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Hun var en av verdens store pedagoger og inn/erte mange av de
metoder som na brukes i barneoppdragelsen. For henne var
hvert enkelt barn en personlighet med sin spesielle egenart

Maria Montessori min uforglemmelige mor

S

AV MARIO MONTESSORI

vaknet jeg tidlig en
morgen i huset vart i Roma av
at sengen min skaket, og jeg b0rte
en dump, dr0n.nende 1yd. Jeg hadde
sa vidt apnet 0ynene da min mor
kom inn i vrerelset, rolig og smil
ende, og satte seg pa sengekanten. j
«Mario,» sa hun, «ser du at lyse
kronen svinger £rem og tilbake?»
Det sa jeg. «Kjenner du at go.lvet
dirrer?» Jeg nikket.
Min mor slo ut med armene som
om hun hadde en gledelig over
raskelse til meg. «Mario, dette er
et jordskjelv.»
OM GUTT

For Maria Montessori b0d selv et
jordskjelv pa en anledning til a
vekke et barnesi.nn. Hun trodde at
Gud hadde nedlagt i alle mennesker
et behov for a utnytte sine krefter
og evner helt ut. Hun fant ut hvor
dan man kunne £rigj0re disse ev
nene og ap.net dermed verdens 0yne
for at undervisning ku.nne vrere for
bundet med glede - gleden ved a
oppdage seg selv og virkeliggj0re
sine muligheter.
Nar jeg tenker tilbake, har jeg
vanskelig for a forsta hvordan hun
fikk utrettet sa meget i l0pet av ett
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som forsker og senere som
pedagog. Hun var antropoog og Italias forste kvinnelige lege,
og bun grunnla det barnehagesystem
som brerer hennes navn og er utbredt over hele verden. Jeg er stolt
av a ha vrert hennes medarbeider.
En gang da jeg var gutt, kom vi
bort fra hverandre i en folkemengde.
Da jeg fant henne igjen, erklrerte
jeg: «Du kan ikke dra noe sted hvor
jeg ikke kan folge etter deg.» Og
det var ikke meget om a gjore pa at
jeg fikk rett. Som hennes sekretrer,
medhjelper og kollega har jeg i 40
ar fulgt henne over halve kloden overalt hvor hennes livsoppgave
forte henne.
I motsetning ti! mange av de
mannhaftige yrkeskvinnene ved arhundresktftet, kledde mor seg ele-
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gant og utstralte stor kvinnelig
charme. Hun satte pris pa god mat,
godt selskap og en god samtale. De
sterke, brune 0ynene hennes, som
iakttok sa skarpt og presist, kunne
glitre av glede.
«Hemmeligheten ved et lykkelig
liv,» horte jeg henne en gang si,
«er a boye seg for virkeligheten.»
Hun hadde evnen til a se objektivt
pa verden omkring seg - se alt slik
det faktisk var, uten a la det farges
av sine egne 0nsker og forventnin
ger. Hennes kurs for lrerere be
gynte med timer i a se, i a observere.
«Dere har lrert a fa barna til a vrere
oppmerksomme,» sa hun til dem.
«Her er det dere som ska! folge
oppmerksomt med og iaktta det
enkelte barn.»
«Jeg har sa meget a gj0re». Som
liten pike var min mor
den darligste eleven pa
skolen. Hun var ute av
stand til a fa leksene
inn i hodet. Men da
hun ble ti ar, skjedde
det plutselig en for
andring med henne.
Sammen med den re
ligi0se interesse som
ofte melder seg hos
piker i den alderen,
begynte hun a fole at
hun hadde et kall.
Hennes foreldre ble
for forste gang opp
merksomme pa dette
da hun la alvorlig syk
i influensa. Legen sa
at de matte vrere for
beredt pa det verste,
men Maria beroliget
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sin mor: «Ikke vrer redd, Mamma skrik strakte de hendene £rem etter
mia, jeg kommer ikke til a d0. Jeg brodbiter som de knadde til for
har sa meget a gj0re.»
skjellige figurer.
I et glimt gikk det opp for mor
Na ble hun den flinkeste i klas
sen. Foreldrene foreslo at hun skulle at det ikke var mat disse barna var
bli lrererinne - det eneste yrke ute etter, men beskjeftigelse. Med
kvinner hadde adgang til. Men det de sma hendene pr0vde de a fa kon
ville hun ikke hore snakk om. Hun takt med verden! En -indre kraft
ville bli ingeni0r! Da hun var fjorten drev barna til a utvikle sin kropp,
ar, meldte hun seg inn pa en tek and og personlighet. De skulle ikke
nisk skole hvor det ellers var bare isoleres og hemmes, men frigjores.
gutter. Aret etter begynte hun a stu Men hvordan komme i kontakt med
dere biologi, og til slutt bestemte dem?
Dr. Baccelli, som na er Italias un
hun seg for a ta eksamen i medisin.
«Umulig,» sa professor Guido dervisningsminister, anmodet Maria
Baccelli, dekanus i det medisinske om a holde forelesninger om opplrer
fakultet ved Roma universitet. Men ing av tilbakestaende barn. Som fol
til slutt lyktes det henne a bli opp ge av den store interesse hennes fore
tatt; hun fikk et stipendium og ga drag vakte, opprettet han en offent
privatundervisning for a skaffe seg lig eksperiment-skole for tilbakesta
inntekter. Hennes far var dypt for ende barn - med dr. Montessori
arget, og i mange ar nektet han a som leder. «Der ser De,» sa dr.
snakke med henne. Som fakultetets Baccelli ertende, «oar det kommer
eneste kvinnelige elev matte hun til stykket, er De likevel bare kvinne
finne seg i mange hansord og ube og barnehagelrererinne ! »
«Mine kjrere idioter,» kalte mor
hageligheter. Men hun fikk sin eksa
disse barna i dagboken sin. Hun til
men.
«Mine kjrere idioter». Hun ble brakte hele dagen, fra klokken atte
ansatt ved universitetets psykiat om morgenen til syv om kvelden,
riske klinikk, og en av hennes opp sammen med smabarn samfunnet
gaver var a besoke byens sinnssyke hadde oppgitt som haplose - stu
hus for a finne passende studieob derte dem, eksperimenterte og prnv
jekter. Den gang ble tilbakestaende de a «puste liv i den lille flamme
barn satt i klasse med sinnssyke og "av intelligens jeg sa i 0ynene deres».
anbrakt i samme anstalt. I et av Etter to ars utrettelig arbeid lot hun
asylene fant La Dottoressa, som hun elevene sine ga opp til alminnelig
ofte ble kalt, en flokk slike barn folkeskoleeksamen. Det viste seg at
stuet sammen som £anger i et nakent de «kjrere idiotene» ikke var sa hap
rom. «Se pa dem,» sa bestyrerin lose likevel. Mange av dem klarte
nen med avsky. «Nar de har spist, pr0vene like godt som de normale
kryper de omkring pa gulvet som barna.
Nyheten vakte sensasjon da den
dyr og leter etter smuler. » Min mor
sa pa dem. Med hoye, uforstaelige ble kjent. Men det som forst og
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fremst forundret mor, var ikke at
tilbakestaende barn kunne klare seg
sa godt, men at normale barn ikke
gjorde det stort bedre.
Under sine bes0k pa flere fo]ke
skoler oppd'<l.get hun at man gjorde
alt man kunne for a hindre barna i a
utfolde seg. Elevene ble tvunget til
a sitte pa pulter hvor det var sa
trangt mellom setet og lokket at de
matte ale seg inn pa plass. Menin
gen var at nar de forst satt inne
klemt der, ville de bli n0dt til a
h0re pa lrereren. Barna fikk ros nar
de satt stille; den minste bevegelse
ble straffet strengt. «Man tror visst
at den moralske sans sitter i bukse
baken,» sa bun til en gruppe herere
og embetsmenn.
Casa dei Bambini. Da arbeidet
med a· starte skolen for evnesvake
barn var fullfort, vendte mor tilbake
til universitetet og ble utnevnt til
professor i antropologi. F0rst syv ar
senere tok hun fatt pa sin livsopp
gave. _ Takket vrere et privat bygge
pro�ekt badde flere hundre fattige
familier flyttet fra skitne, overbe
folkede leiegarder til mer tilfreds
stillende boliger. Men mens for
eldrene var ute pa arbeid og de
st0rste barna pa skolen, l0p sma
barna under seks ar omkring uten
at noen passet pa dem. Det ble be
sluttet a starte en barnehage, og dr.
Montessori ble bedt om a lede den.
Hun sa 0yeblikkelig ja. Na fikk
hun endelig anledning til a pr0ve
sine ideer pa normale barn.
Hennes Casa dei Bambini ( Barnas
bus) ble apnet i San Lorenzos be
ryktede siumkvarter. «Seksti grat
ende, rndde unger, sa sky at det ikke
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var mulig a fa et ord ut av dem;
kuede, fors0mte, bleke, underer
nrerte barn som var oppvokst i
m0rke ronner uten noe til a stimu
lere deres fantasi og tanke.» Slik
beskrev mor disse barna etter sitt
forste m0te med dem.
I de neste to ar skulle «de sma
vandalene», som en journalist lrnlte
dem, hjelpe min mor med a revolu
sjonere undervisningen. I stedet for
a innprente dem strenge regler og
banke kunnskaper inn i hodet pa
dem, provde hun a finne veier tiI
a gj0re dem selvstendige.
For a frigj0re dem matte hun forst
oppdra dem. «Lrer dem a innse be
tydningen av a utfore selv den min
ste oppgave ordentlig,» innprentet
mor sine lrerere. «Etterpa kan de
fritt fa velge hva de vil gj0re og seiv
bestemme hvor lenge de vil hoide
pa med det.» Montessori-barn Irerte
a pusse nesen diskret, vaske hende
ne, knytte skolissene ordentlig, pus
se skoene sine, feste beltespenner
og skjenke vann eller melk uten a
s0le. «Selvtillit og seivdisipiin,»
skrev hun, «er et sunt sinns ytre
kjennetegn.» Sigmund Freud ut
trykte en gang sin beundring ved a
si at barn som var oppdratt i Mon
tessoris and, ikke ville skaffe psyko
anaiytikerne meget a gj0re senere i
livet.
Nye hjelpemidler. Mor forsto at
det er gjennom sansene barnet ut
vikier sin intelligens, og hun opp
fant hjelpemidler som skulle gj0re
det mulig for barnet a Irere ved di
rekte kontakt med konkrete ting.
Ved a bruke helt like treklosser som
er malt i forskjellige farger, lrerer
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barnet a gradere fargene fra den ly
seste nyanse til den m0rkeste. Ved
a ordne bjeller som ser n0yaktig like
dan ut, men har hver sin klang, opp
dager det tonene og foyer dem sam
men til en skala. ( De fleste av de
Ieker som i dag brukes i undervis
ningen, er inspirert av de hjelpe
midier min mor oppfant for mer enn
femti ar siden. )
«Jeg kan skrive!» Mor mente at
det ikke var for tidlig a la et barn
pa tre ar begynne a gj0re seg for
trolig med alfabetet ved hjelp av
bokstaver klippet ut av sandpapir
- en annen av hennes mange opp
finnelser. En gutt som satt og teg
net med en fargeblyant, skrev plut
selig en dag mano (hand). «Jeg kan
skrive,» skrek han sa h0yt han
kunne. Barna og hererinnen flokket
seg rundt ham, fulle av begeistring.
Sa begynte noen av de andre barna
ogsa a skrive, og ropte: <<Jeg ogsa,
jeg ogsa.» Ingen hadde lrert dem
det. Mor hadde ikke gjort annet enn
a la barna arbeide i omgivelser hvor
de kunne gj0re sine egne oppdagel
ser og lrere av sin konkrete erfar
inger.
I Casa dei Bambini Irerte barna a
skrive fire-fem maneder for de lrerte
a Iese. I en klasse hvor barna var
begynt a skrive litt, skrev mor en
dag pa tavien: «Bvis du kan Iese
dette, sa kom opp og gi meg et
kyss.» Det gikk Here <lager, og
ingenting skjedde. «De trodde jeg
skrev pa tavlen bare for moro skyld,
akkurat som de selv gjorde,» sa hun.
«Men den fjerde dagen kom et lite
gryn av en jentunge opp til meg,
sa 'Eccomi' ( 'Her er jeg'), og ga,

meg et kyss.» ·1 fire-fem-ars alderen
kunne de fleste barna i Casa dei
Bambini Iese og skrive.
Under arbeidet ved skolen opp
daget min mor enda en ting: at det
ikke er frykt for straff eller hap om
bel0nning som ansporer et barn,
men tilfredsstillelsen ved selve ar
beidet. Barna fikk frihet til bruke
det som bodde i dem - og den st0r
ste bekmning besto i a komme et
skritt videre.
Krigen rykker nrermere. Mars
forste bok om pedagogikk, Montes
sori-systemet, ble utgitt i 1912, og i
arene som fulgte var det flere og
llere skoler i Europa og De forente
stater som tok hennes metode i
bruk. Senere, da totalitarismen vant
terreng, ble hennes prinsipper mot
arbeidet. I Tyskland og 0sterrike
brente nazistene 60kene hennes pa
bal. Mussolini fors0kte a utnytte
hennes berommelse, men bie rasende
pa henne da hun nektet a la seg
bruke til propagandaformal. Regjer
ingen stengte de skoler og institutter
hun hadde opprettet.
«Mario,» sa bun, «bare pa denne
rnaten kunne Gud fa oss til forsta
at vi bar utrettet nok her og at ban
har bruk for oss et annet sted.» Og
64 ar gammel forlot mot I talia for
sla seg ned i Barcelona.
Da den spanske borgerkrig brot
ut, var jeg i London, og mor var
alene med tre av mine barn i vart
hus i Barcelona. Lastebiler med mi
!itssoidater som kjempet pa regjer
ingens side, kj0rte gjennom gatene
og arresterte folk som var mistenkte
for a vrere Franco-sympatis0rer. Ka
tolikkene var srerlig utsatt, og var
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man dessuten italiener, gjorde ikke Montessori-skoler og opplrerings
det faren mindre.
sentre. Meget av sin tid tilbrakte
En lastebil stoppet ute pa gaten, hun med a Iese og skrive pa vart
og «milicianos» hoppet av utenfor familielandsted i Nederlands tulipan
huset vi bodde i. Min eldste s0nn belte ved Noordwijk aan Zee.
fortalte meg senere at mot samlet
En maidag, midt i tulipanseson
barna rundt seg, og like rolig som gen, spiste vi lunsj sammen ved et
den gang hun kom inn til meg under vindu med utsikt over havet og
jordskjelvet, sa hun: «Alle ma d0 en blomstermarkene. Jeg fortalte henne
dag. Til noen kommer den stunden at jeg hadde truffet en utsending fra
tidligere enn til andre. La oss folde Ghana, som snart skulle fa sin uav
hendene og be Gud vrere med oss, hengighet og som forst og fremst
trengte skoler. Han spurte om mot
hvor vi enn ma ga.»
Da h0rte de lastebilen kj0re vi og jeg ville hjelpe dem med a ut
dere. Min s0nn gikk nedenunder, danne lrerere.
apnet d0ren pa gl0tt og kikket ut.
«Er det noen som trenger hjelp,
Mennene var borte, men de hadde sa er det de afrikanske barna,» sa
skrevet noe med r0dmaling: «Res mor. «Selvfolgelig ma vi reise.»
pekter dette hus; det tilh0rer en som
Jeg minnet henne om heten og de
er barnas venn.» Under hadde de primitive forholdene. Hun var tross
tegnet 'kommunistenes merke: ham alt 81 at.
«Jasa, du vil ikke ha meg med!»
mer og sigd.
I land etter land ble Montessori utbt0t hun. «En dag drar jeg av
skolene stengt pa grunn av krigen. garde alene og lar deg bli igjen
Mor r0mte fra Spania med en bri hjemme.»
«Du kan ikke dra noe sted hvor
tisk ¼:anonbat og slo seg ned i Am
ster�am. Sa kom en henvendelse fra jeg ikke kan folge etter deg,» sa
India, og vi reiste dit for a hjelpe jeg, og gjentok den stolte erklrerin
til med a utdanne lrerere. Mens vi gen jeg var kommet med en gang for
var der, gikk Italia med i krigen, lenge siden.
og vi ble internert som «utlendinger
Jeg gikk ut av stuen for a hente
fra en fiendtlig nasjon»; men mor et atlas med kart over Afrika. Da jeg
fortsatte a undervise.
kom inn igjen, var mor d0d. Hun
Afrika her om hjelp. Etter krigen ville ha reist til Ghana eller et hvil
vendte hun tilbake til Europa, over ket som helst annet sted hvor det
70 ar gammel. Interessen for hennes £antes barn som trengte hennes
ideer vaknet igjen, og pany blomstret ·hjelp.

