan observationstillfällena skickade jag en bilaga (se bilaga 2) med veckobrevet som 

var utformat för att informera om mitt besök. Det bifogade dokumentet innehöll även 

information såsom Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. - (2002) förklarar inom de fyra etiska principerna. Brevet informerar först om 

att jag kommer och gör dessa observationer i syfte till min kandidatuppsats. Först infor-

merade jag om att alla individer under observationerna kommer vara anonyma samt 

platsen som observationerna utförs på kommer få alias i arbetets text. (Informations-

kravet). Vidare informerade jag att vårdnadshavare som inte ville att deras barn skulle 

medverka på dessa observationer skulle kontakta mig innan observationstillfällena för 

att deras barn ej skulle medverka, samt att elever fick avbryta sin medverkan när som 

helst (Samtyckeskravet). Jag informerade om att data som samlades in via anteck-

ningar, skärmdumpar och citat från observationer kommer förvaras hemligt och raderas 

(Konfidentialkravet). Sist informerade jag att den information som fås genom dessa 

observationer är enbart för denna uppsats. Detta för att den observerade gruppen får en 

trygghet i deras deltagande i arbetet (Nyttjandekravet). 

Jag hänvisar även till (Etikprövningsmyndigeten, u.å.) som förklarar hur kandidatupp-

satser såsom denna inte faller under en etikprövning då den är på basnivå. För att förtyd-

liga mitt val att formulera min bilaga till skolans veckobrev på det viset jag gjorde.  
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3.4 Validitet och reliabilitet 

I Bryman (2016) beskrivs validitet om hur undersökningen är mätbar utifrån vad som 

skall undersökas. Validitet handlar om hur vida slutsatser kan dras av det insamlade 

materialet i relation till arbetets syfte. För att få resultatet valida bör gruppen som ingår i 

observationen ha likvärdiga förutsättningar till att kunna delta (Bryman, 2016). Jag har 

befunnit mig i en återkommande miljö där lärandet har haft samma mål. Observationen 

utgår ifrån två lärande situationer där Minecraft education edition används av läraren i 

fritidshem. Mitt syfte är det som jag har förhållit mig till vid observationerna. Reliabili-

tet belyser hur hög trovärdighet arbetet har. Bryman (2016) beskriver att urvalet måste 

bestå av flera olika undersökningsgrupper för att kunna dra större slutsatser. Desto mer 

insamlat material desto högre reliabilitet blir ett arbete (Bryman, 2016). Detta arbete ut-

går från enbart en observatör vid två olika tillfällen, vilket innebär att det möjligtvis är 

svårt att dra större slutsatser (Bryman, 2016). Däremot fokuserades undersökningen på 

att samla in större mängder data av observationsgrupperna vilket som följd höjer arbe-

tets reliabilitet. Diskussionen redovisar vilka kopplingar som kan dras utifrån resultatet 

och tidigare forskning. 

 

 

4. Resultat 

I detta kapitel kommer jag ta upp det som har framkommit från de observationstillfällen 

som jag har sett utifrån barnens medverkan i att använda sig av Minecraft Education 

edition.  

Avsikten med observationerna var att få en tydligare bild över vad elever 

lär sig genom att använda sig av Minecraft education edition och hur fritidslärare och 

personal använder sig av det här IKT-verktyget. Jag har delat in resultatet utifrån teman 

som jag har utformat från mitt syfte, samt vad jag har fått fram utifrån observationerna.  

 

4.1 Lärandet i Minecraft 

Eleverna arbetade i par, och hade olika förkunskaper om det digitala verktyget. Uppgif-

ten var att bygga ett hus i Minecraft-världen. Eleverna tränade på att använda sig av det 

digitala verktyget Minecraft, genom att få eleverna att samarbeta för att slutföra den 

uppgift som de hade fått tilldelat av fritidsläraren och antingen leda sin kamrat genom 

uppgiften eller diskuterade fram tillsammans hur bygget skulle växa fram. När paren 
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började med sitt arbete räknade de hur stor yta de hade att bygga på. Varje ruta i 

Minecraft motsvarar en kubikmeter och varje tomt bestod av totalt 20x20 rutor som ele-

verna kunde bygga på.  

 

Figur 1 Visar en överblick på Elev T som placerar träplankor och visar hur taket ska byggas, medan elev L tittar på 
hur elev T visar hur man kan bygga. 

Under observationerna har fritidsläraren fått hjälp av att lära sig spela Minecraft ifrån 

elever som har haft intresset för spelet och därav kunnat visa fritidsläraren hur man kan 

göra vissa saker i Minecraft. Det visar att fritidsläraren lär sig något, samtidigt som den 

håller i en aktivitet som är till elevernas intresse. Det är inte alltid eleverna som lär sig 

något när man använder sig av digitala verktyg, utan att det även är oss vuxna som är 

oerfarna inom detta område för fritidshemmet.  

 

Eleverna fick ansluta sig till fritidslärarens värld och bygga sitt hus i deras angivna ruta, 

vilket visar att eleverna hade disciplin och förståelse till regler. De fick kolla på vad de-

ras kamrater hade byggt, vilket i sig utvecklar ett socialt samspel i vad deras byggande 

ska leda till.  
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Figur 2 Visar en överblick på den värld som eleverna byggde sina hus på. Dessa tre hus har byggts av 3 par om två i 
varje grupp. I horisonten kan man se tomma tomter som nya par ska få arbeta i när det är deras tur. 

”Elev E: ”kom och kolla på mitt bygge” Elev I: ”okej jag teleporterar.”” (Dialog mellan två 

elever som kollade in varandras byggen) 

 

När aktiviteten startade så gick fritidsläraren igenom verbalt med gruppen vad som 

gällde, vilka regler och vad som hände om man inte klarade av detta. Läraren delade se-

dan in gruppen parvis utifrån erfarenhet och för att fördela så att man fick arbeta med 

någon man inte vanligtvis lekte med på rast. Detta för att eleverna skulle utveckla sina 

sociala kretsar och utveckla deras kommunikation till att utföra den tillgivna uppgiften. 

 

När byggandet var igång så skedde all kommunikation mellan paren verbalt. Även fast 

Minecraft education edition har en chattfunktion för att kunna kommunicera skriftligt, 

så var det samtal och diskussion som var det valda kommunikationsmedlet. Diskussion-

erna ledde oftast till att paren började arbeta utifrån att den ena agerade ledare och den 

andra följare eller att paret diskuterade fram hur man skulle gå tillväga. Exempel på kort 

diskussion som ett par hade när de skulle välja golv till sitt hus nedanför. 
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”Elev L: ”Ska vi använda plankor inne?” Elev V: ” Ja, det blir fint.” (Dialog mellan 

två elever som diskuterade hur de skulle fortsätta i sitt byggande) 

 

Figur 3Ovanståendes citats hus. Här har de hunnit bygga husets golv i trä och vägg-ramen, entré-dörren, tomten och 

gångvägen till huset i kvarts. Dekorerat Entrén med facklor, de har även påbörjat att bygga en källare med trappor. 

Oftast var den som agerade ledare någon som hade stort intresse för spelet Minecraft 

och hade därav kunskap hur saker fungerade. Här har ledaren tränat på att få leda en 

kamrat, oftast genom hårda ord och inte lagt mycket tanke på hur kamratens kunskaper 

inom detta är. I dessa fall så hjälpte fritidsläraren till för att vägleda ledaren så att även 

kamraten fick ta del i arbetet. Exempel på när en elev skulle visa för fritidsläraren vad 

deras par hade byggt. 
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Figur 4 Hus som elev T har byggt med sin partner. Ett större hus med staket runtom, grusgång fram till huset och 
trästockar som är gångväg till ett mindre hus som har en pool på taket. 

Elev T: ”Kolla vad jag har byggt!!” ”Fritidsläraren – NI har byggt menar du väl?” Elev T: ” 

jag har ju byggt det mesta..”” (Dialog mellan Fritidsläraren och elev T som tog ledarroll i sitt 

par och ledde arbetet.) 

 

De par som diskuterade fram hur de skulle bygga byggde mycket långsammare. De tog 

mycket inspiration av hur deras kompisar byggde och kollade mer hur de andra byggde 

för att hitta inspiration till deras byggande. Att dessa elever kollade mer på deras kamra-

ter ledde till att deras byggen tog mer tid och blev inte riktigt klara vid aktivitetens slut, 

men dessa elever tränade mycket på att kommunicera mellan varandra och lära sig hur 

de båda velade bygga. Detta för att det skulle bli ett hus som de båda hade gjort och hur 

de hade funnit inspiration från deras omgivning för att skapa deras egna. 
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Figur 5 Visar insidan av ett hus, här ser man en av eleverna som funderar hur den ska fortsätta bygga med sin kom-
pis 

Här har eleverna dekorerat insidan av deras hus med uppochnervända trappor för att 

skapa en mer dekorativ gång mellan deras rum. De har även satt upp glas för att släppa 

in ljus i huset och satt upp en skylt som syns till höger i bilden. Ingen text har lagts till i 

skylten. 

 

4.2 Fritidslärarens utveckling av att använda Minecraft 

Förarbetet för att göra aktiviteter i Minecraft education edition finns; dock är dessa på 

engelska och blir därav svåra att göra för elever som går i låg- och mellanstadiet. Detta i 

sin tur gör att fritidsläraren får lov att lägga ner sin planeringstid på att skapa världar, 

anpassade för den aktivitet som är tänkt. Mellan dessa tillfällen hade inte fritidsläraren 

hunnit skapa rutor nog för alla elever, vilket resulterade i att fritidsläraren fick mindre 

tid till att gå runt och hjälpa eleverna under aktiviteten och fick ta mer tid till att fixa 

ytor till eleverna. Anpassningar för att komma fram till aktiviteter till åldrar yngre än de 

som kan grundlig engelska försvårar användningen av att använda Minecraft education 
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edition, utan att få lov att lägga ner tid på att skapa och tänka ut aktiviteter som finns 

tillgängliga på andra språk. 

 

Fritidsläraren själv satt ner och medverkade i aktiviteten. För att medverka i spelandet 

ser fritidsläraren hur eleverna arbetar med uppgiften och hur Om en elev hade behov av 

hjälp så fick de räcka upp handen och om fritidsläraren behövdes på plats så gick hen 

och hjälpte. När hen inte behövde hjälpa så byggde fritidsläraren fler tomter till kom-

mande elev par. Fritidsläraren valde även att vara mer dekorativ av omgivningen till 

dessa gator. Exempel följer här nedanför på en större översikt på gatorna som världen 

består utav. 

 

 

Figur 6 visar en större ut zoomad bild på denna gata där tomterna fanns för eleverna. I horisonten ser vi att världen 
är helt platt och grön. En gata syns där några elever har byggt sen tidigare och tomter som är tomma för nya par att 

kunna bygga på. 

(Här ser vi en större ut zoomad bild på denna gata där tomterna fanns för eleverna. I ho-

risonten ser vi att världen är helt platt och grön. En gata syns där några elever har byggt 

sen tidigare och tomter som är tomma för nya par att kunna bygga på.) 



 

19 

 

 

Fritidsläraren har påbörjat detta projekt genom att ha skapat en värld, som har varit helt 

platt och grön, och omvandlat det till en gata som eleverna får skapa sina egna drömhus 

med några få regler.  

”Vi bygger bara inom tomterna, vi bygger inte på staketen och vi förstör inte för 

varandra. För då arbetar vi med varandra och kan sen se vad alla har byggt.”  

Här har fritidsläraren genom att själv arbetat med Minecraft byggt upp en värld anpas-

sad till lärande för en elevgrupp. Hen har arbetat med att själv förstå sig på hur 

Minecraft fungerar och genom några få regler göra så att aktiviteten flyter på. Dialog 

som skedde mellan lärare i fritidshem under ett tillfälle var:  

”fritidslärare 1: Jag fattar verkligen ingenting när du arbetar med Minecraft.. Hur gör du 

så att du flyger? ”fritidslärare 2: Jo jag dubbelklickar på mellanslag. Då byter jag mellan 

att flyga eller att gå.” ”fritidslärare 1: Wow!! Kunde man göra så?” 

Detta exempel visar att kunskap om Minecraft skiljer sig hos fritidslärare, men att båda 

hade intresset av att lära sig att använda Minecraft i fritidshemmet. 

 

4.3 Utmaningar i Minecraft 

 

Teknik som krånglar var också ett återfallande ämne under dessa observationstillfällen. 

Datorer som inte anslöt till fritidslärarens dator, internet fungerade inte, avsaknad av 

laddningskablar, obefintlig mängd med datormöss till alla elever samt att datorn som 

alla elever anslöt till inte var redo vid aktivitetens start. Mycket som fick lösas på plats 

genom snabba lösningar som inte var optimala utifrån vad grundtanken för vad aktivite-

ten skulle handla om. Teknikmässiga och materialmässiga ting var de största problemen 

som fritidsläraren hade under dessa tillfällen, för dessa problem är svårare att lösa på 

plats då det oftast är utanför den ansvariges makt att kunna lösa. Exempelvis saknaden 

av datortillbehöret datormus för att enklare kunna spela i Minecraft, vilket i det här fal-

let förenklar byggandet och navigeringen för eleverna i Minecraft education edition. Att 

tekniska problem uppstår som gör att elever inte kan ansluta till världen, försvårar också 

hur eleverna ska engagera sig i uppgiften de har fått inför dessa aktivitetstillfällen. 

 

På plats löste fritidsläraren detta genom att eleverna som inte kunde ansluta fick sitta 

med sin par-kompis och delta i aktiviteten genom att mer socialt engagera sig med sin 

kamrat över hur bygget skulle gå till. Agerandet påvisar hur snabbtänkt fritidsläraren 

har varit för att aktiviteten ska flytta på så smidigt som möjligt. När vårdnadshavare 
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kom för att hämta deras barn var det fall där eleven inte velade avsluta och att vårdnads-

havaren då fick vänta tills eleven kände att den kunde avrunda för dagen.  

 

Tid var också ett annat problem som syntes under dessa tillfällen; Att elever går hem för 

dagen innan tillfället är slut, som gör att deras par-kompis får arbeta vidare själv. När 

det tar tid att ansluta till världen, elever hinner knappt bygga klart innan de måste stänga 

ner världen för att avsluta, försämras möjligheterna till lärande. Ännu en detalj som fri-

tidsläraren har fått kämpa med under dessa tillfällen, är hur länge dessa elever kommer 

få arbeta med detta och det är svårt att se om eleverna komma ha tid till att slutföra sina 

byggen. 

 
Figur 7 Visar ett pars hus som inte blev färdigbyggt. Här har paret byggt ramen av huset och gjort att hela framsidan 

av huset är inglasat i blått glas. 

”Meeh, Jag ska hem om en kvart” (Elev A, som fick lov att gå hem innan aktiviteten 

var slut då hen skulle gå hem själv vid en viss tid) 
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Figur 8 Visar Elev A:s tomt, hen fick arbeta ensam och när hen fick lov att gå hem för dagen så hade inte arbetet 

kommit långt. 

Bilderna ovan är exempel på hur eleverna har byggt men har inte kunnat arbeta så pass 

länge då det har antingen varit komplikationer med att ansluta sig eller att ens partner 

har fått lov att lämna innan aktivitetens slut.  

Utifrån dessa observationstillfällen syns det att tillämpning av att arbeta med Minecraft 

education edition är svårt även för de som arbetar för att lära sig att använda detta digi-

tala verktyg. Då mer tid skulle behövas för IKT undervisning såsom att använda sig av 

spel i dessa moment, så är det samtidigt svårt att tillämpa mer tid, eftersom IKT-under-

visning inte ska ta över och bli majoritet av den undervisning som sker på fritidshem. 
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5. Diskussion 

I denna del av arbetet kommer jag koppla ihop studiens samtliga delar och diskutera hur 

studiens syfte och frågeställningar har uppnåtts utifrån den insamlade data och forsk-

ning som arbetet tar upp. Vilka tolkningar jag kan dra och vilka slutsatser som kan ses i 

denna undersökning. Vidare diskuterar jag mitt val av metod och hur det kopplas till 

studiens resultat för att om arbetet hade kunnat gjorts annorlunda. Slutligen avslutas det 

med en reflektion över studiens syfte och hur man skulle kunna forska vidare inom detta 

område. 

5.1 Resultatdiskussion 

Under observationstillfällena har eleverna arbetat med projektarbete som motsvarade att 

i par bygga hus inom en tomt som ansvarig fritidslärare gav de vid aktivitetens start. Att 

arbeta utifrån projektbaserade arbeten stämmer överens hur Karsenti och Bugmann 

(2017) som beskriver att arbeta med Minecraft projektbaserat har påvisat att elever har 

fått lärdom av det digitala verktyget. Mycket av det som eleverna gjorde under dessa 

tillfällen var kreativt byggande och varje par byggde olika. Även fast eleverna hade 

möjlighet att inspektera varandras byggande, så valde samtliga att utgå ifrån att skapa 

något eget; att sätta sin stämpel på sitt kreativa sinne. Som Bailey (2016) förklarar ska 

en ansvarig vuxen i fritidshem vara öppen för sätt att utrycka sig kreativt; att lärandet 

och uttrycksformer kan visas på många olika sätt.  

 

När man arbetar med Minecraft i lärande syfte är det viktigt att man som fritidslärare är 

öppen för hur projektmålen i Minecraft är begränsade. Hur man i stället ska arbeta för 

att ha ett öppet sinne för hur proceduren till lärandet går till. Själva projektet kan även 

ha flera olika sätt att nå sitt mål; detta för att kunna anpassa aktiviteten så eleverna 

själva uppnår mål som är enligt deras kunskapsnivå. Vilket stämmer överens med vad 

Forskaren Juan (2016) förklarar i sin studie om att vara öppen för hur man tolkar läran-

det. Eftersom eleverna arbetade i par i dessa tillfällen så var det flera olika färdigheter 

som de tränade på. Lärande inom att använda sig av digitala verktyg, social interaktion, 

matematik och problemlösning (ibid.). Tänkandet i det sociala lärandet beskrivs även av 

Dezuanni, O’Mara och Beavis (2015) som menar att man som lärare ska utgå att ha ett 

öppet sinne för hur lärandet sker när man arbetar med Minecraft. Minecraft kan använ-

das på många olika sätt inom lärandet så är det viktigt att inte ha tunnelseende i under-

visningen.  
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Eleverna arbetade främst vid dessa tillfällen med varsin dator och hade en verbal dis-

kussion som ledde till att arbetet antingen fortsatte i diskussion i hur byggandet skulle 

gå till, eller att en av eleverna tog en ledarroll för att ta kommando av byggandet. Här 

tränar eleverna på att kommunicera med varandra i den aktivitet som i detta fall var an-

vändandet av Minecraft. Arbeta med det sociala i lärandet speglas i det Säljö (2017) tar 

upp enligt Vygotskijs teori i sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2017). Vygotskij menar 

att den sociala interaktionen är hur elever arbetar med varandra för att uppnå det mål i 

projektet de arbetar med, hur det kan speglas med elever som arbetar med ett digitalt 

verktyg har olika kunskapsnivåer inom den givna artefakten. Det gör att eleverna lär sig 

av varandra och uppnår ett tillstånd av att få nya kunskaper och erfarenheter och kan 

med större sannolikhet våga mer i sitt lärande (ibid.). 

 

Eleverna lärde sig av varandra och deltog i ett socialt samspel när det gällde lärande. 

Vilka egenskaper de tränade på varierade beroende på hur paret arbetade, men att sum-

mera så ingick att: agera ledare, pröva samt utveckla idéer, kommunicera med varandra 

för att arbeta för ett mål, matematik då den yta som man byggde på var förbestämd och 

mycket mer. Mycket som man kan se utifrån vad Lgr 11 (Skolverket, 2018) säger om 

vad elever ska lära sig i sin undervisning på fritidshemmet. 

 

Utifrån fritidslärarens perspektiv på det som har observerats vid dessa tillfällen är främst 

att tid är något som behövs mer av för att kunna få en mer komplett grund till att projekt 

som påbörjas kan avslutas. Mycket av det fritidsläraren har fått göra under dessa till-

fällen är att vara flexibel för att anpassa aktiviteten så att alla elever blir delaktiga i akti-

viteten. Enligt Gyllenstig (2016) är det viktigt att man är flexibel och kan anpassa akti-

viteten för att lärandet kan ske i olika former. Lärare ska vara beredda på och kunna 

agera snabbt för att tid inte ska rinna iväg vid dessa tillfällen, eftersom tiden för lärande 

i IKT undervisning inte räcker till. I jämförelse med hur Lgr 11 (Skolverket, 2018) har 

uppdaterats för att vara mer integrerad med den digitala kultur som utvecklas i dagens 

samhälle, så är det viktigt att vi som är lärare i fritidshem agerar utifrån vad barnen har 

för intressen, vilket innehåller mycket som kommer ifrån digitaliseringen och den digi-

tala spelkulturen som eleverna är en del av dagsläget. 
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När det gäller att utforma en aktivitet i Minecraft, som kommer vara ett projekt för en 

barngrupp, är det som observationerna har visat att man inte har tid att ibland förbereda 

inför dessa tillfällen. Återigen är det tiden för att planera utvärdera och dokumentera 

dessa IKT-moment svåra att få in då det är tidskrävande. Vikten av att göra detta är 

dock stor såsom Callaghan (2016) beskriver utifrån sin studie har haft stor innebörd i 

sitt arbete hur man genom dialog har dokumenterat arbetet i Minecraft för att få en 

större innebörd av själva projektet, något som inte har setts användas enligt dessa obser-

vationer. Observationerna visade även mycket inom den tidsbrist som fanns när man an-

vände sig av Minecraft education edition. Att elever som gick hem medan aktiviteten 

fortfarande var igång eller att vårdnadshavare kom och hämtade eleven gjorde det svårt 

att fullfölja arbetet helt och hållet. Dezuanni, O’Mara och Beavis (2015) studie skedde 

både i skolan och i elevernas hem, och upptäckte att problemet kunde lösas om elever 

hade kunnat fortsätta arbetet på egen hand. Dock utifrån detta projekt som byggdes på 

fritidslärarens värld så kunde inte eleverna arbeta vidare på detta själva utan kunde en-

bart lära sig att använda Minecraft mer på sin fritid om de skulle använda spelet hemma 

för eget bruk. Detta skulle leda till att eleverna skulle kunna enklare bruka Minecraft 

under fritidstiden men det skulle inte betraktas vara lärorikt att uppmuntra elever att 

spela mer för att underlätta bruk i ett läromedel. Det anses inte vara ett tillfälle av lä-

rande när elever enbart brukar Minecraft för meningslöst spelande, därför att det inte är 

lärorikt såsom det hade varit om man hade haft en uppgift till detta spelande. 

 

Hur fritidslärare skall arbeta med Minecraft education edition för att främja lärande är 

ett brett område. Att se potential i ett verktyg som har enligt Karsenti och Bugmann 

(2016) har varit väldigt lärorikt att använda sig av projektbaserade projekt för att upp-

visa hur elever lär sig av Minecraft. Motsägande i detta har Sáez-López m. fl. (2015) 

som visar i deras undersökning att Minecraft inte har gett eleverna någon påverkan för 

att höja eller sänka deras akademiska betyg. Båda undersökningar som forskarna (Sáez-

López m. fl., 2015; Karsenti & Bugmann, 2016) har utgått med projektbaserade meto-

der för att samla in information. Det som skiljer dem åt, är att Sáez-López m. fl. studie 

var mer fokuserad att finna en akademisk koppling till användningen av Minecraft. Men 

uppmärksammade inte lika genomgående vad eleverna fick för lärdom av att använda 

Minecraft i sig. I jämförelse så baserade Karsenti och Bugmann deras undersökning 

med att utgå ifrån en mall som började med lätta uppdrag och blev svårare desto längre 

man kom med uppgifterna. Forskarna bedömde även framstegen utifrån vad eleverna 
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lärde sig genom Minecraft och inte hur deras akademiska ämnen påverkades (ibid.). An-

vändningen av Minecraft som ett digitalt verktyg i lärosyfte är viktigt att arbeta utifrån 

att ha ett öppet sinne och inte begränsa hur ett spel är lärorikt. Vad jag tar med mig ifrån 

mina observationer och att jämföra dessa två artiklar, är att det är viktigt att se hur fors-

kare har försökt hitta en större betydelse av Minecraft, då det är ett brett digitalt verktyg. 

Hur man arbetar med verktyget har olika användningsområden baserat på hur de har an-

passats för att undersöka var lärandet sker och på vilken nivå. 

 

Minecraft som digitalt verktyg är något som i nuläget kräver att man har intresset för att 

vilja undervisa med detta läromedel. Juan (2016) förklarar utifrån sin intervju med en 

historielärare som involverar spel i sina studier är för att han hittade sitt kall i hur han 

vill lära ut. Likaväl som att det finns så många olika sätt att lära ut på och många områ-

den som fritidsverksamheten skall komplettera inom lärandet Lgr 11 (Skolverket, 2018) 

så är det viktigt att personalen på fritidshemmen är flexibla och kan komplettera 

varandra. I Juans (2016) undersökning beskrivs det hur historieläraren baserar sitt lä-

rande utifrån vad han känner är sitt kall i lärandet. Detta kan ses i den dialog de två fri-

tidslärarna hade när ena visade hur man spelade, att man har olika intressen och brinner 

på olika sätt att lära ut men att det gör att man kompletterar varandra inom arbetslaget.  

 

5.2 Metoddiskussion 

När jag valde att göra denna kandidatuppsats genom en kvalitativ forskningsmetod så 

valde jag utgå ifrån observationer. Enligt hur man arbetar med Minecraft på ett fritids-

hem så var en kvantitativ forskningsmetod inte lämplig att ge samma möjlighet till gi-

vande data om ett så pass nytt digitalt verktyg (Bryman, 2016). Att använda sig av ob-

servationer för att komma närmare och se hur fritidslärare arbetar med nya digitala 

verktyg som Minecraft är mer givande och ger även mer verklighetsbaserade data. Även 

att kunna dokumentera det man har observerat genom skärmdumpar av vad elever har 

byggt stärker ytterligare vad studiens observationer speglar i lärandet (ibid.).  

 

Utifrån mitt val av skola inför dessa observationer var given (då jag skulle undersöka 

specifikt Minecraft education edition) behövde jag veta om den plats jag skulle obser-

vera använde sig av detta digitala verktyg. I efterhand skulle jag ha kontaktat fler skolor 

för att kunnat ha möjligheten att kunna samla in mer data än den jag samlade in till 
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denna undersökning. Att inkludera fler skolor som använder sig av Minecraft i deras fri-

tidsverksamhet, skulle gett undersökningen större validitet på hur detta digitala verktyg 

används i dagens fritidshem. Vidare om jag hade fokuserat på mindre barngrupper som 

gjordes vid denna studie hade mitt material blivit mer detaljerat, Denscombe (2016) för-

klarar hur man kommer ett ämne närmare genom observation så kan man spegla det 

med hur jag hade kunnat fokusera bättre för min studie om jag hade observerat 

Minecraft i mindre grupper och därav fått en mer precis data hos mina observationer. 

Dock utifrån de frågeställningar jag valde till denna studie så var det även inte optimalt 

att observera mindre grupper utan istället observera hela gruppen och hur fritidslärare 

arbetade tillsammans med elevgruppen. 

 

Att ha fått sett närmare hur elever arbetar med Minecraft från ett observerande perspek-

tiv har fått mig att se verktyget från ett bredare perspektiv än vad jag hade innan detta 

arbete. Då Denscombe (2016) beskrev genom att se verktyget från olika perspektiv kan 

man fördjupa sig i ett ämne. Jag har genom mina observationer sett att detta digitala 

verktyg kommer med komplikationer och inte enbart fördelar. En av komplikationerna 

var hur mitt deltagande i observationerna skedde som observatör för att inte påverka ak-

tivitetens genomförande och agera mer som en skugga vid dessa tillfällen. Komplikat-

ioner inkluderade även att elever och fritidslärare på plats har vetat om att jag förstår 

mig på Minecraft och kan hjälpa dem men har inte kunnat göra det då jag ska agera som 

observatör. En ytterligare utmaning var att jag själv inte skulle hjälpa till när jag såg att 

deltagarna behövde hjälp. Alla deltagare ska få chansen att få utveckla och lära sig själv 

genom utforskning av att spela Minecraft. När spel används som digitala verktyg behö-

ver man arbeta med mycket förarbete. Detta speglar hur jag som forskare behöver mer 

tid för att träna mina observationskunskaper för att se mer i mina observationer. 

 

Av att ha genomfört detta arbete har jag fått lära mig att det är mycket man missar när 

man väljer att enbart observera genom anteckningar och skärmdumpar när det gäller di-

gitala verktyg. Samtidigt är det svårt att ensam kunna observera och se hur elever an-

vänder sig av digitala verktyg. Att kunna se alla som är i rummet med enbart två ögon 

är nästintill omöjligt. Det kan även ses hur jag enbart kunde observera vid två tillfällen 

då tiden som var till användningen av Minecraft education edition skedde en gång i 

veckan. Jag skulle ha genomfört en större etnografisk undersökning med längre framför-

hållning för att få mer data, att se hur eleverna har integrerat med varandra och lärt sig 
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med Minecraft och vad de har lärt sig av varandra. Jag har även lärt mig vikten av att 

jag som forskare ska vara mer neutral i min befattning av att göra mina observationer, 

göra en mer helhetsbedömning och inte enbart om det som jag brinner för.  

 

5.3 Reflektion - Vidare forskning 

Jag anser att Minecraft education edition är ett lämpligt digitalt verktyg för arbete i fri-

tidshemmet. Det är dock i nuläget ett verktyg som många lärare i fritidshem känner ele-

ver har mer kunskap inom än de själva. Det är viktigt att våga ta steget i lärandet och 

användning av olika sorters artefakter. Att vi inte har samma förmåner med mallar för 

det svenska språket gör att vi får mer fria händer hur vi kan använda oss av verktyget 

samt att vi får skapa våra egna mallar för användningen av Minecraft Education edition. 

Minecraft har mycket potential i att vara ett pedagogiskt verktyg enligt Gyllenstig 

(2016) som förklarar hur användandet av digitala spel i fritidsverksamheten är en viktig 

del av att ha ett brett perspektiv på lärandet. Likaväl såsom Dunkels (2012) förtydligar 

att spel är en stor del av barns kulturella uppväxt i dagens samhälle, så är det viktigt att 

fritidslärare har ett öppet sinne så som det nämns i Lgr 11 när det gäller att tänka hur 

man kan arbeta som bäst utifrån barnens intressen (Skolverket, 2018). 

 

Problematik som uppstår vid att använda Minecraft i praktiken är att det inte är struktu-

rerat nog för att se hur mycket man ska tillämpa Minecraft utifrån ämnet IKT. Det är en 

artefakt som kräver mycket egen tid och personlig utveckling för att kunna användas 

som digitalt verktyg. Jag anser utifrån dessa observationer att man behöver lägga mer 

tid till att tillämpa ett forum för IKT-användningen av Minecraft. Att arbeta med ett fo-

rum för att dela med sig av mallar och planeringar runt om i landet skulle underlätta för 

fritidslärare att våga testa detta nya digitala verktyg. 

 

Vidare forskning inom detta område om att se hur intresset att arbeta med Minecraft på 

fritidshem skulle vara givande på en mer nationell nivå. Hur man kan tillämpa det som 

digitalt verktyg då det finns tillgängligt som verktyg för skolor i hela världen? Vidare 

forskning kan undersöka hur skolledningen har för syn på spel som digitala verktyg. Ef-

tersom framväxten av digitala verktyg växer fram snabbt är det okänt hur ledningen i 

skol- och fritidsverksamhet ser på användandet av IKT:s olika former.   
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Bilaga 1 

För att samla in vetenskapliga artiklar till detta arbete så använde jag mig av databasen 

Discovery. Jag använde mig av sökorden: ”Minecraft and education”, ”School” och 

”Game*”. För att försäkra mig av att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, re-

levanta och begränsa antalet träffar så angav jag att texterna skulle vara på engelska, 

peer reviewed och i fulltext. Dessa artiklar hämtades: 2019-04-27 och vid detta tillfälle 

gav det 49 träffar med duplikationer och 27 unika artiklar efter att duplikationer togs 

bort från sökningen. De artiklar som valdes var artiklar som handlade om olika sätt att 

se hur Minecraft kunde ses som ett verktyg för lärande. Hur lärare arbetar med spel i 

skolverksamheten och undersökningar hur elever påverkas av spel i lärosyfte. 

  



 

31 

 

Bilaga 2 

Hej! 

 

Mitt namn är Ola Gustafsson och jag studerar just nu sista terminen i utbildningen 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Jag kommer i syfte att besöka 

XXXX fritidshem datumen: XX och XX för att observera för min kandidatuppsats.  

 

Syftet med dessa observationer är för att besvara min frågeställning till min uppsats som 

är: ” Hur kan man uppmuntra elevers lärande genom Minecraft education?” Syftet med 

dessa observationer är att undersöka och studera hur eleverna använder Minecraft i fri-

tidsverksamheten och vilken betydelse det har för deras lärande och sociala samspel.  

Jag kommer att närvara, ta anteckningar och ta skärmbilder på elevernas byggen under 

dessa observationstillfällen. 

 

Dessa observationer kommer att ske under barnens IKT tid som de har på XXdagar och 

därav varför jag kommer på besök dessa två datum. All information som samlas in är 

helt anonymt och kommer enbart hanteras av mig fram tills studiens slut. Då kommer 

all information att raderas då detta material skall enbart användas till denna studie. 

Dessa observationer kommer ske under anonymitet och elever som nämns i mitt arbete 

är utbytt mot ett alias (Påhittat namn) för att försäkra anonymiteten. Att delta i denna 

studie är helt frivilligt och eleverna kan när som helst avbryta sin medverkan i studien. 

 

Om du som vårdnadshavare ej vill att ditt barn skall medverka på dessa observationstill-

fällen så kontakta mig innan dessa observationstillfällen. Ni kan nå mig bäst via mail 

på: 

Ofk16ogn@student.hig.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Ola Gustafsson. 


