OBSERVASJONSGUIDE FOR GRUNNSKOLEN
Vi ønsker deg velkommen til observasjon hos oss i grunnskolen!
Det er store forskjeller mellom Montessoripedagogikk i barnehagen og grunnskolen. Det er
fordi evnene til barna forandrer seg og behovene forandrer seg. Det vi har felles med
barnehagen er hovedmålsettingen.
 Å hjelpe livet i sin helhetlige utvikling
 Å hjelpe barnet mot selvstendighet og samtidig utvikle evnen til å se seg selv i en større
sammensetning
 Å skape balanse mellom frihet og ansvar
Det kan være mulighet for å sitte i nærheten av arbeid eller presentasjonene, men ikke
snakk med barna. Husk følgende:

 Barna er i arbeid, ikke på utstilling. Bruk lav stemme og respekter deres arbeid.
 De fleste barna har bare gått på Montessoriskole. For dem er dette det ”normale”.
 Barnas evne til å forklare hva de driver med avhenger av hvor langt de har kommet
med en prosess eller et materiell.
Forslagene til hva man skal se etter på barnehagens side gjelder også for grunnskolen. I
tillegg kan man se etter følgende:












Hvordan blir gruppepresentasjoner gitt av de voksne i miljøet?
Hvordan følger barna opp presentasjonen?
Hvordan forholder barna seg til sitt ansvar ovenfor det fysiske miljøet?
Hvordan samarbeider barna om et materiell eller prosjekt?
Hvordan organiserer barna egne studier og prosjekter?
Hvordan bruker barna en loggbok til å føre inn hva de gjør?
Hvordan blir hjelp gitt til individer eller grupper av de voksne eller av andre barn?
Hvordan ber elevene om hjelp?
Hvordan oppstår konflikter og hvordan blir de løst?
Hvordan balanserer barna egne interesser med obligatorisk arbeid? Hvordan
velger de?
Hvordan jobber barn med eller uten lærebøker?
Hva slags temaer og materiell ligger på hyllene? Hvordan er disse organisert?

Vi bruker lange arbeidsøkter, opptil 3 timer. Midt i økta kan det være en periode hvor det
er litt uro. Vi kaller dette for ”falsk trøtthet”. Vanligvis vil denne ikke vare lenge og barna
vil kunne gå inn i enda mer produktivt arbeid hvis de ikke blir avbrutt.
Tusen takk!

