
Tverrfaglig oppgave om moske  

Kunst og håndverk/KRLE/Norsk   

  

Gruppeoppgave Maks 3 stk. per gruppe.   
1. Planlegg og bygg en moske i Minecraft Education Edition.   

a. Tenk ut hvilken moske dere skal bygge. Det er også lov å kopiere/søke 
inspirasjon fra moskeer fra virkeligheten.   

  
b. Bygg moskeen på egen server/verden i Minecraft (bruk spillmodus «kreativ»). 
Ta bilder med kameraet underveis i byggingen (søk etter kamera i inventaret). 
Dette skal brukes for å dokumentere etter hvert.   

  
c. Sett inn eksportblokk for å eksportere til 3D print. Se video på 
https://www.youtube.com/watch?v=5K6GCvz4RKU for å sette inn blokk og 
eksportere byggverket. 

  
d. Eksporter verden når moskeen er fullført. Få hjelp av lærer til å klargjøre filen 
for 3D print. 

  
2. «Moskevandring»   

a. Gruppen presenterer moskeen for lærer og medelever.  
  

Individuell oppgave  
Rapport og presentasjon.   
1. Dokumentasjon av bygging  
Dokumenter byggeprosessen gjennom i OneNote eller Word. Sett inn bilder fra byggingen og 
skriv litt om hva bildene viser og hvilke valg dere har gjort under byggingen.   
 

 

 

2. Presentasjon av moskeen  
Lag en presentasjon av gjennom å ta skjermbilder av både utsiden og de forskjellige 
rommene/elementene. Dette kan du så sette inn i enten en Powerpointfil eller Word-fil der 
du beskriver moskeen.   
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=5K6GCvz4RKU


 

3. Egenvurdering.   
Vurder din egen innsats/ditt eget arbeid ut fra vurderingskriteriene på side 2.  
Sideskift  

Kjennetegn på måloppnåelse  
  

Lav måloppnåelse  Middels måloppnåelse  Høy måloppnåelse  
Moskeen  
(KRLE)  

Det er satt opp et bygg, 
men de grunnleggende 
elementene i en moske 
mangler.  

Det er satt opp en moske med 
noen få mangler/feil-
konstruksjoner, men 
hovedelementene er på plass.  

  
Det er satt opp en moske der alle 
de forventede element er med og 
riktig plassert.  

Moskeen  
(K&H)  Det er satt opp et 

byggverk der det hele 
ser ut til å være bygd 
uten en plan. 
Byggverket mangler  
vesentlige deler og er 
ikke estetisk tiltalende.  
  
  

  
Det er satt opp et byggverk som 
levner liten tvil om at det er en 
moske som er bygd, og som er 
forholdvis estetisk tiltalende.  
  
  
  
  
  

  
Det er bygd en moske med 
dekorasjoner/utsmykninger som 
tar utgangspunkt i muslimsk 
tradisjon, og som er svært 
estetisk tiltalende.  
  
  
  
  

Dokumentasjon  
av  
byggeprosessen  
(K&H)  

Dokumentasjon 
mangler eller er svært 
mangelfull. Få eller 
ingen bilder og 
beskrivelser av 
byggeprosessen.  

Byggeprosessen er til en viss 
grad dokumentert gjennom bilder 
og tekst, men har noen mangler 
(deler av prosessen er ikke 
dokumentert).  

Byggeprosessen er grundig 
dokumentert gjennom bilder og 
tekst, og med solide beskrivelser 
av hva som er gjort og hvilke valg 
som er tatt under planlegging og 
bygging av moskeen.  
  
  

Presentasjon av 
moskeen (norsk, 
KRLE)  

Presentasjonen er 
svært mangelfull. Få 
eller ingen skjermbilder 
eller beskrivelser av 
moskeen.  

Presentasjonen er klar på hvilke 
elementer som er med i 
moskeen og hva de forskjellige 
rommene heter, men har noen 
mangler.  

Presentasjonen viser moskeen 
fra både inn- og utside, og har 
beskrivelser av både symbolikk 
og hvilken funksjon og navn de 
forskjellige rommene har. Det er 
også i stor grad brukt fagbegrep i 
presentasjonen.  
  
  
  
  

Moskevandring 
(norsk muntlig, 
KRLE, K&H)  

Moskevandringen er 
svært mangelfull, eller 
ender opp uten at 
moskeen presenteres.  

Moskevandringen gjennomføres 
med en viss muntlig «guiding» 
gjennom moskeen, dog med litt 
mangelfull informasjon eller 
usikkerhet rundt det som vises 
fram.  
  

Moskevandringen gjennomføres 
med en god «guiding» gjennom 
moskeen, samt med utfyllende 
informasjon om moskeen og 
moskeens symbolikk/arkitektur.  

  
  

 


