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1. steg: Ideer  
• Gruppemålsetting for ekte problemløsning og målrettede oppgaver som er viktige for 

skolesamfunnet:  
o Finne det best egnete toalett, som ikke er vannklosett, for Bihuset 
o Tilbygg å ha det i 

 
• Sensorisk eller empirisk innføring i fokus for prosjektet:  

o Min egen presentasjon; begrep, etymologi, historie og fakta 
 

• Tips til de voksnes presentasjon av sentrale begreper - nøkkelpresentasjoner (bør være 
kort):  
HUSK: Knytt helst arbeidet opp til DP Dramatis Personae) – sjekk med lærer 7 

o Lærer1:  
§ Matematikk – areal og volum, vinkler, trekanter, firkanter, mål, 

målestokk, potens,  
o Lærer2: Norsk 

§ Finne informasjon og kildekritikk 
§ Notatskriving – for å huske hva vi gjorde 
§ Fagtekster om avtrede – hvordan lese og ta notater/markere viktige 

ting i teksten og seminar 
§ Instruksjonshefter om toaletter og annet materiell 
§ Dikt, eventyr, sjangere som passer 
§ Kommer eventuelt mot tredje steg 

• Skrive rapport (er rapport fra et arbeid en egen sjanger?) 
• Dramatisering 

§ Samfunnsfag 
Toalett kan for eksempel se på muligheten for innlagt toalett, tradisjoner i 
forhold til hygiene, dekorasjoner (utedo – tapeter – aviser), rengjøring osv. 
Sammenligne et i-land og et u-land. Historie, sanitære forhold rundt i 
verden. 

§ Karl: Har lest et sted at kvinners utdanning i den tredje verden bidrar 
til forståelse av bedre renhold og mange flere overlever (samarbeid 
med Andrea?) 
 
 

o Lærer3: Naturfag 



§ Bakterier 
• Få petriskåler med agar fra MHS (hun er ikke tilgjengelig fra 

midten av november) 
§ Celler 
§ Kjemi – forskjellig type rensing; mekanisk, kjemisk, mikrobielt 

o Lærer4 
§ Kosthold og helse 
§ Spansk 
§ RLE – tar du RLE på tvers av utforskende arbeid frem mot jul? 

o Lærer5 
§ Engelsk 

• Andrea er i full gang med dette som utgangspunkt: 
http://www.breakingnewsenglish.com/0511/051120-toilet-
e.html  

• Fagtekster om avtrede – hvordan lese og ta notater/markere 
viktige ting i teksten og seminar 

• Dikt, eventyr, sjangere som passer – artikkel på engelsk 
• Instruksjonshefter om pumper og annet materiell 
• Kommer eventuelt mot tredje steg 

o Skrive rapport/plakat/hefte/ 
o Dramatisering 

o Lærer6 
§ Tysk 

• Gloser og utrykk om avtrede 
• Skrive en fortelling 
• Instruksjonshefter toaletter 
•  

o Lærer7 
§ Musikk 

• Sanger og musikk 
• DP – forslag: 

o King Minos of Crete had the first flushing water 
closet recorded in history and that was over 2800 
years ago. 

o A toilet was discovered in the tomb of a Chinese 
king of the Western Han Dynasty 

o In 1596, a flush toilet was invented and built for 
Queen Elizabeth I by her Godson, Sir John 
Harrington 

o The first patent for the flushing toilet was issued to 
Alexander Cummings in 1775 

o In 1829, the Tremont Hotel of Boston became the 
first hotel to have indoor plumbing, and had eight 
water closets built by Isaiah Rogers 



o The first packaged toilet paper was the 1857 
invention of American, Joseph Gayetty and called 
Gayetty's Medicated Paper 

o Acknowledged as the “Father of Antiseptic 
Surgery”, Joseph Lister’s contributions paved the 
way to safer medical procedures. His introduction 
of the antiseptic process dramatically decreased 
deaths from childbirth and surgery and changed 
the way the medical industry looked at sanitation 
and proper hygiene. 

o Mennesker knyttet til utedo, fransk do, WC, space 
toilet, … 

o Dramatisering  
 
 

Hva er nøkkelpresentasjoner?  
Grunnleggende begreper for nødvendig/økt kunnskap  
Rammeverket av kunnskap om detaljene i eller rundt emnet; rammeverket tillater oss å  
klassifisere og koble ideer.  
Viktig ordforråd som et hjelpemiddel for å huske; klassifisering, nomenklatur. 
Skjelett for strukturering av tankene.  

 
 
Jeg har tenkt å ha nøkkelpresentasjoner på følgende sentrale begreper:  

• Toalettets funksjon 
o Forbrenning 
o Strø 

• Urinavskiller og poenget med det 
o Gjødsel 
o Forurensning 

• Renhold og sanitære forhold 
o Bakterivekst i agar 

• Påbygg 
o Byggteknikk 
o Konstruksjon 
o Isolering 
o Målestokk 
o Teknisk tegning 

 
 
 
Lesestoff i forhold til sentrale begreper (oppfølging av nøkkelbegrepene):  

o Taolett 
o Internett, fagbøker 



o Instruksjonshefter, brosjyrer 
o Bøker om skolehage; kompost og gjødsling 

o Renhold 
o Forskrifter og brosjyrer om renhold 
o Bakterier – naturfagbøker 

o Påbygg 
o Byggforskrifter 
o Matematikkbøker 
o Brosjyrer  

 
2. steg - Ideer til aktiviteter:  
Muligheter for naturfaglige undersøkelser: 

o Bakterier 
o Håndhygiene 
o Næringsstoffer (Urin – nitrogen) 
o Termofysikk 

 
Ideer for den enkelte ungdoms undersøkelser/bidrag:  

o Naturfaglige oppgaver 
o Søke etter rette type toalett 
o  

Elevenes egen idemyldring og planer: 
Påbygg 
Elev1, elev2, Elev3  

- Spør Johanne 
- Elementer 

o Størrelse 
o Vindu 
o Farge, maling, beis 
o Regler, lovverk 
o Lås 
o  

 
  



Toalettet 
Elev4, Elev5, Elev6, Elev7 ok 

- Sjekk ut type toaletter 
o Forbrenningstoalett 
o Utedo 
o Snurredo 
o Kjemikalieklosett 

- Elementer 
o Strøssel? 
o Urinavskiller 
o Regler, lovverk 

- Linker (for eksempel): 
o http://www.humanurehandbook.com 
o http://www.cinderellaeco.no 
o https://www.hyttetorget.no/hyttetoaletter?gclid=CN-JlruM9M8CFeILcwodv6UNAg 
o http://caravanogfritid.no/butikk/klosett-sanitar/klosett/portabel 

 
Toalettsaker, pynt, dekor og sanitære ting  
Elev8, Elev9, Elev10 

- Elementer 
o Teppe, dørmatte 
o Ledlys, lampe, belysning 
o Gardiner 
o Aviser, magasiner, tegneserier 
o Bilde av norske kongelige 
o Såpe, vaskeutstyr, vask 
o Håndklær 
o Søppel, sanitærbind 
o Regler, lovverk 
o Stol(er) 
o Speil 
o Knagger 
o Varmovn 
o Skap 
o Skilt på forskjellige språk 
o Dobamse 
o Verdenskart i ramme 

 

Ting å gjøre og lære: 
- Brukerundersøkelse 
- Lage pene ting til doen 
- Hygiene, bakterier 
- Planlegging 
- Norsk/engelsk 

o Ordtak 
o Skrive 
o Lese 

- Kunst og håndverk 
- Matematikk 

o Måling og vinkler 
o Areal, omkrets, volum 
o Konstruksjon 
o Statistikk – fra 

brukerundersøkelsen 
- Historie, geografi 

 

 
 
  
 
  



3. steg: Ungdommens demonstrasjon av forståelse og mestring  
 
Mulige måter å demonstrere forståelse, kunnskap, gjennomføring 
Skriftlig: Dikt, artikkel (engelsk), instruksjons-hefte/plakat), bruksanvisning på toalettet 
 
Muntlig: Forklaring i bruk av toalettet, presentasjon til slutt 
 
Kreativt/praktisk arbeid: Dekor, pynt, bygge tilbygg,  
 
Visuelt/matematisk:  
 
Mulige tverrfaglige koblinger 
Matematikk/geometri:  
areal og volum, vinkler, trekanter, firkanter, mål, målestokk, potens 
Historie/Litteratur/filosofi:  
Engelsk, norsk, samfunnsfag 
Økonomi:  
Kostnad til toalettet, beregning av material 
Kunst/Musikk/Drama:  
Dekor, pynt 
 
Litteratur og internett-ressurser:  
 
Evalueringsmål 
Engasjement:  
 
Kunnskap om nøkkelbegreper:  
 
Ferdigheter:  
 
Arbeidsledelse: 
  



Resultat av type toaletter: 
Opptelling av elevenes svar: 

 

 
 
Incinolet forbrenningstoalett  Urinova urinal    Toalettbygg 

  


