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T i iv ist elmä:

Tutkielman tavoitteet ja keinot : Tämän tutkielman tavoit teena on selvit t ää onko
Piotr Bazian salamapelimenetelmä toimiva opetusmetodi ja miten se soveltuu lahjak-
kaan oppilaan opettamiseen. Aiemmissa kyseist ä metodia tarkastelleissa pro gradu -
tutkimuksissa on saatu posit iivisia tuloksia sen toimivuudesta varhaisopetuksessa. Sa-
lamamenetelmän olisi tarkoitus toimia esikouluikäisten opetuksesta aina lukiolaisten
opetukseen ast i, mutta sen toimivuudesta yläkoulun tai lukion matemat iikan opetta-
misessa ei ole juurikaan saatu tuloksia.

Tutkimukseen osallistui 4 oppilasta, joista kolme opiskelee normaalia taht ia ala-
koulun toisella luokalla. Osa oppilaista on osallistunut jo päiväkot i-ikäisinä salama-
menetelmän tutkimuksiin, joten opetustuokiot normaalin opetuksen rinnalla on heille
tut tu asia. Tämän tutkielman pääpainoon lahjakkaan oppilaan opettamisessa salama-
menetelmällä. Kyseinen oppilas oli tutkimushetkellä alakoulun kolmannella luokalla
ja hänen kanssaan opiskelt iin yläkoulun ja lukion matemat iikkaa. Empiirinen tutki-
musaineisto on kerät ty keväällä 2012 videoitujen opetustuokioiden muodossa, kaikki
tuokiot on lit teroitu. Näist ä lit teroinneista läht ien on tarkasteltu metodin toimivuut-
ta. Tämän tutkimuksen selvin eroavuus aiempiin salamamenetelmää tarkasteleviin
pro gradu -tutkielmiin onkin siinä, et t ä tuokioilla tapahtuneet opettajan ja oppilaan
väliset keskustelut ovat suurilta osin näht ävillä. Tällä tavalla lukija pystyy itse teke-
mään havaintoja tuokion kulusta ja arvioimaan menetelmän toimivuutta.

Tulokset ja johtopäätökset : Tutkimukseen osallistuneiden kolmen 2-luokan oppi-
laan oppiminen salamamenetelmän puit teissa voidaan nähdä onnistuneeksi. Oppi-
lasläht öinen opetus antoi oppilaille mahdollisuudet edetä omaa taht ia ja paikoin he
tekivät erit t äin nokkelia matemaatt isia päätelmiä. Huolen aiheen antoi salamame-
netelmän käyt ännön opettamiseen luodut keinot , joista osa alkoi olla jopa kompas-
tuskivi oppimiselle, kun opeteltavissa asioissa ment iin tarpeeksi pitkälle. Opiskelussa
voit iin edetä onnistuneest i, kunhan otet t iin käyt t öön hieman tavanomaisemmat opis-
kelumuodot kynän ja paperin avulla.

Lahjakkaan oppilaan opiskelu salamamenetelmän keinoin antoi lähes pelkäst ään
posit iivisia tuloksia. Opiskelu tapahtui suureksi osaksi tutkivan matemat iikan oppi-
misen keinoin siten, et t ä oppilas teki opettajan antamien teht ävien avulla päätelmiä
ja kokosi päätelmist ään teoriaa käsitelt äväst ä asiasta. Opettajan t ärkein rooli oli teh-
t ävien antamisessa, kysymyksien esit t ämisess̈a ja oppilaan oikeiden johtopäät östen
varmentamisessa. Lahjakkaan oppilaan oppimista tarkastelt iin lis̈aksi Pirien & Kie-
renin ymmärt ämisen vaiheiden teorian kautta. Tät ä kaut ta saat iin tarkasteltua eri
näkökulmasta lahjakkaan oppilaan ajat teluprosessia, ja esille tuli erityisest i oppilaan
taito reflektoida ja muokata tekemiään päätelmiä. Nämä taidot tehost ivat tutkivan
oppimisen toimivuutta. Tutkimuksen oppilaan kohdallamenetelmä toimi erinomaises-
t i ja sesaattaa soveltuaeriyt t ävänä opetusmuotonamyösmuille lahjakkailleoppilaille.
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LUKU 1

Johdant o

Salamamenetelmän toimivuut ta on testat tu vuodesta 2009 läht ien sekä Puolassa
ett ä Suomessa ja aiheesta on valmistunut useita pro gradu -tutkimuksia. Niist ä saa-
tujen tulosten mukaan metodi sopii hyvin esiopetukseen ja alakoulun ensimmäisille
luokille, mutta salamamenetelmän toimivuudesta sen jälkeen on vähemmän tulok-
sia. Tämän tutkimuksen yhtenä keskeisimmist ä päämäärist ä onkin saada jonkinlaista
selvyyt t ä siitä, miten metodi toimii, kun oppilaat kasvavat ja opetet tava asiasis̈alt ö
menee matemaatt isest i pidemmälle. Tät ä varten keväällä 2012 järjestet t iin erääss̈a
Jyväskylän alakoulussa kolmen kuukauden aikana opetuskokeilu, jonka kaikki tuo-
kiot videoit iin. Tällä tavalla kerätyst ä empiirisest ä materiaalista on tarkoitus saada
vastauksia kysymyksiin. Tämän tutkimuksen tulokset nojaavat suurelta osin videoi-
duista tuokioista tehtyihin lit terointeihin. Lukuun 6. on lit teroinneista koot tu t ämän
tutkimuksen kannalta merkit t ävimpiä tuokioiden osia tai lähes kokonaisia tuokioita.
Näiden avulla pääst ään käsiksi siihen, mit ä tuokioilla on todella tapahtunut ja siihen,
millaisia keskusteluita oppilas ja opettaja kävivät . Lukija voi näiden kautta itse teh-
dä päätelmiä salamamenetelmän toimivuudesta.

Tutkimukseen osallistuneista neljäst ä oppilaasta kolme käy normaalia taht ia ala-
koulun toista luokkaa, mutta neljäs oppilas on havait tu matemaatt isest i erit t äin lah-
jakkaaksi. Hänen tuokioilla oli tarkoituksena opiskella yläkoulun ja lukion oppimää-
rien sis̈alt öjä oppilasjohtoisest i salamametodin keinoin. Vaikka kyseist ä oppilasta ei
voida verrata ikäns̈a ja taitojensa puolesta yläkoulun tai lukion oppilaaseen, näist ä
tuokioista saat iin silt i jonkinlaista kuvaa siit ä, miten salamametodi toimii tuon tason
matemat iikan opiskelussa.

Lahjakas oppilas tarvitsee tukea siinä miss̈a muutkin oppilaat . Tavanomaisessa
luokkat ilassa tuen antaminen lahjakkaalle oppilaalle on usein ongelmallista tai tu-
ki keskitet ään oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Turhautuminen ja sen kautta
syntyvät mahdolliset mot ivaat io-ongelmat saattavat tukahduttaa mahdollisest i he-
delmällisen oppimisen t ien jo alkuunsa, ja onkin mielenkiintoista tutkia olisiko sa-
lamamenetelmä toimiva vaihtoehto lahjakkaan oppilaan eriyt t ämiseen. Lahjakkaan
oppilaan opettamiseen perehdyt ään tarkemmin kappaleessa 3.3.

Tutkielman lopussa käsitellään kahta kolmioihin liit tyvää lauset ta ja niiden so-
veltamista, jot ta t ämä pro gradu -tutkielma täyt t ää matemat iikan ja t ilastot ieteen
laitoksen vaat imukset.
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LUKU 2

K uvaus menet elmäst ä

2.1. Taust aa
Salamapelimenetelmän on kehit t änyt Suomessa asuva puolalainen lääkäri Piotr

Bazia. Hän on esit t änyt teesin: ”sopivin matemat iikan opetusryhmän koko on yksi
oppilas”. Bazian mukaan oppilaalla on t ällöin opettajan t äysi huomio ja tuokiot voi-
daan järjest ää ajallisest i ja sis̈allön puolesta t äysin oppilaan ehtojen mukaan. Toinen
merkit t ävä asiamenetelmäss̈a on, et t ä jokainen opetustuokio on noin 5− 10minuutt ia
pitkä. Hän kertoo, et t ä oppilas jaksaa keskit tyä t ämän ajan mahdollisimman hyvin.
Nimi Salamapeli tuleemenetelmän alkuvaiheista, jolloin oppilaalle opetetaan legopa-
likoita apuna käyt t äen peruslaskutaitoja, kuten luonnollisia lukuja ja niiden laskutoi-
mituksia. Bazian mukaan menetelmä soveltuu 4-vuot iaan lapsen opettamisesta aina
lukioikäisen nuoren opettamiseen. Täss̈a tutkielmassa on aineistona neljän 8− 9 vuo-
tiaan lapsen opetustuokiot , joten heidän tuokioissaan paino ei ole enää peruslaskutai-
tojen opettelussa. Tarkemmin salamamenetelmän ja t ämän tutkielman päämäärist ä
luvuissa 2.3. ja 4.

2.2. Perusper iaat t eet
Bazian salamaopetuksen perusperiaat teet on t iivistet ty kahdeksaan kohtaan (läh-

teet Mauno, Vuorela).

(1) Työnteko
Oppilaan oma työpanos on menetelmän t ärkein periaate. Etenemisno-

peuteen vaikut taa oppilaan ominaisuudet. Opettajan t ärkein rooli on tukea
oppijan oppimisprosessia ja luoda opt imaalinen oppimisympärist ö.

(2) Yksilöllinen opetus
Opettaja opettaa vain yht ä oppilasta kerrallaan. Näin lapsi saa aikuisen

t äyden huomion. Mikäli mahdollista, oppimisympärist öss̈a ei ole oppijan ja
opettajan lis̈aksi muita henkilöit ä. Tällä tavalla häiriötekijöit ä saadaan mi-
nimoitua.

(3) Ei arvostelua
Opetuksen tavoit teena on, et t ä lapsi oppii. Suoritumisesta ei anneta ar-

vosanoja eikä lapsia vertailla keskenään. Lasta voidaan kehua, kun hän oppii
uut ta.
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2.3. SALAMAMENETELMÄN PÄÄMÄÄRÄT 3

(4) Tehokas ajankäyt t ö
Opettajan ja oppilaan välisess̈a kommunikoinnissa käytet ään nopeinta

mahdollista tapaa eli suullista ilmaisua oppilaan omalla äidinkielellä, mikäli
mahdollista. Oppilas vastaa suullisest i ja ratkaisee teht ävät ”pääss̈aän” kun-
nes oppii kirjoit tamaan, usein myöhemminkin.

(5) Ei aikatavoit teita
Yksilöllisess̈a menetelmäss̈a edetään oppilaan omaa taht ia. Oppilaan hi-

taudesta ei rangaista, mutta nopeaa oppimista voidaan kehua. Opettajan tu-
lisi osata päätellä kunkin oppilaan omien kykyjen mukaan mit ä taht ia ope-
tuksessa kannattaa edetä.

(6) Varhaisopetus
Opetus aloitetaan 3− 6 vuoden iäss̈a. Matemaatt isia käsit teit ä, kuten lu-

ku, yhteenlasku, murtoluku jne. tuodaan mukaan opetuksessa jo hyvin var-
hain.

(7) Kertaus
Jokaisen opetuskerran alussa palautellaan mieleen mit ä viime kerralla on

käyty läpi. Näin opetus nivoutuu yhteen ja oppilaan mieleen jää selkëa käsi-
tys etenemisest ä.

(8) Leikinomaisuus
Varsinkin esiopetuksessa on tärkëaä, et t ä oppiminen on lapselle hauskaa

ja hän osallistuu mielellään opetustuokioihin. Mikäli lapsi on väsynyt tai ha-
luton, ei opetuksessa kannata sillä kerralla edetä, t äss̈a tarvitaan opettajalta
t ilanne- ja oppilaskohtaista harkintakykyä.

2.3. Salamamenet elmän päämäär ät
Tiivistet tynä salamaopetuksessa tavoit teena on opettaa lapselle tehokkaast i mate-

maatt isia perustaitoja. Lis̈aksi lapsen matemaatt ista ajat telua pyrit ään kehit t ämään.
Opettajan rooli on olla yst ävällinen ja rauhallinen ohjaaja. Opetustuokio kahdestaan
aikuisen kanssa voi olla lapselle aluksi outo ja siksi onkin t ärkëaä, et t ä t ilanteesta
saadaan mahdollisimman rento alusta läht ien, jot ta lapsi uskaltaa jatkossa puhua
avoimest i. Lapsi saat taa alkaa puhumaan mist ä vaan kesken tuokion ja t ämänkaltai-
set jutustelut ovat vain hyödyksi jatkoa ajatellen, kun hän kokee tuokion mukavaksi
opiskeluympärist öksi. Opettajalta ei vaadita varsinaista matemaatt ista koulutusta.
Oletuksena on, et t ä opet tajan matemaatt iset taidot ovat ainakin aluksi paljon suu-
remmat kuin nuoren lapsen. Myöhemmin opettajan matemaatt isista taidoista on kui-
tenkin hyötyä varsinkin, jospääst ään niin pitkälle lapsen kanssa, et t ä hän osaa esit t ää
kysymyksiä, joihin opettaja ei ole valmistautunut.



LUKU 3

Taust at iet oja

3.1. Pir ien & K ierenin t eor ia
Pirien & Kierenin teoria selit t ää ymmärt ämisen vaiheita oppimisessa. Siinä ym-

märryksen kasvu on kokonaisvaltainen, dynaaminen, vaiheistet tu ja ei-lineaarinen pro-
sessi. Sen sijaan, et t ä ymmärt äminen olisi t iedon hankintaa ja löyt ämist ä, senähdään-
kin jatkuvana ja kehit tyvänä prosessina, jossa on hierarkkiset vaiheet. Oppimisessa
voi tapahtua myös takaisin kiertymist ä, jolloin oppija palaa menneeseen vaiheeseen.
Seuraavaksi esitellään t ämän teorian kahdeksan sis̈akkäist ä vaihet ta (Joutsenlaht i, s.
69-73).

(1) Alkeist iet ämisen vaihe (Primit ive knowing PK)

(2) Mielikuvan muodostamisen vaihe (Imagemaking IM)

(3) Mielikuvan hallinnan vaihe (Image having IH)

(4) Ominaisuuksien huomioimisen vaihe (Property not icing PN)

(5) Formalisoinnin vaihe (Formalising F)

(6) Havaitsemisen vaihe (Observing O)

(7) Jäsent ämisen vaihe (Structuring S)

(8) Keksimisen vaihe (Invent ising I)

Alkeist iet ämisen vaiheessa (PK) oppijalla on esit iedot käsit teist ä, joita hän tar-
vitsee uuden käsit teen ymmärt ämiseen. Tät ä teoriaa voidaan käyt t ää miss̈a tahansa
oppijan ymmärt ämisprosessin alkut ilassa, eikä pelkäst ään alkeellisen matemat iikan
kanssa. Tämän tutkimuksen tuokioissa yhtenä opetet tavana aiheena oli murtolukujen
yhteenlasku, joten tuodaan siit ä havainnollistava esimerkki. Alkeist iet ämisen vaihees-
sa oppija hallitseemurtolukujen käsit teen ja kokonaislukujen yhteenlaskun, mutta ei
osaa murtolukujen yhteenlaskua.

Mielikuvan muodostamisen vaiheessa (IM) oppija lähtee muodostamaan hallitse-
miensa käsit teiden avulla uusia kokonaisuuksia. Apuna täss̈a ovat mielikuvat ja kon-
kreet t iset objekt it , joiden avulla oppija kykenee tekemään rakenteellisia muutoksia
malliinsa, vaikka ymmärrys käsitelt äväst ä asiasta ei olekaan vielä kovin kehit tynyt .
Murtolukujen yhteenlaskussa oppimista voidaan tukea konkreet t isilla malleilla, esi-
merkiksi murtolukupiirakoilla. Näit ä voidaan yhdistellä ja todeta, et t ä myös sum-
maksi tulee murtoluku.
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3.2. AIKAISEMMAT OPETUSKOKEILUT 5

Seuraavassa vaiheessa, eli mielikuvan hallinnassa (IH) henkilö ei enää tarvitsekon-
kreet t isia apuvälineit ä käsit teen kanssa toimimisessa, vaan hän pystyy käsit telemään
ja toimimaan mentaalimallinsa kanssa ilman niit ä. Oppija pystyy myös havaitsemaan
mahdolliset rist iriidat mallinsa toiminnassa, mutta ei aina pysty ymmärt ämään mist ä
ne johtuvat . Murtolukujen yhteenlaskun kohdalla oppija kykenee toimimaan symbo-
litasolla ja ymmärt ää, et t ä murtoluvut kuvaavat osien määrää.

Ominaisuuksien huomioimisen vaiheessa (PN) oppija kykenee luokit telemaan ha-
vannoimaansa ilmiöt ä sen eri ominaisuuksien kautta. Lis̈aksi hän kykenee manipu-
loimaan sit ä, mikä taasmahdollistaa etenemisen ja pääsemisen asian ymmärryksess̈a
korkeammalla tasolle. Murtolukujen yhteenlaskussa oppija osaa manipuloida murto-
lukuja siten, et t ä niiden yhteenlasku onnistuu.

Formalisoinnin vaiheessa (F) oppijalla on jo hallussa tutkit tavan käsit teen ylei-
set ominaisuudet, jot ta hän kykenee operoimaan symbolisest i ilman jatkuvaa yhteyt-
t ä mielikuviinsa. Murtolukujen yhteenlaskussa oppija pystyy laskemaan kaikenlaisilla
murtoluvuilla riippumatta siit ä, kuinka suuria osat ovat . Hän ei tarvitse enää kon-
kreet t isia malleja vaan kykenee toimimaan täysin symbolisest i.

Havaitsemisen vaiheessa (O) oppija observoi ja reflektoi edellisess̈a vaiheessa luo-
miaan käsityksiä. Tämän kautta hän kykenee kehit t ämään niit ä edelleen ja luomaan
uusia matemaatt isia päätelmiä. Murtolukujen yhteenlaskussa oppija ymmärt ää, et t ä
sama murtoluku voidaan esit t ää useassa muodossa ja oikeat nimit t äjät saadaan tar-
kastelemalla kaikkia yhteenlasket tavia murtolukuja.

Seuraavassa vaiheessa oppija pyrkii poht imaan formaaleja havaintojaan yleisenä
teoriana, t ät ä kutsutaan jäsent ämisen vaiheeksi (S). Tällöin hän on t ietoinen luomien-
sa matemaatt isten lauseiden riippuvuussuhteista ja pyrkii loogisten tai matemaatt is-
ten väit östen avulla todistamaan niit ä. Murtoluvut voidaan nähdä järjestet tynä pa-
rina a

b ja niiden yhteenlasku onnistuu yleist ä laskualgomitria käyt t äen.

Keksimisen vaiheessa (I) oppija pääseeeroon kaikista asiaan liit tyvist ä ennakkokä-
sityksist ä. Hänellä on t äysin jäsentynyt kuva teoriasta, t ämä kaikki muodostaa uuden
PK vaiheen tulevalle ymmärryksen prosessille. Murtolukujen yhteenlaskussa uutena
tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi lukunelikon

a
b
c
d
ja sen laskutoimitusten tar-

kastelu.

Pirien & Kierenin teoriaa käytet ään myöhemmin, kun tarkastellaan pidet tyjä ope-
tustuokioita ja itse salamamenetelmää.

3.2. A ikaisemmat opet uskokeilut
Salamamenetelmää on tutkit tu Suomen lis̈aksi Puolassa. Vuodesta 2009 alkaen

Krakovan yliopistossa tutkimusta on vetänyt tohtori Barbara Newolska. Suomessa
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toteutet tuja gradututkielmia salamamenetelmäst ä on ohjannut lehtori emeritus Lau-
ri Kahanpää, Piotr Bazian rinnalla. Vuodesta 2012 eteenpäin gradututkielmia on al-
kanut ohjata FT Petri Juut inen. Kes̈aän 2014 menness̈a t ällaisia tutkimuksia on jär-
jestet ty yhteens̈a 11 kappalet ta, joista suurin osa on valmistunut. Tutkimuspaikkoina
on toiminut kaksi päiväkot ia ja kaksi alakoulua. Lis̈aksi on järjestet ty seminaareja
opetusmenetelmän esit telemiseksi. Valmistuneiden laadullisten tutkimusten tulokset
viit taavat siihen, et t ä salamamenetelmällä voidaan opettaa ainakin pienille lapsille
tehokkaast i matemat iikkaa, ja oppilaat ovat pit äneet tuokioista.

3.3. Lahjakkaan oppilaan opet t amisest a
Lahjakkuutta ja älykkyyt t ä voidaan määritellä monin eri tavoin. Oppilaan kyvyt

jossakin aineessa eivät vält t ämät t ä kerro, et t ä hän olisi kaikissa oppiaineissa yhtä
lahjakas oppimaan. Lähes kaikissa lahjakkuuden määritelmiss̈a älykkyys tulee jolla-
kin tavalla esille. Lis̈aksi älykkyyt t ä havainnollistamaan on luotu monia eri teorioita.
Älykkyysosamäärä oli pitkään ainoa tapa testata lapsien älykkyyt t ä, mutta t ällaiset
test it mit taavat vain joitain älykkyyden puolia (Uusikylä, s. 38− 39). Kaufmanin ja
Harrisonin (1986) mukaan älykkyystest it ennustavat menestyst ä niillä akateemisilla
aloilla, joita varten test it on luotu. He sanovat lis̈aksi, et t ä lahjakuut ta voidaan tes-
tein huomata myös vaikeammin havait tavista ryhmist ä, esimerkiksi vammaisista tai
alisuoriutujista.

Renzullin (1985) mallissa lahjakkuuteen johtavat keskitason ylit t ävä kyvykkyys,
luovuus ja mot ivaat io. Tät ä mallia on krit isoitu esimerkiksi sillä, et t ä älykkäät ali-
suoriutujat jätet ään lahjakkuuden ulkopuolelle, koska heiltä puut tuu opiskelumot i-
vaat io. Salamamenetelmäss̈a aivan alusta läht ien on vahvast i mukana konkreet t iset
mallit . Nämä saattavat edesauttaa sekä mot ivaat ion luomisessa ett ä ylläpit ämisess̈a.
Lis̈aksi opettajan voi olla helpoimpi yksilöllisen opetuksen vuoksi havaita mikäli op-
pilaan mot ivaat io alkaa jossain vaiheessa vähenemään (Uusikylä, s. 45− 47).

Tannerbaumin (1986) mukaan on viisi tekijää, jotka mahdollistavat lapsen lahjak-
kaaksi tulemisen:

(1) Korkeatasoinen yleinen älykkyys
(2) Erityiskyvykkyys jollakin alueella
(3) Oikea sekoitus nonintellektuaalisia piirteit ä (esimerkiksi temperamentt i ja

mot ivaat io)
(4) Haasteita tarjoava ympärist ö
(5) Hyvä onni t ietyiss̈a kriit t isiss̈a elämänvaiheissa

Hänen mukaansa lahjakkaaksi tulemisessa tarvitaan jokaista viit t ä eri tekijää,
mutta niiden painotus vaihtelee erilaisissa lahjakkuuksissa. Opetusmenetelmät voi-
vat vaikut taa suorast i ainakin neljänteen kohtaan, haasteiden tarjoamiseen. Täss̈a
salamamenetelmä yksilöllisenä opetuksena ja oppilaan kyvykkyyden mukaan etene-
vänä opetusmuotona saattaa edist ää oppilaan mahdollisuuksia tulla matemaatt isest i
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lahjakkaaksi (Uusikylä, s, 54).

Lahjakkaan oppilaan opetuksessa on ideana opetuksen eriyt t äminen siten, et t ä se
vastaisi oppilaan tarpeita ja kykyjä. Uusikylä kertoo eriyt t ämist ä toteutet tavan kou-
luissa esimerkiksi siten, et t ä lahjakkaat oppilaat opiskelevat pieniss̈a ryhmiss̈a muu-
taman tunnin viikossa erityisopettajan johdolla. Opiskelutapana on usein opiskeli-
joiden itse valitsemiin aiheisiin liit tyvät tutkimustyyppiset työt . Tämänkaltaista jo
käyt öss̈a olevaa eriyt t ämisen muotoa verrat taessa salamamenetelmään voidaan väit -
t ää, et t ä salamamenetelmäss̈a mennään vielä enemmän yksilötasolle ja ajankäyt t öä
tehostetaan, kun oppilas saa opettajan t äyden huomion ja tuokiot kest ävät lyhyem-
män aikaa. Lahjakkaiden ryhmäopiskelu voi tuoda kilpailua, jolla voi olla monenlaisia
negat iivisia vaikutuksia opiskeluun tai oppilaiden keskenäisiin väleihin.

Uusikylän mukaan oppilaita tulee rohkaista edistymään omaa taht iaan ja heille
pit äisi antaa aikaa todelliseen edistymiseen. Nämä ovat t ärkeit ä asioita myös salama-
mentelmän perusperiaat teissa. Opiskelun nopeuttaminen eli akseleraat io voi sis̈alt ää
luokkatasojen yli hyppäämist ä, jolloin oppilas joutuu erilleen ikätovereistaan. Älykäs
oppilas voi olla taidoistaan huolimatta sosiaalisilta kyvyilt ä minkälainen tahansa, jo-
ten t ämä voi johtaa syrjäytymiseen. Toisaalta lahjakas oppilas voi turhautua myös
normaalissa luokkat ilanteessa ja opetusrytmiss̈a, mikä saat taa jälleen johtaa ongel-
miin. Näin ollen jokainen oppilas onkin hyvä ot taa huomioon yksilönä ja eriyt t ämis-
keinoja tulee harkita kunnolla (Uusikylä, s. 167− 177).



LUKU 4

Tut kimuskysymykset

Tutkimusteht ävänä tutkielmassani on selvit t ää:

1. Onko Piotr Bazian salamamenetelmä toimiva opetusmetodi ja onko siit ä eri-
tyist ä hyötyä oppilaille.

Tät ä tarkastellaan kerätyn empiirisen materiaalin avulla. Suurin osa esille tuo-
duista tuokioista on lahjakkaalta kolmannen luokan oppilaalta, mutta myös kolmen
nuorimman oppilaan tuokioista on otet tu esiin tutkimuksen kannalta merkit t ävim-
mät opetust ilanteet .

2. Voiko erityisen lahjakas oppilas saada hyvät oppimispuit teet salamamenetel-
män avulla.

Suurin osa aiemmista t ät ä metodia tutkivista gradututkimuksista on keskit tynyt
tavalliseen oppijaan ja esiopetukseen, joten t äss̈a tutkielmassa keskityt ään erityisest i
lahjakkaan oppijan tuokioihin ja oppimisen etenemiseen. Salamamenetelmä on tar-
koitet tu aina lukioikäisille oppilaille ast i. Pyrimme selvit t ämään, kuinka lahjakkaan
oppilaan oppiminen sujuu yläkoulun ja lukion oppisis̈alt öihin kuuluvissa asioissa sa-
lamamenetelmän puit teissa. Täss̈a käyt ämme apuna myös Pirien & Kierenin teoriaa,
jonka avulla pyrimme tutkimaan lahjakkaan oppilaan oppimisen etenemist ä.

8



LUKU 5

Tut kimus

5.1. Tut kimuksessa mukana olevat oppilaat
Oppilaista kolme kävi t ämän tutkimuksen videomateriaalin keräämisen aikaan

(keväällä 2012) alakoulun toista luokkaa, heidän muutetut nimet ovat Kaisa, Pekka
ja Timo. He kaikki ovat olleet mukana salamaopetusta käsit televiss̈a gradututkimuk-
sissa päiväkodista läht ien. Ensimmäisten tuokioiden aikana oli havait tavissa, et t ä he
kaikki ovat ensivaikutelman perusteella samalla tasolla matemaatt isten taitojen osal-
ta, eikä kukaan heist ä tarvinnut muista eroavaa tukea uusien opit tavien asioiden pa-
rissa.

Neljäs oppilas Eetu (nimi myös muutet tu) on tullut myöhemmin mukaan. Hän
kävi t ämän tutkimuksen toteutushetkellä alakoulun kolmatta luokkaa. Eetu on eri-
tyisen lahjakas matemaatt isest i ja hänen oppimissuunnitelmaansa on muutet tu. Hän
opiskeli tuona keväänä jo alakoulun viidennen luokan kirjaa matemat iikassa, aiem-
milla salamatuokioilla on menty jo siit äkin hieman pidemmälle.

Oppilailla ilmeni tuokioiden edetess̈a omat vahvuudet ja heikkoudet, joista kerro-
taan seuraavaksi.

5.1.1. K aisa. Kaisa oli parin ensimmäisen tuokion aikana hieman ujo, mutta
uuteen opettajaan totut tua hänest ä tuli lopulta puhelias, tuokioilla eniten naurava ja
vitsaileva oppilas. Hän leikki paljon pöydällä olevilla apuvälineillä, kuten legoilla ja
piirakkapalikoilla. Matemaatt isen teht ävän saatuaan hän kuitenkin keskit tyi hyvin ja
oli tunnollinen oppilas. Erityisen kiinnostavana Kaisa pit i värejä ja teki oppit öiden
lomassa taiteellisia luomuksia leikkivälineillään.

5.1.2. Pekka. Pekka oli kolmesta nuorimmasta oppilaasta rohkein ja hänest ä
huomasi het i ensimmäisellä opetustuokiolla, et t ä uusi opet taja ei paljoakaan ujostut-
tanut . Pekan keskit tyminen tunneilla oli erityisen vahvaa ja hänest ä pystyi näkemään,
et t ä hän ot t i annetut teht ävät tosissaan. Myös Pekka leikki teht ävien miet t imisen lo-
massa silloin t ällöin, varsinkin legoilla. Lis̈aksi hän saattoi mainita silloin t ällöin ly-
hyest i jotain vapaa-ajastaan.

5.1.3. T imo. Timo oli oppilaista hiljaisin tuokioilla. Hän oli lis̈aksi eniten poissa
tuokiolta, syynä pari kertaa oli se, et t ä hän halusi mennä leikkimään ulos kouluto-
vereiden kanssa, kun oli välitunt i. Tulee miet it tyä olisiko syynä näihin mot ivaat ion
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puute matemat iikkaa tai itse ylimääräist ä opetusta kohtaan. Täst ä kaikesta huoli-
matta Timo osoit t i nokkeluut ta annetuissa teht äviss̈a ja suoriutui niist ä siinä miss̈a
muutkin. En usko, et t ä hänellä on ongelmia matemat iikan oppimisessa kunhan kiin-
nostusta löytyisi enemmän.

5.1.4. Eet u. Eetu oli ensimmäisellä tuokiolla hieman tarkkaileva ja hiljainen,
mutta siit ä läht ien hän oli rohkea ja uskalsi sanoa suoraan mit ä mieless̈a oli. Lis̈ak-
si hän oli oppilaista ainoa joka esit t i paljon kysymyksiä opettajalle matemaatt isista
ilmiöist ä ja osoit t i siten suurta kiinnostusta aiheeseen. Hänen tuokioilta minulle jäi
hyvin posit iivinen jälkitunnelma.

5.2. Tut kimust apa
Tutkimus on toteutet tu Jyväskyläss̈a keväällä 2012 videoimalla neljälle eri oppi-

laalle pidetyt opetustuokiot . Kyseess̈a on laadullinen tapaustutkimus, jonka avulla
pyrit ään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Opetustuokiot on pidet ty käyt t äen ope-
tusmetodina Piotr Bazian salamamenetelmää, mist ä on kerrot tu pääpiirteit t äin ai-
emmin. Oppilaille ei asetet tu varsinaisia oppimistavoit teita ennen tuokioiden aloit ta-
mista, vaan jokainen seuraava tuokio suunnitelt iin sen mukaan miten oppilas edistyi.
Videot tuokioista on kuvattu reilun kahden kuukauden aikana. Välillä tuli pieniä tau-
koja joidenkin oppilaiden kanssa johtuen sairastumisista, oppilaan tuokion unohtami-
sesta tai koulun tapahtumiin liit tyvist ä erikoispäivist ä. Kaikki tuokiot on lit teroitu
sanasta sanaan videoilta. Tutkimuskysymyksiin pyrit ään vastaamaan pääasiassa vi-
deoiden ja niist ä saatujen lit teroint ien tuoman empiirisen datan kautta.

5.3. Salamamenet elmän keinot mat emaat i ikan oppimiseen
Nimi salamamenetelmä tulee opetuksen esivaiheesta, jolloin lapset ovat 3− 6 vuo-

den ikäisiä ja heille opetetaan legopalikoiden avulla ensin luonnolliset luvut 1 − 20,
sekä niiden summa ja erotus. Tavoit teena on, et t ä lapselle jää mieleen luku ja siihen
liitet t ävä muodostelma legopalikoita. Erilaiset havainnollistamiskeinot ovat mukana
jatkossakin vaikka mentäisiin haastavampiin asioihin.

Täss̈a luvussa keskityt ään vain t ämän tutkimuksen opetustuokioiden opetuskei-
noihin. Laajempi esit tely salamamenetelmän opiskelumetodeista löytyy vielä keske-
neräisest ä opettajan oppaasta.

5.3.1. 2-luokan oppilaiden mat emaat t iset aiheet .

5.3.1.1. Joukko-oppi. Joukko-oppia opetet t iin kahden erivärisen narulenkin avul-
la. Lenkit asetet t iin pöydälle siten, et t ä niillä on omat erilliset alueet, mutta myös
leikkaus. Siten saat iin mahdollisuus mennä leikkauksen käsit teeseen muiden joukko-
opin asioiden lomassa. Oppilailla on ollut joukko-oppia aiemmin lähinnä konkreet-
t isten asioiden avulla, esimerkiksi joukot elolliset asiat ja elot tomat esineet. Tämän
tutkimuksen aikana lähdett iin ensin tutuista joukoista, mutta pian mukaan tuot iin
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K uva 5.1. Pahvista tehty kertotaulun opiskeluväline, josta löytyy las-
kut sekä järjestyksess̈a, et t ä satunnaisessa järjestyksess̈a.

numerot ja kuinka niist ä voidaan aivan yhtä lailla muodostaa erilaisia joukkoja, kun-
han ensin päätet t iin joukkojen määrit telyt .

5.3.1.2. Kertolasku. Johanna Engblomin gradututkimuksessa on hyvin selostet tu
kuvien avulla, kuinka kertotauluja on esiopetuksessa lähdetty opet tamaan oppilaille
(Engblom, luku 4.2.4, sivu 24). Kertolaskuihin lähdet t iin aiemmin käytetyn legopalik-
kamuodostelmien vilautusmetodin avulla, mutta pian huomatt iin, et t ä 6− 7 kertotau-
luissa muodostelman rakentamiseen menee liikaa aikaa ja hahmottaminen oppilaalle
menee todella haastavaksi, joten siirryimme kertotaulujen opiskeluun pahvitaulujen
avulla (Kuva 5.1). Tauluissa oli kertolaskut ja niit ä lähdet t iin helpoimmista läht ien
opettelemaan. Keinona oli oppilasläht öinen opiskelu, jossa oppilas itse sai kertoa vas-
tauksen kertolaskuun jos sen osasi, t ämän yhdeydess̈a opettaja t iedusteli minkä pe-
rusteella oppilas sai kyseisen vastauksen. Näin pääst iin paremmin selville oppilaiden
matemaatt isesta ajat telusta. Näit ä oppilaan kehit telemiä keinoja käytet t iin jatkossa,
kun edett iin seuraavaan kertotauluun. Matkan varrella oppilas saat toi keksiä uuden
keinon laskea kertolaskuja.

5.3.1.3. Jaollisuus. Jaollisuuden käsitet t ä käyt iin vain Kaisan kanssa, koska hä-
nelt ä näyt t i sujuvan niin hyvin joukko-oppiin liit tyvät asiat . Täss̈a käytet t iin jälleen
apuna legopalikoita, joilla tutkit t iin voidaanko t iet tyä määrää palikoita jakaa esimer-
kiksi kahteen tai kolmeen osaan. Tämän jälkeen voit iin todeta et t ä t ietyt lukumäärät
ovat vaikkapa kahdella jaollisia.

5.3.1.4. Murtoluvut. Murtolukuja opett iin puisten eri väristen piirakkakuvioiden
avulla. Näin oppilaalla oli jatkuvast i murtoluvuille sekä numeraalinen ett ä konkreet-
t inen muoto. Alkuun palautelt iin mieleen mit ä murtoluvut ovat ja sen jälkeen alet t iin
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laskemaan samannimisiä murtolukuja yhteen. Täss̈a vaiheessa ment iin uuteen asiaan,
kun joissakin laskuissa ment iin yli yhden kokonaisen ja sit ä kaut ta sekaluvun käsit -
teeseen.

5.3.2. 3-luokan oppilaan mat emaat t iset aiheet .

5.3.2.1. Ensimmäisen asteen funktion käsite ja sen osat. Eetun kanssa käytet t iin
lähestulkoon pelkäst ään ruutupaperia ja kynää/ värikyniä opiskelussa. Hänelle on ai-
emmassa salamaopetuksessa opetet tu piirt ämään ensimmäisen asteen funkt ion kuva
koordinaat istoon sijoit tamalla x:n arvoja (Häyrynen, luku 8.2, sivut 47 − 48). Näin
ollen kaikkien Eetun kanssa käytyjen funkt ioiden kuvaaja on suora. Täst ä jatket t iin
tutkimalla mit ä ensimmmäisen asteen funkt ion vakiotermi ja kulmakerroin ovat. Ta-
voit teena oli, et t ä Eetu pystyisi itse keksimään näiden merkitykset .

5.3.2.2. Kolmion kulmien summa. Opettelimme ensin mikä on oikokulma, rist i-
kulmat ja samankohtaiset kulmat. Näiden avulla todistet t iin kolmion kulmien summ-
man suuruudeksi 180 astet ta.

5.3.2.3. Binomin neliö. Tarkoituksena oli läht ëa toisen asteen yhtälöä koht i bino-
min neliön kautta. Binomin neliöt ä lähdet t iin avaamaan ruutupaperille piirret tyjen
kuvioiden ja niiden pinta-alojen avulla. Läht ökohtana oli, et t ä oppilas osaa laskea yk-
sinkertaisia pinta-aloja suoraan kertolaskuilla.

5.4. Opet ust uokioiden j är jest äminen
Kaikkien oppilaiden opetustuokiot on pidet ty heidän koululla. Ot in aluksi yhteyt-

t ä vanhempiin, jolloin sovimmemillä tavoin jatkossa kommunikoimmeja ilmoitamme,
jos muutoksia tai esteit ä tuokiolle tuloon ilmaantuu.

Oppilaiden tuokiojärjestelyist ä johtuen Pekan ja Timon tuokiot kest ivät noin 4-8
minuutt ia, Kaisan tuokiot kest ivät noin 10minuutt ia. Kaisa pääsi tulemaan vain mak-
simissaan kahdelle tuokiolle viikossa. Heidän tuokiot järjestet t iin koulun ruokalassa,
joka oli aina tyhjillään lukuunottamatta keit t iöss̈a työskentelevää ruokalan henkilö-
kuntaa. Opetust ila oli siten hiljainen ja avara.

Eetun tuokiot pidet t iin hänen opettajan antamalla suostumuksella oppitunt ien
aikana luokan ulkopuolisella käyt ävällä. Yleisin satunnainen ulkopuolinen henkilö lä-
hist öllä oli koulun siivooja, mikäli hän sat tui juuri tuolloin menemään ohi. Lis̈aksi
jotkut opettajat saat toivat mennä satunnaisest i ohi tuokioiden aikana. Opetustuo-
kiot olivat siis lähestulkoon ilman ulkoisia ääniä. Eetun tuokioiden pituus venyi noin
15minuutt isiksi, t ämä johtui hänen lahjakkuudesta ja kiinnostuksestamatemat iikkaa
kohtaan.
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5.5. Salamamenet elmän käyt ön t ot eut uminen t uokioi l la
Vaikka salamamenetelmä on periaat teessa suunniteltu kaiken ikäisille oppijoille

päiväkot i-ikäisist ä aina lukiolaisiin, on sen juuret kuitenkin paljolt i esiopetuksessa.
Tämän tutkimuksen oppilaat olivat tuokioiden kuvaushetkellä jo alakoulun 2. ja 3.
luokalla, joten tuokioiden suunnit telussa oli pakko ottaa huomioon opetettavien asioi-
den haastavuus ja oppilaiden henkilökohtaisen edistyminen ja tarpeet .

Kappaleessa 2.2 esiteltyjen perusperiaat teiden toteutuminen tuokioilla onkin si-
ten vaihtelevaa. Kohdat 1− 5 toteutuivat hyvin tuokioilla: Oppilaat tekivät itse työt ä
tuokioilla ja päät telivät opeteltavia asioita mieless̈aän, minkä jälkeen he ilmaisivat
vastaukset suullisest i tai kirjoit taen. Opetus oli yksilöllist ä ja opetuksessa edett iin
oppilaiden omaa taht ia eikä heidän oppimista arvosteltu, kehuja saatet t iin antaa on-
nistumisista. Kohta 6., varhaisopetus, sen sijaan ei ole t äss̈a vaiheessa opetusta enää
niinkään relevantt ia, kun oppilaiden matemaatt inen osaaminen on jo näin pitkällä.
Lis̈aksi Eetu ei ole ollut päiväkot i-ikäinen silloin, kun hän tuli mukaan salamaope-
tukseen. Periaat teiden seuraava kohta 7. ilmeni siten, et t ä jokaisen tuokion aluksi
opettaja kyseli oppilaalta muist iko hän mihin edellisellä tuokiolla jäät iin, jolloin ope-
tukseen saat iin jatkuvuuden tunne. Hyvin usein jatket t iin juuri siit ä asiasta mihin
oli jääty, jonka lis̈aksi aiemmin luotuja kuvioita tai muita luotuja asioita käytet t iin
hyväksi.

Ehkä selvin ero on viimeisen kohdan, leikinomaisuuden, kanssa. Alun ujostelun
jälkeen oppilaat olivat pääosin iloisia ja he näyt t ivät pit ävän tuokioista. Lis̈aksi ope-
tuksessa käytet t iin edelleen jonkun verran puuvärejä, piirakkapaloja ja legoja, mutta
lopulta siirryt t iin myös käyt t ämään pelkäst ään paperia, kynää ja mentaalitason poh-
t imista opiskelussa. Käsiteltyjen haastavampien asioiden kanssa leikkimieliset apu-
välineet voivat aut taa hahmottamaan käsitelt äviä asioita, mutta jos niit ä käytet ään
t ärkeimpänä opiskelun välineenä, niist ä voi tulla kompastuskivi tai hidaste. Esimer-
kiksi kertotaulujen opiskelussa legopalikoiden käyt t ö voi olla hyvinkin tehokasta aina
neljän kertotauluun ast i, mutta siit ä eteenpäin niiden käyt ön mielekkyys tulee kysee-
nalaiseksi ja aina vaan hitaammaksi. Eetun tuokioilla opiskelt iin jo yläaste/ lukiotason
matemat iikkaa, joten hänen kohdallaan t ämä on kaikista selkeimmin näht äviss̈a.



LUKU 6

Opet ust uokioiden t i lant eit a

Täss̈a osiossa tuodaan esiin tutkimuksen kannalta merkit t äviä t ilanteita opetus-
tuokioilta. Keskustelun pätkien lis̈aksi välillä viitataan videomateriaaliin, jolta lit te-
roint i on tehty. Tutkimuksessa esiin nostetuista tuokioista suurin osa on lahjakkaan
oppilaan Eetun tuokioita, koska tutkimuksen isona osana on lahjakkaan oppilaan op-
piminen salamamenetelmän avulla. Näit ä ot teita ennen 2-luokan oppilailta on tuotu
esiin muutama tuokio. Otteet tuokioista on valit tu siten, et t ä jokaisessa voidaan ha-
vaita selväst i jotain merkit t ävää joko metodin toimivuudesta tai oppilaan matemaat-
t isesta ajat telusta.

6.1. 2-luokan oppilaat

6.1.1. Pekka, t uokio 3. Kyseess̈a on ensimmäinen opetustuokio kertolaskuis-
ta Pekan kanssa. Tuokion aluksi opettaja t iedusteli, kuinka pitkälle Pekan kanssa on
aiemmin opiskeltu kertolaskuja. Tähän hän totesi, et t ä aiempien salamatuokioiden
aikana on käyty seitsemän ja kahdeksan kertotaulua. Perusopetuksessa olisi päästy
oppilaan mukaan viiden kertotauluun. Tämä vastaa peruskoulun opetussuunnitelmaa,
jonka mukaan alakoulun 2. luokan aikana tulisi käydä kertotauluja 1 − 5. Tuhattai-
turi (Tuhattaituri 2a, s. 126, 138, 142; Tuhattaituri 2b, s. 38, 46) kirjasarjassa käy-
dään toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella kertotaulut 2,5 ja 10 ja keväällä 3. ja 4.
kertotaulut . Näin ollen salamatuokioilla on edetty t äss̈a asiassa kolmannella luokalla
opetet taviin asioihin. Tuhattaituri käyt t ää havainnollistavina esimerkkeinä kertotau-
lujen alkeisopetuksessa esimerkiksi rahasummia, nämä saattavat aut taa oppimisessa,
kun liitet ään arjesta tut tuja asioita mukaan. Opettaja antoi aluksi pari helpompaa
laskua verryt telyksi (2× 3, 2× 6).

Opet taja: Kerroppa mit ä t äälä levyn takana näkyy? Mikä kertolasku?
Pekka: Öö, kaks kertaa kolme.
Opet taja: Kyllä. Mit ä se on?
Pekka: Kuusi.
Opet taja: Kyllä. Mit äs nyt tulee t äält ä?
Pekka: Oliko se kaks kertaa kuus? Kakstoista.
Opet taja: Kyllä, ihan oikein.

Tämä meni sujuvast i, vaikka kertotauluja ei oltu käyty ilmeisest i t ällä tapaa kuu-
kausiin. Seuraavaksi palikoiden määrää lis̈at t iin.

14
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(Opet taja aset taa uuden kertolaskun legopalikoista)
Opet taja: Mikäs nyt tulee (väläyt t ää hetkeksi näkyviin)?
Pekka: Kaks kertaa yheks̈an...kaheksantoista?
Opet taja: Kaks kertaa yheks̈an?
Pekka: Nii.
Opet taja: Hmm..se vastaus oli kyllä oikein. Mut mikä kertolasku t äst ä tulee?
(Näyt t ää uudelleen hetken legopalikkarivejä)
Opet taja: Monta riviä on?
Pekka: (Miet t ii hetken)..kuusi?
Opet taja: Kuus, ja montas toisessa?
(Näyt t ää uudelleen)
Pekka: Kolme?
Opet taja: Kyllä, mit ä tulee? Sanoit et t ä kuus ja kolme.
Pekka: Kolme kertaa kuus. Kaheksantoista!

Merkit t ävää t äss̈a t ilanteessa on ensinnäkin se, et t ä toisessa osassa yhden kerto-
laskun läpikäymiseen salamaopetukselle perinteisellä legopalikkamenetelmällä meni
t äss̈a vaiheessa lähestulkoon puolitoista minuutt ia johtuen palikoiden suuresta luku-
määräst ä, vaikka kyseess̈a oli vasta kuuden kertotaulun alkupään lasku. Esimerkiksi
6× 7 on vielä t ät äkin hitaampi aset taa legoilla järkeväss̈a ajassa. Vastaavaan ongel-
maan törmät t iin myös muiden oppilaiden kanssa.

Ei ole mielekäst ä, jos jokainen peräkkäinen teht ävä on ”rivi lis̈at tynä edelliseen”,
sillä oppilas voi t ämän tajuta ja arvata ja laskea etukäteen jo seuraavan teht ävän
vastauksen. Jos rivejä aletaan poistamaan ja lis̈aämään vuoron perään useita, proses-
sista tulee todella hidas.

Näist ä kolmannen tuokion havainnoista johtuen seuraavilla kertolaskutuokioilla
legopalikat jäivät pois. Niiden sijaan käytet t iin kertotaulupahveja, paperia ja kynää.

6.1.2. T imo, t uokio 4. Seuraavassa pätkäss̈a nähdään miten Timo läht i ajat-
telemaan 6− 7 kertotauluja, kun hitaat opiskelut legopalikoiden avulla olivat jääneet
taakse. Apuna käytet t iin pahvitauluja, joissa lukee kertotaulut järjestyksess̈a pienim-
mäst ä suurimpaan ja toisella puolen summit taisessa järjestyksess̈a. Samaan tapaan
näkeetoimit tavan usein myösoppikirjoissa, eikä pelkäst ään kertotaulujen opiskelussa.
Tuhattaiturin edellä mainituilla sivuilla (esimerkiksi Tuhattaituri 2a, s. 126) kertotau-
luista laskut ovat ensin järjestyksess̈a jonka jälkeen ne jatkuvat sat tumanvaraisessa
järjestyksess̈a. Tämä on siis melko perinteinen käyt änt ö opetuksessa.

Yleisin tapa tutkimuksen oppilailla läht ëa ajat telemaan uusia kertolaskuja oli edel-
liseen tunnettuun tulokseen summaaminen tai vähentäminen. Seuraavassa pätkäss̈a
Timo tuo itse esiin uuden tavan miet t iä kertotauluja:

Opet taja: Jooh, mit äs tuosta. 6 kertaa 9?
Timo: (miet t ii hetken) 54.
Opet taja: Joo, hyvä. Mites s̈aä sen laskit?
Timo: (hymyillen) vähensin 60:st ä kuusi.
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Opet taja: Hyvä takt iikka. No mites tuosta, 6 kertaa 4.
T imo: 24.
Opet taja: Mites s̈aä sen päät telit? Muist ikko ulkoo, vai?
Timo: En muistanu ulkoo.
Opet taja: Päät telit taas jotenki.
T imo: Jooh.
Opet taja: Mites s̈aä sen päät telit?
T imo: En t iiä!
Opet taja: Et t iiä? Ja oikein meni kuitenki. Ei se nyt ihan arvauskaan voinu olla!
T imo: Ei nii.
Opet taja: Mit ä kaut ta s̈aä sen aat telit?
T imo: Mää plussasin... (miet t ii hetken miten asian ilmaisee) vähä niinku 12 plus 12 on 24.
Opet taja: Okei, eli s̈aä niinku t ämän muist it , niin 2 kertaa t ämä periaat teessa?
Timo: Niih!
Opet taja: Okei! Hyvä. Nojoo, voisko sillä tavalla laskee ton 6 kertaa 8?
Timo: Hmm, 48 (vastaus tuli nopeast i).
Opet taja: Ja käyt it samaa tapaa siinä.
T imo: Joo.

Alkuun Timo käyt t i yleist ä vähentämistapaa, mutta t ämän jälkeen hänen käyt-
t ämä tapa laskea seuraava teht ävä ” 6 × 4” on hänen ikäiselle oppilaalle suorastaan
nerokas. Ymmärt ämällä, et t ä 6 × 4 on kaksinkertainen laskuun 6 × 2 verrat tuna ja
käyt t ämällä t ät ä hyödyksi laskussa Timo osoit t i, et t ä osaa soveltaa ja ajatella itsenäi-
sest i ratkaisutapoja. Nopeast i perään tullut vastaus kysymykseen ”voisko sillä tavalla
laskee ton 6 kertaa 8” osoit taa, et t ä hän hallitsee laskutapansa sujuvast i.

Seuraavilla kertolaskutuokioilla opettaja kokeili toimiiko t ämä ajat telutapa myös
muiden kahden oppilaan kohdalla, kunhan heillekertoo idean. Molemmat ymmärsivät
idean ja osasivat käyt t ää sit ä pienellä johdattelulla. Timo osoit t i seuraavalla tuokiol-
la muistavansa edelleen hienon tapansa laskea kertolaskuja, mutta meni vielä astet ta
pidemmälle laskemalla:

T imo: Kaheksan kertaa seit temän.. (poht ii puolisen minuut t ia) 56.
Opet taja: Kyllä, miten s̈aä sen teit?
Timo: Mää laskin tuon (osoit taa 8 kertaa 3), ja sit ten tuo, lis̈asin kaks kertaa ton, siit ä tuli
toi (osoit taa 8 kertaa 6), ja sit te lis̈asin kaheksan t ähä.
Opet taja: Oho, olipas hieno ket ju! Eli käyt it kahta eri keinoa siinä.
T imo: Mmh (hymyilee).

Tämä osoit taa sen, et t ä Timolla on itsevarmuutta tekemisest ään, kun pääsi rat-
kaisuun omalla tavallaan sen sijaan, et t ä olisi lis̈annyt monta kertaa peräkkäin luvun
kahdeksan muistamaansa tulokseen 24. Vaikka Timo olikin oppilaista vähäsanaisin,
hän osasi silt i ilmaista ajatuksiaan yt imekkääst i.

6.1.3. K aisa, t uokio 5. Kaisan aiemmalla joukko-opin tuokiolla 2 opettaja huo-
masi, et t ä oppilas kykeni alkeellisella tasolla jo miet t imään jaollisuut ta. Tämä asia
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jätet t iin hautumaan kahden tuokion ajaksi, jonka aikana hänen kanssa käyt iin kor-
keampia kertotauluja loppuun. Viidennellä tuokiolla palat t iin jaollisuuden käsit tee-
seen legopalikoiden avulla, tavoit teena oli testata pystyt t äisiinkö menemään jopa al-
keellisiin jakolaskuihin. Tunnin alkuun Kaisa löyt ää tutun legorakennelman laat ikos-
ta.

Opet taja: Mikäs se oli, kameleont t i?
Kaisa: Professorikameleont t i.
Opet taja: Okei! Heh!
Kaisa: Einstein!
Opet taja: Nonii, pikku-Einstein, katoppa t änne. Nyt ei tehäkkään enää kertolaskuja. Onko
sulle koskaan sanot tu sanaa jaollisuus?
Kaisa: On sanot tu, mut ta mää en t iiä mit ä se tarkot taa!
Opet taja: Sillä ei oo tehty mit ään? Okei. Sulla on kaks palikkaa (Opet taja aset taa kaksi
legoa Kaisan eteen pöydälle). Voiks̈aä jakaa ne kahteen osaan?
Kaisa: (ot taa molemmilla käsillä yhdest ä palikasta ja siirt ää ne erilleen)
Opet taja: Kyllä, miten monta jää molempiin osiin?
Kaisa: Yksi!
Opet taja: Okei, sulla on kolme palikkaa, voikko s̈aä jakaa ne kahteen osaan?
Kaisa: Öö, ei ( Kaisa erot taa kaksi palikkaa sivuille ja jät t ää yhden keskelle). Vain jos t än
lait taa puoliks (osoit taa keskelle jäänyt t ä palikkaa).
Opet taja: Niin, eli et saa kokonaisia, tulis yks ja puoli. Katotaas näin (siirt ää neljännen
palikan Kaisan eteen). Nyt sulla on neljä palikkaa (Kaisa nappaa het i molemmilla käsillä 2
palaa), voikko s̈aä jakaa nuo kahteen osaan.
Kaisa: Voin.
Opet taja: Niin voikki. Monta tulee molempiin?
Kaisa: Kaksi.

Tuokio alkoi yleisellä leikkimielisellä jutustelulla. Tämän tarkoitus on tuoda ren-
tout ta opetust ilanteeseen. Tämänkaltaisia sanaleikkejä oli paljon erityisest i Kaisan ja
Eetun tuokioilla, mutta niit ä ei t ämän enempää korosteta myöhempien tuokioiden
tarkastelussa. Ne ovat silt i t ärkëa osa opiskelun onnistumisen kannalta salamamene-
telmäss̈a. Varsinkin nuorempien oppilaiden kanssa tällainen jutustelu rohkaisi selväst i
oppilaita puhumaan enemmän ja sit ä kaut ta ilmaisemaan ajatuksiaan.

Tämän jälkeiseen kysymykseen jaollisuudesta Kaisa vastasi ”on sanottu, mutta
mää en t iedä mit ä se tarkoit taa”. Asiasta oli hieman puhetta muutama tuokio ai-
emmin, mutta varmuutta ei ollut siit ä mit ä Kaisa muist i. Liikkeelle lähdet t iin sa-
lamaopetukselle ominaisest i kertauksella, opettaja antoi Kaisalle legopalikoita yksi
kerrallaan ja kysyi voisiko ne jakaa kahteen osaan. Jot ta harjoit telussa pääst äisiin
johonkin yhteiseen mieluiten oppilasläht öiseen johtopäät ökseen, opettaja kysyi Kai-
salta johdattelevan kysymyksen, kun olt iin päästy pidemmälle (ollaan kohdassa 10
legopalikkaa):

Opet taja: Monta siihe tuli molempiin?
Kaisa: Viis.



6.1. 2-LUOKAN OPPILAAT 18

Opet taja: Mites ykstoista?
Kaisa: Ei.
Opet taja: Kakstoista?
Kaisa: Sopii.
Opet taja: Kuus ja kuus, okei. Pähkäillääs pikkasen mit ä nyt on havait tu. Eli nyt on kahella
jaollisia lukuja: kakkonen on, nelonen, kutonen, kasi, kymppi, kakstoista. Minkä kertotau-
lun vastauksia ne on?
Kaisa: Kakkosen!

Vihdoin pääst iin jonkinlaiseen johtopäät ökseen. 2-luokan OPS:iin sis̈altyy jakolas-
kun alkeit ten opettelua konkreet t isilla välineillä, mutta Kaisan kohdalla näihin ei oltu
vielä aikaisemmin menty. Lis̈aksi t äst ä ment iin vielä pidemmälle, kun opettaja selos-
t i oppilaalle mit ä tarkoit taa jakomerkki (kaksoispistein) ja antoi Kaisan itse alkaa
”jakamaan” legopalikoiden lukumäärää kahdella ja t ämän jälkeen laskemaan monta
legopalikkaa kussakin joukossa on:

Opet taja: Niin siit ä tuli (4 jaet tuna 2:lla) mit ä?
Kaisa: Kaks.
Opet taja: Ja sen näkee näist ä palikoista. Eli on yht ä kuin?
Kaisa: Kaksi.
Opet taja: Joo.
Kaisa: Laitanks mää t ähä yht ä kuin -merkin
Opet taja: Joo. Elikkä nyt t äss̈a on lasku: neljä, jaet tuna kahdella, niin tulee 2. Okei. Nyt
sulla oli se vitonen, viis palikkaa, sit ä ei voinu jakaa kahteen osaan?
Kaisa: Ei voi!
Opet taja: Okei, mennään sen yli. Tuo kutonen, merkkaa siihen se jakolasku: ”jaet tuna, kah-
teen osaan”. Tuli mit ä?
(Kaisa kirjoit taa 6 : 2 = 3)

Tuokiolla pääst iin jo ensimmäisten oikeiden jakolaskujen alkuun, t äst ä jatket t iin
vielä kolmella jakamiseen. Tämä läht i vielä sujuvammin menemään, kun alkukanger-
telut olivat jo takana.
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K uva 6.1. Jaollisuut ta opiskelt iin Kaisan tuokiolla 5. Kuvan paperin
lis̈aksi keskeisenä opiskeluvälineenä olivat Lego-palikat

6.1.4. Pekka, t uokio 9. Tuokio aloitet t iin lyhyellä kertauksella ja huomatt iin,
et t ä oppilaalla on hyvin muist issa murtoluvun ja sekaluvun käsite. Täst ä jatket t iin
koht i seuraavaa askelta, eli laskemista ilman piirakkapaloja:

Opet taja: S̈aä osasit hyvin laskeenäillä, määs teen muutaman laskun t änne (kirjoit taa uusia
teht äviä, ei käytet ä enää piirakkapalikoita apuna). Jos sulla on viidesosia, niin mit ä siihen
murtoluvun alaosaan tulee silloin (vastaukseen).
Pekka: (osoit taa kynällä laskun nimit t äj än lukuun 5).
Opet taja: Elikkä viidesosia myös, ihan oikein.
Pekka: (kirjoit taa ”= ”).
Opet taja: Kirjoita iso murtoviiva siihen, ja alas se 5. Mist ä me t iedet ään mit ä siihen ylös
tulee?
Pekka: Täst ä (osoit taa osoit taj ien lukuja 3 ja 1), yhteen (t äydent ää vastaukseksi 4

5).
(Opet taja antoi lis̈aä laskuja (Kuva 6.2), mitkä Pekka osasi laskea aivan oikein)

Kokemuksestani opet tajan työss̈a olen huomannut, et t ä hyvin usein yläkoulun ja
ammatt ikoulun oppilaat laskevat kokeessa väärin murtolukujen yhteenlaskuja, vaikka
näit ä on harjoiteltu jo alakoulusta läht ien. Täss̈a iso sekaannuttaja voi olla, kun oppi-
laat eivät sis̈aist ä murtoluvun käsitet t ä kunnolla, vaan opettelevat ulkoa laskutapoja,
jotka menevät pinnallisest i opit tuina sekaisin. Looginen syy yleiseen virheeseen, jossa
oppilas laskee virheellisest i yhteen myös nimit t äjät , on murtolukujen kertolasku, mis-
s̈a sekä osoit tajat et t ä nimit t äjät kerrotaan keskenään. Salamaopetuksessa lähdetään
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K uva 6.2. Murtolukuteht äviss̈a siirryt t iin lopulta puhtaast i numeeri-
seen laskentaan.

alusta läht ien luomaan luvuille ja niiden laskutoimituksille numeraalisen esityksen
rinnalla konkreet t isia ilmaisutapoja.

Pekka on päiväkodista läht ien harjoitellut ja leikkinyt konkreet t isilla malleilla ja
saanut selkëan silmin näht ävän kuvan mit ä murtoluvut tarkoit tavat , mit ä on yksi ko-
konainen ja viimein päässyt niiden yhdistelemiseen ja laskemiseen. Hänelle näyt t ää
olevan itsest ään selvää, et t ä kun samoja murto-osia lasketaan yhteen niin myös vas-
taukseksi saadaan samoja murto-osia. Puiset piirakkapalat eivät mene keskelt ä halki
jamuutu toisiksi osiksi. Salamaopetuksen menetelmät ovat siten toimineet tehokkaas-
t i.

Jälkimmäisess̈a laskussa 5
7 +

4
7 = 127 Pekka ei hämmeny, vaikka seitsemäsosia ei

puisina piirakkapalasina ole ollutkaan, vaan laskee aivan yhtä sujuvast i kuin tutum-
pien murtolukujen kanssa (Kuva 6.2). Mielenkiintoista on, et t ä hän ilmaisee suoraan
vastauksen sekalukuna. Syynä voi olla se, et t ä vaikka hän selkëast i ymmärt ää, et t ä
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K uva 6.3. Hieman haastavampikin teht ävä sujui ongelmit ta.

osia on yhteens̈a yhdeks̈an (ilmaisee sen sanoin), hän t iet ää et tei yhdeks̈aä seitsemäs-
osaa voi pakottaa samaksi piirakaksi, vaan kaksi jää ylitse.

Opet taja: Tehääs lis̈aä laskuja sulle. Nyt on semmosia osia mit ä sulla ei oo kiekoissa ollu
koskaan. Huomaakko nää seit temäsosia, eihän sulla koskaan oo ollu semmosia.
Pekka: On joskus ollu kaheksasosia.
Opet taja: Okei.
Pekka: Mut ta ei seit temäsosia!
Opet taja: Ja onnistuu ihan yht älailla, ilman kiekkoja.
Pekka: Mmm-mmh.
Opet taja: K iekot oli semmonen hyvä apuväline. Me voidaan t ähän pist ää vaikka 3

12. Oho.
Ja lasketaan siihen vaikka 7

12 ja siihen vielä
1
12 lis̈aä. Mit äs siihen tulis sit te (käänt ää pape-

rin Pekalle).
Pekka: (kirjoit taa oikein).
Opet taja: Just noin, hyvä. 11 kappalet ta

Pekan viimeisin lasku meni ongelmit ta, vaikka kyseess̈a oli ensimmäist ä kertaa
kolmen murtoluvun summa. Myöskään 12-osia ei ole ollut konkreet t isina palikoina.
Täst ä voidaan nähdä, et t ä oppilaalla alkaa olemaan murtolukujen yhtenlasku hyvin
hallussa.
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K uva 6.4. Kuvassa näkyy Kaisan tuokioilla 7. ja 8. tehtyjä kuvia ja laskuja.

Eräs mielenkiintoinen t ilanne Kaisan tuokiolta murtoluvuista:

6.1.5. K aisa, t uokio 8.

Opet taja: Teeppäs plus ja on-merkein 2
3 plus

2
3.

Kaisa: (kasaa laskun palikoin, jonka jälkeen alkaa kirjoit tamaan laskua paperille) Eli, ootas
nyt . On, viisi..kolmasosaa.
Opet taja: Montas niit ä kolmasosia on tossa?
Kaisa: Neljä, joo eiku neljä (kirjoit taa ”= 4

3).
Opet taja: Elikkä ne pystyy ihan laskemaan t äst ä.
Kaisa: Ai, neljä kolmasosaa? (naurahtaa).
Opet taja: Kyllä, näyt t ääks hassulta? Jos ne yhist ää.
Kaisa: Öö (yrit t ää liit t ää kaikki neljä kolmasosaa yhdeksi piirakaksi, jolloin tulee ongelma).
Vähän vaikeeta.

Kaisa osasi sanoa, et t ä laskusta tulee 4
3, mutta piirakkapalikoilla saman toteut-

taminen ei sujunutkaan aivan ongelmit ta. Kaisa yrit t i ensin yhdist ää kaikki palat
samaksi piirakaksi, mutta huomasi sen ongelmalliseksi. Huomataan siis, et t ä Kaisa
on symbolisella tasolla päässyt jo hieman irt i konkreet t isista malleista ja kykenee
siten laskemaan sujuvast i murtoluvukujen yhteenlaskuja. Siit ä huolimatta hän jou-
tui pulmaan samassa laskussa piirakkapalikoiden kanssa, koska hänen kanssaan ei ole
aiemmin käyty konkreet t isilla malleilla yli yhden kokonaisen meneviä murtolukujen



6.2. 3-LUOKAN OPPILAS 23

yhdist ämisiä.

Kaisalla oli mielenkiintoisena tapanamerkata kokonaisia lukuja kuvasta näkyvällä
t äydellä ympyrällä ja luvulla 1 (Kuva 6.4). Ehkä hänelle on opetet tu t äysi kokonai-
nen tällä tavalla.

6.2. 3-luokan oppilas
Lopuissa tarkastelluista tuokioista pysyt ään Eetun opetust ilanteissa. Opetusme-

todeista ja ympärist öst ä on kerrot tu aiemmin tarkemmin luvussa 5. Ensimmäisen
tuokion aikana opettaja ot t i selvää mit ä Eetu jo osasi, minkä jälkeen lähdett iin koht i
uusia asioita. Koska Eetu on erityisen lahjakas oppilas, opettaja asett i tavoit teeksi,
et t ä matemat iikkaa opiskeltaisiin tutkivan oppimisen keinoin oppilasläht öisest i, jol-
loin opettajan rooliksi jäi lähinnä oikeaan suuntaan ohjaus.

6.2.1. Eet u, t uokio 1. (Edellisen ohjaajan kanssa Eetu on eht inyt ensimmäisen as-
teen funkt ion käsit teeseen ja hän osaa sijoit taa annet tuja x:n arvoja ja laskea niiden avulla
funkt ion arvoja t ietyiss̈a pisteiss̈a)

Opet taja: Okei, pit äs joku funkt io keksiä tohon (kirjoit taa paperille f (x) = 3x + 2). Eli s̈aä
osaat tehä tosta semmosen kaavion? Millanen se kaavio oli teillä?
[Eetu piirt ää kaavion funkt ion ratkaisemiseksi (kuva)]
Opet taja: Okei. Sit te jos s̈aä lähet niit ä x:n arvoja koit tamaan, niin sijoitat ne t änne? Eli
jos pistet ään vaikka x:n arvo 0, niin mit ä tapahtuu t älle puolelle? (Opet taja siirt ää paperin
kokonaan Eetun eteen ja antaa kynän).
Eetu: No t ähän tulee 2.
Opet taja: Jooh. Ota joku muu arvo, iha mikä vaa.
Eetu: Kaheksan (miet t ii hetken pääss̈a laskien, jonka jälkeen kirjoit taa vastauksen)..26.
Opet taja: Joo.
Eetu: Vaikka 12. Siit ä tulee 38.

Jo t äss̈a voidaan huomata oppilaan ikäisekseen hyvä pääss̈alaskutaito, kun hän
laskee hieman vaikeammillakin luvuilla nopeast i tulokset oikein. Eetu osasi kuvail-
la millä tavoin funkt ion arvoja on lasket tu, joten asia johon he edellisen opettajan
kanssa kanssa olivat päässeet oli vielä hyvin muist issa. Eetun valitsemista x:n arvois-
ta voidaan huomata, et t ä kuvaajan piirt ämist ä ei ole vielä harjoiteltu paljon. Tämä
näkyy myös seuraavassa pätkäss̈a:

Eetu: Siinä kuuluu olla t ällanen (aloit taa piirt ämisen). Ja t ähän.
Opettaja: Jooh.
Eetu: y, ja x (merkkaa akselit siten, et t ä x on pysty ja y vaakariviss̈a).
Opettaja: Okei.
Eetu: (mut isee jotain, ja kirjoit taa lukuja akseleihin). Molemmissa on 24 yhteens̈a
(tarkoit taa kun x:n arvot menevät välillä [− 10, 14] ja y:n arvot [− 12, 12]).
Opettaja: Aah, onks se sattumaa, vai?
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Eetu: Sattumaa!

Tavallaan on hienoa, et t ä Eetu ei ole vielä saanut mieleens̈a, et t ä ainoa oikea tapa
olisi kirjoit taa x- ja y-akselit olisi siten, et t ä x on vaakarivillä. Tämä voi aut taa ym-
märt ämään paremmin lopulta mit ä funkt io muuttujan suhteen tarkoit taa. Eetu poht i
huomaamansa sattumaa akselien pituuksissa, mikä osoit taa huomioint ikykyä ja sit ä,
et t ä hän poht ii havaitsemiaan asioita ja niiden syit ä. Tämä syvempi ajat telukyky on
varmast i yksi osatekijä siihen, minkä vuoksi Eetulla on matemaatt ista lahjakkuutta.

Opet taja: Kyllä, no jos s̈aä lähet kahtomaan näit ä arvoja (osoit taa äsken Eetun laskemiin
arvoihin), x:n arvolla 8, miss̈a se arvo sijaitsee?
Eetu: Hmm, kaheksan (vie kynää y-akselia myöten).
Opet taja: Niin, x:n arvo.
Eetu: Niin t änne (vaihtaa x-akselille kohtaan 8).
Opet taja: Nii jos se jossai t äss̈a, nii minne se vie?
Eetu: 26! (Naurahtaa)
(Eetu alkaa poht imaan miss̈a päin pöyt ää piste sijaitsee)

Alussa Eetu vie virheellisest i x:n arvoa kahdeksan piirt ämälleen vaakasuoralle y-
akselille, joten ehkä hänelle on opetet tu aiemmin yleinen tapa akselien suunnista.
Virheen korjat tuaan hän naurahtaa, kun tajuaa minne piste 26 pit äisi piirt ää. Eetua
kiinnost i minneast i pöydälle piste sijoit tuisi, joten hän arvioi sit ä parhaansamukaan,
sen sijaan, et t ä hän olisi todennut teht ävän mahdottomaksi.

Opet taja: Mites vois saaha koordinaat istoon pisteen. Tuo sielä ainakin on (osoit taa ensim-
mäist ä pistet t ä (0, 2)).
Eetu: Nolla, kaksi (piirt ää pisteen koordinaat istoon).
Opet taja: Jooh, mites me saataas lis̈aä pisteit ä sinne koordinaat istoon?
Eetu: No tehää vaikka 2.
Opet taja: Joo.
Eetu: 8! Kaks, kahdeksan, siit ä tuli t änne. (Eetu alkaa poht imaan rajoja) Tänne ei mahdu
14, ja taas t änne 12..
Opet taja: Minkä sinne sais mahtumaan?
Eetu: Neljätoista pit ää olla vastauksessa!

Kuvaajan piirt äminen läht i lopulta käynt iin hyvin, kunhan Eetu laski arvoilla,
jotka t iesi sijoit tuvan varmast i piirt ämääns̈a kuvaan. Täss̈a Eetu tajusi hienost i t är-
këan osan funkt ion ideasta, kun kertoi ”neljätoista pit ää olla vastauksessa”. Tämän
kautta hän pystyi miet t imään millaisia x:n arvoja olisi hyvä sijoit taa. Itseasiassa hän
pystyi het i löyt ämään x:n arvon, joka juuri ja juuri sopii kuvaan:

Eetu: Neljä.. (K irjoit taa x:n arvoihin). Neljätoista!
Opet taja: Noniih.
Eetu: Menee tohon rajalle.
Opet taja: Joo-o.
Eetu: Kyllä se ihan suorassa menee (näyt t ää pisteit ten sijaint ia). Joku muu luku. Miinus
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K uva 6.5. Eetun ensimmäinen teht ävä tuokioilla. Kuvasta näkee, et t ä
oppilas ei vielä miet t inyt etukäteen x:n arvojen valintojen järkevyyt t ä.

neljä. 3 kertaa − 4 se on − 12. Nii se on − 10. (Eetu alkaa piirt ämään koordinaat istoon)

Negat iivisilla luvuilla laskeminen onnistui aivan hyvin, mutta merkit t ävää on, et-
t ä Eetu alkoi poht imaan pisteiden samassa linjassa sijaitsemista. Tällä hän ilmaisi
t iet äväns̈a, et t ä kuvaksi tulee suora. Seuraavalla tunnilla opettaja päät t i haastaa Ee-
tua poht imaan itse funkt ion osien ominaisuuksia.

6.2.2. Eet u, t uokio 2.

Opet taja: No sit te ois tommone (osoit taa uut ta yht älöä vanhan rinnalla). Pystysikkö tuon
ratkasemaan? Piirt ämään kuvaajan.
Eetu: Puoli x!
Opet taja: -miinus 2. Onnistuisko?
Eetu: Jooh! (ot taa kynän käteen ja alkaa sijoit tamaan x:n arvoja) Tulee 2 miinus 2, whooo!
Opet taja: Nelosella (x = 4)?
Eetu: Juu. Sit kahdeksan.. (jatkaa arvojen sijoit telua)

Opettaja oli piirt änyt valmiiksi uuden koordinaat iston siten, et t ä x-akseli oli vaa-
katasossa. Hän antoi Eetullehieman haastavamman funkt ion kuvaajan piirret t äväksi,
jot ta saadaan samaan koordinaat istoon näkyviin erilaisia kuvaajia. Laskeminen sujui
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K uva 6.6. Lis̈aä teht äviä ensimmäisen asteen yhtälöist ä.

näköjään helpost i myös murto-osilla. Tarkoituksena oli, et t ä Eetulle tulisi mahdolli-
seksi tehdä huomioita itse.

Opet taja: Mit ä samaa näillä kahella funkt iolla on? Niit te suunnassa.
Eetu: Molemmat menee t änne (näyt t ää sormilla oikeeseen lohkoon koordinaat istoa).
Opet taja: Mmh, elikkä ylöspäin?
Eetu: Niih, ylöspäi.
Opet taja: Hmm, mist ähän se vois johtua.
Eetu: (tutkailee hetken yht älöit ä ja kuvia) äks, hmm..miten nää menee, emmä osaa sanoa.
Opet taja: Tehääs nii, mää annan uuen sulle. Pistet ääs siihe, et t ä (kirjoit taa paperille uut ta
yht älöä f (x) = − 1x + 3). Tuommonen funkt io. Mit äs siinä lukee?
Eetu: − 1 kertaa x plus 3.

Eetu osasi kertoa, et t ä molemmat kuvaajat menevät ylöspäin, mutta siit ä hän
ei vielä osannut vet ää enempää johtopäät öksiä. Opettaja päät t i antaa seuraavaksi
negat iivisen kulmakertoimen omaavan funkt ion kuvaajan piirret t äväksi. Eetu joutui
laskemaan kahden negat iivisen luvun tulon sijoitet tuaan x:n arvon − 2, t ämä onnistui
omin avuin sujuvast i.

Eetu: (ot taa viivaimen ja sijoit taa pisteit ä koordinaat istoon) Ekaksi, tulee yks ylöspäin. Sit -
te viisi, miinus kaksi. Nyt se ei iha mennykkää näi. Se meneeki alaspäin (katsoo opet tajaa
samalla kun kertoo havainnon). Yksi, kaksi. − 2, 5 (viimeistelee piirt ämällä suoran).
Opet taja: Taisit huomatakkin siinä eron äsken.
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Eetu: Joo, et t ä ne menee t änne, eri suunt iin.
Opet taja: Se menikin alaspäin?
Eetu: Hmm. Se on varmaan se, et t ä t äss̈a (f (x) = − 1x + 3) on, mit ä pienempi luku, sit ä
suurempi vastaus siit ä tulee! Ja toisessa on toisinpäin.

Oppilas kertoi välit t ömäst i, et t ä kuvaaja meneekin nyt alaspäin. Hän ilmaisi al-
kuun hieman epäselväst i ”mit ä pienempi luku”. On vaikea sanoa tarkoit t iko Eetu jo
t äss̈a negat iivist ä lukua, vai jossakin muussa merkityksess̈a pient ä lukua. Täst ä seu-
rasi hetken päät telyä, kunnes Eetu päätyi aivan oikeaan päätelmään ja sen jälkeen
selit t i vielä ääneen ja huomasi, et t ä hänen tekemä havainto toimii:

Eetu: Tällä miinuksella (− 1x) vähä merkityst ä.
Opet taja: Tuo oli hyvä huomio, se on just iinsa se.
Eetu: Täälä taas, jos siinä on ensin miinus, niin se...se luku varmaan pienenee, mit ä isompi
luku.
Opet taja: Niin, eli tossa x:n eess̈a, eli ne luvut mit ä s̈aä siihen pist ät . Sen eess̈a on tuo mii-
nuskerroin. Negat iivinen kerroin-
Eetu: Näiss̈a (osoit taa kahta ensimmäist ä funkt iota) on ihan tavallinen, posit iivinen.
Opet taja: Niin, kertoisko se sen funkt ion suunnasta se merkki?
Eetu: Jooh, emmä t iiä.
Opet taja: Kun s̈aä äsken sanoit ihan oikein, et t ä tuo miinusmerkki vaikut taa siihen.
Eetu: Nii se miinusmerkki vaikut taa siihe, pist ää menemään miinusta koht i.
Opet taja: Alaspäin?
Eetu: Jos on t ää posit iivinen, niin se menee ylöspäin!

Käyt ännöss̈a Eetu keksi itse, et t ä kulmakertoimen merkki kertoo kuvaajan kul-
kusuunnan. Tämä oli ensimmäinen vaihe funkt ion kulun syvemmäss̈a ymmärt ämi-
sess̈a. Eetu selväst i varmistui asiasta, kun tarkasteli kahta ensimmäist ä funkt iota ja
huomioi, et t ä molemmat posit iiviseen kulmakertoimen omaavat menevät ylöspäin.
Sen sijaan funkt ion jyrkkyydest ä ei ollut vielä varmuutta tullut oppilaalle, vaan hän
ryhtyi arvailemaan tai tekemään johtopäät öksiä vajaista t iedoista.

Opet taja: Mites näillä kahdella posit iivisella, onko niillä eroo?
Eetu: No t äss̈aku lis̈at ään, niin menee jyrkemmin, t äss̈a menee loivemmin.
Opet taja: Siit äkö se johtuu?
Eetu: Nii, koska t ää miinus pienent ää kuvauksessa. Kuvauksessa t äss̈a on posit iivinen t äss̈a
negat iivinen (tarkoit taa vakiotermien merkkiä).
Opet taja: Elikkä s̈aäkö aat telit et t ä t ää toinen luku t äälä vaikut tais siihen jyrkkyyteen,
niinkö se oli?
Eetu: Niin!
Opet taja: Okei, tehääs t ämmönen vielä (kirjoit taa neljännen funkt ion f (x) = 1

2x + 2), kun
pääsit vauht iin. Eli tehään uus funkt io. Tehään ihan sama kun tuo (x), mut ta pistet ään sa-
ma (kuin ensimmäisess̈a funkt iossa) plus 2 tohon jälkimmäiseen. Eli tulee, f (x) = 1/ 2x + 2.
Eli nyt pit äs olla sama jyrkkyys?
Eetu: No ei...ihan sama (nappaa kynän käteen ja paperin eteens̈a). Laitetaan vaikka samat
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luvutki, heh. 0, plus 2.

Seuraavaksi Eetu ryhtyi piirt ämään kuvaajaa ja teki siit ä het i johtopäät öksen:

Eetu: Nolla, kaksi. Se on sama (kuin ensimmäisen funkt ion kuvajaan piste). Neljä, se on eri
(yhdist ää viivalla kun saa kaikki pisteet koordinaat istoon).
Opet taja: Siinä.
Eetu: Hmm, se onki samanlainen kun t äss̈a (osoit taa suoria, joissa molemmissa on 1

2x).
Opet taja: Sama jyrkkyys?
Eetu: Kun t äss̈a, nii. Se on siis t ämä, t äst ä kiinni (osoit taa kulmakerrointa 1

2).
Opet taja: Kyllä, juuri niin, hyvä. Elikkä tosta x:n kertoimestako se on kiinni?
Eetu: Nii.
Opet taja: Kyllä, se oli ihan oikein havait tu.
Eetu: Tää niinku varmist i (näyt t ää etusormella ja peukalolla samalla jyrkkyydellä meneviä
suoria).
Opet taja: Tota kutsutaan kulmakertoimeksi.
Eetu: Joo-oh (naurahtaa). Sit te näillä ei oo mit ään väliä (osoit taa vakiotermejä), se vaan
kertoo, kuinka korkeella se on, kuinka korkeella se menee. Kuinka ylhäällä se on.

Hän siis joutui kumoamaan ensin tehdyn johtopäät öksens̈a siit ä, mikä funkt ion
osa määrää kuvaajan jyrkkyyden, mutta samalla sai selväksi sen, mist ä kuvaajan
jyrkkyys aiheutuu. Tämä matemaatt isen päät telyket jun suorit taminen osoit taa, et-
t ä oppilaalla on erityisiä matemaatt isia lahjoja. Erityist ä t äst ä tekee se, et t ä hän
itse päät teli asian ja kokeilujen ja reflektoinnin kaut ta sai varmuuden asiasta. Lop-
puun Eetu teki jo päätelmän vakiotermist ä, ehkä sen suuremmin asiaa poht imatta.
”Se vaan kertoo, kuinka korkeella se on”on jo niin lähellä totuut ta, et t ä t ät ä olisi
voinut alkaa käsit telemään jo het i perään. Tällä hetkellä aikaa oli kulunut jo niin pal-
jon tuokiolla (15minuuutt ia), et t ä opet taja päät t i lopet taa ja jät t ää asia hautumaan.

6.2.3. Eet u, t uokio 3. Tuokion alkuun otet t iin esiin edelliskerran funkiot ja nii-
den kuvaajat , t ämä kerta käytet t iin ainoastaan niiden tarkastelemiseen. Tarkoituk-
sena oli mahdollistaa Eetulle uusien havaintojen ja päätelmien tekeminen. Tuokion
alkuun tarkastelt iin jo piirret tyjä kuvaajia, ja oppilas osasi yhdist ää neoikeisiin funk-
t ioihin ja niiden pistepareihin. Tämän jälkeen opettaja alkoi haastamaan oppilasta
tekemään havaintoja.

Opet taja: S̈aä viimeks havaitsit , kun ne on yht ä jyrkkiä, niin mist ä se tuli?
Eetu: Toi (kulmakerroin), se joka tuli x:ää enne nii se ratkas sen kuinka jyrkkä se on.
Opet taja: Joo, eli x:n kerroin?
Eetu: Nii.
Opet taja: Kyllä. Sit ä sanot t iin kulmakertoimeks, mää ohimenne sen sanoin viimeks.
Eetu: Jooh.
Opet taja: Sit viimeks iha lopuks pääst iin siihe, ohimennen, et t ä s̈aä aloit poht imaan sit ä
korkeut ta. Eli nää on yht ä jyrkkiä, mut ta toinen on korkeemmalla.
Eetu: Nii sehä on se, nämä. Tämä ratkasee sen korkeuden, kuinka korkeella se on!
Opet taja: Mikä ratkaisee?
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K uva 6.7. Piirretyt kuvaajat Kuvan 6.6 funkt ioista. Koordinaat istos-
sa on myös myöhemmin tuokiolla 4. piirretyt vaakasuorat kuvaajat .
Kyseinen kuva oli erit t äin keskeinen havaintojen teon kannalta Eetun
tuokioilla 2− 4.

Eetu: Nämä (osoit taaa sormin vakiotermejä yht älöist ä).
Opet taja: Toiset luvut?
Eetu: Nii, mit ä pienempi luku, sit ä alempana se on.
Opet taja: Noinko s̈aä päät telit?
Eetu: Jooh!
Opet taja: Okei, se oli iha oikein päätelty.
Eetu: Nii-i. Määs vielä tarkistan (laskee sormilla kuvaajien väliss̈a olevia ruutuja t ietyss̈a
kohtaa). Täss̈a pit äs olla neljä...
Opet taja: Mikä?
Eetu: Täss̈a pit äs olla neljä, yks, kaks, kolme.. Joo, näiss̈a on neljä eroa. Siit ä se korkeus
johtuu. Ja näist ä se jyrkkyys.

Eetun mieleen oli selväst i jäänyt hänen edellisen kerran viimeiset huomioinnit , sil-
lä hän sanoi todella suoraan ”t ämä ratkasee sen korkeuden”. Hän jatkaa vielä hetken
pääst ä ”mit ä pienempi luku, sit ä alempana se on”. Perusteluna Eetulla t ähän teori-
aansa oli se, kuinka kaukana kyseiset kaksi kuvaajaa ovat toisistaan pystysuorassa
suunnassa. Tarkistus varmentaa hänen ideansa oikeaksi, ja sit ä kaut ta Eetu aivan itse
keksi vakiotermin merkityksen. Vauht iin päästyä Eetu jatkoi poht imista:
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Eetu: Niih, ja t ääläkin on neljä eroa (yht älöiden vakiotermien välillä). Siinä on se, miten se
määrit telee.
Opet taja: Niinku t äss̈a on miinus 2 ja t äss̈a plus 2.
Eetu: Jos se on nolla, niin se menee t äss̈a, t äss̈a keskellä. Eiku sen näkee t äst ä (osoit taa
pystyakselia)! Kuinka korkealla semenee. Jos t ää ois sama (kulmakerroin), niin se ois t äss̈a
keskellä (osoit taa, et t ä menisi origon kaut ta).
Opet taja: Mit ä jos siihe pist äis vaikka plus kuutosen loppuun? Miss̈a se sit te menis?
Eetu: Täälä (näyt t ää, et t ä leikkaa y-akselin kohdassa 6).
Opet taja: Aika hyvin päätelty! Se oli iha oikein.

Hän tekee aivan oikeita johtopäät öksiä toisensa perään ja t äss̈a vaiheessa näyt-
t ää, et t ä Eetu on asian ymmärt änyt . Hieno oivallus oli ”eiku sen näkee täst ä”, jolloin
huomatt iin, et t ä suora leikkaa todellakin pystyakselin vakiotermin korkeudella. Täs-
s̈a t ilanteessa tuli erit t äin pieness̈a ajassa tarkkoja huomioita ja niiden kautta oikeita
johtopäät öksiä. Eetua aivan selväst i kiinnostaa tehdä t ämänkaltaisia havaintoja, sillä
hän jatkaa lennokkaalla ilmeellä:

Eetu: Voikoha se mennä näin (osoit taa t äysin pystysuoraa).
Opet taja: Näi? Voiskoha semmosta olla.
Eetu: Hmm, no, ehkä ei.
Opet taja: Nii, ehkä sit ä voidaan miet t iä joskus sit te.

Täss̈a kohtaa opettaja päät t i, et t ä oppilaan hyvään huomioon palataan myöhem-
min. Tuokion loppu käytet t iin juuri opit tujen asioiden kertaamiseen, jot ta niist ä jäisi
varma kuva Eetulle. Kertauksenomaisen jutustelun perään tuokion lopuksi Eetu esit -
t i vielä arvelun:

Opet taja: Taas oli hyviä huomioita.
Eetu: Niih, vielä harvinaisempaa ois varmaan jos se menis näin (vaakasuoraan, kulmaker-
roin 0). (Eetu hahmot telee vaakasuoraa kuvaajaa koordinaat istoon).
Opet taja: Mehä voidaan jatkaa tuosta ens kerralla!

Täss̈a huomaa viimeist ään Eetun matemaatt isen kiinnostuksen tason. Hän tosin
esit t ää vain mieleen tulleen arvauksen erikoisen näköisen funkt ion olemassaolosta,
mutta halu tutkia asioita antaa erinomaiset läht ökohdat uuden tutkimiselle ja oppi-
miselle matemat iikassa.

Näin lahjakkaan oppilaan kohdalla voi olla melko haastavaa toteut taa parhaal-
la mahdollisella tavalla salamamenetelmän perusperiaat teiden kohtaa (5) Ei aikata-
voit teita. Siinä sanotaan: ”Opettaja osaa päätellä kunkin oppilaan omien kykyjen
mukaan mit ä taht ia opetuksessa kannattaa edetä”. Suhteellisen normaalia taht ia ene-
nevän oppilaan kohdalla osaamisen tason voi lukea paljon helpommin, kuin erityisen
lahjakkaan oppilaan kanssa. Eetu on kolmen ensimmäisen tuokion aikana tehnyt pal-
jon uusia havaintoja ja halu t iet ää lis̈aä on näkynyt selväst i häness̈a. Eetu ei ole
vielä näiden tuokioiden aikana jäänyt sanattomaksi mihinkään kysymykseen, joten
opettaja päät t i, et t ä seuraavalla tuokiolla jatketaan niihin asioihin, jotka Eetua ovat
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kiinnostaneet.

6.2.4. Eet u, t uokio 4.

Opettaja kysyi Eetulta, muistaako hän vielä minkälaiset kuvaajat miet ityt t ivät
viime kerran lopulla:

Eetu: Hmm. Joo muistan mää. Tällee ja t ällee joku niinku menis (vaaka- ja pystysuun-
taan).
Opet taja: Miten sen sais menemään t ällee (näyt t ää vaakapäin).
Eetu: Hmm (Eetu näyt t ää poht ivan ja tarkkailevan koordinaat istoa).
Opet taja: Pit äs kirjot taa joku uus lauseke tonne, joku uus funkt io. Hmm, mikä siinä ois
semmosta, et t ä sen sais menemään näin, mikä siinä pit äis pysyä samana. Mikä arvo? Jos
kahtoo noita akseleita. Päät äppä joku korkeus.
Eetu: No vaikkapa 4.
Opet taja: Semmonen joka menis kokoajan nelosen korkeudella.
Eetu: Siihen loppuun tulis vaikka ”+ 4” (tarkoit taa funkt ion lauseket ta).
Opet taja: Okei, elikkä tuohon kirjoitetaan.. (kirjoit taa ”f (x) = + 4).
Eetu: Koska näiss̈a lopuissa oleva kertoi, kuinka korkealla se on!
Opet taja: Kyllä!
Eetu: Sit ten, pit äis saaha se jotenkin menemään..
Opet taja: Voit ihan rauhassa miet t iä, miten sen sais kokoajan pysymään t ällä korkeudella.

Selväst i viime tuokiolla opitut ja havaitut asiat ovat jäänyt mieleen, kun Eetu
osaa het i sanoa, et t ä korkeudella 4 kulkevassa funkt iossa on lopussa (vakioterminä)
+ 4. Tämän hän kertoi vielä selvemmin toisella lauseella. Opettajan antama tehtävä
funkt ion muun osan päät telemiseksi osoit tautui haastavaksi. Näin ollen opettaja an-
toi Eetulle lis̈aä miet it t ävää ja haastoi kokeilemaan x:n arvojen sijoit telua.

Opet taja: Mit ä jos s̈aä sijoit tasit t ähän (uusimpaan) funkt ioon arvoja, mitenköhän sille kä-
vis, x:n arvoja.
Eetu: Täh?
Opet taja: Tähän funkt ioon, sijoitetaan siihen arvo 0.
Eetu: Jooh.
Opet taja: Mut siinä ei oo x:ää.
Eetu: Niih.
Opet taja: Hmm. Mit ähän pit äs tehä sit te?
Eetu: Lis̈at ään siihen x.
Opet taja: Lis̈at ään x, okei.

Eetun mieless̈a oli kuva, et t ä x:n arvoja ei voida sijoit taa ilman, et t ä funkt iossa
jossain esiintyy muuttuja x, näin ollen hän ehdott i sen lis̈aämist ä funkt ion kaavaan.
Tämä on aivan looginen siirto, sillä voi tuntua oudolta tai jopa mahdottomalta sijoit -
taa arvoja, kun mihinkään niit ä ei voi lait taa. Täst ä asiat pääsivät etenemään, kun
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Eetu pääsi sijoit tamaan funkt ioon arvoja ja tekemään huomioita.

Eetu: Sit te se on yksi, viisi (f (1) = 1 + 5), eli se ei mee (neloseen).
Opet taja: Eli x:n kohassa 1 se ei menis siihe. Mikä kerroin tohon (x:n eteen) pit äs tulla,
tohon eteen.
Eetu: Öö, toi toi toi. En t iiä.
Opet taja: Jos siihe ykkönen sijoitetaan, siihen tulee ykkönen-
Eetu: Siihen pit ää tulla nelonen vastauksena!
Opet taja: Nii, elikkä jos 1 sijoitetaan-
Eetu: Miinus 1.
Opet taja: x:n paikalle sijoitetaan ykkönen, ja siihen lis̈at ään tuo nelonen. Eikö näin?
Eetu: Mmh.
Opet taja: Nyt tuohon pit äs saaha joku kerroin. Mikä ykkösen eteen pit äs pist ää, et t ä s̈aä
saat sen menemään siihen mihin haluat .
Eetu: (poht ii hetken) ykkönen!
Opet taja: Jos s̈aä siihe pist ät ykkösen niin mikä tulee vastaukseks?
Eetu: Yks..
Opet taja: Kertaa?
Eetu: Yks..tulee viis.
Opet taja: Siit ä tulee viis.
Eetu: Nolla! Hmm, ei toimis.
Opettaja: Miksei se toimis?
Eetu: No 0 kertaa 1, 0 plus 4, eiku tulee siit ä 4!
Opet taja: Niin tuleekin.
Eetu: Sit te seuraava arvo.
Opet taja: Seuraava, pistet ään vaikka 8. Tohon tulee nelonen loppuun, mikäs tohon tulee
eteen (8:n eteen).
Eetu: Siihe tulee...nolla!
Opet taja: Siihenkin tulee nolla.
Eetu: Nolla, jooh (hymyilee, kun hän näyt t i ymmärt ävän jutun). Kyl se noin menee.

Alku näyt t i olevan vaikeaa ja Eetu jäi kiinni kertoimeen yksi. Tämä tuntuu loo-
giselta kokeilulta, onhan luku 1 pienin nollasta poikkeava kokonaisluku ja siten voisi
ajatella, et t ä se voisi toimia ratkaisuna käsit teillä olevaan ongelmaan. Täss̈a voi ol-
la myös takana se, et t ä hän t iet ää yhdellä kertomisen pit ävän luvun samana, mutta
ei ajatellut sit ä, et t ä vakiotermiä ei kerrota millään luvulla t äss̈a. Lopulta Eetu ym-
märsi, et t ä ratkaisu ei tule t ällä tavoin ja miet t i hetken, ennen kuin sanoi ”nolla”.
Hän epäröi sit ä ja ilmaisikin, et tei se toimisi. Täss̈a opettaja puuttui peliin ja ky-
syi perustelua ratkaisun toimimattomuuteen. Lyhyellä kokeilulla Eetu huomasi, et t ä
hänen ehdotuksensa nollasta kertoimena toimii sit tenkin. Mielenkiintoista on, et t ä
hän ensinnäkin tuli ajatelleeksi nollaa, mutta myös se, et t ä nollalla kertominen tun-
tui hänen mielest ä aivan yhtä helpolta, kuin muutkin käyt öss̈a olleet laskutoimitukset .

Lopuksi Eetu halusi vielä varmistuksen kuvaajan muodossa, joten hän päät t i oma-
aloit teisest i alkaa piirt ämään kuvaajaa ja huomasi asian saadun funkt ion toimivan
halutulla tavalla. Tämän jälkeen opettaja huomautt i, et t ä kuvaajaa voidaan jatkaa
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toiseenkin suuntaan.

Opet taja: Kyllä. Eli se jatkuu tonnekin päin se kuvaaja. S̈aä voit jatkaa sit ä.
Eetu: Ai t ännekin päin (piirt ää)?
Opet taja: S̈aä t iedät sen korkeuden, se on nelosen korkeudella.
Eetu: Jooh. No sit ä ei voida sillee niin (tuntuu poht ivan negat iivist ä suuntaa)..
Opet taja: Ei voida sit ä? No jos s̈aä alat miet t ii-
Eetu: No jos se on 0 kertaa jotain.
Opet taja: No jos s̈aä laitat vaikka miinus miljoona, se menee ainakin t ielle ast i.
Eetu: Niih.
Opet taja: Mikä sen korkeus on sielä?
Eetu: Nelonen!

Täss̈a väliss̈a opettaja kävi Eetun kanssa läpi lyhyest i, et t ä funkt ion voi kirjoit taa
pelkäst ään f (x) = 4 tai jopa y = 4, kun kerran funkt io antaa y:n arvon. Vaikka tuo-
kio oli kest änyt t äss̈a vaiheessa jo melkein vart in, Eetu osoit t i mielenkiinnon riit t ävän
vieläkin, kun hän esit t i seuraavan väit t ämän:

Eetu: Niih. Mut sehä voi tehä vaikka millä tahansa.
Opet taja: Teeppä se jollakin.
Eetu: Jos vaikka se on miinuksessa?
Opet taja: Testataan. Kirjota siihe joku funkt io. Joku f (x) mit ä haluut tutkia.
Eetu: Vaikka toi (osoit taa y-akselin korkeut ta − 3). Tuleeko 0 kertaa x taas?
Opet taja: Jooh.
Eetu: (kirjoit taa) sit ...miinus kolme.
Opet taja: Juu. Okei.
Eetu: (alkaa sijoit tamaan lukuja) vaikka, kakkonen.
Opet taja: Jooh.
Eetu: Tulee − 3. Elikkä t ää toimii. Pistet ään vielä 4.
Opet taja: Taitaa toimia siis?
Eetu: Jooh, t ää toimii! Jos kaksmenee tollee, niin se toimii varmast i. Eli nolla kerta x, tulee
tuo. Se kertoo t än korkeuden!

Eetu arvioi, et t ä t ämänlaisen t ilanteen voi tehdä millä vain vakiotermin arvolla,
joten hän halusi testata valitsemallaan negat iivisella arvolla. Tämän funkt ion raken-
tamisessa, sijoit tamisessa ja piirt ämisess̈a Eetu kertoi itse miten edetään, joten asia
on selkëast i oppilaan hallussa. Tämänkaltaiset t ilanteet osoit t ivat muutenkin, et t ä
Eetun matemaatt isen ilmaisun taito on sekä kielellisest i, et t ä symbolisest i selkëast i
kehit tyneempää, kuin taidoiltaan keskivertotasoa olevalla alakoulun oppilaalla. Hä-
nen mielest ä vaakasuoraan kulkevan funkt ion lausekemuodon todistukseksi riit t i, et -
t ä saadaan pari tapausta jotka tuot tavat halutun tuloksen. Tähän tyydyt ään vielä
useissa lukiotason todistuksissa, joten alakoululaisen kanssa tuntuu erit t äin järkeväl-
t ä tyytyä myös t ällaiseen loogiselta tuntuvaan, mutta hieman naiiviin todistukseen.
Aiemmin olimme todenneet, et t ä kulmakerroimen merkki kertoo kuvaajan suunnan,
sen jälkeen selvitet t iin vakiotermin merkitys ja vielä lopuksi käyt iin vaakasuoran ku-
vaajan syntyminen. Kulmakertoimen vaikutuksesta kuvaajan jyrkkyyteen ei aiemmin
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oltu puhuttu. Tuokiolla 5. kerrat t iin paljon jo opit tua, uutena asiana pohdit t iin het-
ken aikaa kuvaajan jyrkkyyt t ä:

6.2.5. Eet u, t uokio 5.

Opet taja: S̈aähän sanoit et t ä jos sielä on miinus eess̈a, niin semeneealaspäin. Mit ä jos siinä
ois − 7 siinä (x:n) eess̈a? Meniskö se jyrkemmin vai loivemmin alaspäin?
Eetu: Emmä t iiä. Katotaas, − 7, sit te siinä ois (laskee pääss̈a ja vertaa kuvaajaan jossa kul-
makerroin on − 1), siit ä tulis − 11. Kaks, − 11, se menis t änne ast i.
Opet taja: Tuota vastaava piste olis t äälä sit te?
Eetu: Joo-o.
Opet taja: No mit ä se vois kertoa sit te, jos se niin alas menis.
Eetu: Et t ä se on jyrkempi!
Opet taja: No niihä onkin.
Eetu: Se menis jossai t äss̈a (arvioi summit taisest i miten jyrkäst i suora voisi mennä).
Opet taja: Niimpä.
Eetu: Pistet ään vaikka vitonen. Niin sit te se on, − 1 kertaa 5. Eiku äske mää kerroin sen
väärin. On se kyllä aika jyrkkä.
Opet taja: Eli se menis jyrkemmin mit ä isompi luku sielä on?
Eetu: Jooh.

On hienoa havaita, et t ä esitet tyyn kysymykseen oppilas osaa arvailevan vastauk-
sen sijaan sanoa: ”katotaas” ja alkaa oma-aloit teisest i kokeilemaan miten käy. Tämän
perusteella tehdyn havainnon ja siit ä saadun päätelmän uskottavuus on näin paljon
suurempi. Lis̈aksi kaikki t ilanteen osapuolet voivat arvioida saatua tulosta ja siit ä
tehtyä päätelmää. Tähän tuokioon jätet tiin funkt ion käsit tely. Opettajan ennakko-
odotukset ylit tyivät selväst i. Eetu pystyi itse tutkimalla ja havainnoimalla tekemään
aivan oikeita päätelmiä, ja siten oppilasjohtoinen tutkiva oppiminen onnistui hyvin.
Aikaa näihin tuokioihin meni noin 1 tunt i ja 15 minuutt ia, eli alle kahden oppitun-
nin. Normaalissa tunt iopiskelussa käytyjen asiasis̈alt öjen oppiminen kunnolla kuulos-
taa erit t äin vaikealta. Lis̈aksi tuokioden väliss̈a olleet päivän tai päivien tauot ovat
mahdollistaneet asioiden muist iin jäämisen, kun asiaa ei tule kerralla paljoa ja op-
pimismuist i ei ylikuormitu. On vaikeaa arvioida, kuinka paljon Eetu on miet t inyt
käytyjä asioita tuokioiden väliss̈a t ietoisest i tai alitajunnassa, mutta ainakin hänen
kiinnostuksensa matemat iikkaa kohtaa on selvä. Näin ollen salamamenetelmän oppi-
tuokiorakenne ja opetus perusperiaat teiden keinoin ovat toimineet näiden tuokioden
aikana tehokkaast i.

6.2.6. Eet u, t uokio 6. Tuokioiden 6. ja 7. aikana Eetun kanssa todistet t iin kol-
mion kulmien astelukujen summaksi 180 astet ta. Aiempien salamatuokio-ohjaajien
kanssa Eetu on käynyt kulmien silmämääräist ä arvioint ia, t ällä tuokiolla käytet t iin
hyväksi tuota taitoa. Alkuun palautelt iin mieleen perusasioita kolmioista ja puhut-
t iin hieman uusista kulmiin liit tyvist ä tuloksista, jot ta saat iin jälkimmäisen tuokion
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K uva 6.8. Laskuvälineiden harjoit telua ennen varsinaista todistusta.

varsinaiselle todistukselle tarvit tavat laskuvälineet . Eetu kertoi, et t ä on olemassa suo-
rakulmaisia, teräväkulmaisia ja tylppäkulmaisia kolmioita, lis̈aksi hän piirsi niist ä esi-
merkit .

Eetu kertoi et tei muista kulmien asteluvuista mit ään. Seuraavaksi selviää, et t ä
Eetu ei olemitannut astemitalla kulmia, mutta kulmien suuruuksia on kyllä arvioitu
salamatuokioilla, mikä näkyy hyvinä arvioina.

Opettaja: Osaakko s̈aä mitata astemitalla näit ä kulmia?
Eetu: Eeen, ei oo käyty.
Opettaja: Ei oo käyty semmosta, mutta t ällä kulmalla on joku asteluku.
Eetu: Se vois olla, 60.
Opettaja: Noin 60 arviolla, okei. Mit äs t ää ois suurinpiirtein?
Eetu: Merkataan nelkytviidel.
Opettaja: Okei, 45 suurinpiirtein. Näähän on vaan arvioita t ietenkin. Mit äs tuo ois
vielä?
Eetu: Se on myös 60.
Opettaja: Myös 60 suurinpiirtein. Jos nää lasketaan yhteen, niin paljon tulis?
Eetu: 165.
Opettaja: 165, okei. Mutta näähän oli vaan arvioita, t äähän saat taa olla 65, t ää 65
ja t ää, vaikka-
Eetu: 50.
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Tähän väliin opettaja kertoi, et t ä jos tarkemmin pystyt t äisiin mit taamaan pelk-
kien arvioiden sijaan, niin saataisiin 180 astet ta. Tät ä ei olisi ehkä kannattanut sanoa
tuossa vaiheessa vaiheessa. Olisi voinut olla mielekkäämpää ensin arvioida monien eri
kolmioiden kulmien suuruuksia ja sen jälkeen poht ia niiden yhtäläisyyksiä ja päätyä
johonkin arvioon. Joka tapauksessa he jatkoivat seuraavaksi tylppäkulmaisen kolmion
kulmien arvioint iin. Sen kulmien arvioiden summaksi tuli tasan 180 astet ta. Ei olisi
ihme, mikäli Eetu olisi tarkoituksella ilmoit tanut kolme kulmaa, joiden laskelmoi ole-
van yhteens̈a juuri 180 astet ta. Toisaalta hän arvioi pidempään ja uudelleen terävien
kulmien suuruutta, mikä voisi viitata hieman siihen suuntaan, et t ä hän todella olisi
arvioinut niit ä ilman ennakkolaskelmia. Eetu osaa hienost i perustella tylpän kulman
arvioint iaan sanomalla, et t ä ”on se yli 90”. Tällä hän kertoi t iet äväns̈a suoran kulman
asteluvun. Tämä varmistui viimeist ään, kun pohdit t iin seuraavaksi suorakulmaisen
kolmion astelukuja. Seuraavaksi Eetu sai t iet ää mikä tavoit teena on tällä ja seuraa-
valla tuokiolla.

Opet taja: Meidän tarkoitus ois pian todistaa se, ehkä huomenna, tai jos t änään keret ään.
Todistaa t ämä (osoit taa ”180” astet ta paperilla) jut tu.
Eetu: Eli, et t ä 180 tulee kaikista kolmioista.
Opet taja: Kyllä! Ihan kaikista. Oisko siist iä?
Eetu: Jooh!

Eetusta näki aivan selväst i, et t ä hän on innostunut lähtemään mukaan tällaiseen
todistukseen. Opettaja kertoi Eetulle, et t ä jot ta todistukseen pääst ään, tarvitaan pa-
ri esit ietoa. Hän piirsi paperille suoran viivan ja keskelle pisteen (oikokulman ilman
kulman kaarta) ja kysyi osaisiko Eetu piirt ää siihen kulman.

Eetu: Ai t ämmönen kulma (piirt ää kulman kaaren).
Opet taja: Eli t ähän tuli hienost i tehty kaari. Tuo (piste) on sen kulman kärkipiste sillon.
Eetu: Mmh.
Opet taja: Mikä t än suuruus on, t iiäkkö?
Eetu: Onks se, 180?
Opet taja: Mist ä s̈aä sen t iesit?
Eetu: No mää vaan arvelin.
Opet taja: Onks sulle kerrot tu joskus?
Eetu: No ehkä siks. Mää en tarkalleen muistanu sit ä ja mää arvelin et t ä se on 180, mut ta
nyt mää muistankin et t ä se on kerrot tu.
Opet taja: Okei. Mist ähän se vois tulla, et t ä se on 180.
Eetu: No koska ympyrä, on vähä niinku 360.

Tehtävä onnistui sujuvast i. Kulman suuruuden kanssa joudutt iin hetken aikaa
miet t imään mist ä Eetu sen osasi sanoa oikein. Hän on ehkä kuullut aiemmin oikokul-
man asteluvun, mutta hän osasi myös kertoa perustelun t äyden ympyrän asteluvun
perusteella. Tähän hän lis̈asi vielä perään, et t ä ”t ää ois vähä niinku puoli ympyrää”.
Seuraavaksi tarvit t iin t ieto rist ikulmien määritelmäst ä. Opettaja piirsi kaksi suoraa,
jotka leikkaavat keskenään, ja pyysi oppilasta nimëamään yhden kulman. Eetu valitsi
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kirjaimen ö.

Opet taja: Voisikko s̈aä arvioida jotenkin niit ten kulmien suuruuksia? Ei sillee asteilla, vaan
ton ö:n avulla.
Eetu: Mää en nyt tajua.
Opet taja: Onko t ää kulma pienempi vai suurempi kuin ö? (näyt t ää kynällä ö:n vieruskul-
maa, selväst i suurempaa)
Eetu: Suurempi.
Opet taja: Okei, no mites t ämä?
Eetu: Suurempi.
Opet taja: Mites t ämä (rist ikulma kulmalle ö)?
Eetu: Suunnilleen sama.
Opet taja: Suunnilleen sama?
Eetu: Mmh. On sen oltava sama. Täss̈a on sama, ja t äss̈a on sama (näyt t ää rist ikulmia).

Silmin arvioiden Eetu osasi päätellä, et t ä rist ikulmien tulee olla yht ä suuria suu-
rinpiirtein. Samoin hän osasi sanoa, et t ä kaksi suurempaa jäljelle jäänyt t ä kulmaa
ovat myös suurinpiirtein yht ä suuria. Tät ä ei lähdet ty todistamaan sen tarkemmin,
vaan opettaja kertoi oppilaalla suoraan, et t ä näin asia todella on, ja t ilannet ta kut-
sutaan rist ikulmiksi. Tämän jälkeen Eetu meni huomattavast i levot tomaksi ja t ämän
seurauksena tuokion lopetus t ält ä kerralta tuli aiheelliseksi.

Opettajan kysyt tyä jäikö oppilaalle kysymyksiä t ällä tuokiolla käydyist ä asioista,
oppilashalusi vielä, et t ä arvioidaan yli hypätyn teräväkulmaisen kolmion kulmat. Tä-
mä oli hieman yllät t ävää jopa Eetun tapauksessa, kun hän oli juuri alkanut olemaan
selväst i levoton. Arvioista saat iin summaksi 170 astet ta.

6.2.7. Eet u, t uokio 7. Tuokiolla 7 käyt iin todistus jota varten viime kerral-
la käyt iin aputuloksia. Jot ta todistus voidaan suorit taa, tarvit t iin vielä yksi tulos,
samankohtaiset kulmat. Aivan tuokion alkuun piirret t iin kuitenkin kuvio, johon lo-
pullista todistusta lähdet t iin rakentamaan.

Eetu: (kertoo tuokion tavoit teen kameraan päin) todistetaan, et t ä kolmiossa astelukujen...
kulmien asteluvut ovat yhteens̈a 180 astet ta.
Opet taja: Kyllä, t ämmönen jut tu. Pistet ääs puhas sivu. Mit äsme nyt piirret t äs, meidän on
pakko saaha t ähän ainakin kolmio, eikö niin.
Eetu: Nii.
Opet taja: Tehääs näin alkuun, et t ä piirret ään kaksi suoraa. Ja nää suorat on.. Mit äs näiss̈a
nyt on samaa?
Eetu: Ne menee samaan suuntaan.
Opet taja: Kyllä, yhdensuuntaisia suoria.
Eetu: Mmh.
Opet taja: Okei. Sit ten piirret ään t ämmönen (suora), joka leikkaa näit ä molempia. Ja piir-
ret ääs vielä toinenkin joka leikkaa näit ä molempia sillä tavalla, et t ä-
Eetu: Leikkaa kaikkia! Tää leikkaa kaikkia, t ääkin leikkaa kaikkia.
Opet taja: Tääkin leikkaa kaikkia, kyllä. Mut ta point t ina on se, et t ä nää leikkaa samassa



6.2. 3-LUOKAN OPPILAS 38

K uva 6.9. Kolmion kulmien astelukujen summan todistus.

pisteess̈a t äälä alaalla, niin t ähän muodostuu kolmio t ähän keskelle.

Eetu tekee aivan oikeita havaintoja opettajan piirt ämist ä suorista. Seuraavaksi
opettaja pyysi oppilasta nimëamään keskelle muodostuneeseen kolmioon kulmat kir-
jaimilla.

Eetu: w, x ja y.
Opet taja: Okei, mist äs sielt ä nyt löytyy samoja kulmia.
Eetu: Ai...sama.
Opet taja: Jos käytet ään vaikka niit ä, mit ä eilen käyt iin läpi, rist ikulmia.
Eetu: Ai sama, t äss̈a (näyt t ää kynällä oikein rist ikulman w:lle).

On mielenkiintoista huomata mitkä kirjaimet Eetu valitsi. Kirjainten x ja y käyt-
t öä on ollut näidenkin tuokioden aikana ollut Eetulla paljon, mutta myösw on melko
yleinen valinta pidemmälle meneväss̈a matemat iikassa. Sattuman mahdollisuus toki
on, mutta t ämä viit taa ehkä siihen, et t ä Eetu harjaantunut joko aiempien salamatuo-
kioiden aikana tai jossain muualla käyt t ämään tuntemattomia muuttujia sujuvast i.

Edellisellä tuokiolla käytynä uutena asiana rist ikulmat ovat näemmä hyvin muis-
t issa ja Eetu osaa nimetä yhdet rist ikulmat aivan oikein kaikille kolmion kulmille. Tä-
män jälkeen opettaja kehott i oppilasta pähkäilemään voisiko kuviosta alhaalta löytyä
samansuuruista kulmaa x:lle. Eetu huomautt i aivan aluksi, et t ä ne kaikki näyt t ävät
silmämääräisest i suurinpiirtein yht ä suurilta (Kuva 6.9). Hän osaa silt i tehdä aivan
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oikean arvion tai arvauksen ja osoit taa x:lle samankohtaisen kulman alhaalta. Perus-
telua hän ei osaa sille vielä sanoa. Keskustelu päät tyy seuraaviin lauseisiin:

Opet taja: S̈aä äsken sanoit et t ä t ämä (alaalla oleva samankohtainen kulma) ois yht ä suuri
kuin x?
Eetu: Ainakin se näyt t ää.
Opet taja: Okei. Eli mikä sillon on yht ä suuri kuin x?
Eetu: Tämä (osoit taa sen rist ikulmaa).
Opet taja: Hmm, oisko t älle joku parempi perustelu, minkä vuoksi se on yht ä suuri kuin x.
Eetu: Koska nää on yhdensuuntasia, ja t ää viiva menee samaan kohtaan.

Eetu tekee aivan oikean huomion ja on jo erit t äin lähellä vastausta, kun hän sa-
noo: ”koska nää on yhdensuuntasia, ja t ää viiva menee samaan kohtaan”. Opettaja
tart tui t äss̈a vaiheessa ohjaksiin hetkeksi ja käyt t i Eetun viimeist ä ilmaisua siltana
kertomalla mit ä samankohtaiset kulmat oikein ovat. Täss̈a käytet t iin erillisiä apupiir-
roksia.

Opet taja: Kyllä! Piirret ääs tonne alas apujut tu. Tuo sun äskönen havainto oli hyvä (alkaa
piirt ämää viivaimella). Jos piirret ään kaks yhdensuuntaista taas ja piirret ään niille (kolma
suora) menemään vaikka näin.
Eetu: Mmh.
Opet taja: Nää on yhdensuuntaisia,ja tutkitaan vaikka tuota kulmaa (vastaavassa paikassa
kuin ylemmän kuvion x). Tälle (kyseinen kulma) löytyy näist ä neljäst ä (alaalta) kaksi sa-
maa kulmaa.
Eetu: Ja ne ovat t ämä ja t ämä (näyt t ää oikein).
Opet taja: Kyllä! Nämä kolme on siis yht ä suuria, ja tot takai myös tuo rist ikulma (yläällä).
(Eetu ja opet taja kävivät vielä 2 vastaavaa esimerkkiä samankohtaisista kulmista, jonka
aikana oppilas tuntuu ymmärt ävän asian)

Täss̈akin asiassa oli hyvä, et t ä oppilas saat iin ohjat tua itse miet t imään ja saa-
maan jopa oikeansuuntaisia ajatuksia. Näit ä voit iin perustelt iin yhdess̈a hieman vielä
varmemmiksi tuloksiksi. Seuraavaksi tulee koko näiden kahden tuokion ydin kohta,
eli saatuja aputuloksia käyt t äen lähdetään perustelemaan itse todistusta.

Opet taja: Elikkä s̈aä voit nyt siirtyä tonne ylös, mist ä löytyy x:n suurunen?
Eetu: Ne on t ämä, ja t ämä.
Opet taja: Mites tolle y:lle?
Eetu: y:lle löytyy t äst ä ja t äst ä.
Opet taja: Joo merkkaappa sinne y. Okei, nyt sulla on t ämmönen jut tu t äälä, näille kaikille
löytyy suuruus (alaalla olevaan kuuden kulman ryhmään).
Eetu: Mmm.
Opet taja: Hmm, miten vois t iet ää et t ä näiden kolmen kulman (osoit taa kolmiosta x, y ja
w) summa on 180 astet ta. S̈aä voit miet t iä ihan rauhassa.
Eetu: (miet t ii pitkään).
Opet taja: Saat iin t ämmönen sykermä tehtyä t änne. Minkä s̈aä t iiät et t ä on 180 astet ta-
Eetu: Nää, t ää on 180 astet ta ja t ää on 180 astet ta (osoit taa kahta oikokulmaa alaalla).
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Opet taja: Minkä vuoksi?
Eetu: No, koska t ämä on 360 (näyt t ää sormin). Ja nää on 180.
Opet taja: Miks ne on 180?
Eetu: Koska t ää on suora viiva, niin se on silloin 180.
Opet taja: Mikä kulma se silloin oli, muistakko nimee?
Eetu: (muistelee pitkään).
Opet taja: Oikokulma. Elikkä t ämä on 180 astet ta?
Eetu: Jooh.
Opet taja: S̈aä voit merkit ä siihe kohtuu ison kaaren ja siihen 180 astet ta.
Eetu: Niinku t ähänki (vastapuolelle).
Opet taja: Eli nytku s̈aä t iiät et t ä y + w + x (osoit taa oikokulman muodostavaa kolmikkoa)
on yhteens̈a 180 astet ta, niin mitkä ne y, w ja x oli?
Eetu: (Miet t ii muutaman sekunnin, minkä jälkeen osoit taa alkuperäisen kolmion kulmia) y,
w, ja x!
Opet taja: Elikkä kolmion kulmien summa on 180 astet ta!
Eetu: Niih, kun t ääkin (oikokulma) on 180 astet ta.
Opet taja: Eli me ollaan todistet tu, et t ä ihan mikä tahansa kolmio-
Eetu: Nii!

Eetu osasi itse merkit ä oikein kuvioon alas kulmia x, y ja w vastaavat kulmat.
Opettaja pyrki antamaan ohjat t äysin Eetulle, mutta joutui toistamaan pariin ot tee-
seen kysymyksens̈a ”mist ä voit t iet ää-”. Merkit t ävä vaihe t äss̈a oli, kun oppilas osasi
perustella kuvioon muodostunen täyden ympyrän kautta muodostuneiden oikokul-
mien asteluvut . Näist ä asioista puhutt iin edellisellä tuokiolla viimeksi, ja Eetu osasi
käyt t ää niit ä perustelussaan. Ei mennyt kuin muutama sekunt i, kunnes Eetu tajusi
t ämän jälkeen, et t ä oikokulman muodostavat tosiaan kolmion kulmat. Todistus ei ole
oppilasjohtoisest i helpoimpia ja opettajan asema oikeiden matemaatt isten työkalujen
opettamisessa on merkit t ävämpi, kuin aiemmin käsitellyiss̈a funkt ioteht äviss̈a.

6.2.8. Eet u, t uokio 8. Viimeisenä asiakokonaisuutena Eetun kanssa lähdett iin
käsit telemään binomin neliöt ä, jonka jälkeen oli tarkoituksena siirtyä jo hieman koht i
toisen asteen yhtälöä. Alkuun opettaja t iedusteli hieman miten pinta-alaan liit tyvät
asiat ovat oppilaan hallussa, mutta itse asiaan ment iin jo t ämänkin tuokion aikana.
Tärkeimpänä apuvälineenä asian käsit telyss̈a oli ruutupaperi ja siihen piirretyt ku-
viot , joiden pinta-aloista saat iin binomin neliön kaava.

Alkuun opettaja testasi miten Eetu osaa laskea nelikulmioiden pinta-aloja ja sel-
visi, et t ä ne onnistuvat erit t äin sujuvast i. Tämän jälkeen opettaja teki paperille 3 x
3 neliön ja jakoi sivut osiin 2+ 1(Kuva 6.10), jonka jälkeen pääst iin itse asiaan.

Opet taja: Eli kun nyt siinä on t ämmönen. Jos t ämän ala lasketaa sillee, et t ä sivu kertaa
sivu-
Eetu: 3 kertaa 3.
Opet taja: Pistet ääs sivu sillee, näillä pituuksilla.
Eetu: 2 + 1 kertaa 2+ 1.
Opet taja: Okei, tehääs niin, s̈aähän voit ite sen kirjoit taa siihen.
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K uva 6.10. Kuvasta näkyy neliön sivujen jako ja syntyneet pinta-alat .

Eetu: (kirjoit taa).
Opet taja: (lukee mit ä Eetu kirjoit taa) 2+ 1. Kertaa 2+ 1. Pit äskö siihe pist ää mit ään jut -
tuja.
Eetu: (lis̈aä sulkeet het i).
Opet taja: Sulkeet? Oho, hyvä!
Eetu: (naurahtaa). Eikun ei siihe tarvikkaan.
Opet taja: Eikö tarvii? Jos ei pistet ä sulkuja siihen-
Eetu: 1 kertaa 2 (tajuaa).

Eetu oli selväst i innokkaalla tuulella, kun hän vastaili ilman, et t ä opet taja oli eht i-
nyt esit t ämään edeskysymystä. Hän t iesi, et t ä 3 x 3 alan voi aivan yhtä hyvin ilmaista
myös yhteenlaskulla. Tämä voisi olla hyvinkin kompastuskivi monille oppilaille, kun
käytet ään vaihtoehtoista ja loogisest i ajatellen turhan vaikeaa tapaa yksinkertaisen
laskun sijaan. Jo kokonaisluvun esit t äminen kahden muun luvun summana saattaisi
tuot taa ongelmia. Kyseisen lahjakkaan oppilaan tapauksessa tämä vaihtoehtoinen il-
maisu ei aiheuttanut hämmennyst ä. Sulkeiden lis̈aäminen tuli nopeast i, mutta Eetu
alkoi t ämän jälkeen epäröimään niiden tarvet ta, vaikka opettaja oli jo eht inyt ih-
mettelemään oppilaan oikeaa ymmärryst ä. Täst ä voisi päätellä, et t ä Eetu ajat telee
jokaista asiaa perinpohjaisest i ja ei anna muiden, opettajankaan, est ää hänt ä kysee-
nalaistamasta asioita. Eetu ymmärt ää lopulta, et t ä ilman sulkeita kerrot taisiin vain
peräkkäiset luvut ja siten ymmärt ää, et t ä alkuperäinen ajatus lis̈at ä sulkeet oli oikea.
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Opet taja: Nyt t äss̈a kohtaa, pystyiskö tuota supistamaan jotenkin, pist ämään sievempään
muotoon. Jos pist ät siihen ”on yht ä kuin” alas.
Eetu: (kirjoit taa 3x3).
Opet taja: Okei, tuokin on oikein. Pist ä siihen alle vielä toinen ”on yht ä kuin”.
Eetu: (kirjoit taa).
Opet taja: Jos sulla on sama kertaa sama.
Eetu: Niin se vaan kerrotaa, 2 + 1 kertaa 2+ 1.
Opet taja: Se on ihan oikein. Onko sulla ollu potenssin käsitet t ä?
Eetu: On ollu joskus, mut ta mää en muista niit ä enää.
Opet taja: Okei, tehään t änne sivuun (alkaa kirjoit tamaan potenssin esimerkkiä).
Eetu: Kaikkee on sanot tu, mut ta ne jää pois mun mielest ä.
Opet taja: Palautellaan mieleen. Onko sulla ollu t ämmöst ä (kirjoit taa), 2 kerta 2, miten sen
pystyis merkkaamaan...
Eetu: Haha, ompa helppoa!
Opet taja: ...potensseilla.
Eetu: Mit ä?!
Opet taja: Potensseilla.
Eetu: Et kysy..
Opet taja: Nyt mää en kysynytkään vastausta!
Eetu: (nauraa).

Eetulla oli ollut puoli vuot ta aiemmin salamatuokio-opettajan kanssa yksinker-
taisia potenssilaskuja, mutta omien sanojensa mukaan hän oli unohtunut ne jo. Kun
opettaja kirjoit taa yksinkertaisen esimerkkilaskun, joka pit äismuuttaa potenssinmuo-
toon, Eetu luuleeensiksi, et t ä hänen pit äisi vain laskea kyseinen erit t äin helppo kerto-
lasku. Opettaja jatkaa kesken jäänyt t ä lauset taan, jaEetu purskahtaa itsekin nauruun
omille koomisille reakt ioille, kun helppo lasku muuttuikin aivan muuksi. Opettaja ja
oppilas kertaavat hetken yksinkertaisilla potenssilaskuilla, ja asia palautuu melko no-
peast i Eetun mieleen. Täst ä jatketaan käsillä olleeseen teht ävään.

Opet taja: Mit ä siinä kerrotaan keskenään?
Eetu: 2 + 1.
Opet taja: Okei. Pist ä siihen 2+ 1.
Eetu: (kirjoit taa).
Opet taja: Miten sen voi potenssilla merkata? Miten monta niit ä kerrotaan keskenään?
Eetu: Yks, eiku..yks, kaks!
Opet taja: Monta näit ä on?
Eetu: Kaks! Eli (kirjoit taa potenssin 1:lle).
Opet taja: Pist ä sulkuihin se.
Eetu: Ai t ää?
Opet taja: Kyllä, jos se ois tuossa (näyt t ää sormin), niin tuohan koskis tota ykköst ä nyt ten.
Eetu: Niih.

Eetu ei ole käsitellyt aikaisemmin summien potenssilaskuja, joten päädyt t iin ylei-
seen ongelmaan sulkeista. Hän osaisi kyllä muodostaa summan potenssiin kaksi ja
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t iesi mit ä siinä kerrotaan keskenään, mutta tarvit t iin opettajan osoitus, et t ä mer-
kat tu potenssi koskeen vain lukua 1, jos sulkeita ei ole. Tämä on vain osoitus siit ä,
et t ä matemaatt iset merkint ätavat eivät ole vielä niin tut tuja, et t ä Eetu osaisi teh-
dä uudenlaisen merkint ätavan kanssa aina matemaatt isest i korrekt it merkinnät . Hän
tuntuu kuitenkin ymmärt ävän asian, kunhan opettaja huomauttaa tai kysyy merkin-
nöist ä.

Opet taja: Nyt t ää kakkonen käsit t ää t än koko sulun, niit ähän t äss̈a kerrotaan keskenään.
Eetu: (vet ää nuolen laskusta ja merkkaa sen päähän vastauksen) se on 9.
Opet taja: Laskit sen tuollei, joo se on yhdeks̈an. Tarkistetaas se tuosta kuviosta-
Eetu: Kaks kakkosta.
Opet taja: Mikä t än pinta-ala on?
Eetu: Kaks kakkosta.
Opet taja: Tämän alueen. Eli miten paljon se on?
Eetu: 2 kertaa 2. Neljä.
Opet taja: Siinä on 4 tommosta pikkuruudukkoa. Mää merkkaan vaikka t ännekin himmeellä
nää ruudukot (muualle kuvioon). Eli nyt lasketaan näit ä ruudukkoja.
Eetu: Mmh.
Opet taja: Miten monta t äss̈a niit ä on?
Eetu: 4.
Opet taja: (kirjoit taa ”(2 + 1)2 = 4+ ”) Okei, siihe lis̈at ään. Miten paljon se on?
Eetu: Kaks.
Opet taja: Joo, hyvä (lis̈aä laskuun). Miten iso t ää ruudukko on?
Eetu: Kakkonen.
Opet taja: Pistet ään se samoinpäin kun se on yht ä iso, tommonen soiro (värit t ää sen ja lis̈aä
sit ten laskuun). Miten iso t ää sit te on?
Eetu: Yks.
Opet taja: (värit t ää taas ja lis̈aä laskuun). Miten paljon siit ä tulee?
Eetu: 9. 4 + 2+ 2+ 1!

Eetu kertoo het i oikean vastauksen, mutta sama tehdään laskemalla neljän alueen
pinta-alat . Huomatt iin, et t ä sama vastaus saat iin myös laskemalla pinta-alat yhteen.
Täss̈a käytet t iin värikyniä apuna, jot ta oppilaan olisi helpompi hahmottaa saman
suuruiset alat . Eetu tuntui ymmärt ävän hyvin, et t ä alan voi laskea molemmilla ta-
voilla, mutta ilmaisi, et t ä ihmetteli minkä vuoksi t ämä lasketaan ”vaikeammalla ta-
valla”. Seuraavaksi otet t iin hieman isompi alue lasket tavaksi, jot ta kuvion jakaminen
osiin tulisi tutuksi.

Opettaja piirsi 4 x 4 neliön. Eetu t iesi selväst i, et t ä sen alan voi laskea suoraan
kertomalla sivujen pituudet keskenään ja hän ei ollut vielä selväst i vakuuttunut t äss̈a
vaiheessa käydyn laskutavan hyödyllisyydest ä. Tämän huomattuaan opettaja pyrki
hieman mot ivoimaan oppilasta kertomalla, et t ä myöhemmin pääst ään kyllä laskui-
hin, joissa laskutavan hyödyllisyys tullaan huomaamaan.

Opet taja: Eli mit ä tuosta nyt tulis (osoit taa yht ä sivua).
Eetu: Neljä, kolme plus yks.
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K uva 6.11. Tehtäviä Eetun tuokioilta 8− 9.

Opet taja: 3 + 1, okei. Ja nyt tohon sulkuihin tulee taas, mit ä toi sivun pituus on yhtens̈a?
Eetu: Neljä, kolme plus yks!
Opet taja: (kirjoit taa (3 + 1)). Jooh, me halutaan pit ää se tossa muodossa.
Eetu: Jooh, sit te se on...
Opet taja: Mit ä se on, (3 + 1) kertaa (3 + 1).
Eetu: Ai pit ääks se laskee pääss̈a, vai pit ääks se laskee potenssilla.
Opet taja: Potenssilla.
Eetu: No siihen kaks!

Eetu muuttaa oma-aloit teisest i sivun pituuden kahden pituuden summaksi. Tä-
mä osoit taa sen, et t ä vaikka hän ei vielä ymmärt äisikään juuri käydyn laskutavan
hyödyllisyydest ä, hän ei silt i tarjoa väkisin suoraa kertolaskua, vaan pyrkii parhaan-
sa mukaan laskemaan uudella tavalla. Opettaja kirjasi laskun oppilaan sanelemana,
jot ta tuokion pituus ei venynyt enempää. Laskuun ei kulu kuin hetki ja se menee
sujuvast i oikein. Täss̈a vaiheessa opettaja ei vielä tuonut esiin aivan täsmällist ä bino-
min neliön kaavaa esiin, mutta siihen on jatkossa mahdollisuus käytyjen esimerkkien
avulla. Asiaa sis̈altyi melko paljon yhteen tuokioon.

6.2.9. Eet u, t uokio 9. Seuraavalla tuokiolla käyt iin alkuun 5 x 5 ja 10 x 10
kuviot . Molempien piirtovaiheessa Eetu sanoi pinta-alan jo ennen kuin kuvio oli val-
mis, mutta hän teki työn itse loppuun ja laske viime kerralla opitulla tavalla laskut
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sujuvast i. Huomaa alla olevassa kuvassa Eetun itse käyt t ämä muoto 2 x 1 x 4:

(Eetu aloit taa laskemaan paperille)
Opet taja: Jooh, 4 kertaa 4..
Eetu: (miet t ii hetken kuinka jatkaa ja alkaa nauramaan) kaks kertaa yks kertaa neljä.
Opet taja: Mist ä se tulee?
Eetu: Plus yks.
Opet taja: Mikä t ää oli? (osoit taa kaksinkertaista tuloa)
Eetu: Kaks kertaa yks kertaa neljä! (osoit taa kuvioon kahta samanlaista pitkää suorakul-
mioa)
Opet taja: Elikkä näit ä kappaleita on kaks?
Eetu: Jooh.
Opet taja: Ja niit ten pinta-ala on yks kertaa neljä?
Eetu: Niih! (hymyilee levëast i)

Hämmästyt t ävän nokkela veto Eetulta. Hän hän osasi itse ilmaista ilman min-
käänlaisia ohjeistuksia juuri siinä muodossa binomin neliön kaksinkertaisen tulon,
jossa se olisi ollut lopulta tarkoitus ilmaista. Muutaman helpon laskun jälkeen hän
alkoi jo itse muokkaamaan kaavaa ja laskutapaa suppeampaan muotoon. Tällainen
syvällinen ajat telu osoit taa paljon hänen matemaatt isen ajat telun tasosta.
Tämän jälkeen opettaja kysyi osaako Eetu laskea pääss̈a 11 kertaa 11 ja kun vas-
tausta ei tullut , niin t ämä otet t iin seuraavaksi teht äväksi. Piirret ty kuvio laskuineen
näkyy kuvassa. Kuvaan lis̈atyt kaaret , joilla binomin neliön kaavaa tuot iin enemmän
esille, on lis̈at ty laskun jälkeen:

Opet taja: Okei, t ää on 11 ja t ää 11.
Eetu: Kiva (ot taa paperin eteens̈a ja kynän käteen).
Opet taja: Mit äs sit te me tehää?
Eetu: No mä teen siit ä pari.. (ot taa viivaimen esiin ja alkaa jakamaan tutulla tapaa itsenäi-
sest i neliöt ä osiin 10 + 1)
Opet taja: Muistakko suoraa paljo on 11 kertaa 11?
Eetu: Emmää muista.
Opet taja: Eli tuo on jo tommone miss̈a tulee vähä ongelmia?
Eetu: Varmaan. Mut ta eihän t äss̈a mit ään, t ää on kymmenen ja t ää on yks, t ää on kym-
menen ja t ää on yks (lis̈aä pituudet kuvioon ja alkaa laskemaan). Eli t ää on 11 kertaa 11,
joka on..ykstoista, kaks (toinen potenssi, kuva). Joka on kymmenen plus yks, kaks. Sit ten
kirjoitetaan 10 kertaa 10 (osoit taa isointa neliö).
Opet taja: Jooh.
Eetu: Se on sata, sit ten plus kymmenen plus kymmenen plus 1.
Opet taja: Elikkä mit ä siit ä tulee?
Eetu: (miet t ii muutaman sekunnin) on 121.

Täst ä huomataan, et t ä mekaaninen laskeminen onnistuu opitulla tavalla hyvin,
Eetulta meni kuvan piirt ämiseen ja laskuun yhteens̈a noin puolitoista minuutt ia. Täs-
t ä laskusta keskustelt iin vielä hetki, ja oppilas myönsi, et t ä laskutavasta oli nyt hyö-
tyä, kun kertolasku ei ollutkaan enää aivan helpoimmasta pääst ä. Kuvioon lis̈at t iin
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K uva 6.12. Laskemista hieman suuremmalla neliöllä. Kuvasta näkee,
et t ä väritykseen ei ole enää käytet ty aikaa, kun tarkotuksena on saada
useiden teht ävien kautta laskurut iinia.

kaksinkertaisen tulon osuus kaarilla, t ällä kertaa Eetu ei suoraan merkannut laskua
sillä tavalla. Hän siit ä huolimatta muist i sen, kun asiasta puhutt iin opettajan kanssa.

6.2.10. Eet u, t uokiot 10-12. Viimeisillä tuokioilla kerrat t iin ensiksi jo opit tua
ja t ämän jälkeen ment iin muotoon, jossa toinen pituuksista on n. Valinta n ehkä tu-
tumman x:n sijaan johtui siit ä, et t ä tarkoitus oli mennä lopulta yleiseen muotoon,
miss̈a tulisi kahden tuntemattoman muuttujan käyt t öä. Niinpä halut t iin testata, mi-
ten oppilas reagoi johonkin muuhun tuntemaattomaan, kuin jo tut tuun x:ään.

Lasku sujui ongelmit ta, mutta hieman hitaammin, kuin luvuilla. Koko laskuun ei
silt i mennyt oppilaalta kuin 3 minuutt ia, joten ei voida sanoa, et t ä laskeminen oli-
si ollut vaikeaa hänelle. Eetun työskentelyst ä näkee, et t ä hän ei todellakaan vieroksu
tuntemattomalla muuttujalla laskemista. Sen sijaan hänest ä oli hauskaa puhua ja vit -
sailla n:n arvoista laskun jälkeen.

Tuokiolla 11 siirryt t iin selväst i isompaan kuvioon, jot ta Eetu saisi haastet ta ja
viimeist ään huomaisi laskutavan hyödyllisyyden. Kun opettaja oli piirt änyt neliön,
jonka sivun pituus on 21, Eetu ilmaisi suoraan, et t ä nyt alkaa menemään vaikeak-
si. Tämän suuruisen pinta-alan pääss̈alaskeminen ei siis enää onnistunut, mutta kun
opettaja kannust i laskemaan binomin neliön (nimityst ä ei vielä käytet ty oppilaan
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K uva 6.13. Kuvassa tuntemattoman muuttujan n käyt t öönot to lasku-
tapaan. Tuntemattoman muuttujan käyt t äminen uudessa laskumene-
telmäss̈a saattaa olla haastavaa oppilaalle, joten kuvio väritet t iin pinta-
alojen korostamiseksi.

kanssa) kaavaa käyt t äen, laskussa pääst iin eteenpäin. Kuva t ilanteesta:

Kuvasta voidaan havaita sutat tu toinen potenssi kaksinkertaisesta tulosta. Täss̈a
Eetu aluksi kirjoit t i ”kertaa kaksi”toisena potenssina, mutta ymmärsi virheens̈a, kun
opettaja siit ä kysyi. Muuten lasku meni hienost i oikein. Koko laskuun meni aikaa
jälleen muutama minuutt i, mutta Eetun työskentely oli muutenkin verkkaista ja hän
ei ollut aivan tehokkaimmillaan t ämän tuokion aikana, johtuen ehkä selkëast i havait -
tavasta väsymyksest ä. Hän kykeni laskemaan pääss̈a kertolaskut , mukaan lukien 20
kertaa 20.

Tämän laskun jälkeen opettaja t iedusteli, oliko laskutavasta nyt hyötyä. Tällöin
Eetu ilmaisi pirt ëammin: ”jooh, ja kun täss̈a on ekana kakkonen.” Tällä hän tarkoit t i
sit ä, et t ä kun ment iin yli luvun 20, niin laskukaava tulee hänen mielest ä tarpeeseen.
Silloin Eetu alkoi poht imaan, miten kävisi kun sivun pituus olisikin 22. Opettaja ke-
hoit t i hänt ä testaamaan, kuinka se onnistuisi.

Opet taja: Jos s̈aä osasit laskea sen 20 kertaa 20, niin mikä t änne pistet t äisiin (sivujaoksi).
Eetu: Täytyy laskea vaan 22 kertaa 2. Ei, vaan mit ä?
Opet taja: Eli ei pistet äkkään ykköst ä t änne, vaan?
Eetu: Kakkonen!
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K uva 6.14. Laskemista suuremmilla luvuilla.

Opet taja: Kyllä, eli piirräppä t änne (pyyt ää Eetua jakamaan kuvion osiin 20 ja 2).
Eetu: (piirret tyään jaon) t äss̈a on neljä!

Pienellä ohjauksella Eetu ymmärsi kuinka kuvio pit ää jakaa. On huomion arvois-
ta, et t ä t ämä on ensimmäinen kerta, kun Eetun oli teht ävä joku muu jako, kuin luvut
n ja 1. On vaikeaa arvioida, tarkoit t iko Eetu virheellisellä arvauksella ”22 kertaa 2”,
et t ä pinta-ala saadaan laskusta 22 toiseen korotet tuna. Tällöin hän olisi hetkellises-
t i sekaannuttanut toisen potenssin ja kahdella kertomisen. ”Täss̈a on neljä”viit tasi
pienimpään pinta-alaan, joka tuli laskusta 2 kertaa 2. Kun sivun pituudet oli saatu
jaet tua järkeväst i, lasku sujui paljon nopeammin, kuin edelt ävä teht ävä ja Eetu käyt-
t i sujuvast i jälleen kaksinkertaista tuloa ratkaisussaan.

Hän teki loppuun vielä huomion, et t ä ”seuraavaksi siihen voi lait taa kolme ja niin
edelleen”. Hän siis ymmärsi, et t ä jaon voi tehdä muullakin tavalla, kuin erot tamalla
1 tai 2 pituusyksikköä. Hän jatkoi myös, et t ä ”siihen ast i, kunnes tulee liian monta”.
Opettaja halusi t iet ää mikä oppilaan mielest ä on liian monta. Tähän Eetu vastasi en-
sin ”sit ten kun siinä on kymmenen, tai yli”, mutta laski luvun 10 sen olevan sit tenkin
helppo lasku, joten hän päätyi lopulta vastaukseen:

Eetu: 11 tai isompi.
Opet taja: Sit ten alkais olemaan vähän..
Eetu: Niin. Elikkä joku 31 (sivun pituus). Paitsi et t ä 30 kertaa 30..siit ä voi alot taa taas!
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K uva 6.15. Binomin neliön yleinen kaava.

Opet taja: Niimpä!

Eetun ensimmäinen päätelmä, et t ä 11 tai enemmän olisi liian suuri, on johdonmu-
kainen, koska hän ei hallitse kertolaskuja välilt ä 11− 19. Lausuttuaan mielest ään liian
vaikean sivun pituuden 31 ääneen hän tajuaa lähestulkoon välit t ömäst i, et t ä osaahan
hän laskea 30 kertaa 30, jolloin uudestaan 1 pituusyksikön erot taminen mahdollistaa
laskemisen.

Kun Eetu oli ymmärt änyt , ett ä jaon voi tehdä vaikkamillä tavoin, opettaja päät t i
ot taa tuokiolla 12 binomin neliön yleisen kaavan. Opettaja piirsi seuraavan kuvan:

Eetu osasi välit t ömäst i kirjoit taa oikein (a + b)2, mutta hän poht i hetken aikaa
”miten t ämän voi laskea”, kun kumpikaan luvuista ei ollut numeroina. Kun opettaja
osoit t i piirret tyyn kuvioon ja niiden pinta-aloihin, Eetu kertoi pinta-alat kirjainten
tulona ja t ämän jälkeen kirjoit t i ne. Täss̈a tuli siis hetken epäröint iä, kun laskussa
olikin pelkkiä kirjaimia. Voi olla, et t ä Eetu ei ole koskaan laskenut minkäänlaista las-
kua, jossa on kaksi tuntematonta muuttujaa. Tutusta kuvasta saat iin kuitenkin apua
ja lasku jatkui. Kun opettaja kysyi, voisiko ensimmäist ä ratkaisumuotoa t iivist ää, Ee-
tu kirjoit t i oikein 2ab. Oppilas alkoi kuitenkin epäilemään ratkaisuaan. Hän kirjoit t i
itselleen kuvan 6.15 oikeassa alalaidassa näkyvät apulaskut ja mut isi jotain ääneen.
Videolta ei aivan varmast i käy selväksi mit ä Eetu kyseenalaist i, mutta lopulta hän
päätyi siihen, et t ä 2ab on oikein. Vaikut taa silt ä, et t ä hän poht i mit ä tulee kun 2a:ta
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kerrotaan b:llä. Tät ä hetken pohdit tuaan hän taisi ymmärt ää, et t ä laskua kannat-
taakin miet t iä siten, et t ä luvulla 2 kerrotaan pinta-alaa ja tuloa ab. Intuit iivisen rat-
kaisun kyseenalaistaminen kahden tuntemattoman muuttujan laskussa ja lopulta sen
toteaminen oikeaksi vaat ii paljon kolmasluokkalaisen ikäiselt ä oppilaalta ja oli hienoa,
et t ä hän lopulta omien pähkäilyjen ja apukirjoitusten avulla päätyi oikeaan tulokseen.



LUKU 7

Tut kimust ulokset

7.1. Salamaopet uksen vahvuuksia ja heikkouksia
Täss̈a osassa viitataan paljon yllä oleviin tuokioihin ja havainnoidaan, millä ta-

voin salamaopetuksen tehokkuus niist ä näkyy. Tuokioilta voidaan nähdä, et t ä oppi-
laat viihdyivät hyvin ja suurin osa saapui niille jopa innokkaina. Timon tuokioita tuli
kokoon vähiten johtuen hänen halusta viet t ää joitain välitunteja luokkakavereiden
kanssa ulkona. Täst ä huolimatta hänest ä ei havait tu minkäänlaista vastentahtoisuut-
ta itse tuokioita kohtaan ja hän suoriutui teht ävist ä samaan tapaan, kuin muutkin
oppilaat , silloin kun hän tuli paikalle.

Ensimmäinen kriit t inen kysymys, joka heräsi t ähän opetusmetodiin tutustuessa
oli: ”kuinka salamamenetelmä eroaa perinteisest ä erityisopetuksesta”. Selkëa ero on
siinä, et t ä erityisopetusta annetaan lähestulkoon ainoastaan oppilaille, joilla on oppi-
misvaikeuksia tai jotka eivät tulesyyst ä tai toisesta toimeen muiden oppilaiden kanssa
ryhmiss̈a. Tämän tutkimuksen oppilaat ovat aivan tavallisia oppilaita, poikkeuksena
erityisen lahjakas Eetu. Salamamenetelmäss̈a tavoit teena ei ole peruskoulussa vaa-
ditut vähimmäistaidot jokaiselle peruskoulun luokalle, vaan oppilaiden opetus ete-
nee oppilaiden omien kykyjen mukaan. Asioissa edett iin sit ä vauht ia, minkä opet taja
katsoi parhaaksi oppilaalle. Joissakin kokonaisuuksissa edett iin hieman pidemmälle
jonkun oppilaan kanssa, kuten kävi esimerkiksi Kaisan kanssa, kun hänen kohdal-
la huomatt iin mahdollisuus aloit taa jaollisuuden opiskelu. Lis̈aksi salamamenetelmän
opetustuokiot ovat aina lyhyehköjä opetust ilanteita, joissa hyödynnetään oppilaan
tehokkaan oppimisen aikaa. Erityisopetuksessa oppilas tekee useimmiten perinteisen
oppitunnin, eli vähint ään 45 minuutt ia annettuja teht äviä. Lis̈aksi luokassa on usein
muita oppilaita.

Salamamenetelmän keinot on havait tu aiemmissa tutkimuksissa toimiviksi, kun
oppilaat ovat esikoulussa tai alakoulun ensimmäisillä luokilla. 2-luokan oppilaiden
kohdalla t ämänkin tutkimuksen tuokioista voidaan havaita, et t ä piirakkapalikat ja
legot olivat käteviä apuvälineit ä ja aut toivat oppilaita oppimaan matemat iikkaa nu-
meraalisella tasolla, kun aiemmin tutuiksi tulleet havainnollistamisvälineet olivat rin-
nalla. Täss̈a kohtaa tult iin silt i isoon kompastuskohtaan kertolaskujen opiskelussa.
Legopalikat ja salamamenetelmän yksi keskeisimmist ä metodeista ”palikoiden väläy-
tys”tuli selväst i t iens̈a päähän viimeist ään 5 − 6. kertotauluissa. Mit ä suurempiin
lukuihin mennään, sit ä hitaammaksi opetustapa käy, ja sen tehokkuus heikkenee. Sa-
moin käy oppilaan palikoiden havainnoint ikyvylle. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, et t ä
oppilaan oli selväst i hankalampaa havainnoida palikoista rakennettua laskutoimitusta
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palikoiden lukumäärän vuoksi. Tämä ongelma ratkaist iin ot tamalla pahviset kerto-
taulut , paljon perinteisempi tapa käydä kertolaskuja. Tällöin pääst iin todella mie-
lenkiintoisiin oppimist ilanteisiin käsiksi, ja oppilaat yllät t ivät ajatustavoillaan. Täst ä
ehkä erikoisin tapa ajatella tuli Timon tuokiolla 4.

Bazian konkreet t iset opetuskeinot jäivät muutenkin t ämän tutkimuksen kohdalla
joko hitaiksi tai niit ä ei oltu varsinaisest i kehitet ty käsiteltyjä asiasis̈alt öjä silmällä pi-
t äen. Murtolukujen yhteenlaskua on aiemmin opetet tu hieman näidenkin oppilaiden
kanssa, mutta yhteenlaskussa ei olisi Bazian kanssa käydyn videokeskustelun mukaan
saanut mennä yli yhden kokonaisen. Perusteluja t älle ei kunnolla tullut , joten Kahan-
pään päät öksellä päädyimme testaamaan oppilaiden kanssa murtolukulaskuja, joissa
ment iin yli yhden kokonaisen. Perusteluna täss̈a oli se, et t ä salamamenetelmäss̈a ope-
tus toteutetaan oppilaiden omien taitojen ja edistymismahdollisuuksien mukaan. Pe-
kan ja Kaisan kanssa opiskelimmenäit ä kokonaisuuksia ja asiat sujuivat hyvin. Pekan
tuokio 9 antaa esimerkin siit ä, kuinka suhteellisen normaalit taidot omaava oppilas
pärjää t ämänkaltaisissa teht äviss̈a. Kaisan tuokiolla 8 tuli vastaan mielenkiintoinen
ongelma, kun hänen kanssaan edett iin yli yhden kokonaisen. Tämä opetust ilanne oli
mielenkiintoinen sekä oppilaan oppimiskokemuksena, et t ä oppilaan matemaatt isen
ajat telun tutkimisen kannalta.

Yllä olevista 2-luokan oppilaiden tuokioista nähdään, et t ä tutkimukseen osallis-
tuneet oppilaat ovat oppineet matemat iikkaa nopeammin ja aikaisemmin, kuin mit ä
peruskoulun opetussuunnitelmassa opetetaan heidän ikäisilleen. Osaan käsitellyist ä
asioista he ovat saaneet pohjan aiemmista salamatuokioista ja niiden muistaminen
kertoo sen, et t ä asiat on tuolloin opit tu hyvin salamamenetelmän keinoin. Opiskelun
voidaan sanoa sujuneen nopeammin, koska normaaliin oppitunnin pituuteen mahtuu
noin 6− 9 salamatuokiota ja näin monen asian oppiminen ja sis̈aist äminen 45 minuu-
t issa tuntuu mahdottomalta ajatukselta normaalille oppilaalle. Salamamenetelmäss̈a
vahvimpia puolia onkin ehdottomast i tehokkaan oppimisen ajan hyödynt äminen.

Oppilaissa havait t iin usein levot tomuutta, mikäli tuokioiden pituuksissa ment iin
yli oppilaskohtaisest i totutun ajan. Voidaankin sanoa, et t ä Bazian tehokkaan oppi-
mist ilanteen pituus 5− 10 minuutt ia toimi pääs̈aänt öisest i hyvin t ämän tutkimuksen
tuokioilla. Pit ää silt i ot taa huomioon, et t ä Eetun tuokiot kest ivät 10− 20 minuutt ia
ja t äst ä huolimatta hänen keskit tymiskykyns̈a saattoi kest ää pidemmänkin tuokion
alusta loppuun. Näin ollen tuokioiden pituut ta kannattaa harkita oppilaskohtaisest i,
onhan läht ökohtana kuitenkin yksilöllinen opetus ja yksilön tarpeet ja mahdollisuu-
det oppimisessa.

Varsinkin murtolukuja käsitelt äess̈a tuli esille salamamenetelmän yksi selkeim-
mist ä vahvuuksista, havainnollistamiskeinot . Esimerkiksi Pekan tuokiossa 9 voidaan
nähdä, et t ä oppilaalle on syntynyt hyvin vahva konkreet t inen ja numeerinen käsitys
murtoluvuista, kun niit ä on pidemmän aikaa käsitelty puisten piirakkapalojen avul-
la. Tämän seurauksena oli helppo siirtyä yhteenlaskuihin ja kenellekkään kolmesta
oppilaasta ei kertaakaan tullut perinteisiä sekaannuksia. Yksi t ällainen yleinen virhe
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olisi voinut olla vaikkapa nimit t äj ien summaaminen. Oppilaat kykenivät lopulta las-
kemaan sujuvast i t äysin numeerisest i.

Kaisan tuokio 2 jaollisuudesta sis̈alsi paljon t äysin uutta asiaa oppilaalle, joita
ei käsitelty lainkaan Pekan tai Timon kanssa. Tuokion rakenteessa voidaan nähdä
samankaltaisia asioita kuin lahjakkaan oppilaan Eetun tuokioilla. Jaollisuus ja jako-
laskut eivät olleet Kaisalle tut tuja ja varsinaista tavoitet ta opiskelussa ei ollut , vaan
lähdett iin katsomaan miten pitkälle oppilas kykenee asiaa oppimaan legopalikoiden
avulla. Tämä antaisi suuntaa sille, et t ä salamamenetelmä voisi olla pätevä menetelmä
myös tavallisten oppilaiden kanssa tutkivan oppimisen oppituokiossa.

Salamamentelmän teesinä on ”sopivin matemat iikan opetusryhmän koko on yksi
oppilas.”Entä jos t ämä yksi oppilas on ujo ja ei kykene ilmaisemaan mieless̈aän olevia
asioita?On mahdollista, et t ä joillekin oppilaille perinteinen luokkat ila on parempi op-
pimisympärist ö, kuin salamamenetelmän tuokiot . Opettajalla on luokkat ilassa yleen-
s̈a selkëa johtava rooli. Jotkut oppilaat saat tavat tarvita sen, et t ä heille kerrotaan
asiat ensin, jonka jälkeen laskuharjoit telu varmentaa kerrotun asian oikeaksi, josta
seuraa onnistunut oppimiskokemus. Lis̈aksi opiskelu luokkat ilassa edist ää oppilaiden
sosiaalisia taitoja ikätovereidensa kanssa ja niist ä tulevat kokemukset ovat varmas-
t i t ärkeit ä elämäss̈a. Vaikka salamamenetelmä olisikin puhtaast i aineen oppimisen
kannalta osalle oppilaista tehokas, muiden oppilaiden kanssa käydyn sosiaalisen kans-
sakäymisen arvoa on hankala mitata mitenkään. Tämän vuoksi olen myös iloinen Ti-
mon puolesta, kun hän valitsi useaan otteeseen välitunnit ja kaverit tuokioiden sijaan.

Erityisen lahjakkaan oppilaan kohdalla, vaikka leikinomaisuus ja pari muuta sala-
mamenetelmän kohtaa eivät olleet enää kovin ajankohtaisia, salamamenetelmän muut
perusperiaat teet mahdollist ivat tuokioista päätellen erinomaisen oppimiskokemuksen.
Varsinkin yksilöllinen opetus, tehokas ajankäyt t ö ja oppilaan suullisen ilmaisun vaa-
t iminen tuntuivat erit t äin t ärkeilt ä osilta oppimisen onnistumisen kannalta. Opetta-
jan ja lukijan on helppo pääst ä käsiksi oppilaan matemaatt isen ajat telun sis̈aän, kun
oppilas ilmaiseesanoin tai kirjoit tamalla mit ä hänen mieless̈aän kullakin hetkellä teh-
t ävää on.

Eetun tuokioiden rakenne voidaan nähdä eräänlaisena tutkivan oppimisen muoto-
na. Opettajan t ärkein rooli oli pääosin teht ävien antaminen ja ohjaavien kysymysten
antaminen. Tehtävien tarkoitus oli virit t ää oppilasta tekemään uusia havaintoja ja
johtopäät öksia, joiden kautta oli mahdollisuus pääst ä johonkin lopulliseen tulokseen.

7.2. Lahjakkaan oppilaan oppimisprosessi Pir ien & K ierenin t eor ian
valossa

Poimimme täss̈a osiossa Eetun tuokioista oppimist ilanteita, joissa oppilas tekee it -
sehavaintoja ja oppii selväst i jotain. TarkastelemmePirien & Kierenin teorian avulla,
kuinka oppimisen prosessi etenee tuolloin. Jokaisessa pätkäss̈a on jokin matemaatt i-
nen ilmiö, jonka suhteen Pirien & Kierenin teoriaa käytet ään. Eri oppimisen vaiheiden
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havaitsemista merkataan kappaleessa 3.2 esitetyillä kirjainlyhenteillä.

Ensimmäinen t ilanne on Eetun tuokiolta 2. Täss̈a oppilaan esit ietoina ovat muut-
tujan x arvojen sijoit taminen funkt ioon ja sen kautta saatujen (x, y) parien sijoit ta-
minen koordinaat istoon sekä kuvaajan piirt äminen. Oppilaan matemaatt isen päät te-
lyket jun tarkastelu suoritetaan täst ä pätkäss̈a kulmakertoimen käsit teen oppimisen
suhteen. Tarkastelu t äss̈a lähtee, kun oppilas on piirt änyt funkt ion kuvaajan koordi-
naat istoon.

Opet taja: Taisit huomatakkin siinä eron äsken.
Eetu: Joo, et t ä ne menee t änne, eri suunt iin. (IM)

Oppilas osaa täss̈a vaiheessa piirt ää funkt ioiden kuvaajia, mutta ei vielä t iedä en-
simmäisen asteen yhtälön ominaisuuksista syvällisemmin mit ään. Täss̈a t ilanteessa
hän teki havainnon, mutta ei vielä t iedä mist ä se johtuu.

Eetu: Tällä miinuksella (− 1x) vähä merkityst ä. (PN)

Hän poht ii hetken funkt ioiden ominaisuuksia ja päätyy niist ä johtopäät ökseen.
Täss̈a tapauksessa oppilaan päätelmä osuu het i oikeaan. Seuraavat kaksi oppilaan
päätelmää kuvaavat hänen mentaalimallinsa ajatuksenkulkua. Oppilas tekee havain-
toja ja pyrkii selit t ämään niit ä mielikuviensa avulla, mutta hän ei vielä päädy aivan
oikeaan lopputulokseen tai omasta mielest ään lopulliseen ratkaisuun.

Eetu: Täälä taas, jos siinä on ensin miinus, niin se...se luku varmaan pienenee, mit ä isompi
luku. (IH)
Eetu: Näiss̈a (osoit taa kahta ensimmäist ä funkt iota) on ihan tavallinen, posit iivinen. (IH)

Kun oppilaan poht iminen pys̈ahtyi hetkeksi, opettaja ohjasi hänt ä miet t imään
aluksi tehtyä huomiota.

Opet taja: Kun s̈aä äsken sanoit ihan oikein, et t ä tuo miinusmerkki vaikut taa siihen.
Eetu: Nii se miinusmerkki vaikut taa siihe, pist ää menemään miinusta koht i. (PN)
Opet taja: Alaspäin?
Eetu: Jos on t ää posit iivinen, niin se menee ylöspäin! (O)

Oppilas kertoo mit ä mielt ä on, minkä lis̈aksi hän vielä tekee uuden päätelmän
posit iivin kulmakertoimen vaikutuksesta. Täss̈a hän saa aikaan itsëaän tyydyt t ävän
vastauksen pulmaan. Opettaja esit t i t ämän jälkeen oppilaalle uuden kuvaajan, jolla
on sama kulmakerroin kuin yhdellä aiemmin piirretyist ä.

Eetu: Hmm, se onki samanlainen kun t äss̈a (osoit taa suoria, joissa molemmissa on 1
2x).

(PN)
Opet taja: Sama jyrkkyys?
Eetu: Kun t äss̈a, nii. Se on siis t ämä, t äst ä kiinni (osoit taa kulmakerrointa 1

2). (S)
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Oppilaspyrkii ensin havaitojensa perusteella luokit telemaan ja poht imaan ilmiöt ä,
jonka jälkeen hän päätyy lopputulokseen. Hän reflektoi käsityksiään ja poht ii hetken
aikaa niiden järkevyyt t ä, jonka jälkeen toteaa, et t ä päätelmä on hänen mielest ään
oikea. Täst ä huomatt iin, et t ä oppilaan ajatuksenkulku t ämän asian oppimisessa al-
kaa mielikuvien muodostamisesta. Hän tekee huomioita, mutta ei vielä kyennyt ker-
tomaan minkä vuoksi asiat tuntuvat menevän havaitulla tavalla. Tämän jälkeen hän
tekeeoikeasta ominaisuudesta huomion, mutta joutuu palaamaan mielikuviensa kans-
sa työskentelyyn, koska hän ei vielä ymmärrä minkä vuoksi negat iivinen merkki vai-
kut taa asiaan kyseisellä tavalla. Uuden esimerkkikuvaajan piirt äminen tuo oppilaalle
lis̈aä mahdollisuuksia poht ia ilmiöt ä. Näist ä tehtyjen huomioiden perusteella hän ky-
kenee lopulta rakentamaan tyydyt t ävän mallin sille, kuinka kulmakerroin vaikut taa
ensimmäisen asteen yhtälön kuvaajaan.

Eetu: Joo-oh (naurahtaa). Sit te näillä ei oo mit ään väliä (osoit taa vakiotermejä), se vaan
kertoo kuinka korkeella se on, kuinka korkeella se menee. Kuinka ylhäällä se on. (IM)

Aivan lopuksi oppilas alkaa tekemään uusia havaintoja ja tekee nopean ja hieman
hät äisen päätelmän, et t ä vakiotermeillä ei ole mit ään merkityst ä. Hän tosin tarken-
taa t ät ä het i perään kertomalla, et t ä ne voisivat kertoa kuvaajan korkeuden. Täss̈a
hän on edennyt uuden matemaatt isen käsit teen, vakiotermin, oppimiseen. Täss̈a vai-
heessa oppilaalla on pohjat ietonaan kaikki edelliset oppimansa asiat t ämän asian PK
vaiheena. Tämän vuoksi kyseinen pätkä voidaan lukea mielikuvien muodostamisen
(IM) vaiheeksi.

Seuraavaksi tarkastelemmeEetun tuokiota 3. Lit teroint i löytyy luvusta 6.2.3. Tar-
kastelu kohteena opit tavana asiana on täss̈a vakiotermin ymmärt äminen.

Kun opettaja kysyi tuokion alkuun oppilaalta edelliskerran kuvaajan korkeuden
lyhyest ä poht imisesta, oppilas kertoo selkëast i mielikuvansa:

Eetu: Nii sehä on se, nämä. Tämä ratkasee sen korkeuden, kuinka korkeella se on! (IM)

Hän ei vielä perustele mielikuvaansa sen tarkemmin. Hetken kulut tua hän alkaa
reflektoimaan ideaansa ja tutkimaan kuvaajia tarkemmin.

Eetu: Nii-i. Määs vielä tarkistan (laskee sormilla kuvaajien väliss̈a olevia ruutuja t ietyss̈a
kohtaa). Täss̈a pit äs olla neljä... (O)
Opet taja: Mikä?
Eetu: Täss̈a pit äs olla neljä, yks, kaks, kolme.. Joo, näiss̈a on neljä eroa. Siit ä se korkeus
johtuu. Ja näist ä se jyrkkyys. (S)
Eetu: Ja t ääläkin on neljä eroa (yht älöiden vakiotermien välillä). Siinä on se, miten semää-
rit telee.

Hänellä on jo asiasta omasta mielest ään varma mielikuva, mutta ilmiön tutki-
minen tarkemmin ja päätelmiens̈a järkevyyden tarkistaminen tuo oppilaalle erit t äin
nopeast i varman olon teoriansa toimivuudesta. Eetu osoit taa t äss̈a, et t ä hän pystyy
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etenemään asian oppimisessa hämmästyt t ävän nopeast i mielikuvasta omaan teoriaan
perusteluineen. On tot ta, et t ä hän teki jo asiasta havaintoja viime kerralla, kun hän
miet t i kulmakertoimen käsitet t ä, joten on mahdollista, et t ä Eetu on poht inut asiaa
myös tuokioiden väliss̈a. Tämän vuoksi hän saattaa olla het i kolmannen tuokion alus-
sa niin varma päätelmäst ään. Tämä saattaa olla merkit t ävä tulos salamamenetelmän
tehokkuudesta, sillä lyhyelt ä tuokiolta oppilaalle jäi kysymyksiä ja selvit t ämät t ömiä
asioita, jotka voivat käynnist ää ajatusprosessin jopa tuokion ulkopuolella. Pidemmäl-
lä oppitunnilla oppilas saattaa unohtaa esiin tulleita mielikuvia, jos oppilaan keskit -
tyminen herpaantuu.

Viimeinen t ilanneon Eetun viimeiselt ä tuokiolta, 12. Oppilas on vihdoin huoman-
nut, et t ä käytetyst ä binomin neliön kaavasta on hyötyä, mutta hän alkaa poht imaan,
kuinka suuria pinta-aloja voidaan laskea käyt t äen kyseist ä kaavaa.

Eetu: Seuraavaks voi pist ää kolme, ja niin edelleen. (O)
Eetu: (miet t ii hetken) Sit ten siinä (lukuun 20 lis̈atyss̈a osassa) on jo liikaa. (PN)
Opet taja: Mikä ois liian monta?
Eetu: Sit tenku siinä on kymmenen. Tai yli. (PN)
Opet taja: Jos siinä ois kymppi siinä pikkuneliöss̈a, niin mikä siit ä sit te tulis?
Eetu: Ai, se ois kymmenen kertaa kymmenen. (F)
Eetu: No 11 tai isompi. (PN)
Opet taja: Sit ten alkais olemaan vähän..
Eetu: Niin. Elikkä joku 31 (sivun pituus).
Eetu: Paitsi et t ä 30 kertaa 30..siit ä voi alot taa taas! (F)

Havaitsemisen vaiheessa oppilas tekeehuomion, et t ä kaavaa voidaan soveltaa vielä
isommillekuvioille jakamalla uudella tavalla neliön sivu osiin a+ b. Asiaa pohdit tuaan
hieman enemmän oppilas huomaa ongelmakohdan, mutta kykenee pääsemään t äst ä
yli miet it tyään asiaa hieman toisesta näkökulmasta ja käytet tyään sujuvaa pääss̈a-
laskutaitoaan. Tämän perään oppilas tekee päätelmän uudestaan ongelmakohdasta,
mutta pääsee t äst äkin yli ajateltuaan asiaa hieman uudella tavalla. Täss̈a oppilaan
lahjat laskutaidossamahdollistavat asiassa etenemisen, mutta hänen täytyi sit ä ennen
osata poht ia asioita laajemmin. Tällainen lyhyess̈a ajassa tapahtuneen oppimispro-
sessin tarkastelu P&K teorian avulla tuo esille Eetun matemaatt isen lahjakkuuden
vahvuuksia. Lis̈aksi se tuo toisia näkökulmia lahjakkaan oppilaan ajat telu- ja oppi-
misprosessin kulkuun. Oppilaan kyky tarkastella kriit t isest i tekemiään päätelmiä toi
ehdottomast i lis̈aä tehokkuutta käytet tyyn tutkivan oppimisen opiskelumuotoon.

7.3. Tut kimuskysymyksi in vast aaminen ja joht opäät ökset
Vaikut taa silt ä, et t ä salamamenetelmä soveltuu hyvin aiempien tutkimusten tu-

losten lis̈aksi myös 2-luokan oppilaiden opetukseen. Dokumentoiduista tuokioista voi-
daan havaita, et t ä lyhyiden tuokioiden aikana oppilaat jaksoivat tehdä t öit ä pää-
s̈aänt öisest i hyvin ja etenemist ä syntyi asioiden oppimisessa. Havait t iin myös, et t ä
oppilailla oli tuokioilla mukavaa ja oppilaiden vitsailut toivat lis̈aä rentout ta oppimi-
sympärist öön.



7.3. TUTKIMUSKYSYMYKSI IN VASTAAMINEN JA JOHTOPÄÄTÖKSET 57

Oppilaat tekivät välillä yllät t ävän taitavia matemaatt isia päät telyit ä. Edesautta-
va tekijä t ähän saattoi olla se, et t ä salamatuokioilla oppilaita pyydetään itse selit t ä-
mään mit ä he ajat televat ja siten heidän päät telyket juja pääst iin paremmin ymmär-
t ämään. Oppilaiden omia ajat telutapoja voit iin myös hyödynt ää ja ot taa käyt t öön
seuraavilla tuokioilla. Bazian salamamenetelmä tuntuu antavan tavallisille oppilaille
hyvät mahdollisuudet oppia myös opetussuunnitelmassa vanhemmille oppilaille tar-
koitet tuja matemaatt isia aiheita.

Huolenaihet ta antaa salamamenetelmän käyt ännön opetuskeinojen epäonnistu-
minen, kun asiasis̈allöiss̈a ment iin tarpeeksi pitkälle. Uusia konkreet t isia metodeja
voitaisiin ehkä keksiä tai vanhoja kehit t ää. Salamamenetelmä on tarkoitet tu aina
lukioikäisille oppilaille ast i, mutta käyt ännön tasolla tutkimustulokset ovat lähinnä
päiväkot i- ja alakouluikäisten oppilaiden tuokioilta. Siksi t ämän tutkimuksen tulokset
jät t ävät kysymyksiä menetelmän toimivuuden kannalta, jos oppilaiden ikä on 10− 18
ikävuot ta.

Eetun tuokioilta saadut havainnot tulee ot taa erikseen hänen selvän matemaatt i-
sen lahjakkuuden vuoksi. Vaikka hänen tuokioilla käsitelt äviin asioihin ei ollut laisin-
kaan konkreet t isia ohjeita salamamenetelmän luojalta ja perusperiaat teiden painotus
erosi paljon kolmen muun oppilaan tuokiosta, voidaan silt i sanoa, et t ä salamamene-
telmän toimi t äss̈a muodossa erinomaisest i. Oma eriytet ty oppisis̈alt ö vapaan tahdin
kanssa antoivat Eetulle vapauden poht ia matemat iikkaa itse ja haastaa tekemiens̈a
havaintojen järkevyyden. Täten salamamenetelmä voisi antaa hyvät mahdollisuudet
opettaa eriyt t ävää matemat iikkaa muillekin lahjakkaille oppilaille. On toki mahdol-
lista, et t ä Eetun innostunut luonne ja ilmaisutaito olivat osit tain syynä menetelmän
onnistumiselle t ämän tutkimuksen tuokioilla. Toisaalta oppilaan ilmaisutaitoa ja mo-
t ivoituneisuutta voidaan mahdollisest i edesauttaa aloit tamalla salamamenetelmäope-
tus lapsen ollessa esikouluikäinen.

P&K teorian valossa lahjakkaan oppilaan ajatusprosessien tarkastelu avasi hieman
lis̈äa kyseisen oppilaan matemaatt isen ajat telun kulkua oppimisprosessin aikana. Ee-
tu kykeni taitavast i luomaan omia mielikuvia, haastamaan ja reflektoimaan niit ä ja
lopulta päätymään lopputulokseen, joka oli usein vielä aivan oikean suuntainen. Op-
pilaan taito kriit t iseen ajat teluun tehost i käytet tyä tutkivan oppimisen opiskelumuo-
toa. Salamamenetelmän saavutukseksi t ällaisen oppimiskokemuksen mahdollistami-
sessa voidaan melko varmasti pit ää ainakin oppilasjohtoista ja yksilöllist ä opetusta.
Lis̈aksi onnistuneet oppimishetket tuokioilta voivat tuoda lis̈aä posit iivista näyt t öä
Bazian väit teelle siit ä ajasta, jonka ajan oppilas kykenee tehokkaast i ot tamaan vas-
taan oppia.



LUKU 8

M enelaoksen ja Cevan lauseet

Täss̈a luvussa käsitellään kahta tasogeometriaan ja erityisest i kolmioon liit tyvää
lauset ta. Vaikka Menelaoksen ja Cevan lauseet muistut tavat toisiaan nopeast i vilkais-
tuna, niist ä löytyy eroja ja niit ä voidaan soveltaa eri tyyppisten tulosten todistamises-
sa. Käsit telemme ensin itse lauseet ja niiden todistukset , minkä jälkeen sovellamme
molempia lauseita kolmion merkillisen pisteen todistuksessa.

8.1. M enelaoksen lause
Lause 8.1. Kolmion A1A2A3 kärkien vastaisil la sivuil la tai niiden jatkeil la olevat

pisteet B1, B2 ja B3 ovat samalla suoralla, jos ja vain jos

A1B3

B3A2
· A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
= − 1. (1)

Väite käsit telee suunnattuja pituuksia, eli esimerkiksi A1B3 = −B3A1. Pisteet An
ja Bn liit tyvät toisiinsa siten, et t ä mikäli An on kolmion joku kärkipiste, niin piste
Bn on kyseist ä kärkëa vastapuolella olevalla sivulla tai sen jatkeella (kuvat Menelaos
1 ja Menelaos 2).

K uva 8.1. Menelaos 1
58
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K uva 8.2. Menelaos 2

T odist us. Jos pisteet B1, B2 ja B3 ovat samalla suoralla, leikatkoon kolmion
kärkipisteest ä A2 piirret ty sivun A1A2 kanssa yhdensuuntainen suora transversaalin
B1B2 pisteess̈a M . Transversaali leikkaa yhden tai kaikki kolmekolmion sivua sivujen
jatkeilla kolmion ulkopuolella. Näin ollen yksi tai kolme lauseen termeist ä on nega-
t iivinen. Täst ä seuraa parit tomien lukujen tulosta, et t ä myös vastauson negat iivinen.

Koska transversaali B1B2 leikkaa janojen A2M ja A1A3 kautta jatket tuja yhden-
suuntaisia suoria, saammeyhdenmuotoiset kolmiot B1A2M ja B1A3B2 samankohtais-
ten kulmien ja rist ikulman avulla. Täst ä seuraa, et t ä

A2M
A3B2

= A2B1

A3B1
,

mist ä saamme kertomalla ja suuntaa vaihtamalla

A2M = − A3B2 · A2B1

B1A3
. (a)

Yhdenmuotoisista kolmioista A2MB3 ja A1B2B3 saamme samaan tapaan

A2M
B2A1

= B3A2

A1B3
,

A2M = B2A1 · B3A2

A1B3
(b)

Yhdist ämällä kaksi eri arvoa A2M :lle saadaan
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B2A1 · B3A2

A1B3
= − A3B2 · A2B1

B1A3
,

mist ä puolit tain kertomalla B1A3:lla ja jakamalla A3B2 ·A2B1:lla saadaan lauseen
relaat io

A1B3

B3A2
· A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
= − 1.

Toiseen suuntaan: mikäli yht älö (1) toteutuu kolmion sivujen pisteille B1, B2 ja
B3, leikatkoon suora B1B2 sivun A1A2 pisteess̈a Bo

3. Nyt

A1Bo
3

Bo
3A2

· A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
= − 1,

eli
A1Bo

3
Bo
3A2

= A1B3

B3A2
,

mist ä seuraa, et t ä

B3 = Bo
3,

joten B1B2B3 on suora, ja siten lause on todistet tu.

8.2. Cevan lause
Lause 8.2. Jos kolmion A1A2A3 sivuil la on pisteet B1, B2 ja B3, niin suorat

A1B1, A2B2 ja A3B3 leikkaavat toisensa samassa pisteess̈a jos, ja vain jos

A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
· A1B3

B3A2
= + 1. (2)
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T odist us. Oletetaan ensiksi, et t ä suorat A1B1, A2B2 ja A3B3 leikkaavat toisen-
sa samassa pisteess̈a, olkoon tämä piste C. Piirret ään pisteen A1 kautta sivun A2A3
suuntainen suora l. Olkoon suoralla pisteet X ja Y siten, et t ä X on suorien l ja A2B2
leikkauspiste ja Y suorien l ja A3B3 leikkauspiste. Nyt voidaan havaita kolmioiden
yhdenmuotoisuuksien kahden kulman (kk) lauseen perusteella neljä yhdenmuotoisten
kolmioiden paria. A2B1C ja X A1C ovat yhdenmuotoisia, joten

A2B1

A1X
= CB1

CA1
. (A).

Kolmiot B1A3C ja A1YC ovat yhdenmuotoisia, joten

B1A3

A1Y
= CB1

CA1
. (B ).

Tuloksista yhdist ämällä saadaan

A2B1

B1A3
= A1X
A1Y

. (C).

A2A3B2 ja X A1B2 ovat yhdenmuotoisia, joten
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A3B2

B2A1
= A2A3

A1X
. (D).

A2A3B3 ja AYB3 ovat yhdenmuotoisia, joten

A1B3

B3A2
= A1Y
A2A3

. (E).

Puolit tain kertomalla yht älöist ä C, D ja E saadaan

A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
· A1B3

B3A2
= A1X
A1Y

· A2A3

A1X
· A1Y
A2A3

= 1.

Käytet ään todistuksen toisessa suunnassa tämänkin lauseen kohdalla epäsuoraa
päät telyä. Olkoon kolmion kärjet ja sivujen pisteet samalla tavalla kuin aiemmin siten,
et t ä

A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
· A1B3

B3A2
= 1

Olkoon piste C suorien A2B2 ja A3B3 leikkauspiste. Piirret ään puolisuora A1C,
joka leikkaa sivun A2A3 pisteess̈a B 0

1. Aiemmin todistetusta seuraa, et t ä

A2B 0
1

B 0
1A3

· A3B2

B2A1
· A1B3

B3A2
= 1,

jolloin
A2B 0

1
B 0
1A3

= A2B1

B1A3
.

Täst ä seuraa, et t ä B 0
1 = B1, koska vain yksi piste voi jakaa kolmion sis̈allä olevan

janan annetussa suhteessa.

8.3. M enelaoksen ja Cevan lauseiden seuraus
Kolmion painopisteeksi kutsutaan pistet t ä C, mikä syntyy mediaanien AiBi leik-

kauspisteist ä, miss̈a Bi on kolmion sivujen keskipiste ja Ai on sit ä vastaavan kulman
kärki. Lis̈aksi piste C jakaa mediaanit AiBi kärjest ä lukien suhteessa 2 : 1.

Mediaanien leikkaavuus samassa pisteess̈a C seuraa suoraan Cevan lauseesta (2),
sillä janat A2B1 ja B1A3 ovat yht ä pitkiä, kun B1 puolit taa sivun A2A3. Sama pätee
muille puolitetuille sivuille. Näin ollen saadaan

A2B1

B1A3
· A3B2

B2A1
· A1B3

B3A2
= 1 · 1 · 1 = 1
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Suhteessa2 : 1 jakautuminen todistetaan Menelaoksen lauseen (1) avulla. Edellisin
oletuksin sovelletaan Menelaoksen lausetta kolmioon A1B1A3, jonka transversaali on
suora A2B3. Tällöin

− 1 = A1C
CB1

· B1A2

A2A3
· A3B2

B2A1
= A1C
CB1

· − 12 · 1.

Täst ä saadaan kertomalla

A1C = 2CB1.
Muut mediaanit käsitellään samalla tavalla.
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