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Indledning 

Det er en alment kendt sag, at eleverne i folkeskolen ikke ligefrem jubler af glæde over udsigten til 

ligningsløsning en hel matematiktime. Hvis de endelig kommer i gang, kæmper læreren en brav kamp 

for at fastholde koncentrationen (Mainz, 2015). Efter en lang skoledag, kan eleverne uden problemer 

bruge timevis foran computeren derhjemme, fuldstændig begravet i spil. Danske unge spiller mere 

og mere computer, og omkring hver femte bruger mere end 4 timer om dagen på computerspil (Iver-

sen, 2014). Danske unge kan altså godt koncentrere sig, der skal muligvis bare noget andet til, end 

udsigten til glæden ved at have løst en svær brøk. 

Computerspil er ikke længere forbeholdt “nørder” og teknikkyndige. Introduktionen af spillekon-

soller og smartphones gjorde det mere og mere almindeligt at spille computer. Undersøgelser har vist, 

at op mod 96% af drengene og 82% af pigerne i alderen 10-18 år spiller computerspil (Hanghøj, 

2016). Muligheden her er oplagt - kunne man blot kombinere computerspillenes unikke evne til fast-

holdelse af spillerens koncentration med noget fagligt relevant, ville det måske løse nogle af proble-

merne med elevernes manglende koncentration. Potentielt ville det endda give eleverne lyst til at lære 

og fordybe sig, hvilket er to konkrete mål i folkeskoleloven (2010). 

Brug af computerspil i skolen falder helt i tråd med Undervisningsministeriets ønske om øget fokus 

på IT i undervisningen. Den tidligere regering afsatte 500 millioner kroner til øget anvendelse af IT i 

folkeskolen, og lærerne skulle selv prioritere, hvordan deres undervisning kunne leve op til dette 

(Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen [EMU], 2016). Eleverne skal ikke længere blot 

kunne betjene IT-redskaber, men også opnå kompetencer og dannelse inden for IT-verdenen (Under-

visningsministeriet [UVM], 2010), så de er forberedte på at leve i et samfund, hvor IT er en integreret 

del af deres hverdag. 

Med computerspil i denne sammenhæng forstås kommercielle computerspil, som Minecraft, 

World of Warcraft osv. Idéen går på, at hvis eleverne gennemskuer spillene som værende undervis-

ningsspil, mister de relativt hurtigt den tillokkende effekt som de kommercielle computerspil nyder 

godt af (Hanghøj, 2016). Computerspil er naturligvis ikke lige så intuitivt anvendelige i et fag som 

matematik, som computerprogrammet Excel er det. Og lufter man tanken om at inddrage et kommer-

cielt computerspil i undervisningen, hører man ofte mere erfarne lærere stille sig skeptiske over for 

læringspotentialet og -målene. 

Egmont fonden har for nyligt bevilget 4,3 millioner kroner til et forskningsprojekt, Skolen i Spil, 

der skal undersøge mulighederne for at inddrage kommercielle spil i undervisningen (Egmont Fon-

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Læreruddannelsen i Nr. Nissum Bachelorprojekt Tirsdag d. 05. april 2016 
VIA University College Minecraft i Matematik LN-Bachl 2012 

Jesper Isen, 188643 & Christian Dons, 189554  4 
 

den, 2015). Mere ydmyg og en anelse mindre videnskabeligt er vores bachelorprojekt, hvor vi lige-

ledes undersøger potentialet for computerspil i undervisningen. Som kommende matematiklærere var 

det naturligt, at undersøge hvorledes Minecraft kunne inddrages som et værktøj i matematikunder-

visningen. 

Med over 23 millioner solgte kopier (Mojang, 2016) er Minecraft ét af de bedst sælgende compu-

terspil nogensinde, og da det essentielt er en verden af centicubes, mener vi potentialet for geometrisk 

arbejde er oplagt. Vores interesse i netop Minecraft skyldes også en årelang personlig fascination af 

spillet og dets ukonventionelle “sandkasse” indhold. Da vi personligt anser læring som et socialt fæ-

nomen, var det vigtigt for os, at eleverne ikke isolerede sig i deres egen lille Minecraftverden, men 

samarbejdede om at overkomme de problemer de måtte møde. 

På baggrund af ovenstående udarbejdede vi følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan Minecraft bruges som et redskab i matematikundervisningen til at fremme ele-

vernes motivation, samarbejde og matematiske kompetencer? 

 

Med problemformuleringen på plads, vil vi bevæge os over i opgavens læsevejledning, der beskriver 

opgavens opbygning og metode. 

 

Læsevejledning 

Som nævnt i indledningen har hele projektet båret præg af et socialkonstruktivistisk læringssyn (Im-

sen, 2011). Dermed anser vi viden, mening og læring som et socialt fænomen der udspringer af spro-

get, kulturen og de omgivelser vi befinder os i. Som følge af dette, er det uden mening at tale om 

læring som noget adskilt fra den sociale kontekst den indgår i, hvilket derfor også afspejler sig som 

udgangspunktet for denne opgave. 

Vores fagsyn bærer i høj grad præg af lysten og viljen til inddragelse IT i undervisningen, da vi 

føler os overbeviste om dets uudløste potentialer. Vi er interesserede i at udforske nye og uafprøvede 

ting, der i højere grad tager udgangspunkt i børnenes interesse end bogens indholdsfortegnelse. 

Funderingen af denne opgave tager udgangspunkt i det aktionslæringsprojekt, vi har gennemført 

med en almindelig folkeskoles 6. klasse i Midtjylland. Det betyder at vores empiriske materiale i høj 

grad baserer sig på oplevelserne herfra, hvilket vi belyser og udfordrer nærmere med forskning af 

Thorkild Hanghøj, samt ICILS’ rapport fra 2014 om IT i de danske skoler. Herudover anvender vi 

forskellige tematiske teoretiske synspunkter, og forsøger at samle trådene på alle perspektiverne. 
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Det første man som læser møder i opgaven, er et afsnit, der har til formål at redegøre for opgavens 

undersøgelsesmetode og genstandsfelt. Herunder aktionslæring som metode, samt vores problemstil-

ling i den lokale kontekst, hvori den er udarbejdet og afprøvet. Afsnittet afsluttes med vores metoder 

til fastholdelsen af empirien og vurderingen af disse. 

Med opgavens undersøgelsesmetode på plads går vi videre vores empiriske redegørelser, som er 

samlet i fire temaer, nemlig indledende, optaget, observeret og afsluttende empiri. Empirien suppleres 

herefter med forskning på området og en undersøgelse om IT i skolen. 

De teoretiske perspektiver er lidt adspredte for at kunne afdække problemformuleringen, men de 

centrale temaer for disse er henholdsvis samarbejde, motivation og matematiske kompetencer. 

Vores empiriske og teoretiske perspektiver fører os videre til analysen, som starter med en analyse 

og vurdering af Minecraft som værktøj, hvorefter den bliver temaopdelt i tre områder efter problem-

formuleringens centrale spørgsmål. Undervejs i disse afsnit vil vi inddrage repræsentative empiriske 

eksempler, og sammenholde disse med de teoretiske perspektiver, forskningen på området samt un-

dersøgelsen af IT i skolen. Analysen vil ligeledes og løbende bliver suppleret med pointer og reflek-

sioner opstået på baggrund af didaktiske samtaler. 

På baggrund af dette vil vi diskutere opgavens teoretiske og indholdsmæssige ståsted, og forholde 

os kritisk til disse. Efterfølgende samler vi trådene i konklusionen. Vi udpeger de vigtigste pointer og 

giver et bud på besvarelsen af problemformuleringen på baggrund af de undersøgelser og analyser vi 

har gennemført. 

Afslutningsvist perspektiverer vi opgaven, med fokus på hvordan vi ville gribe fremtidige aktioner 

an, såfremt projektet skulle fortsætte. Disse perspektiver og overvejelser vil vi som afrunding samle 

i en handleanvisning, der har til formål at illustrere hvordan man kan bruge Minecraft i undervisnin-

gen på en gunstig måde. 

Som tidligere nævnt vil vi nu beskrive vores anvendte undersøgelsesmetode. 

 

Undersøgelsesmetode 

Dette afsnit redegør for den anvendte undersøgelsesmetode. Det første vi beskriver er aktionslæring 

som metode, hvorefter vi præsenterer vores funktions- og kontekstanalyse. Derefter beskriver vi vores 

aktioner og forklarer hvordan vi har undersøgt dem. 
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Aktionslæring som undersøgelsesmetode 

Faderen til ordet aktionsforskning er Kurt Lewin (1890-1947) (EMU, 2014), men mange andre har 

også arbejdet med begrebet. F.eks. har John Dewey, som har nydt stor anerkendelse i didaktikken i 

Danmark, været optaget af det i flere af sine værker. Overordnet set handler aktionslæring om at gøre 

en forskel i praksis ud fra to mål; det at løse et problem samt at skabe ny viden. Man ønsker at skabe 

forandring ud fra en relevant problemstilling, og dem man udforsker er en del af processen. Aktions-

læring er oftest en gentagende proces som går fra planlægning til aktion til resultater og så forfra 

(Brinkkjær & Høyen, 2011). Eller som Madsen (2013) udtrykker det så går man fra aktion til læring, 

og så videre fra læring til aktion. 

Aktionslæring er ikke en bestemt akademisk disciplin, da den er udsprunget fra flere andre felter. 

I bund og grund handler det om forskning der er mere frigørende, men da den er opvokset i en tid 

med positivistiske krav, havde den vanskeligt ved at blive anerkendt som videnskab. Aktionsforsk-

ning er svært at definere, hvorfor den har været brugt både som metode, metodologi samt videnskabs-

teori, og derfor mener Brinkkjær & Høyen (2011) at den mere præcist kan kaldes en forskningstil-

gang. Udgangspunktet er virkeligheden, forankret i bestemte interesser og værdier som fører til en 

handlemulig problemstilling formuleret i en konkret kontekst. Det bliver ikke opstillet systematisk 

hvorfor Plauborg, Andersen og Bayer (2007) også påpeger, at det ikke er videnskabelig viden. For-

skere og praktikere arbejder sammen om at skabe forandringer der kan lede til ny viden, og metoden 

kan i princippet bruges alle steder, men professioner dominerer billedet (Madsen, 2013). 

I forhold til potentialet for professioner er det centrale, at den altid udvikles i en konkret praksis. 

Metoden fører på baggrund af refleksioner altid til handling, som måske kan lede til permanente 

konstruktive forandringer. Det handler om at udvikle nye indsigter, som kan føre til handlingsstrate-

gier i en virkelighed, der har et ønske om at gøre en forskel i sin praksis (Brinkkjær & Høyen, 2011). 

Som Madsen (2013) siger går man fra aktion til læring, og så videre fra læring til aktion, hvilket 

Plauborg et al. (2007) også siger skaber praksisnær viden og udvikling af undervisning. Lærerne lærer 

simpelthen selv noget og udvikler på den måde professionsviden. 

Metodens gyldighed finder vi ved at der arbejdes i en konkret praksis, hvor man fører refleksioner 

direkte til handling. Eftersom metoden ikke er videnskabelig i sig selv, skabes gyldigheden her gen-

nem en gensidig forståelse mellem parterne, deres dialoger og refleksioner. Generelt skaber dette et 

skarpere blik for forandring, hvor læreren bliver mere kritisk og refleksiv over egen praksis (Brink-

kjær & Høyer, 2011). Andersen og Plauborg (2011) er enige i denne betragtning, og peger på at 

læreren ikke bare bliver udøver, men udvikler, hvilket i sidste ende er med til at udvikle den didaktiske 
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professionalisme. Desuden peger erfaringerne fra projekterne på, at lærere bliver mere systematiske 

og analytiske i tilgangen til praksis. Det centrale er altså at man frembringer en viden, der er direkte 

anvendelig i den undersøgte praksis (EMU, 2014), og at man gør lærerne mere bevidste om hvad det 

egentlig er de gør, hvilket er medvirkende til at udvikle undervisningen (Plauborg et al., 2007). 

Metoden er selvfølgelig hverken skudsikker eller fejlfri, da ens viden i sagens natur er baseret på 

tendenser. Den er ikke objektiv eller fri for værdier, hvorfor den ikke skaber garantier for sikker eller 

almengyldig viden, da den viden der skabes, er lokalt tilknyttet i en bestemt kontekst. Andersen og 

Plauborg (2011) pointerer desuden, at lærere tit har forudindtagede løsninger de foretrækker, som kan 

være svære at ændre. De kan ligeledes være nervøse over at skulle observeres og stille deres praksis 

til diskussion, da det sjældent er kutyme. Derfor er det også vigtigt med etik og klare spilleregler 

inden aktioner iværksættes (EMU, 2014), da det er en tidskrævende metode, som kræver erfaring at 

blive fortrolig med, før man kan drage nytte af den. 

 

Funktions- og kontekstanalyse 

For at præcisere aktionslæring vil vi fremhæve, at vi arbejdede med princippet ud fra Plauborgs et al. 

(2007) skabelon som har fem forskellige trin. Først en problemstilling vi kunne handle på, derefter 

iværksættelse af aktionerne. Under disse aktioner skulle der være observationer, som skulle danne 

grundlaget for en didaktisk samtale, der skulle frembringe refleksioner og fremadrettede perspektiver. 

Erfaringerne skulle samles sammen og bearbejdes, hvilket skulle lede os videre til næste aktion. 

Vores lokale kontekst har været en forholdsvis nybygget folkeskole i Midtjylland, hvor vi har ar-

bejdet med en 6. klasse, samt deres matematiklærer, der i det følgende vil blive beskrevet som prak-

sislærer. Der var 18 elever med jævn kønsfordeling, og de havde gode IT faciliteter med egen com-

puter til hver, som de er vant til at bruge i det daglige. Idéen med projektet har været at lære matematik 

på en ny og måske mere motiverende måde, samt at belyse de perspektiver en digital 3D verden man 

selv går rundt i kan bibringe (Dons & Isen, nov. 2015). 

En del af vores indledende arbejde var at besøge klassen flere gange inden vi gik i gang med selve 

projektet, for at skabe lidt mere kendskab og tillid til eleverne og få nogle gode relationer. Efterføl-

gende fik vi eleverne til at svare på et spørgeskema1 for at kortlægge deres forventninger og forhånds-

forståelse. De blev spurgt ind til nogle forhold om henholdsvis Minecraft, matematik og samarbejde, 

og med en svarrate på 89% mener vi at billedet er repræsentativt. Svarene pegede på en klasse der 

                                                           
1 Spørgeskemaets resultater er sammenfattet i bilag 1, s. 50-51 
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overordnet set havde erfaring med Minecraft, var forholdsvis neutrale i deres holdning til matematik 

som fag, og som gav udtryk for at de glædede sig rigtig meget til at skulle prøve at arbejde med 

Minecraft i matematik. 

Ud over spørgeskemaerne lavede vi også interviews med fire elever, udvalgt af læreren som væ-

rende repræsentative for klassen. Spørgsmålene var meget lignende spørgeskemaet, men det gav os 

mulighed for at nuancere svarene og spørge mere ind. Det var en forholdsvis lille population vi inter-

viewede, men tendensen i svarene lignede meget spørgeskemaerne.2 

De indledende samtaler med vores praksislærer handlede grundet projektets omdrejningspunkt, en 

del om de tekniske aspekter om at få det hele til at fungere i praksis. Herudover diskuterede vi hvilken 

slags matematik vi skulle arbejde med i forløbet. Vi kunne se flere aspekter i det, herunder problem-

løsning, undersøgende arbejde, kommunikation, geometriske egenskaber og tegninger og ikke mindst 

måling (Dons & Isen, nov. 2015). Grundet elevgruppens erfaring valgte vi at sætte fokus på geome-

triske opgaver, da dette nok ville være de letteste at gå til med minimal erfaring i Minecraft.3 

Modsat aktionslæring i traditionel forstand, har vi ikke haft en klasse eller skole med en konkret 

problemstilling. Vi har i stedet vendt det på hovedet og kommet med en problemstilling til et spil, 

som vi så undervisningspotentiale i, og se om det kunne bruges i virkeligheden. Som nævnt var vores 

primære startfokus geometri og måling, med fokus på undersøgelse af figurer, og det at kunne spejle, 

dreje og parallelforskyde. Samtidig havde vi fokus på det overordnede mål for matematik fra 4.-6. 

klasse. Her var vi især optagede af at hverdagserfaringer skulle være udgangspunktet for undervis-

ningen, og at eleverne skulle opnå matematikrelevante erfaringer ved at engagere sig i opgaver og 

spil (EMU, s.a.). 

 

Præsentation af aktioner 

I vores projekt har vi lavet fire aktioner i alt. De var placeret som dobbeltlektioner i fire fortløbende 

uger. Aktionerne har primært været udviklet fra egen indsamlet empiri og løbende erfaringer, da der 

ikke findes decideret teori eller undersøgelser omkring problemfeltet. 

 

                                                           
2 Sammenfatning af elevinterviews kan ses i bilag 2, s. 52 
3 Aktionsplaner og matematiske kompetencer, færdigheds- og vidensmål er sammenfattet i bilag 3, s. 53-54 

Vi vil i analysen inddrage dele af dette uden yderligere introduktion 
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1. aktion 

I vores første aktion var det primære mål mest af alt en funktionstest med eleverne. Der var stadig 

masser af indhold, men det tog udgangspunkt i en færdigprogrammeret bane fra MinecraftEDU4, som 

vi arbejdede ud fra. Det centrale i den første aktion var, at eleverne skulle lære spillet og at navigere 

rundt, og derefter samarbejde i par om at løse nogle enkle problemer. I slutningen af timen blev 

grupperne udvidet, da to par blev sat sammen. Herefter skulle de blive enige om et projekt de i fæl-

lesskab ville arbejde med. Det interessante blev her at se elevernes samarbejde, og lytte til i hvor høj 

grad deres samtaler handlede om matematik. Alt i alt vurderede vi aktionen som vellykket (Dons & 

Isen, 19-11-2015). 

 

2. aktion 

På baggrund af den didaktiske samtale og erfaringerne fra aktion 1, havde vi til aktion 2 konstrueret 

vores egen verden eleverne kunne arbejde i. Vi havde opstillet nogle opgaver der handlede mere om 

nogle matematiske færdigheder, den ene halvdel af dem med fokus på spejling, drejning og parallel-

forskydning. Den anden halvdel bød på en mere undersøgende og problemorienteret tilgang, hvor 

eleverne skulle arbejde med nogle arealer og rumfang, og se om de kunne finde nogle almene regler. 

Desuden havde vi ændret gruppesammensætningen, så der i hver gruppe ville være en, der var god 

til Minecraft og en der var god til matematik. Grundet enorme tekniske vanskeligheder der skabte en 

masse ventetid for eleverne, blev timerne ikke særligt vellykkede. Grupperne virkede ligeledes ikke 

optimalt, da eleverne blev irriterede hvis de skulle vente for meget på makkeren, hvis denne ikke var 

så god til Minecraft, og det resulterede i, at de brugte tiden på at genere andre grupper (Dons & Isen, 

26-11-2015). 

 

3. aktion 

På baggrund af 2. aktion følte vi det nødvendigt med nogle tiltag. Vi skulle sikre at der blev arbejdet 

med matematik, og at vi undgik tekniske vanskeligheder. Derfor designede vi igen en ny verden, der 

ikke ville få tekniske problemer og ligeledes uden mulighed for, at grupperne kunne genere hinanden. 

Ydermere havde vi en oplevelse af forholdsvis stor niveauforskel, på dem der var nye i Minecraft 

kontra dem der var eksperter, hvilket resulterede i at vi lavede forskellige niveauer af opgaverne der 

skulle arbejdes med. Konkret betød det ikke noget for den matematikfaglige del, men udelukkende 

                                                           
4 MinecraftEDU er en version af Minecraft lavet til undervisning 
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på Minecraft tekniske færdigheder. Grundet problemerne fortsatte vi med næsten samme opgaver 

som sidst, dog med nogle ekstra dimensioner til de undersøgende. Desuden ændrede vi grupperne så 

eleverne blev sammensat efter deres evner i Minecraft. En samlet vurdering var en meget vellykket 

aktion hvor der ikke var nævneværdige problemer, og eleverne fik arbejdet en masse med matematik 

i Minecraft (Dons & Isen, 04-12-2015). 

 

4. aktion 

Efter en ret vellykket aktion, følte vi, at vi havde bevist, at Minecraft kunne bruges som værktøj i 

undervisningen, og derfor flyttede vi fokus over til, at det så også skulle være muligt at forberede for 

læreren. Vi skulle have tidsrammen for forberedelsen af en verden væsentligt ned. Efterhånden som 

alle eleverne blev mere og mere trygge ved Minecraft og funktionerne i spillet, skiftede vi også op-

gavernes fokus fra primært færdighedsopbyggede til mere induktive og undersøgende opgaver - 

værktøjet skulle altså nu testes til problemløsning. Gruppestrukturen blev til denne aktion fastholdt. 

Den mere åbne struktur så ud til at påvirke motivationen en smule, da der nu var mindre spildimen-

sion. Generelt var aktionen dog vellykket og forberedt på en realistisk tidsramme, hvorfor vi vurderer 

den som værende succesfuld (Dons & Isen, 11-12-2015). 

 

Undersøgelsen af aktioner 

I vores projekt har vi fastholdt empiri ved anvendelse af metodisk pluralisme, og ud fra en idé om at 

de kan komplementere hinanden og minimere antallet af ulemper. Som Bjørndal (2013) siger, kan 

man ikke sige at én metode generelt er bedre end andre. Vi har haft strategiske metodevalg, hvor vi 

har vurderet hvad der ville være muligt og mest hensigtsmæssigt. 

Kvalitative og kvantitative metoder har både fordele og ulemper. De kvalitative giver mulighed 

for at komme i dybden og skabe tydeligere sammenhænge ved at give mere plads til elevernes egne 

tolkninger og forståelser. Det er til gengæld tidskrævende og kan mudre det samlede billede hvis alle 

tænker og tolker forskelligt. 

Kvantitative metoder giver mulighed for at komme i bredden og spørge om mere generelle ting. 

Dette gør også dataene lettere sammenlignelige og generaliserbare. Til gengæld er der minimal frihed 

og risiko for at ens tolkning ikke gælder hele populationen. 

I vores projekt har vi anvendt spørgeskemaer, interviews, video- og lydoptagelser, og observatio-

ner; herunder didaktiske samtaler. 
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I vores observationer har vi haft lav grad af struktur, da vi ønskede at være åbne over for alt, og 

samtidig en høj grad af deltagelse, så vi lettere kunne forstå elevernes problemstilling og arbejdspro-

cesser. Ligeledes havde vi stor grad af åbenhed for at sikre etiske hensyn, begge disse valg medfører 

dog også, at vi lettere kan påvirke eleverne. 

I vores video- og lydoptagelser havde vi på baggrund af ovenstående samme struktur. Ulempen er 

til gengæld at man har sværere ved at skabe et fokuseret billede når man ikke kigger efter noget 

bestemt. Ved brug af disse metoder risikerer man også at påvirke de influerede, men vores elevgruppe 

var vant til det, hvorfor vi mener, at de kun i mindre grad lod sig påvirke. 

Som nævnt tidligere lavede vi et indledende spørgeskema, for nemmere at kunne sammenfatte og 

vurdere det overordnede billede, inden vi gik igang. Det var anonymt for at sikre etiske og sensitive 

hensyn, men til gengæld havde vi ikke mulighed for opfølgning. Det var opbygget simpelt og delvist 

med multiple choice for at sikre, at spørgsmålene blev tydelige. 

Som opfølgning til disse lavede vi interviews hvor vi brugte en interviewguide til at sikre fleksibi-

litet, men samtidig også for at holde formen på interviewet. Vi anvendte enkeltinterviews så der var 

rig mulighed for at eleverne kunne udtrykke sig personligt, og nuancere svarene fra spørgeskemaet. 

Resultatet af disse interviews fulgte tendenserne fra spørgeskemaet, hvorfor de var medvirkende til 

at skabe større validitet. 

Med beskrivelsen af vores undersøgelsesmetode på plads, vil vi herefter beskrive den empiri vi har 

indsamlet. 
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Empiri 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt har vi indsamlet en lang række empiri af forskellig 

art og beskaffenhed. Overordnet kan man inddele vores empiri i to kategorier: selvproduceret empiri 

og ekstern empiri. Vores egen dækker over både kvantitative såvel som kvalitative data, indsamlet i 

den pågældende klasse, og tæller forskellige typer spørgeskemaer, elevinterviews, video- og lydop-

tagelser, observationer og didaktiske samtaler. Den eksterne empiri er hovedsageligt baseret på forsk-

ning og rapporter om IT. 

I det følgende vil vi kort redegøre for det billede vores empiri har skabt, ligesom vi vil beskrive 

generelle indtryk og pointer omkring de forskellige dele. For hver type empiri beskriver vi fordele og 

ulemper og vurderer kvaliteten, på baggrund af empiriens validitet og reliabilitet, altså dens gyldighed 

og pålidelighed (Andersen & Boding, 2010). 

Afslutningsvist vil vi udpege nogle af de gennemgående tematikker empirien peger på, og arbejde 

videre ud fra det. 

 

Indledende 

Som indledning til arbejdet med dette aktionsbachelorprojekt producerede vi nogle spørgeskemaer 

som eleverne skulle svare på, og som opfølgning lavede vi interviews med nogle af eleverne. Begge 

dele er beskrevet i ovenstående afsnit om funktions- og kontekstanalysen. 

Spørgsmålene var udformet så de skulle være relativt lette for eleverne at besvare, f.eks. “Spiller 

du Minecraft?” efterfulgt af tre svarmuligheder. En faktor der er med til at sikre høj validitet og 

mindskning af fejlkilder. 

Med hensyn til elevinterviews brugte vi som nævnt en spørgeguide (Andersen & Boding, 2010), 

for at sikre at vi fik svar på de ting vi ønskede, men samtidig havde en grad af fleksibilitet. Vores 

interviews kan betegnes som en lille stikprøve, men i og med at de er lavet som opfølgning på spør-

geskemaet, var de med til at øge både reliabilitet og validitet, da de overordnet bekræftede de tenden-

ser spørgeskemaet viste. 

I begge tilfælde er der selvfølgelig altid risiko for, at eleverne svarer tilfældigt eller hvad de tror vi 

som undervisere gerne vil høre. Det er selvfølgelig en faktor der er med til at sænke empiriens relia-

bilitet, men vi vurderer dog risikoen som beskeden. Vi vurderer med andre ord, at de indledende 

spørgeskemaer og interviews giver et retvisende billede af den reelle situation, og at de to metoder i 

dette tilfælde komplementerer hinanden godt. 
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For at opsummere den indledende empiri, peger spørgeskemaerne på en klasse der har erfaring med 

et computerspil som Minecraft. De er ret neutrale i deres vurdering af matematik som fag, men de 

glæder sig i høj grad til at arbejde med Minecraft i matematik. 

 

Optaget 

Med optaget empiri mener vi de ting, vi har optaget med eleverne i løbet af vores fire aktioner. Film-

optagelserne er produceret med henholdsvis håndholdte mobilkameraer af observatørerne, og til 3. 

og 4. aktion havde vi ligeledes to statiske kameraer der filmede hele undervisningen, samt enkelte 

elevgrupper når de arbejdede i par. Observatørernes optagelser har som Andersen & Boding (2010) 

beskriver det været relativt usystematiske, da der er filmet, når man lige var ved gruppen og der skete 

noget interessant. De statiske kameraer er på den måde mere systematiske, da de har samme fokus 

hele tiden. 

Ud over filmoptagelser har vi også lydoptagelser med enkelte elevgrupper. De er lavet med mobiler 

eller tablets, der er placeret tilfældigt ved grupperne, når arbejdet gik igang. De er brugt til at supplere 

vores videooptagelser, da vi ikke havde mulighed for at filme alt. Optageenhederne har været brugt 

statiske, så de har indsamlet data for hele lektioner. 

Den klare fordel ved begge disse metoder skal findes i, at vi til enhver tid har mulighed for at gense 

og lytte optagelserne igennem. Det giver mulighed for at fokusere på forskellige ting hver gang og 

opdage nye ting. Videoen gør det lettere at koble tingene eleverne snakker om, med de ting de laver 

på skærmen, og giver også mulighed for at iagttage deres kropssprog. Ulempen er til gengæld, at 

eleverne lægger mere mærke til overvågningen, hvorimod et optageapparat hurtigt bliver glemt, da 

det ikke er specielt synligt (Bjørndal, 2013). Eleverne gav i nogle tilfælde udtryk for dette, da de lige 

kom i tanker om, at de jo blev optaget. I en sådan situation kan adfærden selvfølgelig ændres kortva-

rigt. Vi mener at metoderne komplementerer hinanden fint, og vores samlede oplevelse er, at der ikke 

er forskel på elevernes adfærd om de er blevet filmet eller optaget. 

Ulemperne ved de sporadiske optagelser er, at man ikke kan være alle vegne hele tiden, og derfor 

ikke kan filme alle relevante situationer der måtte opstå. Omvendt er det måske med til at sikre et 

mere repræsentativt billeder af situationen, da der er filmet lidt af det hele rundt omkring hos eleverne. 

Ulempen ved lydoptagelserne er den manglende billeddimension, der gør at man ikke nødvendigvis 

kan gennemskue hvad der foregår hele tiden hos eleverne. Til 3. aktion var der tekniske problemer 

med de stationære kameraer der gjorde lyden dårlig og optagelserne ubrugelige. Det samme har været 
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tilfældet hvis et optageapparat har været placeret på steder hvor flere grupper arbejdede, da det bliver 

næsten umuligt at skelne eleverne fra hinanden. 

Vi vurderer vores video som havende både høj reliabilitet og validitet, primært fordi vi har så 

mange optagelser af hver enkelt elevgruppe. Lydoptagelserne mener vi ligeledes der har høj reliabi-

litet, da vi ikke mener at eleverne har ændret adfærd grundet optageapparater. Validiteten er lavere 

end videoerne da vi har færre optagelser, men til gengæld vurderer vi at de supplerer videoerne godt. 

På den baggrund vil vi i udpræget grad inddrage både video- og lydoptagelser i vores analyse. 

Efter at have set og lyttet optagelserne igennem, er det generelle indtryk at eleverne arbejder kon-

centreret med Minecraft, og derigennem matematik. Der udspiller sig forskelle i drengenes og piger-

nes tilgange til opgaverne, og hvor fokuseret de arbejder. Drengene er generelt frembrusende, mens 

pigerne er mere reserverede. 

 

Observationer 

Med observationer forstås henholdsvis observatørernes iagttagelser af aktionerne, samt de didaktiske 

samtaler, da disse i høj grad bygger på observationerne fra de enkelte timer. 

Til alle aktioner har der været mindst to observatører til stede i undervisningen, som har fungeret 

som deltagende observatører, da de både har været synlige og interagerende (Andersen & Boding, 

2010). 

Observatørerne har anvendt observationsskemaer der beskrev timens mål og indhold, så der har 

været en vis form for systematik, men samtidig lav struktur da observatørerne skulle være åbne for 

alt der udspillede sig. Fordelen ved en observatør er, at man lettere kan opfange stemninger, følelser 

og forstå de implicitte ting i konteksten, noget der er svært på video eller lyd. Observatøren har des-

uden mulighed for at gå rundt og variere sit fokus alt efter hvor det vurderes at der sker noget spæn-

dende, hvorfor det var godt at der mindst var to. Ulempen er til gengæld at en observatør ikke kan se 

alting samtidig, og lettere kan påvirke eleverne ved at bevæge sig rundt. Som Bjørndal (2013) skriver 

er observatøren subjektiv i sin vurdering, hvorfor de opfanger forskellige ting, ligesom der er risiko 

for overfortolkning. 

Efter hver aktion er vores observationer gjort til genstand for refleksion i en didaktisk samtale. Vi 

har begge været til stede hver gang, og sparret med en vejleder eller praksislæreren. Vi anser disse 

samtaler som en vigtig brik i projektets puslespil, da den bygger på observationerne fra aktionerne, 

og overordnet har sikret faglig refleksion over de ting der udspillede sig. Sparringspartnerens erfaring 

har sikret relevante input og inspireret os i det videre arbejde. Ulempen ved en erfaren lærer som 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Læreruddannelsen i Nr. Nissum Bachelorprojekt Tirsdag d. 05. april 2016 
VIA University College Minecraft i Matematik LN-Bachl 2012 

Jesper Isen, 188643 & Christian Dons, 189554  15 
 

sparringspartner kan til gengæld være, at denne er fastlåst i vante tankemønstre, hvorfor der kan være 

en forventning om hvordan undervisning bør være. 

Vi mener på baggrund af ovenstående at vores observationer samlet set har både høj validitet og 

reliabilitet. Vi vil derfor også tillægge dem stor værdi, da observationerne gennem didaktiske samtaler 

har været med til at forme kommende aktioner og projektets retning, og dermed hele grundstenen i 

vores bachelorprojekt. 

Det overordnede indtryk af vores observationer peger på elever der arbejder fokuseret og med stor 

iver. De beskriver ligeledes situationer med elever der har fordybet sig i et samarbejde med en anden 

elev, om at løse opgaverne. 

 

Afsluttende 

Som afslutning på forløbet bad vi igen eleverne om at besvare et spørgeskema. Vi ville gerne have 

feedback på hvordan det havde været at arbejde med Minecraft i matematik, og ligeledes hvordan de 

havde oplevet deres samarbejde. Desuden var vi interesserede i at høre, om de efter deres mening 

havde lært noget, og om der var andre kommentarer5. Spørgeskemaet var opbygget som det første, 

og det virkede ikke til at volde eleverne problemer. Svarprocenten var 94% og dermed repræsentativ, 

og på baggrund af førnævnte faktorer har vi sikret høj validitet og minimering af fejlkilder. 

Der er altid risiko for tilfældige afkrydsninger og svar der taler os efter munden, men vi vurderer 

risikoen som værende lav, da vi løbende har haft gode dialoger om godt og skidt med eleverne. Vi 

mener, at svarene overordnet giver et retvisende billede af situationen. Resultaterne peger på elever 

der har været meget begejstrede for projektet, og det at arbejde med matematik i Minecraft. De var 

glade for gruppearbejdet, og har vurderet opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet som være pas-

sende. Stort set alle peger også på at det har været motiverende at skulle arbejde med Minecraft. 

 

Empiriske tematikker 

Gennem arbejdet med de forskellige aktioner og ved bearbejdningen af empirien er der fremkommet 

nogle tematikker som går igen. Vi har allerede nævnt dem løbende i afsnittene ovenfor, men vil lige 

opsummere dem her inden vi går videre. 

                                                           
5 Spørgeskemaets resultater er sammenfattet i bilag 4, s. 55-57 
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Én af de ting der er gået igen, er elevernes motivation til at komme igang med Minecraft så snart de 

har set os på skolen. Der er altså noget interessant på spil, som vi vil forsøge at forklare nærmere i 

analysen. 

En anden ting der har fanget vores fokus er elevernes samarbejde. Vi har set forskellige typer 

undervejs, og vi vil i analysen kaste nogle perspektiver på disse dynamikker, og komme med bud på 

forklaringer på det. 

Det sidste store tema vi har fokus på er selvfølgelig den matematiske side af det hele. Hvad er det 

for noget matematik eleverne arbejder med, og hvilke kompetencer er centrale. Er der overhovedet 

fremtidspotentiale i spil i undervisningen? 

Inden vi kommer så langt vil vi dog lige kaste et blik over noget forskning omkring spil og en 

rapport omkring IT kompetencer i skolen. 

 

Thorkild Hanghøj 

Som en del af forberedelsen til dette projekt var vi til forelæsning med Danmarks førende forsker 

inden for spil i undervisningen, Thorkild Hanghøj (2016). Fra dette foredrag har vi valgt at uddrage 

følgende pointer. 

En større dansk undersøgelse har forsøgt at kortlægge danske børn og unges spilvaner. Undersø-

gelsen viser bl.a. at 96% af drengene og 82% af pigerne, mellem 10 og 18 år, spiller computerspil. 

Drengene spiller i høj grad holdspil, mens pigerne i næsten ligeså høj grad spiller solospil. Sidst kan 

der nævnes, at af alle de spil der spilles, er Minecraft det spil, der kommer tættest på en jævn køns-

fordeling blandt spillerne. 

En anden central pointe i forskningen har vist at elever føler sig kraftigere motiveret i længere tid, 

hvis motivationen kommer indefra, i kontrast til motivation fra ydre påvirkning. Med andre ord, mo-

tivationen varer ved, hvis årsagen er at man f.eks. har interesse i det man foretager sig. Hvis motiva-

tionen skyldes belønning eller straf, fortager følelsen af motivation sig hurtigere. 

Den sidste pointe vi vil nævne i denne sammenhæng er, at før et computerspil kan fungere som 

undervisningsværktøj, skal handlingen være knyttet til formålet. Man skal altså ikke konstruere spillet 

så man løser regnestykker (handling) hvis man skal bygge en månebase (formål). 

Med nogle relevante pointer fra Thorkild Hanghøjs foredrag på plads, vil vi nu redegøre for ICILS 

rapporten fra 2014 om IT i de danske skoler. 
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Digitale kompetencer 

Den internationale organisation IEA gennemførte i 2013 en verdensomspændende undersøgelse om 

anvendelsen af IT i undervisningen, kaldet ICILS. I 2014 udkom en rapport med de centrale pointer 

set fra dansk perspektiv, og i det følgende vil vi inddrage de dele vi finder relevante. 

IT’s betydning i samfundet i dag kan næppe overvurderes, eftersom alt efterhånden foregår i det 

virtuelle univers på det ene eller anden måde. IT har i Danmark været højt prioriteret gennem mere 

end 30 år, og det har da også stået i folkeskoleloven siden 1993 at IT skal integreres i alle fag, ligesom 

der i dag findes konkrete faglige mål for IT og digitale lærekompetencer i alle fag (Bundsgaard, Pet-

tersson & Puck, 2014). 

Undersøgelsen har belyst læreres holdning til IT i forbindelse med nogle specifikke udsagn, og her 

viser det sig at 88% af lærerne er enige eller meget enige i, at IT skaber større interesse i at lære, mens 

83% mener det skaber mere effektiv kommunikation og 69 % siger at IT hjælper elever med at lære 

at samarbejde med andre elever. 
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Eleverne er også vurderet i forhold til tiltroen til egne evner omkring brugen af computeren, og når 

man kigger på de tekniske aspekter er der stor forskel mellem drenge og piger. Gennemsnitligt har 

drengene generelt stor tiltro til egne evner, mens pigerne ligger i bunden når vi snakker tekniske 

aktiviteter. Undersøgelsen peger dermed på, at der er en opgave forude med at skabe mere interesse 

og glæde hos en stor gruppe piger og en mindre gruppe drenge. 

Danske lærere er generelt positive overfor IT og også nogle af dem der integrerer det mest i både 

egne og elevernes aktiviteter. Man efterlyser dog stadig at undervisningen skal gå mod en mere elev-

centreret, undersøgende og samarbejdende tilgang som flere organisationer og statslige instanser ar-

gumenterer for (Bundsgaard et al., 2014). 

Vi har nu redegjort for vores anvendte empiri, og vil nu kigge nærmere på de teoretiske perspekti-

ver vi vil bruge. 

 

Teori 

Vi har valgt at dele vores teori op i to overordnede afsnit, nemlig de alment didaktiske perspektiver 

samt de mere fagdidaktiske perspektiver. 
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Almendidaktiske perspektiver 

Samarbejde 

For at kunne vurdere samarbejdet mellem eleverne gennem vores aktioner, er det nødvendigt med en 

definition på samarbejde, og hvordan man kan se tegn på hensigtsmæssig samarbejde. Da vi har de-

fineret læring som et socialt fænomen (Imsen, 2011) har vi samtidig anerkendt sprogets rolle i læring, 

da sproget er med til at skabe de sociale sammenhænge vi indgår i. Ud fra den betragtning ser vi 

samarbejde, hvor man taler sammen, som værende idealet. 

Et metodisk synspunkt der ligeledes ser på kommunikation som værende vigtig for læring, er Co-

operative Learning (Andersen, 2015). CL-metoden beskriver forskellige retningslinjer for, hvad der 

er godt samarbejde. Som udgangspunkt skal samarbejdet leve op til SPIL-principperne: 

 

S - Samtidig interaktion, flest mulige skal være aktive samtidig. 

P - Positiv indbyrdes afhængighed, deltagerne er afhængige af hinanden. 

I - Individuel ansvarlighed, hver deltager tager ansvar på sig. 

L - Lige deltagelse, hver deltager bidrager lige meget til arbejdet. 

 

Derudover skal man tilstræbe dialogisk formidling, altså at én deltager kommunikerer til de andre, og 

de spørger imens eller bagefter. Dermed vil der foregå kommunikation, som medfører skabelse af 

viden hos alle deltagere. 

Med en definition af godt samarbejde på plads, vil vi nu beskrive Flow-teorien. 

 

Flow 

Frans Ørsted Andersen (2006) beskriver i sin bog Flow og fordybelse ungarskfødte Mihaly Csikszent-

mihalyis flow-teori. Teorien er udviklet med base i den humanistiske psykologi med Abraham 

Maslow og Carl Rogers som inspirationskilder. Der er flere fællestræk med den kulturhistoriske 

skole, og er i dag en del af den positive psykologi. Flow-teorien er opstået på baggrund af en grounded 

theory-metode, hvorfor den i højere grad bygger på videnskabelige resultater, evolutionsteori og neu-

ropsykologi, modsat humanisterne der er mere optaget af filosofiske synspunkter. 

Som Andersen (2006) skriver er flow ikke direkte definerbart, da det handler om flere ting. Det er 

en avanceret opmærksomhedsform, hvor man er dybt koncentreret og mister tidsfornemmelsen. Man 
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oplever virkelyst, fordybelse og engagement i den aktivitet man beskæftiger sig med, noget folkesko-

len også har som formål (Folkeskoleloven, 2010). Aktiviteten kan i princippet være hvad som helst, 

det er virkelysten og fordybelsen der er det centrale. Når disse smelter sammen i én koncentreret 

læreproces har vi indfanget essensen af flow, som ifølge Csikszentmihalyi er direkte transferbart med 

“det gode liv” (Andersen, 2006). 

Flow er på ingen måde eksklusivt, idet alle mennesker som art har udviklet evnen til at komme i 

flow, jf. begrebets ståsted i evolutions- og kompleksitetsteorien. Flow-oplevelser kan opleves både 

individuelt og i sociale fællesskaber, og selvom flow er tilgængeligt for alle, er forskerne enige om, 

at børn generelt har lettere ved at komme i flow. De peger desuden på at piger generelt forbinder flow 

med sociale aktiviteter, mens drengene primært forbinder det med udstyr og objekter. Man kan des-

uden forbinde flow med handlekompetencebegrebet, da det ofte giver en særlig indsigt i den aktivitet, 

eller det emne man arbejder med (Andersen, 2006). 

Hvis vi betragter flow-zonen og muligheden for at komme i den, er det i første omgang en hårfin 

balance mellem to ting. På den ene side personens forudsætninger og kompetencer, og på den anden 

side niveauet af de aktuelle udfordringer. Der hvor de to mødes kan man opleve flow. Når man er i 

flow er der følelser af kreativitet, motivation, håb mm., det vi sammenfattende kalder negentropi. Er 

udfordringerne for store kan man få en følelse af entropi, og dermed bekymringer, stress og i værste 

tilfælde angst. Hvis udfordringerne derimod er for små ender man i en tilstand af kedsomhed og af-

slapning (Andersen, 2006). Ovenstående er illustreret i figurerne nedenfor. 
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Som skrevet er flow et diffust begreb, men der er dog alligevel nogle parametre der skal være opfyldt 

før man kan tale om flow: 

 

1. Fuld koncentration og opmærksomhed 

2. En høj grad af indre motivation 

3. Udfordringer og kompetencer, der matcher 

4. Manglende tidsfornemmelse 

5. Virkelyst og fordybelse 

Med teorien om flow på plads vil vi gå videre med player experience of need satisfaction. 

 

PENS 

De amerikanske psykologer Richard Ryan og Scott Rigby, med speciale i hhv. undervisning og mo-

tivation, har gennem flere år forsket i, hvad der gør at computerspil motiverer og drager på den måde 

de gør. De har sammen forfattet bogen Glued to Games der forsøger at give en forklaring, hvorfra vi 

har inddraget teorien de kalder Player Experience of Need Satisfaction, eller PENS. Grundlæggende 

kan mennesker blive motiveret af ydre eller indre faktorer, hvor PENS omhandler de indre faktorer, 

som ifølge Hanghøj (2016) giver en mere varig følelse af motivation. Ryan og Rigby (2011) argu-

menterer for, at mennesker grundlæggende lader sig motivere af tre behov: 

 

Behovet for mestring 

Mennesket har et indre behov for at være gode til det de gør. Man ser det tydeligt ved børn, der 

intensivt og koncentreret forsøger at stå eller gå uden hjælp. Opfyldelsen af behovet for mestring 

resulterer i følelsen af glæde, hvilket medfører, at mennesker helt af sig selv finder motivation i at 

mestre færdigheder. Der er tre krav for opfyldelsen af dette behov: 

 

1. Målet skal være tydeligt. 

2. Opgaven skal være overkommelig. 

3. Der skal være tydelig feedback. 

 

Desuden skal man mestre det basale indenfor en given aktivitet, før man kan fokusere på de andre 

behov. 
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Behovet for relationer 

Mennesket har ligeledes et behov for meningsfulde forbindelser til andre mennesker. Hermed forstås 

at indgå i et samarbejde, være sammen eller at være der for hinanden. Følelsen af accept fra andre, 

samt indflydelse på andre, resulterer i følelsen af glæde, hvilket igen medfører motivation. Denne 

opfattelse bunder i den samme opfattelse af mennesker som et socialt væsen, der også har skabt gro-

bund for socialkonstruktivismen. 

 

Behovet for autonomi 

Ligeså vel som mennesker er et socialt væsen, har mennesker et behov for at bestemme over sit eget 

liv, og sine egne valg. Ryan og Riby (2011) peger på, at behovet for autonomi er den stærkeste moti-

vator af de tre behov. Dette behov indebærer dels at opleve muligheden for at bestemme selv, dels at 

man ser mening med det man foretager sig. 

Ryan og Rigby argumenterer for at de gode computerspil, hvor spilleren føler sig fastholdt og 

underholdt, i forskellige grader opfylder ovenstående tre behov. Dermed gør de op med opfattelsen 

af, at man føler sig draget af computerspil fordi det er sjovt, og søger at give en mere videnskabelig 

forklaring på processen bag. 

Med PENS-teorien på plads, vil vi nu redegøre for læringsperspektiver der findes i computerspil 

såvel som andre undervisningssituationer. 

 

Læring gennem computerspil 

James Paul Gee (f. 1948) er amerikansk lingvist der har forsket i brugen af computerspil i undervis-

ningen, og på denne baggrund skrevet bøger og holdt foredrag i det meste af verden. I bogen What 

Video Games have to teach us about Learning and Literacy fra 2007 beskriver han en række princip-

per, som han mener ligger til grund for god undervisning, såvel som gode computerspil. Vi inddrager 

hans teorier, da Gee er anset som én af de førende forskere på området. 

Følgende principper er hvad vi har valgt at inddrage (Gee, 2007): 

 

Active, critical learning principle 

Gee (2007) opfatter ‘traditionel klasseundervisning’ hvor læreren fortæller eleverne hvad de skal 

vide, som værende passiv læring, og ser det som noget der bør undgås. Han mener i stedet man bør 

tilstræbe en aktiv og kritisk undervisning. 
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Med aktiv læring forstås et læringsmiljø, der understøtter eleverne i at erfare og opleve. Desuden skal 

det udstyre dem med potentialet til at tilslutte sig en gruppe, og forberede dem på fremtidig læring. 

For at undervisningen kan understøtte kritisk læring, kræver det ikke blot at eleven kan producere 

mening ud af en given kontekst, men også at eleven kan forholde sig kritisk til den kontekst man 

befinder sig i. Ydermere skal eleven kunne innovere, og skabe mening der for en ekspert virker ufor-

udsigelig. 

 

Psycosocial moratorium principle 

Det bedste læringsmiljø er ét hvor man ikke er bange for at begå fejl, fordi konsekvenserne af fejl er 

reducerede. Gee (2007) finder computerspil oplagte til at skabe sådan et rum, da det hele er virtuelt. 

Ligegyldigt hvor galt det måtte gå, kan man ikke selv komme til skade med det. Man behøver ikke 

engang at rydde op efter sig selv, da der gerne er en form for genstart knap. 

 

Practice principle 

Her forstås tilstræbelsen af et læringsmiljø, hvor det ikke er kedeligt at øve sig, også selvom det 

indebærer gentagelser. Opgaver bør desuden udformes på en måde, så eleverne bruger lang tid på at 

løse dem. Dette sikrer, at eleverne får rigeligt med øvelse, og dermed får trænet strategier til løsning 

af problemerne de er stillet overfor. 

 

Regime of competence principle 

Med dette mener Gee (2007) at de problemer og udfordringer eleverne stilles overfor skal være svære, 

men ikke uoverkommelige, givet elevens kapacitet og ressourcer. Dette princip trækker direkte tråde 

til Csikszentmihalyis flow-teori, som tidligere er beskrevet. 

 

Distributed principle 

Ifølge Gee (2007) er viden ikke en konkret “ting” der befinder sig inde i hovedet på den enkelte, men 

noget der opstår fra den kontekst eller domæne mennesket måtte befinde sig i. Desuden er denne 

viden ikke begrænset til paratviden eller manuelle færdigheder, men er i stedet influeret af mennesker 

i ens netværk, de værktøjer man har til rådighed, teknologierne der er til rådighed, osv. Med andre 

ord alt det, den enkelte har adgang til i sit daglige virke. 

Med disse principper på plads, vil vi redegøre for den fagdidaktiske teori vi inddrager i opgaven. 
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Fagdidaktiske perspektiver 

Learning Mathematics through Minecraft 

Der findes ikke meget teori om matematikundervisning i Minecraft, da det stadigvæk er forholdsvist 

nyt. Det er der dog nogle amerikanske professorer og fagfolk der ønsker at ændre, hvorfor de har 

skrevet en artikel om emnet. 

I første omgang peger de på teknologiens naturlige tiltrækningskraft hos unge, som de mener sti-

mulerer deres interesse, nysgerrighed og kreativitet (Bos, Wilder, Cook & O’Donnell, 2014). De bider 

mærke i hvordan elever er nysgerrige og frygtløse når de anvender teknologi. 

Bos et al. (2014) fremhæver Minecraft som et spil med stor frihed, da der ikke er nogle specifikke 

mål der skal nås eller opfyldes. Man har totalt frie hænde til at udvikle og designe sit eget indhold. 

Til undervisningsbrug peger de på ”Creative Mode” da elever så har frit og uendeligt adgang til de 

blocks de skal bruge, og ligeledes har mulighed for at flyve. 

Af faglige perspektiver fremhæver de algebraiske mønstre, målinger, omkreds, areal og rumfang 

som værende emner man kan udforske i dette sandkassemiljø. 

Bos et al. (2014) påpeger desuden at Minecraft kan bruges til problemløsning, og eksemplificerer 

det med en klasse der havde arbejdet med omkreds og areal, ved at bygge forskellige ting med be-

stemte mål. Da eleverne sammenlignede deres arbejde, opdagede de at der var forskellige løsninger 

på samme opgave. Det hang altså sammen med deres valg af designs om det blev smalle eller mere 

kvadratiske bygninger. Disse variationer af mulige dimensioner skabte grobund for en spændende 

faglig diskussion. 

En anden ting Bos et al. (2014) fremhæver er at det visuelle billede skaber tydeligere sammen-

hænge mellem begreberne de arbejder med og anvender. Det bliver simpelthen nemmere at se og 

forstå, når eleverne kan kigge på det fra alle vinkler og gå rundt om det i den virtuelle verden. 

En anden gylden mulighed ser Bos et al. (2014) ved at Minecraft typisk spilles derhjemme, i bilen 

el. lign. og hvis man kan få læring puttet ind her, så forlænges elevernes læring til også at være uden-

for skolens vægge. Forfatterne eksemplificerer det ved at læreren lægger en Minecraftvideo op på 

klassens websted, og forsøger at opfordre og motivere eleverne til at komme i gang, og ligeledes selv 

optage video og dele screenshots med hinanden. Det at spille er lige pludselig gjort til en mulighed 

for at udforske matematiske idéer i et online fællesskab. 

Som Bos et al. (2014) skriver er elevernes eneste begrænsning hvilke spørgsmål der skal stilles og 

hvilke problemer der skal løses, og her bliver det lærerens fornemmeste opgave at opstille og udvikle 

meningsfulde scenarier og relevante spørgsmål til eleverne. 
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21st Century Skills 

Den moderne verden i det 21. århundrede ser markant anderledes ud, end verden nogensinde har gjort 

tidligere. Særligt opfindelsen af computeren og efterfølgende internettet har medført diskussioner om 

hvad skolerne bør lære eleverne. Det kan hurtigt virke som spild af tid at lære eleverne kongerækken, 

når de på få sekunder kan finde svaret på nettet. Den USA-baserede non-profit organisation Partner-

ship for 21st century learning (2016) har formuleret en række mål, som skolerne i det 21. århundrede 

bør søge at opnå. Med andre ord; de evner man skal besidde, for at blive succesfuld i fremtiden. Heraf 

har vi valgt at fokusere på følgende fire punkter: 

 

Kreativitet 

Eleverne skal lære at tænke kreativt, ligesom de skal være nytænkende og innovative. Hertil skal de 

kunne udvikle, raffinere, analysere og evaluere deres idéer, samt kunne være kreative sammen. 

 

Kritisk tænkning 

Eleverne skal lære at tænke og forholde sig kritisk, til såvel det lærte, som verden omkring dem. De 

skal kunne analysere hvordan delene af et hele interagerer med hinanden. 

 

Problemløsning 

Eleverne skal kunne løse problemer på både konventionelle som innovative måder.  

 

Samarbejde 

Eleverne skal kunne formulere tanker og idéer både mundtligt, skriftligt og non-verbalt, samt i for-

skellige kontekster. Desuden skal de kunne samarbejde effektivt og respektfuldt om at nå et fælles 

mål. 

Den tankegang der ligger bag ovenstående tænkning, kan vi også observere i det danske skolesy-

stem. I nyere tid har man i højere grad sat fokus på at elever skal besidde kompetencer end specifikke 

færdigheder. 

Da vi nu har redegjort for vores teoretiske perspektiver, vil vi tage fat på analyserne. 
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Analyse 

Vi har valgt at inddele vores analyse i fire overordnede afsnit. Det første analyserer Minecraft som 

værktøj, hvorefter vi vil analysere vores empiri ud fra problemformulerings centrale spørgsmål: hvor-

dan Minecraft kan fremme motivationen, samarbejdet og de matematiske kompetencer. 

 

Minecraft som værktøj 

Som første punkt i analysen vil vi fagligt begrunde vores valg af Minecraft som værktøj, og analysere 

Minecraft på baggrund af vores teori og empiri. 

Thorkild Hanghøjs forskning peger på, at de fleste danske børn og unge spiller computer, og at 

Minecraft er det spil, som kommer tættest på en jævn kønsfordeling blandt brugerne. Da det er en 

central pointe i de faglige mål for matematik, at undervisningen tager udgangspunkt i hverdagserfa-

ringer, må Minecraft betragtes som værende relevant i den henseende (EMU, s.a.). Dette synspunkt 

stemmer også overens med pointen fra Bos et al. om at læringen ikke kun skal foregå i skolen, men 

også i fritiden. Desuden påpeger Hanghøj, at handlingen i spillet skal understøtte formålet. I den 

henseende lærer eleverne om geometriske figurer ved at arbejde med geometriske figurer. 

I relation til ICILS rapport viser Minecraft sig også relevant. Dels stemmer det overens med det 

erklærende mål om at få mere IT ind i undervisningen, dels støtter det op om lærernes generelle 

opfattelse af, at øget brug af IT giver større interesse i at lære. I det hele taget er lærerne positive 

overfor brugen af IT, og inddrager sandsynligvis gerne et spil som Minecraft. 

Set i forhold til PENS-principperne opfylder Minecraft en helt særlig kombination af behov, hvilket 

bør resultere i motivation. Dels appellerer det til elevernes behov for mestring, på to forskellige ni-

veauer. Dem der endnu ikke mestrer styringen i spillet, vil være motiveret for at lære det. Dem der 

mestrer styringen, vil være motiveret for at udnytte deres færdigheder. Derudover appellerer det til 

elevernes behov for autonomi. I Minecraft bestemmer eleverne i vid udstrækning selv hvad de bygger, 

hvor de går hen og hvordan de ønsker at gribe problemerne an de støder på. Da man kan spille Mine-

craft sammen i et netværk af spillere, vil også behovet for relationer blive berørt, da eleverne kan 

påvirke hinanden og opleve at de arbejder sammen om noget. 

I relation til James Paul Gee berører Minecraft her flere af hans pointer. Dels lever det op til Psy-

cosocial Moratorium principle, da elevernes fejl har meget begrænsede konsekvenser i den virkelige 

verden. Ydermere lever det op til Practice principle, da eleverne får masser af øvelse med at arbejde 

med geometriske figurer, da de ikke opfatter det at spille Minecraft som kedeligt. Ligeledes mener 
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Bos et al. at Minecraft kan være med til at skabe visuelle billeder, og dermed en rumlig forståelse hos 

eleverne, som de kan anvende i andre sammenhænge. 

Med legitimeringen af Minecraft som undervisningsværktøj på plads, vil vi nu analysere elevernes 

motivation. 

 

Motivation gennem Minecraft 

Gennem arbejdet med dette projekt har vi set hvordan IT har en naturlig tiltrækningskraft på elever, 

ligesom forskere, rapporter og artikler beskriver det samme fænomen. ICILS undersøgelsen peger 

bl.a. på at lærerne i høj grad mener, at IT øger elevernes interesse i at lære, og bakkes op af Bos et al. 

(2014) som påpeger at IT har en speciel evne til at være motiverende i sig selv. Vores indledende 

spørgeskema bekræfter desuden dette billede6. Der må altså være noget specielt ved IT der engagerer 

eleverne, da spørgeskemaet viser, at det ikke er matematikken i sig selv. 

En anden pointe som både Bos et al. (2014) og Gee (2007) fremhæver er IT’s evne til at mindske 

eller helt fjerne frygten for at lave fejl. Gee skriver med sit psychosocial moratorium principle at 

fænomenet skyldes de reducerede konsekvenser. Dette kom også til udtryk i vores didaktiske samtale 

hvor der blev sagt: “De var bare på lige fra starten af, og skulle nærmest holdes tilbage, og så skulle 

de slippes løs når det var.7” ICILS undersøgelsen viser også at drenge generelt tror mere på egne 

evner når vi snakker IT-tekniske aktiviteter end pigerne gør det, hvilket også var et emne der blev 

italesat i vores samtaler: “Det var tydeligt at drengene var overlegne omkring spilerfaring.8” 

Ifølge Thorkild Hanghøj (2016) er Minecraft et computerspil der samler kønnene, og påstanden bak-

kes op af en undersøgelse lavet om unges spilvaner. Her er Minecraft klart det mest kønsneutrale spil, 

omend det ikke er en fuldstændig ligelig fordeling. Vores indledende spørgeskema forsøgte også at 

klarlægge dette, og overblikket viser da også at 75 % af klassen havde prøvet det før. Spørgeskemaet 

spurgte også ind til hvor meget eleverne glædede sig til at arbejde med Minecraft, og her er alle elever 

undtagen én over middel, og hele 62,5 % glædede sig maksimalt til at arbejde med det. Dette skal i 

øvrigt stå i kontrast til en klasse der har et spredt forhold til matematik, hvor hele 50 % placerer faget 

midt på skalaen, og resten fordeler sig nogenlunde jævnt over og under. Dette spørgeskema kan vi 

derfor også bruge som en indikation på at eleverne har en høj grad af indre motivation, og det var 

netop en faktor som Hanghøj fremhævede som værende vigtig, da denne motivation holder længere. 

                                                           
6 Spørgeskemaets resultater er sammenfattet i bilag 1, s. 50-51 
7 Citat fra didaktisk samtale nr. 1 - Se uddrag af samtalen i bilag 5, s. 58 
8 Citat fra didaktisk samtale nr. 1 - Se uddrag af samtalen i bilag 5, s. 58 
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Vores empiri peger i høj grad på det samme, da eleverne endelig blev sat igang med arbejdet. F.eks. 

har vi følgende citater fra henholdsvis en pige og en dreng: “Ej, det er sjovt at spille det her. Hvordan 

kan matematik være sjovt?9” Og fra drengen: “Det er fucking sjovt det her!10” Vi kan nævne flere 

eksempler i denne retning, men vil nøjes med at dvæle ved at oplevelsen så ud til at leve op til ele-

vernes forhåndsforventninger, hvilket vores afsluttende spørgeskema11 i øvrigt også bekræfter. 

 

Repræsentative eksempler på PENS 

I forhold til Ryan og Rigbys motivationsteori PENS har eleverne grundlæggende tre indre behov de 

forsøger at forløse. Behovet for mestring, relationer og autonomi, hvilket vi i det følgende vil belyse 

med empirisk materiale. Som vi allerede har været inde på, kunne vi se at drengene var overlegne på 

spilerfaring og bare skulle igang. Pigerne derimod var lidt mere tilbageholdende og usikre, men var 

samtidig tydeligt interesserede i at lære det hele, hvilket vi kan illustrere med følgende eksempel fra 

en pigegruppe12: 

 

Pige 1: “Hvordan samler jeg jordet sammen?” 

Lærer: “Det gør du ved at slå det i stykker, du kan se du har 3 dernede.” 

Pige 2: “Hvordan sætter man jordet?” 

L: “Det gør du på højre klik.” 

P2: “Jamen hvorfor er der så jord dernede?” 

L: “Hun har 3 og du har 1.” 

P2: “Hvordan kan du se at jeg kun har 1?” 

P1: “Fordi der ikke står noget tal.” 

L: “Så sætter du den ved at højre klikke på musen.” 

P2: “Højre klikker?” 

P1: “Og hvordan tar' man den?” 

 

I eksemplet ser vi en pigegruppe med minimal erfaring indenfor Minecraft. Dialogen bærer præg af, 

at det primært er forståelses- og færdighedsspørgsmål de har brug for svar på, noget vi klart kan 

forbinde med behovet for mestring. Samtidig er de tre krav for at opfylde mesteringsbehovet opfyldt. 

                                                           
9 Citat fra lydoptagelse under 1. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 6, s. 59 
10 Citat fra lydoptagelse under 1. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 7, s. 59 
11 Spørgeskemaets resultater er sammenfattet i bilag 4, s. 55-57 
12 Samtale fra videooptagelse under 1. aktion - se uddrag af samtalen i bilag 8, s. 60 
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Målet er tydeligt, da de har en retning at gå i og nogle ting de skal gennemføre. Opgaven er overkom-

melig for pigerne, ligesom feedbacken er tydelig, da de både har hinanden og en lærer der støtter dem 

i processen. Man kan samtidig se at de andre behov ikke er i spil på samme måde, hvilket skyldes, at 

det at mestre noget er en forudsætning for de andre behov. Efterhånden som pigernes erfaring stiger 

vil de andre behov træde mere frem. 

Hvis vi skal forsøge at illustrere forskellen på kønnene kan vi kigge på et eksempel med drengene 

hvor de skal til at bygge en figur der skal opfylde nogle bestemt krav. De skal selv vælge placering 

og bygge spejlingsakse13. 

 

Dreng 1: “Se det er spejlingsaksen. Hvilken figur skal vi lave… hmm, skal vi lave et…” 

Dreng 2: “Okay, hvilken figur skal vi lave [D1]? Skal vi lave en øhhm..” 

D1: “[D2] jeg ved hvad vi skal lave!” 

D2: “Hvad?” 

D1: “Vi skal lave et dollartegn.” 

D2: “Nej lad være med at lave den hvid, så kan man jo slet ikke se det.” (er allerede igang) 

D1: “Okay, jeg laver det i grå.” 

De arbejder og bygger 

D1: “Sådan, det der det er et s.” 

D2: “Jeg kigger lige ovenfra. Og så skal der være sådan nogle sorte nogen der i midten, dem 

laver jeg lige. Sådan der, så kommer jeg lige ned.” 

D1: “Det er et s det der, verdens bedste s i hele verden!” 

 

I klippet er det tydeligt at høre at drengene er optagede af nogle andre ting end at mestre funktionerne 

i programmet. De har begge god erfaring med det, og er ikke i tvivl om hvordan man gør specifikke 

tekniske ting. Derfor åbnes der også i højere grad op for opfyldelsen af de andre behov, nemlig be-

hovet for relationer og autonomi. I eksemplet med pigerne var der også samarbejde, men det er en 

anden type samarbejde end vi ser hos drengene. Hvor pigernes samarbejde mest gik på at være der 

for hinanden og hjælpe med færdighederne til at mestre, er drengene i højere grad optagede af at 

forholde sig til hinandens idéer og blive enige om tingene så begge får indflydelse. Behovet for auto-

nomi kommer til udtryk, da de skal tage deres egne valg. De skal blive enige om hvilken figur, dens 

udseende, dens placering osv. De har altså rig mulighed for at bestemme tingene, sådan som de selv 

ønsker de skal være. 

                                                           
13 Samtale fra lydoptagelse under 4.aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 9, s. 61-62 
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Repræsentative eksempler på FLOW 

Som nævnt i teorien har Csikszentmihalyis flow-begreb paralleller til folkeskolens formål, hvorfor vi 

kan oversætte det at være i flow med at leve op til nogle gældende mål. Vores empiri peger i høj grad 

på at eleverne undervejs har været i en tilstand af flow, og dermed også har oplevet en følelse af 

negentropi. Det er svært at illustrere flow med direkte transskriberinger da begrebet netop er så diffust 

som det er, hvorfor vi i stedet fremkalder nogle forskellige citater, som vi mener der indikerer elever-

nes flow: 

 

“To længere ud her, to ud, to her, to her, Så er den færdig. Fuck det ser fedt ud, sådan der [Navn]!”....“[Navn] prøv 

og kom og kig, en perfekt spejling. Kæft det ser godt ud, fuck jeg er glad!14” 

 

"Yaay, vi er ude! Shit, vi er syge, [Navn]!15" 

 

“You made it. Wuuuu, [Navn] we made it!16” 

 

 

                                                           
14 Citater fra lydoptagelse under 4.aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 9, s. 61-62 
15 Citat fra lydoptagelse under 1. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 6, s. 59 
16 Citat fra lydoptagelse under 1. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 7, s. 59 
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Ovenstående citater er fra tre forskellige grupper, og de er alle kendetegnende ved, at de har løst en 

bestemt opgave, og er rigtig glade og tilfredse med deres arbejde. Det peger på at eleverne har haft 

udfordringer og kompetencer der matcher, som var en vigtig forudsætning for at komme i flow. Det 

var også det Gee (2007) kaldte for regime of competence principle. Ligeledes peger det på en høj 

grad af indre motivation hos eleverne, da deres jubel ikke skyldes en præmie de har vundet eller noget 

i den stil. For os indikerer citaterne, at eleverne har arbejdet meget koncentreret og fordybet med 

deres opgave, ligesom der flere gange kom overraskende udmeldinger over at vi allerede var færdige, 

hvilket vi forbinder med manglende tidsfornemmelse. Ligeledes oplevede vi elever der var fuldt kon-

centrerede i mørke rum, og nærmest ikke ænsede når en lærer kom forbi og observerede dem. På 

baggrund af ovenstående vil vi konkludere at arbejdet med Minecraft har evnet at få eleverne i flow. 

Påstanden bakkes også op af de observationer der var genstand for den didaktiske samtale, hvor 

der bl.a. blev sagt følgende: 

 

“Eleverne var i stand til at fastholde koncentrationen på et godt niveau. De var fordybede og helt sikkert i flow.17” 

 

“Eleverne var meget opslugte og fokuserede hele tiden. Der var meget snak, men enten om Minecraft eller mate-

matik. Der var høj koncentration og motivationen var der helt sikkert.18” 

 

Undervejs oplevede vi selvfølgelig også situationer og tidspunkter hvor det fungerede mindre 

godt.  Som Andersen (2006) beskrev og figur 1.1 illustrerede, kan man ende i to forskellige zoner 

hvis udfordringer og kompetencer ikke passer sammen. Den ene zone er kedsomhed, mens zonen der 

eksemplificeres i det følgende er bekymring hvor eleverne kan få en følelse af entropi. Eksemplet er 

med en drengegruppe der røg ud af flow-zonen og gik i stå.19 

 

Dreng 1: “Hvor mange forskellige grader kan man dreje i Minecraft, og hvorfor?” 

Dreng 2: “Okay, vi skal bare dreje den helt vildt mange gange, rundt om den der klods der.” 

D1: “Vi skal os se eller tjek, hvor mange grader man kan dreje rundt om Minecraft.” 

D2: “Jaer… Det skal vi regne os til, ik [D1]?” 

D1: “Århh shit” 

… 

                                                           
17 Egen sammenskrivning af citater fra didaktisk samtale nr. 1 - Se uddrag af samtalen i bilag 5, s. 58 
18 Egen sammenskrivning af citater fra didaktisk samtale nr. 3 - Se uddrag af samtalen i bilag 10, s. 63 
19 Samtale fra lydoptagelse under 4.aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 9, s. 61-62 
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D1: “Okay [D2] kom, vi skal igang igen.” 

D2: “Hvordan finder man ud af hvor mange grader man kan dreje i Minecraft?” 

D2: “Skal jeg spørge om hjælp?” 

 

Refleksion 

Den sidste sløjfe vi ønsker at lave omkring motivation handler om udviklingen gennem aktionerne. 

Den afsluttende didaktiske samtale skabte refleksioner over, at det for drengene ikke var så nyt og 

spændende mere, da de nu havde gennemskuet, at det bare var matematik. Pigerne derimod blev mere 

motiverede længere i forløbet, da de nu var ved at være trygge ved værktøjet og rammerne, men ikke 

var kommet til et punkt hvor det begyndte at blive kedeligt. Samtalen ledte os frem til en forklaring 

der primært gik på, at det nu bare var blevet til klodser og ikke så meget et spil længere. Vi har 

illustreret pointen i figuren nedenfor. “Der var f.eks. ikke nogen "bane" som eleverne skulle gennem-

føre med opgaver undervejs - nu var det bare et værktøj. Ingen spildimension.20”  

                                                           
20 Se citater fra didaktisk samtale nr. 4 - Se uddrag af samtalen i bilag 11, s. 64 

Dreng 

Pige 
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Afrunding 

Det overordnede indtryk når vi samler op på motivation er positivt. Det indledende spørgeskema 

pegede på nogle elever der glædede sig vildt meget til at komme igang, og efter forløbet peger svarene 

i samme retning, nemlig at det har været godt at arbejde med Minecraft. 

Generelt oplevede vi en forskel på kønnene, hvor pigerne var mest optagede af mestring, var dren-

gene mere fokuserede på autonomi og relationer, hvilket må betegnes som naturligt, da drengenes 

spilerfaring var større. 

Der var flere eksempler på elever der var i flow, og det gjaldt både piger og drenge, men vi oplevede 

også at de til tider røg ud af zonen. 

Både teori og empiri pegede på IT som motivationsskabende i sig selv, men det mest centrale er 

nok de reducerede konsekvenser, ligesom vores egne refleksioner peger i retningen af at spildimen-

sionen ikke er uvæsentlig 

I det følgende vil vi analysere Minecrafts anvendelighed som fremmende for samarbejde. 

 

Samarbejde gennem Minecraft 

I det følgende analyserer vi elevernes samarbejde via empiriske eksempler og teoretiske perspektiver. 

Først kigger vi på elevsamarbejde, hvorefter vi analyserer elevernes feedback angående samarbejde. 

Slutteligt opsummerer vi afsnittets centrale pointer. 

 

Repræsentative eksempler på samarbejde 

Analysen af elevernes samarbejde tager udgangspunkt i fire repræsentative eksempler vi har valgt. 

Det ene er en lydoptagelse af drenge der samarbejder, mens de andre er to videooptagelser og én 

lydoptagelse med piger. Der er flere optagelser af pigerne, da de hver især er kortere end lydfilen med 

drengene. Årsagen til denne opdeling er, at vi oplevede en bemærkelsesværdig forskel på drengenes 

og pigernes samarbejde gennem aktionerne. 

Det første punkt i SPIL-princippet var, at der skulle ske en samtidig interaktion. Det ses og høres 

både hos drengene og pigerne, og er generelt et gennemgående tema gennem aktionen. Eleverne sty-

rer hver deres avatar på samme tid, og interagerer samtidig med hinanden. Derudover skal der eksi-

stere en positiv indbyrdes afhængighed. Vi ser hvordan drengene afhænger af deres makker for at 

finde ud af hvordan klodserne skal placeres21: 

                                                           
21 Samtale fra lydoptagelse under 4.aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 9, s. 61-62 
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Dreng 2: “Hvilken vej drejer vi den egentlig?” 

Dreng 1: “Det ved jeg faktisk ikke, men jeg går ud fra, at den her skal være der.” 

D2: “Hvis vi siger vi vender den?” 

D1: “Prøv lige at kigge på min skærm, vi vender den sådan her.” 

 

Samme adfærd kan observeres hos pigerne22: 

 

Pige 1: “Okay, laver du den der?” 

Pige 2: “Ja, det ka’ jeg.” 

 

Både drengene og pigerne afhænger af deres makker. Hvor drengene afhænger af deres makker for 

at konstruere den rigtige figur, afhænger pigerne af hinanden i kraft af deres arbejdsdeling. Dermed 

observeres drengenes og pigernes indbyrdes ansvarlighed. De tager alle del i ansvaret for løsningen 

af opgaven, om end på hver sin måde.  Denne forskel kan skyldes, at drengene har været mere udfor-

drede med deres opgave end pigerne. Det var et tilbagevendende fænomen - så snart opgaven ikke 

udfordrede tilpas, delte eleverne opgaven mellem sig, og lavede hver deres del. Læreren kunne have 

sørget for mere samarbejde, ved at udfordre eleverne med de opgaver de arbejdede med. 

Det sidste punkt i SPIL-princippet er lige deltagelse. Det ses både hos drengene og pigerne at de 

arbejder koncentreret, lige fra start til slut, og der er ingen bemærkelsesværdige eksempler på, at 

nogen arbejder mere end deres makker. 

I forhold til princippet om dialogisk formidling ses denne tendens i udpræget grad hos drengene, 

der gerne indgår i længere dialog om placeringen af klodser. Udover ovenstående eksempel, ses det 

bl.a. i følgende eksempel23: 

 

Dreng 2: “Sådan her?” 

Dreng 1: “Nej, sådan her.” 

D2: “Prøv og’ vend’ den om.” 

D1: “Sådan her?” 

D2: “Nej, vend den om, prøv og se her.” 

 

                                                           
22 Samtale fra videooptagelse under 4. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 12, s. 65 
23 Samtale fra lydoptagelse under 4.aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 9, s. 61-62 
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Hos pigerne forholder det sig anderledes24. 

 

Pigerne arbejder koncentreret uden at sige meget. 

Pige 1: “Skal der så være én der?” 

Pige 2: “... ja ja.” 

Pigerne arbejder videre uden at sige noget. 

 

Her ser vi hvordan pigerne ganske vist afhænger af hinanden, og arbejder sammen om samme opgave, 

men de går ikke dialogisk til værks. De lever således ikke op til princippet om dialogisk formidling. 

Denne observationen støttes af Hanghøjs forskning, der viser at drenge i udpræget grad foretrækker 

holdspil, mens piger i højere grad er solospillere. 

Én af årsagerne til drengenes mere udtalte samarbejde med makkeren, kan findes i PENS-teorien 

om behov. Da pigerne arbejder meget med det grundlæggende behov for mestring, er der ikke over-

skud til at arbejde med andre behov, som f.eks. behov for relationer25: 

 

Pigerne er stødt på en mindre kløft, som de skal forcere. 

Pige 1: “Hvordan kommer du over?” 

Pige 2: “Man hopper.” 

P1: “Hva’? Hvordan kommer du over?” 

Larm. 

P1: “Hvilken vej skal vi? Og hvordan kom du over?” 

Larm, fnisen og snak om grupperne. 

P2: “[P1] kom, så hopper vi.” 

P1: “Aah!” 

Pige 1 faldt ned i kløften. 

P1: “Hvordan kommer man op?” 

P2: “Øh, bøh, bøh… space, space, ja, space.” 

 

                                                           
24 Samtale fra videooptagelse under 4. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 12, s. 65 
25 Samtale fra lydoptagelse under 1. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 6, s. 59 
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Vi har i alt vores empiri ikke ét eneste eksempel på en dreng, der ikke mestrede den grundlæggende 

styring i Minecraft, og ifølge PENS betyder det, at de har bedre overskud til at dække andre behov. 

Det kan være med til at forklare forskellen på drengenes og pigernes adfærd. 

Vi ser også eksempler på distributed principle, da eleverne er i stand til at løse opgaven ved hjælp 

af hinanden. I nedenstående eksempel er en gruppe af piger ved at løse en opgave26: 

 

Piger arbejder med en opgave om drejninger, med en del støj i baggrunden. 

Pige 1: “Nej, nej, du laver forkert.” 

Pige 2: “Der er jo én der, én der og én der.” 

Læreren blander sig, og forklarer hvordan man drejer. 

P1: “Nåh, så den der skal være dernede.” 

P2: “Nååh..” 

 

Selvom ovenstående situation bliver til en sparring mellem de to elever og læreren, ender eleverne 

med at lave opgaven færdig. Det er et eksempel på at viden og færdigheder ikke begrænser sig til den 

enkelte, men er spredt ud over dem man kan samarbejde med. 

Gennem aktionerne har vi set eleverne samarbejde. Samarbejdet har haft forskellige former - nogle 

har uddelegeret opgaver, andre har haft en dialogisk tilgang til opgaverne, men alle har de samarbej-

det. Det har været tilfredsstillende med en bred succes mht. samarbejde, da det er et konkret færdig-

hedsmål for elever i 6. klasse at de kan “...mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om 

matematik” (EMU, s.a.). Derudover er samarbejde et af kompetencemålene for det 21. århundrede. 

Alt i alt kan man sige at vores empiri støtter op om ICILS rapport, hvor 69% af lærerne udtaler, at IT 

øger samarbejdet eleverne imellem.  

Med disse enkelte nedslag i observationer på plads, vil vi nu analysere den konkrete feedback vi 

har fået af eleverne efter forløbet, i form af et afsluttende spørgeskema. 

 

Elevernes feedback 

Elevernes oplevelse af samarbejdet har overordnet efterladt et positivt indtryk. Til påstanden “Jeg har 

været glad for at arbejde i grupper.” erklærede 47% sig enige, og 53% meget enige. Der var således 

ingen elever der ikke havde været glade for at arbejde i grupper. Det er relativt overraskende, da 

Hanghøjs forskning pegede på, at piger foretrækker solospil i forhold til holdspil. En forklaring på 

dette kan findes i, at pigerne som udgangspunkt lettere kommer i flow i sociale sammenhænge. Op-

levelsen af flow resulterer i virkelyst og fordybelse, hvilket kan forklare pigernes glæde over at ar-

bejde i grupper, selvom de normalt foretrækker solospil. 

                                                           
26 Samtale fra videooptagelse under 3. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 13, s. 65 
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Til påstanden “Jeg har været glad for de grupper jeg har arbejdet i.” erklærede 8% sig hverken enige 

eller uenige, 53% var enige og 39% meget enige. Det er positivt at ingen har været decideret utilfredse 

med deres grupper, og ikke overraskende at der var nogle der ikke var glade for deres gruppe. Årsagen 

kan muligvis findes i det Gee (2007) kalder regime of competence principle. Da der i enkelte tilfælde 

har været grupper med stor niveauforskel på enten Minecraft- eller matematikfærdigheder, har det 

sandsynligvis givet udfordringer i forhold til samarbejdet. 

I forhold til påstanden “Min makker og jeg har hjulpet hinanden, når vi ikke kunne finde ud af 

opgaverne.” erklærer 29% sig enige og hele 71% meget enige. Det er ønskeligt at eleverne føler de 

har kunnet hjælpe hinanden, når de har haft problemer, da samarbejde dels er ét af det 21. århundredes 

kompetencemål, såvel som et eksplicit færdighedsmål for 6. klasse. Set i forhold til Gees distributed 

principle er det ligeledes med til skabe læring for alle involverede. 

Til spørgsmålet “Synes du, at I er blevet bedre eller dårligere til at samarbejde ved at arbejde med 

Minecraft?” svarer hele 42% at det ikke har ændret sig, mens 35% mener de er blevet bedre, og 23% 

mener de er blevet meget bedre. Det er ikke overraskende at så mange ikke føler de er blevet bedre 

af flere årsager. Dels ved vi fra det indledende spørgeskema at 75% af eleverne synes de er gode til 

at samarbejde i klassen.27 Dels er det begrænset hvor meget man kan nå at ændre med 8 lektioner i 

én klasse. 

Nu vi har gennemgået elevernes feedback, vil vi kort opsummere centrale pointer fra vores analyse 

af elevernes samarbejde. 

 

Afrunding 

Eleverne har generelt været gode til at samarbejde, på hver sin måde. Drengene har været gode til at 

samarbejde i en dialog med hinanden, mens pigerne i højere grad har uddelegeret opgaver til hinan-

den. Set i lyset af læring som en social proces, hvor sproget er det bærende, vil drengenes form for 

samarbejde være at foretrække, men pigerne kan muligvis opnå det efterhånden som de bliver mere 

fortrolige med teknologien. 

Vores selvproducerede empiri synes også at bekræfte ICILS rapportens påstand om, at IT kan være 

med til at fremme elevernes samarbejde, men ikke nødvendigvis uden incitament f.eks. i form af 

opgaver, der presser eleverne til at samarbejde. 

I det følgende vil vi analysere Minecrafts anvendelighed til at erhverve sig matematiske kompe-

tencer. 

                                                           
27 Spørgeskemaets resultater er sammenfattet i bilag 1, s. 50-51 
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Matematiske kompetencer gennem Minecraft 

I det følgende analyserer vi elevernes anvendelse af matematiske kompetencer ved inddragelsen af 

teoretiske perspektiver på empiriske eksempler. Som det første analyserer vi repræsentative eksem-

pler på elevernes matematiske kompetencer, hvorefter vi analyserer elevernes feedback angående 

samme. Slutteligt opsummerer vi afsnittets centrale pointer. 

 

Repræsentative eksempler på matematisk kompetencebrug 

Til at analysere elevernes brug af matematiske kompetencer, har vi valgt at tage udgangspunkt i tre 

repræsentativt udvalgte eksempler. Her er der tale om tre videoklip, som vi vurderer gengiver det 

typiske indtryk vi fik af elevernes brug af matematik. 

I det første videoklip vi behandler, er to elever i gang med at løse en opgave om drejninger. De 

sidder alene i et mørkt rum, og de er dybt optaget af den opgave de er ved at løse.28 

 

Elev 1: “Så skal der være en grå lige hér.” 

Elev 2 placerer en klods. 

E1: “Nej der, til venstre.” 

E2: “Okay.” 

Elev 2 begynder at fjerne klodsen igen. 

E1: “Nej, grå. Grå der.” 

Elev 2 placerer klodsen på ny. 

E1: “Der ja, så’en.” 

Elev 1 begynder at gå rundt om figuren og inspicere den, mens elev 2 placerer klodser. 

E2: “Der. Der. Der. Og så der. 

Elev 2 svæver op over de fire figurer, og kontrollerer at det ser rigtigt ud. 

E2: “Sådan her. Det var første opgave.” 

 

I forhold til princippet om active, critical learning principle lever denne situation til en vis grad op 

til begge dele. Eleverne er tydeligt aktive og deltager begge i konstruktionen af figuren. Man kan også 

                                                           
28 Samtale fra videooptagelse under 4. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 14, s. 66 
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argumentere for, at de arbejder kritisk i og med de selv har lavet figuren der skal spejles, og til sidst 

forholder sig kritisk til hvordan figuren ser ud. 

Eleverne udstråler tydeligt at de er i flow, da de er helt opslugt af den opgave de er i gang med. 

Eksemplet indikerer det samme som Bos et al. påstår, når de siger at de visuelle billeder skaber en 

tydeligere sammenhæng. Eleverne går rundt om figurerne, og ser om de virkelig er de samme figurer. 

Eleverne i ovenstående eksempel arbejder med at dreje en figur, som stemmer fint overens med 

færdigheds- og vidensmålene for mellemtrinnet, hvor eleverne skal kunne tegne rumlige figurer og 

fremstille mønstre ved hjælp af drejninger med digitale værktøjer (EMU, s.a.)29. I projektet nåede vi 

ikke decideret at arbejde med mønstre, men vi vidste fra de didaktiske samtaler, at denne klasse ikke 

var synderligt stærke i drejninger, så vi tilpassede opgaverne deres niveau, så opgaverne ikke blev 

umulige for dem. Eleverne tilkendegav senere, at de syntes opgaverne havde været passende. 

Til gengæld levede eleverne til fulde op til færdighedsmålet om, at kunne kommunikere varieret 

mundtligt med og om matematik (EMU, s.a.), ligesom det at arbejde kreativt er en del af kompeten-

cemålene for det 21. Århundrede. 

I en anden situation arbejder to andre elever med en spejlingsopgave. Den ene elev pladserer klod-

ser, mens den anden har overblikket fra siden. Den anden elev har imidlertidigt svært ved at finde en 

god vinkel30. 

 

Elev 1: “Nå, [Elev 2], det er fordi vi skal længere op.” 

E2: “Aah.. Jeg prøver lige… Øjeblik, [E1], jeg kommer lige. Jeg ska’ li’ noget.” 

Elev 2 render væk fra det aflukke eleverne befinder sig i, og ned af gangen, med sin avatar. 

E2: “Jeg skal lige noget, [E1], jeg kommer igen. 

Elev 2 render rundt om hjørnet, og hen til det aflukke der tilhører en senere opgave. 

E2: “Jeg skal bare lige hen, hvor jeg kan se bedre… Jeg kommer hen til dig.” 

Elev 2 hopper op på den på lærerkonstruerede figur i en senere opgave, og videre op på muren. 

Herfra har han et tydeligt udsyn over deres egen opgave. 

E2: “Sådan [E1], så står jeg herhenne og kigger.” 

 

Vi ser hvordan eleven tænker kreativt for at finde en måde at få bedre udsyn. Det kan være tegn på at 

han er i flow, da den kreative tænkning skyldes en følelse af negentropi. Hvis man ser det i forhold 

                                                           
29 Aktionsplaner og matematiske kompetencer, færdigheds- og vidensmål er sammenfattet i bilag 3, s. 53-54 
30 Samtale fra videooptagelse under 3. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 15, s. 67 
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til det 21. århundredes kompetence mål, er det både et tegn på kreativ tænkning, men også et tegn på 

problemløsning. At han gør muren til en platform at stå på, er tegn på at han skaber mening, der for 

andre virker uforudsigelig, hvilket gør det til aktiv, kritisk læring. 

I den næste situation vi har valgt at fremhæve, er eleverne i gang med at evaluere deres opgaver, 

sammen med læreren i plenum, i slutningen af 3. lektion31. 

 

Lærer 1: “I blev bedt om at dreje den 90 grader, så må I da også kunne argumentere for hvorfor 

den er drejet 90 grader.” 

Lærer 2: “Og ikke f.eks. 70.” 

Elev 1: “Fordi det stod der vi skulle gøre.” 

L1: “Hvorfor er det ikke 70 grader det der?” 

Elev 2 rækker energisk hånden i vejret. 

L1: “Dejligt, [E2].” 

E2: “Fordi så går det ikke op.” 

L1: “Det er et dårligt svar.” 

E2: “Hvad?” 

L1: “Ej, det er ikke et dårligt svar, men det er ikke rigtigt.” 

                                                           
31 Samtale fra videooptagelse under 3. aktion - Se uddrag af samtalen i bilag 16, s. 67 
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Læreren har sandsynligvis ledt efter et svar i stil med “Fordi det er en regulær firkant, alle hjørner er 

vinkelrette.” Eleven har sandsynligvis ment noget i stil med “Hvis det ikke er 90 grader, går det ikke 

op med vinkelsummen i et kvadrat.” men læreren genkender ikke elevens svar som et gyldigt svar. 

Det er et godt eksempel på den kritiske læring, da eleven finder mening der er så uforudsigeligt for 

læreren, at denne intuitivt afviser det. 

Eksemplet understreger også en anden pointe i brugen af Minecraft til arbejdet med geometri. 

Selvom eleverne har haft stor gavn af at gå rundt ved figurerne der skal flyttes, drejes og spejles, var 

det meget svært for dem at forstå hvorfor en drejning kunne være andet end 90 grader i virkeligheden, 

og ikke i Minecraft, hvor alt er konstrueret af heksaeder. 

Gennem aktionerne har eleverne arbejdet med geometri. Primært spejlinger, drejninger og flytnin-

ger, men også med areal og rumfang. Det stemmer godt overens med faghæfte 48 (UVM, 2010), der 

lægger op til at eleverne skal opbygge digitale kompetencer, såvel som faglige mål for 4. - 6. klasse 

i forskellig grad. Det synes at bekræfte påstanden om, at Minecraft er godt til at arbejde med eksem-

pelvis problemløsning, areal og omkreds, og generelt give eleverne visuelle billeder. 

Fra disse enkelte observationer, vil vi nu beskrive relevante pointer fra elevernes afsluttende feed-

back, der igen har form af et spørgeskema. 

 

Elevernes feedback 

Det generelle indtryk har været, at eleverne har været passende udfordret over sværhedsgraden i op-

gaverne. Til påstanden “Opgaverne vi har arbejdet med, har været for lette.” erklærer 29% sig uenige, 

mens 18% erklærer sig enige. De resterende 53% er hverken enige eller uenige i udtalelsen. I forhold 

til påstanden “Opgaverne vi har arbejdet med, har været for svære.” er billedet stort set det samme. 

35% erklærer sig uenige, mens 65% hverken er enige eller uenige. Det indikerer at den grundlæg-

gende sværhedsgrad af opgaverne var passende. Da differentiering var indtænkt i opgaverne, kunne 

vi have opfordret de dygtigste til at vælge nogle sværere opgaver. 

Vores overordnede indtryk viser, at eleverne har lært noget matematikfagligt af at spille Minecraft, 

og det samme indtryk har eleverne. Til spørgsmålet “I hvor høj grad føler du, at du har lært noget 

omkring matematik gennem Minecraft?” Svarer hele 76% at de i nogen grad føler de har lært noget. 

6% føler de har lært rigtig meget, mens 18% ikke føler de har lært noget. Vi vurderer der bestemt er 

potentiale i at undervise i Minecraft, men ligesom alle andre metoder tager det tid at vænne sig til. 
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Desuden ser vi flere styrker ved det til kompetencetræning end egentlige færdigheds- og vidensmål, 

da man f.eks. kan risikere at elevernes opfattelse af geometri bliver for kantet32. 

På samme spørgeskema blev eleverne bedt om at nævne, hvad de mener de har lært. Her nævner 

nærmest alle elever i en eller anden grad drejninger, spejlinger og flytninger. Det er interessant at 

ingen af eleverne nævner samarbejde, selvom det har været et fokus gennem aktionen. Og på trods af 

at flere mener de er blevet bedre til at samarbejde, mener de ikke det er noget de har lært. 

 

Afrunding 

Eleverne har gennem aktionerne arbejdet med geometri og samarbejde i Minecraft. Det har været 

gavnligt for læringen at de kunne gå rundt mellem figurerne, hvilket vores teori forudså. Til gengæld 

har det ikke været fremmende for forståelsen af drejninger at Minecraft er en verden af firkanter. 

Vores afsluttende spørgeskema indikerer at eleverne generelt har været tilstrækkeligt udfordrede. 

Der har været fokus på kompetencer, herunder problemløsning, samarbejde, kreativ tænkning og 

kritisk tænkning, hvilket ligger fint i tråd med 21st Century Skills, såvel som matematiske kompeten-

cer jf. Forenklede Fælles Mål. 

Med den sidste del af analysen på plads, vil vi herfra bevæge os over i opgavens diskussionsafsnit, 

hvor vi vil diskutere dele af opgavens teori og faglige ståsted. 

 

                                                           
32 Citater fra didaktisk samtale nr. 3 - Se uddrag af samtalen i bilag 10, s. 63 
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Diskussion 

Gennem denne opgave argumenterer vi for brugen af Minecraft i undervisningen, da de fleste elever 

kender spillet hjemmefra. Det er dog ikke alle der synes det er en god idé. F.eks. mener Thomas Ziehe 

at skolen ikke skal forsøge at være som hjemmet, men i stedet bevidst forsøge at være anderledes 

(Ziehe, 2004). Med indførelsen af den nye folkeskolereform har skolen også lagt beslag på en større 

del af elevernes fritid, og det vil være en diskussion værdig, om det er ønskeligt skolen tager mere og 

mere af elevernes fritidsinteresser (Schang, 2015). 

I relation til det faglige indhold i aktionerne var det ikke optimalt at arbejde med drejninger, selvom 

forskydninger og spejlinger fungerede godt. Vi kunne eventuelt have arbejdet med areal og rumfang, 

som Bos et al. anbefalede, og måske fået bedre resultater. Da en del elever arbejdede med deres basale 

metringsbehov, har vi ikke anset indholdet som værende altafgørende, i forhold til at lære spillet at 

kende. Desuden er Minecrafts faglige styrker én af de erfaringer vi har gjort os gennem projektet. 

I forhold til at anvende aktionslæring som undersøgelsesmetode, opfatter vi det som en god måde 

at afprøve nye metoder. Man kan selvfølgelig være kritisk overfor vores resultater, da de er indsamlet 

i en lokal kontekst, og derfor ikke kan betegnes som almengyldig viden. Minecraft var en personlig 

idé, og altså ikke noget der udsprang af et konkret problem. En anden tilgang til projektet kunnet have 

været, at man i højere grad arbejdede med metoder, hvor der var evidens for effekten.  

Ser man på vores indsamlede empiri, mener vi, at den var omfangsrig og af høj kvalitet. Skulle den 

have været mere præcis, kunne vi have udstyret observatørerne med mere udførlige spørgeskemaer, 

for at fastholde observationer mere detaljeret. Desuden kunne vi have søgt en jævn kønsfordeling af 

videoempirien, ligesom vi kunne have produceret mere empiri fra 2. aktion, hvor vi i højere grad var 

fokuserede på at imødekomme de tekniske vanskeligheder.  

Vi har set hvordan Minecraft har været god til at fremme matematiske kompetencer som problem-

løsning og kreativ tænkning, nærmere end færdigheder. Set i forhold til 21st Century Skills er det 

ønskeligt, men hvis man ser det i forhold til den danske samfundsdiskurs med øget fokus på nationale 

test og PISA-undersøgelser, kan man diskutere den praktiske anvendelighed af Minecraft som red-

skab. Senest er de mange test dog blevet udsat for fornyet kritik fra flere kanter (Bundsgaard, 2016 

& Ravn, 2016), så måske 21st Century Skills virkelig er fremtidens kompetencer? 

Vi vil nu sammenfatte analysen i en konklusion. 
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Konklusion 

Gennem denne opgave har vi arbejdet med brugen af Minecraft i et undervisningsperspektiv, og har 

i den forbindelse været interesseret i at se om det kan være med til at fremme elevernes motivation, 

samarbejde samt matematiske kompetencer. 

Set i forhold til elevernes motivation, fungerer Minecraft rigtig godt. Vi har set hvordan det opfyl-

der adskillige PENS-behov, som behovet for mestring, autonomi og relation. Desuden har vi set 

mange eksempler på elever i flow. Vores opfattelse stemmer godt overens med danske læreres gene-

relle opfattelse af, at IT virker motiverende i sig selv. Derudover svarede eleverne i deres afsluttende 

evaluering, at det har været meget motiverende for dem at arbejde med Minecraft. Alt i alt kommer 

motivationen næsten af sig selv, hvis bare Minecraft benyttes som redskab, så længe man ikke fjerner 

alle spilelementer og reducerer spillet til centicubes. 

I relation til elevernes samarbejde, fungerer Minecraft godt. Vi har set adskillige eksempler på, at 

eleverne afhang af hinanden til at løse opgaver på forskellig vis, ligesom at mange af CL’s SPIL-

principper er blevet opfyldt. Hvis de stillede opgaver har været af et passende udfordrende niveau, 

har det virket fremmende for den dialogiske formidling eleverne imellem. Hvis eleverne ikke var så 

udfordrede, var de mere tilbøjelige til at dele opgaverne mellem dem. Elevernes feedback peger også 

på, at de har kunnet afhænge af deres makker, hvis de ikke selv kunne. Hvor motivationen kom af sig 

selv, skal læreren muligvis intervenere i forskellig grad, for at sikre samarbejdet. 

Mht. elevernes matematiske kompetencer, var resultatet flertydigt. Minecraft er godt til det visuelle 

i geometri, da eleverne kan gå rundt mellem figurerne. Det var problematisk i relation til drejninger, 

da alt kun kan drejes i intervaller af 90 grader. Eleverne har kommunikeret i vid udstrækning om 

matematik, ligesom de har øvet sig på at forskyde, spejle og dreje, uden det har været kedeligt. Der-

udover har eleverne levet op til mange af det 21. århundredes kompetencer, og vist potentialer til 

kompetencetræning i højere grad end almindelige færdigheder. Vi vurderer at Minecraft er et kraft-

fuld redskab, hvis man benytter sig af det, der gør Minecraft unikt. 

Alt i alt vurderer vi Minecraft som værende et anvendeligt redskab, til at supplere matematikun-

dervisningen. Dog er det ikke noget vidundermiddel, der kan løse alle problemer uden grundig over-

vejelse og implementering. 
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Perspektivering 

Hvis vi skulle se fremad, og gennemføre flere aktioner, ville vi tage fat i det, der gør Minecraft unikt. 

I stedet for at dreje, spejle og forskyde, kunne eleverne arbejde mere problemorienteret med areal og 

rumfang, og eksempelvis bygge bygninger ud fra bestemte parametre, og efterfølgende undersøge 

dem. Desuden ville vi gøre tiltag for at sikre samarbejdet i grupperne, hvad enten det skulle være 

udfordrende opgaver, eller sideløbende samarbejdsøvelser. Hvis målet var anvendelse af Minecraft 

på sigt, ville vi i højere grad inddrage digital dannelse. Det tager lang tid at lave Minecraft verdener 

med skarpt definerede rammer, og hvis de skal færdes sammen i et grænseløst fællesskab, kræver det 

øvelse. 

Man kunne også have anvendt et behavioristisk læringssyn, og efterfølgende tilrettelagt opgaverne 

og undervisningsmiljøet efter det. Her ville vi sandsynligvis også finde Minecraft anvendeligt, da vi 

har set hvordan det ikke er kedeligt at udføre den samme øvelse flere gange i Minecraft, ligesom 

computerspil generelt er særligt anvendelige, da de giver øjeblikkelig respons. 

I det følgende har vi samlet vores erfaringer om Minecraft i en handleanvisning, der kommer med 

gode råd og idéer til hvordan man kan arbejde med det i undervisningen. 

 

Handleanvisning 

Da vi gennem vores aktionslæringsforløb og bachelorprojekt er blevet en hel del klogere på Mine-

craft, og ikke mindst fået samlet masser af erfaringer, har vi besluttet at samle disse i en handleanvis-

ning til inspiration for andre. 

Vi kan lige så godt kan være ærlige, og erkende at teknikken er fjende nummer ét når man arbejder 

med virtuelle onlinefællesskaber. Vi oplevede problematikken på egen krop flere gange, især i for-

bindelse med vores 2. aktion. Der er mange faktorer at tage højde for, men når man først er ude over 

disse ting, så er det forholdsvis let at gå til, også uden at man er ekspert på området. 

Vores erfaring peger på, at det er en god idé at lade elever med samme mesteringsniveau udforske 

spillet sammen. Vores elever var spændte på at komme igang, så det at skulle vente på sin uerfarne 

makker var ikke lige sagen, når man selv var så motiveret for at komme igang. Ved at parre elever på 

samme niveau, kan de bedre udforske tingene i deres eget tempo, og de har også mere forståelse for 

hinandens problemer og villighed til at hjælpe. 

Man kan arbejde med mange ting i Minecraft, og også i andre fag end matematik, men der hvor vi 

mener at der er mest at hente, er når eleverne selv er på banen. Det er kompetencerne der skal i spil, 
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så eleverne selv får lov at bidrage med deres kreative indspark til problemløsning og ræsonnementer. 

Det er netop et af de områder hvor Minecraft kan noget særligt. 

Desuden vil vi opfordre til at lade eleverne dele deres arbejde og lade sig inspirere af hinanden. 

Eleverne er generelt meget nysgerrige omkring hvad de andre laver, hvorfor vi ser det som en oplagt 

mulighed for vidensdeling på forskellige vis. 

Hvis man ønsker at arbejde med samarbejde, er det en god ide at lave nogle opgaver og udfordrin-

ger der fordrer dette. Man skal forsøge at skabe rammer hvor eleverne er gensidigt afhængige af 

hinanden, og hvor der eventuelt er problemer der ikke kan løses individuelt. 

En anden unik egenskab ved Minecraft er de visuelle rammer. Det giver nogle nye muligheder at 

kunne udforske figurer ved at kunne gå rundt om dem og analysere dem, hvorfor vi også ser det som 

et værktøj til evaluering med f.eks. Screencast, da man så kan demonstrere og forklare samtidigt. 

Den sidste pointe går på, at man ikke bare må reducere Minecraft til at være et tomt lærred med 

centicubes. Der skal laves nogle rammer og en didaktisering af værktøjet, f.eks. ved at fastholde noget 

af spildimensionen, så man får mulighed for at ride videre på den bølge af motivation, som Minecraft 

efter vores mening skaber. 

Alt i alt vil vi opfordre alle med interesse, til at afprøve det på forskellige måder i undervisningen, 

så vi sammen kan få flere erfaringer og blive bedre til at udnytte potentialerne. 
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Bilag 
Bilag 1 - Sammenfatning af indledende spørgeskema 
 

 

 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Læreruddannelsen i Nr. Nissum Bachelorprojekt Tirsdag d. 05. april 2016 
VIA University College Minecraft i Matematik LN-Bachl 2012 

Jesper Isen, 188643 & Christian Dons, 189554  51 
 

 
 

 
 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Læreruddannelsen i Nr. Nissum Bachelorprojekt Tirsdag d. 05. april 2016 
VIA University College Minecraft i Matematik LN-Bachl 2012 

Jesper Isen, 188643 & Christian Dons, 189554  52 
 

Bilag 2 - Sammenfatning af interviews 
 

Interview 1. 

Matematik er fint, man lærer noget og jeg synes det er sjovt. Jeg kan bedst lide at arbejde i store 

grupper, fordi jeg godt kan lide at arbejde sammen med folk. Jeg ved godt hvad Minecraft er, men 

jeg kender det overhovedet ikke og har ikke prøvet det før. Jeg synes det lyder spændende og glæder 

mig til det. Jeg ved ikke om man kan lære af det, for jeg kender ikke så meget til det, men det kan 

godt være man kan det. Man kan måske arbejde med arealer derinde. 

 

Interview 2. 

Når man kan finde ud af matematik synes jeg det er sjovt. Vi bruger tit computerne i undervisningen. 

Jeg kan godt lide computere. Ja jeg kender det godt og spiller det selv, men ikke så meget mere. Jeg 

har spillet det rigtig meget, og synes det er sjovt at lave. Jeg tror godt man kan lære matematik gennem 

et computerspil, f.eks. hvis vi skal lave et areal og så prøve at bygge det, for det er lidt ligesom 

centicubes. 

 

Interview 3. 

Matematik er fint nok, undtagen når vi har sådan noget mønstre og geometri, for det er svært. Hvis 

man skal snakke om noget kan jeg bedst lide at være sammen to og to. Vi bruger for det meste com-

puterne hele tiden i matematik. Jeg kender godt Minecraft og har spillet det, men spiller det ikke rigtig 

mere. Det er sjovt at spille det hvis man gør det med vennerne, ellers er det ikke så sjovt. Jeg tror på 

at man kan lære matematik af at spille computerspil, men jeg ved ikke lige hvordan. Man kan måske 

lære økonomi af det, hvis man f.eks. spiller på er server hvor man skal købe sit hus og selv tjene 

penge op. 

 

Interview 4. 

Nogen gange er matematik lidt kedeligt, for nogen gange er det meget svære opgaver, f.eks. ting som 

man ikke forstår. Vi arbejder tit sammen med vores makker, og det er fint for jeg kan bedst lide at 

arbejde sammen med én anden. Vi bruger næsten computerne hele tiden i matematik. Jeg kender godt 

Minecraft og har spillet det lidt, men ikke så meget. Jeg har ikke spillet det tidligere, men er begyndt 

at spille det lidt nu. Jeg synes det er meget sjovt at bygge ting. Man kan vel godt lære matematik 

gennem Minecraft, men jeg ved bare ikke lige hvordan, men jeg glæder mig til at prøve det og tror 

det bliver sjovt. 
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Bilag 3 - Aktioner og matematiske kompetencer 
 

Den overordnede beskrivelse for 4 - 6. klasse 
Hverdagserfaringer og de erfaringer, eleverne får i skolen, er fortsat udgangspunktet for undervisnin-

gen. 

Eleverne bygger med lærerens støtte videre på deres forskellige matematikrelevante erfaringer, bl.a. 

ved at engagere sig i undersøgelser, opgaver og spil, hvor der arbejdes både mundtligt og skriftligt. 

Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte 

elever gradvist udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. I de en-

kelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stof-

områder. 

 

Kompetenceområder 

- Geometri og måling 

- Matematiske kompetencer 

 

1. lektion - Hvilke aktioner sættes i værk 
1. Opstart med matematik i computerspillet/programmet Minecraft EDU 

2. Arbejde sammen i par om at løse nogle opgaver i den første Minecraft EDU Tutorial 

3. Arbejde sammen og nå til enighed i en mindre gruppe om at finde frem til og løse en selv-

stændig opgave 

4. Undersøge og samtale om den matematik der kan være på spil i Minecraft EDU 

 

Færdigheds- og vidensmål 

Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik 

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser 

Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer 

 

2. lektion - Hvilke aktioner sættes i værk 
1. Sammensætning af grupper på ny måde - en der er god til Minecraft + en der er god til mate-

matik (de to ting kan godt overlappe hinanden) 

2. Arbejde med “rigtige” matematikopgaver (sammenlignet med sidste gang) 

3. Arbejde undersøgende og problemorienteret i dele af opgaverne 

4. Samarbejde i par, og kommunikationen om matematik imellem dem 

 

Færdigheds- og vidensmål 

Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde 

Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende 

arbejde med digitale værktøjer 

Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik 

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser 

Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder teg-

neformer i digitale værktøjer 

Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal 

Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder 

med digitale værktøjer 
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3. lektion - Hvilke aktioner sættes i værk 
1. Sammensætning af grupper efter Minecraft evner (Ala aktion 1) 

2. Arbejde med næsten samme opgaver som sidst, men nu med mulighed for niveauvalg 

3. Opgaverne er tilgængelige på papir med billeder af eksempler på løsninger 

4. Fokus på samarbejdet i deres par, hvilken kommunikation foregår der i mellem dem 

 

Færdigheds- og vidensmål 

Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde 

Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende 

arbejde med digitale værktøjer 

Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik 

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser 

Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder teg-

neformer i digitale værktøjer 

Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal 

Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder 

med digitale værktøjer 

Eleven kan anslå og bestemme rumfang 

Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang 

 

4. lektion - Hvilke aktioner sættes i værk 
1. Lille ændring i gruppesammensætningen, men stadig efter Minecraft evner 

2. Arbejde med spejling og drejning som induktive/undersøgende opgaver 

3. Kortere og mere intense arbejdsintervaller og flere opsamlinger undervejs i timerne 

4. Arbejde med en verden der er mere åben og ikke tidskrævende at bygge - løse rammer 

 

Færdigheds- og vidensmål 

Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning 

Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale 

værktøjer 

Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde 

Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende 

arbejde med digitale værktøjer 

Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik 

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser 

Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder teg-

neformer i digitale værktøjer 

Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger 

Eleven har viden om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drej-

ninger, herunder med digitale værktøjer 
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Bilag 4 - Sammenfatning af afsluttende spørgeskema 
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Bilag 5 - Didaktisk samtale nr. 1 (på baggrund af observationer) 
Lydfilen hedder Didaktisk samtale nr.1.mp3 (44:04) 

 

Samtale om en ny gruppesammensætning til næste aktion 

03:30 Lærer: ”Så ville du jo meget hurtigt komme til at sige at det er en pige og en dreng der er sammen. 

Det var i hvert fald helt tydeligt den her gang, at det var drengene der var overlegne på det 

der spilerfaring. ” 

Isen: ”Ja, og det er kun naturligt. De lever i hvert fald op til en helt masse fordomme jeg i forvejen 

har haft om det. ” 

Lærer: ”Ja, ja, men det ville ikke… altså så ville det være… Ja, man kan i hvert fald sige at så vil 

fagligheden jo ikke være der hvor man deler op efter. ” 

 

Samtale om vurderingen af aktionen 

13:05 Dons:  ”Skal vi snakke lidt om hvad der fungerede godt, eller har vi været omkring det? ” 

Lærer: ”Jamen hvad synes i selv der fungerede godt, kunne man ikke sige det sådan? ” 

Isen: ”Jo. Jeg synes, jeg synes at de var bare på! ” 

Lærer: ”Ja. ” 

Isen: ”Det var nærmest som vi havde regnet med, men hensyn til motivationen. ” 

Lærer: ”Ja. ” 

Isen: ”De var bare på lige fra starten af, og skulle nærmest holdes tilbage, og så skulle de slippes 

løs når det var. Og da de så var i gang med det, så var de også rigtig, rigtig gode til at 

fastholde koncentrationen med det, i et øh, hvad kan man sige, sådan i et niveau der var 

godt og passende. ” 

Lærer: ”Ja. ” 

Isen: ”De var fordybede i det. ” 

Lærer: ”Ja. ” 

Isen ”Og de var gode til at hjælpe hinanden. ” 

Lærer: ”Ja. Så den der tese i havde om at motivationen i sig selv, den kunne være fremmende for 

læringen, hvis man nu skulle snakke sådan. Så kunne man sige, de var i hvert fald i flow, 

de var i hvert fald fordybede og de var i hvert fald indstillede på at det her det bliver fedt 

og det vil vi gerne. ” 

Isen: ”Lige præcis ja, de var i hvert fald i flow ja! ” 

Lærer: ”Det er jo fedt, altså. ” 

Isen: ”Ja det vil jeg sige ja. ” 

Lærer: ”Ja… øhmn så de gjorde hvad i ligesom havde tænkt de skulle gøre? ” 

Isen: ”Ja, det gjorde de ja. Hvad tænker du Christian? ” 

Dons: ”Ja, det tænker jeg også, og det er jo også sådan at hvis vi skal kigge på hvordan vi oplevede 

elevernes respons. De var jo netop i gang, glædede sig helt vildt, og gjorde jo egentlig det 

de blev sat i gang med.” 

Lærer: ”Ja. ” 

Isen: Ja, og det på trods af, som vi snakkede om første gang der, hvordan kan vi overhovedet gøre 

andet end at skuffe. Så synes jeg faktisk vi gjorde det, de virkede ikke skuffede nogen af 

dem endnu. 

Lærer: ”Nej, men det var jo en rimelig løs opgave, den var let at komme til. ” 
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Bilag 6 - Lydoptagelse fra 1. aktion med to piger 
Lydfilen hedder Minecraft spil, [Elev1] og [Elev2], aktion 1.mp3 (56:08) 

 

Pigerne er stødt på en mindre kløft, som de skal forcere. 

04:25 Elev 1: “Hvordan kommer du over?” 

Elev 2: “Man hopper.” 

Elev 1: “Hva’? Hvordan kommer du over?” 

Larm. 

Elev 1: “Hvilken vej skal vi? Og hvordan kom du over?” 

Larm, fnisen og snak om grupperne. 

Elev 2: “[Elev 1] kom, så hopper vi.” 

Elev 1: “Aah!” 

Pige 1 faldt ned i kløften. 

Elev 1: “Hvordan kommer man op?” 

Elev 2: “Øh, bøh, bøh… space, space, ja, space.” 

 

12:52 Elev 2: ”Jah, jeg er hernede, jeg har fundet en udgang!” 

Elev 1: ”Er jeg den rigtige vej?” 

Elev 2: ”Jeg tror jeg fandt en udgang, jeg fandt en udgang. Så skal ned ned der. Jaah, vi er ude shit vi 

er syge [Elev 1]!” 

 

Intensiv snakken omkring spillet er i gang. Det larmer en del da flere grupper er tæt på 

51:20 Elev 1: Ej, det er sjovt at spille det her. Hvordan kan matematik egentlig være sjovt? Matematik plejer 

at være kedeligt. 

Elev 2: Det var da et dårligt spørgsmål [Elev 1]. 

 
 

Bilag 7 - Lydoptagelse fra 1. aktion med to drenge 
Lydfilen hedder Minecraft spil, ukendte elever 1.mp3 (56:36) 

 

03:10 Elev 1: ”Du skal bare op til døren, jeg er her.” 

Elev 2: ”[Elev 1] Hvordan kommer jeg derover?” 

Elev 1: ”Du skal bare hele vejen over, du skal ind til den der dør der.” 

Elev 2: ”Derovre ik’ os?” 

Elev 1: ”Ja, du skal øhh… Der er en trappe dernede.” 

Elev 2: ”Skal jeg helt derned?” 

Elev 1: ”Jaer.” 

Elev 2: ”Okay.” 

Elev 1: ”Det er fucking sjovt det her! [Elev 1] du skal bare lige vide at jeg åbner døren for dig lige om 

lidt.” 

Elev 2: ”Jaer, jeg er på vej derover.” 

 

Eleverne er i gang med at finde vej til det afsluttende samlingssted 

14:52 Elev 1: ”You made it. Wuuuu, we made it [Elev 2], [Elev 2] we made it! Be careful, don’t get lost in 

the deep caves. Det li’meget hahaha.” Vi er færdige [lærer] 

Elev 2: ”Ej vi er altså ikke færdige endnu [Elev 1], vi er ikke nået til den der landsby endnu.” 

Elev 1: ”Hvad mener du med landsby?” 

Elev 2: ”Vi skulle jo nå til den der lejr en, den er vi ikke nået til endnu. Jeg tror vi skal op her.” 
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Bilag 8 - Videooptagelse fra 1. aktion med to piger 
Videofilen hedder to piger har seriøst svært ved Minecraft.mov (04:30) 

 

02:46 Elev 2: ”Hvordan kommer man ind?” 

Lærer: ”Det er jo så der i skal bygge med de der jord i samler sammen, så i kan lave en trappe.” 

Elev 1:  “Hvordan samler jeg jordet sammen?” 

Lærer:  “Det gør du ved at slå det i stykker, du kan se du har 3 dernede.” 

Elev 2:  “Hvordan sætter man jordet?” 

Lærer:  “Det gør du på højre klik.” 

Elev2: “Jamen hvorfor er der så jord dernede?” 

Lærer: “Hun har 3 og du har 1.” 

Elev 2: “Hvordan kan du se at jeg kun har 1?” 

Elev 1: “Fordi der ikke står noget tal.” 

Lærer: “Så sætter du den ved at højre klikke på musen.” 

Elev 2: “Højre klikker?” 

Elev 1: “Og hvordan tar' man den?” 

Lærer: ”Og du kan se, når du er her, så kan du klikke på 1, 2, 3 alt efter hvilket felt det er.” 

Lærer: ”Den anden musetast. Højre klik, det der er venstre.” 

Elev 1: ”Nej det er højre det her.” 

Lærer: ”Ja, ja, men det er også den du sætter det på.” 

Elev 1: ”Aha.” 
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Bilag 9 - Lydoptagelse fra 4. aktion med to drenge 
Lydfilen hedder [Dreng1] og [Dreng2], aktion 4.mp3 (47:32) 

 

03:28 Elev 1: "Og den skal være der, og den skal drejes." 

Elev 2: "Hvilken vej drejer vi den egentlig?" 

Elev 1: "Det ved jeg faktisk ikke, men jeg går ud fra, at den her skal være der". 

Elev 2: "Hvis vi siger vi vender den?" 

Elev 1: "Prøv lige at kigge på min skærm, vi vender den sådan her. Ikke også?" 

Elev 2: "Sådan her?" 

Elev 1: "Nej, sådan her." 

Elev 2: "Prøv og vend’ den om." 

Elev 1: "Sådan her?" 

Elev 2: "Nej, vend den om, prøv og se her." 

Elev 1: "Det er sådan den er i forvejen." 

Elev 2: "Nej, det er ikke?" 

Elev 1: "Hvad mener du?" 

Elev 2: "Vi vender den den her vej." 

… 

06:14 Elev 1: "Skal der være en sort en der? Ud fra den der pink der? Nej den er sku da ikke pink. Der skal 

være en grå en der, okay jeg har noget grå her. Der skal være noget grå her, og så skal der være 

noget sort der." 

Elev 2: "Skal der?" 

Elev 1: "Ja." 

Elev 2: "Og så skal der være en grå en her, og en grå en her". 

Elev 1: "Er det ikke sådan? Prøv at kigge her." 

Elev 2: "Er det ikk?" 

Elev 1: "Der, der, der, der... Jo, det er sku, sådan der." 

Elev 2: "Jeg kan prøve at kigge, hvis du kigger her ikke" 

Elev 1: "Ja, det er rigtigt, det er rigtigt" 

Elev 2: "Fuck vi er vilde!" 

Elev 1: "Okay, så skal vi lave en der". 

 

12:38 Elev 2: ”Er vi sikre på at vi har 10 klodser?” 

Elev 1: ”Okay jeg tjekker lige, 1, 2, 3, 4… 8, jaer vi har 10.” 

Elev 2: ”År ha, shit hvor heldigt!” 

 

Eleverne har løst første del af opgaven, og skal nu i gang med anden del 

 

Elev 1: “Hvor mange forskellige grader kan man dreje i Minecraft, og hvorfor?” 

Elev 2: “Okay, vi skal bare dreje den helt vildt mange gange, rundt om den der klods der.” 

Elev 1: “Vi skal os se eller tjek, hvor mange grader man kan dreje rundt om Minecraft.” 

Elev 2: “Jaer… Det skal vi regne os til, ik [Elev 1]?” 

Elev 1: “Århh shit” 
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De bliver optagede og forstyrrede af nogen der flyver rundt over dem 

 

Elev 1: “Okay [Elev 2] kom, vi skal igang igen.” 

Elev 2: “Hvordan finder man ud af hvor mange grader man kan dreje i Minecraft?” 

Elev 2: “Skal jeg spørge om hjælp? Hallo, kom lige her, vi ved ikke hvordan fuck vi skal gøre det her 

og dreje.” (Siger han lidt sjovt, og går derefter efter hjælp) 

 

Eleverne læser opgaven op og forbereder sig. De skal finde forskellen på spejling i 180 graders drejning 

 

37:54 Elev 1: ”Så laver du en spejlings- eller sætter glas der er 15 lang.” 

Elev 2: ”Hvor? Her?” 

Elev 1: ”Jaer. 15 blokke lang.” 

Elev 2: ”Her?” 

Elev 1: ”Jaer. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se det er spejlingsaksen. Hvilken figur 

skal vi lave… hmm, skal vi lave et…” 

Elev 2: “Okay, hvilken figur skal vi lave [D1]? Skal vi lave en øhhm..” 

Elev 1: “[Dreng2] jeg ved hvad vi skal lave!” 

Elev 2: “Hvad?” 

Elev 1: “Vi skal lave et dollartegn.” 

Elev 2: “Nej lad være med at lave den hvid, så kan man jo slet ikke se det.” (Han er allerede igang) 

Elev 1: “Okay, jeg laver det i grå.” 

 

De arbejder og bygger 

 

40:00 Elev 1: “Sådan, det der det er et s.” 

Elev 2: “Jeg kigger lige ovenfra. Og så skal der være sådan nogle sorte nogen der i midten, dem laver 

jeg lige. Sådan der, så kommer jeg lige ned.” 

Elev 1: ”Det er et s det der, verdens bedste s i hele verden!” 

Elev 2: ”Skal den være her eller hvad?” 

 

De arbejder videre med resten af opgaven 

 

41:37 Elev 1: ”Det bedste dollartegn i hele verden. Ej [Dreng 2] når det er færdigt ligner det faktisk et dollar-

tegn. Og så tryk der igen. Og så to længere ud her, to ud, to her, to her, Sådan, så har vi lavet et 

dollartegn.”  

Elev 2: ”Fuck det ser fedt ud, sådan der [Navn]!” 

Elev 1: ”Og vi skal spejle den, det betyder at den skal vendes om ikke? 

Elev 2: ”Den er to fra spejlingsaksen.” 

 

De samtaler og arbejder med opgaven 

 

46:25 Elev 1: ”Kom lige herhen. [Dreng 2] prøv og kom og kig, en perfekt spejling. 

Elev 2: ”Kæft det ser godt ud! 

Elev 1: ”Ej, det ser godt ud, fuck jeg er glad!” 

Elev 2: ”Så skal vi dreje en 180 grader.” 
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Bilag 10 - Didaktisk samtale nr. 3 (på baggrund af observationer) 
Lydfilen hedder Didaktisk samtale nr.3.mp3 (29:45) 

 

Samtale om elevernes motivation og samarbejde 

 

09:46 Lærer: ”De fik ikke snakket sammen, de spurgte bare mig hvis de var i tvivl. Så skulle jeg sidde 

og sige at det faktisk er meningen at i skal snakke sammen.” 

Isen: ”Sidder de for tæt derinde til det? Altså jeg lagde mærke til at de sad fem på den der 

langside ovre. Så er det altså godt nok også svært lige at få…” 

Dons: ”Lige der måske, men jeg ved ikke om det som sådan generede dem?” 

Lærer: ”Det tror jeg faktisk heller ikke, for de var så opslugte af det.” 

Dons: ”Man kan jo diskutere om det ville fordre noget godt samarbejde hvis vi tar’ én af deres 

computere? I er nu to sammen, i har den her ene computer.” 

Lærer: ”Ja så er de i hvert fald nødt til, hvis ikke de bare skiftes til.” 

Dons: ”Ja det er jo så lige hvad der ville ske ved det.” 

Lærer: ”Men i hvert fald, så var de meget fokuserede, altså der var ikke noget snak der ikke var 

om matematik eller om Minecraftopgaven. Om det så var matematiksnak eller Mine-

craftsnak det er jo…” 

Dons: ”Jeg synes generelt der var egentlig ret høj koncentration, jeg synes også generelt der 

var meget snak, men det var om Minecraft, det summede sådan ret meget omkring det.” 

Lærer: ”Det var om det de skulle, det var ikke om alt muligt andet. De var på og motivationen 

var der helt sikkert!” 

Lærer: ”Øhm, hvad har jeg skrevet. Jo, så skrev jeg at jeg godt kan være lidt bange for at den 

forståelse af geometri man giver eleverne med Minecraft den, den bliver kantet. Det der 

med at man drejer 90 grader, det er jo den første drejning, men hvis jeg så beder dem 

om at dreje den 30 grader eller jeg beder dem om at spejle på skrå eller…” 

Dons: ”Der er nogle udfordringer i at vi ikke kan dreje andet end 90 grader eller 180 grader 

eller 270 grader.” 

Lærer: ”Ja, eller lave buede figurer. Altså der er altså et eller andet med at det bliver lidt kantet 

og lidt forsimplet geometrien. Men jeg tænker det jo som et rigtig godt udgangspunkt 

og det er et rigtig godt sted at starte, eller som supplement til noget andet.” 
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Bilag 11 - Didaktisk samtale nr. 4 (på baggrund af observationer) 
Lydfilen hedder Didaktisk samtale nr.4.mp3 (29:04) 

 

12:55 Lærer: ”Så skrev jeg noget om motivation, at der var måske værd lige at runde.” 

Isen: ”En grafisk facilitering.” 

Lærer: ”Nu er det ikke nyt og spændende mere. Så nu har nogen af dem fundet ud af, at nu er 

det bare matematik. Og så kan man bruge mere tid på at ødelægge ting og bygge ting 

og ødelægge ting og bygge ting i stedet for.” 

Isen: ”Det er nærmest som, at de har fundet ud af og det er gået op for dem hey det er bare 

matematik det her, og så kan pigerne godt lige sætte sig ned og arbejde koncentreret 

med det.” 

Dons: ”De lyste mere op af det nærmest.” 

Isen: ”Ja, lige præcis. Drengene fandt ud af at de ikke kunne køre PVP og sprænge ting i 

luften.” 

Lærer: ”Sådan er piger vel også, piger kan godt lide sådan noget der er lidt inde i noget trygt 

og en ramme, og det er Minecraft jo for dem nu, for nu har de prøvet det nogle gange.” 

Dons: ”Det kan også argumentere for hvorfor de var lidt skeptiske i starten og det er svært 

og…” 

Lærer: ”Ja, og jeg kan ikke finde ud af det.” 

Dons: ”Men nu er det jo bare matematik med det her værktøj.” 

Lærer: ”Ja, men også at de er blevet trygge ved det værktøj. Men de har ikke arbejdet med det 

i så lang tid så det bliver kedeligt.” 

Dons: ”Nej.” 

Lærer: ”Det er vel det, drengene de er vant til Minecraft, så når de tænker Minecraft, så tænker 

de, at vi bygger noget i er verden hvor vi kan gå rundt og sprænge ting i luften og 

overleve. Altså spil, og det er jo ikke det de får her.” 

Isen: ”Nej.” 

… 

15:34 Lærer: ”Så kunne man også komme ud over det der med at det bare er klodser. For det var helt 

tydeligt, at det ligesom var det drengene faldt af på i dag. Nu er det jo ikke et spil, nu er 

det bare klodser, og man kan altså ikke andet end man kunne, og så er motivationen 

bare lige pludselig meget lille. 
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Bilag 12 - Videooptagelse fra 4. aktion med to piger 
Videofilen hedder pigerne arbejder tavst.mov (00:43) 

 

Pigerne arbejder koncentreret med samme opgave, uden at sige ret meget til hinanden. 

Elev 1: “Skal der så være én der?” 

Elev 2: “... jaja.” 

 

Pigerne fniser begge to, og arbejder videre i stilhed. 

 

Elev 2: “Okay, laver du den der?” 

Elev 1: “Ja, det ka’ jeg.” 

 

Pigerne arbejder videre uden at sige noget. 

 

 

Bilag 13 - Videooptagelse fra 3. aktion med to piger 
Videofilen hedder pigerne samarbejder, guld.mov (03:09) 

 

Piger arbejder med en opgave om drejninger, med en del støj i baggrunden. 

Elev 1: “Nej, nej, du laver forkert.” 

Elev 2: “Der er jo én der, én der og én der.” 

Lærer: “Jamen, prøv at se, den der ta’r jo den der vej. Så skal den næste jo ta’.. Hov, ej..” 

Lærer: “Ja, der kan du se det. Den kører den vej, ik’, og den kører den vej. Så burde den køre 

derud. Og så den sidste skal køre den vej ud. 

Elev 1: “Nåh, så den der skal være dernede.” 

Elev 2: “Nååh..” 

Pigerne går i gang med at fjerne og placere klodser uden at sige noget. 

Elev 2: “[uforståeligt]” 

Pige 1 reagerer ikke på hvad pige 2 sagde til hende, og begge piger arbejder koncentreret videre. 
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Bilag 14 - Videooptagelse fra 4. aktion med to drenge 
Videofilen hedder to drenge samarbejder maksimalt, ren guld.mp4 (01:21) 

 

To elever sidder i mørke, med hver sin skærm. De arbejder med en opgave, hvor de skal dreje en 

figur i Minecraft. 

Elev 1: “Så skal der være en grå lige dér. Har jeg en grå? Ja, det har jeg. Nej, det har jeg ikke.” 

Elev 1: “Der skal være en grå lige dér.” 

Elev 2 placerer hurtigt to grå ved siden af hinanden, og fjerner den sidste af dem. 

Elev 1: “Og der skal være en sort der. 

Elev 2 placerer den sorte klods. 

Elev 1: “Og så pink der. Det har jeg heller ikke.” 

Elev 2: “Pink ovenpå den grå?” 

Elev 1 placerer en pink klods. 

[Utydeligt] 

Elev 1: “Der, der og der. Og så skal der være en grå ved siden af den pinke der.” 

Elev 2: “Ja.” 

Elev 1: “Og så skal der være en sort der. Dér ja. Sådan der. Og så en grå der.” 

Elev 2 panorerer rundt om elev 1 og ser hvordan figuren ser ud. 

Elev 1: “Så skal der være en grå lige hér.” 

Elev 2 placerer en klods. 

Elev 1: “Nej der, til venstre.” 

Elev 2: “Okay.” 

Elev 2 begynder at fjerne klodsen igen. 

Elev 1: “Nej, grå. Grå der.” 

Elev 2 placerer klodsen på ny. 

Elev 1: “Der ja, så’en.” 

Elev 1 begynder at gå rundt om figuren og inspicere den, mens elev 2 placerer klodser. 

Elev 2: “Der. Der. Der. Og så der. 

Elev 2 svæver op over de fire figurer, og kontrollerer at det ser rigtigt ud. 

Elev 2: “Sådan her. Det var første opgave.” 
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Bilag 15 - Videooptagelse fra 3. aktion med to drenge 
Videofilen hedder drengene samarbejder, ren guld.mp4 (05:00) 

 

02:34 Elev 1: “Nå, [Elev 2], det er fordi vi skal længere op.” 

Elev 2: “Aah.. Jeg prøver lige… Øjeblik, [Elev 1], jeg kommer lige. Jeg ska’ li’ noget.” 

Elev 2 render væk fra det aflukke eleverne befinder sig i, og ned af gangen, med sin avatar. 

Elev 2: “Jeg skal lige noget, [Elev 1], jeg kommer igen. 

Elev 2 render rundt om hjørnet, og hen til det aflukke der tilhører en senere opgave. 

Elev 2: “Jeg skal bare lige hen, hvor jeg kan se bedre… Jeg kommer hen til dig.” 

Elev 2 hopper op på den på lærerkonstruerede figur i den senere opgave, og videre op på muren. 

Herfra har han et tydeligt udsyn over deres egen opgave. 

Elev 2: “Sådan [Elev 1], så står jeg herhenne og kigger.” 

Elev 2: “[Elev 1], prøv at se hvor jeg står og kigger nu. Nu står jeg herhenne og kigger.” 

Elev 2: “Nu kan jeg nemmere se. Prøv at kig’... Når du har lyst kan du kig’ på min.” 

Elev 2: “Prøv at kig, [Elev 1], ser det ik’ fint ud her, prøv at se, [Elev 1].” 

Elev 1:  [Elev 2] [utydeligt]..” 

Elev 1: “Er det ikke rigtigt hvis jeg lige flytter mig?” 

 

Bilag 16 - Videooptagelse fra 3. aktion fællessamling på klassen 
Videofilen hedder Jesper evaluerer matematikken med eleverne.mov (08:36) 

 

Eleverne evaluerer opgaverne fra 3. aktion med læreren på tavlen. Snakken går på en opgave om 

drejning. 

00:02  

Lærer 1:“I blev bedt om at dreje den 90 grader, så må I da også kunne argumentere for hvorfor den 

er drejet 90 grader.” 

Lærer 2: “Og ikke f.eks. 70.” 

Elev 1: “Fordi det stod der vi skulle gøre.” 

Lærer 1: “Hvorfor er det ikke 70 grader det der?” 

Elev 2 rækker energisk hånden i vejret. 

Lærer 1: “Dejligt, [Elev 2].” 

Elev 2: “Fordi så går det ikke op.” 

Lærer 1: “Det er et dårligt svar.” 

Elev 2: “Hvad?” 

Lærer 1: “Ej, det er ikke et dårligt svar, men det er ikke rigtigt.” 

 

Bilag 17 - Adgang til yderligere empirisk materiale 
Nedenstående er et URL-link til alt vores egenproducerede empiri. Bemærk at det kun er til intern 

brug i forbindelse med Christian Dons og Jesper Isens bacheloropgave 2016. 

http://tinyurl.com/donsisen 
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