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Montessorilasten ryhmät koostuvat aina eri ikäisistä lapsista. Montessorilapset ryhmitellään 
siis luokkiin, joissa on pääsääntöisesti kolmen ikäkauden lapsia. Tämä jako tehdään juuri 
kolmen vuoden sykleiksi, koska se vastaa lasten kehitysvaiheiden etenemistä ja luontaisia 
muutoksia käyttäytymisessä ja oppimisessa. Kukin oppilas pysyy tyypillisesti samassa 
ryhmässä kolmen vuoden jakson ajan. Tämä kolmen vuoden ryhmittely alkaa jo 
varhaiskasvatuksesta, ja jatkuu ala-asteen läpi 6-9- ja 9-12- sekä 11-15- ja 15-18- vuotiaiden 
ryhmiin asti. Tällä ryhmittelyllä on monia etuja lasten ja opetuksen kannalta.  
 
Ensinnäkin eri-ikäisten lasten sekaryhmät kehittävät lasten sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja. 
Nuoremmat lapset oppivat vanhemmilta lapsilta, ja vanhemmat lapset oppivat toimimaan 
roolimalleina. Vanhemmille lapsille tuottaa suurta tyydytystä tuntea, että heihin luotetaan, 
ja että he voivat opettaa nuorempia lapsia. Vanhemmat oppilaat voivat toimia mentoreina 
nuoremmille luokkatovereilleen samalla kun he oppivat ja harjoittavat tärkeitä 
johtamistaitoja ja vastuun ottamista. Nuoremmat taas puolestaan katsovat ja jäljittelevät 
vanhempia lapsia. Näin sekaryhmissä lapset kokevat polun uudesta ryhmän tarkkailijasta 
ryhmän ohjaajaksi ja johtajaksi asti. Siirtyessään jälleen uuden ryhmän jäseneksi, he 
opettelevat yhteistoimintaa jälleen erilaisesta roolista ja rakentavat näin monipuolisesti 
kuvaa itsestään. Tämä kolmen vuoden syklittäinen muutos on turvallinen ja luonnollinen 
tuki kehitykselle. 
 
Kun koulu kasvaa, joudutaan välillä tilanteeseen, jossa kuvatun kaltainen ryhmärakenne ei 
ole vielä valmis. Luokkien kokoonpanoa joudutaan rakentamaan askel askeleelta. 
Välivaiheessa oppilaita jaetaan eri tavoin, kuitenkin niin, että eri ikäisiä lapsia on aina 
ryhmässä.  Myös uuden, rinnakkaisen ryhmän rakentamiseksi voidaan joutua tekemään 
järjestelyjä. Uusien oppilaiden kanssa tarvitaan toimimaan vanhempia, koulun toimintaan jo 
tottuneita oppilaita. Uusi rinnakkaisluokka muodostetaan vanhempien kahden ikäluokan 
oppilaista, siis olemassa olevista valmiista kaveriryhmistä ja uusien nuorempien oppilaiden 



joukosta. Vanhemmilla oppilailla on siis jo tuttujen koulukavereiden verkosto mukana 
siirtymässä ja tukena, ja he voivat tukeutua myös jo tuttuihin aikuisiin. Siirtymästä tehdään 
mahdollisimman pehmeä, kun huomioidaan lasten erityistarpeita esimerkiksi 
kaverisuhteissa. Tämän jälkeen tulevina vuosina ryhmä jatkaa samana, luovuttaen aina 
vanhemmat oppilaat eteenpäin ja ottamalla saman verran uusia oppilaita ryhmään. 
 
Eri ikäisten ryhmä opettaa myös kärsivällisyyttä ja empatiaa, kun lapset oppivat auttamaan 
muita, esim. jakamalla osaamistaan ja taitojen hallintaansa esimerkkinä toisille. On hyvä 
huomata, että opettaminen vaatii aina ensin asian hallitsemista itse. Kun esittelee asiaa 
toiselle, vaikka omalla esimerkillä, viestimällä, muistuttamalla tehtävän vaiheista, tai jopa 
virheitä korjaamalla, se kaikki vahvistaa ja syventää oppimista sekä asian hallintaa. 
Auttamalla nuorempiaan vanhemmat lapset oppivat edelleen kyseessä olevaa asiaa.  
 
Lapset oppivat paljon myös ihan vain tarkkailemalla toisten toimintaa. Se, että luokassa on 
vanhempia, edistyneempiä lapsia, tarkoittaa, että nuoremmille lapsille on ympärillä 
esimerkkejä ja vertaisopettajia. Vanhempien lasten työn seuraaminen ei pelkästään tarjoa 
mallia siitä, miten edetä, vaan se myös motivoi nuoria opiskelijoita harjoittelemaan ja 
saavuttamaan hallinnan tehtävissään. 
 
Akateemisten taitojen lisäksi vanhempien lasten kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset 
taidot ovat mallina toisille lapsille. Huomaamattaan nuoremmat havainnoivat, kuinka 
vanhemmat lapset toimivat kunnioittavasti toistensa ja opettajan kanssa. Tätä nuoremmat 
myös huomaamattaan sitten jäljittelevät. Seuraamalla esim., kuinka vanhempi lapsi kysyy 
kohteliaasti opettajalta kysymyksen, havainnointi johtaa luonnollisesti yrittämään ja 
kopioimaan tätä käyttäytymistä itse. Eri-ikäisten lasten luokat antavat nuoremmille 
oppilaille mahdollisuuden oppia paitsi opettajan opetuksesta myös opiskelutovereidensa 
antamista esimerkeistä. 
 
Yhdistämällä useita ikäryhmiä yhteen ryhmään montessorimenetelmä luo monipuolisen 
erilaisuuden hyväksymistä tukevan ympäristön, koska lasten ikäerot tuovat esiin lasten 
yksilöllisiä kehityksen eroja. Samalla yksi tämän monimuotoisuuden erityiseduista on, että 
se vähentää epäterveellistä kilpailua lasten välillä. Saman ikäiset ja -taitoiset oppilaat, lapset 
tai aikuiset, vertaavat tavallisesti helposti itseään toisiinsa. Eri ikäisten lasten ryhmässä 
huomio kiinnittyy sen sijaan luokan kykyjen ja kykyjen erilaisuuteen sekä valikoimaan. 
Luokassa lapset altistuvat myös monille kiinnostuksen kohteille ja taidoille, ja he voivat 
rakentaa itseluottamusta työskennellessään erilaisissa ryhmissä, puhumalla ja 
vuorovaikutuksessa vanhempien lasten kanssa. He rakentavat itseluottamustaan, kun he 
ottavat vastaan ohjaamistehtäviä, kun he esittelevät erilaisia taitojaan ja kun he voivat 
mukavasti olla vuorovaikutuksessa eri lapsiryhmien kanssa. 
 
Sekä nuoremmilla että vanhemmilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus epäsuorasti 
kehittää kasvun asennetta (growth mindset). Tarkkailemalla oppimisprosessin kaikkia 
kolmea vuotta yhdessä luokassa. Nuorempien opiskelijoiden eteneminen materiaalista 
toiseen näyttää vanhemmille opiskelijoille käytännöllisen ja kovan työn arvon. Sitä vastoin 
nuoremmat opiskelijat katsovat vanhempia luokkatovereitaan ja odottavat innolla heidän 
kykyjensä ja osaamisensa tason saavuttamista. Lasten ei ole aina niin helppoa ymmärtää tai 



muistaa, että heillä on hyvin erilaiset taidot ja kyvyt kuin vuosi tai jopa muutama kuukausi 
sitten - mutta eri-ikäisten luokkahuone tekee tämän kehityspolun hyvin konkreettiseksi. 
 
Kasvun asenne – asenne, jonka mukaan edistyminen ja arvokkaat taidot ja piirteet eivät ole 
syntyperäisiä, vaan tulevat oppimisesta, muutoksesta, kasvusta – on uskomattoman tärkeää 
tulevan menestyksen kannalta. Työskentely monipuolisen ikätoveriryhmän kanssa opettaa 
kaikille opiskelijoille, että kykyä tai älykkyyttä ei ole annettu valmiina, vaan ne ovat taitoja, 
joita voidaan kehittää ajan myötä. Lähestyminen asioihin tällä asenteella hyödyttää lapsia 
vielä vuosia montessoriluokkahuoneesta poistumisen jälkeen. 
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