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TILBAKE TIL RØTTENE
Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen.

Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, 
og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

TEKST MARIE LEXOW FOTO ØIVIND HAUG
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– Hm. Urtene, kålen, drueplantene, appelsintreet, 
tomatplantene... har jeg sjekket over alt nå?  

I den vakre septembersolen på Oslo Montes-
soriskole er Mina Bræin nettopp ferdig med å 
vanne. Det er for tiden hennes ansvar, og hver 
morgen når hun kommer på skolen, går hun aller 
først ut i drivhuset for å sjekke hva som må gjøres. 
Nå rett etter sommeren bugner det av krydderurter 
og grønnsaker som er modne.

Minas stell av plantene i drivhuset inngår som 
en del av faget arbeid på ungdomstrinnet på Oslo 
Montessoriskole. Med sine 627 timer samlet for 
ungdomstrinnet er arbeid det aller største faget. 

– Arbeid er et helt grunnleggende fag i 
montessorifilosofien for aldersgruppen 12-15 år, 
sier Lars Brunborg, lærer for 7. og 8. trinn. 

Lars har invitert Montessori magasin på besøk. 
Hans engasjement og iver smitter over på både 
fotografen og undertegnede mens han viser oss 
rundt på skolen.

– Vi mener at ungdom i alderen 12-15 år 
virkelig trenger praktisk arbeid i tillegg til de 
teoretiske studiene. Begge deler er like viktig for 
at ungdommene våre skal kunne bli best mulig 
rustet til å møte voksenlivet. Gjennom praktisk, 
reelt arbeid skal ungdommene få utvikle seg og se 
hvilken innflytelse de selv kan ha på omgivelsene 
sine, forteller Lars entusiastisk.

Han understreker at faget arbeid er langt mer 
omfattende enn et valgfag som tas “for å gjøre noe 
annet enn de tradisjonelle fagene”. Faget, som er 
karakterfritt, innebærer arbeidsoppgaver som må 

Lars Brunborg, lærer for 7. og 8. klasse, brenner for 
ungdommenes mulighet til å få arbeide selvstendig og med 
reelt arbeid.

Hønene har funnet 
sin naturlige plass på 
Oslo Montessoriskole.
Hønene er først og 
fremst ungdomsskolens 
ansvar, men også elev-
ene på barnetrinnet får 
delta i mating og stell. 
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OVER: Mina Bræin sjekker plantene i drivhuset hver morgen.
UNDER: Martin Dege er en av “hønsesjefene” og har et særskilt 
ansvar for stell av hønene akkurat nå.

utføres på skolen hver eneste dag, som for eksempel laging 
av felles lunsj og stell av alt det levende som finnes på 
skolen; planter og dyr. Men faget innebærer også at elevene 
får utvikle sine egne, selvstendige mikroøkonomiprosjekter.

– Det ligger en enorm læring i å få drive sitt eget mikro-
økonomiprosjekt. I prosjektene får ungdommene oppleve 
konsekvenser hele veien, både når det går bra og når det 
går dårligere, sier Lars.

– Disse prosjektene er ikke bare en utvidelse av emnet 
mikroøkonomi i matematikkfaget, for elevene lærer så 
utrolig mye mer i tillegg; språk, naturfag, prosjektledelse, 
listen er nesten utømmelig over hvilke emner vi er innom, 
fortsetter Lars.

– Hvor mange elever deltar i hvert enkelt prosjekt?
– Det kommer helt an på prosjektet. Noen prosjekter 

drives av bare to eller tre elever sammen, andre prosjekter 
krever en større gruppe elever. Selve hovedpoenget er jo at 
alle oppgaver som utføres, skal være reelle oppgaver, ikke 
konstruerte oppgaver som gjentas av flere bare for øvingens 
skyld. Det ville elevene ha gjennomskuet med én gang. Det 
vi driver med, er ekte arbeid med ekte konsekvenser. Ta for 
eksempel hønene våre. Det er levende vesener som vi skal 
ta best mulig vare på. 

– Hvordan starter dere de ulike prosjektene?
– Når ungdommene begynner på skolen om høsten, 

drar vi på en tur med 7. og 8. klasse.  Før vi drar, forteller 
vi elevene om menneskenes historie, om hvordan vi levde 
som jegere og sankere i tusenvis av år. Vi drar ut i skogen 
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nesten som nomader og går minst 1 mil med full oppakning. 
Vi høster det vi finner. Bær lager vi saft og syltetøy av 
når vi kommer tilbake til skolen. Det er produkter som 
er lett å selge. Vi selger til foreldre, besteforeldre og folk i 
nabolaget rundt skolen. Dette blir som en kickstart, den første 
kapitalen elevene får inn som vi skal bruke til å investere i 
nye prosjekter. Vi prøver å vise ungdommene hvordan det 
hele tiden lønner seg å reinvestere, i stedet for å bruke opp 
pengene på tull. Økonomi er i det hele tatt et veldig viktig 
aspekt ved faget arbeid. På en virkelighetsnær måte og i et 
stadig større omfang, får ungdommene ansvar også for den 
økonomiske delen av de ulike prosjektene sine, sier Lars.

Ungdommene har stor frihet til å velge prosjekter selv. 
Noen prosjekter går over hele året, andre følger årstid og 
sesong, som for eksempel eplejuiceproduksjonen. 

Alle prosjekter må avtales med lærerne før de kan gå i 
gang. 

– Det er viktig. Ungdommene kommer til oss med masse 
ideer. Så er det vår oppgave som voksne å informere dem 
om hva slags utstyr skolen allerede har og hva vi eventuelt 
mangler som vil kunne innebære en ny investering. Hvis 
det er snakk om en større investering, foreslår vi kanskje 
at man fusjonerer med en annen gruppe. Vi legger også 
alltid opp til at hvert prosjekt skal ha en prosjektleder, eller 
“manager”, som vi liker å kalle det. Prosjektbeskrivelse med 
budsjett og tidsplan må legges fram skriftlig. Hvis prosjektet 
er urealistisk eller umulig å gjennomføre, må vi lærerne sette 
foten ned eller foreslå en annen måte å gjøre det på. Andre 
ganger må vi kanskje tre inn for å avgrense prosjektet så 

Full fart på kjøkkenet! Hver eneste 
dag skal det lages felles lunsj til 
rundt 90 elever og lærere. En 
gruppe på 8 elever har ansvaret. 
Gruppene rullerer slik at alle 
elevene deltar i matlagingen 
i løpet av skoleåret. På bildet 
i midten ser vi produksjon av 
tørkede epler. 
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Emma Pleym Riege og Herman Lund (begge 
niendeklasse) i annekset som elevene planleg-
ger å sette i stand. Det skal legges inn varme og 
vann, og planen er både butikk og kafé. Her vil 
de blant annet selge egg fra skolens frittgående 
høner og selvpresset eplejuice. 

“Vi skal pusse opp det gamle 
annekset i skolegården og starte 
både butikkutsalg og kafé.”
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Emmy Kielland og Thea Tschudi-Madsen har laget sin egen matblogg 
hvor de presenterer matretter de lager selv. De har ulike kategorier, blant 
annet laktosefritt og vegansk mat. All maten lager og fotograferer de selv.

– Vi er opptatt av hvordan man kan lage sunn mat på en morsom 
måte. Det er viktig å sette fokus på sunn mat fordi overvekt dessverre 
er blitt et globalt problem. Vi har tenkt å lage en engelsk versjon av 
bloggen også, for vi vil satse internasjonalt, forteller de to energiske og 
blide jentene. 

Sjekk bloggen deres på www.sunnebarn.blogg.no  

det ikke skal bli for omfattende og tidkrevende. Men stort sett 
opplever vi at ungdommenes forslag er veldig realistiske og 
gjennomførbare, sier Lars.

Ungdomsskolen på Oslo Montessoriskole jobber for 
å implementere flest mulig av elementene fra Hershey’s 
Montessori Farm School som ligger i Ohio, USA. Denne skolen 
er et utstillingsvindu der Maria Montessoris visjoner for 
ungdomsskolen er satt ut i livet. På Hershey settes det hvert 
år opp et fem uker langt sommerseminar som kalles The AMI 
Montessori Orientation to Adolescent Studies. Det var da Lars 
deltok på dette seminaret for fem år siden, at han for alvor fikk 
vekket sin interesse for og forståelse for Maria Montessoris 
ideer om skole for ungdom.

– Jeg dro til USA sammen med min kollega Patrick 
Magnussen. Jeg visste ikke helt hva som ventet oss da vi dro 
over. Men dette seminaret var helt fantastisk, og jeg kan ikke få 
anbefalt det sterkt nok til alle som er interessert i å arbeide med 
ungdom. 

Aldersblandede grupper er et viktig prinsipp i montessori-
pedagogikken og det følger man også i ungdomsskolen. 
I følge Maria Montessoris teori begynner ungdomsskolen 
allerede i 7. klasse, når elevene er 12 år gamle. Derfor har Oslo 
Montessoriskole valgt å ha 7. og 8. trinn i samme gruppe, og 9. 
og 10. trinn sammen. 

– Jeg ser det som en enorm fordel at 7. klasse kan være 
sammen med 8. klasse. Min erfaring som lærer gjennom 
mange år, er at 7. klassingene på mange måter har gjort seg 
ferdig med barneskolen. Man så det allerede om høsten, og 
det ble forsterket utover vinteren og våren. Ved å plassere 7. 
klassingene sammen med resten av ungdomsskolen, slipper de 
å kjede seg på slutten av barneskolen, men får spennende, nye 
utfordringer i stedet.

Lars mener at det aller viktigste i arbeidet med ungdom, er å 
vise dem tillit og behandle dem med samme respekt som man 
ville behandlet voksne.

– Hvis du ikke viser ungdommene ekte og genuin tillit, 
vil du aldri få et optimalt resultat. Og ja, feil skjer. Men vi 
må tillate at elevene får prøve og feile. Det er det vi alle 
sammen lærer av. Vi er som en storfamilie og lager nesten et 
lite miniatyrsamfunn her. Et trygt, lite samfunn hvor det skal 
være rom for å vise sine svake og sterke sider. Vi trener på det 
voksenlivet som venter elevene der ute senere.

“Hvis du ikke viser elevene 
en genuin tillit, vil du aldri 
få et optimalt resultat ”
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Et eksempel på et av de mange mikroøkonomiprosjektene 
elevene har på gang, er markkompostprosjektet. Ragnhild 
Kløve Sandnes i 8. klasse forteller oss hva det går ut på.

– I en markkompost er det små meitemark som bryter 
ned matavfallet. Det er ganske enkelt å lage selv. Tiger-
markene du trenger kan du enten finne i en komposthaug 
eller kjøpe som fiskemark i en sportsbutikk. Nå har vi ak-
kurat kjøpt 84 mark for 100 kroner. Man må jobbe veldig 
raskt med dem, ellers kan de dø. Og de tåler ikke frost av 
noe slag, forklarer Ragnhild.

Sammen med tre andre elever – Max, Sebastian og 
Jakob – putter hun markene ned i små bokser som har 
luftehull. Markene skal brukes til skolens egen jord, og 
noen skal selges til naboer og kjente som kan bruke dem i 
bedene sine. 

– Vi har vår egen komposthaug hvor vi legger alt 
grønnsaksskrellet fra skolekjøkkenet. Restene fra eple-
juiceproduksjonen legges også i komposten. Men det er 
kjempeviktig at ingen putter rester av kjøtt, sitrus eller 
melkeprodukter i komposten, for det tåler ikke marken. 
Vi har på en måte vår egen lille jordfabrikk her hvor vi 
lager gjødsel til plantene våre, forteller Ragnhild.

Ragnhild Kløve Sandnes i 8. 
klasse er én av fire elever som 
for tiden arbeider med mark-
komposten.

– Når vi tar gjødselen vi 
lager ut i bedene våre, ser 
vi hvordan hele kretsløpet 
fungerer, sier Ragnhild. 

MARKKOMPOSTPROSJEKTET
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Hvordan var det å takke ja til å lede en ungdomsskole som er 
så annerledes enn en tradisjonell skole?
Da jeg første gang kom på besøk her, slo det meg: Dette funker. 
Jeg så ungdommer som var lykkelige, som elsket skolen sin. På 
andre ungdomsskoler jeg har vært, har jeg opplevd at elevene 
går gjennom disse tre årene med et eneste langt gjesp. Slik er 
det ikke her. Jeg tror det er fordi de blir møtt på en måte som er 
helt riktig for denne aldersgruppen. Det var det jeg så i praksis 
som gjorde at jeg takket ja til jobben, og som fører til at jeg 
gleder meg til å komme hit hver eneste dag. Jeg er stolt over det 
arbeidet vi sammen gjør her.

I fjor sommer dro du selv fem uker til Hershey’s Montessori 
Farm School i USA for å sette deg inn i Montessoris ideer om 
skole for ungdommer. Hvilke erfaringer gjorde du deg der?
Jeg fikk se i praksis hvilken fantastisk læringsarena gården 
er. Gårdsdriften innebærer så mange naturlige, meningsfylte 
aktiviteter med mestringsopplevelser og læring gjennom både 

praktiske, teoretiske og sansefylte opplevelser. Skolen på Her-
shey har klart å omsette Montessoris teori om ungdommer til 
praksis. Her på Oslo Montessoriskole har vi ikke gård, og heller 
ikke internat, men på Hershey lærte vi mye om hvordan man 
likevel kan legge til rette for mange av de samme aktivitetene.

Hva slags lærere tenker du at passer til å jobbe på skolen her?
Den måten vi driver ungdomsskole på, krever lærere som er 
faglig sterke, trygge på seg selv og som har en grunnleggende 
tillit til elevenes muligheter og tro på at alle både kan og vil 
hvis vi tar dem på alvor og tilrettelegger et miljø der de kan 
utvikle hele seg. 

Hva er planene fremover for ungdomsskolen nå?
Vi vil fortsette å utvikle vår måte å drive skole på. Vi håper 
etter hvert å kunne få tilknytning til en gård eller en av hus-
mannsplassene i Sørkedalen. Selv om vi er en byskole, har vi 
nærhet til marka, og det ønsker vi å utnytte enda mer.

REKTOR ELLEN STEINA: JEG ER STOLT OVER Å LEDE DENNE SKOLEN
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Hvorfor valgte foreldrene dine en montessoriskole?
Da jeg var liten, gikk jeg i den montessoribarnehagen som 
ligger her siden av Oslo Montessoriskole. Den heter Casa dei 
Bambini. Da jeg skulle begynne på skolen, ønsket foreldrene 
mine at jeg skulle få fortsette med montessori pluss at jeg 
hadde flere venner fra barnehagen som også skulle begynne 
her. Foreldrene mine hadde lest bøker hva montessori går 
ut på. Ettersom jeg trivdes så godt på barneskolen, var det 
naturlig for meg å også velge ungdomsskolen her. Nå har jeg 
gått på skolen her i ni år.

Har du lang reisevei?
Ja, det tar nesten en time, inklusive ventetid på stasjonene. Jeg 
bor på St. Hanshaugen. Så jeg tar først buss i ti minutter, og 
deretter går jeg til t-banen som tar cirka en halvtime opp til 
Skådalen stasjon. Men fra Skådalen er det bare tre-fire minutter 
å gå det siste stykket opp til skolen.

Synes du det er verdt den ekstra reiseveien?
Ja, det synes jeg. Jeg har aldri vurdert å bytte skole.

Hva synes du er det beste med å gå her?
Det beste med min skole er uten tvil at jeg får ta plass. Jeg får 
lov til å tenke selv og ta ansvar. Vi har et veldig godt fellesskap 
her, og jeg har aldri opplevd at det har vært noen problemer 
med mobbing. Jeg tror at det blir et ekstra godt samhold her 
oppe nettopp fordi vi ikke er så mange. Guttene og jentene er 
veldig gode venner og vi er mye sammen på tvers av klas-
setrinnene også, noe som jeg tror at ikke er så vanlig på store 
ungdomsskoler. En annen ting jeg har lyst til å nevne, er at vi 
har så god kommunikasjon med lærerne våre. Vi snakker mye 
sammen. 

Er det noe som er mindre bra?
Jeg synes egentlig alt er bra, jeg. Jeg kan ikke komme på noe 
spesielt akkurat nå.

Hva synes du om faget arbeid?
Jeg liker det kjempegodt. Det er en veldig annerledes måte å 
lære på. Jeg synes det er gøy med de ulike prosjektene våre, 
og at det teoretiske og praktiske går hånd i hånd. Det er jo et 
veldig praktisk fag, samtidig må vi lese mye og skaffe oss in-
formasjon om alt mulig også. Og jeg synes det er skikkelig kult 
med hønene. Da vi begynte i 7. klasse, fikk jeg to lærere som 
heter Patrick og Lars. De sa til oss den første dagen: “Dere er 
ikke barn lenger, dere er ungdommer, og vi skal vise dere tillit 
slik at dere kan trene dere på å ta det ansvaret man må ta når 
man er voksen”. Og det liker jeg, at lærerne viser oss tillit. Vi 
får for eksempel penger og får lov til å gå og handle selv. Det 
tror jeg er ganske uvanlig, at elevene får penger. Jeg liker å ta 
ansvar og jeg elsker friheten.

Hva holder du på med i faget arbeid akkurat nå?
Akkurat nå har jeg ansvaret for lage lunsjen. Hver dag er vi 8 
elever som skal lage lunsj til cirka 90 personer, det vil si alle 
elevene på ungdomsskolen pluss lærerne. Vi må planlegge 
på forhånd. Finne ut hva vi skal lage, hvor mye mat må vi 
beregne, regne ut hva det vil koste og sette opp budsjett. Vi får 
penger på fredagen og så møtes vi på mandagen for å handle 
det vi trenger. Vi bærer posene tilbake til skolen selv.

Hva synes du selv at du har fått med deg i løpet av din tid på 
montessoriskolen?
Jeg har fått med meg selvtillit og at jeg føler meg trygg i ulike 
situasjoner. At jeg tør å prøve meg på ting selv om jeg ikke får 
det til med én gang. Jeg føler at jeg får utfordringer her, men 
samtidig også den hjelpen jeg trenger for å klare det. Jeg tror at 
det at jeg har lært å ta ansvar for skolearbeidet mitt, vil hjelpe 
meg senere, både i forhold til studier og i forhold til å klare seg 
selv som voksen. Og så har jeg fått venner her som jeg vet at jeg 
alltid kommer til å holde kontakten med. 

Hva er fremtidsplanene dine?
Først vil jeg ta videregående. Men jeg har tenkt å droppe 
russefeiringen. Jeg gidder ikke bruke så mye penger bare for 
å feste i tre uker. I stedet vil jeg spare penger for å kunne bo et 
år i utlandet. Planen min nå er å studere jus ved Universitetet 
i Oslo, og underveis ta et år til i utlandet for å fordype meg i 
internasjonal jus. Drømmen er å bo et år i New York. 

Tusen takk for praten og lykke til videre, Emily!

Hei Emily!
Emily Cay Bjurquist går i 

niende klasse på Oslo 

Montessori ungdomsskole


