Læreplanen, veiviseren
til et forberedt miljø
for barnet mellom 6-12

“The pursuit of truth and beauty is a
sphere of activity in which we are
permitted to remain children all our
lives.”
–Albert Einstein

“It is necessary to create surroundings for the child that answers his needs
not only from the point of view of his physical health but also from the point
of view of his spiritual needs. The child must be able to act freely in such an
environment. There he must find motives for constructive activity that
corresponds to his developmental needs.”
(Montessori, Education and Peace, 91)

å styre seg
selv

Å utforske

å være
nysgjerrig

å
kommunisere

I’ve repeatedly found two major features that set us apart: our
open-ended ability to imagine and reflect on different
situations, and our deep-seated drive to link our scenariobuilding minds together. It seems to be primarily these two
attributes that carried Overlevelse,
our ancestors across the gap, turning
tilpasningsdyktighet,
animal communication into open-ended human language,
kreativitet
memory into mental time
travel, social cognition into theory of
mind, problem solving into
abstract reasoning, social
konflikt
traditions into cumulative culture, and empathy into morality.

å være
sosial

å repetere

å beregne,
kalkulere

å søke
nøyaktighet

Thomas Suddendorf, Professor of Psychology, University of
Queensland, Australia

å orientere
seg

å observere

å bruke
forestillingsevne

å abstrahere

å arbeide,
skape
å
konsentrere
seg

å
perfeksjonere
seg

å imitere

“Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig
verdi, rik på indre verdifulle egenskaper,
disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.”
Aksept
Anerkjennelse
Ansvarsfullhet
Ansvarsfølelse
Barmhjertighet
Beskjedenhet
Besluttsomhet
Bestemthet
Edelhet
Empati
Engasjement
Enhet
Enkelhet
Entusiasme
Fleksibilitet
Flid
Forståelse
Fredfylthet
Fremragenhet
Gavmildhet

Glede
Glød
Godhet
Hengivenhet
Hensynsfullhet
Hjelpsomhet
Høflighet
Håp
Idealisme
Iherdighet
Initiativ
Integritet
Kjærlighet
Klarsynthet
Kreativitet
Lojalitet
Løsrivelse
Medfølelse
Medmenneskelighet
Mildhet

Mot
Motstandsdyktighet
Munterhet
Målbevissthet
Måtehold
Nestekjærlighet
Nåde
Offervilje
Omsorg
Omtenksomhet
Oppmerksomhet
Oppriktighet
Optimisme
Ordenssans
Overbærenhet
Renhet
Renslighet
Respekt
Rettferdighet
Rettskaffenhet

Rimelighet
Pålitelighet
Samarbeide
Sannferdighet
Selvdisiplin
Selvsikkerhet
Selvstendighet
Sinnsro
Skjelneevne
Skjønnhet
Standhaftighet
Styrke
Takknemlighet
Taktfullhet
Tapperhet
Tilfredshet
Tilgivelse
Tillit
Tiltro
Tjenestevillighet

Toleranse
Tro
Trofasthet
Troskap
Troverdighet
Tålmodighet
Undring
Utholdenhet
Vennlighet
Verdighet
Verdsettelse
Visdom
Visshet
Ydmykhet
Ærbødighet
Ære
Ærefrykt
Ærlighet
Åndelighet
Åpenhet

http://www.virtues.no/dydene.html
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HVEM ER
JEG 6-12?

muligheter
reise i tid og sted
empati
aspirasjon, idealisme
det ekstraordinære,
metafor

Forestillingsevne

vennskap
samarbeid
selv evaluering
konflikt og
konfliktløsning
moral,
rettferdighet

Flokkinstinkt

fysisk robust
eventyrlysten
humor
heltedyrkelse

Resonnering

Resiliens

sannhet (ulike typer)
rimelighet, ikke bare mulighet
årsak-virkning
form og funksjon

“Wonder -- is not precisely Knowing
And not precisely Knowing not --” Emily Dickinson

Hva er “passende arbeid” for dette barnet?
• Å utforske universets natur, Livet på jorda
• Å raffinere og utvikle fin- og grovmotorikk og redskapsbruk av alle typer
• Å utforske hvordan menneskelige samfunn oppstår og fungerer
• Å utforske hvordan mennesker har tilfredsstilt fundamentale behov gjennom
alle tider
• Å finne ut om alle heltene, både kjente og ukjente, levende og ikke levende
• Å tjene fellesskapene man hører til: klassen, skolen og samfunnet forøvrig
• Å hjelpe andre, samarbeide med andre mot felles mål.
• Å utforske moralske spørsmål
• Å utforske og få kompetanse med de to menneskelige oppfinnelser:
skriftspråk og matematikk

laboratorie

leirplass

bibliotek

verksted

“The important thing is not to stop questioning.
Curiosity has its own reason for existing.”
–Albert Einstein

laboratorie
-observasjon, samling
-leting etter mønstre i det man
observerer
–spørsmål om hvordan og hvorfor
-å formulere en hypotese: en
antagelse om hva som kan være sant
-utprøving
-raffinering
-nøyaktige prosesser er nødvendige
-er det sant?

If we can present the different sciences as being
interconnected, like a collar in which different stones
are linked together to form a chain, we can attach different
ideas to different cycles, and show how everything in nature is cyclic.
Maria Montessori, Creative Development in the Child, vol 2, p255
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bibliotek

“Human consciousness comes into the world as a
flaming ball of imagination. Everything invented by
man, physical or mental, is the fruit of someone’s
imagination.”

-arven etter arbeidet til menneskene
som har gått før deg
-alt er tilgjengelig til enhver tid
-ingen andre forteller deg om du er
“klar” for noe
-gir tid til refleksjon og dybde
-er for alle
-heltene kan være mennesker
du ikke kjenner

Maria Montessori To Educate the Human Potential
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verksted

The ability to see reality in form, in colour, in proportion,
to be the master of the movements of one’s own hand—
that is what is necessary. Inspiration is an individual thing
and when a child possesses these formative elements
he can give expression to all he happens to have.

-redskapene må tas vare på
-riktig bruk av redskaper må vises
-kreativitet, ferdigheter og kunnskap
går hand i hand
-ingen vet hva resultatet blir
-mye uformell læring
-effektivitet kommer med mestring av
redskapene
-inspirasjon kan komme
når som helst
-folk som mestrer er helter

Maria Montessori, Advanced Montessori Method, vol 2, p 287

11

leirplassen

“The world is full of magic
things, patiently waiting for our
senses to grow sharper.” ”
–W.B. Yeats

-livets eventyr
-vi utfolder oss fysisk
-vi lever tettere inntil naturen
-min trygghet er avhengig av din
trygghet
-alle arbeider etter evne, får etter
behov, lærer nye ting
-tid til å arbeide, tenke, synge
-kilde til egne historier
-fundamentale behov i sentrum
-uformell læring
-mange ulike helter
12

Gjennom biologi og geografi gis barna mange nøkler til å utforske og forstå
verden. Vårt viktigste mål er å gi barna forståelsen av hvordan alt henger
sammen. Det finnes en perfekt harmoni i skaperverket, og det er en kosmisk
orden. En dyp forståelse for disse sammenhengene danner grunnlaget for en
forståelse av bærekraftig utvikling, og bidrar til å skape en etisk bevissthet og
kjærlighet for naturen og alt levende.
Montessori Norge
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“The child [between 6 and 12] must explore the
social conditions of man and the different aspects of
society and of nature.”
Mario M. Montessori, Exercise of Practical Life: 3 to 6
Compared to 6 to 12, in Montessori Voices, Guided by Nature,
NAMTA Journal Special Issue, Vol. 38/1, 2013

Det intellektuelle
miljøet
• Historie og naturfag i sentrum
• Nøkler til utforskning er tilgjengelig
for alle
• Undring, spørsmål og samtale
• Sannhet kommer i mange former
• Effektivitet er ikke første målet
• Abstraksjon er mer enn memorering
• Maksimum innsats
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Utforskningsområder
Det ikke-lineære pensumet
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Det fysiske miljøet
• Valg rundt periferien og fellesskapet i
sentrum
• Fullt sett med montessorimateriell i både 6-9
og 9-12
• Barna skal se hverandre, ikke veggen
• Presentasjoner skal foregå på et synlig sted
• Det doble miljøet, nøkler til universet og
samfunn
“...up to seven years the experiences have been in a small house
that belonged to him. Now he must go out from it and make greater
efforts.”
“[By going-out] it is possible to give moral and social teaching. To
teach him to respect other people, to help all who need help, to
learn how to be capable of helping. He acquires a dignity, the honor
of his age, and certain moral principles. This is giving moral
principles together with social experiences, living his experiences.”
Maria Montessori, Moral and Social Education (AMI)

Det sosiale/moralske miljøet
Alle hjelper alle
Alle rydder etter alle
Alle kan jobbe med alle på noe
Det finnes mange former for samarbeid og alle må øves på
Ingen er tjent med at noen er uviten, derfor deler alle kunnskap og
ferdigheter med hverandre
I klassen vår gjør vi vårt beste til å forstå hverandre, tilgi hverandre,

It is difficult to make social relations real if one
uses only the imagination; practical experience
is necessary. One cannot awaken the
conscience by talking about it. The child must
exercise a constant watch over his own
activities.
Maria Montessori, From Childhood to
Adolescence

gjøre ting godt igjen, og komme oss videre
Vi trenger få regler, men mye hensyn
Felles mål krever felles innsats. Alle blir styrket av at hvert individ
lærer seg selv å kjenne, og alle hjelper alle i den prosessen
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Noen av de nødvendige elementer for å lykkes
• Blandede grupper på minst 3 år
• Blandede grupper til presentasjoner (nivå og alder)- det
naturlige læringsmiljøet
• Så få voksne som mulig, opplyste generalister
• Start alt tidlig, gi god tid til “fordøyelse” og repetisjon via
variasjon
• Ansvar for selvutvikling og miljøet må tas, individets frihet
ligger i hvordan (mennesker og økologi)
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Ting har
behov

MILJØET: ANSVAR
KOMMER FØRST
Hvordan er det bygd opp?
Hva er det som trenges?
Hva er det du trenger?
Hva er det jeg kan gjøre?

Mennesk
er har
behov

Tid er et
miljø

ANSVAR

Miljøet er
alles
ansvar

Miljøet er
bade
inne og
ute

