
OPPLEGG FOR UNGDOMSSKOLEN:  
 
Navn på opplegget:  Fra idé til ferdig produkt!
Relevante fag: Engelsk - Kunst og håndverk – Naturfag
 
Informasjon om opplegget: 
Opplegget går ut på å prosjekter en idé, fra ark til 3D-printing i Minecraft. Et viktig aspekt med 
oppgaven er å vektlegge bærekraftige valg og begrenset ressursbruk.  
Dette er et omfattende tverrfaglig prosjekt, hvor Minecraft er en mindre del av et større opplegg. 
Du som lærer kan selv forme opplegge slik du ønsker, men målet er at elevene skal jobbe case-
basert, altså at de skal prøve å løse et problem eller en utfordring forankret i bærekraftig løsnings-
forslag. Dette kan være alt fra tiltak for å være mer bærekraftige eller en maskin eller robot som 
bidrar til bærekraftig utvikling i samfunnet.  
 

DE TRE TVERRFAGLIGE TEMAENE 
– FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING

Kulturarv, urbefolkning og samer 

Utfordringer i gruppearbeid, løse opp-
gaver eller problemløsning i Minecraft 

Bygg ditt ”drømme ...” -oppgaver  

Utforske med kjemi- og fysikkpakken i 
spillet 

 UNDERTEMAER: 

Samarbeidsoppgaver eller prosjekter hvor man 
jobber sammen over lengre tid 

Oppleve og mestre motgang 

Tålmodighet, respekt og forståelse for andres 
meninger og holdninger 

Bygge egen bedrift i Minecraft 

Samfunnsutvikling



Forslaget skal prosjekteres, illustreres, dokumenteres, og framføres, før det skal skapes i Minecraft. 
Hva som blir produsert i Minecraft er helt opp til gruppene, men sluttresultatet er at elevene får en 
3D-modell eller representasjon av produktet de har skapt i Minecraft. 
  
Oppgaven og prosessen kan gjennomføres på engelsk. 

 

OPPLEGG FOR BARNESKOLEN:  
 
Navn på opplegget: Samenes landsby
Relevante fag: Norsk - Engelsk - Historie
 

Informasjon om opplegget: 
Elevene får i oppgave å gjenskape en tradisjonell ”Samelandsby”. Oppgaven vil gi elevene mulighet 
for å utfolde seg kreativt og skape et univers rundt en urbefolkning og deres hverdag. Bakteppet må 
være at lærer har gjennomgått en del pensum, slik at elevene er bevisst på hvilke byggverk som må 
være med i landsbyen, hvilke verktøy, materialer som brukes, matproduksjon, og ikke minst kultur-
historien til Samene. Lærer burde sette opp pauser hvor innholdet som blir produsert i verdenene, 
vises frem i plenum og hvor klassen drøfter autentisiteten i byggverkene og setter opp nye kriterier.  
 
Lærer kan også legge opp til caser eller utfordringer, som kan dukke opp uventet. På denne måten 
blir også samarbeid innad i gruppene vektlagt. 
  


