
Liikaa aikuisia? 
Miksi Montessorissa suurempi ryhmäkoko on parempi kuin pieni? 
 
Seuraava teksti on muokattu koulullemme sopivaksi LePort Schools’in artikkelista ”Miksi ja kuinka suuremmat 
luokat toimivat paremmin Montessorissa”. 
 
Suuret luokat, joissa on kokeneita opettajia, johtavat 
suuriin tuloksiin  
Nopea kysymys alkuun: Valitsisitko lapsellesi pienen 20 
opiskelijan luokan tai suuremman 30 opiskelijan 
luokkahuoneen? Jos ajattelet kuten useimmat vanhemmat, 
vastaus näyttää ilmeiseltä: pienemmät luokat ovat aina 
parempia, eikö? Ainakin tämä on yleistä viisautta: olemme 
kaikki lukeneet opettajien ja vanhempien kannanottoja, 
joissa vastustetaan kasvavaa luokkakokoa ja pahoitellaan 
oppimisen laadun heikkenemistä, joka tapahtuu, kun yhden 
opettajan on hoidettava jopa 28 oppilasta yhdessä 
koululuokassa . Yksi koulujen suosittu 
markkinointiargumentti onkin pienet luokkakoot. 
 
Luokan koko ja perinteinen ajatus: pienempi on todennäköisesti (jonkin verran) parempi 
Perinteisten koulumallien osalta tutkimus näyttää viittaavan siihen, että pienemmät 
luokkakoot korreloivat positiivisesti parempiin oppimistuloksiin. Kun tarkastelemme 
perinteisen koulun toimintaa, siinä on järkeä. Perinteisessä luokkahuoneessa opettaja ohjaa 
kaikkien opiskelijoiden oppimista saman ikäisten lasten ryhmässä. Suurin osa ajasta koko 
luokka työskentelee samankaltaisten oppimistavoitteiden suhteen: he kaikki työskentelevät 
matematiikan parissa tai harjoittelevat kirjoittamista kielen tunnilla. Aikuisen tehtävänä on 
välittää tietoa: hän on opettaja sanan perinteisessä merkityksessä. Hän vastaa myös 
opiskelijan työn tarkistamisesta ja oikaisemisesta, ja käyttää huomattavasti aikaa 
luokkahuoneensa johtamiseen, motivaation ja validoinnin tarjoamiseen opiskelijoille, 
opiskelijoiden kiinnittämiseen huomiota, konfliktien välittämiseen ja niin edelleen. 
 

Kun yksi opettaja välittää 
yhtenäistä tietoa suurelle 
luokalle, kaikille samaan aikaan, 
vähemmän lapsia tarkoittaa, että 
opettajalla on enemmän aikaa 
viettää jokaisen lapsen kanssa. Se 
tarkoittaa myös sitä, että 
opiskelijaryhmässä yksittäiset 
opiskelijat eivät todennäköisesti 
“jää jälkeen”. Lisäksi, jos lapsia 
on vähemmän, on vähemmän 
todennäköistä, että monet 
haastavat lapset häiritsevät 
opettajan opettamista, koska 
hänen on hallittava vaikeampia 

lapsia opettaessaan koko luokkaa. Tutkimus näyttää osoittavan tämän: merkittävä luokan 
koon pieneneminen (esimerkiksi 40: stä 27: een tai 22: sta 17: een joissakin tutkimuksissa) 
parantaa saavutuksia (oppimisen kolmen kuukauden aikana neljän vuoden ajan) - olettaen, 
että opettajien laatu pysyy samana. 



 

 
 
Luokan koko Montessorissa: isompi (järjellisissä rajoissa) on parempi 
Montessori toimii hyvin eri tavalla kuin perinteinen koulu - yllättäen tutkimusten mukaan 
montessoriopettajat tunnistavat yleensä suurempien luokkahuoneyhteisöjen toimivan 
paremmin kuin pienemmät luokkat esikoulussa/varhaiskasvatuksessa (3-6-vuotiaat) ja ala- ja 
yläasteilla. Huomaa, että sama ei koske vauvojen ja taaperoiden luokkia, joissa montessorissa 
pidämme lasten ja opettajien suhdetta tarkoituksellisesti pienenä. 
 
 
 
Maria Montessori sanoi luokkakoosta itse seuraavasti: 

"Mielestämme luokassa tulisi olla parhaimmillaan 28-35 lasta, mutta lapsia voi olla 
vielä enemmänkin." 

 
 

 
 
Miten montessorimenetelmän mukainen asetelma voi saada suuret luokkakoot toimimaan 
paremmin kuin pienemmät? Tässä muutama selittävä tekijä: 



 
Materiaalien ja aikuisten Montessori-rooli oppaana, ei perinteisenä opettajana.  
Perinteisessä koulussa opettaja opettaa. Montessorissa opettaja tutustuttaa lapsen 
materiaaliin esityksen avulla (esim. kolmen vaiheen oppitunti hiekkapaperikirjaimilla 
alkuopetuksessa) tai tarjoaa ajatuksia herättävää tietoa (esim. Peruskoulun suuret 
kertomukset). Oppitunti on vasta alkua. Kun lapsi on saanut opetustuokion, hän oppii taidot 
tai sisällön vasta itsenäisellä työllä materiaalien kanssa. Esimerkiksi nuori päiväkoti-ikäinen 
lapsi voi jäljittää hiekkapaperikirjaimia uudestaan ja uudestaan, ja toistaa niiden äänteitä. 
Kaksi lasta voi tutkia ihmisen perustarpeita ja tehdä tutkimusta siitä, miten ihmiset hankkivat 
suojaa, ruokaa, vaatteita ja kuljetuksia luokkahuoneen kirjastossa olevilla kirjoilla (tai kirjoilla, 
jotka oli kerätty retkelle paikalliseen julkiseen kirjastoon). Materiaaleissa on yleensä 
sisäänrakennettu virhekontrolli: sylinteri ei sovi sylinterilohkoihin, kun se ei ole oikea koko, 
kellot eivät sovi yhteen parin ollessa poissa ja niin edelleen. Tämän virhekontrollin avulla lapsi 
voi huomata ja korjata omat virheensä ja siirtyä eteenpäin tarvitsematta opettajan apua 
työnsä tarkistamiseen ja ohjeiden antamiseen. Montessorissa aikuinen toimii oppaana, joka 
muodostaa yhteyden lapsen ja materiaalin / aiheen välille, joka tarjoaa lapselle kokemuksen, 
jonka kautta hän oppii. 
 
Ryhmän rooli eri-ikäisten lasten 
montessori-yhteisössä kasvattajana 
Perinteisessä koulussa, jossa lapset 
käyvät luokissa samanikäisten lasten 
kanssa, mahdollisuus vertaisopiskeluun 
ja toistensa mentorointiin on rajoitettu. 
Kun kaikki luokan lapset ovat 
samanikäisiä, perinteinen järjestelmä 
edellyttää opettajilta "opettamista", 
koska kyvyt vaihtelevat luonnollisesti 
lasten välillä. Tämä työntää lapsia 
etenemään liian nopeasti joillakin 
alueilla ja jättää heidät kyllästymään taas 
toisissa aiheissa. 
 



Montessorissa luomme tarkoituksenmukaisesti eri-ikäisten luokkahuoneyhteisöjä: 3--6-
vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa, 6–9-vuotiaat ala-asteella ja 9–12-
vuotiaat yläasteella. Tämä antaa lapsille mahdollisuuden oppia toisiltaan, joka hyödyttää sekä 
nuorempia että vanhempia lapsia. 
 
• Nuoremmat lapset voivat saada apua tai jopa saada oppitunteja vanhemmilta oppilailta. 

Tämä motivoi, koska jo 4-vuotias ymmärtää intuitiivisesti, että pystyy lukemaan ja tulee 
pian lukemaan yhtä hyvin kuin 5-vuotias ikäisensä. Se voi myös parantaa opetusta: 8-
vuotias, joka äskettäin oppi hallitsemaan abstraktin lisäyksen tuhansiin, pystyy usein 
yllättävän hyvin selittämään ongelman 7-vuotiaan matematiikassa ajattelussa, sillä 
hänhän juuri voitti samat haasteet muutama kuukausi sitten. 

 
• Lapset, jotka opettavat tai ohjaavat toisten lasten työtä, hyötyvät tästä luonnollisesta 

kertausmahdollisuudesta jo oppimassaan aiheessa. Esimerkiksi perinteisessä koulussa 
lapset tutkivat todennäköisesti vain kerran tiettyä matemaattista konseptia palaten siihen 
uudelleen vasta useankin vuoden jälkeen. Kertaus ja toiselle opettaminen kuitenkin 
syventävät oppimista ja asian soveltamiskykyä. Toiselle opettaminen on tunnistettu myös 
toimivaksi tukimuodoksi esim. erityisen tuen oppilaille. Montessorissa lapsia kutsutaan 
useinkin auttamaan nuorempaa tai ikäistään oppilasta. Lapset myös selittävät luontaisesti 
ja aktiivisesti omaa tietämystään ja tietojansa nuoremmille ja ikäisilleen. Auttaessaan 
toisia he myös löytävät aukkoja omassa ymmärryksessään ja saavat itselleen omasta 
oppimisestaan palautetta huomattavasti vähemmän paineen alaisena kuin testeissä ja 
kokeissa, ja voivat sitten mukavalla syyllä hakea tarvitsemaansa apua opettajalta. 
Nuorempien ikäisensä opettaminen parantaa myös vanhempien lasten itseluottamusta: 
he saavat kokea miten kykeneviksi ja osaaviksi he ovat tulleet kaikesta edellisen vuoden 
aikana tekemästään kovasta työstä. Tästä syystä toisen opettaminen hyvin harvoin 
kuormittaa lasta; Se on luontaista, ja antaa positiivisia kokemuksia. 



 
 

 
 
Montessori-alaluokassa lapset oppivat, että kun he tarvitsevat apua, heidän tulee ensin kysyä 
itseltään, sitten ikäiseltään, sitten vanhemmalta tai taitavammalta mentorilta. Vasta kun 
kaikki muut keinot on kokeiltu, opettaja kutsutaan apuun. Luottamus itseensä ja oma-
aloitteinen pyyntö vertaiselta tuottaa hyviä oppimistuloksia - ja samalla se jopa vahvistaa 
myös lasten johtamistaitoja. 
 
Montessorissa varjellaan keskittymiskykyä ja lapsen itsensä aloittamaa, sisäisesti 
motivoitunutta työtä. Perinteisessä kouluympäristössä motivaatio tapahtuu usein 
ulkopuolisilla palkinnoilla ja rangaistuksilla - kaikesta kulta-tähtikartoista ja luokkahuoneen 
pizzajuhlista huonoihin arvosanoihin ja matkoihin rehtorin toimistoon. Yksi opettajan 
tehtävistä on palkintojen ja rangaistusten selvittäminen, ulkoisen kurin määrääminen (esim. 
saamaan lapset olemaan puhumatta työskentelyn aikana ikäisensä kanssa ja istumaan sen 
sijaan paikallaan työskennellessään ja kiinnittämään opettajan opetukseen huomiota) - toisin 
sanoen saada lapset tottelemaan. 
 
Montessorissa tavoitteemme on kiinnittää jokainen lapsi työhön, joka haastaa hänet juuri 
oikealla tasolla – tekemään työtä, jonka lapsi suorittaa innokkaasti ja sisäisesti sitoutuen ilman 
ulkopuolisia kannustimia tai huoneen aikuisten suoraa valvontaa. Kun tarkkailet pitkään 
toiminutta ja vakiintunutta montessoriluokkaa, näet lasten keskittyvän valitsemaansa 
tehtävään. Näet heidän myös liikkuvan huoneessa tarkoituksellisesti, työskentelevän yhdessä 
pienissä ryhmissä ja keskustelevan heidän työstään hiljaisella äänellä. He istuvat pienissä 
pöydissä tai käpertyvät kirjan kanssa säkkituoliin tai istuvat matolla lattialla suurten töiden 
parissa. Koska työ on mielekästä, lapset saavat siitä iloa, ja heidän luonnolliset tarpeensa 
täytetään (he voivat esim. puhua, voivat liikkua), opettaja tukee sisäisen kurinalaisuuden 
kehittymistä. Samalla opettajalle jää enemmän aikaa oppituokioiden esittämiseen. Vaikka 
hän opettaa yhtä lapsiryhmää, muut eivät vain istu tyhjäkäynnillä, haaveile tai muodosta 
”pöhinäkeskuksia” tai keksi muuta ajanvietettä. Sen sijaan he jatkavat itsenäistä oppimista ja 
edistymistä samaan aikaan, ja omaan tahtiin. 
 



Tämä lasten keskittymisen ja toiminnan taso, jota Montessori kutsui "normalisoitumiseksi", 
ei tapahdu välittömästi lapsessa eikä uusissa tai uudelleen muokatuissa ryhmissä. Aluksi 
opettajan on otettava paljon aktiivisempaa roolia ja strukturoitava lasten työtä enemmän. 
Vähitellen opettaja antaa enemmän ja enemmän tilaa lapsille, jotka ovat valmiita 
omaehtoiseen, itsenäiseen toimintaan.  
 
Kuulostaa ehkä yllätykselliseltä, mutta vertaisoppimisen ja itsenäisen työn etsinnän hyötyjen 
saamiseksi on edullista, että luokkakoko on suurempi. Liian monta aikuista huoneessa saa 
lapset etsimään opettajiltaan liikaa opastusta - kun he voivat auttaa itseään tai oppia 
ikäisiltään. Myös opettajilla, joilla on liian pieni ryhmä lapsia, voi olla houkutus opettaa liikaa 
- ja heistä tulee enemmän perinteisen opettajan kaltaisia Montessorin oppaan sijaan, jonka 
haluamme heidän olevan. 
 
Avustaja montessoriluokassa 
Montessoriluokassa tyypillisesti 
työskentelee kaksi aikuista, joko 
opettajapari, jossa toinen on kokeneempi 
tai opettaja-avustaja parityönä. 
Montessoriluokassa, jossa oppilaat ovat 
yleisen tai tehostetun tuen piirissä, eivät 
tarvitse henkilökohtaista tai edes 
ryhmäkohtaista avustajaa. Avustaja ei 
toimi koulunkäynnin ohjaajana, vaan 
hänen pääasiallinen tehtävänsä on tukea 
ympäristöä ja sen valmistelua, mutta toki  
 
myös varmistaa luokan työskentelyn mahdollisuuksia toisena aikuisena luokassa. Kuten edellä 
todettiin, on varottava vääränlaisen roolin ottamista, niin opettajana, avustajana tai 
huoltajana. Liiallinen apu, liika opastus tuhoaa lapsen aloitteellisuuden ja monet 
mahdollisuudet oppia ja olla tyytyväinen omaan suoritukseen ilman aikuisen huomion 
tuomaa palkintoa. 
 

Tilan merkitys materiaaleille.  
Montessoriluokkahuone tarvitsee tietyn 
rakenteen, jotta kaikki materiaalit, joiden 
tarvitaan laadukkaassa Montessori-
ympäristössä, mahtuvat sinne. Kaikki nämä 
materiaalit vievät tilaa. Tästä syystä emme 
yleensä tarjoa alle 20 opiskelijan 
luokkahuoneita ja tähtäämme 24 tai 
useamman lapsen kokoisiin huoneisiin tai 
huonekokonaisuuksiin. Liian pienet 
kokonaisuudet saavat tilan tuntumaan 
ahtaalta ja voivat tukahduttaa lasten 
vapaan liikkuvuuden. Siksi isoissa 

tilakokonaisuuksissa on usein avoimempi, ilmavampi, kutsuva tunnelma. Kutakin materiaalia 
on edelleen vain yksi, lukuun ottamatta muutamia usein käytettyjä materiaaleja, kuten 
matematiikkaleimasinpeli ja pieni helmitaulu. Suuremmissa huoneissa voi olla tilaa myös 
ylimääräisille esineille, kuten sohva oleskeluun, musiikkinurkkaus tai vapaasti seisova keittiön 
työpöytä, joka ei ehkä mahdu 20:n opiskelijan huoneeseen. 
 



Montessoriopettaja ja luokkakoko  
Hyvät opettajat ovat yleensä hyvin koulutettuja, ja meillä opettajilla onkin AMI-Montessori-
diplomi tai vastaava koulutus luokanopettajaopintojen lisäksi. Yllättäen monet kokeneet 
montessoriopettajat ovat innokkaita opettamaan suuremmissa luokkaryhmissä. He 
tunnistavat, että vakiintunut, tasapainoinen, jopa yli 30:n lapsen ryhmä voi olla lapsille 
parempi kuin pienempi luokka. Lisäksi jotkut heistä käyttävät tilaisuutta tulla 
mentoriopettajiksi, roolissa, jossa heillä on koulutettu, mutta vähemmän kokenut nuorempi 
opettaja tiimiopetuksessa.  
 
Lopuksi 
Olipa lapsesi pienemmässä, suuremmassa, uudessa tai jo ryhmäytyneessä luokassa, 
montessorin ajatusten ymmärtäminen auttaa näkemään menetelmän mahdollisuudet ja 
toimimaan yhdensuuntaisesti koulun ja opettajan kanssa. Montessorimateriaalit, eri-ikäisten 
ryhmät ja kolmen tunnin oppimissykli eroavat pohjimmiltaan perinteisestä koulusta - ja myös 
ehkä omasta kokemuksestasi koulussa. Koulutetut montessoriopettajat kertovat mielellään 
luokan ratkaisuista ja niiden taustoista, ja varmistavat, että lapset saavat ainutlaatuisen 
montessorilähestymistavan edun jokaisessa luokkahuoneessa. 
 
 

 


