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AV MARIO MONTESSORI 

S 
OM LITEN pojke vacktes jag ti
digt en �org�n i var villa i Rom 
av att mm sang skakade, samti

digt som det hordes ett dovt muller. 
Jag hade knappt hunnit i:ippna i:igo
nen forriin min mor kom in i rum
met. Hon var alldeles lugn och log 
niir hon satte sig pa min siingkant. 

"Mario", sa hon, "ser du hur lam
pan i taket gungar ?" Det sag jag. 
"Kanner du hur golvet darrar ?" Jag 
nickade. 

Mor bredde ut armarna som om 
hon hade haft en underbar overrask
ning at mig. "Mario, det har ar en 
jirdbiivning." 

For Maria Montessori erbji:id till 
och med en jordbiivning ett tillfiille 
att oppna ett barns sinne. Hon var 
i:ivertygad om att Gud har utrustat 
miinniskan med viljan och kraften att 
forverkliga sig sjalv. Hon fann en vag 
att frigi:ira den kraften och gav diir
med viirlden en ny syn pa kunskaps-
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forvarvandet som en gladjefylld pro- "Fi:ir mycket att gi:ira." Som liten 
cess byggd pa sjalvverksamhet och flicka var min mor en av de samsta i 
sjalvuppfostran. sin klass och kunde inte fa in laxorna 

Efterat ar det svart att forsta hur i sitt huvud. Men vid tio a.rs alder ge
hon under en enda kort livstid hann nomgick hon en plotslig forandring. 
fylla sa manga kall, fi:irst vetenskaps- Samtidigt som hennes intresse for re
mannens - hon var antropolog och ligionen vaxte, vilket ju inte ar ovan
Italiens fi:irsta kvinnliga lakare - och ligt hos flickor i den a.Idem, utveckla
sedan den hangivna lararens. I den des hos henne en stark kansla av att 
senare egenskapen grundade hon den vara kallad. Hennes fi:iraldrar kom till 
varldsomfattande fi:irskolerorelse som insikt harom nar hon lag svart sjuk i 
bar hennes namn. Min sti:irsta stolthet influensa. Lakaren radde dem att be
ar att jag fatt ta del i hennes arbete. reda sig pa det varsta. Men Maria 
Nar jag var liten rakade jag en gang trostade sin mar: "Var inte orolig, 
tappa bort henne i en folksamling. mamma mia, jag kommer inte att do. 
Da jag aterfunnit henne, sa jag i Jag har alldeles for mycket som jag 
barnslig skrytsamhet: "Du kan aid rig maste gora." 
gll nagonstans dit jag inte kan folja Efter det blev hon bast i klassen. 
dig." Det var nara att jag hade besan- Foraldrarna fi:ireslog att hon skulle 
nat det pastaendet. I 40 Ar foljde jag bli lararinna, den enda bana som 
henne som sekretecare, assistent och da stod oppen for kvinnor. Hon vag
kollega ·over halva jordklotet - over- rade att ens tanka pa saken. Hon var 
allt dit hennes kall forde henne. fast besluten att bli ingenjor ! Vid 14 

I motsats till manga andra av sekel- a.rs alder borjade hon i ett tekniskt 
skiftets yrkeskvinnor var min mor laroverk for pojkar. Men efter ett ar 
elegant kladd och utstralade kvinnlig slog hon om till biologi och beslot 
charm .. Hon alskade god mat, trevligt slutligen att ta examen i medicin. 
sallsbp och en angenam konversation. "Otankbart", sa professor Guido 
Hennes intensiva bruna ogon kunde Baccelli, dekanus for medicinska fa
glittra av fortjusning och samtidigt kulteten vid Roms universitet. Hon 
vara skarpt iakttagande. blev i alla fall antagen till sist, fick 

"Hemligheten med ett val_ anvant ett stipendium och tjanade ihop till 
liv", horde jag henne en gang saga, mat och husrum genom att ge privat
"ar att man lever sa som de faktiska lektioner. Hennes far ogillade detta 
forhallandena kraver." Hon agde for- skarpt och vagrade i aratal att ha med 
magan att betrakta varlden objektivt henne att gora. Maria var enda flic
och se sakerna som de var utan onske- kan bland medicinarna och fick sta 
tankande. Hennes lararkurser borjade ut med manga pikar och elakheter. 
med lektioner i konsten att iaktta. Men sin examen tog hon. 
"Hittills har ni fatt Iara er att forma "Mina kara idioter." Hon fick an
barnen att ge akt pa er", sa hon. stallning vid universitetets psykiatriska 
"Men har ar det ni som ska ge akt klinik, och en av hennes uppgifter be
pa barnen." stod i att besoka sinnessjukhusen i 
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Rom for att valja ut la!npliga studie- barn att utveckla sin kropp och person
objekt. Pa den tiden klassificerades Iighet. _I stiillet for att isolera och 
utvecklingssti:irda barp so.ch sinnessju- hamma dem borde man befria dem. 
ka - och sparrades in tillsammans Men hur skulle man na dem? 
med dessa. Pa ett sinnessjukhus fick Professor Baccelli, som nu blivit 
Maria se en massa barn sammanfosta italiensk undervisningsminister, in
i ett kalt rum sorri straffangar. "Se pa bji:id Maria att halla forelasningar om 
de dar", sa forestandarinnan med av- undervisning av efterblivna. De viick
sky. "Nar de har iitit, kastar de sig te start intresse hos allmiinheten, och 
ner pa golvet som djur och letar efter Baccelli grundade darfi:ir en statlig 
bi tar och smulor som de har tap pat." forsi:iksskola for utvecklingssti:irda 
Min mor betraktade dem. Med giilla barn - med dr Montessori som leda
och osammanhangande skrik krafsade re. "Sa nu ar ni ju i alla fall ingen
barnen at sig brodsmulor som de kna- ting annat an kvinna och barntrad-
dade i olika former. gardslararinna !" skamtade Baccelli. 

I ett ogonblick av plotslig klarsyn "Mina kara idioter", brukade mor 
forstod mor att vad dessa barn hung- kalla barnen i sin skola. Hela dagen 
rade efter var inte mat utan erfaren- lang, fran atta pa morgonen till sju 
het. De sma handerna famlade i ta- pa kviillen, tillbringade hon hos de 
fatta forsok att na kontakt med ytter- sma varelser som samhiillet vant ryg
varlden ! Nagon inre kraft drev dessa gen och betraktade som hopplosa. Hon 
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iakttog och experimenterade och "blas
te under den lilla Iaga av intelligens 
som skymtade i deras ogon". Efter 
tva ars intensivt arbete lat hon sina 
elever genomga en vanlig folkskole
examen. Hennes "kara idioter" visade 
att de inte alls var nagra hopplosa 
fall. Mdnga klarade proven lika bra 
som normala barn. 

Nae den nyheten publicerades, gjor
de den sensation. Men med sin stranga 
opartiskhet insag min mor att det 
markliga inte var att efterblivna barn 
kun.de na sa Jangt, utan att normala 
barn lag sa lite fore. 

Hon besokte en miingd folkskolor 
och fann att man diir gjorde allt for 
att undertrycka barnens egen initiativ
kraft. Eleverna tvingades sitta i pul
peter som var sa trdnga att de maste 
lirka och skruva pa sig for att kunna 

krangla sig in i dem. Niir de val satt 
fastlasta i sina biinkar, kunde de inte 
gi:ira annat an hi:ira pa, menade man. 
Hogsta beri:im fi�k den som satt fuU
komligt stilla, och minsta rorelse 
straffades strangt. "Det verkar som 
om manniskans moraliska kansla skul
le itta i baken", sa hon en gang till 
en gcupp pedagoger och ambetsmiin 
pa besok. 

' Barnens hus". Sedan mor val Utt 
igang skolan for utvecklingsstorda 
barn, atervande hon till universitetet 
och bJev i sinom tid utniimnd till pro
fessor i antropologi. ju ar hano for
flyta innan hon fann sin stora uppgift 
i livet. Ett privat bostadsprojekt hade 
gjort det mojligt for flera hundra fat
tiga familjer att flytta fdn smutsiga 
och overbefoJkade hyreskaserner till 
battre bostader. Men medan forald-
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rarna var pa sina arbeten och de aldre 
barnen i skolan, forvildades smabar
nen. Man beslot att grunda en barn
tradgard, och dr Montessori ombads 
att leda den. Hon accepterade ge
nast. Har fick hon antligen en chans 
att prova sina ideer pa normala barn. 

Hennes Casa dei bambini (Barnens 
hus) oppnades i den okanda San Lo
renzo-slummen. "Sexti gratande och 
forskramda barn, sa skygga att det var 
omojligt att ens fa dem att tala; ut
stotta, vanvardade, bleka och under
narda barn, som hade vaxt upp i mor
ka ruckel dar det inte fanns nagon
ting som kunde vacka deras intresse." 
Sa beskrev min mor sina skyddslingar 
efter sin forsta dag tillsammans med 
dem. 

Under de tva foljaride aren skulle 
dessa "sma vandaler", som en journa
list kalfade dem, hjalpa mor att revo
lutionera undervisningen. I stallet for 
att tvinga pa dem godtyckliga regler 
och proppa i dem fakta letade hon 
efter mojligheter att hjalpa fram dem 
till storre sjalvstandighet. 

Hhi.nes forsta atgard att frigora 
barnen var att Iara dem civiliserade 
seder. "Lar dem inse vikten av att 
man utfor aven den obetydligaste upp
gift val", formanade hon sina Iarare. 
"Lat dem sedan sjalva valja sysselsatt
ning och agna sig at den s.1 lange de 
vill." Montessoribarnen fick Iara sig 
att snyta sig, tvatta handerna, knyta 
skosnorena, putsa skorna och halla 
upp vatten eller mjolk utan att spilla. 
"Sjalvtillit och sjalvdisciplin ar de 
yttre tecknen pa sund sjalslig balans", 
skrev hon. Sigmund Freud anmarkte 
en gang med tydlig beundran att barn 
som fostrats i Montessoris anda skul-

le bli skrala kunder hos psykoanalyti
kerna senare i livet. 

Nya hjalpmedel. Min mor insag 
att det ar genom sina sinnen som ett 
barn utvecklar intelligensen och hit
tade darfor pa nya hjalpmedel i un
dervisningen. A vsikten med dem var 
att la.ta eleverna uppleva ett amne ge
nom att skaffa sig direkta erfarenhe
ter med gripbara foremal. Med hjalp 
av likformiga trastycken ma.lade i oli
ka farger Iar barnen sig att gradera 
fargerna fran den ljusaste till den 
morkaste. Genom att flytta om kloc
kor, som ser precis likadana ut men 
ger ifran sig olika ljud, lar de sig to
nerna och forst.lr deras inordning i 
skalan. (De fiesta av vara dagars pe
dagogiska leksaker ar inspirerade av 
de hjalpmedel som mor hittade pl for 
ett halvsekel sedan.) 

"Jag kan skriva!" Enligt mors me
ning var ett tre a.rs barn tillrackligt 
gammalt for att man skulle kunna bor
ja ge det en kansla for bokstaverna 
med hjalp av figurer klippta i sand
papper, ett av hennes manga knep. 
En liten pojke som satt och ritade 
med sina kritor skrev plotsligt en dag 
ordet mano (hand). "Jag kan skri
va!" skrek han allt vad han orkade. 
Hapna och fortjusta samlades barnen 
och Iararna omkring honom. Barnen 
ropade i korus: "Jag med, jag med!" 
Ingen hade !art dem skriva. Det enda 
mor hade gjort var att la.ta dem arbeta 
i en sarskilt tillrattalagd omgivning, 
dar de kunde gora sina egna upptack
ter och utforma sina egna begrepp 
efter sin egen erfarenhet. 
. I Casa dei bambini larde sig bar
tien skriva fyra fem manader innan de 
kunde Iasa. En dag nar mor arbetade 
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med en klass som just hade Hirt sig 
skriva nllgra ord, skrev l')on foljande 
mening pll svarta tavlan: "Om du 
kan lasa det har, sll kom fram och ge 
mig ·en kyss." Flera dar gick utan att 
nllgonting hande. "De trodde att jag 
bara skrev pli tavlan for mitt eget no• 
jes skull, precis som de sjalva", sa 
hon. "Men den fjarde dao kom en Ji. 
ten flickunge upp till mig och sa 
'Eccomi' ('Har ar jag') och gav mig 
en kyss." Yid fyra till' fem llrs Uder 
kunde de flesta barnen i Casa dei 
bambini Hisa och skriva. 

Den nya skolan gav ocksll en an
nan erfarenhet : att det inte ar f ruk
tan for straff eller hopp om beloning 
som utgor cu:ivkraften hos barnen, 
utan den oforfalskacle tillfredsstii.llel. 
se som sjalva arbetet ger. Barnen fick , 
ge utl_opp llt det som fanns i deras 
inre - ocb den hogsta belonfogen var 
att ta steget till nasta stadium. 

Kriget niirmar sig. Under de ar 
som foljde efter publiceringen av min 
mors forsta bok om sina undervis
ningsmetoder lir 1912, vann hennes 
priflciper insteg i mllnga skolor i Eu
ropa od1 USA. Senare utsattes de for 
hetsiga angrepp i samband med att de 
totalitara regimerna bredde ut sig. I 
Tyskland och ◊sterrike brande nazis
terna Maria Montessoris portratt pl 
samma bal som hennes bocker. Mus
solini forsokte forst dra nytta av hen
nes berommelse, men vande sig mot 
henne nar hon vagrade tjana hans pro
pagandasyften, och de skolor och insti
tutioqer hon grundat stangdes. 

"Mario", sa hon, "det var val pa 
·det har sattet Gud ville fa oss att for
sta att vi gjort nog har och att Han be
hover oss pl annat hall." Vid 64 lrs

alder lamnade alltsa min mor Italien 
for att sla sig ner i Barcelona. 

Nar det spanska inbordeskriget 
brot ut, befann jag mig i London, 
och mor var ensam i vart hus i Barce
lona med tre av mina barn. Lastbilar 
bemannade med lojalisternas milis kor
de omk'ting pl gatoroa och arresterade 
alla som misstanktes sympatisera med 
Franco. Katolikerna var ytterst impo
pulara, och att dessutom vara italiena
re okade ytterligare faran. 

En lastbil stannade utanfor vllr port. 
Tre bevapnade 'milicianos' sag fors
kande pa huset. Min aldste son berat
tade senare for mig att mor lamnade 
fonstret ocb samlade baroen omkring 
sig. "En dag", sa hon lika lugnt som 
nar hon talat om jordbavningen med 
mig, "en dag ska vi alla do. For en 
del kommer den dagen tidigare an for 
andra. Nu ska vi be till Gud och bon
falla Honom att Ieda oss, vart vagen 
an mll biira." 

Sa hordes lastbilen starta och kora 
sin_ vag. Min son gick nedfor trappan 
och tittade forsiktigt ut genom ytter
dorren. Mao.nen var borta, men de 
hade lamnat ett meddelande. Med rod 
malarfarg stod skrivet p! vaggen : 
"Lamna detta hus i feed. Det tillhor 
en som vill barnen val." Under bade 
m!lats <let kommunistiska emblemet: 
hammaren och skaran. 

I land efter land . tvingade kriget 
Montessoriskolorna att stanga. Sedan 
min mor flytt fran Spanien med ett 
engelskt krigsfartyg, flyttade hon tiU 
Amsterdam. Hon fick ett erbjudande 
fran Indien, och vi reste dit for att 
hjalpa till att utbilda larare. Italien 
gick med i kriget medan vi var dar, 
men fastan vi blev internerade som 
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MoNTESSORI.MBTODBN har under liingre tid tilliimpnts i ett tiotnl svenska forskolor, bl. n. en vid Wenner-Gren Center i Stockholm med undervisning for de utlandska vetenskapsrnannens barn. Metoden har ocksA inforts vid ett par privatskolor i tockholrn och Goteborg. lnom den svcn kn grund-kolan vann Montessori insteg 1961 genom en lAgstadieUnje vid Hedvig Eleonora skola i Stockholm. Niirmare upplysningar om Montessorimetoden och <less tilliimpning i Sverige kan fA fnln Svenska Montessoriforeningen, vars ordforande iir rektor Eric Thorsen vid Hedvig Eleonora skola, Linnegatan 54, Stockholm. 
"fientliga utlanningar" fick mor fortsiitta undervisningen. 

Afrika kallar. Efter kriget aterviinde mor till Europa. Hon var nu i 70-arsaldern. An en gang kom hennes undervisningsmetoder i ropet, och Montessoriskolor och utbildningscentraler viixte upp pa nytt. I var villa vid havet i Noordwijk aan Zee i Hollands tulpandistrikt iignade hon sig flitigt at att liisa och forfatta. En majdag i vackraste blomstertiden satt hon och jag och at lunch framfor ett fonster med utsikt over blommande tulpanflilt och oppna havet
:.J 

Jag beriittade for henne att jaghad'e triiffat en iimbetsman fran Ghana, vilket snart skulle bli sjalvstiindigt och var i stort behov av nya skolor. Han ville att vi skulle hjiilpa till med utbildningen av liirare. 

"Om det just nu finns nagra barn som behaver hjiilp, sa iir det barnen i de afrikanska liinderna", sa mor. "Det iir klart att vi maste fara dit." Jag paminde henne om hettan och de primitiva forhallandena. Hon var ju dock 81 ar gamma!. "Jasa, du vill inte ha mig med!" sa hon milt forebraende. "Du ska se att jag ger mig iviig och liimnar dig kvar." "Du kan aldrig ga nagonstans dit jag inte kan folja dig", sa jag och upprepade mina barnsligt skrytsamma ord for liinge sen. Jag gick ut ur rummet for att leta reda pa en Afrikakarta. Niir jag kom in igen var mor dod. Hon skulle siikert ha rest till Ghana, eller vart som helst diir hon visste att barnen behovde henne. 




