Forslag: Samarbeid og Minecraft
Bruk den gode timen og lag et undervisningopplegg der dere skal bruke
Minecraft for å jobbe med samarbeid. Vi har laget et undervisningsforslag
som du kan ta utgangspunkt i. Tilpass læringsmål, kriterier og aktivitet
til ditt trinn.
For eksempel: Introduser ferdigheten: I dag skal vi snakke om samarbeid og øve på det gjennom å spille Minecraft og vi skal skrive en argumenterende tekst.
• Hvordan kan dere samarbeide i spillet?
• Hvordan kan dere hjelpe hverandre?
• Hvordan kan dere bli enige om reglene?
• Har du opplevd situasjoner der du har samarbeidet godt eller dårlig?
• Hva skjedde da?
Dere er fire elever som skal spille i samme overlevelsesverden
Læringsmål: Jeg samarbeider med de andre for at alle skal overleve i Minecraft, uten å dø, i fire
Minecraftdager. Jeg redegjør for fordeler og ulemper ved digitale spill i undervisning i en argumenterende og sammensatt tekst
Kriterer:
• Jeg følger regler Jeg gjør de oppgavene jeg har fått
• Jeg hjelper og deler utstyr.
• Jeg skaffer meg oversikt over fordeler og ulemper ved digitale spill i undervisningen.
• Jeg bruker skriveramme og skriver en sammensatt tekst
Aktivitet: Elevene skal spille Minecraft.
• Vi skal lage oss noen felles regler før vi setter i gang med å spille
• Vi skal fordele oppgaver og planlegge sammen hvordan vi skal overleve. For eksempel; Hvem
hugger ved, hvem bygger hus, hvem lager våpen og hvem skaffer mat og når? Dette skrives ned
i forkant og må justeres underveis gjennom kommunikasjon.
• Vi blir enige om at vi skal hjelpe hverandre når det trengs og deler utstyr når det trengs.
• Vi tar skjermopptak av spillingen.
• Vi lager et digitalt tankekart med fordeler og ulemper ved digitale spill i undervisning.
• Vi skal bruke en skriveramme for en enkel argumenterende sammensatt tekst.
• Vi skal samskrive i dokumentet og reflektere over oppgavene. Office 365, Google docs.
Vurdering for læring: Vi diskuterer om vi nådde målet. Hva fungerte, hva fungerte ikke.
Avslutning: Vi lager en presentasjon som vi deler med klassen og leverer inn.

