

NETT-mässa i Norrtälje

Workshop Minecraft: Li Dagerman och Danny Stacy. 


Vi började att prata om vilka spel vi själva har förhållande till, och det kommer 
många minnen fram.; PacMan, Alphapet, DonkeyKong osv.
Fråga: varför kan eleverna sitta flera timmar med ett spel? Är det samma 
koncentration när eleverna jobbar i skolan?
Nej, det är inte så än därför att lärare hinner inte ge den snabba responsen 
som ett spel kan, det är oftast inte praktiskt arbete där eleverna själva skapar -  
men det kanske är på gång med formativ bedömning!
Vad är då Minecraft? Det är ett spel som påminner om lego och som du kan 

bygga nästan vad som helst i. På workshopen kopplades 
alla 18 deltagares datorer upp på Dannys server så att vi 
alla var inne i samma spel (lana).
w = gå fram, dubbelklicka för att springa
s= backa
space= hoppa/flyga
shift= ner
e= verktygslåda
Spelet började med att jag fick välja namn och person. Namnet satt över varje 
liten figur så att jag visste vem de andra i spelet var. Det första som hände var 
att jag gick fram till en skylt där jag läste att jag skulle följa den blåa linjen på 

golvet. Efter en stund kommer jag fram till en vägg med ett anslag som jag ska 
läsa och där det sår att jag ska hitta utgången. Det var inte helt lätt för en som inte har spelat den 
här typen av spel förut, men det gick tillslut! Detta var första steget för att lära sig kommandon och 
hur man styr sin "gubbe".
Danny kan styra oss från sin server vilket betyder att han både kan frysa spelet, utesluta elever/
figurer eller helt enkelt flytta dem runt till de miljöer han vill att eleverna ska jobba i. Spelet har en 
verktygslåda med olika saker som jord, blommor TNT (dynamit), sand, sten. Med det som finns i 
den kan du bygga olika saker som byggnader, jordhögar, miljöer mm. och det är i denna 
"Creatormode" som man kan använda pedagogiskt till så mycket i skolan. Be eleverna sätta i hop 
olika element från verktygslådan; kan man använda vad som helst när man bygger något? Mät 
hastighet, jobba med skala: eleverna mäter skolan och skolgården- bygg i Minecraft! Eller bygg 
upp en vikingaby... Det finns otaliga möjligheter att jobba med Minecraft i skolan. 
Det är mycket problemlösning!
Det finns även sidor på nätet där man kan ladda ner färdiga "kartor", exempelvis Auswich om man 
ska jobba med andra världskriget. 
Spelet finns både som en app till iPad och som datorspel. Fördelen med att spela på dator är att 
du som lärare kan koppla i hop alla till en server där du kan styra spelet genom att ge instruktioner 
och att alla är i samma miljö. 


