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Tämä tutkielma käsittelee lapsen lukukäsitteen kehittymistä ja kehittämistä. Aluk-si esittelemme kaksi matemaattista mallia, joiden avulla matematiikan oppimisellevälttämättömät luonnolliset luvut voidaan konstruoida, sekä kolme psykologista teori-aa, jotka pyrkivät selittämään miten pienet lapset omaksuvat lukukäsitteen ja oppivatperuslaskutoimituksia. Sen jälkeen esittelemme menetelmän, jonka toimivuutta allekouluikäisten lasten matematiikan osaamisen kehittämisessä tutkimme. Tutkimuso-suudessa esitämme aluksi kysymyksiä, joihin lähdimme etsimään vastauksia. Kysy-mykset koskevat menetelmän toimivuutta, tehokkuutta, mielekkyyttä sekä oppilaanettä opettajan näkökulmasta ja jatkotutkimuksen tarvetta. Sen jälkeen kuvailemmetutkimusta ja tutkittavien lasten edistymistä päiväkirjamerkintöjen avulla. Lopuksipyrimme vastaamaan esittämiimme kysymyksiin. Tutkielman lukeminen ei edellytäsyvällistä matematiikan tai psykologian osaamista, joskin joistain asioista kuten esi-merkiksi joukko-opin hallitsemisesta on hyötyä.Haluan välittää kiitokset Piotr Bazialle, Pohjanlammen päiväkodin henkilökun-nalle ja tutkimuksiin osallistuneille lapsille sekä heidän vanhemmilleen.
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TiivistelmäLuonnolliset luvut voidaan rakentaa aksiomaattisesti. Kardinaalilukujen teorian mu-kaan luvut ovat luokkia. Kahdella luokalla on sama määrä termejä, jos niiden välillevoidaan luoda yksi-yhteen -vastaavuusrelaatio. Muuten niillä on eri määrä terme-jä. Kardinaaliluvuille asetetaan järjestys seuraavasti: Jos joukolta A on yksi-yhteen-vastaavusrelaatio jollekin joukon B osajoukolle, niin A ≤ B. Toinen tapa rakentaaluonnolliset luvut on ordinaalilukujen teoria. Se perustuu siihen, että luonnolliset lu-vut muodostavat sarjan ja sarjalla tarkoitetaan järjestettyä kokoelmaa, jossa jokaisentermin seuraaja voidaan johtaa edellisestä jollain säännöllä. Luonnollisten lukujensääntö on �lisää yksi�. Giuseppe Peano formalisoi em. periaatteen viideksi aksioomak-si. Ordinaaliluvuille järjestys on sisäänrakennettu ominaisuus.Lapsen luvunmuodostusta koskevat teoriat pohjaavat yleensä jommalle kummalleluonnollisten lukujen mallille. Kardinaaliteorian mukaan ensimmäiset kardinaaliluvutovat luonnossa suoraan havaittavissa eikä tarvitse kuin lisätä numerosymbolit vastaa-maan oikean kokoisia luokkia. Kardinaaliteorianmukaan luokkien lukumääräerot ovathelposti havaittavissa. Kardinaaliteorian lähtökohdat ovat hahmopsykologiassa. Or-dinaaliteorian mukaan ihmiset voivat havaita luonnossa esiintyviä järjestysrelaatioitaja ne ovat perustana lukukäsitteen rakentumiselle. Kun havaituista järjestyksistä tu-lee sisäistettyjä käsitteitä, syntyy tarve symbolismille ja läntisissä kulttuureissa kir-joitetut numeraalit ovat tätä tarkoitusta varten. Ordinaaliteoria antaa jatkuvan jaasteittaisen kehityskulun, missä luonnossa havaitut järjestykset muuttuvat abstrak-tiksi käsitteeksi, jolle aritmetiikka pohjautuu. Piaget'n mukaan lapsen lukukäsitteenkehittymisessä on sekä kardinaalisia että ordinaalisia vaiheita.Salamapeli on puolalaisen Suomessa asuvan lääkärin Piotr Bazian kehittämä me-netelmä matematiikan opetukseen ja siinä on harjoituksia kaikenikäisille lapsille. Me-netelmän psykologiset perusteet ovat alkuvaiheessa kardinaaliteoriassa. Leikin avullapyritään muodostamaan kuva luvusta oppilaan mieleen. Tavoitteena on, että oppi-las muodostaa yksi-yhteen -vastaavuuden lukusanan ja sitä vastaavan lukumääränvälille. Salamapelissä jokaista oppilasta opetetaan yksitellen ja päivittäisen työsken-telyn kesto on alkuvaiheessa yhtä oppilasta kohden päivässä vain muutama minuutti.Menetelmässä oppilaita ei arvostella arvosanoin ja heidän edistymisestään pidetäänpäiväkirjaa. Alkuvaiheessa opiskelu on leikinomaista.Tutkimuksessamme testasimme salamapelin toimivuutta päiväkoti-ikäisten lastenmatematiikan opetuksessa ja sen mielekkyyttä sekä oppilaan että opettajan kannal-ta. Tutkittavana oli seitsemän 5-6 -vuotiasta lasta. Selvisi, että varsin lyhyessä ajassalapset edistyivät salamapelissä. Tosin päiväkodissa oli paljon muitakin matemaattisiavirikkeitä tarjolla, eikä näiden vaikutusta voida tämän tutkimuksen tuloksia analy-soitaessa poissulkea. Opettajalle salamapeli on helppo oppia ja sen opettamisessa eiilmennyt vaikeuksia.
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1 Luonnolliset luvutMitä luvut ovat ja mistä ne tulevat? Aina Pythagoraan ajoista saakka ihmiskunta onkysynyt itseltään tätä kysymystä. Siihen on ollut aikojen saatossa kaksi vastausta: (1)Luvut ovat olleet aina olemassa ja niillä on oma eksistenssinsä. Ihmiset vain löysivätne jossain vaiheessa. (2) Luvut keksittiin, koska niille oli tarvetta. Vastaus (1) olimatemaatikkojen keskuudessa vallitseva aina 1800-luvun lopulle asti. Vasta silloinalettiin oivaltaa, että vastaus (2) saattaa sittenkin olla oikein [ks. Brainerd, 1979 s.2℄.Seuraavassa kahdessa luvussa tutustumme kahteen malliin, joiden avulla luonnollisetluvut voidaan rakentaa.1.1 KardinaaliluvutKardinaalilukujen modernin teorian keksi Gottlob Frege vuonna 1884, mutta Bert-rand Russellin esittämä versio vuodelta 1901 on paljon tunnetumpi. Siinä jokainenluonnollinen luku nähdään tiettynä luokkana. [Ks. Brainerd, 1979 s.64-66℄Teorian mukaan luonnolliset luvut kertovat kuinka monta termiä luokka sisältää.Kahdella luokalla on sama määrä termejä, kun niiden välille voidaan luoda yksi-yhteen-vastaavuusrelaatio. Matemaattisesti asia voidaan ilmaista seuraavasti: Olkoon Rx ja
Ry luokkia. Ko. luokilla on sama lukuisuus (eli sama määrä termejä), kun jokaiselle
x:lle Rx:ssä on yksi ja vain yksi y Ry:ssä ja päinvastoin. Luokkien, jolle edellinenpätee, sanotaan olevan vastaavia (ekvivalentteja). Muussa tapauksessa ne eivät olevastaavia. Ei-vastaavuuden (inekvivalenssin) käsite oli Russelin vastaus kysymykseen�Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että luokilla on eri lukuisuus?� [Ks. Brainerd, 1979s.67℄Käsite �sama lukuisuus� on siis pelkistetty vastaavuuden käsitteeseen, joka määri-tellään yksi-yhteen -vastaavuusrelaation (ekvivalenssirelaation) avulla ja käsite �erilukuisuus� pelkistyy ei-vastaavuuden käsitteeseen, joka määritellään yksi-yhteen -vastaavuusrelaation puuttumisena. [Ks. Brainerd, 1979 s.67-68℄Russellin teoriassa siis oletetaan, että on olemassa jokin sisäinen luokkakäsite. Sil-loin Russellin mukaan on olemassa tietty yksilöllinen lukumäärä, johon tämä luokka-käsite soveltuu. Luonnolliset luvut siis viittaavat kysymykseen, kuinka monta alkiotaluokka sisältää ja luokan luku vastaa tiettyä lukuisuutta. Tämä idea on palautetta-vissa yksi-yhteen -vastaavuusrelaatioon, viittaamatta suoraan itse lukujonoon yksi,kaksi, kolme jne. [Ks. Keranto, 1981 s.34-35 ja Brainerd, 1979 s.71-72℄Ekvivalenssirelaatio kertoo, että kahdella luokalla on sama määrä alkioita. Se eikuitenkaan kerro, mikä on niihin liittyvä luku. Samoin inekvivalenssirelaatio kertoo,että luokissa on eri määrä termejä, mutta ei mitään muuta. Jos meillä on vihreitä,punaisia ja keltaisia palikoita siten, että vihreitä ja punaisia on yhtä paljon ja kel-taisia eri määrä kuin kumpaakaan tiedämme, että vihreiden ja punaisten pallojenluokat ovat ekvivalentteja ja toisaalta keltaisten pallojen luokka ei ole ekvivalenttikummankaan kanssa. Järjestysrelaatio ≤ voidaan kuitenkin määritellä yksi-yhteen-vastaavuusrelaation avulla seuraavasti: Jos joukolta A on olemassa yksi-yhteen -vastaavuusrelaatio jollekin joukon B osajoukolle, niin A ≤ B. Tällä tavoin määriteltyjärjestys ei kuitenkaan ole kardinaalilukujen primääri ominaisuus. [Ks. Keranto, 19814



s.36; Brainerd, 1979 s.73 ja Halmos, 1960, s.86-102℄1.2 OrdinaaliluvutOrdinaaliluvun määritelmä perustuu siihen, että luonnolliset luvut muodostavat sar-jan ja siihen, että niitä voidaan käyttää kuvaamaan minkä tahansa äärellisen taiäärettömän sarjan termejä. Sarjalla tarkoitetaan tässä järjestettyä kokoelmaa, jossajokaisen termin seuraaja voidaan johtaa jollain säännöllä edellisestä. Luonnollisten lu-kujen tapauksessa tuo sääntö on �lisää 1�. Luonnolliset luvut voidaan siis määritelläseuraavasti: 0 (tai 1, kumpi onkaan sitten tarkoituksenmukaisempaa) on ensimmäinentermi ja seuraavat saadaan lisäämällä luku 1 edelliseen. [Ks. Brainerd, 1979 s.48℄Italialinen Giuseppe Peano formalisoi 1800-luvun lopussa äsken esitetyn periaat-teen teoriaksi, joka sisältää viisi aksioomaa.Peanon aksioomat ovat seuraavat:(i) 0 ∈ N(ii) jos n ∈ N, niin n+ ∈ N(iii) jos S ⊂ N, 0 ∈ S ja jos n+ ∈ S aina kun n ∈ S, niin S = N(iv) n+ 6= 0 kaikille n ∈ N(v) jos n, m ∈ N ja jos n+ = m+, niin n = m[Ks. Halmos, 1960 s.46℄Nämä aksioomat takaavat sen, että äärellisillä ordinaaliluvuilla on kaikki luonnol-listen lukujen laskennalliset ominaisuudet (esim. assosatiivisuus ja kommutatiivisuusyhteenlaskulle ja kertolaskulle) [ks. Halmos, 1960 s.50-51℄ ja lisäksi näin rakennettuluonnollisten lukujen joukko voidaan järjestää täydellisesti relaation �pienempi kuin�avulla [Ks. Halmos, 1960 s.54-56℄.Esimerkki: Seuraava malli toteuttaa kaikki Peanon aksioomat.Määritelmä: Joukon x seuraaja x+ on sellainen joukko, joka yhdistää joukon x jasen alkiot. Toisin sanoen x+ = x ∪ {x}.
0 = ∅Ja edelleen

1 = 0+(= {0})

2 = 1+(= {0, 1})

3 = 2+(= {0, 1, 2})jne. [Ks. Halmos, 1960 s.44℄ 5



Voidaan osoittaa, että mielivaltainen aidosti monotoninen ääretön sarja (lukujo-no) toteuttaa Peanon aksioomat. Tämän takia Russell kritisoi Peanon kehittämääsysteemiä siitä, ettei siinä ole mitään mikä erottaa peruskäsitteiden (�nolla�, �luku�ja �välitön seuraaja�) erilaiset selitykset. Russell halusi N:lle yhden selityksen teorianja päätyi edellä esittämäämme kardinaalilukujen malliin. Toisin sanoen Russell tah-toi, että luonnolliset luvut eivät ainoastaan toteuta matemaattisia vaatimuksia, vaanniiden pitää myös soveltua intuitiivisiin objekteihin (yksi nenä, kaksi korvaa jne.).Kuitenkin Peanon aksioomat ovat käyttökelpoisia sen takia, että ne tuovat silmiin-pistävästi näkyviin luonnollisten lukujen sisäisen järjestyksen. [Ks. Keranto, 1981 s.27ja Halmos, 1960 s. 86-89℄2 Lukukäsitteen psykologinen kehittyminenSeuraavaksi tutustumme tarkemmin miten (länsimaalaiset) lapset aluksi omaksuvatlukukäsitteen. Piaget'n teoria on näistä vanhin, mutta se esitetään vain lyhyesti, koskasillä ei ole samanlaista matemaattista pohjaa kuin kahdella muulla teorialla. Näistäkardinaaliteoria oli vallitseva 1960- ja 70-luvuilla, mutta mm. Charles J. Brainerdin jaTapio Kerannon tutkimusten ansiosta ordinaaliteoria nousi suosioon Suomessa 1980-luvun taitteessa.2.1 KardinaaliteoriaKardinaaliteoria on vanhin lapsen luvunmuodostusta koskeva teoria. Sen matemaat-tinen pohja on Fregen ja Russelin esittelemässä kardinaaliluvun ideassa. Numero onpohjimmiltaan keino, jonka avulla muuten erinäköiset asiat kerätään yhteen luokik-si. Siten selitettäessä lukukäsitteen psykologista alkuperää tehtäväksi tulee selittääkuinka lapset ensimmäiseksi älyävät kardinaaliluvun käsitteen. [Ks. Brainerd, 1979 s.92℄ Lukuisuudella on kardinaaliteorian mukaan fyysinen vastineensa luonnossa ja erotlukuisuuksissa ovat helposti huomattavissa ilman laskemista. Tutkimusten mukaanlapset pystyvät huomaamaan erot lukuisuuksissa jo kauan ennen kuin he osaavat arit-metiikkaa. Tämä pitää paikkansa, jos käsiteltävät joukot ovat lukuisuudeltaan pieniä(alle 10 objektia) ja jos niiden lukuisuus eroaa toisistaan kohtuullisen paljon. Kardi-naaliteorian mukaan on olemassa tiettyjä tapauksia, jossa voimme havaita numeronsuoraan, laskematta sitä. [Ks. Brainerd, 1979, s.94℄Luonnolla on siis ominaisuus, joka vastaa lukuisuuden loogisia ominaisuuksia janäyttäisi sille, että ensimmäiset kardinaaliluvut ovat suoraan havaittavissa. Ei tarvitsekuin lisätä numeroiden symbolit vastaamaan lukuisuudeltaan tietyn kokoisia luokkiaja lukukäsite on valmis. Muutama ensimmäinen luonnollinen luku on kardinaaliteorianmukaan havaintoihin pohjautuva �kuva�, kun taas niitä suuremmat ovat enemmänkinkäsitteitä, joita ei voi havaita suoraan, vaan ne pitää rakentaa aiemmista luvuista.[Ks. Brainerd, 1979 s.95℄Kerannon mukaan kardinaaliteorian lähtökohdat ovat hahmopsykologiassa, jonkamukaan visuaalisen havainnon rakenteessa on jotain, mikä toimii perustana monimut-6



kaisempien tiedollisten rakenteiden muotoutumiselle. [Ks. Keranto, 1981 s.61-62℄Lukuisuudella ei ole kovin isoa roolia klassisessa matematiikassa, vaan aritmetiikanteoriat pohjautuvat siihen, että luonnollisilla luvuilla on järjestys. Kardinaaliteorianmukaan lukukäsitteen kehittymisen alkuvaiheessa kysymys �mikä numero?� tarkoittaa�kuinka monta?� ja vasta sen jälkeen lukujen keskinäinen järjestys alkaa hahmottua.Järjestyksen hahmotuttua ei lukuisuuden käsitteeseen enää palata. [Ks. Brainerd,1979 s.95-96℄Kerannon mukaan on kokeiden perusteella havaittu, että ihminen (ja moni eläin)pystyy yhdellä silmäyksellä havaitsemaan 4-7 objektin lukuisuuksia, riippuen koehen-kilöiden iästä ja objektien asettelusta. Kuitenkin näissä kokeissa voi taka-alalla ollayksi kerrallaan laskemiseen perustuva lukumäärän idea. Jotkut tulokset nimittäinviittaavat siihen, että laskeminen (joko puhumalla tai sisäisesti) on huomattavin me-kanismi, jota lapset käyttävät kaiken suuruisten lukumäärien arviointiin, lukuja yksija kaksi lukuun ottamatta. Aikuisilla sen sijaan on havaittu olevan kyky käyttää pieniälukuisuuksia ilman laskemisprosessin välitystä suurempien lukumäärien määritykses-sä. Tätä kutsutaan korvaamiseksi. Tämä kyky saattaa ilmetä myös nuorilla lapsillanoin kuuden vuoden iässä. On huomattava, että korvaamisprosessi ilmenee todennä-köisesti vasta sen jälkeen, kun lapset ovat oppineet arvioimaan lukumääriä laskemalla(aluksi ääneen, sen jälkeen sisäisesti). Sisäisesti laskemisella tarkoitetaan, että lapsiselvästi jää miettimään vastausta ja käyttää mahdollisesti sormia apunaan puhumat-ta kuitenkaan ääneen. Tutkimukset viittaavat siihen, että mitä nuoremmista lapsistaon kyse, sitä suuremmalla todennäköisyydellä he arvioivat pieniäkin lukumääriä las-kemalla ja mitä suurempia lukumääriä joudutaan arvioimaan, sitä todennäköisemminkaikki 4-6 -vuotiaat lapset suorittavat tehtävän laskemalla ääneen tai sisäisesti. Näi-den tulosten valossa näyttää sille, että ennen kuin lapset pystyvät korvaamaan luvunhavaintomielikuvalla on heidän täytynyt aluksi arvioida sitä laskemalla. [Ks. Keranto1981, s.62-63℄Brainerdin mukaan lukuisuuden looginen idea sekoittuu usein sellaisen fyysisenmaailman ominaisuuden kanssa, jota kutsutaan tiheydeksi; nimittäin jos joukot ovatmuuten samankokoisia, mutta toisessa on enemmän objekteja, on se myös tiheämpi.Ja mitä suurempi on joukkojen lukuisuusero, sitä suurempi on myös niiden tiheyse-ro. Siten lasten verratessa niiden lukuisuutta, vertaavatkin he usein niiden tiheyttäja tulevat siihen tulokseen, että tiheämmällä joukolla on myös suurempi lukuisuus.Kun tiheyden vaikutusta lukuisuuden arvioinnissa voidaan kontrolloida, selviää, ettälukuisuus ei olekaan niin helposti havaittava ominaisuus kuin mitä kardinaaliteoriaolettaa. [Ks. Brainerd, 1979, s.96℄Toinen kardinaaliteorian ongelma liittyy vastaavuusrelaatioon. Lapsi pystyy ha-vaitsemaan vastaavuusrelaatioita luonnossa; esimerkiksi aviomiesten ja aviovaimojensuhde on yksi-yhteen, lapsen ja hänen lelujensa suhde on yksi-moneen jne. Kardi-naaliteoria ottaa lähtökohdakseen välittömästi havaitun lukuisuuden käsitteen vas-taavuusrelaation sijaan, vaikka jälkimmäinen on kuitenkin lähempänä Fregen ja Rus-selin esittämää kardinaaliluvun teoriaa. [Ks. Brainerd, 1979 s.97-99℄Kolmas kardinaaliteorian ongelma on se, että se perustuu täysin erilaisuuden kon-septiin. Se vastaa siis alunperin ainoastaan siihen mitä tarkoittaa kun kahdella jou-kolla on eri lukumäärä objekteja, eikä siihen mitä tarkoittaa kun kahdella joukolla on7



sama lukumäärä objekteja. [Ks. Brainerd, 1979 s.99℄Kardinaaliteorian perusajatus on siinä, että voimme havaita erot joukkojen lu-kuisuuksissa, mutta se ei anna meille mitään selitystä sille, kuinka tulemme siihenlopputulokseen, että kahdella joukolla on sama lukuisuus. Kardinaaliluvun käsitteenkannalta tämä on kriittinen erehdys, sillä toimiakseen se vaatii, että on määritel-ty käsitteet �sama luku� ja �eri luku�. Tämä ongelma voidaan kuitenkin eliminoida,jos lähtökohdaksi otetaan lukuisuuden sijaan vastaavuusrelaatio. [Ks. Brainerd, 1979s.99-100℄2.2 OrdinaaliteoriaOrdinaaliteorian teoreettinen pohja on ordinaaliluvun käsitteessä. Kaiken takana ontransitiivis-asymmetriset relaatiot ja luonnolliset luvut ovat sarjoja, joita em. relaa-tiot tuottavat. Relaatio on asymmetrinen, jos aina kun aRb, niin ei ole siten, että
bRa. Relaatio on transitiivinen, jos aRc, kun aRb ja bRc. Suuruusjärjestys �pienempikuin� on hyvä esimerkki transitiivis-asymmetrisesta relaatiosta: Nimittäin, jos a < b,niin ei voi olla b < a ja toisaalta, jos a < b ja b < c, niin a < c. Ordinaaliteorianperusoletus on se, että lukuisuuden sijaan ihmiset voivat havaita luonnossa esiinty-viä transitiivis-asymmetrisiä relaatioita. Tällaisia havaintoja kutsutaan ordinaalisik-si. Ordinaalteorian mukaan havaitut ordinaalisuudet ovat perusta, jolle lukukäsiterakentuu. Ordinaalisuus on jokapäiväisten transitiivis-asymmetristen relaatioiden ku-ten �pidempi kuin�, �suurempi kuin� ja �painavampi kuin� havainnoimista. Tällaistenrelaatioiden kautta muodostetut sarjat ovat varsin pieniä, usein niissä on vain muuta-ma termi. Toisaalta tarvitaan vähintään kolme termiä, sillä muuten ei voida havaitatransitiivisuutta. [Ks. Brainerd, 1979 .s100-101℄Tiedämme, että sekä aikuiset että jopa hyvin nuoret lapset pystyvät havaitse-maan suuruusjärjestyksiä, jotka ovat luonnollisia jokapäiväisissä sarjoissa. Tutkimus-ten perusteella näyttää sille, että transitiivis-asymmetrisille relaatioille on olemassahavainnollinen vastineensa. Jopa pienet lapset pystyvät järjestämään kolme objektiapyydettyyn järjestykseen parivertailun avulla, jos erot objektien välillä ovat riittävänhelposti havaittavissa. Ordinaaliteorian mukaan luvun psykologinen käsite alkaa täs-tä havainnosta. Ordinaaliteorian mukaan esikouluvuosien aikaan länsimaiset lapsetsisäistävät havaitun järjestyksen ja siitä tulee käsite. Tätä käsitettä kutsutaan ordi-naatioksi. Ordinaatiota pidetään onnistuneena, kun lapsi pystyy järjestämään kolmentai useamman objektin sarjan, jonka järjestys ei ole suoraan nähtävissä. Esimerkki-nä käyköön vaikkapa kolmen samankokoisen, mutta eripainoisen pallon järjestämi-nen painavuuden mukaan vertailemalla niitä pareittain. Jos lapsi pystyy tämän teke-mään, on hän kykenevä ordinaatioon, ainakin relaation �painavampi kuin� kohdalla.[Ks. Brainerd, 1979 s.101-104℄Toinen vieläkin määrittelevämpi testi ordinaatiolle, joka mittaa sitä, onko ordi-naalisuudesta todella tullut sisäistetty käsite, on sellainen, jossa lapsi ei voi suoraanverrata kaikkia objekteja keskenään, vaan hän joutuu vertailemaan vain peräkkäisiätermejä. Siis esimerkiksi kolmen samankokoisen mutta eripainoisen pallon kohdallahän saa verrata vain kevyintä ja keskimmäistä palloa sekä keskimmäistä että raskaintapalloa keskenään ja sen perusteella järjestämään ne painavuuden mukaan. Mikäli hän8



pystyy tähän, on hän sisäistänyt transitiivisuuden käsitteen ainakin relaation �paina-vampi kuin� kohdalla. Vastaavia tehtäviä voidaan toki tehdä myös relaation �pidem-pi kuin� kohdalla, kunhan järjestettävien objektien pituuserot eivät ole liian selvästihavaittavissa, vaan lapsi joutuu huolellisesti vertailemaan niitä asettaen niiden päätsamaan kohtaan. [Ks. Brainerd, 1979 s.104-106℄Ordinaaliteoria siis olettaa, että lukukäsite kehittyy ordinaatiosta. Kun havaitus-ta ordinaalisuuksista tulee sisäistettyjä käsitteitä, syntyy tarve jonkinlaiselle symbo-lismille, jolla voidaan kuvata mitä tahansa sarjan termiä. Läntisissä kulttuureissakirjoitetut numeraalit 1,2,3,... ja niiden verbaaliset vastineet ovat käytettävissä tätätarkoitusta varten. Ordinaaliteorian mukaan symbolien perimmäinen syy on kuvatajärjestystä sarjassa. Aluksi numerosymbolit kuvaavat vain pienien, äärellisten, sar-jojen termejä. Lopulta niistä kuitenkin tulee vähemmän riippuvaisia alkuperäisestätarkoituksestaan ja niitä voidaan käyttää kuvaamaan paljon suurempia sarjoja kuinmitä jokapäiväisessä elämässä esiintyy. Tällaisiin sarjoihin aritmetiikka ja koko muumatematiikka perustuu. Siten ordinaaliteoria antaa jatkuvan ja asteittaisen kehitys-kulun, missä luonnossa havaitut transitiivis-asymmetriset relaatiot muuttuvat vähi-tellen abstraktiksi käsitteeksi, jolle aritmetiikka pohjautuu. [Ks. Brainerd, 1979 s.106℄Ordinaaliteorialla on myös jotain sanottavaa lukujen kardinaalisesta puolesta. Ni-mittäin sen mukaan kardinaaliluvun käsitteellä on psykologinen vastineensa, jota kut-sutaan kardinaatioksi. Lapsi havaitsee luonnossa olevia vastaavuusrelaatioita ja keksiilukuisuuden ja vastaavuuden yhteyden ja lopulta tästä yhteydestä tulee sisäistetty kä-site. Tämä käsite on kardinaatio. Kardinaatio on siis sen ymmärtämistä, että kahdel-la luokalla on sama tai eri määrä termejä riippuen siitä, millainen vastaavuusrelaationiiden välillä on. Jos relaatio on yksi-yhteen, niin termejä on sama määrä. Jos taasrelaatio on yksi-moneen tai monta-yhteen, niin termejä on eri määrä. [Ks. Brainerd,1979 s.107℄Ordinaaliteorian mukaan useimmat lapset eivät ole kykeneviä kardinaatioon en-nen kuin he ovat kykeneviä ordinaatioon. Ordinaatio on länsimaissa jotakuinkin si-säistetty käsite siihen mennessä, kun lapsi aloittaa peruskoulun, mutta kardinaatiostaei tule kunnolla sisäistettyä käsitettä ennen 9-10 vuoden ikää. Siten lapset oppivatmelko paljon aritmetiikkaa ennen kuin he ovat kykeneviä kardinaatioon, joten kar-dinaatiolla ei voi olla kovin suurta roolia aritmeettisten taitojen kehittymisen suh-teen. Nämä kolme lukukäsitteen kehittymisen vaihetta kuitenkin limittyvät toisiinsa.Ordinaaliteorian mukaan ordinaatio edeltää aritmeettista osaamista ja aritmeettinenosaaminen edeltää kardinaatiota, mutta lapsi voi hyvin osata aritmetiikkaa vaikkeihänen ordinaationsa olisi vielä aivan täydellistä. [Ks. Brainerd, 1979 s.107-108℄Brainerd tutki kolmessa eri tutkimuksessa ordinaation, kardinaation ja aritmeet-tisten taitojen yhteyttä. Käsittelemme tutkimusten tulokset lyhyesti seuraavassa.Tutkimus 1 Tässä tutkimuksessa Brainerd tutki ordinaation ja kardinaation kehittymisenvälistä yhteyttä. Testien avulla hän luokitteli lapset asteelle 1,2 tai 3 sekä or-dinaatiossa että kardinaatiossa. Tutkimuskohteena oli 90 esikoululaista ja 90ykkösluokkalaista. Tutkimustulokset tukivat vahvasti ordinaaliteorian oletuksiasiitä, että ordinaatio edeltää kardinaatiota. [Ks. Brainerd, 1979 s. 132-144℄Tutkimus 2 Tämä tutkimus oli muuten samanlainen kuin tutkimus 1, mutta lisäksi Brai-9



nerd tutki ordinaation ja kykyä käyttää luonnollisia lukuja välistä suhdetta sekäkardinaation ja em. kyvyn välistä suhdetta. Kyvyllä käyttää luonnollisia luku-ja tarkoitetaan kykenevyyttä yhteen- ja vähennyslaskuihin lukualueella 1-10.Tutkimuskohteena oli jälleen 90 esikoululaista ja 90 ykkösluokkalaista. Jälleenkerran tutkimustuokset osoittivat, että ordinaatio edelsi kardinaatiota. Lisäk-si havaittiin, että lapset näyttäisivät aluksi omaksuvan ordinaation ennen kuinhe kykenevät edistymään yhteen- ja vähennyslaskuissa ja että ne jotka osaavatjo huomattavasti yhteen- ja vähennyslaskuja eivät ole vielä kovin edistyneitäkardinaatiossa. [Ks. Brainerd, 1979 s.144-150℄Tutkimus 3 Tämä tutkimus oli toisen tutkijaryhmän suorittama replikatutkimus tutkimuk-sesta 2, sillä erotuksella, että tutkimuskohteena oli 60 esikoululaista ja 60 kol-masluokkalaista. Siinäkin saatiin vastaavia tuloksia kuin edellisissä tutkimuk-sissa sekä ordinaation ja kardinaation välisestä suhteesta että näiden molempiensuhteesta aritmeettisiin taitoihin. [Ks. Brainerd, 1979 s.150-153℄Brainerd tutkijaryhmineen teki myös kaksi koetta, jossa tutkimuskohteena olevillelapsille pidettiin aluksi opetusjakso, jonka jälkeen suoritettiin mittaukset. Mittauk-sessa tutkittiin ordinaalisia, kardinaalisia ja aritmeettisia taitoja.Koe 1 Tutkimuskohteena oli 240 esikoululaista, jotka jaettiin kahteen samankokoiseenryhmään. Toiselle ryhmälle opetettiin ordinaatiota ja toiselle kardinaatiota. Li-säksi ryhmissä vain puolet lapsista sai ohjeita toisen puolen toimiessa kontrol-liryhmänä. [Ks. Brainerd, 1979 s.157-162℄Opetusjakson jälkeen tehdyissä mittauksissa huomattiin, että ordinaatiossa jakardinaatiossa oli tapahtunut edistymistä. Edistyminen oli ollut suhteellisestisuurempaa ordinaatiossa. Lisäksi ne lapset, joille oli opetettu ordinaatiota suo-riutuivat paremmin aritmeettisista tehtävistä. [Ks. Brainerd s.157-166℄Koe 2 Tässä kokeessa tutkimuskohteena olivat sellaiset lapset, jotka eivät vielä ym-märtäneet luonnollisten lukujen ordinaalista tai kardinaalista merkitystä. Heitäoli yhteensä 120 ja heidän keski-ikänsä oli 4 vuotta ja 7 kuukautta. Koe koostuikolmesta osasta: alkutestistä, harjoitteluvaiheesta ja jälkitestistä. Harjoittelu-vaiheessa lapset jaettiin samoihin ryhmiin kuin ensimmäisessä kokeessa.Tulosten perusteella näyttäisi sille, että jo hyvin nuorille lapsille on mahdollistaopettaa viiden ensimmäisen numeraalin 1,2,3,4,5 ordinaalinen tai kardinaalinenmerkitys. Lisäksi tutkimuskohteena olleet lapset oppivat ko. numeraalien ordi-naalisen merkityksen helpommin kuin niiden kardinaalisen merkityksen. Tämäselittää ensimmäisessä kokeessa saadun tuloksen, jonka mukaan ordinaation ym-märtämisellä ja aritmetiikalla on paljon läheisempi yhteys kuin kardinaatiollaja aritmetiikalla. [Ks. Brainerd, 1979 s.166-179℄Kerannon tutkimusten perusteella näyttäisi sille, että Brainerdin väite transitiivi-päättelyn sekä progressioiden osasta lukukäsitteen kehittämiseksi on oikea. Toisaaltalukumäärän määrittäminen laskemalla on tärkeämpi tekijä lukusanojen ymmärtämi-seksi ja lukukäsitteen kehittämiseksi kuin Brainerd näyttää olettavan. [Ks. Keranto1981, s.173℄ 10



2.2.1 Kardinaation kehittyminenBrained teki yhdessä M.E. Fraserin kanssa kokeen, jossa tutkittiin, minkä ikäisenäpohjoisamerikkalaiset lapset ovat sisäistäneet kardinaation kokonaisuudessaan. Tut-kimuskohteeena oli yhteensä 350 lasta esikoululaisista kuudesluokkalaisiin. Testi koos-tui kuudesta eri osa-alueesta.Tulokset ovat varsin yllättäviä, sillä vanhimmistakin ikäluokista alle puolet ovatsisäistäneet kardinaation täydellisesti, vaikka siihen aikaan (70-luvun loppupuolella)matematiikan opetus on pohjautunut hyvin pitkälle kardinaaliteoriaan. Brainerd tuleetutkimustensa ja kokeidensa perusteella siihen johtopäätökseen, että ordinaaliteoriaon kardinaaliteoriaa parempi malli kuvaamaan lapsen lukukäsitteen kehittymistä. [Ks.Brainerd, 1979 s. 180-202℄2.3 Piaget'n kardinaali-ordinaaliteoriasta lyhyestiPiaget'n mukaan on väärin nähdä luonnolliset luvut pelkästään kardinaali- tai or-dinaalilukuina. Sen sijaan hänen mukaan ne tulisi määritellä molempien avulla. Pia-get'n luonnollisten lukujen teoria ei ole samanlainen matemaattisesti rakennettu mallikuin Russellin tai Peanon kehittämät järjestelmät, vaan se perustuu hänen 30-luvullatekemiinsä empiirisiin tutkimuksiin. [Ks. Brainerd, 1979 s.76℄Piaget'n lukukäsitteen kehittymisen matemaattiset perusperiaatteet ovat seuraa-vat: Ensinnäkin hän olettaa, että Russell oli oikeassa väittäessään, että luonnollisetluvut tulisi määritellä kardinaalilukujen avulla. Toiseksi, vaikka lukukäsite johtaakinluokkien vastaavuudesta, pitää sen lisäksi olla jokin muukin relaatio. Kolmannek-si täytyy lisätä kardinaalilukujen teoriaan järjestyksen käsite. Tämä antaa jokaiselletermille missä tahansa luokassa ordinaaliluvun. [Ks. Brainerd, 1979 s.85℄Piaget'n mukaan lapsen lukukäsitteen kehittymisessä on kolme astetta. Ensimmäi-sellä asteella, noin 4-5 vuoden iässä, on ominaista lukumäärän säilyvyyden puute elilukumäärä on voimakkaasti sidoksissa ympäristöönsä, karkea enemmän-vähemmän�käsitteisiin perustuva lukumäärän arviointi ja asiaan vaikuttavien tekijöiden yksiu-lotteinen arviointi. Eräässä tunnetussa Piaget'n kokeessa lapsilla oli tehtävänä laskealäpinäkyvässä astiassa olevia helmiä, joita oli kahdessa astiassa yhtä paljon, muttaastiat olivat erimuotoisia. Ensimmäisellä asteella oleva lapsi väittää helmiä olevanenemmän siinä astiassa, jossa niiden pinta on korkeammalla. Toisella asteella, noin5-6 vuoden iässä, lapsi huomaa näennäisen ristiriidan laskemansa yksi-yksi �vastaa-vuuden ja havaintonsa välillä. Tämän seurauksena hän oivaltaa hetkeksi, että erot hel-miastioiden korkeudessa johtuvat siitä, että astiat ovat erimuotoisia. Tämä havaintoliittyy kuitenkin vain yksittäisiin kohteisiin, eikä vielä ole yleistettävissä. Kolmannellaasteella, noin 6-7 vuoden iässä, lapsi osaa viedä toisella asteella tekemänsä johtopää-töksen lukumäärän säilyvyydestä yleisiin tapauksiin ja on voittanut havaintojensa jaintuitionsa välisen ristiriidan. [Ks. Keranto 1979, s. 6-7℄Vastaavat ongelmat eri asteilla yleistyvät myös peruslaskutoimituksiin: Ensimmäi-sellä asteella oleva lapsi ei huomaa ekvivalenssia samanlaisten (vastaavien) joukkojenvälillä, toisella asteella oleva alkaa yksittäistapauksissa sen havaitsemaan ja kolman-nella asteella oleva on sisäistänyt asian miltei täydellisesti. Piaget'n mukaan lukujen11



luettelu ja yhteenlasku ovat molemminpuolin riippuvia. [Ks. Keranto 1979, s.29-31℄Kerannon mukaan lapsi kykenee jo pienestä (3-4 v.) laskemaan monentyyppistenesineryhmien lukumääriä riippumatta siitä minkä muotoisia tai kokoisia ne ovat. Toi-sin sanoen kykenemättömyys objektien luokitteluun ei estä laskemasta niitä. Keran-non tutkimuksissa ilmeni, että kun 5-7 �vuotiaita lapsia pyydettiin laskemaan kahdeneri jonon palikat, niin vain murto-osa heistä suoritti tehtävän primitiivisestä yksi-yksi�näkökulmasta, He käyttivät kehittyneempiä menetelmiä eli matemaattisesti asetti-vat tuntemansa lukusanat vastaamaan annettujen joukkojen alkioita. Näille lapsillelukusanat olivat siis tuttuja tiettyyn rajaan asti ja he osasivat vertailla joukkoja nii-den avulla. [Ks. Keranto 1979, s.64-65℄Piaget'n teoria ei saa Kerannon mukaan kuin osittain tukea, sillä kardinaalinennäkökulma näyttää syrjäytyvän hyvin aikaisin lapsen lukukäsitteen kehittymisessä.[Keranto 1981, s.173℄3 SalamapeliSalamapeli on puolalaisen Suomessa asuvan lääkärin Piotr Bazian kehittämä mene-telmä matematiikan opetukseen. Oikeastaan nimi salamapeli kuvaa ainoastaan mene-telmän ensimmäisiä vaiheita. Menetelmän psykologiset perusteet ovat alkuvaiheessakardinaaliteoriassa, mutta jatkossa ordinaaliteorian osuus kasvaa. Bazian menetelmäs-sä on harjoituksia kaikenikäisille lapsille, esikoululaisista lukioikäisiin. Käsittelemmeseuraavassa kuitenkin vain sen alkuvaiheita. Lisäksi tutustumme tässä luvussa esio-petuksen opetussuunnitelmaan ja siihen miten se tukee tämän metodin periaatteitaja tavoitteita sekä siihen, mitä jo tehdyillä tutkimuksilla on sanottavanaan esikoului-käisten toiminnallisesta matematiikan opetuksesta.3.1 Menetelmän periaatteet ja tavoitteet1. TyöntekoEnsimmäinen ja tärkein periaate. Oppilaan älykkyys vaikuttaa etenemisen no-peuteen, mutta menetelmä sinänsä sopii jopa kehitysvammaisille lapsille.2. Yksilöllinen opetusOpettaja työskentelee kerrallaan vain yhden oppilaan kanssa. Alkuopetuksessatämä tapahtuu päiväkodin muun toiminnan ohessa.3. Ei arvosteluaMenetelmässä lapsia ei luokitella arvosanojen perusteella. Koulutuksen tavoit-teena on se, että lapsi oppii, ei se, että hän on parempi kuin muut. Kilpailuhenkituo iloa yhdelle, kymmenelle se tuo masennusta.
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4. Tehokas ajankäyttöOppilas kommunikoi opettajan kanssa nopeimmalla mahdollisella menetelmälläeli omalla äidinkielellään aina kun se on mahdollista. Niin kauan kuin oppilaankirjoitustaito on heikko, oppilas ratkaisee ongelmat �päässä� ja vastaa suullisesti.5. Ei aikatavoitteitaJokainen lapsi etenee omaa tahtiaan, eikä häntä rangaista hitaudesta. Nopeu-desta voidaan sen sijaan kehua.6. VarhaisopetusOpetus aloitetaan 3-6 vuoden iässä. Opetusprosessin aikana tuodaan implisiit-tisesti aikaisessa vaiheessa esiin matemaattisia käsitteitä, kuten luku, yhteen-lasku, luokittelu jne.7. KertausJokaisen opetuskerran aikana kerrataan aikaisemmin opittua asiaa. Näin opetusnivoutuu yhteen.8. LeikinomaisuusVarsinkin esiopetuksessa on tärkeää, että oppiminen on lapselle hauskaa. Josoppilas on väsynyt tai haluton, ei häntä kannata sillä kertaa opettaa.Menetelmän ensimmäisten vaiheiden tavoitteena on nopea, rutiininomainen pe-ruslaskutoimitusten ratkaisukyky aikaa vievän miettimisen tilalle.3.2 Menetelmän vaiheet1. SalamapeliLego-palikoita käyttäen opetetaan laskutaitoa: luonnolliset luvut 1-20, summa,erotus, tulo. Ei osamäärää vielä tässä vaiheessa. Ei käytetä kynää eikä paperia.Perustehtävä: tee samanlainen, toista, �vastaa montako palikkaa näet.�. Soveltuu5-7 �vuotiaille.2. Kirjoittamisen ja lukemisen taidon alkeetKäydään läpi vaihe 1. Tavoite: Lapsi vastaa sekä suullisesti että kirjoittaen vas-tauksen paperille. Luonnollisesti opettaja ensin näyttää ja sitten oppilas toistaa.Päätavoitteena on, että oppilas oppii liittämään lukuun sitä vastaavan symbo-lin.3. Symbolinen laskeminenVaiheen 1 tehtävät kirjallisessa muodossa. Lapsi lukee valmiiksi kirjoitetut teh-tävät ja vastaa suullisesti. Ei vielä kirjoita.
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4. Desimaalijärjestelmä (10,20,. . . ,100)Tässä vaiheessa opetus etenee siten, että käydään vaiheiden 1-3 menetelmätvuorotellen läpi pyrkien �erinomaiseen laskutaitoon� eli siihen, että lapsi vastaakysymykseen/ratkaisee ongelman heti (�ajattelematta�).5. Salamapeli murtoluvuilleApuvälineet: appelsiini, omena, vanerista leikattuja ympyrän segmenttejä
(1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8). Tavoitteena murtolukujen virheetön ja nopea tunnis-taminen, vastaus suullisesti.6. Salamapeli murtoluvuille (jatkoa)Kuten 5, mutta lukuina 1/3, 2/3, 3/3 = 1; 2/4, . . . , 4/4 = 1; 1/5, ..., 5/5 = 1;
1/6, . . . , 6/6 = 1; 1/7, . . . , 7/7 = 1; 1/8, . . . , 8/8 = 1.7. Salamapeli sekaluvuilleOngelma �rakennetaan� vanerista leikattujen ympyröitten ja segmenttien avulla.Kokonainen ympyrä vastaa ykköstä. Oppilas vastaa suullisesti. Tässä vaihees-sa luku annetaan oppilaalle sekalukumuodossa ja hän joutuu muuttamaan senmurtoluvuksi.8. Symbolinen laskeminenKäydään vaiheet 5 ja 6 läpi kirjallisessa muodossa. Opettaja piirtää ympyrät jaoppilas kirjoittaa vastauksen. Myöhemmin opettaja näyttää murtolukujen las-kutoimituksen paperilla ja oppilas vastaa suullisesti. Tavoitteena murtolukujenlukeminen ja kirjoittaminen.9. Sekaluku toisinpäinTässä vaiheessa luku annetaan oppilaalle murtolukumuodossa ja hän joutuumuuttamaan sen sekaluvuksi. Näin johdatellaan oppilasta jakolaskuun ja sa-malla huomataan, että jakolasku vie pois luonnollisten lukujen joukosta.3.3 Ensimmäisen vaiheen salamapeliOsallistujat: Peliin osallistuu kaksi henkilöä: oppilas ja opettaja. Opettajan tehtä-vänä on esittää oppilaalle kysymyksiä. Oppilaaksi sopii yhtä hyvin 5- tai 15-vuotias.Opettajalta ei vaadita varsinaisia matemaattisia taitoja tai koulutusta. Menetelmäedellyttää sen sijaan kärsivällisyyttä, maltillisuutta, systemaattisuutta ja ennen kaik-kea kykyä havaita ja tunnistaa oppilaan vahvuudet, heikkoudet sekä mielentila.Apuvälineet: Legopalikat tai vastaavat, jotka ovat neliönmuotoisia ja samankokoi-sia. Erivärisiä palikoita ja �kansi� eli esine, jolla peitetään rakennettu kuvio. Tutki-muksessamme käytimme kantena isoa jäätelörasiaa.
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Vaihtoehtoisesti kuviot voidaan näyttää myös tietokoneen ruudulta (ks. kuva). Li-säksi on syytä aina pitää päiväkirjaa oppilaan edistymisestä.

Paikka: Rauhallinen ympäristö, jossa oppilas pystyy keskittymään tehtäviin. Eikuitenkaan täysin suljettu tila, esim. päiväkodissa muut lapset saavat tulla katso-maan mitä pöydällä tapahtuu. Opettaja istuu oppilasta vastapäätä. Tässä kolmekuvaa tutkimuksessamme käyttämästämme tilasta, joka oli päiväkodin keittiössä jaavoin muuhun tilaan päin.
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Työskentelyn kesto: Esiopetuksessa muutama minuutti (4-8) kerran päivässä mah-dollisuuksien mukaan.3.3.1 Salamapelin ideaSalamapelin avulla luodaan luvusta kuva oppilaan mieleen. Tavoitteena on, että oppi-las muodostaa yksi yhteen �vastaavuuden lukusanan ja sitä vastaavan määrän välille.Kuva voi tässä yhteydessä tarkoittaa legopalikoista rakennettua kuvoita, piirrosta pa-perilla, tietokoneen avulla tehtyä kuvaa tms. Keinot eivät ole oleellisia, sisältö on. Sa-lamapelissä palikoista muodostettuja säännöllisiä kuvioita näytetään oppilaalle vainparin sekunnin ajan, joten varsinkaan isompien lukujen kohdalla tämä ei ehdi laskeaniitä yksitellen, vaan hänen täytyy jäsennellä niitä pienempien lukujen avulla. Ot-takaamme seuraavaksi esimerkki, joka havainnollistaa tätä: Näyttäkää koehenkilölle(mieluiten sellainen, joka osaa laskea) seuraavaa kuviota yhden sekunnin ajan.XX X XX X X XX X X X X XX XSen jälkeen kysykää, kuinka monta X-kirjainta kuvassa on. Selittäkää ennen ko-keen aloittamista sen kulkua, jotta koehenkilö ei tule yllätetyksi.17



Seuraavaksi näyttäkää hänelle toinen kuva ja toistakaa sen jälkeen sama kysymys:X X X XX X X XX X X XX X X XEi ole vaikeaa ennustaa, kumman kuvion X-kirjainten lukumäärän koehenkilö to-dennäköisemmin laskee oikein. Lyhyen hetken aikana ihminen ei näet kykene las-kemaan yksitellen 16 elementin lukumäärää, mutta sen sijaan hän kykenee havain-noimaan 4 kappaletta 4 X-kirjaimen riviä ja käyttämään hyväkseen sitä tietoa, että4*4=16. Näin siis toisen kuvan tavoin järjestetty joukko on yleisempi mielikuva ih-misten keskuudessa luvusta 16 kuin ensimmäisen kuvan asetelma.Matematiikan opetuksen alkuvaiheessa opettaja kommunikoi oppilaan kanssa ku-van ja kielen avulla. Puhe on tässä tapauksessa nopein tapa siirtää informaatiota jajuuri tämä tekee menetelmästä tehokkaan. Oppilaan ei näet tarvitse vastata kirjal-lisesti kuten on yleensä kouluopetuksessa ollut tapana, vaan puhumalla. Näin hänetsamalla tutustutetaan matematiikan sanastoon, joka jakaantuu karkeasti substan-tiiveihin (elementti, funktio, operaatio,. . . ), numeraaleihin (yksi, kaksi,. . . , viides,..)ja verbeihin (jakaa, kertoa, lisätä,. . . ). Näiden käsitteiden ymmärtäminen vie aikaa.Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta luomalla kuva, joka auttaa ymmärtämään sa-nan merkityksen, alkuvaiheessa siis luomalla luvusta kuva. Matematiikassa käytetty-jen sanojen etuja ovat niiden käytännöllisyys ja tarkkuus, vaikka tutustumishetkelläsana kuulostaisikin oudolle.Nyt olemmekin valmiita käymään yksityiskohtaisesti läpi ensimmäisen vaiheensalamapelin vaihe vaiheelta.3.3.2 Luvut 1-20(i) Luku yksiAseta kannen alle yksi legopalikka, niin että oppilas ei näe mitä kannen alla on.Sitten paljasta kannen alla oleva palikka yhdeksi sekunniksi ja anna oppilaalletehtäväksi rakentaa omilla palikoillaan samanlainen kuvio. Jos oppilas suorittaatehtävänsä oikein, kysy montako palikkaa on kannen alla. Kysy lisäksi minkävärinen palikka on. Mikäli oppilas vastaa virheettömästi, voit siirtyä lukuunkaksi. Keskustele kuitenkin sitä ennen oppilaan kanssa luvusta yksi. Kyselemitä kaikkea on yksi kappale (yksi leuka, yksi suu, yksi nenä yms.).(ii) Luku kaksiAseta kannen alle kaksi legopalikkaa, näytä oppilaalle sekunniksi ja pyydä tä-tä toistamaan näytetty kuvio. Jos oppilas pystyy rakentamaan kuvion, mutteiosaa sanoa mitä näkee, tarkoittaa se, ettei hän osaa sanoja luvulle tai värille taimolemmille. Tässä tapauksessa kerro hänelle, että kuviossa on �kaksi punais-ta palikkaa�, �kaksi sinistä palikkaa�, �kaksi palikkaa, joista toinen on sininen jatoinen punainen� jne. Tässä vaiheessa harjoitellaan havaintokykyä ja opetellaan18



lukujen ja värien nimiä. Järjestys on siis seuraava: Aluksi tutkitaan ja harjoi-tellaan havaintokykyä, sitten opetetaan uusia sanoja ja vasta sen jälkeen opete-taan laskutaitoa. Kun lapsi osaa yhdistää sanan kaksi vastaavaan lukumäärään,keskustele hänen kanssaan siitä samaan tapaan kuin luvusta yksi: kaksi kättä,kaksi jalkaa, kaksi silmää, kaksi korvaa jne.(iii) Luku kolmeAseta kannen alle kolme samanväristä palikkaa, näytä oppilaalle sekunniksija pyydä tätä toistamaan näytetty kuvio. Kysyttäessä palikoiden lukumäärää,kiinnitä huomiota siihen, ettei oppilas laske �yks, kaksi, kolme�. Älä anna liikaaaikaa katsomiseen. Odota välitöntä, nopeaa vastausta. Tämä on yksi menetel-män perusperiaatteista. Huomaa, että kolmesta palikasta koostuvan objektinnimi on �kolme�, ei �yksikaksikolme�. Käytä joko yhtä tai kahta väriä (ks. seu-raavat kuviot).X X Xkolme x-väristä palikkaaX X Zkaksi x-väristä palikkaa ja yksi z-värinen palikka ts. 2+1=3X XZvaihtoehtoinen tapa järjestää kaksi x-väristä ja yksi z-värinenNäin tuodaan implisiittisesti yhteenlasku mukaan opetukseen. Merkillepantavaaon myös se, ettei lukua kolme löydy yhtä luonnollisesti oppilaan ympäristöstäkuin vaikkapa ykköstä, kakkosta tai nelosta. Opetuksen ajaksi voi kuitenkinjärjestää lähistölle vaikkapa kolme appelsiinia, kolme lautasta, kolme pullaajne.(iv) Luku neljäTässä vaiheessa vaihtoehtoisia tapoja muodostaa kuvio on jo muutamia, joi-ta tutkimuksessamme on käytetty vaihtelevasti. Edelleen keskeistä on se, ettäkysyttäessä oppilas vastaa heti eikä ala laskea palikoita. Muodostelmat ovatseuraavat:X XX X 19



X X XZX X
Z ZX X X XEnsimmäisessä on neljä x-väristä palikkaa kaksiriviin järjestettynä, toisessa kol-me x-väristä ja yksi z-värinen, kolmannessa kaksi x-väristä ja kaksi z-väristä,neljännessä neljä x-väristä yhdessä rivissä. Myös kolmen värin yhdistelmiä voihalutessaan käyttää ja näin lisätä vaikeusastetta ja samalla parantaa oppilaanhuomiokykyä.Nyt kun salamapelin idea on selvillä ei ole tarpeen jokaisen luvun kohdallayksityiskohtaisesti selittää ideaa, vaan keskitymme esittämään yleisimpiä muo-dostelmia ja antamaan niistä muutaman kommentin. Kysyttäessä palikoidenlukumäärää kannattaa aluksi esittää uusi luku kaksivärisenä ja purkaa se osiin,esim. kolme x-väristä ja kaksi z-väristä on yhteensä viisi palikkaa, ja opettaanäin oppilas jakamaan kokonaisuus pienempiin osiin ja laskemaan sitten nämäosat yhteen.(v) Luku viisiX XX XXX X
Z ZZX XX XZX X X X XX X
Z ZYLuku viisi alkaa olla viimeisiä, jonka ihminen voi huomata suoraan, järjestyk-sestä riippumatta [ks.Brainerd,1979 s. 95℄. Tästä eteenpäin järjestys tulee siisolemaan keskeisessä roolissa, jotta oppilaalle muodostuu kuva luvusta. Tämän20



huomasimme myös tutkimuksessamme, jossa lukuun viisi asti ei kellään oppi-laalla ollut ongelmia, mutta sen jälkeen alkoivat oppilaiden yksilölliset erot tul-la selvästi esiin. Muodostelmaltaan luku 5 tosin vaikutti seuraajaansa kuutostavaikeammalta; tämän voi myös yleistää: salamapelissä parittomat luvut ovatyleensä parillisia vaikeampia.(vi) Luku kuusiX X XX X XX X X
Z Z ZX XX XX XX XX X
Z ZX X X X X XTässä vaiheessa alkaa ryhmittelyn merkitys tulla selkeästi esiin ja samalla jat-ketaan yhteenlaskun harjoittelemista (3 + 3 = 6, 2 + 2 + 2 = 6, 4 + 2 = 6). Voiolla helpointa aloittaa kuviosta, jossa on kaksi eriväristä riviä. Viimeinen kuvioon pisimpiä yksirivisiä, joista oppilas suoraa näkee montako palikkaa jonossaon.Kuten huomaamme isoimmilla luvuilla alkaa mahdollisia variaatioita syntyäenemmän, joten on opettajan mielikuvituksesta kiinni millaisia kuvioita tämäpyytää oppilaita toistamaan. Huomiokyvyn kehittymisen kannalta kolme- tainelivärisetkin kuviot ovat hyviä, mutta toisaalta on tarkkaan mietittävä kuinkahyvin ne tukevat oppilaan käsityskyvyn kehittymistä. Yhteenlaskussa on jokatapauksessa aluksi kaksi yhteenlaskettavaa.(vii) Luku seitsemänX X XX X XZ
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X X X
Z Z ZZTutkimuksessamme huomasimme, kaksi oppilasta jämähti tälle tasolle pitkäksiaikaa ts. monista toistoista huolimatta ei päästy sellaiseen tilanteeseen, jossaoppilas em. kuviot toistettuaan sanoisi kysyttäessä välittömästi montako palik-kaa kuviossa on, vaikka häntä olisi ohjattu hajottamaan kuvio osiin (4 x-väristäja 3 z-väristä, 6 x-väristä ja yksi z-värinen). Lukumäärä ei siis tuntunut säilyväntoistoista huolimatta. Muilla oppilailla ei tuntunut vastaavaa ongelmaa esiinty-vän kohtuullisen toistomäärän jälkeen, vaan heille oli selvästi muodostunut kuvaluvusta seitsemän ja vastaus tuli heti.(viii) Luku kahdeksanX X X X
Z Z Z ZX X X XX X X XX XX XX XX XJälleen kerran on ehkä helpointa aloittaa kaksivärisestä ts. 4+4=8. Tuntuu sil-le, että lapsen on helpompi näin hahmottaa että luvun kahdeksan (yhdessä)kuvassa on kaksi neljän palikan riviä.(ix) Luku yhdeksänX X X X
Z Z Z ZZX X X XX X X XZX X XX X XX X X 22



Vaikeampiakin ryhmittelyjä (esim. 6+3) voi käyttää vahvistaakseen lapsen lu-kukäsitystä. Mielenkiintoinen vaihe luvussa yhdeksän on se, että ensimmäisenkerran myös kertolasku ja potenssi tulee kunnolla mukaan (3 · 3 = 9, 32 = 9).Aikaisemmin on toki ollut jo kahden kertotaulua, mutta se ei samalla tavallaole uusi ja outo asia lapselle kuin kolmen kertotaulu.Kun on päästy tähän asti, kannattaa kerrata aiemmat luvut ja varmistaa, ettäoppilas osaa vastata heti lukualueella 1-9. Ennen sitä ei kannata siirtyä lukuunkymmenen. Kymmenenylitys on keskeinen vaihe, joka sujuu sitä mutkattomam-min mitä paremmin oppilaalla on aikaisemmat luvut hallussa.(x) Luku kymmenenX X X X X
Z Z Z Z ZX X X X XX X X X XAluksi kannattaa kaksivärisillä nappuloilla tutustuttaa oppilas lukuun kymme-nen ja saada tämä huomaamaan, että kaksi viiden riviä tekee yhteensä kymme-nen. Sen jälkeen yksivärisesti kaksi viiden riviä, koska tämä muoto kymmenestätulee jatkossa olemaan se perusta, johon lisäämällä kymmentä isompia lukujalähdetään rakentamaan.(xi) Luvut 11-20Eteenpäin jatkaminen sujuu nyt helposti. Kaksi viiden riviä muodostaa pe-rusyksikön, jota täydennetään halutulla luvulla 1-9 siten, että nämä esitetäänerivärisillä palikoilla kuin luku kymmenen. Tämä metodi hyödyntää myös lu-kusanojen nimiä, oppilas oppii nimittäin että esimerkiksi 10+3 on kolmetoista,10+6 on kuusitoista ja niin edelleen. Toki myös muita muodostelmia saa ja pitäämyöhemmin käyttää, esimerkiksi neljä kolmen palikan riviä on 12 ts. 4 · 3 = 12,neljä neljän palikan riviä on 16 jne. Omaa mielikuvitusta saa ja pitää käyttää.3.4 Esiopetuksen opetussuunnitelma matematiikan osalta jakommentointia salamapelin näkökulmastaSeuraavaksi tutustumme esiopetuksen opetussuunnitelmaan matematiikan osalta jasiihen miten se sopii yhteen tutkimuksessa käytetyn menetelmän kanssa. On tosinmainittava, että tutkimukseemme osallistuneet lapset eivät vielä olleet esikoulussavaan normaalissa päivähoidossa. Silti esiopetuksen OPS on paras saatavilla olevasäädös, joka koskee alle kouluikäisten lasten opettamista. Opetussuunnitelma säätäämiten on toimittava esikoululaisten opetuksessa ja mitkä ovat sen tavoitteet. Kuiten-kin on muistettava, että teoria ja päiväkodin käytäntö voivat erota toisistaan suuresti.23



"Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Lastaohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän tilanteissa ilmeneviin ma-temaattisiin ilmiöihin. Oppimistilanteissa lapsella on aktiivinen rooli. Pääosin leik-kien, tarinoiden, laulujen, liikunnan, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien ja pelienavulla johdattelu sekä runsas havainnollisuus ovat luonnollisia tapoja avartaa lapsenkäsitystä matematiikasta. Lapsen myönteistä suhtautumista matematiikkaa kohtaantulee tukea. Hänen tulisi kokea matematiikan oppiminen mielenkiintoiseksi ja haasta-vaksi toiminnaksi, joka on merkityksellistä ja mielekästä.""Matematiikan oppiminen edellyttää käsitteiden ymmärtämistä. Lapsen tulee saa-da monipuolisia kokemuksia käsitteen eri ilmenemismuodoista. Tarkoin harkitut jajohdonmukaiset opetusmenetelmät, välineet ja kieli ovat keskeisiä käsitteiden muo-dostusprosessissa. Luokittelun, vertailun ja järjestämisen avulla lapsi tutkii ja jäsen-tää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muotojen jamäärien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Esiopetuksessa on tärkeää kehittäälapsen keskittymistä, kuuntelemista, kommunikointia ja ajattelun taitoja. Matemaat-tisen ajattelun kehittymisessä on tärkeää, että lapsi oppii tarkkailemaan myös omaaajattelemistaan. Lasta on kannustettava kertomaan, mitä hän ajattelee tai miten hänajatteli. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää jo-kaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä." [Ks. Opetushallitus,2000 s.11-12℄Tämän mukaan lapsi pyritään saamaan leikkien kautta innostumaan matematii-kasta ja tutkimaan erilaisia ongelmia. Lapsen kysymykset ja oma osallistuminen ovatkeskeisessä osassa oppimista. Oppimisen keskeisiä tavoitteita on lapsen innostaminenoppimaan lisää. Luokittelu, vertailu ja järjestäminen luovat pohjaa myöhemmälle ma-tematiikan oppimiselle, sillä matematiikka jos mikä on hierarkkisesti järjestäytynytaine. OPS tukee salamapelin tavoitteita, sillä siinäkin käsitteiden ymmärtäminen jahavainnollisuus ovat ydinasemassa. Lisäksi salamapeli on hyvin yksilöllinen ja lähes-tyy oppimista pelin kautta. Salamapelin eteneminen on erittäin johdonmukaista jamatematiikan kieli sekä asioiden luokittelu on läsnä. Lisäksi opetustuokioiden jälkeenvoi hyvin varata aikaa muutaman minuutin keskusteluun."Esiopetuksessa arviointi perustuu siihen, miten hyvin esiopetuksen yleiset tavoit-teet ja mahdollisessa lapsen esiopetuksen suunnitelmassa tai muulla tavoin asetetutlapsen tavoitteet toteutuvat. Arviointia suoritetaan jatkuvasti opettajan ja lapsen vuo-rovaikutuksessa työskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Palautetta annetaan opet-tajan ja huoltajien sekä mahdollisesti myös lapsen kanssa käytävissä säännöllisissäkeskusteluissa. Opettajan tulee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa edistää lapsenedellytyksiä itsearviointiin, mikä tukee erityisesti lapsen minäkuvan kehittymistä jaoman työskentelyn jäsentämistä. Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvuja oppimis-prosessin edistymistä pikemmin kuin vain tavoitteiden saavuttamista. Esiopetuksenpäätteeksi voidaan antaa osallistumistodistus. Todistusta voidaan täydentää kuvaa-malla järjestettyä esiopetusta." [Ks. Opetushallitus, 2000 s.11-12℄Myös arvioinnin osalta salamapeli on hyvin sopusoinnussa OPS:n kanssa, sillä24



jokaisen opetuskerran jälkeen päästään arvioimaan oppilaan kehittymistä, kunhanvain muistetaan pitää kirjaa edellisten kertojen suorituksista. Jokaisen oppilaan edis-tymisestä pidetään kirjaa päiväkirjamerkintöjen avulla. OPS:n mukaan arviointi onlaadullista, kuten myös menetelmässämme.3.5 Mitä tutkimuksilla on sanottavaa esikoululaisten toimin-nallisesta matematiikan opetuksesta?Tapio Kerannon mukaan koulunsa aloittava lapsi osaa jokseenkin täydellisesti 1. luo-kan matematiikan opetuksen perusoppiainekseen kuuluvista asioista melkoisen osan,kuten esim. lukukäsitteen ja perusyhteenlaskut ja �vähennyslaskut, jos ei luku- ja kir-joitusvaikeuksia oteta huomioon. Havaintomallien käyttö apuvälineenä antaa lapsellemahdollisuuden siirtyä joustavasti toiminnalliselta tasolta symboliselle tasolle. [Ks.Keranto, 1978, s.24℄Keranto suosittelee lukukäsitteen opettamista lukujen luettelemisen ja toimin-nallisten tehtävien avulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapselle annetaantehtäviä, joissa hän joutuu erilaisissa tilanteissa laskemalla toteamaan annettujen al-kioiden (palikoita, helmiä, jne) lukumäärän. Käytettävän materiaalin tulisi olla ho-mogeenistä, koska on tarpeetonta vaikeuttaa lapsen samanlaistamisprosessia. Tämäpätee erityisesti matematiikan alkuopetukseen. [Ks. Keranto 1979, s.70-71℄Toiminnallista materiaalia kannattaa käyttää myös yhteen- ja vähennyslaskunopettamisessa yhdistämisen ja poisottamisen avulla. Visuaalinen havainto saattaa joi-denkin lasten kohdalla olla tarpeellinen siirrettäessä toiminnallinen tilanne numeroillaoperoimisen symboliselle tasolle. Erilaisilla toiminnalisten objektien yhdistelemisilläja erotteluille lapsi oppii, että luku on kokonaisuus, joka voidaan hajoittaa osiksi,esim. 10 = 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 jne. [Ks. Keranto 1979, s.72-73℄4 TutkimusTutkimuksemme oli esitutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa salamapelin toi-mivuutta alle kouluikäisten lasten matematiikan opetuksessa. Tutkimuskysymykset,joihin etsittiin vastausta ovat listattuna seuraavassa. Aikaisemmassa kappaleessa onjo todettu, että menetelmänä salamapeli sopii hyvin yhteen esiopetuksen opetussuun-nitelman kanssa.1. Miten edellisessä kappaleessa esitetyt periaatteet ja tavoitteet täyttyivät koeo-petuksessa?2. Onko menetelmä ylipäätään toimiva eli kehittääkö se lasten matemaattisia tai-toja?3. Mikä on menetelmän teho suhteessa opetukseen käytettyyn aikaan?4. Miten lapset suhtautuivat opetukseen ja palveliko se heidän henkistä kehitty-mistään ja hyvinvointiaan? 25



5. Onko menetelmä opettajan kannalta mielekäs?6. Ilmenikö tutkimuksessa jotain yllättäviä asioita?7. Kannattaako menetelmän käyttöä tutkia myös jatkossa?4.1 Tutkimuksen kuvailuaTutkimuksemme suoritettiin Pohjanlammen päiväkodissa Jyväskylässä. Tutkittavialapsia oli yhteensä kuusi, neljä poikaa ja kolme tyttöä. Iältään he olivat 5-6 �vuotiai-ta, eivät kuitenkaan vielä esikoulussa vaan normaalin päivähoidon piirissä. Yksityi-syydensuojan turvaamiseksi emme käytä heihin viitatessamme oikeita nimiä.Tutkimuksessamme opettajana toimi Ville Kinnunen, joka mahdollisuuksien mu-kaan kävi päiväkodissa opettamassa ensimmäisen vaiheen salamapeliä 3-5 kertaa vii-kossa kahden kuukauden ajan. Osa opetustapahtumista videoitiin tai videokuvattiinmyöhempää tarkastelua varten.Opetus toteutettiin avoimessa tilassa ruokapöydän päällä siten, että muut lapsetja päiväkodin henkilökunta saivat halutessaan tulla katsomaan mistä oikein on kyse.Paneudumme seuraavassa jokaiseen lapseen erikseen ja seuraamme heidän kehitty-mistään päiväkirjamerkintöjen avulla. Aina ensimmäisenä jokaisen tutkimuksen koh-teena olevan lapsen kohdalla testattiin, että hän näkee normaalisti värit ja se, mitenpitkälle hän jo osaa laskematta nähdä lukuja. Käyttämämme legopalikat olivat väril-tään vihreitä, punaisia, sinisiä ja keltaisia ja niitä oli kutakin kymmenen kappaletta.Jälkikäteen kävimme samassa päiväkodissa testaamassa kuinka pitkälle saman-ikäiset lapset osaavat luetella lukuja. Selvisi, että kaikki testattavat osasivat luetellalukuja paljon pidemmälle kuin tutkimuksessamme mentiin huonoimman jäädessä lu-kuun 29 ja parhaimman päästessä aina lukuun 100 saakka.4.2 Lapset4.2.1 Pekka, 6-vuotias poikaPekalla luvut yhdestä neljään tulivat luonnostaan ja lisäksi värien havaitseminen olinormaali. Pekka myös järjesteli legopalikat omatoimisesti värien mukaan. Havaitsim-me, että luku viisi oli ensimmäinen, jonka hän selvästi laski. Pekka pystyi avustettunanimeämään ympäriltään asioita, joita oli yhdestä viiteen kappaletta.Neljän ensimmäisen opetuskerran jälkeen Pekka pystyi jo luonnostaan, laskematta,havaitsemaan luvun 5 yhden ja kahden värin kombinaatioissa välittömästi ja lisäksiosasi yksinkertaisia laskutoimituksia alueella 6-8, mutta nämä luvut eivät tulleet kuintietyissä muodostelmissa.Päiväkirjamerkintä 3.3.2009�Osasi toistaa kaikki kahden värin yhdistelmät alueella 6-8 ja osaa selvästi yksin-kertaisia laskutoimituksia (3+3,4+2), mutta luvut 6-8 eivät vielä ole kardinaalisia,vaikka hahmottaakin niiden lkm:n tietyissä kombinaatioissa. Puhe ok.�26



Seuraavan neljän opetuskerran aikana Pekka pääsi nopeassa tahdissa lukuun yh-deksän asti, eikä toistamisessa tuntunut ikinä olevan ongelmia. Luvun kymmenenkanssa sen sijaan tarvittiin jonkun verran harjoittelua, ennen kuin koimme Pekanolevan valmis kymmentä suurempien lukumäärien pariin. Pekka oli aina innostunutopetuksesta ja tuli mielellään opettajan luokse. Hän oli myös keksinyt ovelan keinonselvitä tehtävistä, joista ei ollut aivan varma, kuten seuraavasta selviää.Päiväkirjamerkintä 17.3.2009�8 ja 9 tulevat hyvin, joskaan hän ei nähnyt, että 3 · 3 on 9. Sen sijaan luvun 10kanssa ongelmia. Siihen kaipaa vielä harjoitusta. Laskee vähennyslaskulla palikoidenlukumääriä.�Seuraavan kolmen kerran aikana siirryimme hiljalleen Pekan kanssa kymmentäsuurempiin lukuihin. 11 ja 12 eivät kymmenen omaksumisen jälkeen tuottaneet suuriaongelmia, mutta ensimmäisen hankaluuden tultua eteen Pekalla oli suuria vaikeuksiakoota itseään seuraavaa tehtävää varten ja tästä syystä jouduimme usein ratkomaanhelpompia tehtäviä, jotta itseluottamus palautui.Päiväkirjamerkintä 23.3.2009�Alussa meni hyvin 12 asti, sen jälkeen ongelmia ja helpotkin tehtävät menivätväärin. Kaipaa vielä selkeästi vahvistamista kymmentä suurempiin lukuihin.�Pienten vaikeuksien jälkeen Pekan etenemistahti muuttui kuitenkin nopeasti jahänen selvitettyään luvut 12-13, eivät edes viittätoista suuremmat luvut tuntuneettuottavan ongelmia. Perusasetelman 10+n lisäksi osasi myös vaikeammat muodostel-mat ja toistikin pääosin hyvin, joskin muutaman kerran tarvitsi toisen katselukerran.Tämä ajanjakso käsitti yhteensä neljä opetuskertaa.Päiväkirjamerkintä 15.4.2009�18 asti hyvin, jonka jälkeen keskittyminen vähän herpaantui. Kuitenkin toistaahyvin ja vastaa heti.�Seuraavien kolmen kerran aikana kaikki luvut välillä 1-20 tulivat hyvin, vaikeinnäytti olevan luku 19, jonka kanssa tarvittiin muutama toisto. Sen sijaan luku 20tuntui jopa helpolle. Muutaman kerran Pekka vaati jopa lisätehtäviä ajan käytyäloppuun, jota pidämme merkkinä siitä, että hänen mielestään opetus oli miellyttävää.Jotkin vaikeammat muodostelmat eivät vieläkään tulleet heti, mutta emme pitäneettätä kovin suurena ongelmana ottaen huomioon opetuskertojen vähyyden.Päiväkirjamerkintä 22.4.2009�19 ja 20 tulivat heti, samoin pienemmät 10+n �muodossa. 16 ei tullut vasta kuinautettuna 4 · 4-muodossa. Hyvä toistamaan.�Pekan kanssa siirryimme seuraavaksi toiseen vaiheeseen eli kirjoittamaan numeroi-ta paperille. Lukualueena oli 1-9. Pekka tiesi ja tunnisti kaikki numerosymbolit, kunne hänelle näytettiin, mutta hänen motoriset taitonsa eivät vielä olleet sillä tasolla,että hän olisi kyennyt itse toistamaan ne virheettömästi. Numeron yksi hän piir-si kahdella ensimmäisellä yrityksellä peilikuvana, muiden numeroiden kanssa ei tätä27



ongelmaa ilmennyt. Numerot kaksi ja kolme vaikuttivat motorisesti haastavimmilta.[Ks. liitteet I ja II℄Päiväkirjamerkintä 28.4.2009�Numerot 2-3 vaikeita kirjoittaa, muut ihan ok. Tuli tosi innokkaasti tänään openluo.�Kaiken kaikkiaan Pekka sai opetusjaksomme aikana opetusta yhteensä 20 kertaaja jokainen kerta kesti ajallisesti 5-8 minuuttia. Yhteiskesto opetuksessa oli siis noin100-160 minuuttia ja tänä aikana Pekka oli päässyt jo ensimmäisen vaiheen loppuunja aloitteli toista vaihetta.4.2.2 Timo, 6-vuotias poikaTimolla oli aluksi ongelmia keltaisen ja sinisen värin nimeämisessä ja hän mainit-sikin tästä asiasta heti ensimmäisellä opetuskerralla. Aluksi luonnollinen osaaminenlaskematta rajoittui lukuihin 1-3.Päiväkirjamerkintä 16.2.2009�Keltaisen ja sinisen kanssa ongelmia. Lukualueilla 1-3 ei ongelmia, mutta kolmenvärin kanssa pieniä vaikeuksia. Kuitenkin parin väärin menneen kerran jälkeen osasilaittaa oikein. Puhe ok.�Seuraavan kolmen kerran aikana luku neljä alkoi tulla Timolta luonnostaan, mut-ta siitä ylöspäin näytti olevan suuria vaikeuksia puheen kanssa. Toistaminen Timollaoli koko ajan hyvää, mutta puhuessaan hän vältteli katsekontaktia. Itseluottamuk-sen kanssa hänellä myös tuntui olevan ongelmia, sillä peräkkäin näytetyissä samoissamuodostelmissa hän turvautui mielellään laskemiseen. Lisäksi lukusanan ja vastaa-van määrän välille ei vielä syntynyt täydellistä vastaavuutta, vaan useissa tapauksissahän meni sekaisin luvun ja vastaavan sanan välillä, etenkin lukujen 6-8 kanssa. Timoei osannut nimetä ympäriltään asioita joita oli 2-5 kappaletta.Päiväkirjamerkintä 3.3.2009�Ei osaa lukujen 6-8 kielellistä kardinaalista muodostamista kuin tietyissä tapauk-sissa, mutta osaa aika hyvin toistaa näytetyn l. joku käsitys lukumäärästä on olemas-sa. Osaa selvästi laskea yksinkertaisia laskutoimituksia ja muodostaa lukuja niidenkautta.�Päiväkirjamerkintä 6.3.2009�Osaa toistaa hyvin, lukusanojen kanssa ongelmia alueella 6-8. Hieman ujonoloi-nen ja sisäänpäinkääntynyt. Laskee isojen lukujen kanssa alusta.�Seuraavien viikkojen aikana keskityimme Timon kanssa vahvistamaan lukuja vii-destä seitsemään ja näiden parissa menikin yhteensä kuusi opetuskertaa ennen kuinkoimme että hän on valmis siirtymään eteenpäin. Onnistumisen tunne selvästi vah-visti Timon itseluottamusta, sillä hän tuntui iloisemmalta ja tuli mielellään opettajanluokse sekä puheli myös opetuksen ulkopuolisista asioista.28



Päiväkirjamerkintä 13.3.2009�Ei oikein luota puheeseen, vaikka osaa toistaa hyvin. Välttää katsekontaktia jatekee puheessaan virheitä 7 ja 8 kanssa. Kaipaa selvästi vahvistamista.�Päiväkirjamerkintä 7.4.2009�6 asti nyt jo hyvin, 7 ei vieläkään luonnostaan. Toistaa hyvin ja itseluottamusselvästi kasvamaan päin.�Päiväkirjamerkintä 14.4.2009�Nyt menee 7 ihan ok, 8 myös siinä rajoilla. Toistaa virheettömästi ja keskittyyhyvin.�Pitkähkön jakson jälkeen alkoivat kymmentä pienemmät luvut sujumaan hyvinja siitä eteenpäin opetus eteni huomattavasti nopeammin. Luku kymmenen tuntuijossain määrin jopa helpommalta kuin luku yhdeksän, eikä kymmentä suurempienlukujen kanssa enää ollut isoja ongelmia. Luvut seitsemästä yhdeksään tuntuivatylipäätään vaikeimmille, vaikkakin ei enää tehnyt niiden kanssa virheitä, ainoastaanvastauksen saaminen kesti kauemmin kuin esimerkiksi lukujen 10-12 kanssa.Päiväkirjamerkintä 22.4.2009�12 asti ihan ok, 7-9 ei vieläkään ihan luonnostaan, mutta edistyminen on huo-mattavaa. Saanut itsevarmuutta.�Kymmentä suuremmat luvut eivät näyttäneet tuottavan Timolle samanlaisia vai-keuksia kuin luvut 7-9, vaan hän tunnisti heti perusyksikön kymmenen ja lisäsi siihensitten pienemmän yksikön saaden aikaan halutun luvun sekä suullisesti että palikoi-ta asettelemalla. Toisinaan vastauksen saaminen kesti hieman, mutta silloinkin hänvastasi aina oikein.Päiväkirjamerkintä 28.4.2009�Hyvä järjestämään palikoita ja 16 asti meni ihan ok, joskin toisinaan aika hidas.�Timo sai opetusta yhteensä 18 kertaa, kestoltaan 5-8 minuuttia kerrallaan ja pääsisinä aikana miltei ensimmäisen vaiheen loppuun saakka. Noin kolmasosa opetusker-roista kului lukujen 5-9 parissa, mutta ne opittuaan Timon eteni nopeasti. Lisäksihän tuntui muuttuvan avoimemmaksi ja tuli aina mielellään opettajan luokse.4.2.3 Liisa, 5-vuotias tyttöLiisalla ei ollut värien kanssa ongelmia ja lukualueella 1-4 vastaukset tulivat välittö-mästi. Luvun viisi kanssa jouduimme tekemään verrattain paljon töitä, sillä se menialuksi sekaisin luvun neljä kanssa ja uusintojenkin jälkeen Liisa turvautui laskemiseen.Viitosen oppimisen jälkeen luku kuusi tuli melko helposti, mutta lukujen 7-8 kans-sa tarvittiin jälleen melko monta opetuskertaa. Liisa pystyi nimeämään ympäriltäänasioita joita oli 3-5 kappaletta.
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Päiväkirjamerkintä 3.3.2009�Luku 5 vahvistunut ja 6 ryhmittelyjen kautta myös ihan ok. Välillä tuntuu jopatulevan luonnostaan. Sen sijaan 7 ja 8 kanssa vaikeuksia. Ei selvästikään osaa vieläkunnolla hahmottaa isoja lukuja, puhumalla siis.�Päiväkirjamerkintä 6.3.2009�Luvut 5 ja 6 vahvistuneet selvästi, 7 tuntui vaikeammalle kuin 8. Toistaminenihan ok, puhuttaessa kaipaa isoissa luvuissa vielä vähän neuvontaa.�Tämän jälkeen kului kuusi opetuskertaa ennen kuin Liisa oli valmis kymmenen-ylitykseen. Luvut yhdeksän ja kymmenen vahvistuivat kuitenkin verraten nopeastiottaen huomioon aikaisemmat ongelmat lukujen seitsemän ja kahdeksan kanssa. Ai-kaisemmin Liisa myös järjesti palikat varsin huolimattomasti, mutta tähänkin asiaansaatiin parannusta.Päiväkirjamerkintä 20.3.2009�8 ja 9 aika hyviä jo, samoin 10 yhden toiston jälkeen suullisesti ok. Keskittyyhyvin ja toistaa virheettömästi.�Päiväkirjamerkintä 2.4.2009�Luku 10 jäsenneltynä ok, kymmenenylityksen kanssa vielä tekemistä. Keskitty-miskyky parantunut ja järjestää palikat siistimmin.�Luvun kymmenen jälkeen Liisan eteneminen oli nopeaa, vaikka pientä epävar-muutta vieläkin esiintyi. Hänen itsevarmuutensa kuitenkin kasvoi joka kerralla ja vas-taukset alkoivat tulla nopeammin kuin ennen. Mainittakoon lisäksi, ettei edes kahdenviikon tauko opetuksessa aiheuttanut ongelmia, vaan aikaisempi taso säilyi.Päiväkirjamerkintä 7.4.2009�12 asti ihan ok, pientä takeltelua, mutta selvästi oikeaan suuntaan menossa. Vas-taa itsevarmasti ja kohtuullisen nopeasti.�Päiväkirjamerkintä 21.4.2009�14 asti ihan ok ja 15 tuli autettuna. Vähän hapuilua toistamisen kanssa, muttaihan hyvin on mennyt viime aikoina.�Perusmuodostelma 10+n ei enää tuottanut Liisalle vaikeuksia alueella 11-16, sensijaan 3·4-muodostelmaan tarvittiin yksi toisto ennen kuin se rupesi sujumaan. Liisaneteneminen kuitenkin kiihtyi jatkuvasti.Liisan eteneminen koki pientä hidastumista, sillä kahden seuraavan kerran aikanahän ei päässyt luvusta 16 eteenpäin.Päiväkirjamerkintä 22.4.2009�16 tuli, sen sijaan 18 ei tullut edes autettuna. Toistamisen kanssa edelleen pieniäongelmia isojen lukujen kanssa.�Pienen notkahduksen jälkeen Liisa kuitenkin jälleen edistyi ja pääsi seuraavankahden kerran aikana lukuun 20 saakka niin tyydyttävästi, että päätimme hänenkinkanssaan aloittaa jo toisen vaiheen. 30



Päiväkirjamerkintä 27.4.2009�20 asti ihan hyvin, toistamisessa vähän hapuilua. Edistynyt kuitenkin hyvin ja olitänään iloisen oloinen.�Lukuja kirjoittaessa numero kahdeksan tuntui olevan Liisalle kaikista vaikein.Hänkin tosin ensimmäisellä yrittämällä kirjoitti numeron yksi peilikuvana, muttanähtyään mallin ei tehnyt enää tätä virhettä. Sen sijaan luvun kahdeksan kanssa olisuuria ongelmia ja sitä Liisa ei pystynyt kirjoittamaan lukuisista yrityksistä huolimat-ta [ks. liite III℄. Lopulta opettaja ohjasti Liisaa kädestä pitäen piirtämään numeronkahdeksan. Liisa ei tästä kuitenkaan pahastunut.Yhteensä Liisa sai opetusta 20 kertaa, kestoltaan 5-8 minuuttia. Tänä aikanahän selvitti ensimmäisen vaiheen tyydyttävästi ja siirtyi aloittamaan toista vaihetta.Liisan puheliaisuus tuntui kasvavan kertojen myötä, selvästi hän oppi luottamaanopettajaan ja tuli aina mielellään hänen luokseen, jättäen muutamaan otteeseen jopakesken toisen leikin.4.2.4 Jussi, 5-vuotias poikaJussilla ei ollut värien kanssa ongelmia ja lukualue 1-5 tuli häneltä luonnostaan pu-heessa. Luvun viisi kanssa oli aluksi ongelmia toistamisessa. Jussi osasi nimetä ym-päriltään asioita joita oli 3-5 kappaletta, sormien ja varpaiden lukumäärä tuli lähesvälittömästi. Luonteeltaan Jussi oli hieman kärsimätön ja pyysi useasti näyttämäänpalikat uudemman kerran ennen kuin pystyi toistamaan ne.Jussin kanssa eteneminen oli alussa nopeaa ja hän pääsi nopeasti lukualueelle 5-9,mutta opetuskertojen väliset erot olivat suuria ja rauhattomuus vaivasi.Päiväkirjamerkintä 9.3.2009�Luvut 5-9 tulevat melko hyvin luonnostaan, toistamisessa ei aina muista värejä,määrän sen sijaan muistaa. Nopea päättelijä.�Päiväkirjamerkintä 10.3.2009�Toistamisen kanssa tänään yllättäviä ongelmia, lukusanoista 8-9 eivät vielä aivanluonnollisia, kuitenkin laskee aika nopeasti.�Jussin kanssa opetuskertojen määrä jäi varsin pieneksi, mutta siitä huolimattahänen etenemisensä oli nopeaa. Kymmenen kanssa oli aluksi pieniä ongelmia, muttasen jälkeen 10+n ei isoillakaan luvuilla tuottanut vaikeuksia, lukuun ottamatta sitä,että Jussille piti edelleen joissain tapauksissa näyttää palikat uudelleen.Päiväkirjamerkintä 23.3.2009�Kymmenenylitys ihan ok, osaa selvästi laskea isoillakin luvuilla, mutta toistami-sen kanssa edelleen vähän ongelmia.�Päiväkirjamerkintä 7.4.2009�Yksinkertaisimmalla tavalla 14 asti ei ongelmia, vaikeimmilla ryhmittelyillä vä-hän vaikeuksia. Hieman huono keskittymään, pyytää näyttämään uudestaan.�31



Laskemisen suhteen Jussi vaikutti olevan lähtötasoltaan tämän tutkimusryhmänparhaimmistoa, mikä osaltaan vaikutti siihen, että huolimatta vähäisistä opetusker-roista hänen etenemisensä oli nopeampaa kuin esimerkiksi Timolla. Kuitenkin ope-tuskertojen vähäisyys saattoi olla syynä siihen, että toistamisessa Jussi ei päässytparhaimpien tasolle.Päiväkirjamerkintä 11.4.2009�Alussa vähän haparointia, mutta sen jälkeen meni hyvin 15 asti. Kuitenkin voisiaina välillä kertauksen vuoksi näyttää pienempiä lukuja.�Jussin vaikeudet toistamisessa jatkuivat tämänkin jälkeen, mutta tuntui sille, et-tä ongelmat olivat väreissä, ei niinkään lukumäärissä. Hän pyysi useasti opettajaanäyttämään kuvion toistamiseen, mutta kun opettaja sai hänen huomionsa hetkeksipelkästään salamapeliin, tulivat lukumäärät aina oikein, vaikka värien suhteen tapah-tuikin muutamia virheitä.Päiväkirjamerkintä 23.4.2009�17 asti ok, toistamisessa pyytää näyttämään uudestaan, ilmeisesti kuitenkin pu-heesta päätellen tietää määrän, muttei muista värejä.�Perusmuodostelmissa olevat luvut Jussi tiesi tyydyttävästi kahteenkymmeneensaakka, joten tutkimusjakson lopussa hän on suorittanut vaiheen yksi lähes kokonaan.Keskittymiskyvyn parantamiseksi emme kuitenkaan siirtyneet vielä hänen kanssaanvaiheeseen kaksi.Yhteensä Jussi sai opetusta ainoastaan kymmenen kertaa, kestoltaan 5-8 minuut-tia, mutta siitä huolimatta hän oli edistynyt tässä ajassa varsin hyvin. Luontaisenlahjakkuutensa ansiosta hänelle ei varsinaisia ongelmakohtia tullut opetuksessa lain-kaan, mutta toisaalta opetuskertojen vähäisyyden vuoksi hänen totuttautumisensasalamapeliin jäi vähäiseksi ja se varmasti osittain vaikutti myös hänen keskittymis-kykyynsä.4.2.5 Kaisa, 6-vuotias tyttöKaisa kärsi Jussin tavoin opetuskertojen vähyydestä, mutta oli luonnostaan lahjakasja luvut seitsemään asti näyttivät tulevan luonnostaan heti alussa. Kaksiväriset yh-distelmät eivät tuottaneet hänelle ongelmia, sen sijaan alussa oli kolmen värin kanssaongelmissa. Kaisa myös puhui paljon matematiikasta, osasi yksinkertaisia laskutoimi-tuksia ja lukusanoja varsin pitkälle. Kaisalla oli myös tapana ennen jokaista kertaajärjestää legopalikat värien mukaan tarkoiksi pinoiksi.Päiväkirjamerkintä 9.3.2009�5-7 tulevat luonnostaan, 8 kaipaa vielä vahvistamista. Toistaminen ihan ok. Neu-vottaessa osasi kahdeksan ja se säilyi seuraavassa tehtävässä.�Päiväkirjamerkintä 24.3.2009�Lukuun 8 asti ok, tarkka sarjaaja. Luku 9 kaipaa vahvistamista. Tietää matema-tiikasta selvästi paljon.� 32



Kaisankin kohdalla toistaminen tuotti isompien lukujen kohdalla vähän vaikeuksiaja luvun kymmenen kanssa oli myös lukusanan kanssa vähän ongelmia, joskin toistonavulla se saatiin säilymään. Sen jälkeen kymmentä suuremmat luvut eivät tuottaneetongelmia, vaan Kaisa keksi nopeasti niille säännön.Päiväkirjamerkintä 15.4.2009�Tänään meni paremmin kuin eilen, kymmenenylitys ihan ok. Joskaan ei ihanensimmäisellä yrityksellä osannut kaikkia toistaa.�Kaisalla tuntui olevan vaikeuksia luvun kymmenen kanssa, sillä hän laski useinpalikoiden lukumäärän toisessa viiden riveistä ja ilmoitti sen jälkeen, että palikoitaon yhteensä kymmenen. Jos opettaja laittoikin vain yhden viisirivin, tiesi Kaisa heti,että siinä on viisi palikkaa. Sen sijaan varmistuttuaan siitä, että toisia palikoita olikymmenen osasi hän heti lisätä siihen toisten palikoiden lukumäärän. Kaisa toisinaanei ollut kovinkaan innostunut opetuksesta, mutta toisina päivinä hän tuli mielelläänopettajan luokse puhellen samalla innokkaasti.Päiväkirjamerkintä 22.4.2009�Alussa 10 kanssa ongelmia, mutta toistojen kautta se tuli ok. Muutenkin pientätakeltelua, eikä tänään ollut kovinkaan innostunut asiasta.�Päiväkirjamerkintä 28.4.2009�14 asti ok, joskin luottaa laskemiseen tietyissä tilanteissa. 15 kanssa ongelmiatoistamisessa. Tuli mielellään opettajan luo.�Kaisa sai opetusta yhteensä 10 kertaa, kestoltaan 5-8 minuuttia ja pääsi tänä aika-na ensimmäisessä vaiheessa noin lukuun 14 asti. Kaisan erityispiirteenä oli palikoidenerittäin tarkka järjestäminen ennen opetuksen alkua ja lisäksi viimeisellä opetusker-ralla ilmeni, että hän osaa sujuvasti lukea, kun ennen opetusta hän luetteli julisteestalintujen nimiä.4.2.6 Petri, 5-vuotias poikaPetrillä ei ollut ongelmaa värien kanssa ja lähtötasollaan hän tunnisti lukuun kol-me asti lukumäärän ja vastaavan sanan. Sen sijaan neljästä ylöspäin hän aloitti hetilaskemaan ja teki siinä paljon virheitä. Pyydettäessä vastaamaan heti hän usein ar-vasi, eikä ollut kovinkaan hyvä keskittymään. Vääristä vastauksista huolimatta hänparadoksaalisesti piti annettuja tehtäviä liian helppoina.Päiväkirjamerkintä 6.3.2009�Osaa toistaa hyvin, puhuttaessa muodostaa luvun laskemalla ääneen pientenkinlukujen tapauksessa, ilmeisesti luottaa enemmän tähän keinoon. Lukumäärä kuitenkinsäilyi kahdessa peräkkäisessä toisiaan vastaavassa operaatiossa. Pitää tehtäviä liianhelppoina.�Petrin ongelmana oli myös tietynlainen impulsiivisuus, jonka takia hyvän ja huo-non päivän ero oli suuri. Lukuisista opetuskerroista huolimatta Petrin oli vaikea ir-rottautua ääneenlaskemisesta ja tämän takia monen kerran ajan pysyttiin lukualu-33



eella 5-8. Lisäksi Petrin kanssa ei kannattanut opetusjaksoa pidentää yhtään viidestäminuutista, mikä puolestaan muiden kanssa onnistui suhteellisen helposti.Päiväkirjamerkintä 23.3.2009�Tänään oli aika huono keskittymään ja epäonnistui helpoissakin tehtävissä, jotkaennen oli osannut. Lukumäärä ei vieläkään säily kahdeksasta ylöspäin.�Päiväkirjamerkintä 2.4.2009�Todella huono keskittymään, tänään ei sujunut viidestä ylöspäin ja teki helppojavirheitä toistamisen kanssa.�Päiväkirjamerkintä 7.4.2009�Tänään meni jo paljon paremmin lukuun 8 saakka, jonka jälkeen oli ongelmia.Keskittyminen oli tänään vähän parempaa kuin ennen.�Luku kahdeksan näyttikin muodostuvan koetinkiveksi Petrille ja sen ympäristössäpysyttiin monen opetuskerran ajan. Pienempien lukujen kanssa Petri jo osasi toimia,eikä enää niissä turvautunut laskemiseen, mutta kahdeksan kanssa tämä oli normaalia,vaikka opetuksessa toistettiin sitä monta kertaa peräkkäin.Päiväkirjamerkintä 15.4.2009�Lukumäärä ei millään tunnu säilyvän kahdeksasta ylöspäin, vaan turvautuu las-kemiseen ja tekee virheitä. Yksinkertaisesti keskittyminen ei tunnu riittävän ja ontodella rauhattoman oloinen.�Runsaan toiston avulla pääsimme kuitenkin lopulta ylittämään luvun kahdeksanja sillä oli selvästi positiivinen vaikutus myös Petrin keskittymiskykyyn.Päiväkirjamerkintä 21.4.2009�Nyt meni jo ihan hyvin kahdeksaan asti ja keskittyminenkin oli parempaa.�Lopulta Petri pääsi lukuun kymmenen asti ja olisi luultavasti päässyt siitä ylem-mäskin, mutta koko opetusjakson vaivannut rauhattomuus häiritsi hänen oppimis-taan.Päiväkirjamerkintä 22.4.2009�10 asti ihan hyvin, mitä nyt rauhattomuutensa takia pyytää toistamaan montakertaa. Lukumäärä alkaa kuitenkin pikkuhiljaa säilymään.�Petri oli ainoa lapsista joka koskaan kieltäytyi tulemasta opettajan luokse. Kerranhänellä oli kesken mielenkiintoinen leikki, jota hän ei halunnut keskeyttää, Toisellakerralla hän ilmoitti heti opettajan nähtyään, ettei tule tänään ollenkaan. Syytä tälleon vaikea keksiä, sillä kaikki muut lapset tulivat mielellään opettajan luokse. Petrinäytti pitävän enemmän leikeistä, jossa sai itse määrätä tahdin ja säännötPetri sai opetusta yhteensä 12 kertaa, kestoltaan maksimissaan 5 minuuttia. Tänäaikana hän pääsi suunnilleen ensimmäisen vaiheen puoleen väliin saakka. Toisin kuinmuiden lasten, Petrin keskittymiskyky ei tuntunut paranevan opetusjakson aikana,pikemminkin päinvastoin. 34



4.2.7 Anna, 5-vuotias tyttöAnnalla ei ollut värien suhteen ongelmia ja aluksi hän osasi luonnostaan luvut 1-5.Hän keksi ympäristöstään monia asioita joita oli 2-5 kappaletta. Lisäksi Anna osasiyksinkertaisia laskutoimituksia ja hänen etenemisensä oli koko ajan nopeaa.Päiväkirjamerkintä 6.3.2009�Luku 6 tulee jo hyvin puhumalla, samoin 7. Osaa toistaa kaikki annetut ja vastaluvun 9 joutuu laskemaan ts. osaa luvun 8 tietyissä kombinaatioissa.�Päiväkirjamerkintä 9.3.2009�Luvut 6-8 tulevat jo todella hyvin luonnostaan ja 9 on todella lähellä. Osaa toistaaerinomaisesti ja vastaa nopeasti.�Anna pääsi nopeasti lukuun kymmenen, eivätkä sen jälkeisetkään luvut tuottaneetyksinkertaisimmassa muodossa ongelmia. Lisäksi hän vaikutti kiinnostuneelle mate-matiikasta ja oli sitä selvästi aikaisemminkin harrastanut ja keksi Pekan tavoin kei-non palikoiden määrän laskemiselle niissä tapauksissa, joissa muuten esiintyi pientäepävarmuutta.Päiväkirjamerkintä 13.3.2009�Kymmenenylitys ok, todella tarkasti toistaa ja puhuu samalla matematiikkaa. Sel-västi kiinnostunut aiheesta ja tietää lukuja ainakin 20 asti.�Päiväkirjamerkintä 17.3.2009�12 asti pienellä auttamisella ok, tiesi myös että 3·3 = 9. Laskee palikoiden määriävähennyslaskulla, koska tietää niiden kokonaismäärän.�Annaa ei häirinnyt muiden lasten läsnäolo, vaan hän jutteli rennosti tehtävien lo-massa kavereilleen. Vaikeammatkaan ryhmittelyt eivät näyttäneet tuottavan vaikeuk-sia, joten oli luonnollista edetä nopeasti 15 suurempiin lukuihin. Anna myös keskittyihyvin ja vastasi harkiten. Hän oli suorastaan pedantti palikoiden järjestyksen suhteen.Päiväkirjamerkintä 17.4.2009�15 asti ihan ok, joskin joutui välillä katsomaan toisen kerran. 16 kanssa vähänongelmia.�Päiväkirjamerkintä 21.4.2009�18 asti ihan ok, joskin pientä takeltelua värien kanssa. Tarkka sarjaaja ja miettiikauan.�Seuraavien opetuskertojen aikana Anna pääsi ensimmäisen vaiheen loppuun jasiirryimme hänen kanssaan toiseen vaiheeseen. Opettajan näyttäessä ensin numeroitahän osasi kirjoittaa ne hyvin, mutta kun hän joutui itsenäisesti ne piirtämään, piirtyioikea symboli lähes poikkeuksetta peilikuvana. [Ks. liitteet IV ja V℄Päiväkirjamerkintä 28.4.2009�Piirsi numerot lähes järjestäen peilikuvina, mutta symboli oli aina oikein.�35



Anna sai opetusta yhteensä 13 kertaa, kestoltaan 5-8 minuuttia ja hänen edisty-misensä oli tutkimusryhmän lapsista kaikkein nopeinta, sillä hän pääsi vähemmilläopetuskerroilla samalle tasolle kuin Pekka.5 KeskusteluaTutkimuksesta saatuja tuloksia käsiteltiin ainoastaan laadullisesti, eikä minkäänlai-sia verrokkitestejä tehty. Siksi johtopäätösten kanssa pitää olla erityisen varovainen.Pyrimme kuitenkin vastaamaan jokaiseen esittämäämme tutkimuskysymykseen.Noudatimme tutkimuksessamme opetusmenetelmän periaatteita ja tavoitteita.Opetus oli yksilöllistä ja jokainen lapsi sai edetä omaan tahtiinsa. Arvosanoja ei an-nettu, joskin lapsille annettiin positiivista palautetta heidän suorittaessaan jonkuntehtävän onnistuneesti. Negatiivista palautetta ei annettu. Opetus oli yksilöllistä,vaikkakin muut lapset saivat tulla sitä seuraamaan. Kertaavien tehtävien avulla uusiopetuskerta nivoutui yhteen aikaisempien kanssa.Toisen kysymyksen osalta ei liene epäselvyyttä siitä, etteivätkö tutkittavat lapsetolisi kehittyneet ainakin salamapelin kontekstissa. Kuusi tutkittavista lapsista pää-si tutkimusjakson aikana ensimmäisen vaiheen loppuun tai hyvin lähelle sitä. Koskakäyttämämme menetelmä pohjautui kardinaaliteoriaan, voidaan sanoa, että tutkitta-vien lasten kardinaatio kehittyi opetuskokeilun aikana. Lapset toki oppivat matema-tiikkaa myös muualla. Päiväkodissa oli seinillä numerosymboleja sisältäviä julisteitaja lapset leikkivät erilaisia matemaattisia taitoja vaativia leikkejä: he esimerkiksi kä-vivät kauppaa puuhelmillä. Ei liene epäilystä siitä, etteivätkö he olisi myös päiväkodinulkopuolella tutustuneet matematiikan eri osa-alueisiin joihin törmää jokapäiväises-sä elämässä. Pelatessa lautapelejä pitää tietää mikä nopan silmäluku vastaa mitäkinnumeroa. Kirjoissa ja televisiossa on geometrisia kuvioita ja erikokoisia lukuisuuksia.Koko ajan ihminen törmää luonnossa kysymyksiin �kuinka paljon?�, �kuinka mon-ta?� jne. ja pieni lapsi tutkii innokkaasti ympäristöään. Verrokkitestejä tarvitaan sel-vittämään sitä mikä oli salamapelin vaikutus, mutta voidaan olettaa, ettei siitä oleainakaan ollut haittaa lasten matemaattisten taitojen kehittymisessä.Opetusjakson aikana lapset saivat 10-20 kertaa opetusta, jonka kesto oli kerrallaannoin 5 minuuttia, muutamalla kerralla hieman enemmän. Siis minuuttimääräisesti ko-ko tutkimusjakson aikana noin 50-100 minuuttia. Siihen nähden saavutetut tuloksetovat eittämättä hyviä. Tämän perusteella salamapeli vaikuttaisi ajankäytöllisesti te-hokkaalta tavalta opettaa pienille lapsille matematiikkaa.Lapset suhtautuivat opetukseen pääsääntöisesti hyvin. Useimmiten he tulivat mie-lellään opettajan luokse eivätkä opetuskertojen lyhytkestoisuuden vuoksi päässeet pit-kästymään. Yksi lapsi kieltäytyi opetuksesta kahdesti, muut eivät kertaakaan. Ope-tuskerroista näytti tulevan luonnollinen osa lasten arkea, eikä se tuntunut heistä mi-tenkään ylimääräiseltä tai päälleliimatulta. Muidenkin kuin opetuskokeiluun osallis-tuneiden lasten mielestä salamapeli tuntui mielenkiintoiselle, sillä he kokoontuivattoisinaan pöydän äärelle seuraamaan opetusta. Lisäksi, vaikka opetuskokeilulla ei ol-lutkaan kasvatuksellisia tavoitteita, vaikutti sille, että joidenkin lasten keskittymisky-ky parani opetuskertojen myötä, kuten päiväkirjamerkinnöistä voi huomata.36



Opettajan kannalta salamapelin opettaminen oli helppo oppia ja päiväkirjan an-siosta oppilaan edistymistä pystyi seuraamaan tarkasti. Salamapeli ei vaatinut opet-tajalta ajankäytöllisesti kovinkaan paljoa. Maksimissaan kaikkien seitsemän lastenopettaminen ja siihen liittyvä havainnointi vei opettajalta reilun tunnin päivässä.Matemaattisesti tai pedagogisesti ei opettajalta vaadittu minkäänlaista erityisosaa-mista, vaikkei siitä haittaakaan ollut. Jokaisen lapsen kanssa piti edetä johdonmu-kaisesti ja palata uudestaan niihin kohtiin, joissa ongelmia ilmeni kuitenkin antaenlapselle välistä myös onnistumisen tunteita helpompien tehtävien avulla.Oli oletettavissa, että ongelmia ilmenee etenkin lukualueella 7-9 ja näin myös kä-vi. Kun lapsi hallitsi luvut 7-9, oli kymmenenylitys hänelle varsin helppoa. Vaikeudetmainituissa luvuissa johtuivat otaksuttavasti siitä, että niitä ei voi havaita suoraan,vaan ne pitää rakentaa osittelun kautta. Kymmenjärjestelmä lienee ollut lapsille joimplisiittisesti tuttu, koska kymmentä suuremmissa luvuissa luvun kymmenen ottami-nen perusyksiköksi ei tuottanut lapsille suuria ongelmia. Kymmenjärjestelmä välittyypienillekin lapsille kielessä lukusanojen kautta.Lasten motoriset taidot eivät olleet vielä sillä tasolla, että numeroiden piirtä-minen olisi sujunut ongelmitta. Numerosymbolien hahmottamisessa esiintyi jonkinverran peilikuva-ajattelua. Ehkä kannattaisikin lisätä menetelmäämme hienomotori-sia taitoja kehittäviä harjoitteita ennen numerosymbolien piirtämisen aloittamista.Tällaisia esiintyy mm. Steiner-pedagogiikassa ja useissa esiopetukseen tarkoitetuissamatematiikan oppikirjoissa. [Ks. Miettinen ja Sauvo, 1980, s.7℄Kuten jo tämän luvun alussa todettiin, on pidemmälle vieviä johtopäätöksiä vai-kea tehdä tämän aineiston pohjalta. Emmehän loppujen lopuksi vielä tiedä, mitenlukujen kardinaalinen hahmottaminen korreloi tutkimukseemme osallistuneiden las-ten myöhemmän matematiikan oppimisen kanssa. Asiaa kannattaa kuitenkin ehdot-tomasti tutkia lisää ja Juha Lindqvist on jo jatkanut tähän tutkimukseen osallistunei-den lasten opettamista edeten lyhyessä ajassa murtolukuihin asti. Maarit Marttalasuunnittelee jatkavansa edelleen siitä ja toivottavasti jossain vaiheessa saadaan lisäätutkijoita ja tutkittavia lapsia.
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