
• Et byggespill der man lager ting med kvadratiske 
klosse. 

• Bearbeiding av ressurser som tre, ull, stein, kull, dyr 
og planter for å lage nye typer varer som lys, kjøtt, 
senger, dører, sverd og mer. 

• Ulike spillestiler: Kreativt modus (evig liv og uendelig 
med byggeklosser) og overlevelse (sult og farer, 
farlige monstre og alle ressurser må samles inn). 

• Minecraft kan spilles alene, med venner og på nett.  

• Det finnes en egen utdanningsversjon til bruk i skolen. 

Hva er Minecraft?

Tilgjengelig på: Android (Google), iOS (Apple), 
Playstation 4 og 5, Xbox One og Series S/X, 
Nintendo Switch, PC
Spillet har veldig enkel tegneseriegrafikk.

• Vold, skumle monstre.  

• Bruk av våpen som sverd og bue. 

• Mas om å bruke ekte penger. 

• Chat med fremmede. 

• Andre som ødelegger det barna 
har bygget. 

Vær oppmerksom på:

Smarte innstillinger: • Egne barnekontoer med foreldrestyrte innstillinger. 

• Slå av chat og venneforespørsler. 

• Steng for tilgang til nettspill. 
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Hvem pleier du å spille sammen med?

Diskusjonsspørsmål 
med barna

Hva kan man lære av å spille Minecraft? Hva liker du å bygge i Minecraft? 

Hva kan barn og unge lære?

• Kreativitet, planlegging og samarbeid. 

• Arkitektur, design og symmetri. 

• Utnyttelse og bearbeidelse av ressurser. 

• Bærekraftighet, språk. 

Ordliste

Bedrock/Java – to ulike versjoner av Minecraft. Bedrock 
er den nyeste av de to. 

Server – offentlige spillrom på nett. 

Markedsplass – en butikk der man kan kjøpe kostymer og 
spillverdener. 

Mobs/vesener – alle de ulike skapningene som finnes i 
Minecraft. 

Zombier – monstre som angriper spilleren. 

Smyger/creeper – et monster som eksploderer når det 
nærmer seg spilleren.

Enderdrage – en stor, flammesprutende drage. 

Arbeidsbenk – et verktøy for å lage dører, sverd, lys og 
mer fra ressurser som man har samlet. 

Portal – en reisevei til underverdenen (Nether) i Minecraft 
hvor man kan slåss mot monstre.

Redstone – en ressurs som gjør det mulig å koble 
gjenstander og mekanismer sammen.

Hvilke blokker liker du aller best?

Les mer på  
barnevakten.no/app/minecraft

https://www.barnevakten.no/app/minecraft/

