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1. steg: Ideer  

 Gruppemålsetting for ekte problemløsning og meningsfulle/målrettede oppgaver 

som er viktige for skolesamfunnet:  

Gruppen ønsker å ha egg til matlaging og samtidig kunne tjene penger på salg av egg. 

Det er også trivelig å ha høner på tunet, og de kan omgjøre matrester til egg. Vi har et 

mulig hønsehus med plass til 25 høner, som trenger noe oppussing. Hvis vi skal ha 

høner, så er det i tillegg behov for en egen plass til kyllingene i starten. 

 

 Sensorisk eller empirisk innføring i prosjektet:  

- Rundtur på gården for å se på hønsehuset vi har i dag, og på muligheter for hønsehus 

andre steder. Plakater med ulike høneraser. 

- Morfar Thor forteller om høneholdet på gården i gamle dager. 

- Hilde/Karl forteller og presenterer mulighetene et hønehold vil gi i forhold til egen 

mat og salg, og kompetansemålene i den norske læreplanen som dette arbeidet 

hører sammen med. Det er mål i forhold til naturfag, matematikk, økonomi, etikk, 

samfunnsfag og mat/helse som er mest relevante, og litt innen kunst og håndverk. I 

tillegg har vi mål om engasjement, arbeidsledelse m.m. 

- Hilde/Karl presenterer ulike emner som er naturlig å undersøke mer om i mindre 

grupper eller individuelt, mens hele gruppa er med på selve det praktiske arbeidet 

med hønsehus/kyllingbur fordi det haster med å få det på plass før våronna. 

 

 Den/de voksnes presentasjon av sentrale begreper - nøkkelpresentasjoner (kort):  

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:  

- Dyrs naturlige behov, etikk i forhold til husdyrhold. Det finnes regler for dyrehold 

- Hva menes med anatomi og fysiologi 

- Muntlige og skriftlige presentasjoner (krav til -) 

Følgende presentasjoner gis dersom det er noen som har behov for repetisjon fra 

bygging av oppholdsrom (eller ikke var med på det):  

- Bedriftsøkonomi og budsjett/regnskap 



Jareteigen Montessori/Montessorigården 

- Skrive søknad om tillatelse for bygging, hvis nybygg 

- Skrive søknad om økonomisk støtte 

- Bruk av verktøy 

- Konstruksjon og belastning 

- Materiallære 

- Isolasjon/termiske egenskaper 

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

- Landbruksfaglige bøker tilgjengelig på gården 

- Internettsider (husk «regler» for hvordan vi bruker internett som kilde) 

 

2. steg - Ideer til aktiviteter:  
Mulighetene presenteres og den enkelte ungdom sier hva de har lyst til å bidra med 

undersøkelser om, i tillegg til at alle må være med på den konkrete byggingen: 

- Etymologi høne og kylling 

- Opprinnelse og genetikk, evolusjon, klassifisering 

- Høners anatomi og fysiologi; sammenlign med menneskers reproduktive system 

- Naturlig atferd, og dermed krav til miljøet vi vil innrede, etikk 

- Ulike høneraser; navn, utseende, spesielle forhold – hvem skal vi velge? 

- Økonomien i eggproduksjon – eget bruk eller salg 

- Helse og hygiene; sykdommer, smittefare. Er det også andre dyr som liker seg i/ved 

hønsehus? (Lus, lopper, mus og rotter, mink/mår, hønsehauk) 

- Stell og fôring av kyllinger og høner 

- Egg: eggets kjemi, ruging, fosterutvikling/livssyklus 

- Søknad til Jareteigen Montessori, eller andre, om støtte til prosjektet (når man har 

oversikt over økonomi). Fordeler og ulemper presenteres. 

- Muligheter videre som kan presenteres som muligheter underveis eller siden: 

o Kokebok med oppskrifter med egg og kylling – egenprodusert med egne 

bilder 

o Lese andres dikt/historier/fortellinger om høner/haner/kyllinger, eller lage 

egne 

 

I kombinasjon med de enkelte undersøkelsene/studiene, så starter selve byggingen når 

økonomisk beregninger og planleggingsgrunnlaget med tegninger i henhold til dyrets behov 

er klare. Det holdes møter underveis for å sjekke ut at alt går greit. De voksne er ikke i veien 

for ungdommenes arbeid, men er tilgjengelige for råd og veiledning om det behøves. 

Det kan være behov for å besøke en gård med hønehold, kanskje der vi kan kjøpe kyllinger 

(hos Dagfinn Johansen i Ramnes). Han er ekspert på mindre 

hønehold. Det er også andre bønder eller lærere på 

landbruksskolen i nærheten som kan være eksperter å reise til. 

Flere nøkkelpresentasjoner eller små «forelesninger» kan holdes 

underveis, litt avhengig av hva ungdommene har fått i andre typer 

arbeid eller har allerede fra barneskolen, eller spørsmål som 

dukker opp. 
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3. steg: Ungdommens demonstrasjon av forståelse og mestring  
Skriftlig: Rapporter, brosjyrer, tegninger, utstillinger med plakater, innlegg i Ukeinfo fra 

Jareteigen Montessori, innlegg på It`s Learning, instruksjoner om arbeidets gang + 

instruksjoner om hønehold. 

Muntlig: Presentasjoner av arbeidet underveis og til slutt, enten bare til gruppa og de 

voksne som jobber med dette, eller som en større presentasjon for andre (foresatte?). 

Deltagelse i diskusjoner underveis. 

Kreativt/praktisk arbeid:  

- Bygge nytt hønsehus eller reparere og ominnrede det gamle. 

- Bygge flyttbart kyllingbur 

- Dokumentasjon ved hjelp av tegninger (byggetegninger) og foto 

- Utstillinger, forestillinger/dikt 

Visuelt/matematisk: bilder, video, byggetegninger 

 

Mulige tverrfaglige koblinger 

Matematikk/geometri:  

- Tall og algebra; hoderegning og skriftlig regning 

- Måling og måleinstrumenter (tommestokk) 

Historie/Litteratur:  

- Hønehold før og nå 

- Høne/haner/kyllinger i dikt og fortellinger 

Norsk: 

- Vurdere egne og andres muntlige fremføringer 

- Gjennomføre enkle foredrag og presentasjoner 

- Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 

- Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne tekster 

- Kritisk lesing (kildebruk) 

Samfunnsfag: 

- Historie: Hønehold, redskaper/innredning, muntlig fortelling av morfar 

- Samfunnskunnskap: kommunal forvaltning, lover og reguleringer 

RLE: etikk rundt dyrehold 

Økonomi/matematikk:  

- Sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger av økonomisk art 

Musikk/drama: kreative fremføringer om høner, hønehold, kyllinger, hønsebonden 

Kunst og håndverk:  

- Tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv 

- Vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak, og visualisere egne løsninger 

- Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere 

tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger 

- Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, 

valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon  
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Evalueringsmål 

Engasjement:  

- Ungdommene deltar aktivt i sine arbeidsoppgaver, er med og bestemmer både hva 

de individuelt vil jobbe med og hva de sammen skal gjøre, er glade, blir ikke slitne 

- Ungdommene er interessert i å utvide sitt kunnskapsfelt og tar initiativ til 

undersøkelser og arbeidsoppgaver  

- Ungdommene deltar i vurdering av eget og andres arbeid 

Kunnskap om nøkkelbegreper: 

- Høner og kyllingers naturlige atferd og krav til miljøet 

- Etiske vurderinger  

- Reproduksjon hos høner og mennesker 

- Eggets kjemi, og fosterutvikling 

- Anatomi og fysiologi hos fugler 

- Lover og regler for hønehold i Norge 

- Vurdere egne og andres muntlige fremføringer 

- Sette opp enkle budsjett og gjøre økonomiske beregninger 

- Forståelse for byggetegninger (kunne tolke tegninger og omsette til praksis) 

Ferdigheter:  

- kunne samarbeide med andre 

- tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv 

- bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer 

- utvikle, bruke og gjøre rede for metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig 

regning med de fire regneartene 

- designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon 

- analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem 

i sammenheng med konstruksjoner og beregninger 

- utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og 

andre hjelpemidler 

- gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, 

og bruke og endre målestokk 

- velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne mellom ulike 

måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, 

og drøfte presisjon og måleusikkerhet 

- gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og 

dramatisering, tilpasset ulike mottakere 

- skrive logg ved forsøk og feltarbeid, og presentere rapporter ved bruk av digitale 

hjelpemidler 

- anvende fag på en praktisk og vitenskapelig måte 

Arbeidsledelse: 

- vurdere og ta initiativ til arbeidsoppgaver som er nødvendige 

- reflektere over egen evne og initiativ til, eventuelt ta lederskap i et utforskende 

arbeid 


