
Byggmesterne  
Hei, AKS byggmestere! Her har vi laget en oppgave til dere som 

er med på byggmesterne, oppgaven kan også gjøres av de som 

ikke er med på kurset på Blå base.  

 

Målet er at dere skal lage et produkt. 

Produktet skal være knyttet til et land. Dere kan lage en by, severdighet, biler, dyr, 

mennesker og hus i landets byggestil. s 

 

 

Fint hvis dere foresatte kan sende bilder av prosessen slik at vi kan dele ideer, tanker og 

ikke minst at barna kan føle at de er en del av et felleskap. Dette vil også gjøre det lettere 

for oss som jobber AKS å få et inntrykk på hvordan byggingen går. 

Under byggeprosessen er det også fint hvis barna kan ringe hverandre og dele ideer og 

erfaringer.  

 

 

 

 

 

 

Oppgave 1  

Finn utstyr som du kan bruke til å bygge med. Det kan være plastelina, tape, lim, lego, 

flasker, tomme doruller, bøker, ispinner, leker, papp, plast, kapla, marshmallows, spaghetti 

osv  

—> Ta gjerne bilde av utstyret så vi får sett hva dere har funnet.  

 

 

 

 

 



Oppgave 2  

Her skal dere bruke internett for å hente inspirasjon. Finn et land dere ønsker å knytte 

oppgaven til. Dere skal se på landets byggestruktur, kultur og flagget deres. Om dere ønsker 

å sammenlikne to land er det også fint. 

 Her kommer et eksempel: Frank har valgt å fordype seg i Frankrike. Han googler Frankrike 

for å finne faktaopplysninger om landet og bilder av bygninger som finnes der. Etter å ha 

satt seg inn i hva som finnes i Frankrike bestemmer Frank seg for å lære enda mer om 

Eiffeltårnet. Han ser på byggets form, struktur og leser bakgrunnshistorien til byggingen. 

Videre tegner han landets flagg, som han har tenkt å bruke til utstillingen.  

 

 

Oppgave 3 

Her skal dere lage en skisse for det dere ønsker å bygge, her er det viktig at dere tenker på 

detaljene. Tenk at skisse skal være en bruksanvisning for deg selv. Denne må godkjennes av 

noen i familien før du får gå videre til oppgave 4.  

 

 

Oppgave 4 

Her skal du bygge det du har tenkt å lage. Når byggingen er ferdig kan du starte med 

dekorering/pynte av det du har laget. Du kan bruke maling, fargeblyanter, tusjer, glitter eller 

andre ting du har hjemme.  

 

Husk å send bilde av produktet når det er ferdig. Vi gleder oss veldig til å se hva dere klarer å 

lage.  

 

 

  LYKKE TIL MED  

BYGGINGEN! 


