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Min modell om spel och pedagogik
Inspirerad av Vygotskijs Sociokulturellt lärande, 

Proximala utvecklingszonen och Mishra och 
Koehlers TPCK-modell





Engelska
• Spelande barn lär sig ofta engelska
• Engelskan är integrerad i spelmekaniken
• Du behöver kunna engelska för att veta 

vad du ska göra i spelet
• Kommunikationen sker ofta på engelska
• Engelskan blir en väsentlig del av 

spelandet, narrativet och progressionen







EXEMPEL PÅ PROJEKT



FRAMTIDENS STAD 
ETT ÄMNESÖVERSKRIDANDE PROJEKT



FRAMTIDENS STAD
Ämnesöverskridande projekt i SO och NO åk 9









Erfarenheter av Framtidens stad
• Alla elever loggade in på servern, även de som inte varit så aktiva i skolan. 

• Elever som annars hängde i korridoren kom helt plötsligt till lektionen och ville
delta i projektet.

• Elever som aldrig spelat Minecraft innan lärde sig snabbt kontrollerna och
hjälpte till att bygga lika mycket som andra.

• Elever var inne på servern dag som natt och arbetade

• Minecraft blev ett nytt sätt för eleverna att kommunicera med varandra och
elever som annars spenderade mycket tid hemma fick nya medel att
kommunicera med klasskamrater.

• Pedagogernas relation till eleverna stärktes avsevärt och vi kunde hjälpa dem 
formativt under arbetets gång.



NYA TIDEN STADEN
1600-1700 tals stad



NYA TIDEN-STADEN
• Genomfördes i årskurs 6
• Eleverna delas in i de olika stånden (samhälls-

grupperna) Adel, präster, borgare & bönder
• Jag som lärare är kung
• Eleverna bygger de delar som är förknippade 

med deras samhällsgrupp
• Vi bygger två gånger i veckan, läser och 

diskuterar teori en gång.
• Eleverna för loggbok och svarar på frågor 

utifrån det ”stånd” de tillhör 









Bilder på byn







Formativbedömning

Bedömningen sker under bygg- och teoriprocessen



ERFARENHETER AV PROJEKTET
• Skapandet av en egen kontext stärker inlärningen 

utifrån ett sociokulturellt lärande
• Eleverna kan mycket lättare ta till sig kunskap inom 

ämnesområdet
• Eleverna lever sig in i rollerna och diskuterar dem 

även utanför klassrummet
• Eleverna kan visa vad de lär sig och visa på 

kreativitet genom att bygga och berätta
• Ryktet om byggandet och rollerna sprider sig på

skolan
• Kunskapen kunde användas i senare årskurser



STUDIEBESÖKET



Erfarenheter av Minecraft i pedagogiken
• Skapandet av en egen kontext stärker inlärningen utifrån 

ett sociokulturellt lärande
• Eleverna kan mycket lättare ta till sig kunskap inom 

ämnesområdet
• Eleverna kan visa vad de lär när de bygger och berätta
• Minecraft i pedagogiken främjar

• Inkludering
• Kreativitet
• Förmågor

• Elever som annars har svårt i klassrummet får glänsa



”Det handlar inte om att hantera 

tekniken utan det handlar om att 

hantera pedagogiken”



Start



Ljuspelare i staden visar 
var uppdrag finns

i
Upplev Göteborg på ett 

helt nytt sätt

i



Spännande händelser 
skapar engagemang

i
STOPP! 
STANNA 

TJUV!



Möt människor som levt i 
Göteborg på 1600-talet

i

Du stannar barnet som kommer 
springandes över GUSTAV ADOLF TORG.

Hitta information om 
kända platser

i



Genom olika dialogval lär 
sig spelaren mer om livet 

i  staden

i

Varför har du 
tagit brödet?Vem är du? Du är en tjuv!

Du ser ett bröd i hans hand och säger:



Min pappa sitter i fängelsehålan
vid Kronhusbodarna. Jag bor 
med min mamma och fem 
syskon. Vi har ingen mat och 
därför tog jag brödet.



SLÄPP POJKEN LÄMNA TILL SOLDATER

Spelaren träffar pojken 
hos sin mamma senare

Pojken har gjort ett 
ännu värre brott vid en 

annan plats 

Träffar mamman senare 
i spelet som är 

jätteorolig över sin son

Träffar pojken och pappan 
senare i fängelsehålan och 

de vill inte hjälpa dig

KOM IHÅG ATT DITT VAL KOMMER ATT 
HA KONSEKVENSER

Valen leder till olika 
konsekvenser som 

påverkar spelvärlden

i

Spelaren kommer stå 
inför dilemman och 

avgöra personers öden

i



I staden kommer det 
finnas flera berättelser 
som väver in i varandra

i
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