
 

 

Læs og lær om 

Minecraft 3 





Historien om MineCraft 

 

Da Marcus Persson var en lille dreng i Stockholm i Sverige, kunne han godt lide 

at lege med LEGO. Han brugte rigtig meget tid på at bygge med de små klodser. 

Da han blev voksen, fik han stor interesse for computere og lærte at lave spil. 

Han var med til at starte et firma, Mojang, i 2010, for at udvikle og sælge 

spillet Minecraft, som de havde opfundet. Det blev hurtigt meget populært. Det 

udkom i den fulde version i november 2011. Allerede i 2009 udgav man den 

første demo-version. Beta-versionen kom i 2010. Minecraft blev hurtigt et  

meget populært spil. Der er mere end 100 millioner mennesker, der spiller Mine-

craft. I 2014 solgte Marcus og de andre firmaet Mojang til Microsoft for 14 

millarder danske kroner. 



 ja nej 
Her kan du se Marcus Persson. Han er fra Sverige.   

Da han var dreng, var han vild med træ-klodser   

Han blev spil-udvikler, da han var ung   

Han var med til at lave et firma, der hedder McDonalds   

Han var med til at lave et firma, der hedder Mojang   

Mojang blev solgt til Microsoft for 14 milliarder kroner   



 
Bygge med blokke 

 

Minecraft går ud på at styre en figur, som kan ødelægge eller bygge med 

blokke. Din figur kan også lave nye blokke. Det kaldes at crafte. Man 

kan lave bygninger. Man kan angribe hinanden, enten alene eller sammen 

med andre. Målet er at samle ting og bygge ting, for at overleve mod 

monstre, som kommer frem i mørket. Man kan komme ned i andre dimensi-

oner, Nether og The End og kæmpe mod Bosser som ”Wither” eller 

”Enderdragon”. 

Når man starter et nyt spil, skal man finde rå-stoffer, crafte dem om til 

værktøj, maskiner og andet. Hele spillet er bygget op af blokke, som for 

det meste er firkantede. Sten, jord, sand og grus er almindelige. Dia-

manter, guld og smaragd er sjældne. Om natten kommer monstrene ind i 

spillet. De er dine fjender. De kan slås med sværd, bue og pil. Du kan 

lave opfindelser, som du kan bruge til at bekæmpe de monstre. 

 

 



 
. 

 ja nej 
Der er monstre i Minecraft   

Du kan dræbe monstre med æg   

Monstre kommer om natten   

Du skal bygge med LEGO i spillet   

Du skal bygge med blokke i spillet   

Det kan være blokke af træ, jern eller diamant   

Det er sjældent at finde grus og sand    

Det er sjældent at finde smaragd   



Survival 

 

Når du spiller Survival  skal du først samle materialer, som du bygger 

og graver miner med. Du skal have våben og værk-tøj for at over-leve. 

Når du spiller Survival, kan du dø. Du mister helbred, når du slår dig, 

når du kvæles eller bliver skadet. Du skal også spise. Det er vigtigt. Du 

skal selv gå rundt i verden og samle ting. Der er et Endgame, hvor man 

skal slås mod en stor drage. Den hedder Enderdragon. Enderdragon har 

meget liv. Den er svær at kæmpe imod. Den har meget stor betydning for 

spillet. 



 sandt falsk 

Når du spiller Survival, kan du ikke dø   

Du mister helbred, når du slår dig   

Du skal ikke bruge mad, når du spiller Survival   

Der er et Endgame i Survival   

I Endgame møder du Enderwolf   

I Endgame møder du Enderdragon   



Creative 

 

Du kan spille Creative i Minecraft. Når du spiller Creative, skal du ikke 

tænke på mad eller på at over-leve. Du kan flyve frit rundt i spillets 

verden. Du kan få alt, hvad du har lyst til fra din rygsæk. Man kalder 

det Inventory. Man kan også få specielle ting, som ikke er mulige at 

skaffe i Survival.  

Alle væsener i spillet, også monstre, kan du stadig møde rundt om i spil-

let. Men de vil ikke angribe dig. Kun hvis du angriber dem først. Når du 

spiller i Creative, kan du i ro og mag bygge, hvad du har lyst til. Du 

har så mange blokke, du har lyst til at bruge, så du kan bygge nogle ret 

store og flotte bygninger.  

Helt udødelig er man ikke. Man kan grave sig for dybt ned i ”The Void”, 

forbi Bedrock ved 0-punktet. Hvis man gør det, så dør man. 

 



 sandt falsk 

Når du spiller Creative, kan du aldrig dø   

Når du spiller Creative, kan du få alt fra din rygsæk   

Du kan bygge, hvad du har lyst til   

Der findes ikke monstre i Creative   

Monstre angriber kun, hvis du angriber dem   

Du kan flyve, når du spiller Creative   



Hvordan kan man vinde? 

 

Minecraft handler ikke om at vinde. Det handler om at skabe. Men når 

man spiller Survival, skal man dog tage til den tredje dimension, The 

End, for at kæmpe mod Enderdragon. Her kan du også møde Endermen, en 

slags mobs, som kan tele-portere sig, og mærke, hvornår man kigger på 

dem. For at finde vej til The End, må man først finde Strongholds og 

kæmpe sig vej til en End-portal.  

Når du har slået Enderdragon ihjel, må du forlade The End via en por-

tal. Og så kommer du tilbage til den første verden igen.  

Når man har dræbt Enderdragon, stiger du cirka 100 levels. 



 falsk sandt 

Når du kommer til The End, skal du kæmpe mod Enderdragon   

Du kan også møde Endermen   

Du kan også møde en ork og en elver   

Endermen kan mærke, når du kigger på dem   

Når du besejrer Enderdragon, kommer igennem en portal   

Du kan stige 1000 levels, hvis du besejrer Enderdragon   



Minecraft - også på YouTube 

 

Du kan spille Minecraft på PC, Ipad, din telefon, Xbox, Playstation og 

meget mere. Du kan også købe Minecraft-figurer i en legetøjs-butik. Du 

kan købe T-shirts, puder, sværd, bamser, strømper, klodser, dragter og 

meget mere. Et firma, som hedder Mattel, laver Minecraft-legetøj. De 

har også lavet nogle små film på YouTube, som hedder Minecraft Mini-

series. Det er små korte animations-film, som foregår i en Minecraft-

verden. Der er 10 væsener, som bliver tele-porteret til en mystisk ø, og 

pludselig er de med i en konkurrence på TV med mange mystiske ud-

fordringer. 



 Ja/Nej 

Har LEGO lavet små Minecraft-film til YouTube?  

Har Mattel lavet små Minecraft-film til YouTube?  

Kan du købe Minecraft-mælk og Minecraft-ost?  

Kan du købe Minecraft tøj og –legetøj?  

Kan du spille Minecraft på Xbox  

Kan du spille Minecraft på Ipad  

Kan man købe en Minecraft-pude?  



Vil du læse mere om Minecraft? 

 

Der er skrevet en del bøger om Minecraft. 

Nogle bøger vil lære dig, hvordan du kan bygge ting med Minecraft.  

I bogen Fantastiske Bygninger - byg og konstruer med Minecraft - kan du  

f.eks. se, hvordan man kan bygge de store egyptiske Pyramider eller 

amerikanske rumfærger. Du kan få tips, og du kan se, trin for trin, hvad 

du skal gøre, for at blive en bygge-ekspert.  

Andre bøger fortæller dig om, hvordan Mojang og Minecraft blev til. De 

fortæller dig historien om Minecraft og historien om Markus Persson, som 

skabte Minecraft.  

På engelsk kan man købe en matematikbog med Minecraft eller en Mine-

craft laby-rint-bog. Du kan også købe en Minecraft-bog om vittigheder. 



    falsk        sandt 

Der er skrevet to bøger om Minecraft   

Der er skrevet en del bøger om Minecraft   

Nogle bøger fortæller dig, hvordan man skal danse   

Nogle bøger fortæller, hvordan man skal bygge ting   

I en bog kan du læse om, hvordan man bygger en pyramide   

På engelsk kan man få en koge-bog   


