
FAQ - Minecraft Education

Processen för att köpa Minecraft Education Edition beror på om du är en del av en 
berättigad utbildningsinstitution eller inte. Mer information om var du kan köpa 
Minecraft Education Edition-licenser finns i Köpalternativ för Minecraft: Education 
Edition.

Kontrollera först om du redan har tillgång av Minecraft Education genom att prova 
logga in med din mejl och lösenord i själva programmet Minecraft ME.

Behöver jag något annat än en Minecraft Education 
Edition-licens för att spela?

Ja, du behöver antingen ett Office 365 Education-konto eller ett Microsoft 365-kon-
to. De flesta kommunerna har Office 365 men använder det inte i skolorna. För in-
formation om hur du köper licens: Köpalternativ för Minecraft Education Edition.

Vem är berättigad att köpa Minecraft: Education Edition? 
Är hemskolor berättigade?

Minecraft Education Edition är tillgängligt för alla att köpa. Mer information om 
hur du köper Minecraft Education Edition-licenser finns i Köpalternativ för Mine-
craft Education Edition.

Kan jag köpa Minecraft: Education Edition om jag är 
förälder, student eller enskild konsument?

Ja, det kan du! Mer information om hur du köper Minecraft: Education Edition-li-
censer finns i Köpalternativ för Minecraft Education Edition.
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Vad kostar det?

Om du är en del av en berättigad utbildningsinstitution kostar Minecraft Education 
Edition 5 US-dollar per användare, per år (eller prissättning i lokal valuta). Om du 
inte är en del av en berättigad utbildningsinstitution är kostnaden 12 US-dollar per 
användare, per år (eller lokal valutaprissättning). Mer information om hur du köper 
Minecraft Education Edition-licenser finns i Köpalternativ för Minecraft Education 
Edition.

Finns det några rabatter om jag köper ett stort antal licen-
ser för min skola? Hur många användarlicenser behöver 
jag för min skola?

Skoldistrikt och kommuner med ett volymlicensavtal för Microsoft Enrollment for 
Education Solutions kan lägga till Minecraft Education Edition i sitt avtal som ger 
dem åtkomst i hela organisationen, kontakta din lokala Microsoft-representant 
eller säljare för mer information. Om du inte lägger till Minecraft Education Edition 
via dina EES-avtal måste licenser köpas individuellt från butiken.

Vad händer om jag inte kan lägga till betalningsuppgifter i 
Microsoft Store for Education?

Detta innebär vanligtvis att en IT-administratör på din klientorganisation har 
stängt av inställningen ”tillåt användare att handla”.  Anvisningar om hur du kan 
slå på den igen så att du kan göra köpet hittar du här. Det kan också indikera att du 
har en viral hyresgäst. För att ta över din klient och bli administratör så att du kan 
genomföra köpet, följ anvisningarna här.

Kan jag ge kopior av programvaran till mina elever att 
använda hemma?

Eleverna kan använda Minecraft: Education Edition hemma genom att logga in 
med sin Minecraft Education Edition-inloggning så länge de finns på en plattform 
som stöds.
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Om jag har frågor om COPPA, FERPA och CIPA när det 
gäller Minecraft: Education Edition och Office 365, var 
hittar jag den informationen?

Du hittar den informationen här.

Vad händer om eleverna inte har e-postadress att tilldela 
licenser till?

Minecraft Education Edition-licenser behöver bara tilldelas ett Office 365 Educa-
tion-konto. Dessa konton behöver inte nödvändigtvis ha e-postfunktionalitet. Nya 
konton kan skapas i administrationsportalen för Office 365. När dessa konton har 
skapats under din klientorganisation kan Minecraft Utbildningslicenser tilldelas 
dessa konton och de kan användas för inloggning till spelet. Mer information om 
hur du skapar konton i adminportalen finns här.

Behöver elever en skolmail för att få Minecraft Education 
Edition?

Ja det behöver man om du ska få spelet. Detta är särskilt fallet för administratörer. 
Om du inte har en skolmejl kan du fortfarande prova gratis 10 inloggningar. Ditt 
e-postkonto för utbildning måste verifieras innan du kan komma åt hela spelet.

Finns det inget annat sätt att få tillgång till Minecraft 
Education Edition?

Genom att gå in på sidan: https://education.minecraft.net/en-us/get-started/camps-
and-clubs.

Om man har en M 365 A3 license, vad gäller då?

För varje lärare som har en A3 license skapas tillgång av Minecraft Edu för 40 elev-
er. Då gäller det att prata med IT-ansvarig på skolan att tillåta installation av app 
eller installation beroende på plattform (Ipad, Chromebook eller PC).
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Vår skola jobbar i Chromebook och Google, går det att få 
tillgång av Minecraft EDU då?

Absolut! Lättast att en IT-enhet alt. IT-ansvarig hjälper till med att koppla samman 
Google och Microsoft AD. Då kan eleverna fortsätta använda sin g-mail adress. Det 
är en del jobb men helt genomförbart.

Finns det någon snabb genväg för alla att hitta 
information på olika lösningar för att hämta hem Minecraft 
Education Edition?

Ja, genom att gå in på den här sidan så kan man snabbt komma i gång: https://edu-
cation.minecraft.net/sv-se/get-started.

Går det att hitta någon samlad information och 
instruktion?

Ja, det finns genom att följa den här länken: https://education.minecraft.net/
wp-content/uploads/MinecraftDeploymentGuide_R4.pdf?msclkid=c2753b-
96b96911ec8d90633d96f7971f. Pdf filen är på engelska men väldigt bra att titta 
igenom.
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