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1. JOHDANTO
Tutustuimme montessoripedagogiikkaan työharjoittelussa kehitysvammaisten parissa.
Työharjoittelupaikassa hyödynnettiin montessoripedagogiikkaan perustuvaa materiaalia.
Tämä herätti mielenkiintomme montessoripedagogiikkaa kohtaan ja koska halusimme
opinnäytetyön liittyvän varhaiskasvatukseen, valitsimme aiheeksi montessoripedagogiikan
varhaiskasvatuksessa. Tiedonkeruumenetelmänä olemme käyttäneet haastattelua. Aiheen
rajaaminen oli haasteellista, koska montessoripedagogiikka on kokonaisuutena laaja aihe ja
osa-alueet linkittyvät vahvasti toisiinsa. Tämän vuoksi emme voineet valita vain tiettyä osaaluetta, johon olisimme keskittyneet. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyimme kuvailemaan
montessoripedagogiikkaa yleisesti ja montessoripäiväkotien toimintaa ja vertaamaan sitä
perinteisen

päiväkodin

toimintaan.

Paneudumme

tarkemmin

haastatteluista

esiin

nousseisiin varhaiskasvatuksen kannalta olennaisiin teemoihin.
Opinnäytetyössämme esittelemme montessoripedagogiikan pääpiirteissään, sen taustan ja
keskeiset

periaatteet.

Paneudumme

lyhyesti

myös

varhaiskasvatukseen

yleisesti,

esimerkiksi lakien ja arvojen kautta, sillä varhaiskasvatusta koskevat yleiset säädökset
pätevät

myös

montessoripäiväkoteihin.

Haluamme

selvittää,

mitä

erityistä

montessoripedagogiikassa on yleiseen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan nähden.
Tutkimuskohteenamme ovat montessoripäiväkodit, tarkemmin sanoen työntekijöiden
näkemykset montessoripedagogiikasta, sen erityispiirteistä ja työstä päiväkodissa.
Tutkimuskysymyksiämme ovat se, mitä erityistä montessoripedagogiikkaa toteuttavien
päiväkotien toiminnasta nousee esille ja miten montessoripedagogiikan korostamaa
lapsilähtöisyyttä totutetaan.
Opinnäytetyömme tekee osaltaan montessoripedagogiikkaa tunnetuksi varhaiskasvatuksen
kentällä. Aiheemme on ajankohtainen, koska tietoisuus montessoripedagogiikasta on
kasvanut, mikä näkyy muun muassa montessoripäiväkotien lisääntyneenä määränä ja myös
montessoriohjaajakoulutuksen tarjonnan lisääntymisenä. Opinnäytetyömme kautta aiheesta
kiinnostuneet voivat tutustua montessoripedagogiikkaan, koska montessoripedagogiikan
teoria on työssämme kattavasti esitelty. Toivottavasti työmme herättää ajatuksia ja antaa
aihetta pohtia kriittisesti sekä montessoripedagogiikkaan pohjautuvaa päivähoitoa että
perinteistä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.
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2. VARHAISKASVATUS SUOMESSA

2.1 Varhaiskasvatuksen historia ja yhteiskunnallinen merkitys

Lastentarhatoiminnan katsotaan alkaneen Suomessa vuonna 1888, jolloin Hanna Rothman
perusti ensimmäisen kansanlastentarhan. Lastentarha-aate tuli Suomeen Saksasta, jota
kautta myös Fröbelin opit tulivat tutuiksi. Friedrich Fröbeliä (1782-1860) voidaankin pitää
lastentarhan kehittäjänä ja hänen toimintansa oli käännekohta varhaiskasvatuksen
historiassa. Hän laati tieteellisen kehittävän kasvatuksen mukaisen opetussuunnitelman.
Fröbel myös kehitti varhaiskasvatuksen metodiikkaa ja metodologiaa ja hän pani alulle
lastentarhanopettajakoulutuksen. Lastentarhan alkuperäisenä ajatuksena oli auttaa köyhiä
perheitä lasten kasvatuksessa. (Helenius 2008, B 200 ; Niiranen & Kinos 2001, 62-63.)
1970-luvulla luotiin perusta uudelle päivähoitojärjestelmälle uuden päivähoitolain tullessa
voimaan.

Lain

taustalla

vaikuttaneita

tekijöitä

olivat

silloisen

yhteiskunnan

elinkeinorakenne, lisääntynyt perheenäitien työssäkäynti ja kasvatuksen ja koulutuksen
uudet haasteet. Päivähoidon kehittämiselle asetettiin sekä laadullinen että määrällinen
tavoite. Päivähoitopaikkojen määrää haluttiin lisätä ja eri tahojen tarjoama säännöllinen
päivähoito tuli valvonta- ja tarkastusvelvollisuuden piiriin. Tässä vaiheessa lastenseimi ja
lastentarha yhdistyivät päiväkodiksi. (Lujala 2008, 211-212.)

Varhaiskasvatusinstituutioiden merkitys on ollut huomattava Suomessa jo pitkän aikaa.
Syynä tähän on ollut esimerkiksi naisten työssäkäynti kodin ulkopuolella. Suomessa
julkisesti organisoitu varhaiskasvatus konkretisoituu päivähoitoon ja se nähdään osana
suomalaista

hyvinvointivaltiota.

Päivähoito

on

osa

yhteiskunnan

laajempaa

palveluverkostoa, johon kuuluvat esimerkiksi sosiaali-, perhe- ja työvoimapoliittiset
palvelumuodot. Varhaiskasvatuspalvelut ovat oleellinen osa lapsiperheiden arkea ja lasten
toiminta- ja oppimisympäristöä. Vuonna 1996 kaikille lapsille turvattiin subjektiivinen
oikeus päivähoitoon. (Karila, Kinos & Virtanen 2001, 14; Hakkarainen, Helenius, Laitinen,
Nordberg, Onnismaa, Vuolle (nd.), 3.)
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Lapsuutta ja lapsuuden instituutioita säätelevät yhteiskunnan taloudelliset, sosiaaliset ja
poliittiset tekijät ja näiden tekijöiden säätely näkyy muun muassa siinä, miten lapsuuteen
kiinnitetään eri aikoina huomiota. Länsimaisissa yhteiskunnissa, joihin myös Suomi
kuuluu, lapset ja lapsuus ovat saaneet osakseen yhä enemmän poliittista huomiota.
Lapsuuteen kohdistuva politiikka konkretisoituu lapsipoliittisina ohjelmina ja linjauksina.
Näitä ovat esimerkiksi valtioneuvoston laatimat Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset
linjaukset ja kuntien laatimat lapsipoliittiset ohjelmat. Lapsipolitiikka ilmenee myös siinä
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, joka koskee lasten asemaa, lasten taloudellista ja
sosiaalista hyvinvointia ja lapsuuden instituutioita. Päivähoitoa ja esiopetusta koskeva
lainsäädäntö on yksi lapsipolitiikan väline. Lapsipolitiikka vaikuttaa myös päivähoitoon
erilaisten linjausten ja säännösten kautta. (Karila 2009, 250.)
Varhaiskasvatus on valtakunnallisissa linjauksissa määritelty osaksi elinikäistä oppimista.
Päivähoito on keskeisin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö ja
yksityiset ja kunnalliset päiväkodit sekä perhepäivähoito ovat keskeisessä asemassa
yhteiskunnan ohjaaman varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Yhteiskunnassamme vastuu
lapsen kasvatuksesta, hoivasta ja opetuksesta on aina jakautunut jollain tavalla. Esimerkiksi
perhe- ja muu lähiyhteisö on osallistunut lapsen elämään vanhempien lisäksi. Vastuu
kasvatuksesta on nykyään yhä useammin jakautunut perheen ja päivähoidon kesken.
(Hakkarainen, Helenius, Laitinen, Nordberg, Onnismaa, Vuolle (nd.), 3.)
Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka tapahtuu pienten lasten
elämänpiireissä. Sen tavoitteena on lasten tasapainoisen kehityksen ja oppimisen
edistäminen. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, joka koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja
opetuksesta. Omaehtoinen leikki on keskeinen osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen
tieteellinen

perusta

nojaa

varhaiskasvatukselliseen,

monitieteelliseen

tietoon

ja

tutkimukseen sekä pedagogisten menetelmien hallintaan. (Varhaiskasvatussuunnitelma
2005, 11.)
Päivähoito on instituutio, jossa yhdistyvät monet roolit ja siinä toimivat ihmiset ovat
lähtökohdiltaan erilaisissa asemissa. Ainakin lapset, vanhemmat ja eri ammattiryhmiä
edustavat työntekijät ovat päivähoidon toimijoita. Päivähoidon instituutio vaikuttaa sekä
näihin toimijoihin että ympäristöön. Varhaiskasvatuksesta on tullut luonnollinen osa
lapsuutta eikä päivähoitoa enää pidetä vain kotikasvatuksen tukena, vaan se on osa lapsen
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kehitystä ja yksilöllistymistä. Päivähoidosta on kehittynyt keskeinen paikka, missä lapsen
kehitys toteutuu. Tämän institutionaalisen kasvatuksen lähtökohtana on lapsi yksilönä.
(Alasuutari 2009, 57-60.)

2.2 Varhaiskasvatuksen taustalla olevat lait ja arvot

Lasten päivähoitoa koskevan lain mukaan lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä
eivät ole oppivelvollisuusikäisiä, sekä erityisolosuhteissa myös sitä vanhemmat lapset.
Päivähoidon

tavoitteena

on

tukea

päivähoidossa

olevien

lasten

koteja

näiden

kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista
kehitystä. Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan päivähoidon tulee omalta osaltaan
tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä
monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa
kasvuympäristö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen
kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän
kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta.
Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan
vakaumusta. Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua
yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen. (Laki lasten päivähoidosta
1983, 2 a §.)
Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvot pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin lasten
oikeuksista, kansallisiin säädöksiin ja ohjaaviin asiakirjoihin. Varhaiskasvatuksen keskeisin
arvo on lapsen ihmisarvo ja lapsen itseisarvoista luonnetta painotetaan. Tavoitteena on
ohjata lasta kasvamaan asteittain itsenäiseksi ja edistää hänen hyvinvointiaan.
(Varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 12.)
Keskeiset kasvatuspäämäärät ovat henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja itsenäisyyden
kunnioittaminen. Päämääränä on myös, että lapset oppivat huomioimaan toinen toisiaan ja
suhtautumaan myönteisesti itseensä ja muihin. Lapsen itsenäisyyden edistäminen
varhaiskasvatuksessa tarkoittaa sitä, että lapsi oppii omatoimiseksi ja huolehtimaan
itsestään. Lapsen on saatava tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä kehitystasonsa mukaan.
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(Varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 13.)

Käsitykset

lapsen

ainutkertaisuudesta

ja

yksilöllisyydestä

ovat

muodostuneet

varhaiskasvatusta ohjaaviksi arvoiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden
odotetaan tunnistavan lapsen tunteita ja tarpeita ollessaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa
ja havainnoidessaan heitä. Kasvattaja käyttää kasvatuksessa hyväkseen lasten ilmaisemia
tunteita ja ajatuksia. (Alasuutari 2009, 61-62.)
Yksilöllisyys on lähtökohta, joka on keskeistä sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikassa että
montessoripedagogiikassa. Päivähoidon lapsikäsitys on ainakin yksilöllisyyden osalta
siirtynyt lähemmäksi montessorilaista lapsikäsitystä. Käytännössä montessoripäiväkotien ja
muiden päiväkotien arvot on ainakin asiakirjoissa kuten varhaiskasvatussuunnitelmassa
määritelty melko samankaltaiseksi, mutta toiminta niiden pohjalta on kuitenkin erilaista.
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3. MONTESSORIPEDAGOGIIKAN KUVAUS

3.1 Montessoripedagogiikan tausta ja montessoriohjaajakoulutus Suomessa

Maria Montessori syntyi Chiaravallessa, Anconan maakunnassa Italiassa 31.8.1870 ja oli
perheensä ainut lapsi. Maria Montessori kuoli vuonna 1952 ollessaan 81-vuotias. (KelttiLaine 1992, 15). Maria Montessori aloitti koulunkäyntinsä Roomassa, missä hän opiskeli
kuusi vuotta opetusministeriön johtamassa koulussa. Tämän jälkeen hän siirtyi tekniseen
kouluun, koska hän oli kiinnostunut matematiikasta. Opiskeluaikanaan Montessorille
muodostui käsitys siitä, millainen koulun ei tule olla. Opiskelu painottui ulkolukuun ja
opiskelijat istuivat luokassa paikallaan kuunnellen opetusta useita tunteja päivässä. Sen
sijaan Montessori piti tärkeänä itsenäisen ajattelun ja oppimishalun tukemista, eikä hän
kokenut näiden toteutuvan oman opiskelunsa aikana. Teknisen koulun jälkeen Maria
Montessori opiskeli lääketiedettä Rooman yliopistossa. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 1012).
Valmistuttuaan Maria Montessori työskenteli useissa roomalaisissa sairaaloissa ja kohtasi
työssään myös vammaisia lapsia, jotka siihen aikaan suljettiin mielisairaaloihin. Ympäristö,
jossa lapset elivät, oli täysin virikkeetön ja tämä kiinnitti Maria Montessorin huomion. Hän
alkoi hankkia tietoa vammaisten tai häiriintyneiden lasten kasvatuksesta ja aloitti
kasvatustieteiden opiskelun. Lopulta Montessori vakuuttui siitä, että myös näitä lapsia
voidaan kouluttaa pedagogisin keinoin. Montessori olikin sitä mieltä, että nämä lapset tulisi
siirtää mielisairaaloista kouluihin, jotka ovat heitä varten. Montessorin näkemyksen
mukaan lapsille tulisi olla tarjolla koko päiväksi virikkeellistä tekemistä, jota lapsi voi
tehdä oman jaksamisen mukaan. Kasvatuksen tulee lähteä liikkeelle helpoimmista
arkipäivän asioista kuten syömisestä. Tämän vaiheen jälkeen keskitytään aistihavaintoihin
ja ympäristön tulisikin tarjota monipuolisia virikkeitä aistihavaintojen kehittämiseen.
Aistien harjaannuttamisen jälkeen ja kun lapsen kiinnostus on herännyt, voidaan aloittaa
todellinen opetus. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 12-17).
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Montessori työskenteli kahden vuoden ajan vammaisten lasten parissa opettaen heitä.
Lapset kehittyivät jopa niin paljon, että osa lapsista oppi kirjoittamaan ja lukemaan.
Montessori luennoi roomalaisille opettajille opettaakseen heille kehittämäänsä menetelmää.
Montessori oli vakuuttunut siitä, että vammaisten lasten parissa käytettyjä menetelmiä
voidaan hyödyntää myös muiden lasten kanssa. (Montessori 1912, 32.)
Montessorille tarjoutui mahdollisuus kokeilla kehittämäänsä metodia Casa dei Bambinissa
eli lasten talossa. Se oli suuri huone, jossa oli lapsia varten pienet pöydät ja tuolit sekä
lapsia varten valmistettuja materiaaleja, joita säilytettiin yhdessä suuressa kaapissa. Lapset
tulivat köyhistä oloista ja olivat pelokkaita, arkoja sekä huolenpitoa vailla. Kun nämä lapset
viettivät aikaa lasten talossa materiaalien parissa, he muuttuivat sosiaalisiksi ja heidän
vuorovaikutustaitonsa kehittyivät. 50-60 lapsen ryhmästä huolehti yksi aikuinen, jota
Montessori ohjeisti materiaalien käyttöön. Tämä kokeilu osoitti, että Montessorin
kehittämät menetelmät toimivat myös muilla kuin vammaisilla lapsilla. Maria Montessori
sovelsi kehittämäänsä menetelmää 3-6-vuotiaille lapsille, mutta hänen mielestään se
soveltuu kaikkialle, missä lapsia hoidetaan. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 12-17;
Montessori 1912, 30).
Montessoripedagogiikasta on kehittynyt yksi vaihtoehtoisten pedagogiikkojen malleista.
Montessori-pedagogiikka lähtee liikkeelle ajatuksesta, että lapsi opettaa itse itseään ja saa
valita vapaasti tehtävät, joita tekee. Pakkoa, kilpailua, yhdenmukaistamista tai palkkio ja
rangaistus -menetelmää käytetään mahdollisimman vähän. Lapsen riemu opituista taidoista
on paras kannustin. Tällaisessa vapaammassa oppimisympäristössä lapsi saa edetä niin
pitkälle kuin hänellä on kykyä ja motivaatiota. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 7, 10-15.)
Suomessa päästiin ensimmäisen kerran tutustumaan Maria Montessorin ajatuksiin 1940luvulla, kun hänen teoksensa ”Il segreto dell´infanzi” ilmestyi suomeksi nimellä Lapsen
salaisuus. Ensimmäisen kerran Suomessa kokeiltiin montessoripedagogiikkaa Auroran
sairaalassa terapiakäytössä vuonna 1977. Ensimmäiset montessorileikkikoulut perustettiin
Espooseen ja Helsinkiin vuona 1980 ja ne saivat suuren suosion pian perustamisensa
jälkeen. Suomen montessoritoimintaa koordinoi Suomen Montessori-yhdistys ry (SMY),
joka on toiminut vuodesta 1979 lähtien. Yhdistys kuuluu Maria Montessorin vuonna 1929
perustamaan kansainväliseen organisaatioon Association Montessori Internationale (AMI),
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jonka tarkoituksena on jatkaa Maria Montessorin elämäntyötä. Järjestö vastaa myös
tieteellisestä tutkimuksesta, mutta toisaalta se huolehtii siitä, että alkuperäisiä periaatteita
kunnioitetaan.

Suomen

Montessori-yhdistyksen

mukaan

Suomessa

toimii

41

montessoripäiväkotia, joista osa tarjoaa myös englanninkielistä toimintaa. (Hayes &
Höynälänmaa 1985, 117-120; Knuuttila 1998, 23-25; Suomen Montessori-yhdistys.)
Haastatteluissa ilmeni, etteivät montessoripäiväkodit tee keskenään kovinkaan paljon
yhteistyötä ainakaan Pohjois-Suomen alueella. Esimerkiksi yhteisiä palavereja ei järjestetä,
mutta päiväkodit ovat auttaneet toisiaan toiminnan aloittamisessa ja jos perheet kyselevät
hoitopaikkaa

päiväkodista,

jossa

on

täyttä,

voidaan

perheitä

ohjata

muihin

montessoripäiväkoteihin. Syynä vähäiseen yhteistyöhön mainittiin esimerkiksi ajanpuute.
Mikäli yhteistyötä olisi enemmän, voisivat työntekijät vaihtaa ajatuksiaan ja saada uusia
ideoita työhönsä. Toisaalta yhteistyö vaatii aina resursseja, joita välttämättä ei ole.
Suomessa montessoriohjaajan koulutusta tarjoaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia, joka on Association Montessori Internationalen hyväksymä
koulutuskeskus. Kesäkuussa 2010 alkaa kolmas Palmenian järjestämä montessoriohjaajan
koulutus, jonka kesto on kaksi vuotta. Koulutus on suunnattu kasvatus- ja opetusalan
ammattilaisille ja opiskelijoille. Palmenia on ainut AMI:n hyväksymä koulutuskeskus
Suomessa, mutta montessoriohjaajan koulutusta järjestävät myös jotkin muut tahot.
Esimerkiksi Oulun yliopisto järjestää montessoriohjaajan koulutusta Kajaanissa. AMI:n
koulutusta järjestetään vähintään vuoden kestävänä kokopäiväkoulutuksena ja opetus
keskittyy

lapsen

kehityksen

teoriaan

ja

käytännön

opiskeluun

painottaen

montessorimenetelmän filosofiaa. Tavoitteena on, että opiskelijat tulevat tietoiseksi
lapsuuden ainutlaatuisuudesta ja lapsen kognitiivisista kyvyistä ja potentiaalista, jotka
vaihtelevat kehitysvaiheiden mukaan. Opetuksessa painotetaan opiskelevan aikuisen
henkilökohtaista valmistautumista lastenohjaajaksi. Koulutusta järjestävät muun muassa
erilaiset yhdistykset, täydennyskoulutuskeskukset ja yliopistot. Montessoriohjaajakoulutus
on kansainvälistä. Opintoihin kuuluu luentoja, esseiden kirjoittamista ja käytännön
harjoittelua. Suomessa toimii Suomen Montessori-ohjaajat ry, mikä on ammatillinen
yhdistys, jonka jäseniä ovat montessoriohjaajat, joilla on AMI:n myöntämä diplomi.
(Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 2009; Suomen Montessori-ohjaajat ry 2009.)
Meidän näkemyksemme mukaan montessoripäiväkodit panostavat työntekijöidensä
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koulutukseen ja päiväkodeista löytyy laaja osaaminen montessoripedagogiikasta.

3.2 Montessoripedagogiikan mukaiset herkkyyskaudet

Montessori-menetelmä perustuu ajatukseen, että lapsen kehitys käy läpi tiettyjä jaksoja
(Hayes & Höynälänmaa 1985, 21). Herkkyyskausi eli herkkyys jonkin tiedollisen tai
taidollisen ominaisuuden kehittymiseen tarkoittaa sitä, että lapsi tällaisen kauden aikana
oppii johonkin nimenomaiseen asiaan liittyviä asioita helpommin ja vaivattomammin kuin
myöhemmin missään elämänsä vaiheessa. Herkkyyskaudelle on ominaista, että lapsi pyrkii
saamaan selville kaiken sen hetkisestä kiinnostuksen kohteestaan ja rakentaa näin omaa
käsitteistöään ja maailmankuvaansa. Kasvattajan tehtävänä on turvata se, että ympäristö
antaa lapselle mahdollisuuden kehittää taitojaan. (Parkkonen, 1991, 12)
Ensimmäisen herkkyyskausi kattaa ikävuodet 0-6. Sen aikana pyritään kehittämään lapsen
itsenäistä toimintaa, sillä mitä paremmin lapsi selviytyy itse, sitä vahvemmaksi hänen
itsetuntonsa kehittyy. Lapsi harjoittelee kieleen, liikkeeseen, motoriikkaan, järjestykseen,
yksityiskohtiin ja käytöstapoihin liittyviä taitoja tämän kauden aikana. Lapsi haluaa
vastauksia mikä –kysymykseen. Ensimmäisen herkkyyskauden aikana luodaan yksilön
persoonallisuus. Lapsella on absorboiva mieli, joka herkkyyskauden ensimmäisellä
puoliskolla on tiedostamaton ja toisella puoliskolla tiedostava. Tällä herkkyyskaudella
omaksutaan erityisesti kieleen, liikkeisiin ja koordinaatioon ja aistien hienosäätöön liittyviä
asioita. Myös järjestys ja hyvät tavat opitaan tällä herkkyyskaudella helpoimmin. Lapsi
oppii tämän ikäisenä helposti ja kokee oppimisen iloa. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 2324; Kerosuo 1993, 14-15.)
Ensimmäinen herkkyyskausi on merkittävin kehityksen kannalta, koska psyykkiset
voimavarat kuten äly, järki, muisti, yksilön tahto ja tietoisuus eivät ole vielä muodostuneet.
Vastasyntyneellä on vain potentiaaliset kyvyt näiden saavuttamiseen. Jotta lapsi voisi
saavuttaa tämän kehityksen, hän tarvitsee täysin erilaisen mielen kuin aikuinen. Montessori
käytti tästä nimitystä absorboiva mieli. Herkkyyskauden alussa lapsella on tiedostamaton
absorboiva mieli, joka tarkoittaa sitä, että lapsi imee tietoa ja vaikutteita ympäristöstään
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tiedostamatta ilman tahtoa, koska tahto ei ole vielä muodostunut. Esimerkiksi lapsi
omaksuu kielen, jota kuulee ympäristössään ilman erityisiä ponnistuksia. Toinen tärkeä
kehityksellinen saavutus tällä kaudella on liikkumisen omaksuminen. Ennen kuin lapsi
alkaa itse liikkua, hän on absorboinut vaikutteita havaitsemistaan liikkeistä. Nämä
absorboidut vaikutteet muodostavat lapsen mielen, sillä absorboidut vaikutteet linkittyvät
yhteen muodostaen toimivan kokonaisuuden. Lapsi omaksuu täydellisesti myös kulttuurin,
johon hän on syntynyt. Aikuinen voi sopeutua uusiin kulttuureihin, mutta ei samalla tavalla
kuin siihen kulttuuriin, mihin on syntynyt. Siihen kulttuuriin, missä on lapsuutensa elänyt,
ihmisellä on erityinen tunneside. Tämän absorboiva mieli mahdollistaa oppimisen elämisen
kautta ja lapsi kokee suunnatonta oppimisen iloa. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 32-35.)
Tarve kehittyä on lapsessa jo syntyessään ja ympäristö voi joko estää tai edistää lapsen
kehitystä. Lapsi pyrkii luonnollisesti kohti itsenäisyyttä. Aikuisen tehtävänä on tarjota
lapselle ympäristö, jossa lapsi voi harjoitella fyysistä itsenäisyyttä ja kielen tulkintaa jo
siinä vaiheessa, kun näiden taitojen kehitys on vielä kesken. Tämä itsenäisyys kehittyy
arjen toimintojen kautta, kun lapsi haluaa harjoitella esimerkiksi syömistä ja pukemista.
Kolmeen ikävuoteen mennessä lapselle on kehittynyt erilaisia taitoja kuten kielen käyttö,
itsenäinen liikkuminen ja kyky luokitella ja erotella aistihavaintoja. Tiedostamaton
absorboiva mieli muuttuu tiedostavaksi absorboivaksi mieleksi. Lapsi haluaa kokeilla ja
tehdä

itse asioita, joita

tiedostamattomasti

hän on

absorboitunut

tiedostamattaan absorboinut

tieto

siirtyy

kokeilemisen

mieleensä. Näin

kautta

tiedostettuun

absorboivaan mieleen. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 35-37.)
Montessorin mukaan lapsella on ensimmäisistä elinkuukausistaan lähtien herkkyys
järjestyksen ylläpitämiseen. Tämä tarve järjestyksen ylläpitämiseen on voimakkaimmillaan
2-4 ½ -vuoden iässä. Lapsi absorboi ympäristönsä kokonaisvaltaisesti, ja on tietoinen myös
siinä vallitsevasta järjestyksestä ja rutiineista. Jos nämä muuttuvat, lapsi voi reagoida
hyvinkin voimakkaasti. Halu säilyttää järjestys on lähtöisin lapsen psykologisista tarpeista.
Lapsen mielen täytyy prosessoida valtava määrä tietoa joten on tärkeää, että käsite sopii
joka kerta siihen luokkaan, mihin se on mielessä alun perin sijoitettu.
Höynälänmaa 1985, 39-40.)

(Hayes &
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Ensimmäisellä herkkyyskaudella lapsi oppii luontaisesti hyviä tapoja. Otollisin aika hyvien
tapojen opettelulle on 2 ½ - 6 –vuoden iässä, sillä myöhemmin lapsen kiinnostus on
suuntautunut toisaalle. Tämä tapakasvatus on helposti linkitettävissä kielen ja motoriikan
kehitykseen, sillä lapsella on erityinen kiinnostus erilaisia liikkeitä kohtaan. Lapsi haluaa
myös tietää kulttuurinsa sosiaaliset tavat, jotka hän on aikaisemmin omaksunut
tiedostamattaan. Lapsi on innostunut oppimaan esimerkiksi, miten tervehditään toista tai
suljetaan ovi hiljaisesti. Montessori on kehittänyt tähän tarkoitukseen sopivia harjoituksia,
joiden avulla lapsi omaksuu hyvät käytöstavat. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 43-44.)
Ennen kuin lapsi voi käyttää päättelykykyään, täytyy aisteja harjoittaa. Mitä
kehittyneemmät lapsen aistit ovat, sitä helpompaa ympäristön omaksuminen on.
Aistimateriaalit ovat oiva väline aistien harjoittamiseen, koska aistivaikutelma on rajattu
yhteen aistiin kerralla, toisin kuin luonnossa missä aistihavainnot sekoittuvat. Kaikilla
esineillä on eri aistein havaittavia ominaisuuksia. Materiaalin avulla lapsi voi luokitella
havaintojaan. Lapsi pystyy pikku hiljaa järjestämään mielessään ympäristön ominaisuuksia
ja näin lapsesta kehittyy tarkka havainnoija, joka voi rakentaa selkeitä kuvia myös
abstrakteista asioista aistimateriaalien avulla. Aistien harjoittaminen luo pohjan älylliselle
kehitykselle, mielikuvitukselle ja päättelykyvylle. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 44-45.)
Toinen herkkyyskausi pitää sisällään vuodet 6-12. Tämän herkkyyskauden aikana lapsi on
kiinnostunut kulttuurista, mielikuvituksesta, moraalista ja sosiaalisuudesta. Tämän jakson
aikana lapsessa tapahtuu suuri sisäinen muutos ja hänen kiinnostuksensa suuntautuu
uudenlaisiin kohteisiin. Kavereiden merkitys kasvaa ja lapsi on kiinnostunut monenlaisesta
tekemisestä ja harrastuksista. Lapsen tulee sisäistää myös oma merkityksensä maailmassa,
riippuvuus ympäristöstään ja oivaltaa omat kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. (Kerosuo
1993, 16; Parkkonen 1991, 15; Suortti 2008, 21.)
Kolmas herkkyyskausi koetaan vuosien 12-18 aikana. Tälle vaiheelle tyypillistä on oman
itsensä kriittinen tarkkailu, tarve irrottautua kodista ja auktoriteeteista ja tulla hyväksytyksi
sellaisena kuin on. Tämä vaihe on erittäin tärkeä nuoren tasapainoisen aikuistumisen kannalta.
Perusturvallisuus ja terveet arvot, joita lapsi on aikaisemmin omaksunut, ovat tärkeitä turvallisen
kehityksen saavuttamiseksi. Oman identiteetin ja oman sosiaalisen aseman löytäminen ovat tämän
kauden tärkeät tehtävät. Perheen keskellä eläneestä lapsesta tulee yhteiskunnassa elävä yksilö.
(Hayes & Höynälänmaa 1985, 28-29; Parkkonen 1991, 15.)
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Viimeinen herkkyyskausi alkaa noin 18-vuoden iässä ja kestää 24-ikävuoteen asti. Nuori
alkaa suuntautua ulospäin ja osallistuu ympäristönsä eri toimintoihin kuten työelämään.
Tätä kautta Montessori kutsui kypsyydeksi ja kauden tarkoituksena on kehittyä
yhteiskunnan täysipainoiseksi jäseneksi. (Hayes & Höynälänmaa1985, 30-31; Parkkonen
1991, 15.)

3.3 Montessorivälineistö
Montessorivälineet voidaan ryhmitellä oppimissisältöjen mukaan. Montessorivälineiden
käytössä tulee huomioida lapsen ikä ja oma kiinnostus. Lapsen kehittyessä osa välineistöstä
käy tarpeettomaksi ja lapsi siirtyy kehitystasoaan vastaaviin tehtäviin. Pelkkä väline ei
kuitenkaan yksistään riitä, vaan yhtä tärkeää on ohjaajan tieto välineen käyttötarkoituksesta
ja lapsen kyvystä omaksua tietoa. (Parkkonen 1991, 33-34.)
Aistikokemukset ovat välttämättömiä lapsen kehitykselle ja pieni lapsi hahmottaakin
ympäristöään etenkin aistiensa kautta. Tärkeää on nimetä lapselle asioita, joita aisteilla
havainnoidaan. Lopulta lapsi voi kehittyä jäsentelemään asioita itse. Montessoripedagogiikan mukaisesti lasta autetaan tekemään havaintoja. Jokaiselle aistialueelle on
omat välineensä, joiden avulla lapsi voi kokea erilaisia aistielämyksiä. Kun aistihavaintojen
kohteet nimetään, lapsi saa välineitä, joilla käsitellä aistihavaintojaan ja jäsentää
kokemuksiaan paremmin. Lapsi on erityisen kiinnostunut aistimateriaaleista 3-4 vuoden
iässä. (Parkkonen 1991, 100-101.)

Kuva 1. Sylinteripalkki
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Kuvassa 1 on sylinteripalkki. Sylinteripalkkeja on neljä erilaista sarjaa. Jokaisen sarjaan
kuuluu puinen palkki, jossa on kymmenen koloa sylinterin muotoisille nupillisille
kappaleille.

Tehtävässä

on

tarkoitus

järjestää

sylinterit

oikeisiin

koloihin.

Sylinteripalkkisarjat ovat kaikki erilaisia, esimerkiksi ensimmäisen sarjan sylinterit eroavat
toisistaan korkeudeltaan ja halkaisijaltaan. Ohjaustilanteessa ohjaaja sekoittaa sylinterien
järjestyksen ja näyttää miten harjoitus tehdään asettamalla sylinterit oikeisiin koloihin
vasemmalta oikealle. (Parkkonen 1991, 122, 127-128.)
Montessorityöskentelyyn kuuluvat oleellisena osana jokapäiväiset arjen toiminnot.
Käytännöntaitoja harjoittelemalla lapsi oppii esimerkiksi omatoimisuutta ja toisten
huomioimista. Lähtökohtana arkipäiväisiin asioihin oppimiseen on lapsen oma aloite. Lapsi
saa kokeilla itse ilman aikuisen apua. Aikuisen tehtävä on ohjata lapsi alkuun ja tarjota
tehtävään tarvittavat välineet. Aikuisen ei tule tehdä lapsen puolesta asioita, jotka lapsen on
mahdollista tehdä itse ohjauksen avulla. Montessorivälineet tarjoavat mahdollisuuden
harjoitella lasta kiinnostavia asioita, silloin kuin lapsella on siihen motivaatiota ja hän voi
toistaa saman harjoituksen useita kertoja, jolloin taito kehittyy. Lapsi on kiinnostunut itse
tekemisestä, ei niinkään valmiiksi saamisesta. Lapsi saattaakin toistaa saman tehtävän
useita kertoja. Toiston avulla taidot harjaantuvat. Lapsen oman tekemisen intoa ei tulisi
tukahduttaa esimerkiksi kiireeseen vetoamalla. Käytännön elämän työtehtävät voidaan
jaotella esimerkiksi perusliikkeiden hallintaan, ympäristöstä huolehtimiseen, itsestä
huolehtimiseen ja käytöstapoihin ja toisten huomioimiseen. (Parkkonen 1991, 39-41, 96.)

Kuva 2. Lusikointiharjoitus
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Kuvassa 2 on esimerkki käytännönelämän harjoituksesta, jossa tarkoituksena on siirtää
pavut lusikan avulla kulhosta toiseen. Tyypillisimpiä käytännönelämän harjoituksia ovat
esimerkiksi kaatamisharjoitus, jossa harjoitellaan kaatamista astiasta toiseen. Yleensä astiat
ovat tarjottimella ja ohjaaja näyttä lapselle, miten tehtävä suoritetaan. Muita
käytännönelämänharjoituksia ovat pöydän kattaminen, lattian lakaiseminen, pukeminen ja
riisuminen ja saksien käyttö. Harjoituksia, jotka opettavat lapselle ympäristöstä
huolehtimista ovat esimerkiksi kasvien ja lemmikkien hoito ja puutarhan hoito. Itsestä
huolehtimista kehittävät henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, kuten käsien ja
hampaiden

pesu.

Käytöstapoja

harjoitellaan

vuorovaikutuksessa

muiden

kanssa.

Olennaisena osana tähän kuuluvat esimerkiksi pöytätavat ja tervehtiminen. (Parkkonen
1991, 43, 54, 64, 82, 88, 97-98.)
Kiinnostus matemaattisiin välineisiin herää lapsen ollessa noin neljän vuoden ikäinen.
Matemaattisten taitojen kehitys etenee vaiheittain. Työskentely aloitetaan harjoittelemalla
peruskäsitteitä ja eteneminen perustuu aikaisemmin opittujen asioiden hallitsemiseen.
Montessorivälineiden tarkoituksena on tarjota lapselle selkeä ja konkreettinen näkemys
siitä, mitä määrät ovat. Numeroilla työskentely voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen,
joita

ovat

määriin

tutustuttaminen,

numeroihin

tutustuttaminen

ja

numeroiden

kirjoittamisen ohjaus. (Parkkonen 1991, 180.)
Montessorin näkemyksen mukaan lapsella on myötäsyntyinen kyky oppia kieli ja kielen
oppiminen on jokaisen lapsen kohdalla yksilöllinen prosessi. Kieli on perustarve joka
vaikuttaa kaikkeen. Kielellistä kehitystä edistää se, että lasta rohkaistaan keskustelemaan
vapaasti. Lapsen kielellistä kehitystä tulee tukea niin, että hän voi käytännön kokemusten
kautta jäsentää ajatusmaailmaa ja myös itseilmaisu kehittyy. Lapsen kielellisten taitojen
harjoittamisessa tulee huomioida lapsen kehitysvaiheet. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 105107)
Äidinkielen materiaaleihin kuuluvat esimerkiksi muovikirjaimet, kirjainkuvakortit, puiset
magneettikirjaimet ja hiekkapaperikirjaimet. Kirjainsarjoilla voidaan harjoitella pienten
lasten kanssa sanojen muodostamista, lapsen nimen kirjoittamista tai samanlaisten
kirjaimien löytämistä. Tämän työskentelyn kautta lapsi tutustuu kirjaimiin ja opetuksessa
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voidaan edetä hiekkapaperikirjaimiin, jotka on jaoteltu vokaaleihin ja konsonantteihin siten,
että vokaalit ovat vaaleansinisellä taustalla ja konsonantit vaaleanpunaisella taustalla.
Hiekkapaperikirjaimien opetuksessa hyödynnetään niin ikään kolmivaiheopetusta samaan
tapaan kuin numeroiden opetuksessa. (Parkkonen 1991, 140-141, 148-149.)
Yhdysvaltalaisen

tutkimuksen

mukaan,

jossa

vertailtiin

tavallisten

koulujen

ja

montessorikoulujen 5-vuotiaita oppilaita havaittiin, että montessorilasten kouluvalmiudet
äidinkielessä ja matematiikassa olivat huomattavasti paremmat kuin tavallisten koulujen
oppilaiden. (Salonen & Lahdensuo 2007, 46.) Myös haastattelemamme työntekijät ovat
työssään kiinnittäneet huomiota siihen, että suurin osa lapsista oppii lukemaan ja
kirjoittamaan

ennen

kouluikää.

Tämä

johtuu

heidän

näkemyksensä

mukaan

montessoripedagogiikan elementeistä, kuten esimerkiksi siitä, että aakkoset opetellaan
äänteinä. Haastateltavat painottivat myös sitä, että välineillä työskentely korjaa esimerkiksi
pieniä kielivirheitä.
Montessorivälineitä on arvosteltu siitä, että ne korostavat liikaa kognitiivisia taitoja. Niiden
ei katsota antavan riittävästi tilaa luovuudelle ja mielikuvitukselle, koska ne esitellään
lapselle standardoitujen ohjeiden mukaisesti. Tehtäviä on kritisoitu myös siitä, että ne ovat
liian yksinkertaisia ja mekaanisia. Montessori on kuitenkin korostanut myös luovuuden
merkitystä lapselle ja sitä iloa ja intoa, mikä lapsen spontaaniin toimintaan liittyy.
Montessorin mukaan lapsen sisällä piilee inhimillisyyden syvin olemus. (Björksten 1981,
102-103; Funk 2004 a, 27.) Haastattelemillamme henkilöillä on päinvastaiset näkemykset
asiasta. Kun lapselle annetaan ensin välineet, voi hän sen jälkeen käyttää omaa luovuuttaan.
Työntekijöiden mukaan juuri näiden välineiden vuoksi montessorilapset ovat todella
luovia. Luovuus pitää montessorilaisuudessa sisällään muutakin kuin taiteellisen
luovuuden, sen katsotaan käsittävän myös kyvyn ratkaista ongelmia.
Montessoripäiväkodissa lapset saavat itse valita tekemisensä, joten koko ryhmälle
tarkoitettuja toimintahetkiä ei järjestetä niin paljon kuin perinteisen päiväkodin puolella.
Lapsi löytää omat voimavaransa ja oppii kehittämään niitä tarkoituksenmukaisen ohjauksen
avulla. Käytännössä useimmissa päiväkodeissa on jonkinlaista ryhmätoimintaa, esimerkiksi
liikunta- ja ulkoiluretkiä sekä aamupiirejä. Mikäli montessoripedagogiikkaa noudatettaisiin
tarkasti Montessorin näkemysten mukaan, valinnanvapauden tulisi ulottua myös
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ruokailuihin. Jos lapsi on päiväkodissa koko päivän ja hänelle tarjotaan välipalaa, se tulisi
saada syödä silloin, kun lapsella on nälkä niin kuin aikuiset tekevät. (Funk 2004 b, 24-27;
Hayes & Höynälänmaa 1985, 46.) Tarkoituksenmukaista on se, että lapsi voi työskennellä
välineillä silloin, kun tämä haluaa. Periaatteessa milloin vain, vaikka työskentely saattaa
painottua johonkin tiettyyn aikaan päivästä.

Tietyistä päivittäisistä rutiineista, kuten

ulkoilusta ja ruokailusta on montessoripäiväkodeissakin huolehdittava.

3.4 Valmisteltu ympäristö

Valmisteltu ympäristö tarkoittaa yleensä käytännössä yhtä suurta huonetta, jossa
montessorivälineet ovat. Jokaista välinettä on yksi kappale. Olisi hyvä, jos lapsiryhmässä
olisi eri-ikäisiä lapsia, jotta lapset voivat oppia toinen toisiltaan. Vanhemmat lapset voivat
auttaa nuorempia, mikä edistää lasten sosiaalisten taitojen kehitystä ja kykyä ottaa toiset
huomioon. Valmistellun ympäristön perimmäinen tarkoitus on ohjata lasta itsenäiseksi,
jolloin ohjaajan rooli on pysytellä taustalla. Kaikki ympäristön esteet tulee tehdä lapsen
kokoiseksi, jotta lapsella on mahdollisuus mahdollisimman itsenäiseen toimintaan.
Itsenäisen toiminnan kautta lapsi alkaa tiedostaa omia kykyjään. Lapsen psyykkinen ja
fyysinen kasvu ovat siis yhteydessä toisiinsa.

Montessori on perustellut valmistellun

ympäristön tarpeellisuutta sillä, että kodeista on tullut yhä enemmän aikuislähtöisiä eikä
tämä ympäristö tue lapsen itsenäistä työskentelyä. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 46-48.)
Valmistellun ympäristön ensimmäinen ominaisuus on itsenäistymisen ja kasvun
edistäminen. Toinen ominaisuus on vapaus. Valmistellussa ympäristössä vapaus ei tarkoita
pelkästään fyysistä vapautta, vaan vapautta itsenäiseen toimintaan ja aktiivisuuteen uusia
toimintoja harjoiteltaessa. Kaikki materiaalit on suunniteltu niin, että ne tukevat sekä
fyysistä että psyykkistä kehitystä. Kolmantena ominaisuutena voidaan mainita ympäristön
harmonisuus ja esteettisyys. Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpää esteettisyys on.
Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota värien ja materiaalien valintaan. Mikäli mahdollista,
tulisi käyttää luonnon materiaaleja. Montessorivälineiden tulee olla ehjiä ja puhtaita ja
epätäydelliset tai rikkinäiset välineet tulee poistaa. Työskentelyyn tarkoitettujen pöytien
valintaan on myös kiinnitettävä huomiota. Ne voivat olla esimerkiksi erimuotoisia ja värisiä. Lattialla tapahtuvaa työskentelyä varten tarvitaan erikokoisia mattoja, jotka auttavat
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rajaamaan työalueen ja jonka sisäpuolella myös välineiden tulisi pysyä. Myös ikkunoiden
tulisi olla lasten tasolla niin, että lapset voivat työskennellessään katsella ulos. Neljäs
huomioitava piirre on järjestys. Ensimmäisen herkkyyskauden aikana lapsi on luonnostaan
kiinnostunut järjestyksestä ja siksi sen merkitystä on hyvä korostaa. Valmistellussa
ympäristössä jokaisella esineellä tulee olla oma paikkansa, eikä järjestys saisi muuttua
kovin usein. Välineiden paikat tulisi valita harkitusti, koska järjestystä voi olla hankala
muuttaa sen jälkeen, kun lapset ovat sen omaksuneet. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 4851.)

Kun työskentely välineellä päättyy, lapsi vie sen sille kuuluvalle paikalle. Lapset oppivat
tietämään, missä kunkin välineen paikka on ja näin he pystyvät itse huolehtimaan
järjestyksestä eikä sen ylläpitämiseen tarvita ohjaajaa. Järjestys tukee lapsen itsenäisyyttä ja
valinnan vapautta sekä ehkäisee epäjärjestyksestä syntyvää turhautumista. Järjestyksen
ylläpitäminen kehittää lapsen vastuullisuutta. Lapset oppivat, että välineet ovat yhteisiä ja
ne palautetaan käytön jälkeen paikoilleen, mikä ehkäisee kilpailua lasten välillä. Kun väline
on hyllyssä, lapsi tietää, että sitä voi käyttää. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 50.)
Kulttuuriset vaihtelut näkyvät pääasiassa käytännön elämän töiden ja äidinkielen osaalueen erilaisuutena, mutta sinänsä Maria Montessorin perusteoria on pysynyt
muuttumattomana. (Funk 2004 b,

24-27.) Montessoripedagogiikka painottaa lapsen

oikeutta omaan kulttuuriseen identiteettiinsä, kuitenkin niin, että lapsi kunnioittaa myös
muista kulttuureista tulevia. Valmistellussa ympäristössä tulisi huomioida lapsen oma
kulttuuri, mutta myös tarjota mahdollisuus tutustua muihin kulttuureihin. Käytännössä
muihin kulttuureihin tutustumista voi tapahtua esimerkiksi käytännön elämän töiden kautta.
Montessoripäiväkodit

ovat

pääsääntöisesti

fyysiseltä

ympäristöltään

samanlaisia

kulttuurista riippumatta kaikkialla maailmassa. Ympäristö on järjestetty valmistellun
ympäristön ominaisuuksien mukaan kaikkialla. (Suortti 2008, 20-21.) Myös haastateltavat
toivat esille, että montessoripedagogiikan perusta on kaikille sama, mutta jokainen kulttuuri
tuo pedagogiikan soveltamiseen omat erityiset painotuksensa ja myös työntekijän persoona
vaikuttaa.
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Vaikka Montessori tarkoitti, että välineitä käytetään vain tiettyyn tarkoitukseen, on lapsilla
joissain päiväkodeissa mahdollisuus tehdä omia luovia sovellutuksia. Joissakin
päiväkodeissa puolestaan pidetään tiukemmin kiinni alkuperäisistä käyttötarkoituksista.
Eräs haastattelemistamme työntekijöistä oli sitä mieltä, että välineiden soveltamista ja
käyttämistä muuhun tarkoitukseen tulee välttää. Toisessa päiväkodissa sallittiin
välineistöllä

tehtävän

sovellutuksia

tietyin

rajoituksin.

Jos

päiväkodeissa

on

montessorivälineiden lisäksi tavallisia leikkikaluja, niiden ja montessorivälineiden välille
tehdään selkeä ero ja leikkikaluille on oma paikkansa erillään muista välineistä.
Kaikissa montessoripäiväkodeissa, joissa olemme vierailleet, tilat on järjestetty
valmistellun ympäristön vaatimusten mukaisesti. Materiaali on järjestetty aihealueittain
avohyllyille eri nurkkauksiin siten, että materiaali etenee loogisesti helpoimmasta
vaikeimpaan. Kuvissa kolme ja neljä valmistellun ympäristön kulttuurinurkkaus ja
käytännönelämän töitä. Mikäli työntekijät huomaavat, että jokin harjoitus ei kiinnosta
lapsia, se voidaan laittaa joksikin aikaa syrjään ja vaihtaa toiseen. Huonekalut olivat
jokaisessa paikassa lapsille sopivan kokoisia ja ainakin osa ikkunoista lasten tasolla.
Materiaali oli hankittu osittain valmiina ja osittain työntekijät olivat valmistaneet niitä itse.
Myös Tuula Funk (2004 c, 22-23.) on kiinnittänyt huomiota materiaalien saatavuuden
hankaluuteen artikkelissaan. Hänen mukaansa tarkkaan määriteltyjä materiaaleja voi olla
vaikea hankkia, joten ei ole harvinaista, että ohjaavat valmistavat osan materiaalista itse.
Esimerkiksi sanakortteja valmistetaan usein itse.

Kuva 3. Kulttuurinurkkaus
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Kuva 4. Käytännönelämän harjoituksia
Toimiessaan valmistellussa ympäristössä lapsi oppii kunnioittamaan toisten töitä ja samalla
odottamaan samaa kunnioitusta toisilta hänen työtään kohtaan. Erään työntekijän
kokemuksen mukaan montessorilapset ovat hyvin empaattisia muita kohtaan, sillä
sosiaaliset

taidot

kehittyvät

ikään

kuin

huomaamatta

päiväkodin

arjessa.

Montessoripäiväkodissa lasta ohjataan tekemään itse –artikkelissa kerrotaan, että
montessoripäiväkodissa kaikki toimivat yhteisen hyvän edistämiseksi ja koska kaikkia
materiaalisarjoja on vain yksi kappale, lasten täytyy oppia vuorottelemaan tai tekemään
yhdessä. 3-6-vuotiaille on kehittynyt herkkyys huomata, että muillakin lapsilla on samoja
tarpeita kuin heillä. (Funk 2004 c, 24-27.)

Haastateltavamme kritisoivat perinteisen päiväkodin ympäristöä siitä, että se tarjoaa
vähemmän älyllisiä virikkeitä kuin montessoripäiväkodin valmisteltu ympäristö. Kun lapsi
saa itse valita tekemisensä, ei ole kyse pakonomaisesta työstä, vaan lapsen kannalta
mielekkäästä toiminnasta, joka lähtee hänestä itsestään. Lapsi saa kokea oppimisen iloa ja
hän saa omat voimavaransa käyttöönsä, sillä pienikin lapsi kaipaa älyllisiä haasteita.
Valmisteltu ympäristö tukee lapsen sisäisten valmiuksien kehittymistä täyteen mittaansa.
Ilman ympäristöä osa lapsen kapasiteetista jää käyttämättä.
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” Se on vähän niin kuin tosiaan kukkapenkistä nousee vain kolme
tulppaania,

kun

sieltä

voisi

nousta

kolmekymmentä.”

(Haastateltava 2.)
Haastateltavamme olivat myös sitä mieltä, että vapaan leikin merkitystä ylikorostetaan,
jolloin lapselle ei anneta mahdollisuutta käyttää voimavarojaan ja kapasiteettia, niin paljon
kuin olisi mahdollista.

Useimmissa päiväkodeissa on kuitenkin myös leluja

montessorivälineiden lisäksi. Leluilla leikkimistä saatetaan rajoittaa, sillä ne eivät
varsinaisesti kuulu perinteiseen montessoripedagogiikkaan.

3.5 Montessoriohjaus
Montessori suosi opettajan nimitystä ohjaajan sijaan, sillä montessoripedagogiikassa
opettaja opettaa vähän ja havainnoi paljon, ja ennen kaikkea hänen tehtävänsä on ohjata
lapsen henkistä toimintaa ja hänen psyykkistä kehitystään. Suomeen on yleisesti
vakiintunut käytäntö, jossa alle kouluikäisten lasten kanssa työskenteleviä nimitetään
montessoriohjaajiksi ja kouluikäisten kanssa työskenteleviä montessoriopettajiksi. (Suortti
2008, 18.)

Montessoriohjaajan tärkeimmät tehtävät ovat välineiden esittely ja lasten tarkkailu. Ohjaaja
valmistelee oppimistilanteet huolellisesti. Lapsen työskennellessä montessorivälineillä
ohjaaja on kuitenkin passiivinen tarkkailija. Ohjaustilanteen tulisi olla yksinkertainen ja
suhteellisen lyhytkestoinen. Ohjaajan tehtävä on näyttää lapselle, miten kutakin materiaalia
tulee käyttää. Lasta tulee auttaa oivaltamaan uusia ratkaisuja itse eikä montessoriohjaajan
tule antaa suoria neuvoja. Ohjaajan tehtävänä on tarkkailla tilannetta ja miettiä tarkkaan,
mitä sanoo. Montessorin mukaan opettajan persoonallisuus ei saisi nousta esille, vaan tulisi
pyrkiä objektiivisuuteen. Ohjaajan täytyy varoa sitä, että lapsi kokee tehneensä virheen.
Lasta ei saa myöskään vaatia toistamaan tehtävää, mikäli lapsi ei itse sitä tahdo toistaa.
(Keltti-Laine 1992, 26-27; Knuuttila 1998, 25; Montessori 1912, 108-109)
Montessorin näkemyksen mukaan kasvattajan täytyy valmistautua sisäisesti kasvattajan
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rooliin. Tämä tapahtuu tutkimalla omia heikkouksiaan, jotka voisivat estää häntä työssään.
Kasvattajan ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, mutta hänen tulee kehittää itseään koko ajan.
Jos aikoo kasvattaa muita, tulee kasvattaa itseä. Ohjaajan täytyy myös tietää missä
kehityksen vaiheessa lapsi on, jotta ohjaaja osaa esitellä materiaalin oikeaan aikaan. Oikea
ajoitus on tärkeää, koska jos herkkyys jonkin asian oppimiselle menee ohi, lapsi ei ole enää
luontaisesti kiinnostunut siitä. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 56; Montessori 1936, 77)
Ohjaustilanne alkaa lapsen omasta aloitteesta. Kun lapsi osoittaa olevansa kiinnostunut
jostakin asiasta, ohjaajan tulee olla valmis ohjaamaan lasta. Lasten ohjaaminen
keskittyneeseen itsenäiseen työskentelyyn vie aikaa, mutta kun lapset löytävät heitä aidosti
kiinnostavan työn, he saavuttavat sisäisen keskittymiskyvyn. Ohjaajan tulisi aina lähteä
liikkeelle lapsen tarpeista eikä asettaa itseään lapsen yläpuolelle. Lapsi itse määrää
kehityksensä aikataulun. Jos lapsi suorittaa jonkin tehtävän virheellisesti, ohjaajan ei pidä
mennä korjaamaan lapsen suoritusta, sillä negatiivinen palaute voi saada lapsen
kieltäytymään tehtävästä. Montessorin mukaan ohjaajan tulisi muistaa tämä tilanne ja
opastaa lasta uudestaan. Opastustilanteen tulisi olla erillinen virheellisestä suorituksesta.
Mikäli mahdollista, ohjaus tulisi suorittaa täysin ilman sanallista ohjausta näyttämällä
harjoitus lapselle. Jos sanallista ohjausta tarvitaan, se annetaan sekä ennen että jälkeen
harjoituksen näyttämisen. (Parkkonen 1991, 35-38.)
Montessorin mukaan oppimisvaihe on kolmivaiheinen. Kiinnostus uutta asiaa kohtaan
herää oppimisprosessin ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa lapsi harjoittelee uutta
asiaa itsenäisesti ja omassa tahdissa. Lapsen keskittymistä ei tule häiritä ja apua annetaan
vain lapsen sitä itse pyytäessä. Kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa lapsi on tietoinen
siitä, mitä on oppinut ja osaa käyttää opittua taitoa. Kun opetettava asia on käsite tai nimi
käytetään kolmivaiheopetusta. Ensimmäisessä eli assosiaatiovaiheessa herätetään lapsen
mielenkiinto asiaan. Yleensä käsitteitä opetetaan kolme kerrallaan ja käsitteet nimetään.
Toista vaihetta kutsutaan tunnistamisvaiheeksi. Lapsen tehtävänä on tutun esineen
osoittaminen, kun sitä kysytään nimeltä. Kolmas vaihe on muistamisvaihe, jossa lapsi itse
nimeää esineet ja käyttää oppimaansa tietoa. (Keltti-Laine 1992, 27-28).
Kolmivaiheopetus etenee pääpiirteissään niin, että ensimmäisessä vaiheessa nimetään esine
tai asia. Esimerkiksi värejä opeteltaessa kerrotaan värien nimet. Toisessa vaiheessa lasta
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pyydetään valitsemaan oikea vaihtoehto, esimerkiksi mikä näistä väreistä on punainen.
Kolmannessa vaiheessa lasta pyydetään nimeämään esine tai asia. Seuraavaan vaiheeseen
voidaan siirtyä jo samalla opetuskerralla riippuen lapsesta ja opetettavasta asiasta.
Aiheeseen voidaan palata myös seuraavina päivinä, silloin kun lapsi haluaa työskennellä
tehtävän parissa. Edelliseen vaiheeseen voidaan palata, mikäli lapsi ei vielä suoriudu
uudesta tehtävästä. (Parkkonen 1991, 35.)
Pirjo Sinervo kertoo montessoriohjaajien koulutustilannetta käsittelevässä artikkelissaan,
että ohjaustilanteessa täytyy toimia rauhallisesti, jotta lapsi näkee tehtävän kaikki eri
vaiheet. Turhia liikkeitä tulee välttää. Samassa artikkelissa myös Tanja Lähteenmäki
painottaa, että rauhallinen toiminta on tärkeää, jotta lapsi voi keskittyä seuraamaan
ohjaustilannetta. Sanallinen ohjaus tulee vasta sen jälkeen kun työ on esitelty alusta
loppuun. Lapsen kysymyksiin vastataan vasta esittelyn jälkeen. (Funk 2005 c, 22-23.)
On tärkeää, että ohjaaja oppii montessorilaisen käsityksen vapaudesta. Tämä tarkoittaa
lapsen vapautta työskennellä valmistellussa ympäristössä kenenkään häiritsemättä. Lapsella
ei ole kuitenkaan vapautta tehdä mitä huvittaa. Vapauden toinen puoli on vastuu, joka
valmistellussa ympäristössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aloitettu työ saatetaan loppuun
ja palautetaan paikoilleen. Tämä edistää lapsen kasvua itsenäisyyteen. Valmistellussa
ympäristössä lapsen työ on merkityksellistä myös hänelle itselleen. Ryhmässä vallitsevan
itsekurin vuoksi ohjaajan ei tarvitse keskittyä pääasiallisesti kurinpitoon. Sen sijaan
ohjaajan on huolehdittava niistä säännöistä, joilla suojellaan lasta ja huolehditaan
turvallisuudesta. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 57-58.)
”Montessoriohjaajan tehtäviin kuuluu auttaa lasta itsenäistymään sekä fyysisesti että
henkisesti, mutta hän ei saa tehdä itseään liian tärkeäksi” montessoriohjaajien kouluttaja
Marja-Leena Tyrväinen kertoo. Hänen mukaansa montessoriohjaajan rooliin kuuluu myös
kirjata ylös, mitä lapsi tekee päivittäisen montessorijakson aikana ja mitä välineitä hän
käyttää. (Funk 2004 c, 24-27.) Tekemiemme haastattelujen perusteella voimme todeta,
että lasten edistymisen kirjaaminen vaihtelee päiväkodeittain. Toisessa päiväkodissa kaikki
lasten tekemiset kirjataan tarkasti ylös, kun taas toisessa päiväkodissa pidettiin tärkeämpänä
havainnointia ja lasten kanssa olemista. Erilaisten paperitöiden koettiin vievän turhaa aikaa
lastentarhanopettajan perustyöltä.
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4. TEOREETTISMETODOLOGINEN OSIO

4.1. Tutkimuskysymykset, tutkimusjoukko ja tutkimusaineisto

Opinnäytetyössämme vertailemme perinteistä päivähoitoa ja montessoripedagogiikkaa
toteuttavaa

päivähoitoa.

Päätutkimuskysymyksenämme

montessoripedagogiikassa

on

ja

miten

Montessoripedagogiikka

mielletään

ne

hyvin

on,

tulevat

mitä

erityispiirteitä

esille

päivähoidossa.

lapsilähtöiseksi

ja

toinen

tutkimuskysymyksemme onkin, miten lapsilähtöisyys ilmenee montessoripäiväkodissa.
Päädyimme näihin tutkimuskysymyksiin, koska haluamme näiden kysymysten kautta
selvittää

montessoripedagogiikan

erityisyyttä

suhteessa

perinteisen

päivähoidon

pedagogiikkaan ja sitä, miten lapset hyötyvät montessoritoiminnasta. Olemme keränneet
tutkimusaineiston ainoastaan montessoripäiväkodeista. Alun perin tarkoituksena oli
keskittyä pelkästään montessoripedagogiikkaan, mutta koska montessoripäiväkodit ovat
osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta, päätimme lisätä perinteisen päivähoidon
osuutta työhömme.
Haastattelujen

kautta

haluamme

selvittää

montessoripedagogiikan

vahvuuksia

ja

mahdollisia heikkouksia sekä erityispiirteitä. Taustateorian tueksi halusimme mielipiteitä
henkilöiltä, jotka työskentelevät montessoripedagogiikan parissa ja joilla on käytännön
kokemusta aiheesta. Työntekijät ovat varmasti työssään huomanneet asioita, joihin ei
kirjatiedon avulla pääse sisälle. Mielenkiinnon kohteenamme on montessoripäiväkodin arki
ja arjen pienet erot ja yhtäläisyydet suhteessa perinteiseen päivähoitoon.
Tutkimusaineistomme keräsimme haastattelemalla montessoripäiväkotien ohjaajia. Otimme
yhteyttä kolmeen eri montessoripäiväkotiin, joista kahdessa oltiin kiinnostuneita
osallistumaan

haastatteluun.

Olimme

suunnitelleet

tekevämme

yhteensä

kolme

yksilöhaastattelua kahdessa eri montessoripäiväkodissa Pohjois-Suomessa. Käytännön
syistä toisessa päiväkodissa suunnitellut kaksi haastattelua toteutettiin kuitenkin
parihaastatteluna. Haastattelemme montessoriohjaajan koulutuksen saaneita päiväkodin
työntekijöitä, joista osa toimii päiväkodin johtajana. Haastattelemiemme ohjaajien
koulutustausta on hyvin vaihteleva. Kaksi haastateltavaa on kouluttautunut ulkomailla ja

28
yksi

Suomessa.

Kaikilla

montessoripäiväkodista,

haastateltavilla

mutta

niukasti

on

useiden

kokemusta

vuosien

perinteisessä

työkokemus
päiväkodissa

työskentelystä. Perinteisen päivähoidon osalta olemmekin tukeutuneet enimmäkseen
teoriatietoon. Näin jälkikäteen ajateltuna vertailu olisi ollut helpompaa ja tasapuolisempaa,
jos olisimme haastelleet myös perinteisen päiväkodin työntekijöitä ja kartoittaneet heidän
näkemyksiään. Montessoripedagogiikan pariin hakeutumisen taustalla oli jokaisen
työntekijän oma kiinnostus asiaa kohtaan, mutta kiinnostuksen viriämiseen ovat
vaikuttaneet eri tekijät, esimerkiksi omat kokemukset montessoripedagogiikasta. Teimme
kartoitusta lähialueella sijaitsevista montessoripäiväkodeista, joissa voisimme tehdä
haastatteluja. Meidän mielestämme oli tärkeää tuoda esille montessoripäiväkotien toimintaa
erityisesti Pohjois-Suomessa, koska tehdessämme kartoitusta haastattelujamme varten
havaitsimme, että valtaosa montessoripäiväkodeista sijaitsee Etelä-Suomessa.
Tekemistämme

haastatteluista

kertyi
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sivua

litteroitua

haastattelumateriaalia.

Hyödynnämme työssämme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja aikaisempaa tutkimustietoa.
Aikaisempiin tutkimuksiin perehtymistä vaikeutti se, että tutkimukset olivat saatavilla vain
muutamien yliopistojen kirjastoista. Tutkimusten aiheiden perusteella havaitsimme, että
suurin osa tutkimuksista sijoittuu montessorikouluihin eikä varhaiskasvatukseen. Olemme
perehtyneet jonkin verran myös kansainväliseen tutkimukseen ja muuhun vieraskieliseen
materiaaliin.

Monet

Maria

Montessorin

alkuperäisteoksista

löytyvät

englanniksi

käännettyinä Internet-kirjoina ja olemme käyttäneet myös näitä teoksia perehtyessämme
aiheeseen.

4.2. Käytetyt tutkimus- ja analyysimenetelmät
Tutkimusmenetelmämme on kvalitatiivinen teemahaastattelu. Haastattelu on keskustelua,
jonka avulla pyritään selvittämään haastateltavan mielipiteitä jostakin tietystä asiasta.
Haastattelu on vuorovaikutusta haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelutilanteelle
tyypillistä on, että haastattelu on suunniteltu etukäteen ja haastattelija on perehtynyt
aiheeseen. Haastattelutilanteen ohjaaminen on haastateltavan vastuulla ja se on hänen
järjestämänsä. Haastattelevan tehtävänä on myös haastateltavan motivointi ja tämän
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motivaation

ylläpitäminen.

Haastattelija

valmistautuu

rooliinsa

etukäteen.

Luottamuksellisen ilmapiirin luominen on keskeistä. Haastattelutilanteessa haastavaa on se,
että toisilleen tuntemattomat ihmiset tapaavat tilanteessa, joka saattaa molemmista
osapuolista tuntua oudolta, sillä haastattelussa voidaan joutua käsittelemään hankaliakin
teemoja keskellä arjen kiireitä. Haastattelun ongelmana voi olla se, ettei haastateltava
välttämättä puhu totta. Haasteltava ja haastattelija eivät luultavasti kohtaa enää vaan
kyseessä on kertaluontoinen tapaaminen. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 27-28; Eskola &
Suoranta 1998, 85)
Teemahaastattelussa käsiteltävät teemat on määritelty ennalta. Kysymyksiä ei ole
kuitenkaan muotoiltu tarkasti eikä järjestystä ole määritelty etukäteen. Haastateltava pitää
huolen siitä, että kaikki teema-alueet käydään läpi, mutta laajuus ja järjestys voivat
vaihdella. Teemahaastattelu on muodoltaan avoin, joten haastateltava voi puhua melko
vapaasti. Haastatteluteemoja kannattaa miettiä monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi
tutkimusongelmista, teoriasta ja ideoinnin kautta (Eskola 2007, 39; Eskola & Suoranta
1998, 86-87)
Haastattelumenetelmän avulla on tarkoitus kerätä aineisto, jonka avulla voidaan tehdä
luotettavia päätelmiä tutkittavasta asiasta. Tärkeimpiä tehtäviä on haastatteluteemojen
suunnittelu. Haastattelurunkoa laadittaessa ei ole tarkoitus tehdä yksityiskohtaisia
kysymyksiä, vaan pelkistetty luettelo haastattelussa käsiteltävistä aiheista. Kun teemaalueet ovat riittävän väljiä, tutkittavan ilmiön moninaisuus tulee paremmin esille.
Haastattelijan tulisi huolehtia siitä, että haastateltava pysyy aiheessa, eikä keskity
selvitettävän asian kannalta epäolennaisiin seikkoihin. Haastattelija voi tarkentaa
keskustelua teema-alueiden puitteissa niin pitkälle kuin on tarkoituksenmukaista tai
haastateltavan mielenkiinto riittää. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 40-42.)
Haastatteluaineiston analyysi olisi aloitettava mahdollisimman pian haastattelujen
tekemisen jälkeen. Jos aineistoa tarvitsee täydentää, se käy helpommin silloin, kun
haastattelut ovat tuoreessa muistissa. Joissain tapauksissa tulkinta vie aikaa ja välillä on
hyvä

ottaa

aineistoon

etäisyyttä.

Haastatteluaineiston

alkukäsittely

on

yleensä

samankaltainen käytettävästä analyysimenetelmästä riippumatta. Nauhoitetut haastattelut
muutetaan tekstiksi eli litteroidaan. Toinen vaihtoehto on jättää litterointi tekemättä ja
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päätelmiä tehdään suoraan haastattelunauhoista.. (Hisjärvi & Hurme 1982, 108-109.) Me
olemme litteroineet keräämämme haastatteluaineiston ja litteroinnin aloitimme heti
haastattelujen jälkeen.
Valitsimme analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, jonka avulla työstimme aineistoa
eteenpäin. Sisällönanalyysi tarkoittaa kaikkia menetelmiä, joiden avulla voidaan tehdä
päätelmiä

määrittelemällä

systemaattisesti

aineiston

sisältöä.

Analyysiä

ohjaavat

suunnitteluvaiheessa keskeisiksi tulleet käsitteet ja haastattelusta syntyneet hypoteesit.
Tältä pohjalta valitaan muuttujat, jotka jaetaan luokkiin. Tarkasteluyksikkö voi olla sana,
symboli, lause, teema tai aihe. Kun aineistoa eritellään sisällönanalyysin avulla, on
keskityttävä johonkin tarkasti rajattuun kohteeseen, josta kerrotaan kaikki, mitä aineistosta
löytyy. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 114-115; Tuomi & Sarajärvi 2002, 92).
Teemahaastatteluaineistoa voidaan luontevasti analysoida teemoittelun avulla ja osana
sisällönanalyysia olemmekin teemoitelleet aineistoa. Kun aineistoa teemoitellaan, kootaan
kunkin teeman alle haastatteluista nousseet kyseistä teemaa koskevat asiat. Yleensä kaikki
haastatteluteemat löytyvät kaikista haastatteluista painottuen eri tavalla. Joskus
haastatteluista saattaa nousta esille uusia teemoja ja litteroitua materiaalia täytyykin
tarkastella ennakkoluulottomasti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).
Päädyimme teemoittelemaan aineistoa, koska sen laajuus huomioiden se oli paras ja selkein
tapa

saada

aineisto

helpommin

hallittavaan

muotoon.

Aineiston

teemoittelussa

hyödynsimme osittain alkuperäisiä haastatteluteemoja ja päädyimme ryhmittelemään
aineiston näiden teemojen mukaan. Analyysivaiheessa aineistosta nousi esille tärkeitä
asioita, jotka katsoimme tarpeelliseksi tuoda esille. Alkuperäisistä haastatteluteemoista
ohjaus

oli

haastateltujen

työntekijöiden

mielestä

merkillepantava

asia

montessoripedagogiikassa. Lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys ovat teemoja, jotka nousivat
selkeästi esille haastatteluissa. Haastateltavat puhuivat näistä teemoista toistuvasti, vaikka
näistä teemoista ei olisi varsinaisesti kysyttykään. Kun haastatteluissa käsiteltiin kodin ja
päiväkodin välistä yhteistyötä, nousi kasvatuskumppanuus korostetusti esiin. Leikin
merkitys nousi teemana esiin haastateltavien kertomana.
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4.3. Prosessikuvaus

Alkuperäinen ideamme opinnäytetyön aiheeksi oli vammaisille lapsille tarkoitettujen
koritehtävien

käyttäminen

varhaiskasvatuksessa.

työharjoittelussamme

kehitysvammaisten

opinnäytetyötä,

soveltaisimme

päiväkodissa

jossa

kokeilemassa

parissa.

koritehtäviä

soveltamiamme

Tutustuimme

koritehtäviin

Harkitsimme

toiminnallista

päiväkotiin.

tehtäviä.

Olisimme

Koritehtävien

käyneet

soveltaminen

varhaiskasvatukseen tuntui kuitenkin niin haastavalta ja laajalta tehtävältä, että luovuimme
ajatuksesta. Selvittäessämme koritehtävien taustaa tutustuimme montessoripedagogiikkaan.
Montessoripedagogiikka vaikutti mielestämme niin mielenkiintoiselta, että halusimme
tutustua siihen paremmin. Koska emme päässeet eteenpäin alkuperäisen aiheemme kanssa,
päätimme vaihtaa aiheen montessoripedagogiikkaan, sillä halusimme saada lisätietoa
montessoripedagogiikasta ja mahdollisesti myös erityisosaamista tulevaisuuden työelämää
varten. Päädyimme perinteisempään opinnäytetyöhön toiminnallisen opinnäytetyön sijasta,
koska se sopii mielestämme sekä aiheeseen että meille itsellemme paremmin.
Kartoittaessamme materiaalia saimme huomata, että aiheesta on olemassa kirjoitettua
materiaalia, mutta sitä ei ole saatavilla koulumme kirjastossa. Olemme siis olleet muiden
kirjastojen ja Internetmateriaalin varassa. Materiaalia saimme kaupungin kirjastosta sekä
tilaamalla kirjoja koulullemme muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Saimme
huomata, että monia montessoripedagogiikasta kertovia perusteoksia kuten Maria
Montessorin itsensä kirjoittamia teoksia ei ole suomennettu, joten olemme hyödyntäneet
myös vieraskielistä materiaalia. Vieraskielistä materiaalia löysimme parhaiten Internetistä.
Suomennetun materiaalin niukkuus tuntui välillä todelliselta haasteelta.
Jotta saisimme paremman kuvan siitä, miten montessoripedagogiikka käytännössä toteutuu,
otimme yhteyttä erääseen montessoripäiväkotiin ja sovimme vierailun. Olimme
päiväkodissa yhden aamupäivän ajan ja yksi työntekijöistä esitteli meille päiväkotia ja
kertoi sen toiminnasta. Hän myös näytti, miten opetus montessorivälineillä käytännössä
tapahtuu. Vierailu antoi kattavan kuvan erilaisista montessorivälineistä ja toiminnasta
yleensä. Ilmapiiri päiväkodissa oli rauhallinen. Montessorityöskentelyyn tarkoitettu huone
oli suurelta osin montessoripedagogiikassa määritellyn valmistellun ympäristön kaltainen.
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Näkökulman ja tutkimuskysymysten rajaaminen oli haastavaa ja ne muuttuivat monta
kertaa. Opinnäytetyöprosessin aikana näkökulma vaihtui vertailevasta otteesta kehitystä
tukevaan ja takaisin vertailevaan. Tietääksemme koulussamme ei ole aikaisemmin tehty
montessoripedagogiikkaan liittyviä opinnäytetöitä, joten meidän työssämme yhtenä
tavoitteena on montessoripedagogiikan yleinen kuvailu. Tutkimusaineisto on kerätty
ainoastaan montessoripäiväkodeista, sillä päädyimme vertailevaan otteeseen vasta
haastattelujen jälkeen ja lopullinen päätös vertailevasta otteesta syntyi suhteellisen
myöhäisessä opinnäytetyöprosessin vaiheessa. Tämä on asettanut haasteita opinnäytetyön
sujuvan rakenteen luomisessa. Olemme paneutuneet tarkemmin teemoihin, jotka nousivat
haastatteluissa selkeästi esille.
Teimme haastattelut toukokuun viimeisellä viikolla. Ajankohta ei välttämättä ollut paras
mahdollinen, sillä päiväkodeissa oli tavanomaisia kevätkiireitä. Meidät otettiin kuitenkin
hyvin vastaan molemmissa paikoissa. Haastattelut tehtiin aamupäivän aikana lasten ollessa
ulkona. Tämä mahdollisti sen, että haastatteluilmapiiri oli rauhallinen ja haastateltavilla oli
aikaa keskittyä haastatteluun.

Päiväkodissa, jossa oli tarkoitus tehdä kaksi erillistä

haastattelua, päädyimme tekemään parihaastattelun, koska aikaa oli rajatusti ja nauhureita
vain yksi. Molemmat haastateltavat saivat äänensä kuuluviin eikä heidän tarvinnut toistaa
samoja asioita. Tämä oli mielestämme hyvä ratkaisu ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen.
Meille tuli tunne, että kaikki haastateltavat suhtautuivat positiivisesti mahdollisuuteen
kertoa työstään ja olivat kiinnostuneita opinnäytetyöstämme. Etukäteen pelkäsimme, että
päiväkoteihin on tehty lukuisia samantyyppisiä opinnäytetöitä eivätkä työntekijät ole
kiinnostuneita osallistumaan. Tämä pelko osoittautui kuitenkin vääräksi.
Ensimmäisen haastattelun litteroinnin aloitimme seuraavana päivänä. Litterointi sujui hyvin
ja molemmat haastattelut saimme litteroiduksi viikon sisään. Litteroidessa saimme
huomata, että osa vastauksista oli hyvin tulkinnanvaraisia. Osan kysymyksistä
haastateltavat ymmärsivät eri lailla. Itse haastattelutilanteessa tähän oli hankala puuttua ja
litteroidessa huomasi, että saimme vastauksia hieman eri asioihin, mitä olimme
tarkoittaneet. Jo litteroidessa huomasi, että esille nousi teemoja, joiden tärkeyden huomasi
vasta sitten, kun haastateltava oli sen sanonut. Näin jälkeenpäin ajateltuna niihin olisi
pitänyt paneutua enemmän. Aineiston analyysin ja teemoittelun aloitimme kesäkuussa
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perehdyttyämme ensin aineiston analyysiä käsittelevään kirjallisuuteen. Teemoittelun
pohjana käytimme ennalta laatimiamme kysymyksiä.
Litteroinnin jälkeen ryhdyimme analysoimaan keräämäämme aineistoa. Kesän aikana
jatkoimme myös teoriaosuuden kirjoittamista ja peilasimme teoriaa tekemiimme
haastatteluihin. Kesän aikana työstimme myös yleistä varhaiskasvatuksen osuutta
työssämme. Sopivan analyysimenetelmän löytäminen oli haastavaa, mutta asiaan
perehtymisen jälkeen pääsimme asiassa eteenpäin. Vielä työmme loppupuolellakin meillä
oli ongelmia työn rakenteen johdonmukaisuuden kanssa ja rakenteen työstäminen vei
paljon aikaa. Vaikka käytimme paljon aikaa rakenteen työstämiseen, työstämme ei tullut
niin ehjää kokonaisuutta kuin olisimme toivoneet.
Opinnäytetyömme kautta montessoripedagogiikan maailma on avautunut meille ja olemme
saaneet erityisosaamista, jota voimme työelämässä hyödyntää. Opinnäytetyöprosessi on
ollut hyvä oppimiskokemus, vaikka prosessin lopputulos ei täysin täyttänyt omia
odotuksiamme. Tämän kokemuksen ansiosta olemme oppineet paljon seuraavia lopputöitä
ajatellen.
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5. MONTESSORIPEDAGOGIIKAN VAHVUUKSIA PÄIVÄHOIDOSSA

5.1 Yksilöllisyys ja lapsilähtöisyys

Lapsen yksilöllisyys ja temperamentti liittyvät vahvasti toisiinsa. Ne pitävät sisällään
yksilölle ominaiset käyttäytymistavat ja reaktiotavat ja persoonallisuuden biologisen
laadun. Temperamenttierot tulevat ilmi uusissa yllättävissä tilanteissa. Erilaisia
temperamentteja ei voi jakaa hyviin ja huonoihin, mutta käytännössä toiset piirteet ovat
suotavampia kuin toiset. Esimerkiksi itseään hyvin ilmaiseva lapsi saa enemmän huomiota
kuin arka ja tarkkaileva lapsi, jonka kontaktiyritykset jäävät usein tahattomasti
huomioimatta. Yksilöllisyyden kääntöpuoli on vertaisryhmän merkitys, jolla on suuri
vaikutus lapsen kokemukseen osallisuudesta ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle.
Joskus

kuitenkin

lapsiryhmä

nähdään

ongelmana

yksilöllisyyden

toteuttamisen

näkökulmasta päivähoidossa. Lapset halutaan päivähoidossa huomioida yksilöllisesti, mutta
yksilöllisyys tulee esiin vain yhteydessä muihin. Kun ryhmässä on hyvät suhteet, myös
yksilölliset piirteet pääsevät esiin. Lapsi kehittyy omaksi persoonakseen sen kautta, mitä
hän muille merkitsee. (Helenius 2008, A 58; Kalliala 2008, 231-231.)
Lapsilähtöisyyden käsite on vakiintunut varhaiskasvatukseen ja siitä on tullut muotiilmaisu, jonka taustalla on ajatus lapsen tarpeiden ensisijaisuudesta. Lapsilähtöisyys on
osittain

korvannut

lapsikeskeisyyden

käsitteen.

Käsitettä

käytetään

kuvaamaan

varhaiskasvatusta myös silloin, kun se todellisuudessa on hyvinkin aikuislähtöistä.
Lapsilähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että varhaiskasvatus olisi lapsijohtoista vaan
sitä, että lapsi saa itse luoda omaa kokemusmaailmassa ja vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin. (Kalliala 2008, 19-20.)
Lapsilähtöisyydelle oli vaikea löytää selkeää määritelmää. Voi olla, että lapsilähtöisyyden
käsite pitää sisällään eri asioita ja lapsilähtöisyys toteutuu eri tavalla eri päiväkodeissa.
Myös jokainen työntekijä toimii hieman eri tavalla ja se vaikuttaa siihen, miten
lapsilähtöisyys ilmenee arkipäivän toiminnassa. Jokaisessa päiväkodissa on oma
toimintakulttuurinsa ja toiset toimivat lapsilähtöisemmin kuin toiset. Myös Marjatta
Kalliala teoksessaan "Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa?" nostaa esille
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lapsilähtöisyyden määrittelyyn liittyviä kysymyksiä. Jos varhaiskasvatuksen sisällön
tavoitteet ja menetelmät lähtevät lapsesta, niin miten tämä ilmenee käytännössä?
Tarkoittaako tämä sitä, että toiminnan sisällöt ja menetelmät suunnitellaan lasten
mielenkiinnon kohteet ja kehitystarpeet huomioiden? Vai ajatellaanko, että lapsi kykenee
suunnittelemaan oman toimintansa itse? (Kalliala 2008, 22.)
Haastattelemiemme työntekijöiden mukaan lapsen yksilöllisyys täytyy aina ottaa
huomioon. Työ lähtee lapsesta itsestään, eikä aikuisesta. Lapsen ei välttämättä tarvitse
tehdä mitään, vaan hän voi tarkkailla esimerkiksi, mitä muut lapset tekevät. Tätä kautta
montessorilaisuudessa toteutuu rehellinen ja aito lapsen yksilöllisyys.
”Ja aikuisen työ on havainnoida sitä lasta ja sitä kautta, kun
näkee, että mihin lapsi vois olla kiinnostunut, niin aikuinen
tarttuu siihen ja sitten lähetään tekemään semmosia töitä. Eikä
niin, että aikuinen omassa viisaassa päässään osaa ajatella koko
ryhmän puolesta, että ensi viikolla lapsia kiinnostaa tehdä tätä ja
tätä.” (Haastateltava 2)
” Eikö kiinnostakin!” (Haastateltava 3)
”Ja kaikki yhdessä.” ( Haastateltava 2)

Montessoritoimintaa pidetään niin vahvasti yksilöllisyyttä korostavana, että sen uskotaan
haittaavan lapsen sosiaalista kanssakäymistä. (Funk 2004, A 27). Haastattelemamme
montessoriohjaajat ovat törmänneet siihen, että montessoripedagogiikkaa kritisoidaan
sosiaalisten taitojen huomioimatta jättämisestä. He perustelevat yksilötöiden tärkeyttä sillä,
että vain yksilötöitä tekemällä voi saada selville, missä vaiheessa kunkin lapsen kehitys on.
Tätä kautta tuetaan myös lapsen itsetunnon kehitystä. Haastateltavat painottivatkin
montessoripedagogiikan antia lapsen itsetunnon ja hyvän minäkuvan kehitykselle.
Montessoripedagogiikka kehittää myös lasten ongelmanratkaisutaitoja ja työntekijät
ovatkin huomanneet, että lapset osaavat ratkaista ristiriitoja itse.
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Tekemiimme haastatteluihin pohjaten voimme sanoa, että montessoripedagogiikkaa
toteuttavissa päiväkodeissa lapsen kykyyn suunnitella oma tekemisensä luotetaan
perinteistä

päiväkotia

montessoripäiväkodeissa

enemmän.
ei

käytetä

Tämä
valmiita

ilmenee

esimerkiksi

askartelumalleja

ja

siten,
koko

että

ryhmälle

suunniteltuja toimintatuokioita pidetään vain harvoin tai ei ollenkaan. Lapsen lähtökohdista
liikkeelle lähtevä toiminta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki tehtäisiin lapsen tahdon
mukaan,

vaan

aikuisella

on

päävastuu

ja

lapsella

on

toiminnanvapaus

montessoriympäristössä.
Meidän mielestämme montessoripedagogiikka kunnioittaa lapsen persoonaa, sillä
toimintaan

liittyvää

pakottamista

vältetään,

poikkeuksena

tilanteet,

joissa

koko

päiväkotiryhmän on siirryttävä muihin tiloihin, esimerkiksi liikunnan pariin. Näitä tilanteita
on montessoripäiväkodissa kuitenkin vähän verrattuna perinteiseen päivähoitoon.
Mietimme tulevatko hiljaiset ja syrjäänvetäytyvät lapset huomioiduiksi paremmin
montessoripäiväkodissa kuin perinteisessä päivähoidossa, koska montessoripäiväkodissa
tehdään kaikkien lasten kanssa yksilötöitä, jolloin jokainen lapsi saa yksilöllistä huomiota
ainakin niissä tilanteissa. Toisaalta pohdimme, saavatko ulospäin suuntautuvat lapset
enemmän huomiota myös montessoripäiväkodeissa, koska myös siellä aikuisten resurssit
ovat rajalliset eikä kerralla voi ohjata kuin yhtä lasta. Ohjaajien rajalliset resurssit eivät
välttämättä estä lasta menemästä eteenpäin, sillä myös joku lapsista voi esitellä tehtävän
hänelle. Tällainen vertaisen kanssa koettu ohjaustilanne on kuitenkin erilainen kuin
aikuisen kanssa koettu. Kun lapset toimivat vertaisryhmissä, niin tilanne on
tasavertaisempi, vaikka lapset olisivatkin eri-ikäisiä. Vaikka ohjaustilanteessa onkin lapsi ja
aikuinen, on lapsi kuitenkin se jonka lähtökohdista toimitaan.
Montessoripedagogiikka itsessään luo puitteet sekä yksilöllisyyden että sosiaalisten taitojen
huomioimiseen niin, että ne ovat keskenään tasapainossa. Kumpikaan ei korostu toisen
kustannuksella. Kun toimitaan montessoripedagogiikan mukaisesti, tulevat molemmat osaalueet huomioiduiksi ilman erillistä panostusta. Mietimme sitä, jäävätkö hiljaisemmat ja
tarkkailevat lapset helpommin taka-alalle perinteisessä päiväkodissa, jossa työntekijät
toimivat harvemmin vain yhden lapsen kanssa kerrallaan.
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5.2 Kasvatuskumppanuus
Kasvatuskumppanuuden

lähtökohtana

ovat

lapsen

tarpeet

ja

lapsen

etu.

(Varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 31). Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien
ja päiväkodin henkilökunnan välistä tietoista sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja
oppimisen tukemiseen. Se on tasavertaista vuorovaikutusta vanhempien ja henkilökunnan
välillä. Yksi kasvatuskumppanuuden periaatteista on se, että vanhempia ja perheitä
kuunnellaan ja että heidän näkemyksensä ja mielipiteensä otetaan huomioon lapsen hoitoa
suunniteltaessa.

Tämä on tärkeää siksi, että kodin ja varhaiskasvatusympäristön

kasvatuskäytäntöjen tulisi rinnakkain tukea lapsen kasvua. Henkilökunnan ja perheen
välillä täytyy vallita luottamus, jotta myös hankalista asioista voidaan keskustella.
Kasvatuskumppanuus pohjautuu kuulemiseen, kunnioitukseen, luottamukseen ja dialogiin.
(Kaskela & Kekkonen 2006, 11-15, 32-40.)

Kasvatuskumppanuus on kasvattajien ja

vanhempien yhteinen prosessi, joka alkaa siitä hetkestä kun perhe ottaa yhteyttä
päivähoitopaikkaan ja päättyy siihen, kun lapsi lähtee päivähoidosta. (Kaskela & Kronqvist
2007, 23.)
Päivittäiset kohtaamiset, esimerkiksi vanhemman tuodessa lasta päivähoitoon ja hakiessa
iltapäivällä kotiin, ovat tärkeä osa arjen kasvatuskumppanuutta. Vanhemmat kokevat
tärkeäksi asiaksi sen, että he saavat keskustella omasta lapsestaan ja päivän tapahtumista.
Parhaimmillaan vuoropuhelu on vanhemman ja työntekijän välistä kuulemista. Hankalien
tilanteiden esille ottaminen on helpompaa, kun kasvatuskumppanuussuhde on avoin ja
osapuolet suhtautuvat toisiinsa myönteisesti. (Kaskela & Kekkonen 2006, 44-45.)

Kodin ja päiväkodin välisellä yhteisöllisyydellä tarkoitetaan arjen kohtaamisia ja erilaisia
tapahtumia. Yhteisöllisyyden tärkeä osatekijä on se, että vanhemmat kokevat olevansa
tervetulleita päiväkotiin. Juuri oman lapsen toiminta ja hyvinvointi päiväkodissa ovat
vanhemmille tärkeintä. Kasvatuskumppanuuden onnistumiseen vaikuttaa työntekijän
asennoituminen. Työntekijän tulee ottaa huomioon vanhempien näkemykset ja tiedot
omasta lapsestaan. Myös työntekijällä on tietoa lapsesta mutta se on luonteeltaan erilaista,
haasteena onkin se, miten työntekijä tuo tämän tiedon esille niin, että perhe hyötyy siitä.
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Hyvin onnistunut kasvatuskumppanuus on parhaimmillaan yhteistä ajatusten vaihtoa,
ongelmanratkaisua ja yhdessä oppimista. (Kaskela & Kronqvist 2007, 25; Karling &
Ojanen & Sivén & Vihunen & Vilén 1997, 294.)
Haastattelujemme perusteella montessoripäiväkodissa toteutuvat samat kasvatuskeskustelut
ja vanhempainillat kuin päiväkodeissa yleensä. Haastattelemamme montessoriohjaajat
nostivat esille aidon vuorovaikutuksen merkityksen perheen ja päiväkodin välillä. Hyvä
suhde vanhempiin on kasvatuskumppanuuden lähtökohta. Päiväkoti on vanhemmille avoin
ja on toivottavaa, että vanhemmat käyttäisivät tätä tilaisuutta hyväkseen ja tulisivat
seuraamaan lapsen työskentelyä. Omasta lapsesta saattaisi paljastua vanhemmille uusia
puolia, kun he seuraisivat lapsen toimintaa päiväkotiympäristössä.
"Ja voi olla, että lapsi on täällä tehnyt tunteja jotain
matematiikkaa, huikeita juttuja ja aivan uusia elämyksiä ja
edistynyt valtavasti. Ja se tosiaan muistaa illalla kertoa
vanhemmille, että oli pahan makuista kiisseliä."
(Haastateltava 2)
Päiväkotikohtaisesti vanhemmille ja isovanhemmille on järjestetty myös erityistä toimintaa
ja yhdessäoloa. Työntekijät ovat huomanneet, että lapset ja vanhemmat kokevat yhteisen
toiminnan tärkeäksi.
Näkemyksemme mukaan montessoripäiväkodeissa panostetaan kodin ja päiväkodin
väliseen

yhteistyöhön

kuten

myös

perinteisen

päivähoidon

puolella.

Se,

että

montessoripäiväkodit ovat yleensä yksityisiä päiväkoteja, vaikuttaa varmasti osaltaan
myönteisesti perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Voi olla, että yksityisellä puolella
on enemmän mahdollisuuksia järjestää erilaista toimintaa, koska päiväkodit ovat itsenäisiä
yksiköitä eivätkä riippuvaisia muista. Päiväkodit, joissa teimme haastattelut, olivat pieniä
ja niiden työntekijät olivat olleet samassa työpaikassa pitkään, joten päiväkodeista oli
muodostunut melko tiiviitä. Kun työntekijät ovat tuttuja toisilleen, voidaan lasten asioista
keskustella luontevasti ja luottamuksellinen ilmapiiri välittyy vanhemmillekin. Kun
työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä, suhde vanhempiin muotoutuu avoimeksi ja asioista
on helpompi keskustella.
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5.3 Lapsiryhmän toiminta ja ohjaajan rooli
Toiset lapset ja lapsiryhmä ovat lapselle tärkeitä päivähoidossa. Lapset pyrkivät aktiivisesti
rakentamaan omaa sosiaalista verkostoaan suhteessa vertaisiinsa ja haasteena onkin se,
miten tukea lasten sosiaalisten suhteiden muodostumista lasten omista lähtökohdista.
Vaikka lapset rakentavat omia suhteitaan aktiivisesti, täytyy aikuisten huolehtia siitä, että
suhteet kehittyvät myönteisesti. Saattaa käydä esimerkiksi niin, että joku lapsista saa
suositun aseman, kun taas joku jää aina syrjään. (Helenius 2008, A 58-59; Kinos &
Virtanen 2001, 152.)
Lasten kehityksen kannalta on tarkoituksenmukaista, että lapsiryhmässä on eri-ikäisiä
lapsia. Lapsen todellinen kehitystaso on fyysistä ikää tärkeämpi. Montessorin mielestä
toimivinta olisi jakaa ryhmät niin, että samassa ryhmässä on lapsia kolmelta eri
ikävuodelta, esimerkiksi 3-6-vuotiaiden lasten ryhmä. Vielä kouluiässäkin, mikäli
montessorityöskentelyä on mahdollista jatkaa, tulisi soveltaa samaa periaatetta. Tämän
ryhmäjaon perustana on Montessorin vahva näkemys siitä, että isommat lapset ovat mallina
pienemmille vähintään yhtä tärkeitä kuin aikuiset. Lasten välille syntyy tärkeää sosiaalista
vuorovaikutusta, kun isommat opettavat pienempiä. Mallit ovat merkittäviä lapsen
oppimisen kannalta ja oleellinen osa kehitystä. Lapsi oppii matkimalla erilaisia malleja,
sillä ne virittävät ja innostavat lasta uusien taitojen opetteluun. Lapsi oppii myös vaiheittain
etenevän, oikea-aikaisen ohjauksen avulla ja näin taidot kehittyvät ja hän saa käyttöön
hyvät perustaidot. Kun perustaidot ovat hallussa, lapsi voi kehittyä itsenäisessä
työskentelyssään ja toteuttaa omaa luovuuttaan. (Matinlauri 2005, 18; Parkkonen 1991, 24,
28-30.)
Haastattelemiemme työntekijöiden mukaan montessoripäiväkotien rauhallisen tunnelman
salaisuus piilee siinä, että kun lapsi keskittyy häntä kiinnostavaan asiaan, hänellä ei ole
aikaa tai tarvetta ylimääräiseen riehumiseen. Lapset työskentelevät keskittyneesti myös
silloin, kun he työskentelevät pareittain tai ryhmissä. Lapsen itsetunto kasvaa yksilötöiden
kautta ja hän saa omat voimavarat käyttöönsä. Tällöin lapsi osaa toimia rakentavasti myös
ryhmässä. Myös Tuula Funkin haastattelema montessoriohjaaja Maija Isokorpi on sitä
mieltä, että pienetkin lapset jaksavat keskittyä pitkään, kun toiminta lähtee lapsesta
itsestään. Montessoripedagogisessa ajattelussa itse tekeminen on tärkeämpää kuin tuotos.
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Koska montessoriryhmässä päähuomio kiinnittyy lasten omien voimavarojen löytämiseen,
vältytään kilpailulta lasten välillä. (Funk 2004, b 24-27.)
Haastatteluista ilmeni, että lapsia havainnoidaan paljon ja heidän kanssaan tehdään
yksilötöitä, jotta saadaan tietää, missä vaiheessa lasten kehitys on. Myös mahdolliset
kehityksen viivästymät havaitaan varhaisessa vaiheessa. Näin ollen ohjaajan rooli ei ole
passiivinen, vaan ohjaaja on koko ajan läsnä ja seuraa tilannetta ja on koko ajan valmiina
ohjaamaan lasta, jos tarvetta ilmenee. Meidän näkemyksemme mukaan ohjaajan rooli on
hyvin haastava eikä lainkaan passiivinen, sillä ohjaaja on koko ajan ikään kuin
valmiustilassa tarttumaan lapsen aloitteisiin. Tällainen läsnäolo on hyvin aktiivista eikä
passiivinen ohjaaja toimisi ollenkaan montessoripedagogiikan oppien mukaisesti.

Haastateltavat nostivat esille havainnoinnin merkityksen ja haastavuuden.
”Niin koska se havainnointi on helppo sana, mutta eihän se ole
helppoa käytännössä.” (Haastateltava 3)
Haastateltavien mukaan havainnointitaito ja itsevarmuus kehittyvät kokemuksen myötä.
Täytyy hyväksyä se, että koskaan ei ole ohjaajana täydellinen. Haastateltavat kokivat
haastavaksi myös sen, että aina ei ehdi ohjaamaan lasta vaikka lapselta löytyisi
kiinnostusta, sillä useaa lasta ei voi ohjata yhtä aikaa.

Opinnäytetyömme kohdepäiväkodeissa hajautettu ikäjakauma toimii hyvin. Pienemmät
lapset seuraavat tarkasti isompien toimintaa ja ottavat mallia näistä. Isommat lapset
puolestaan suhtautuvat pienempiin luonnollisen auttavaisesti ja suojelevasti. Eräs
haastateltava sanoikin, että hajautettu ikäjakauma on neronleimaus Montessorilta. Lapsia
myös kannustetaan toimimaan yhdessä ja oppimaan toinen toisiltaan.
Hajautettu ikäjakauma tukee lasten kehitystä monella tavalla. Lapset oppivat varmasti
suvaitsevaisemmiksi, kun ympärillä työskentelee monella eri kehitystasolla olevia lapsia.
Lapset voivat kehittyä rauhassa omaan tahtiinsa ilman muiden samanikäisten, mutta
kehityksessään edellä olevien lasten tuomaa painetta. Lapset oppivat ymmärtämään,
etteivät kaikki voi olla hyviä samoissa asioissa. Pienemmät lapset oppivat isompien
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mallista ja roolimallina toimiminen on isommille lapsille varmasti tärkeää ja vaikuttaa
positiivisesti heidän itsetuntonsa kehittymiseen. Halu näyttää esimerkkiä motivoi varmasti
osaltaan hyvään käytökseen. Eri-ikäisistä lapsista koostuvan lapsiryhmän toiminta on
varmasti moninaisempaa kuin samanikäisistä lapsista koostuvan lapsiryhmän.

Lasten kehityksen seuraaminen on keskeistä sekä montessoripäiväkodissa että perinteisessä
päiväkodissa. Pohdimme kuitenkin, tarjoaako montessoripedagogiikka yksilötöiden kautta
paremmat edellytykset kehityksen seuraamiseen. Halutessaan ohjaaja voi kirjata lasten
edistymisen ylös hyvinkin tarkasti, jolloin seuranta on systemaattista. Meidän
näkemyksemme mukaan montessoripäiväkodissa ohjaajalta kuluu vähemmän aikaa kurin
säilyttämiseen lapsiryhmässä ja koko ryhmälle suunnitellun yhteisen toiminnan
järjestämiseen. Myös siirtymistilanteita on vähemmän. Tämän vuoksi resursseja vapautuu
lapsiryhmän havainnointiin ja montessoriohjaukseen.

5.4 Leikin merkitys
Leikkiä on vaikea määritellä yksiselitteisesti, mutta yleisinä tunnusmerkkeinä pidetään
vapaaehtoisuutta, sisäistä motivaatiota ja tyydytystä. Leikissä itse leikki on tärkeämpää
kuin tulos. Leikki on sosiaalista toimintaa, vaikka yksinkin voi leikkiä. Leikki on lasten itse
rakentamaa toimintaa, eivätkä lapset aseta sille tietoisia tavoitteita. Ainekset leikkiin tulevat
ympäristöstä ja muokkautuvat leikkiin sopiviksi. Leikin avulla lapset hankkivat tietoa ja
kokemuksia heitä ympäröivästä maailmasta. Leikki on myös keino olla vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa, sitä pidetäänkin merkittävänä lapsen kehityksen kannalta. (Hakkarainen
2001, 184; 2008, 99; Kalliala 2008, 39-40.)
Leikkiminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Leikkiä voidaan pitää lapsen
omaehtoisena toimintana ja siksi se on tärkeää myös lapsilähtöisen kasvatuksen kannalta,
jossa painotetaan lapsen aktiivista roolia. Leikissä lapsi opettelee erilaisia taitoja ikään kuin
huomaamattaan. Leikin lisäksi lapset haluavat tehdä samoja töitä kuin aikuiset ja he
ottavatkin mallia työntekijöistä ja vanhemmista lapsista. Lasten työnteko kasvattaa
itsetuntoa ja kykyä ottaa vastuuta, kun lapsi saa suorittaa jonkin työtehtävän itsenäisesti
kokonaisuudessaan. Työntekotilanteissa lapsi oppii vuorovaikutukseen liittyviä hyviä
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tapoja, ottamaan huomioon toisia lapsia, hahmottamaan kokonaisuuksia ja kantamaan
vastuuta. (Karling & Ojanen & Sivén & Vihunen & Vilén 1997, 199-201, 235-236.)

Montessoripäiväkodeissa montessorityöskentely ja omaehtoinen leikki ovat rinnakkain,
joten leikki on hieman erilaisessa asemassa. Haastattelujemme pohjalta voimme todeta, että
omaehtoisen leikin osuus vaihtelee päiväkodin mukaan. Työntekijät toivat ilmi, että vaikka
päiväkodissa

ei

perinteisiä

leluja

olekaan,

lapsilla

on

niitä

kotonaan.

Usein

montessorivälineet kiinnostavat lapsia enemmän, vaikka leluja olisikin tarjolla.
Haastatteluissa

ilmeni

myös

näkemyksiä,

joiden

mukaan

montessoripäiväkoteja

kritisoidaan joskus turhaan vapaan leikin väheksymisestä. Haastateltavien mukaan pienikin
lapsi kaipaa älyllisiä haasteita ja montessorivälineet ovat lapselle kuin herkkupaloja
tarjottimella, josta hän voi valita tekemistä ilman pakkoa. Tätä kautta syntyy valtava
oppimisen ilo ja riemu.

”…lelupäivä viime perjantaina, tuli tämmönen pikkupoika ja
riisu tossa vaatteet. Ja vähä aikaa mietti ja otti kaks pikkuautoa
repusta ja se katto niitä autoja, ja sitte se katto mua ja pani ne
autot lokeroon, ja sanoi että aletaanko taas laskemaan.”
(Haastateltava 3)

Haastatteluissa tuli esiin näkemyksiä, joiden mukaan lapsi tarvitsee enemmän älyllisiä
haasteita. Lapsella on luontainen halu oppia ja montessoripedagogiikka tarjoaa ympäristön,
missä lapsi voi tyydyttää sisäistä oppimishaluaan. Montessoriympäristö ei kuitenkaan sulje
leikkiä kokonaan pois, sillä onhan leikki luontainen osa lapsen elämää. Tämä
montessoriympäristö tukee myös lapsen luovuuden kehitystä, mikä näkyy myös lapsen
leikeissä. Myös montessoripäiväkodissa lapsi voi kehittää leikkejä aivan kuin perinteisessä
päiväkodissa.

Valmisteltu ympäristö tarjoaa lapselle mahdollisuuden osallistua käytännön töihin.
Perinteisessä

päiväkodissa

esimerkiksi

hygieniasäännökset

saattavat

estää

lasten

osallistumisen ruuan jakeluun, mutta montessoripäiväkodissa samoja taitoja on

43
mahdollisuus harjoitella valmistellussa ympäristössä käyttäen välineitä, jotka on tarkoitettu
juuri näiden taitojen harjoittamiseen. Harjoituksia voi toistaa niin paljon kuin haluaa
eivätkä ne ole sidottuina oikeaan ruokailutilanteeseen. Haastatteluista kävi ilmi, että
montessoripäiväkodeissa lapset toimivat ruokailutilanteissa perinteisen päiväkodin lapsia
itsenäisemmin, esimerkiksi jokainen siistii oman paikkansa ruokailun jälkeen erityisesti tätä
tarkoitusta varten olevia välineitä käyttäen.

Haastattelujen perusteella työntekijät erottavat leikin ja montessorivälineillä työskentelyn
toisistaan. Lapset eivät välttämättä tee samanlaista jaottelua eri toimintojen välillä. Lapset
tekevät sitä, mikä heitä kulloinkin kiinnostaa eivätkä ajattele sen olevan leikkiä tai työtä.
Tämän voi havaita esimerkiksi siitä, että vaikka leluja olisikin tarjolla, montessorivälineet
kiinnostavat usein enemmän.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Eräs meitä alun alkaen kiinnostanut seikka montessoripedagogiikassa on lapsen sosiaalisten
taitojen kehitys. Mahdollisuudet, joita montessoripedagogiikka tarjoaa sosiaalisten taitojen
kehittymiselle, avautuivat meille vasta haastateltuamme päiväkotien työntekijöitä. Vaikka
tutustuimme taustateoriaan, emme saaneet oikeanlaista kuvaa sosiaalisten taitojen
merkityksestä. Kun toimitaan montessoripedagogiikan periaatteiden mukaisesti, lapsen
sosiaaliset taidot kehittyvät ilman erityistä panostusta. Tämän vuoksi taustateoriasta ei
löydy erillisiä ohjeita siitä, miten sosiaalista kehitystä täytyy tukea, sillä se on sisällytetty
pedagogiikkaan.

Ymmärsimme

tämän

vasta

tutustuttuamme

käytännössä

montessoripäiväkoteihin. Sosiaalista kehitystä tukee esimerkiksi hajautettu ikäjakauma ja
valmistellun ympäristön periaatteet. Montessoripedagogiikka tarjoaa selvityksemme
perusteella paremmat edellytykset lasten sosiaalisten taitojen kehitykselle kuin perinteinen
päiväkoti.
Lasten luontainen halu ylläpitää järjestystä montessoriympäristössä ilmenee myös
tekemistämme haastatteluista. Lapset huolehtivat ympäristön siisteydestä itse ilman erillistä
käskyä välineillä työskennellessään ja myös muissa tilanteissa kuten ruokailussa.
Valmistellussa ympäristössä on monia pieniltä tuntuvia asioita, joilla on kuitenkin suuri
merkitys lapsen itsenäisyyden kehittymisen kannalta. Lapset esimerkiksi pyyhkivät itse
pöydän ruokailun jälkeen eikä aikuinen tee sitä heidän puolestaan. Nämä pienet asiat
opettavat lapsille vastuuta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja myös ympäristöstään. Kun
vastuullisuuden opettelu aloitetaan jo varhain pienistä asioista, lapsesta kasvaa
tasapainoinen yksilö. Samaan aikaan lapset oppivat huomioimaan toisia ja käyttäytymään
kohteliaasti toisia kohtaan. Myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna sosiaaliset taidot tulevat
huomioiduiksi monella eri tavalla.
Montessoripedagogiikan suurimmat vahvuudet ovat lapsilähtöisyys, yksilöllisyys ja
kokonaisvaltaisuus. Nämä yhdessä valmistellun ympäristön kanssa tarjoavat oivat
mahdollisuudet lapsen vahvan itsetunnon ja minäkäsityksen kehittymiselle. Varhaislapsuus
on elämän vaiheena hyvin merkittävä, sillä lapsista kasvaa tulevaisuuden aikuisia, jotka
rakentavat toivottavasti parempaa maailmaa. Vahva itsetunto on lähtökohta vastuulliseen
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aikuisuuteen kasvamiselle.
Yksilöllisyys

ja

lapsilähtöisyys

ovat

periaatteita,

joita

korostetaan

kaikissa

montessoripäiväkodeissa. Syynä tähän on, että lapsi on montessoripedagogiikan keskeinen
lähtökohta, jonka ympärille koko toiminta rakentuu. Kaikissa montessoripäiväkodeissa
toimitaan samojen periaatteiden pohjalta, mutta käytännön toiminnassa saattaa olla
paljonkin päiväkotikohtaisia eroja. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, onko työntekijöillä
montessoriohjaajan

koulutus.

Lapsen

yksilöllisyys

tulee

huomioiduksi

etenkin

kasvatuskumppanuuden kautta, mikä on montessoripäiväkodeissa vahvassa asemassa.
Päiväkodeissa, joihin teimme haastattelut, kasvatuskumppanuutta on helppo toteuttaa
senkin vuoksi, että ne ovat pieniä ja tiiviitä.
Montessoripäiväkodin puitteet mahdollistavat lapselle onnistumisen kokemuksia tavallista
päiväkotia enemmän, koska kilpailua on vähemmän ja jokainen voi keskittyä omaan
tekemiseensä. Jokainen voi edetä omaan tahtiin, eikä kaikilta odoteta samoja suorituksia.
Jos ryhmässä on lapsi, jolla on erityisiä vaikeuksia jonkin asian oppimisessa, hän ei
kuitenkaan joudu ryhmässä negatiivisella tavalla ylimääräisen huomion kohteeksi, koska
ryhmässä on joka tapauksessa eri tasoisia lapsia. Tämä edesauttaa vahvan itsetunnon
kehittymistä.
Montessoripäiväkodeissa pyritään siihen, että lapsiryhmä toimisi mahdollisimman
itseohjautuvasti. Esimerkiksi montessoripäiväkodin valmisteltuympäristö helpottaa lasten
itsenäistä toimintaa ja lapset ovat vastuussa ympäristön huolehtimisesta. Lapset saavat
mahdollisuuksia ratkaista itse konfliktitilanteita ennen kuin aikuinen puuttuu tilanteisiin.
Aikuinen puuttuu vain niihin tilanteisiin, joita lapset eivät itse kykene hoitamaan.
Perinteisellä puolella tähän ei ainakaan yhtä tietoisesti pyritä eikä se ole edes mahdollista
pienten lasten ryhmissä. Ryhmän rakenne vaikuttaa aikuisen toimintaan ryhmässä.
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7. POHDINTA
Alkuperäinen käsityksemme montessoripedagogiikasta varhaiskasvatuksessa oli, että
montessoripedagogiikkaa

toteutetaan

hyvin

vaihtelevasti

eri

päiväkodeissa.

Montessoripedagogiikkaa voidaan soveltaa monella tavalla, mikä avaa miltei rajattomasti
käyttömahdollisuuksia. Harjoitukset voi muokata lapsiryhmän mukaan ja tarvittaessa
vaihtaa harjoituksia lasten mielenkiinnon mukaan.
Opinnäytetyöprosessin

aikana

näkemyksemme

montessoripedagogiikasta

kuitenkin

muuttui. Jokaisen päiväkodin toimintatavoissa on varmasti eroavaisuuksia, vaikka taustalla
oleva pedagogiikka on sama. Kuitenkin tulisi huolehtia siitä, ettei montessoripedagogiikan
perusajatus kokonaisvaltaisuudesta kärsi. Jos pedagogiikkaa sovelletaan liian radikaalisti tai
vain

osittain,

läheskään

kaikki

pedagogiikan

hyödyt

eivät

tule

esille.

Montessoripedagogiikka on kokonaisvaltaista kasvun tukemista, kronologisesti etenevää
välineistöä, jossa vaikeampi seuraa helpompaa. Jos montessoripedagogiikkaa käytetään
vain osittain, ei siitä ole lapsille vastaavaa hyötyä. Kulttuurin ja persoonan mukaan
soveltaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta käytännössä pystytään toimimaan niin kuin
on tarkoituksenmukaista. On tärkeää, että päiväkodin työntekijät ovat sisäistäneet
montessorilaisen ajattelutavan. Muuten montessoripedagogiikan osuus jää näennäiseksi.
Kaikkien täytyy puhaltaa yhteen hiileen, niin kuin työyhteisössä yleensä. Jos työntekijän
oma arvomaailma ja montessoripedagogiikan arvomaailma ovat liian kaukana toisistaan, on
päiväkodin toimintaan sitoutuminen varmasti vaikeaa, eikä palvele itse tarkoitustaan.
Silloin työntekijä ei voi toimia päiväkodissa lasten edun mukaisesti.
Haastattelujen lisäksi olisimme voineet liittää opinnäytetyöhön havainnointia, mutta
resurssit eivät tähän riittäneet. Ohjaajan roolin hahmottaminen on haastavaa ilman
henkilökohtaista käytännön kokemusta. Saamamme käsityksen mukaan ohjaajan rooli on
ohjata lasta eteenpäin silloin, kun aika on otollinen ja muuten pysytellä taustalla
havainnoimassa lapsen työskentelyä. Voi olla hyvinkin haastavaa keskittyä tarkkailemaan
lapsiryhmää ja päättää, miten jakaa omat voimavaransa lapsien kesken, kun kaikkia ei voi
ohjata yhtä aikaa.
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Haastattelutilanteissa huomasimme, että kysymyksiä olisi voinut hioa vielä enemmän.
Olisimme voineet käyttää enemmän aikaa niiden pohtimiseen, sillä osa oli ehkä liian laajoja
ja osa ymmärrettiin väärin. Jälkikäteen huomasimme, että emme olleet saaneet kaikkiin
kysymyksiin sellaista vastausta, jota olimme odottaneet. Kun kysyimme haastattelujen
lopussa, onko haastateltavilla jotakin lisättävää, esille nousi monia mielenkiintoisia
seikkoja. Olisi ollut hyvä, jos lopussa olisi ollut enemmän aikaa vapaalle keskustelulle.
Noudatimme haastatteluissa ehkä liiankin tarkasti etukäteen mietittyjä haastatteluteemoja.
Toisaalta itse haastattelutilanteessa kysymysten uudelleenmuotoilu on hankalaa ja olisi
hämmentänyt toista haastattelijaa. Myös tulosten tulkinta olisi vaikeutunut. Kokonaisuutena
haastattelut onnistuivat mielestämme hyvin. Haastattelujen jälkeen päädyimme muuttamaan
tutkimuskysymyksiä,

sillä

haastattelut

auttoivat

meitä

huomaamaan,

että

montessoripedagogiikka on kokonaisvaltaista kasvun tukemista eikä mitään osa-aluetta
korosteta ylitse muiden. Vasta haastattelujen jälkeen montessoripedagogiikka avautui
meille kokonaisvaltaisesti.
Meidän opinnäytetyömme on kuvaileva ja esittelee montessoripedagogiikan teorian
kattavasti,

joten

opinnäytetyöhömme

tutustumalla

saa

perustiedot

montessoripedagogiikasta. Seuraavaa opinnäytetyötä varten voisi valita työmme pohjalta
jonkin osa-alueen, esimerkiksi äidinkielen välineet, ja selvittää miten ne tukevat
esimerkiksi kielellistä kehitystä. Montessoripedagogiikka on aiheena laaja ja yleisen
perehtymisen jälkeen voisi tutkimuskohteeksi nostaa melkeinpä minkä osa-alueen tahansa.
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Liite 1. Haastatteluteemat

Haastatteluteemat
Yleistä päiväkodista
1

Mikä on työntekijän koulutus, onko käynyt montessoriohjaajan koulutuksen?

2

Miten kiinnostuit montessoripedagogiikasta? Oletko työskennellyt tavallisessa
päiväkodissa ennen montessoripäiväkotia?

3

Montako montessoriohjaajan koulutuksen saanutta työntekijää päiväkodissanne on?

4

Onko lisäkoulutusta ollut saatavilla?

5

Miten päiväkotinne asiakkaaksi tullaan?

6

Minkälaista yhteistyötä päiväkodin ja kotien/vanhempien kanssa tehdään?

7

Mikä on mielestäsi montessoripedagogiikan asema verrattuna tavalliseen
päivähoitoon? Miten se eroaa siitä?

8

Tekeekö päiväkotinne yhteistyötä muiden montessoripäiväkotien kanssa?

Yleistä montessoripedagogiikasta
9

Miten tarkasti Montessorin alkuperäisiä oppeja noudatetaan? Mikä on
montessoripedagogiikassa sellaista yleistä, mitä jokaisessa montessoripäiväkodissa
pitäisi olla ja mistä saa ohjaaja itse päättää?

10 Mitkä ovat montessoripedagogiikan vahvuudet?
11 Millä tavalla montessori-pedagogiikka on huomioitu
varhaiskasvatussuunnitelmassa? Huomioidaanko siinä montessoripedagogiikan
mukaiset herkkyyskaudet?
12 Miten montessoripedagogiikka on huomioita päiväkotinne tilojen suunnittelussa?
13 Onko Montessorityöskentelylle varattu jokin erityinen aika?
14 Miten montessoripedagogiikka näkyy muulloin kuin montessorivälineillä
työskenneltäessä?
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Lapsen kehityksen tukeminen
15 Miten lapsen kehitystä montessorityöskentelyssä seurataan?
16 Miten montessoripedagogiikka tukee kehityksen eri osa-alueita? Tukeeko se jotain
osa-aluetta erityisesti?
17 Mitä erityistä annettavaa montessoripedagogiikalla on lapsen kehitykselle?
18 Mitä erityisiä valmiuksia montessoripedagogiikka antaa lapselle?

Ohjaus
1

Miten montessoriohjaustilanne käytännössä toteutuu? Toteutuvatko ohjaustilanteet
Montessorin määrittelemien ohjeiden mukaisesti?

2

Mikä on ohjaajan kannalta haastavinta?

3

Miten lapset työskentelevät välineillä? (Saavatko lapset työskennellä yhdessä, jos
haluavat? )

4

Miten ohjaaja toimii, jos lapsella on vaikeuksia tehtävän suorittamisessa?

5

Miten lapset toimivat ryhmänä?

