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Montessori ja Varga-Neményi -opetustyyleistä

Marjatta Näätänen

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Helsingin yliopisto

Solmuun on jo vuosia kerätty tiedostoja unkarilaisesta
Varga-Neményi -alkuopetusmenetelmästä. Tänä vuon-
na on saatu myös tiedostoja Maria Montessorin ope-
tustyylistä. Tässä kirjoituksessa verrataan lyhyesti näi-
tä kahta toisiinsa. Kiitän asiantuntevista kommenteista
Outi Suorttia ja Anni Lampista.

Molemmat matematiikan alkuopetustyylit sisältävät
paljon samoja aineksia: kaikkien aistien ja hienomo-
toriikan harjoittaminen, fyysinen aktiivisuus, ikäkau-
den mahdollisuuksien huomioiminen, runsas ja harkit-
tu apuvälineiden käyttö. Apuvälineiden käytössä Mon-
tessori oli edelläkävijä, hänen työtään erityisesti väri-
sauvojen käytön suhteen jatkoi Cuisenaire. Montesso-
rilla sauvoilla on ominaisuutena niiden pituus, Geor-
ges Cuisenaire laajensi sauvojen käyttöä neljän perus-
laskutoimituksen havainnollistamisesta murtolukujen,
pinta-alan, tilavuuden ja neliöjuuren havainnollistami-
seen sekä yhtälöiden ratkaisemiseen. Caleb Gattegno
kehitti ja levitti näitä ideoita ja Varga seurasi tätä käy-
täntöä, joten värisauvojen käytön suhteen on eroja.

Montessoriopetuksessa siirrytään sauvoista helmimate-
riaaliin. Niillä lasketaan peruslaskutoimitukset, pait-
si jakolaskua, jolle on omat välineensä. Helmillä voi-
daan laskea neliöitä, kuutioita, peruslaskutoimituksia
eri lukujärjestelmillä, havainnollistaa murto- ja desi-
maalilukuja. Montessorin opetuksessa tutustutaan suu-
riin lukuihin jo esikouluiässä ja keskitytään peruslas-
kutoimitusten hallintaan myös suurilla luvuilla. Varga-

Neményi -opetuksessa pohjustetaan matematiikan pe-
rusteita pitkään pienellä lukualueella, 1. luokalla luku-
alue on 0 - 20 ja 2. luokalla 0 - 100. Jo alkuvaiheessa
hankitaan kokemuksia myös muista kuin kymmenjär-
jestelmästä.

Unkarilaisilla on toisena perusvälineenä loogiset palat
logiikan harjoittamista varten.

Montessorin välineet ovat hienostuneita ja materiaalit
houkuttelevat koskettamaan niitä, unkarilaisten voivat
olla halpoja jokapäiväisiä esineitä, vaikka munakenno-
ja ja papuja. Myös Montessorissa on tarjolla jokapäi-
väisiä esineitä matematiikkapelien nimellä. Kumpikin
tyyli käyttää etenemistä konkreettisesta, omasta koke-
muksesta lähtien matematiikan käsitteitä pohjustaen.
Perustana on usko siihen, että lapsella on oma rajaton
valmius ja halu oppia ja tätä omaa keksimistä tuetaan.

Montessori korostaa varsinkin alussa yksittäistä, hil-
jaista työskentelyä. Tehtäviä tehdään myös usein pa-
reittain tai pienissä ryhmissä, tai lapset vain seuraavat
pidemmälle ehtineen lapsen työskentelyä. Unkarilaises-
sa tyylissä korostetaan asiasta puhumista, opettajan
johdattelemaa keskustelua ja usein jokaisella lapsella
on käytössään samanlaiset välineet yhtä aikaa ja koko
luokka on mukana samassa toiminnassa. Montessori ei
käytä kotitehtäviä, unkarilaiset käyttävät.

Aina, kun mahdollista, harjoitellaan Varga-Neményi -
menetelmässä kumpaankin suuntaan menemällä; esi-
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merkiksi kerro kuvasta, tee laskutehtävä – kääntäen,
lähtemällä laskutehtävästä oppilas tekee siihen sopi-
van kuvan tai asetelman. Apuvälineiden käyttö päätyy
asian esittämiseen ”matematiikan kielellä”.

Maria Montessorin esittämä käsitys oppimisesta ja hä-
nen pedagogiansa opetustyyli olivat jo vuosisadan alus-
sa samankaltaiset kuin parikymmentä vuotta myöhem-
min aloittaneen Vygotskin. Unkarilainen opetustyyli
sai vaikutteita Vygotskiltä – kuten lähteminen lapsen
lähiympäristöstä ja tästä laajentaen.

Välineiden suunnitelmallisen käytön avulla lapsi etenee
matematiikan oppimisessa kuin valmista polkua kul-
kien. Hän voi myös palata aikaisempiin välineisiin, jos
lisäharjoittelua tarvitaan.

Seuraavassa on Solmuun kerättyjä tiedostoja Maria
Montessorin opetustyylistä:

Numerossa 1/2008 ilmestynyt kirjoitus Maria Montes-
sorista:
http://solmu.math.helsinki.fi/2008/1/

montessori.pdf

Yleisesitys Montessori-opetustyylistä:
http://solmu.math.helsinki.fi/2008/montessori/

montessorikasvatuksen_olemuksesta.pdf

Geometrian peruskäsitteiden opettamiseen keskittyvä
esitys Montessori-opetustyylistä:
http://solmu.math.helsinki.fi/2008/montessori/

montessorikasvatuksen_olemuksesta_geometria.pdf
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