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1. Introduksjon

2. Logg inn på Minecraft Education Edition.

3. Hvordan lager man en ny verden?

4. Basis byggekunnskap

5. Pedagogiske verktøy i spillet

6. Ideer til startpunkter med elevene

7. Samarbeid og oppgaver i delte verdener.

8. Laste ned, dele, slette verdener.

9. Klasseledelse

10. Spesialblokker

11. Ressurser

Agenda

*Å bli trygg nok til å starte i 

egen klasse

* Vite hvor jeg kan finne 

ressurser for undervisning og 

hvordan jeg kan lære mer.

Mål for dagen
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Forenklet kan man 
si at Minecraft er et 
digitalt lego. 

- Variert undervisningsmetode. 

- Motiverte og aktive elever.

- Tilpasset opplæring.

- Kan brukes tverrfaglig.

Alltid med et mål - aldri som belønning

Hvorfor spille Minecraft i skolen?

Fremtidens skole

Start med regler før du starter å spille med elevene.
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Vi logger inn.

Startskjerm

Trykk på kleshengeren for å skifte figur

Vent med å starte spillet.

Innstillinger:

Vi lager en ny verden
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Byggetid!

Men du trenger jo klosser! De er i inventaret.

Plassere ut og ta bort.

iPad: Tre prikkene til
høyre for menyen
nederst på skjermen.

På PC: E (= everything)

Inventar
Du kan søke opp, forstørrelsesglasset.
Det du trenger plasserer du i linja nederst.
Du kan alltid gå tilbake og endre innholdet.

På PC: E = everything
iPad: Tre prikkene til
høyre for menyen
nederst på skjermen.

1. Nå skal du bygge grunnmuren

til et hus. Grunnmuren skal

være 10 x 10 blokker. (Valgfritt 

byggemateriale)

Oppgave, del 1iPad: Du tar bort blokker
ved å holde fingeren din 
på klossen til den blir
borte. (Longpress)

iPad: Du kan pause 
spillet og få tilgang til
innstillinger ved å 
trykke på
pausesymbolet øverst.

PC: 
Klikk = ta bort

Høyreklikk = plassér
PC: 

Escape = pausemeny

Kamera
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Boards - tavler

1. Nå skal du bygge grunnmuren til et 

hus. Grunnmuren skal være 10 x 10 

blokker.

2. Ta et bilde av grunnmuren din. (Søk

opp kamera) Trykk og hold inne for å ta 

bilde på iPad, høyreklikk for å ta bilde

på PC.

3. Sett opp en tavle med informasjon om 

hvem som bor der.

4. Ta en selfie av deg selv foran skiltet.

Oppgave, del 2

Husk: Du tar bort 
blokker ved å holde
fingeren din på klossen
til den blir borte.

Husk: Du kan pause 
spillet og få tilgang til
innstillinger ved å 
trykke på
pausesymbolet øverst.

I Minecraft kan man skrive/lage en bok, 
og bruke de bildene du har tatt.

Bok og fjærpenn

Portefølje

Oppgave, del 3

1. Bygg vegger som er 4 blokker høye. Blokkene kan ikke

være i samme materiale som grunnmuren.

2. En av veggene skal ha en dør. (Søk på dør).

3. To av veggene skal ha et vindu. (Søk på glass)

4. Plasser en seng og andre møbler du ønsker i huset.

5. Bygg et tak. 

6. Ta bilde av huset. (søk kamera, trykk for å ta bilde)

7. Bygg en dam/basseng nær huset. (Vannbøtte)

8. Opprett en bok med bilder og korte beskrivelser. 
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Dele boka di. 

 Studere personer/miljøer i tekster: Bygg hjemmet til Askeladden, Anne 
Frank, Robinson Crusoe mm.

 Tidsmaskin: Hvordan ser stedet du bor på ut om 100 år? Eller; hvordan så det 
ut for 100 år siden?

 Lag en modell av solsystemet. Merkur= 1 blokk. Sola er 286 ganger større.

 Skipsvrak: Studer skipsvraket og skriv en fortelling om hvordan skipet kan ha 
havnet på bunnen av havet. Hvem var på skipet? Hvor var skipet på vei?

 Jobb med mønster: Studer mønstre i kunst, på bygninger, i naturen. Bygg 
ditt eget mønster. Del verden med en klassekamerat og se om de kan bygge 
videre på mønstrene.

 Grønne bygninger. Undersøk hvilken utvikling/innovasjoner som kan hjelpe 
oss til å bo mer bærekraftig (vann/energi/byggematerialer). Bygg et 
hus/bygning som er mer klimavennlig enn de vi har i dag. 

 Arkitektur: Studer bygninger i ulike stiler. Bygg en kopi eller skap en ny 
bygning i samme stil.

 Flagg: Undersøk symbolikk i flagg – lag flagg for skolen. Jobbe med 
forholdstall. Bygg en flaggutstilling for hver verdensdel.

Oppstart: Forslag til oppgaver som kan løses individuelt.

Pause
Del 2:
Samarbeid
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Når ting ikke funker…

• Samme versjon av Minecraft?

• Samme tennant?

• Samme nettverk?

• Porter som må åpnes av IKT?

Ipad:
• Samme versjon av iOS?

• Samme versjon av appen?

• Lokalt nettverk: Innstillinger – Personvern – Lokal nettverk – Minecraft grønn

• Forny leien på nettverket

• Hard restart

• Slett appen – installer på nytt

• Tips: La elever være vert i verdener

Kom inn i hverandres verdener

•Gruppelederen oppretter en verden. Start spillet

som vert. 

- Pause så spillet, velg fliken venner og ha 

deltakerkoden fremme.

•Gruppemedlemmer:

•Klikk på spill, bli med i verden og skriv inn 

deltakerkoden.

Samarbeid i grupper:

•Last ned verdenen Startby. (Bibliotek –

Startverdener – Byggeplater – Startby). Velg 

Lag verden.

•Bygg et bærekraftig lokalsamfunn. Hva slags 

bygninger og institusjoner trengs? Butikker?.

•Hvem gjør hva?

•Samarbeid og ta bilde av det ferdige

Gruppeoppgave:

1.Utforsk byen
2.Hva trengs for å 
skape et 
lokalsamfunn?

3.Bli enige om hvem 
som bygger hva.

4.Bygg på de hvite 
næringstomtene

25 26

27 28



20.12.2022

Pause
Classroom 
Mode

Dele verdener

Slette verdener

Last ned og husk:
Lagres pr device. 

Classroom mode

Lastes ned utenom.

(kan bare installeres på PC eller 

Mac). MineCraft Classroom Mode
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NPC
Datastyrte figurer 

Kommando (i chat-feltet): /worldbuilder eller bare /wb

Spesialblokker

Grenseblokk:

Tillat/Avslå:

Kommandoblokk:

Ressurser

https://education.minecraft.net/
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Stadig flere «norske» 
ressurser:
 Aktiv medborger
 Fredsbyggere
 Operaen i Minecraft
 Pride: kampen for 

homofiles rettigheter
 Stortinget

Lær mer og få badger!

Lag en profil på https://education.microsoft.com/

Sosiale medier: 

Kart, 
kompass, 
koordinater
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Kommandoer 
og 
teleportering

Spesialblokker

Koding Kjemi
Elementmaker
Substanspreparator
Forbindelsesmaker
Bryggerienhet
Laboratoriebord
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Kjemi
https://education.minecraft.net/nb-no/worlds/world-of-
chemistry

https://education.minecraft.net/wp-
content/uploads/ChemistryLab_Journal.pdf

En verden av kjemi:

Chemistry Lab Journal

Redstone

Eksportere med 
byggverksblokk
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Pirate
Cove

Ressurser

https://education.minecraft.net/
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