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Heidi Borud

Den italienske legen Maria Montes-
sori begynte sitt arbeid blant barn i 
Romas slumgater på begynnelsen av 
1900-tallet. Så utviklet hun pedago-
gikken som bygger på barnets sensi-
tive faser og aldersblandede grupper 
i undervisningen.

På gulvet i klasserommet ved Oslo Montes-
soriskole ligger Signe Bergesen (11 år) med 
karakteristiske klosser som brukes til å ska-
pe forståelse for matematikk. 

Montessoripedagogikken bygger på ide-
en om det sensitive barnet, de sensitive fa-
ser og læremateriellet er spesielt tilrette-
lagt for dette.

Materiellet brukes særlig for å trene opp 
følelsene og sansene. For eksempel brukes 
små kuler, klosser og regnestaver, som gjør 
at man kjenner med hånden om det er én 
eller tusen. Materiellet er utviklet etter al-
der og vanskelighetsgrad. Alt er laget for å 
hjelpe barnet til å oppøve ferdigheter.

– Hele pedagogikken bygger på å se helhe-
ten i mennesket, og det sanselige materiel-
let hjelper barna til forståelse og kunnskap. 
Her skapes trygge, selvstendige barn, og det 
er et godt samarbeid mellom elever, forel-
dre og lærere, sier firebarnsmor Charlotte 
Bergesen. Hun har tre barn ved Oslo Mon-
tessoriskole og minstemann i barnehage.

Vekst i Norge
I 1989 startet de to første norske Montesso-
riskolene i Oslo og Bergen. Det har vært en 
jevn vekst siden år 2000 hvor det var 12 sko-
ler, i 2005 var det 22 i 2010 var det 35 skoler. 
Nå teller antall grunnskoler 54 og er spredt 
over hele landet. Utdannelsesdirektoratet 
har godtjent ytterligere 23 nye grunnskoler 
for oppstart til høsten.

Motivasjonen for å etablere private Mon-
tessoriskoler synes todelt. Mange små 
grunnskoler er lagt ned de siste årene, og 
foreldregrupper og lærere går sammen om 
å søke statsstøtte og offentlig godkjennelse 
for oppstart, samtidig øker interessen for 
selve pedagogikken. 

Politisk strid
Midt på 1990-tallet var det politisk strid om 
oppstart av Montessoriskoler og andre pri-
vatskoler. Stortingsrepresentant Jan Tore 
Sanner (H) tok opp saken i Stortingets spør-
retime med daværende utdannelsesminis-
ter Gudmund Hernes (Ap) som ville sette 
bom for flere nye private Montessoriskoler

I 1994 sa Hernes ifølge Aftenposten stopp 

til nye skoler: Nye private Montessoriskoler 
vil ikke bli godkjent av departementet. Det 
blir ikke forbud mot å starte slike skoler, 
men de må i så fall bære alle utgifter selv. 

Sanner tok opp skolenes skjebne i Stor-
tingets spørretime. Da svarte Hernes at han 
finner pedagogikken interessant, men at 
den kan drives innenfor rammen av den 
offentlige skole. Derfor ville han ikke len-
ger godta Montessori-pedagogikken som 
tilstrekkelig grunnlag for å etablere privat-
skoler med statstilskudd. 

Men fra 1989 og frem til i dag er det eta-
blert 54 grunnskoler med offentlig støtte 
fra vekslende regjeringer og den politiske 
striden synes nærmest bilagt.

Anerkjent pedagogikk 
Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) 
er leder i kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen på Stortinget. Hun sier dette om 
veksten i antall private Montessoriskoler:

– Denne veksten har gitt større utbredelse 
for en anerkjent pedagogikk. Det er viktig at 
alle skolene har kvalifiserte lærere, at sko-
lene ikke er for små, og at opprettelsen av 
skolene ikke er med på å undergrave den 
lokale skolestrukturen i kommunen. Der-
for er det også en sikkerhetsventil i loven. 
Kommunen kan klage til Utdanningsdirek-
toratet om de mener opprettelsen av en ny 
skole påvirker negativt tilbudet på de andre 
skolene, økonomisk eller på andre måter. 

Om selve montessoripedagogikken sier 
Aasen:

– Som politiker er det mindre viktig hva 

jeg personlig mener om ulike pedagogiske 
retninger. Det som derimot er viktig, hand-
ler om å sikre kvalitet i alle skoler, inklu-
dert de private skolene som er innenfor 
privatskoleloven. Montessori–pedagogik-
ken er anerkjent og særlig god på tilpasset 
opplæring. 

Vei til læring
Pedagogikken ble først etablert ved åpnin-
gen av Casa dei Bambini (Barnas hus) i by-
delen San Lorenzo i Roma 1907. Maria Mon-
tessori gjennomført her sine pedagogiske 
ideer og observerte hvordan barna reager-
te på dem. 

Resultatene av barnas arbeid med mon-
tessorimateriellet i et nøye forberedt mil-
jø var oppsiktsvekkende, og førskolen fikk 
raskt internasjonal anerkjennelse. Mange 
kom på besøk, og det ble åpnet flere før-
skoler i Italia. 

I 1909 holdt Maria Montessori sitt første 
kurs for lærere, og filosofien spredte seg 
verden rundt. Samarbeide mellom mange 
av lærerne var tett, og deres utveksling av 
erfaringer og videreutvikling av prinsipper 
bidro til å skape det som man i dag beteg-
ner som Montessori–metoden. 

Egen lærerplan
Daglig leder Marie Lexow i Norsk Montes-
soriforbund sier veksten i antall skoler ska-
per noen utfordringer når det gjelder etter-
utdannelse av lærere. 

Kravene fra Utdanningsdirektoratet er 
at 50 prosent av lærerne må ha tilleggsut-

Interessen for Maria Montessoris pedagogikk 
øker i Norge. Utdanningsdirektoratet har godkjent 
23 nye skoler for oppstart til høsten.

En annen vei 
til kunnskap

Fakta

Maria Montessori (1870-1952)
XX En av Italias første kvinnelige leger, men 
mer kjent som pedagog. Sto bak utviklin-
gen av den pedagogiske retningen som 
bærer hennes navn.
XX Har hatt stor innvirkning på utformingen 
av moderne barnehager og grunnskoler.
XX Det viktigste med metoden er å stimulere 
barnas egen frivillige virksomhet, mens 
læreren holder seg i bakgrunnen, og der 
spesielt tilpasset materiell spiller en viktig 
rolle. 
XX Montessoris tenkning har påvirket den 
elevsentrerte læreplanutviklingen i Norge. 
XX I 1929 grunnla Montessori det internasjo-
nale forbundet AMI (Association Montes-
sori Internationale) for å opprettholde, 
videreutvikle og spre de pedagogiske 
prinsippene.
XX Det er i dag rundt 8000 Montessoriskoler 
og -barnehager fordelt på seks kontinen-
ter i verden
XX Sentrale verdier er: Lærelyst som opp-
muntres ved mestringsglede, selvstendig-
het og frihet. Kunnskap oppmuntres ved 
inspirasjon, konsentrasjon, fordypning. 
Toleranse oppmuntres ved respekt, sam-
arbeid og trygghet.
Kilder: Norsk Montessoriforbund, Utdanningsdirektoratet

MoNTeSSorI

Maria Montessori på besøk på en av 
skolene som brukte hennes pedagogiske 
prinsipper.
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Ord for dagen. Pedagogikk
■■ Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg spørsmål 

knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling. Pedagogikk 
er nært knyttet opp mot fagområdene psykologi, filosofi og sosiologi. 
Teoretisk dreier det seg om å beskrive og drøfte oppdragelse og undervis-
ning og belyse forholdet mellom disse virksomhetene og individ, samfunn 
og kultur. Praktisk dreier det seg om gjennom ulike undervisnings- og 
oppdragelsestiltak å legge til rette for læringsprosesser.

Ved hjelp av georadar har arkeo-
loger påvist en 47 meter lang byg-
ning fra vikingtiden i Borre i Vest-
fold. Borreparken er kjent for de 
mange gravhaugene fra vikingtid, 
og lenge trodde man at området 
først og fremst var en gravplass. 
Nå har forskere fra det private 
østerrikske forskningsinstitut-
tet Ludwig Boltzmann i Wien og 
Norsk institutt for kulturminne-

forskning og Kulturarv i Vestfold 
fylkeskommune påvist at det må 
ha vært en større gård her. – Vår 
kvalifiserte mening sier at funnet 
stammer fra sen vikingtid, mel-
lom 950 og 1000 etter Kristus. Her 
har det bodd mange mennesker, 
og sett fra sjøen må det ha vært 
spektakulært, siervirksomhetsle-
der i Kulturarv, Terje Gansum til 
avisen Gjengangeren.

Arkeologi

Fant vikingbygning i Borre

dannelse i montessoripedagogikk og det 
er primært Høyskolen i Vestfold som vide-
reutdanner lærere. 

Pedagogikken er tilrettelagt for hvert en-
kelt barn som jobber i sitt eget tempo, og 
selv om pensum er det samme som i offent-
lig skole, er tilnærmingen en annen. 

Beste lærealder
Det er også et tilleggspensum, og skolene 
må ha en offentlig godkjent alternativ læ-
rerplan. Praktisk arbeid er inkludert i skole-
hverdagen, og de fleste skoler har drivhus, 
høner, skolehage og akvarium. Det prak-
tiske arbeidet gjør at skolen får fritak for 
valgfag i ungdomsskolen.

Sentralt i pedagogikken står læren om 
barnets såkalte sensitive faser og undervis-
ning i aldersblandede grupper. 

Montessori dokumenterte gjennom stu-
dier og forskning at alle barn går gjennom 
ulike sensitive perioder der de er mer mot-

tagelig for læring. Hun identifiserte ulike 
stadier i barnets liv når det best, og uten 
store anstrengelser, lærer seg visse grunn-
leggende ferdigheter. 

For eksempel vil et barn normalt være i en 
sensitiv fase for skriving i fire-–femårsalde-
ren. Da vil barnet med langt større letthet 
lære å skrive enn i syvårsalderen, når denne 
fasen er over, ifølge Marie Lexow.

Læreren spiller en annen rolle enn i den 
offentlige skolen. I tradisjonell skole er læ-
reren formidler av kunnskap, mens en Mon-
tessori–lærer i større grad skal være en aktiv 
observatør og tilrettelegger for den enkel-
te elev.

Velger selv
– Lærerens inspirasjon til eleven skal være 
av en slik art at eleven får lyst til å gå videre 
på egen hånd. Valg av tema og tidspunkt 
for læring står den enkelte elev helt og fullt 
for selv. Det er når eleven arbeider på egen 
hånd, at de virkelige læringsprosessene 
foregår, og at tilegnelsen av kunnskap skjer, 
sier Marie Lexow.

I Montessoriskolene kan ethvert barn vel-
ge sin egen aktivitet og sitt eget arbeide slik 
at det passer til den vanskelighetsgrad det 
selv kan mestre. 

Barna lærer gjennom egen aktivitet. Det 
er ikke kateter i klasserommet, og barna 
kan selv velge sin arbeidsplass, individuelt 
eller i grupper, fremgår det av Lærerplanen 
for montesorriskolen som er offentlig god-
kjent av Utdanningsdirektoratet. 
heidi.borud@aftenposten.no

Signe Bergesen (11) med klosser 
som brukes til å skape forståelse for 
matematikk. Foto: olav olsen

m Hele pedagogikken 
bygger på å se helheten 

i mennesket og det sanselige 
materiellet hjelper barna til 
forståelse og kunnskap. 
q
Charlotte Bergesen
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2.790 døde av drukning fra 1986 til 2008*

Ser 
mot 
land

Slik ser du at noen drukner

KILDE: CDC, Livredningsselskapet, Norsk Luftambulanse, ssb.no

* Uoffisielle tall 2009: 105, hittil i 2010: 37 (til juni).
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Folk som er i ferd med å drukne er ikke alltid istand til å rope 
om hjelp,  og svært få klarer å vifte med hender for å påkalle 
oppmerksomhet. Åndedrettssystemet vårt sørger først for at 
vi får oksygen og sekundært at vi kan rope eller prate. 

Følg med når barna bader
Ifølge en amerikansk undersøkelse
skjer halvparten av druknings-
ulykker med barn bare 20 meter
fra foreldrer eller en voksen person.

Håret 
foran 
ansiktet.

frara foforelreldrdreer er elleller er en voksk enen

Tegn på 
fare for 
drukning

Fra ulykken skjer tar det 
ca. 20 til 60 sekunder før 
kroppen synker.

Rekk ut en åre, stokk, genser e.l.

Kast ut en livbøye /redningsline. 

Bruker ikke bena 
effektivt og står 
vertikalt i 
vannet

Prøver å svømme, men 
kommer seg ikke av 
flekken.

Øynene er 
glassaktige og 

ute av fokus.
 Vinker eller 
roper om hjelp

Svøm ut. Ta med deg noe som kan 
være mellom deg og vedkommende.

Ro ut, hold øyekontakt hele tiden.

Redd opp av vannet
Sørg for egen sikkerhet.  Man kan ikke 
hjelpe andre uten først kunne ta vare 
på seg selv. ( I prioritert rekkefølge):

Start livreddende førstehjelp så snart du er på land. Fortsett 
helt til ambulansen eller andre kommer til.

Hodet lavt i 
vannet, 
munnen på 
vannnivå.

Personen prøver 
å svømme 
«oppover» mot 
himmelen, eller
klatre opp en 
imaginær stige.
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