
Forslag til bruk 

Læreren står fritt til å benytte ressursen slik hen mener er mest hensiktsmessig. Vi anbefaler 

likevel at bruk av Minecraft inngår som en del av et større undervisningsopplegg. I første 

omgang mener vi det er tilstrekkelig å gi elevene 15-20 minutter i Minecraft, der de kan 

utforske Sametinget. I Sametinget vil elevene blant annet møte skilt med samiske tekster, 

informasjon og spørsmål fra veivisere og sentrale samiske personer, i tillegg til selve 

bygningen. På dette stadiet er det flere rom som mangler, men det er mulig å gå rundt i 

gangene og besøke bibliotek og plenumssal. Elevene kan utforske bygget, og velge seg to-tre 

elementer fra besøket som de tar med seg og undersøker nærmere utenfor Minecraft. Det kan 

være de finner spørsmål de må finne ut av, eller om de ønsker å sammenlikne bygget i 

Minecraft med det faktiske bygget.  

I lærerveiledningen vil du finne informasjon knyttet til noen sentrale elementer. I Minecraft-

verdenen finnes det veiledere (NPC) som vil stille spørsmål elevene kan finne ut av. Det er 

også informasjon i enkelte av de oppslåtte bøkene på biblioteket. Det ligger kamera og bok 

med fjærpenn ved inngangsskiltet elevene kan bruke til å dokumentere det de finner. 

 

Eksempler på elementer elevene kan utforske. Høyreklikk på veilederne (NPC) for å få opp 

spørsmål til utforsking. 

Alle tekster står på norsk og nordsamisk, og det er et poeng at nordsamisk står først. Innspill 

på oppgaver og av språklig karakter kan gjerne legges inn i det anonyme spørreskjemaet eller 

sendes direkte til line.r.foreland@uia.no. 

Spørsmålsbank 

HVA  HVOR Utforsking 

NPC (Non-Player 

Character) 

 

Lemet Máhtte Eira 

Sara 

 

 

 

Ved språkveggen 

 

Hvem er Lemet Máhhte Eira Sara?  

Han ble nevnt i nyttårstalen til 

sametingspresidenten, og løftet fram for sitt 

arbeid med å oversette Minecraft til nordsamisk. 

NPC (Non-Player 

Character)  

 

Omviser 

 

 

Ved nødutgang  

Dette er egentlig bakdøra.  

Hvor er egentlig hoveddøra? Undersøk det 

virkelige Sametinget og sammenligne med 

versjonen i Minecraft. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTIATuWHhUAKToNeMniGpe3TqC6qNSeqzBICik8WTRMvooyA/viewform
mailto:line.r.foreland@uia.no


 

NPC (Non-Player 

Character)  

 

Omviser 

 

 

 

I plenumsalen 

Plenumssalen er mye mindre enn i virkeligheten, 

og skal utbygges.  

Undersøk hvordan det egentlig ser ut?  

Hva brukes denne salen til?  

NPC (Non-Player 

Character)  

 

Omviser 

 

 

 

Ved gjestebok 

Kongens signatur er plassert i gjesteboka.  

Hvorfor er datoene i gjesteboka viktige? 

 

NPC (Non-Player 

Character)  

 

Omviser 

 

 

Ved bildet av Elsa 

Laula 

Hvem er dette, og hvorfor henger hun her? 

Undersøk nærmere Elsa Laulas betydning for 

samer og samers rettigheter.  

 

Bok om 

Sametingets 

valgmantall 

Bok på biblioteket 

som ligger oppslått 

på talerstol 

Hva skal til for å kunne stemme ved 

Sametingsvalget?  

 

Bok om urfolk:  

Samer er Norges 

urfolk 

Bok på biblioteket 

som ligger oppslått 

på talerstol 

 

Samer er Norges urfolk.  

Hva innebærer begrepet urfolk?  

Hvilken status har samene i de andre landene 

med samisk befolkning?  

Bok:   

Regle om nordlyset 

Bok på biblioteket 

som ligger oppslått 

på talerstol 

 

Guovssahasat vihket, lip lip li.  

Buoidi njálmmis lip lip li.  

Veažir gállus lip lip li.  

Ákšu sealggis lip lip li.  

Ja spigir njálmmis! 

 

Dette er en regle mange samiske barn lærer. 

Hva handler den om? 

Kan du finne andre eksempler på vanlige 

samiske eventyr eller regler? 

Gjestebok  

Inneholder 

kongen(e)s signatur 

og dato. 

 

 

Ved 

hovedinngangen 

9/10-89 H.M. Kong Olav V  

2/11-00 H.M. Kong Harald V  

 

Hva gjorde Kong Olav og Kong Harald på 

Sametinget disse datoene? 

Skilter på tre 

samiske språk 

Skiltvegg i 

korridoren 

Sametinget skal styrke samenes politiske 

stilling og fremme samenes interesser i 

Norge. 

 



Hva innebærer denne setningen? 

Sammenlikn språkene 

 

Foreløpig mangler sørsamisk 

Maleri – liten tavle 

 

 

 

I plenumssalen  Maleriet heter «Luottat» og er malt av Hilde 

Skancke Pedersen.  

Hva er din tolkning av bildet?  

Eksempler på tolkninger er at man ser et leirbål, 

en stjernehimmel eller et hav. Hva ser du? 

Skilt i plenumssalen Plenumssalen I dette amfiet holdes møtene for samenes 

folkevalgte forsamling.  

Hva brukes denne salen til? 

Finn ut hvem som leder møtene.  

 

Tavle med oversikt 

over partnere: 

UiA 

Gáisi 

Sámi allaskuvla 

Skogliv 

 

Utenfor, ved 

startstedet 

Undersøk hva Gáisi språksenter er og hva de 

jobber for og med.  

 

 

 

 



 

 

 

    


