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Hva er lekser på montessorivis? 

Etter hvert som barna vokser og utvikler seg, er det viktig 
at de får mulighet til å påvirke og lære av omgivelsene 
sine. Barn må få prøve og feile, og få lære av feilene de 
gjør. De må få mulighet til å tilegne seg kunnskap og kom-
petanse, til å vise kjærlighet og omsorg, og til å bidra. Slik 
bygger de tillit til seg selv og til andre.

Barnets utvikling skjer døgnet rundt, og læring skjer 
også når vi sover. I en montessoriskole forventes det at 

barn gjør hjemmearbeid hver dag. Dette inkluderer alt 
som hjemmet kan bidra med for å hjelpe barnet med å 
utvikle sitt potensiale som individ og medmenneske. Den 
personlige og sosiale læringen går hånd i hånd.

For å vite hva som er passende hjemmearbeid må man 
se på hva som karakteriserer barnet i alderen seks til tolv. 
Disse karakteristikkene hjelper både lærere og foreldre 
med å styre valgene vi gir, og grensene vi setter for barna.

Hjemmearbeid i montessoriskolen

Fysisk styrke
Barnet har mer fysisk styrke, og kan utfordre seg selv, 
forfine håndmotorikk, kan lære sammensatte bevegelser.
   Hva gjør skolen?
   Regelmessig opplæring i fysiske ferdigheter, utetid,  
   håndarbeid, praktisk arbeid i miljøet, et rom man kan  
   bevege seg i.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Fysisk aktivitet. Kan være idrett, men behøver ikke  
   begrenses til det! Fysisk arbeid hjemme, håndarbeid,  
   være ute så mye som mulig, ustrukturert tid.

Behov for å gå utenfor familien
Barnet tester vannet utenfor familien, og trenger å lære 
ferdighetene som sikrer at barnet blir tatt godt imot.
   Hva gjør skolen?
   Blandet aldersgruppe, gruppearbeid, gruppepresentasjo- 
   ner, skaper et mini-samfunn, harmoni og høflighet,  
   utflukter.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Være sammen med venner, være med i et lag eller en  
   klubb, besøke steder og lære hva slags adferd som er  
   passende i ulike situasjoner: hos bestemor, på bibliote- 
   ket, på restaurant, på toget.

Flokkinstinkt
Barnet søker mot en gruppe og har behov for tilhørighet, 
lojalitet og vennskap.
   Hva gjør skolen?
   Blandet aldersgruppe, gruppearbeid, små gruppepresen- 
   tasjoner, harmoni og høflighet, utflukter, ansvar for  
   miljøet.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Klubber, følge interesser, speideren, ustrukturert leketid

Moralsk utvikling
Barn er spesielt sensitive for moralske spørsmål: rettfer-
dighet, hva er rett og galt, hvordan lever man et godt liv, 
medfølelse og idealisme. De trenger mye hjelp til å utvikle 
et nyansert syn på moralske saker.
   Hva gjør skolen?
   Ansvar for miljøet, øvelser i harmoni og høflighet,  
   balanse mellom frihet og ansvar, blandet aldersgruppe,     
   etiske diskusjoner, fredelige konfliktløsningsstrategier.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Familien er et fellesskap, hvordan kan alle bidra? Hva  
   slags ansvar har vi for hverandre? Familiemøter, plan- 
   legging, konfliktløsningsstrategier ved søskenkrangling,  
   ikke-voldelig kommunikasjon.
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Utvikle forestillingsevne
Barnet er i ferd med å utvikle en lineær forståelse av tid.
   Hva gjør skolen?
   Arbeider med tidslinjer, aktiviteter med klokke, 
   kalendre, lange arbeidsøkter, hjelp til planlegging og  
   loggføring av arbeidet. 
   Hva slags hjemmearbeid?
   Kalender!! Klokker, dagbøker, planleggingsmøter i  
   familien.

Barnet er i ferd med å utvikle evnen til å se fram og tilbake 
i tid og rom, og forestille seg ting som ikke er opplevd 
med sansene, vil skape selv.
   Hva gjør skolen?
   Fortellerkunsten brukes aktivt, impresjonistisk tilnær- 
   ming med materiellet, materiell som konkretiserer  
   abstraksjoner, gruppepresentasjoner som fører til utfors- 
   kning, håndarbeid.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Lese høyt for barna, sørge for at barnet leser hver dag,  
   opplevelser, fortellinger, håndarbeid, reise, kunst og  
   håndverk, naturopplevelser.

Barnet utvikler empati.
   Hva gjør skolen? 
   Fortellinger om livet, mennesker og naturen, ansvar for 
   miljøet, øvelser i harmoni og høflighet, balanse mellom  
   frihet og ansvar, blandet aldersgrupper, etiske diskusjo- 
   ner, fredelige konfliktløsningsstrategier. 
   Hva slags hjemmearbeid?
   Ansvar og kontakt med mange ulike typer mennesker:  
   unge og gamle, venner og fremmede. Jobbe med kom- 
   munikasjon og diskutere.

     Tips:

• La naturen bli den store læreren.  
Mange barn lider av «nature deficit disorder».

• Vis en positiv holdning til å bo i og være  
en del av et samfunn.

• Kom deg ut av huset!
• Motarbeid underholdningskultur.
• Utvikle hobbyer.
• Utvikle en vennlig holdning til feil.
• Dyrk optimisme og håp.
• Humor, humor, humor!

Heltedyrkelse
Barn er tiltrukket av det ekstraordinære
   Hva gjør skolen?
   Fortellinger, anledninger for «stort arbeid»,  
   utforskning.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Fortellinger, lesing, diskusjoner og møter  
   med folk.

Barnet trenger å forstå at en helt er mer enn et 
menneske som er flink eller berømt.
   Hva gjør skolen?
   Fortellinger om de ukjente heltene, anledninger  
   til å være en helt.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Møte med mennesker som gjør ting for andre,  
   fortellinger og lesing, snakke om heltene i sitt  
   eget liv.

Å utvikle intellektet og resonneringsevne
Barnet er opptatt av hvordan og hvorfor. Er det 
sant? Er det virkelig sant? Er det alltid sant? Hvor-
for er det sant? Hvis det ikke alltid er sant, hvorfor 
ikke?
   Hva gjør skolen?
   Fortellinger setter ting i sammenheng. Gjennom  
   arbeid med materiellet oppdager barna hvorfor  
   og hvordan ting virker. Materiellet gjør det lettere    
   å se sammenhenger og mønstre ved å isolere van- 
   skeligheter. Vi stiller dem spørsmål og utfordrer  
   resonneringsevnen.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Utforskning. Jobbe med grunnleggende ferdig- 
   heter ved å lete etter mønstre. Problemløsning. 
   La barna ha samlinger av ting. Still dem spørsmål!

Evne til stort arbeid
Barnet er engasjert og interessert i maksimal  
innsats.
   Hva gjør skolen? 
   Arbeid med materiellet er springbrettet til kreativt  
   oppfølgingsarbeid. Prosjektarbeid oppmuntres.    
   Barna lager egne matteoppgaver. Kunst, hånd- 
   arbeid og musikk integreres i alle fagområder.   
   Drama.
   Hva slags hjemmearbeid?
   Biblioteket, lesing, kunst og håndverk, gå ut i  
   naturen, musikk.
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Forslag til spesifikke aktiviteter for grunnleggende  
ferdigheter:
• Barn og voksne leser mellom 15 og 30 minutter hver 

dag.
• Foreldre leser høyt fra mange ulike kilder: aviser, 

dikt, eventyr, osv.
• Barn og voksne kan skrive i en dagbok.
• Skrive brev til venner, familie og andre.
• Jobbe med skriftforming ved å bruke kalligrafipenner 

og fyllepenner.
• Barna kan jobbe med skriveprosjekter de har begynt 

på på skolen eller som de vil jobbe med hjemme.
• Muntlig memorering av mattetabeller: i bilen, og 

mens man holder på med andre ting.
• Muntlig memorering av rettskrivingsord.
• Lag en ordbank med nye og interessante ord og ut-

trykk: heng den opp på kjøkkenet eller der familien 
samler seg.

• Lag små kort med høyfrekvente ord til øving.
• Lag navnelapper til omgivelsene hjemme. 
• Skriv beskjeder til barnet og legg dem sammen med 

matpakken.
• Besøk biblioteket.
• Ha et stort verdenskart på veggen. Mange diskusjoner 

kan vokse med utgangspunkt i et kart.

Hus og hage:
• Barnet tar ansvar for personlige saker hjemme, kler av 

og på seg selv, organiserer rommet sitt.
• Lager egen matpakke.
• Hjelper til med planlegging av måltider, å handle til 

måltider, å lage måltider, å rydde opp etter måltider.
• Hjelper til med rengjøringsoppgaver i huset.
• Hjelper til med å sortere, vaske og stryke tøy.
• Hjelper til i hagen.
• Hjelper til med forskjønning av miljøet.

Kunst, håndverk og musikk:
• Dagdrømme
• Tegne, male eller gjøre annet kunst og håndarbeid.
• Lære dikt utenat.
• Lage eller delta i et skuespill.
• Lære å spille musikk.
• Lære å danse.
• Synge i kor.
• Besøke utstillinger.
• Gå på konserter og forestillinger.
• Skrive om opplevelsen av kunst eller musikk eller 

teater.
• Strikke, hekle, brodere og annet håndarbeid.
• Snekre, lage modeller, jobbe med annet verktøy.

Naturen:
• Ha omsorg for dyr
• Gå på tur.
• Sykle ute i naturen.
• Utforske klatring, grotter.
• Campingturer.
• Fugletitting.
• Utforske planter i skogen, langs stranda osv.
• Lete etter fossiler og steiner.
• Ha et akvarium.
• Skrive en «naturdagbok» om ting man utforsker og 

observerer. 
• Besøke botaniske hager, dyreparker, naturhistoriske 

museer.
• Leke ute.
• Samle ulike ting fra naturen.
• Fiske, gå på jakt.

Familieliv og lek:
• Spille brettspill.
• Jobbe sammen om kryssord, puslespill osv.
• Delta i familiens møter og diskusjoner.
• Samle på ulike ting av interesse.

Miljøvern og sosial bevissthet:
• Lese aviser sammen med en voksen og diskutere.
• Skrive brev om saker.
• Organisere og gjennomføre gjenvinning.
• Interessere seg for samfunnssaker.
• Bli fadder, samle penger for gode saker.

Frivillighet:
• Lese for eldre.
• Gjøre hagearbeid eller annet for folk som trenger det.
• Gå tur med hunden.
• Hjelpe yngre barn.

Idrett og fysisk aktivitet:
• Være med på lagsport.
• Bli aktiv i annen idrett.
• Gå tur.
• Sykle.
• Seile.

Klubber og foreninger:
• Speiderbevegelsen.
• Være aktiv i andre foreninger etter interesse.
• Miljøvernorganisasjoner.
• Fredsarbeid.
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TV
Skru den av.
• TV-titting sluker energi og tid. Den minst viktige 

 aktiviteten som er listet opp her beriker livet til  
barnet mer enn det beste TV-program. 

• TV-titting reduserer selvmotivering, øker irritabilitet, 
hyperaktivitet og forkorter konsentrasjonen.

• Hvis man skal se på noe, velg bevisst.
• Det er best om man kan se på programmer sammen 

med barna, da har man noe å snakke om.

Musikk
• Lytt til variert musikk sammen.
• Vær oppmerksom på musikken barna lytter til.
• Diskuter musikkvalg.

Teknologi: Datamaskin, nettbrett, mobiltelefon, internett
• Kontroller bruken, tiden og tilgangen. Ikke la barna 

ha det på soverommet.
• Ikke la deg påvirke av argumentet «alle har det».
• Vær oppmerksom på hva barnet bruker teknologien 

til, og hva den egentlig skal brukes til.

Barn lærer ved å gjøre ting og ved å få egne erfaringer. De trenger å delta aktivt i både familieliv og livet utenfor fami-
lien. De er robuste, ansvarslystne og energiske. Underholdningskulturen gjør dem ofte passive, asosiale og slitne. En 
stillesittende livsstil øker sjansen for overvekt, diabetes, ryggproblemer og andre lidelser som barn ikke burde måtte 
tenke på.

Illustrasjonsbilde fra Ringerike Montessori. Foto: Tomas Moss


