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Nya Vintergatan



Innehåll

• Populärkultur och flowteori som inre motivation.

• Minecraft som plattform för demokrati, matematik, kreativitet och sociala 
relationer.

• Välkommen till Vintergatan!

• Egen passion och kompetens.

• Tekniska lösningar och resurser.

• Sammanfattning – något att ta med sig.

• Frågor.



Gamla Vintergatan



Populärkultur och flowteori som inre motivation

• Populärkultur som Minecraft en stark kraft.

• Flowteori också en stark kraft.

• Flow plus populärkultur skapar inre motivation.

• Inre motivation som enorm kraft för lärande.



Döda monster



Minecraft som plattform för demokrati, 
matematik, kreativitet och sociala relationer
• Sandlådespel – gör spelet till vad du vill.

• Spela online. Då får man en gestaltning av verkligheten med allt 
vad det innebär av glädje och sorg. En digital representation av 
verkligheten. Att leva sitt lärande.

• Digital gestaltning av verkligheten är ”ofarlig” – och således ges 
större förutsättningar för deltagarna. Inget påverkar 
verkligheten… men för barnen är det på riktigt!

• Exempel flytten mellan Gamla och Nya Vintergatan

• Långsiktigheten. Digitala världar behöver inte städas undan.



På andra sidan verkligheten



Välkommen till Vintergatan!
Väl inne i spelet – fråga mig om möjligheter.



Minecraft som plattform för demokrati, 
matematik, kreativitet och sociala relationer

• Minecraft för:

• Lek – platser för lek, fri eller styrd, som på riktigt.

• Demokrati – möjlighet att ta beslut på riktigt.

• Matematik – Affärer, marknaden, handel, byten.

• Språk – Böcker, chatta, skriva skyltar, ”tooltips”.

• Programmering/teknik – rödsten.

• Naturvetenskap – Trädens ekologi. Djurens plats. Väder.

• Samhällsvetenskap – Samhällets funktioner. Av barnen!

• Vad mer? Prata med din granne!



På andra sidan verkligheten – och på film

https://www.youtube.com/watch?v=Ief4tL_AoWY


Egen passion och kompetens

• Tekniken kommer strula – din kompetens behövs.

• Med passionen kommer orken, och smittan.

• Finns kompetens i bygget? Gränsöverskridning 
mellan avdelningar.

• Men allt går att lära sig, även som pedagog.



Bygga Ribersborgsskolan



Tekniska lösningar och resurser

• Spela på PC-dator. Java-versionen av Minecraft. Inte 
Chromebooks, inte iPad!

• Malmö stads wifi är kass. Port 25565.

• Mcprohosting och det egna utlägget – med statisk 
port. 

• Världskarta för överblick

https://minecraftworldmap.com/users/Nordstage#/3450/64/1168/-8/0/0


Ishockey



Sammanfattning – något att ta med sig.

• I sandlådespel kan man representera verkligheten 
utan att få verkliga konsekvenser.

• Spelet skapar intresset. Du skapar innehållet. Kan 
omfatta hela fritidshemmet, skolan och förskolan.

• Förvänta dig att lägga ned tid på teknik.



Frågor



Resurslänkar

 https://mcprohosting.com – för att hosta (vara värd) för en server där man spelar tillsammans

 https://www.minecraftworldmap.com/ - för en interaktiv karta med överblick

 http://minecraft.tools/en/ - grafiskt gränssnitt för att skapa koder som genererar saker i spelet

 https://minecraft.gamepedia.com/Commands - lista över administratörskoder

 Den här presentationen finns på hemsidan.

https://mcprohosting.com/
https://www.minecraftworldmap.com/
http://minecraft.tools/en/
https://minecraft.gamepedia.com/Commands
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