
En syklus for studier og arbeid
Karl Bruun



Første utviklingstrinn

Trestegsetoden
1. Presentasjon

(”Dette er …”)
2. Repetisjon

(”Vis meg...”)
3. Gjenkjennelse

(”Hva er dette?”)



Andre utviklingstrinn
”Løs Trestegsmetode”
1. Presentasjon
2. Repetisjon

– barnas eget arbeid over kortere 
eller lengre tid

3. Gjenkjennelse
– Barna viser hverandre og noen 
ganger et «skoleprosjekt» 
– Voksnes observasjon



Tredje utviklingstrinn
Første steg:
• Gruppens målsetting for reelle

problemløsende og målrettede
oppgaver som er viktige for 
samfunnet
• Impresjonistisk eller opplevelsesrik

introduksjon
• Presentasjon av viktige begreper (bør

være kort)
• Det gir ideer



Tredje utviklingstrinn
Nøkkelpresentasjoner 
(I første og litt i andre steg)

• grunnleggende konsepter for utvidelse
av kunnskap
• hvordan ungdommen kan gjøre

forskjellig arbeid, bruk av verktøy og
sikkerhet
• skape en ramme (ryggrad) for 

kunnskap
• et stillas for mental struktur



Tredje utviklingstrinn
Nøkkelpresentasjoner (forts.)

• Vanligvis kort (10 – 15min)
• Impresjonistisk
• Skap spenning – ikke løsning
• Akkurat nok info til å komme i gang 

eller videre



Tredje utviklingstrinn
Andre steg:
• Forskning, eksperimentering, 

opplesninger, utredning, diskusjon, 
datainnsamling, praktisk arbeid, 
seminarer ...
• Analyse av informasjon og

beslutninger



Tredje utviklingstrinn
Andre steg:
Det inkluderer
• eksperter
• fysisk arbeid for å utføre oppgaven
• gruppesamarbeid og arbeidsdeling
• seminar- eller komitédiskusjoner for å

oppnå forståelse
• dokumentasjon for rapportering til

samfunnet



Tredje utviklingstrinn
Tredje steg er mulige måter å demonstrere forståelse, kunnskap, prestasjon på
• Målinger, undersøkelser, 

samling av deler
• Demonstrasjon av teknikker

og verktøy
• Vitenskapelige rapporter
• Fotografi og/eller film av

studier og arbeid
• Skriftlige rapporter eller

andre nødvendige
dokumentasjoner



Tredje utviklingstrinn
Tredje steg er mulige måter å demonstrere forståelse, kunnskap, prestasjon på

• Utstilling av produkter
• Kreativt uttrykk:
• Dramatis Personae
• Musikk
• Kunst

• Statistikk
• Beregninger
• Økonomi



Planlegge utforskende arbeid
Ungdommene 
på Farm School 
Rydet, Sweden
nevner fire 
typer arbeid:

1. Daglige gjøremål
2. Utforskende arbeid for ting som 

trengs å bygges/restaureres/ 
etableres i samfunnet

3. Utforskende arbeid om andre ting vi 
trenger å lære oss; Astronomi, 
humanities, ...

4. Felles arbeid som samfunnet trenger



Planlegge utforskende arbeid
Liste fra vår 2020 
over arbeidsoppgaver 
og studier som trengs 
på Tønsberg 
Montessori :

Nr.2:
• Slyngerom
• Hagedamm
• Vegg på hemsen i plexiglass
• Gårdsdyr

- Høns
- Geit
- Alpakka??
- flere?

• Butikk på Jareteigen
• Kledning – porten på låven der de spiller ball
• Hotell
• Kjøkkenet i Bihuset ferdig
• Windows farming på Jareteigen
• Potetkjeller på Jareteigen
• Utedo ved gapahuken på gården

Nr.3:
• Astronomi
• Humanities

Nr.4:
• Redskapsbod ferdig
• Toalettet på gården ferdig utvendig
• Potet
• Ved fra hestehagen



Planlegge utforskende arbeidUke 34 og 35
Maria Montessori 150 år
Silent Journey 
Uke 36 – 40
Overordnet tema: Produksjon og salg

1. Butikk på Jareteigen – Lærer 1
• Etablere butikken
• Julemarked – planlegg og start 

produksjonen i god tid. Kan være 
produksjon i kreativ aktivitet og tid for 
felles arbeid

2. Gårdsdyr – Lærer 2
• Høns
• Reparere hønsehuset
• Kanin

3. Matauk – Lærer 3
• Potet (Potetkjeller på 

Jareteigen?)
• Epler
• Produkt fra hage og drivhus
• Windows farming på Jareteigen

4. Hotell og utleie – Lærer 4
• Oppussing hotellet
• Gårdsopplevelser
• Utedo ved gapahuken



Planlegge utforskende arbeid
Utforskende arbeid



Planlegge utforskende arbeid





10 minutter pause
Husk at du kan sende inn spørsmål underveis. 
De vil bli besvart her eller på epost etter 
webinaret. 
Dersom det er aktuelle generelle ting for flere, 
så lages det eventuelt også oppslag/artikkel 
om det på hjemmesiden til Montessori Norge


