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SMILE – Samfunnsfag - Minecraft i læringsomgivelser

• Gi lærerstudenter erfaring med en metode der eleven selv konstruerer egen 
kunnskap med andre gjennom å "bygge mikro-historier" i den mest populære 
digitale omgivelsen for barn.

• Forberede lærerstudenter for fagfornyelsen ved å gi dem erfaring med aktive 
arbeidsformer i et digitalt miljø

• Hvordan kan generiske ferdigheter slik som problemløsning, kreativitet og 
samarbeid legges til rette for i Minecraft?

• Hvordan kan pedagogikkstudenter i teknologi og læring få aktivisert og anvendt 
kunnskapen sin i praksis



Generiske og fagspesifikke ferdigheter

• Generiske ferdigheter er fagovergripende og kan derfor anvendes i mange fag og 
legge til rette for livslang læring 

• Kreativitet

• Problemløsing

• Informasjonssøk

• Samarbeid

• …

• Fagspesifikke ferdigheter

• Matematikk

• Naturfag

• Samfunnsfag
• Historie

• …



Minecraft
'Lego’ med et ubegrenset antall blokker  å leke med og 
ubegrenset mengde land å bygge på - spiller samler 
ressurser som fungerer som «legoblokker» og verktøy, 
og hvor bygningen bare er begrenset av fantasi

• Blokkbygning (sandkasse) videospill
• Tredimensjonal virtuell verden
• Åpen verden - få begrensninger 
• Fire spillmodi å velge mellom:
• Survival
• Creative
• Adventure
• Hardcore



Minecraft: Aktiv læring

• Barn og medieundersøkelsen 2018 viser at dataspill er viktig i mange barns liv

• Minecraft er det mest populære spillet blant både gutter og jenter mellom 9-
11 år og på topp 5 lista blant gutter og jenter i alderen 12-14 

• Callaghan’s (2016) studie av Minecraft bruk i en ungdomsskolen viser til høy
studentengasjement samtidig som de jobbet med “pensum”

• Dikkers (2015) antyder at det ligger et pedagogisk potensial i Minecraft, både 
ved at det fungerer som en brobygger mellom elevenes fritidsaktiviteter og 
skoleaktiviteter, men også for å engasjere og aktivisere elevene.



Aktiv læring i samfunnsfag - historie

• Aktiv læring

• Hands on – bygging

• Samarbeid og rollespill

• I historiefaget spesielt skal læreren bidra til elevens innlevelse og forståelse for 
hvordan enkeltaktører og grupper har levd (Kvande og Naastad, 2013)

• Skape mikro-historier om mennesker og miljø i fortiden

• Elevene får historien i menneskehøyde

• Både få et historisk overblikk og en dypere forståelse for mennesker i fortiden



Oppgaven for lærerstudentene:

• Lage en 3D grafisk eller
virtuell modell av et historisk
bygg (eksempel Akerselva)

• Lage et manus/rollespill som 
reflekterer/illusterer en 
historisk (fiktiv) hendelse (i 
det industrielle
gjennombruddet)

• Ta opp rollespillet i Minecraft 
gjennom videoopptak



Tilrettelegging av lærerne

• Vi bygger en tom verden 

(«basisverden») der studentgruppene 

får utdelt hver sin tomt

• Setter opp 2-3 servere i Minecraft

Education Edition (hver server kan ha 

30 studenter inne samtidig)



Undervisningsopplegget vi bruker for Minecraft

1. Innføring

• Innføring i kunnskapsfeltet av lærer, gjennom ekskursjon og kompetansemål
• Opplæring i Minecraft (i dag)
• Samle relevant informasjon fra internett og bøker (video, litteratur, illustrasjoner)

2. Rekonstruksjon

• Samarbeid i små grupper, to-delt aktivitet (starter i dag)
• 1) Lage et kunnskapsbasert skript/manus og 2) iscenesette skriptet 

gjennom et byggverk i Minecraft
3. Transformasjon

• Definere roller; gjennomføre rollespillet via skriptet så engasjert som mulig 
• Gjenskape eksisterende- eller skape ny forståelse; begge er Ok
• Lage en video av rollespillet; vises for klassen senere i kurset ; diskusjon



Bygge et historisk bygg i Minecraft

• Introduksjonsforelesning for OsloMet studenter

• Ekskursjon langs Akerselva for OsloMet

studenter (en uke før de begynner å bygge)

• UiO studenter lærer Minecraft i TEL-kurs

• Kommer 2 ganger til OsloMet for å undervise 

lærerstudentene i Minecraft

• Etablerer en Facebook side for 

spørsmål/stillasbygging/tips

• Lager «cheat sheet»

• Analyser av data fra OsloMet studentene sine 

rollespill



Rekonstruksjon: Bygge og lage et 
kunnskapsbasert rollespill knyttet til 
bygget

• OsloMet studenter får 2 uker til å lage bygget sitt og 
skrive kunnskapsbasert rollespill

• Lærerstudentene jobber også med andre 
samfunnsfaglige temaer mens de holder på å bygge 
(eks russisk geografi)

• Tar opp rollespille (videoopptak)

• Har en «filmvisningsøkt» 

• Studentene forklarer litt rundt filmen, bakgrunn, 
historisk relevans mm

• Diskusjon



Byggeprosessen - grunnleggende/spill ferdigheter



Byggeprosessen - bruk av kilder



https://www.youtube.com/watch?v=oUpdKCnROig&feature=youtu.be


Trinnovertakelse

• Lærerstudentene tar over et trinn (3 

klasser) på en barneskole (7. trinn)

• Samfunnsfaglig tema

• Vi utvikler «basisverden» 

• Elevene jobber med temaet på skolen

• Studentene tar over klassen

• Elevene bygger i grupper og lager 

rollespill/opptak av rollespill

• Viser den i klassen



Evaluering

• Spørreskjema 

• Åpne spørsmål

• Intervju

• Etter at 
lærerstudenter har
hatt skoleovertakelse



Nettsiden

https://blogg.hioa.no/smile/

https://blogg.hioa.no/smile/


Erfaringer så 
langt



• Når de lagde fabrikken

• Illustrerte veving, spredning av den industrielle revolusjonen og import av 
teknologi (maskiner) samt arbeidere som visste hvordan fabrikkarbeidet var 
organisert

• Når de lagde manus

• Fremhevet aktuelle spørsmål

• Søke etter kilder som gikk i dybden
• Oppdaget et intervju (online) med en pensjonert ansatt (Nina Jørgensen) fra veveriet 

som snakket om «blodklubbfredag» og de inkluderte dette i rollespillet

• Historiske riktige detaljer som en vakker hage med blomster, størrelse på 
leiligheter, streik ved fabrikker, kvinnelig dominans i fabrikkgulvet ...

Fagspesifikke ferdigheter



Generiske ferdigheter
Problemløsing

Den delen av elven vi har valgt ut skulle være nærmere 4 km lang, men ble bygd for kort (400m) og studentene måtte løse
dette, ikke alle kunne bygge nær elva

Tilgang til vann var nødvendig i farveriet – studentene lagde en bekk og bygde ved bekken

Informasjonssøk

Bruk av ulike informasjonskilder

Samarbeid

«Ja det var litt sånn at ja nå lager vi grunnmuren og så får du bygge litt på det og så tar jeg ja  inni og innreder så ja vi hadde 
nok litt ulike deler»

Kreativitet

Det var jo veldig kreativt det med å bygge  men også det med rollespill da at man ja måtte tenke litt utenfor boksen litt 

Trekker inn “taco-fredag”/blodpudding fredag

Bruk fantasien når de nøyaktige målingene for bygningen ikke eksisterer

Brukte tidstypiske ord og uttrykk funnet i kilder



Thank you
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