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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, että soveltuuko Piotr Bazian kehittämä

salamaopetusmenetelmä lasten matematiikan varhaisopetukseen. Tutkimuksessa

oli mukana viisi lasta, joista yksi oli päiväkodissa ja loput olivat alakoulussa. Tä-

mä tutkimus on osa pidempiaikaista tutkimusprojektia, joka tehdään Jyväskylän

yliopistossa.

Tässä tutkielmassa keskityttiin yhteen lahjakkaaseen oppilaaseen. Tavoitteena

oli tutkia, soveltuuko salamaopetusmenetelmä lahjakkaan oppilaan eriyttämi-

seen. Tämän lisäksi tutkimuksessa esitettiin postinpakkausmenetelmä lukujär-

jestelmien opetukseen.

Tutkimukseen osallistuneet lapset edistyivät hyvin opetuskokeilun aikana. Kokei-

luun osallistunut lahjakas oppilas oli ensimmäinen tutkimukseen osallistunut op-

pilas, jolle opetettiin lukujärjestelmiä postinpakkausmenetelmän avulla. Menetel-

mässä aloitetaan binäärijärjestelmästä ja edetään siitä muihin lukujärjestelmiin.

Lukujärjestelmien lisäksi menetelmässä opitaan samalla potenssilaskentaa ja tau-

lukointia. Menetelmä lähestyy asiaa leikin kautta ja se soveltuu tämän vuoksi

hyvin varhaisopetukseen. Lahjakas oppilas oppi asiat nopeasti ja osasi soveltaa

opittua asiaa jatkossa muilla tuokioilla. Oppilas tuli tuokioille mielelläään ja me-

netelmä sopi hyvin hänen opettamiseen. Koska salamaopetus perustuu oppilaan

yksityisopetukseen, voidaan siinä opetus suunnitella täysin oppilaalle sopivaksi.

Eriyttämistä voidaan tehdä molempiin suuntiin, kun opetus etenee oppilaan taito-

jen mukaan. Vaikka tutkimuksessa oli vain yksi lahjakas oppilas, antavat tulokset

tukea salamaopetuksen soveltuvuudesta lahjakkaalle oppilaalle.

Avainsanat: salamaopetus, lukujärjestelmät, postinpakkausmenetelmä, lahjakas

oppilas, eriyttäminen
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1 Johdanto

Opetuksen eriyttämiseen varataan koko ajan enemmän resursseja kouluissa. Heik-

kojen oppilaiden menestys eri aineissa huolettaa opettajia. Erityisopetuksesta on

tullut monelle oppilaalle arkea kouluissa ja se on osa heidän lukujärjestystään.

Erityisopettajia on jokaisessa koulussa ja materiaalia heikkojen tukemiseen on

saatavilla. Vaikka tukea löytyy ja sitä annetaan usealle oppilaalle koulussa, jä-

tetään usein lahjakkaat oppilaat huomioimatta tuen osalta. Tulisiko heitä tukea

enemmän ja eriyttää heidän opetustaan? Saataisiinko näin vielä parempia tulok-

sia heidän osaltaan?

Osallistuin tutkimukseen, jossa selvitetään, kuinka salamaopetusmenetelmää voi-

daan käyttää päiväkoti- ja alakouluikäisten lasten opetuksessa. Tavoitteenani oli

erityisesti tutkia soveltuuko menetelmä matematiikan opetuksen eriyttämiseen.

Salamapelimenetelmä on puolalaisen lääkärin Piotr Bazian kehittämä opetusme-

netelmä, jossa jokainen lapsi saa henkilökohtaista opetusta noin 5-10 minuutin

opetustuokioissa. Menetelmän mukaan matematiikan opetus aloitetaan lukuihin

tutustumisella. Tarkoituksena on käyttää hyväksi erilaisia havainnointikeinoja ku-

ten legopalikoita ja murtolukupiirakoita. Kun lapsi hahmottaa luvut, siirrytään

erilaisten laskutoimitusten opettelemiseen. Laskutoimituksista siirrytään murto-

lukujen hallitsemiseen, minkä jälkeen tutustutaan leikin avulla lukujärjestelmiin.

Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti lukujärjestelmien opettamisessa käy-

tettyyn menetelmään.

Salamapeli-opetuskokeilu aloitettiin jyväskyläläisessä päiväkodissa syksyllä 2009.

Opetuskokeilua jatketaan niin, että sitä toteutetaan pitkäaikaistutkimuksena kah-

dessa jyväskyläläisessä päiväkodissa ja yhdessä peruskoulussa. Aloitin salamape-

litutkielman tekemisen kuudentena pro gradu - tutkijana. Tutkimusaineistoni ja

opetusmateriaalini olen kerännyt kevään 2011 aikana.

Haluan vielä lopuksi kiittää Piotr Baziaa, Petri Juutista ja Lauri Kahanpäätä

ohjauksesta tutkielman teon aikana. Haluan osoittaa kiitokset myös opetusko-

keiluun osallistuneiden päiväkodin ja alakoulun henkilökunnalle sekä kokeilussa

mukana olleille lapsille.
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2 Tutkimusongelmat ja -kysymykset

Salamapeliopetuksen yhteisenä tutkimusongelmana pro gradu -tutkielmissa on

ollut menetelmän soveltuvuus matematiikan varhaisopetukseen. Tämän lisäksi

jokainen tutkija on ottanut oman lähestymistapansa tutkielmaan eri tutkimuson-

gelmien kautta. Koska salamapeliopetuksessa kokeiltiin uutta tapaa ja materi-

aalia lahjakkaan oppilaan opetuksessa, muodostuivat minun tutkimusongelmat

ja -kysymykset tämän oppilaan ja hänen opetusmateriaalinsa ympärille. Koska

materiaalia menetelmään ei ollut valmiina, muodostui yhdeksi osaksi tutkielmaa

uuden materiaalin valmistaminen. Yhdeksi tutkimuskysymykseksi muodostui uu-

den materiaalin soveltuvuus lukujärjestelmien opettamiseen. Toinen tutkimusky-

symys käsittelee lahjakkaan oppilaan opettamista. Tutkimuskysymyksiksi muo-

dostuivat seuraavat kysymykset:

1. Soveltuuko postinpakkausmenetelmä lukujärjestelmien opetukseen?

2. Miten salamapelimenetelmä soveltuu lahjakkaan oppilaan eriyttämiseen?
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3 Lahjakas oppilas

Lahjakkuuden havaitseminen ja tunnistaminen on haastavaa. Kouluissa käytetään

paljon resursseja oppimisvaikeuksien havaitsemiseen ja tukemiseen. Lahjakkaille

oppilaille tukea ja resursseja ei useimmiten ole tarjolla läheskään yhtä paljon. Seu-

raavissa osioissa käsitellään lahjakkuuuden tunnistamista ja sitä, kuinka lahjak-

kaita oppilaita voitaisiin tukea. Voisiko salamapeliopetusta käyttää lahjakkaiden

oppilaiden tukemiseen?

3.1 Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen

Ensimmäinen vaihe lahjakkaiden oppilaiden tukemisessa on heidän tunnistami-

nen. Eriyttämisen edellytyksiä on opettajan hyvä oppilaantuntemus. Lahjakkuu-

delle on lukuisia eroavia selityksiä, ja se on helppo sekoittaa esimerkiksi ahkeruu-

teen. Lahjakkuus ei välttämättä ilmene rutiininomaisissa tehtävissä tai koetilan-

teissa. Nykyisin lahjakkuus määritellään kehittyväksi lahjakkuudeksi, eli lahjak-

kuus ei ole ainoastaan synnynnäinen ominaisuus, vaan siihen vaikuttavat myös

ympäristö, motivaatio ja kykyrakenne. [5] Lahjakkuus on seurausta inhimillisten,

yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden välisestä monimutkaisesta vuorovai-

kutuksesta. [11] Tutkimuksessa oleva lahjakas poika Eetu on perheestä, jossa van-

hemmilla on matemaattista lahjakkuutta. Näin ollen ympäristöllä on voinut olla

hyvinkin merkittävä osuus lahjakkuuden sekä motivaation kehittymisessä. Ahke-

ruuden erottamiseen lahjakkuudesta voidaan käyttää esimerkiksi avoimia tehtä-

viä, joissa oppilaan pitää itse osata soveltaa omia tietojaan.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, etsivätkö oppilaat toistuvuuksia, sekä

kuinka nopeasti he osaavat tunnistaa ja selittää niitä. Matemaattinen lahjakkuus

voi ilmetä myös matemaattisten mallinnuskeinojen hyödyntämisenä muissa op-

piaineissa. Siten myös aineenopettajien välinen kommunikaatio ja yhteistyö voi

toimia lahjakkuuden tunnistamisen apuna.[5] Yhteistyötä opettajien välillä ei voi

olla liikaa. Sen lisäksi, että yhteistyö voi auttaa lahjakkaan oppilaan tunnistami-

sessa, voi muita opettajia ja heidän tukeaan käyttää myös oppilaan eriyttämises-

sä.

Lahjakkuutta voi olla hankala tunnistaa oppilaista, jotka eivät osoita kiinnos-
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tusta opetettavaan asiaan. Esimerkkinä tälläisesta tilanteesta voisi olla oppilas,

jolle opetettava asia on liian helppo, eikä hän siten jaksa keskittyä opetukseen,

vaan osoittaa turhautumistaan häiritsemällä muita oppilaita. Lahjakkuutta voi

olla myös eri lajeja. Esimerkiksi osa oppilaista voi olla luovasti lahjakkaita ja osa

hyvin koulussa menestyviä. Lahjakkuuden tunnistamiseen voi käyttää apuna op-

pilaan vanhempia, aikaisempia opettajia ja saatavilla olevia asiakirjoja oppilaasta.

Oppilaan omat mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä oppimistyyli auttavat tun-

nistamisessa ja eriyttämisessä. Tunnistaminen on tärkeää, jotta opetus voidaan

järjestää ja suunnitella oppilaan tasoa vastaavaksi.

3.2 Lahjakkaan oppilaan tukeminen: Eriyttäminen

Eriyttämisellä tarkoitetaan opetukseen liittyviä erityisjärjestelyjä, joissa opetus-

suunnitelman tavoitteet, opetusmetodit ja resurssit suunnitellaan oppilaan omien

yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lahjakkaiden opetuksessa on yksinkertaisesti ky-

symys siitä, että opetus eriytetään vastaamaan myös lahjakkaiden kykyjä ja tar-

peita. [11] Esimerkiksi lahjakkaan oppilaan opetusta voidaan muuttaa vaativam-

maksi tai opetuksen sisältöä voidaan rikastaa. Näin oppilas saa omille kyvyilleen

sopivampaa opetusta. Tietototekniikka tarjoaa myös materiaalia kuten pelejä ja

itseohjattavaa opetusta.

Miksei lahjakkaita oppilaita tueta niin paljon kuin oppilaita, joilla on oppimisvai-

keuksia? Yksi iso syy tähän on, ettei materiaalia ole tarjolla kovinkaan paljon tai

sitä ei helposti saatavilla. Kouluissa on tarjolla helpotettuja oppikirjoja, muttei

lahjakkaille suunnattuja kirjoja. Oppimateriaalin etsiminen lahjakkaille oppilaille

on jätetty lähes täysin opettajan vastuulle. Jos materiaalia ei näin ollen ole valmii-

na, ei lahjakkaiden eriyttämiseen haluta kiinnittää ollenkaan huomiota. [5] Lah-

jakkaiden eriyttäminen olisi hyvä ottaa huomioon oppimateriaalin valitsemisessa

silloin, kun hankitaan uusia oppikirjoja kouluun. Heikompia oppilaita huomioivia

kirjasarjoja on olemassa suomeksi, mutta lahjakkaammille suunnattua materiaa-

lia löytyy huomattavasti vähemmän. Uusien oppimateriaalien hankkimisessa ja

opetusmenetelmien käyttöönotossa kannattaa hyödyntää muiden opettajien ko-

kemuksia ja ottaa vastaan heiltä mahdollisesti saatavaa apua. Muita opettajia

voi pyytää myös omille tunneille avuksi ja pitää yhteistoiminnallista opetusta.

Tällöin voidaan jakaa ryhmää haluttaessa osiin opettajien kesken ja suunnitella
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ryhmille sopivaa eriyttävää opetusta.

Oppilaan arviointi on myös osa eriyttämistä. Tavoitteiden asettaminen on hyvä

perusta arvioinnille. Oppilailla tulee olla selvillä, miten tavoitteet voidaan saa-

vuttaa. Osaamista ja edistymistä voidaan arvioida hyvin monella tavalla eikä koe

ole ainoa oikea ratkaisu. Lahjakkailla oppilailla olisi hyvä olla heidän taitojaan

vastaavia kokeita. Yksi tapa eriyttää kokeissa on laatia eri tasoisia tehtäviä, joista

saa vaativuuden mukaan eri määrän pisteitä. Oppilas oppii tällöin tarkastelemaan

realistisesti omaa osaamistaan, ja jopa arvioimaan sitä. [8] Tietokoneiden käyt-

täminen arvioinnissa ei ole vielä yleistynyt, mutta niiden rooli tulee kasvamaan

myös arvioinnissa.

Lahjakasta oppilasta ei saa nostaa muiden oppilaiden yläpuolelle, mutta hänen tu-

lee saada kykyjensä mukaista opetusta, kuten myös laissa on säädetty.[5] Jokaista

oppilasta tulisi tukea ja kannustaa. Erilaiset lapset tarvitsevat itselleen parhai-

ten sopivaa opetusta. Erilaisuus otetaan huomioon, jos tarjolla on monenlaisia

opetusmenetelmiä. On kuitenkin huomioitava, että koulujärjestelmän nykyisessä

muodossa opettajan on mahdotonta huomioida jokaisen oppilaan kaikkia yksilöl-

lisiä tarpeita. Hyvä tapa eriyttää olisikin, että tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja op-

pimiseen, joista oppilaat voivat löytää itselleen parhaat. Kuitenkin pitää muistaa,

että eriyttämisen tulisi olla tarvetta vastaavaa.

3.2.1 Eriyttäminen: Opetuksen nopeuttaminen

Lahjakkaat oppilaat oppivat yleensä asiat nopeammin kuin muut. Edistymistä

usein hidastaa rutiinitehtävien parissa vietetty aika, vaikka oppilas pystyisi ete-

nemään oppiaineessa nopeammin. Lahjakkaita oppilaita tulisi rohkaista etemään

omaan tahtiinsa. [11] Nopeuttamisen keinona voidaan käyttää esimerkiksi kou-

lunkäynnin aloittamista muita nuorempana tai siirtämistä seuraavalle luokalle.

Oppilas voi myös suorittaa tunnit omaan tahtiin. Hän voi näin jättää väliin jo

osaamiaan alueita ja edetä vielä nopeammin. Näin lahjakas oppilas oppii nopeam-

min, mutta valitettavasti samalla hän eristäytyy muista luokan oppilaista.

Lahjakkaat oppilaat ovat ehkä älyllisesti kypsiä, mutta sosiaalisesti ja emotionaa-

lisesti jopa ikätovereitaan alemmalla tasolla. Lahjakkaille tulisi taata tilaisuus har-

joittaa potentiaalisia johjajankykyjään. Tämä ei ole mahdollista, jos heidät fyysi-
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sesti ja sosiaalisesti epäkypsempinä siirretään vanhempien oppilaiden ryhmiin.[11]

Tämä asettaa lahjakkaan oppilaan eriasemaan muiden oppilaiden kanssa. Jokai-

selle lapselle tulisi taata aikaa kasvaa myös omana itsenään ja ihmisenä.

3.2.2 Eriyttäminen: Resurssiluokat

Ryhmittelyn perusajatuksena on, että oppilaat opiskelevat esimerkiksi tunnin päi-

vässä omassa ryhmässään. Ryhmälle on varattu resurssihuone, missä on tietoko-

neita, materiaaleja ja oma opettaja. Yleensä ryhmissä tehdään tutkimustyyppi-

sisä projektitöitä oppilaiden valitsemista aiheista. [11] Opettajan on helpompaa

suunnitella opetusryhmää vastaavaa opetusta, kun ryhmä on homogeeninen. Toi-

sin kuin siirtämällä oppilasta seuraavalle luokalle, ryhmäytymisessä oppilaan tulisi

päästä samalla kypsyystasolla olevien oppilaiden joukkoon. Kuuluminen samaan

lahjakkaiden ryhmään tukee sekä oppimista että sosiaalista kehittymistä.

Oppilaita, sekä lahjakkaita että muita, tulisi johdattaa omantasoisten tehtävien

ja toimintojen pariin. Kun oppilailla on itselleen sopivia tehtäviä, säilyy heidän

motivaationsa oppiainetta kohtaan parempana. Tehtävien haasteellisuus ja niissä

onnistuminen kannustavat myös jatkamaan eteenpäin.

Erityisluokat tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden nopeutettuun opettami-

seen, laaja-alaisempaan opetukseen ja vaativuuden muokkaamiseen. Erityiskoulut

muistuttavat osittain tätä eriyttämistyyliä. Siellä tosin opetus tapahtuu koko ajan

samassa ryhmässä. Esimerkiksi huippulahjakkaille tarkoitetussa koulussa lahjak-

kaat oppilaat kootaan saamaan korkeatasoista opetustaa. Erityisluokkia löytyy

lähes jokaisesta koulusta, mutta ne on suunnattu pääasiassa heikommille oppi-

laille.

Ryhmäytyminen voi asettaa oppilaat eri asemaan muiden oppilaiden silmissä.

Tämä voi synnyttää negatiivisia ja tulehtuneita välejä oppilaiden ryhmien välille.

Lahjakkaiden ryhmä voi aiheuttaa myös itserakkautta ja elitismiä.[11]

6



4 Salamapeliopetuksen teoria

4.1 Salamaopetuksen periaatteet

Bazian salamapelimetodin pääasia on opetustapa, jonka pääperiaatteet ovat seu-

raavat [1] [6].:

1. Työnteko. Ensimmäinen ja tärkein periaate on, että oppilaan työpanos on

opetuksen tärkein resurssi. Opetus tapahtuu vain lyhyen aikaa minkä lapsi

jaksaa keskittyä. Näin lapsen mielenkiinto säilyy ja hän työskentelee interak-

tiivisesti omasta tahdostaan. Menettely sopii hyvin kaikenlaisille oppijoille,

erityisesti se antaa joustavuutta erityislahjakkaille oppijoille sekä lapsille,

joilla on oppimisvaikeuksia.

2. Henkilökohtainen opetus. Opettaja työskentelee kerrallaan vain yhden op-

pilaan kanssa. Lapsi saa aikuisen koko huomion. Alkuopetuksessa tämä ta-

pahtuu päiväkodin muun toiminnan ohessa lapsen yksi kerrallaan tullessa

opetukseen. Peruskoulussa opetuksemme toteutettiin yleensä välitunnilla

tai aamulla ennen koulupäivän alkua. Opetuspaikka tulisi kuitenkin yleensä

valita niin, että se ei ole kokonaan eristetty muusta päiväkodin tai koulun

toiminnasta.

3. Ei luokittelua eikä vertailua. Salamaopetuksessa lapsia ei luokitella arvosa-

noilla, eikä heitä verrata ikätovereihinsa. Näin pyritään pitämään yllä lapsen

sisäistä motivaatiota. Myöskään vääriä vastauksia ei korosteta, vaan lasta

pyritään kannustamaan onnistumisten kautta. Kilpailuhenki tuo iloa vain

yhdelle, kymmenelle muulle ei.

4. Tehokas ajankäyttö. Tuokiossa pyritään tehokkaaseen ajankäyttöön, joten

opetus toteutetaan ensisijaisesti lapsen omalla äidinkielellä. Alkuopetukses-

sa, kirjoitustaidon ollessa vielä heikko, lapsi ratkaisee tehtävät mielessään

tai välineiden avulla ja vastaa niihin suullisesti. Näin opetus tapahtuu mah-

dollisimman nopeasti. Kirjoitustaidon kehittyessä oheen tulevat kirjalliset

tehtävät.

5. Ei tavoitteita etenemisnopeudelle. Opetuksessa ei ole aikatavoitteita. Jokai-

nen lapsi etenee omassa tahdissaan, eikä hidasta tai nopeaa etenemistä tule
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korostaa. Onnistumisesta ja uuden oppimisesta kannustetaan lasta.

6. Varhainen aloitusikä. Opetus pyritään aloittamaan varhaisessa vaiheessa,

mieluiten 3 � 6 vuoden iässä. Tämä tukee oppimista myöhemmissä vaiheissa.

7. Kertaus. Jokaisen opetustuokion tulee sisältää kertausta edellisistä tuokiois-

ta. Näin jo opittu asia tukee uuden oppimista parhaiten. Opettajalle lyhyt

kertaus oppituokion alussa varmistaa, mistä asiasta on hyvä jatkaa opetusta

siten, että lapsi varmasti osaa, mutta ei pitkästy.

8. Leikinomaisuus. Varhaisessa iässä oppimisen kuuluu olla hauskaa, joten lei-

kinomaisuus on tärkeää. Lapsen ollessa väsynyt tai haluton ei tuokiota pi-

detä. Näin lapsi pidetään innostuneena tuokioihin sekä uuden oppimiseen.

4.2 Salamaopetuksen vaiheet

Tässä osiossa käydään läpi salamapelimenetelmän vaiheet. Vaiheissa noudatetaan

salamapelimenetelmän teoriaa. [1]

1. Lukumäärät

Lapselle opetetaan luonnolliset luvut käsitteenä ja niiden nimet. Ensin ope-

tellaan luvut 1− 10, jonka jälkeen siirrytään lukuihin 1− 20. Tämän lisäksi

luonnollisille luvuille opetellaan peruslaskutoimitukset: summa, erotus ja

tulo. Opetus tehtään legopalikoiden avulla ja täysin suullisesti.

2. Kirjoittamisen ja lukemisen taidon alkeet.

Tavoitteena on, että lapsi oppii kirjoittamaan numerot 1−20 ja yhdistämään

lukuun sitä vastaavan symbolin. Lapsi piirtää numerot opettajan mallin

mukaan.

3. Symbolinen laskeminen.

Tässä vaiheessa käydään ensimmäisessä vaiheessa opittuja laskutoimituk-

sia läpi kirjallisesti vihkotehtävien avulla. Lapsi lukee opettajan näyttämät

tehtävät ja vastaa suullisesti eli ei vielä anna kirjallista vastausta.

4. Nopea ratkaiseminen.
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Tämän vaiheen tavoitteena on, että lapsi vastaa vaiheiden 1 − 3 koskeviin

kysymyksiin heti ikään kuin ajattelematta.

5. Salamapeli kertolaskulle.

Kertolaskua opetettaessa opettaja näyttää opilaalle sekunnin ajan palikka-

muodostelmaa, jossa on haluttu kertolasku muodostettuna legopalikoista.

Esimerkiksi pöydällä on kolme punaista legopalikkaa ja kolme sinistä lego-

palikkaa, joka vastaisi kertolaskua kaksi kertaa kolme. Tämän jälkeen lisät-

täisiin kolme valkoista palikkaa, jolloin saataisiin kertolasku kolme kertaa

kolme.

6. Salamapeli murtoluvuille.

Lapselle opetetaan murtolukuja apuvälineiden avulla. Apuvälineet: omena,

pahvista tai vanerista leikattuja tai tietokoneelta näytettyjä ympyrän seg-

menttejä (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8). Tavoitteena on murtolukujen virheetön

ja nopea tunnistaminen. Kun tunnistaminen on lapsen hallussa, siirrytään

lukuihin (1/3, 2/3, 3/3 = 1; 1/4, 2/4, ..., 4/4 = 1; ...; 1/8, ..., 8/8 = 1)

7. Salamapeli sekaluvuille.

Kokonainen ympyrä vastaa ykköstä. Tehtävät rakennetaan ympyröiden ja

segmenttien avulla. Esimerkiksi pöydällä on kokonainen ympyrä ja yksi kol-

masosa, jolloin oppilaan tulisi kertoa, kuinka monta kolmasosaa tarvitaan

saman kuvion rakentamiseen. Aluksi oppilas rakentaa vastauksen segmen-

teillä ja vastaa suullisesti, mutta myöhemmin pelkkä suullinen vastaus riit-

tää.

8. Sekalukutehtävä toisinpäin.

Luku annetaan oppilaalle murtolukumuodossa ja hänen pitää muuttaa se

sekaluvuksi. Esimerkiksi viisi neljäsosan kokoista segmenttiä vastaa yhtä

kokonaista ja yhtä neljäsosaa. Näin johdatellaan oppilasta jakolaskuun ja

samalla huomataan, että jakolasku vie pois luonnollisten lukujen joukosta.

9. Symbolinen laskeminen murtoluvuilla.

Käydään murtolukuja koskevat vaiheet läpi uudestaan siten, että lapsi lukee

valmiiksi kirjoitetut tehtävät ja vastaa suullisesti eli ei kirjoita vastausta.

Myöhemmin lisätään myös, että lapsi kirjoittaa vastauksen. Tavoitteena

nopea murtolukujen lukeminen ja kirjoittaminen.
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10. Lukusuora ja koordinaatisto.

Tämä vaihe oli ylimääräinen, joka suunniteltiin erityisesti yhtä opetettavaa

oppilasta varten. Tavoitteena vaiheessa on, että oppilas oppisi käyttämään

lukusuoraa ja osaisi konstruoida sen harpin ja viivaimen avulla. Aluksi op-

pilas piirtää suoran viivaimen avulla ja sen jälkeen harpin avulla jakaisi

lukusuoran pisteisiin ja pisteisiin sijoitetaan niitä vastaavat kokonaisluvut.

Opettaja näyttää mallia harpin ja viivaimen käsittelyssä. Saatua lukusuoraa

käytetään yhteen- ja vähennyslaskujen laskemiseen.

Koordinaatiston opetteleminen aloitetaan sen piirtämisen harjoittelusta.

Koordinaatiston pisteen käsitettä harjoitellaan aarteenetsintä pelin avulla

eli tehdään kartta koordinaatistoon, jonka avulla etsitään halutusta pistees-

tä aarretta.

11. Binäärijärjestelmä ja muut lukujärjestelmät.

Oppilaalle opetetaan postinpakkausmenetelmä, jonka avulla tutustutaan bi-

näärijärjestelmään ja lukujärjestelmiin. Menetelmän ohjeet löytyvät luvus-

ta 7.3. Kun oppilas on oppinut binäärijärjestelmän menetelmän avulla, niin

esitetään hänelle uusi ongelma, miten saadaan aikaiseksi pakkausmenetel-

mä, jossa pakkauksiin menee kolme pienempää pakkausta. Samaa toistetaan

halutuille lukujärjestelmille.

12. Funktiot ja todennäköisyyslaskenta.

Tarkempia tietoja opetusmenetelmistä ei ollut vielä tämän tutkimuksen ai-

kana.

4.3 Matematiikan alkuopetuksen tavoitteet

Tässä osiossa tarkastellaan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita sekä al-

kuopetuksen tavotteita. Opetussuunnitelman perusteissa [9] sanotaan, että oppi-

laan tulisi saada onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa sekä oppia esit-

tämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojensa pohjalta. Kymmenjärjestelmä-

käsitteen varmentaminen ja tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kuuluu 3− 4 vuosiluokkien keskeisiin sisältöihin. Oppilaan tulisi ymmärtää kym-

menjärjestelmä myös desimaalilukujen osalta sekä ymmärtää negatiivisen luvun

10



ja murtoluvun käsitteet. Muita lukujärjelmiä ei ole asetettu keskeisiin sisältöi-

hin alakoulun tasolle. Koordinaatisto kuuluu myös 3− 4 vuosiluokkien keskeisiin

sisältöihin, mutta lukusuora ja sen käyttö tulee esiopetuksessa. Todennäköisyy-

den käsite kuuluu vuosiluokkien 6 − 9 keskeisiin sisältöihin, mutta jo aiemmilla

vuosiluokilla on asetettu tavoitteiksi oppilaille saada kokemuksia klassisesta ja

tilastollisesta todennäköisyydestä.

Alkuopetuksen matematiikan opiskelussa on keskeistä, että oppilas: [8]

• tottuu ympärillä olevan maailman havainnointiin ja sen tulkitsemiseen ma-

tematiikan keinoin sekä ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja niissä toimi-

miseen.

• ymmärtää luonnollisen luvun käsitteet ja oppii yhteen- ja vähennyslasku-

taidot päässä, sekä tottuu arvioimaan suuruusluokkia ja tulosten oikeelli-

suutta.

• oppii arvioimaan ja mittaamaan pituutta, massaa, tilavuutta ja aikaa sekä

oppii näiden suureiden mittayksiköitä.

• oppii tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia geometrisia kappaleita ja

kuvioita, kuvaamaan näiden perusominaisuuksia sekä tutustuu alustavasti

symmetriaan.

• perehtyy asioiden ja esineiden lajitteluun ja luokitteluun, säännönmukai-

suuksien löytämiseen ympärillä olevasta maailmasta ja alustavasti näiden

kuvaamiseen tilastollisesti.

4.4 Lahjakkaan oppilaan tukeminen: salamapeliopetus

Salamapeliopetuksessa jokaiselle oppilaalle suunnitellaan oma opetussuunnitel-

ma. Näin ollen oppilaan omat tarpeet, heikkoudet ja vahvuudet voidaan ottaa

huomioon yksilöllisessä opetuksessa. Opetuksen tulisi myös olla leikinomaista,

jolloin oppilaan oma motivaatio oppimiseen kasvaisi. Oletetaan seuraavaksi, että

koko oppilaan opetus tapahtuisi salamapeliopetuksella esimerkiksi matematiikas-

sa. Tällöin opetus olisi yksityisopetusta, jossa jokaista oppilasta opetettaisiin ly-

hyiden tuokioiden aikana. Yksi salamapeliopetuksen perusperiaatteista on, että
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yhtä lasta kerrallaan opetettaessa jokaiselle opetettavalle riittää sittenkin yllättä-

vän paljon opettajan aikaa, koska yksilöopetus on niin tehokasta ja antoisaa, että

oppitunnit voivat olla hyvin lyhyitä ja harvassa. [1] Vaikka opettaja ei olekaan

oppilaan kanssa yhtä pitkää aikaa kuin normaaleilla oppitunneilla, keskittyy opet-

taja lyhyen oppituokion ajan pelkästään yhteen oppilaaseen. Luokassa ollessaan

oppilas saa hyvin vähän kahdenkeskistä huomiota opettajalta. Vaikka salamape-

liopetuksen tuokio kestää vain noin 5− 10 minuuttia, antaa opettaja huomionsa

kokonaan oppilaalle tänä aikana. Salamapeliopetuksessa pyritään luomaan oppi-

laalle turvallinen, helposti lähestyttävä ympäristö, jossa hänen on helppo ottaa

vastaan uutta tietoa ja omaksua sitä.Vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä

on tehokasta ja luonnollisesti läheistä. Salamaopetuksessa pyritään tehokkaaseen

ajankäyttöön unohtamatta leikinomaisuutta. Tehokkaan opettamisen lisäksi tar-

koitus on, että yhden aikuisen jakamattoman huomion saaminen edistäisi lapsen

henkistä hyvinvointia. [1] Oppilaan kanssa kommunikoidaan paljon tunnin aikana,

mikä kehittää lapsen sosiaalisia kykyjä.

Kunkin oppilaan kohdalla opetus ja oppiminen tapahtuu yksilöllisellä vauhdilla

tarpeen mukaan kerraten ja uutta tuoden. Ei kannata opettaa sellaista, minkä

lapsi jo osaa eikä sellaista, mitä lapsen siihen astisilla tiedoilla ei voi oppia. [1]

Näin salamapeliopetus vastaa myös eriyttämisessä usein vastaan tulevaa ongel-

maa, miten yksilöllistää opetusta isoissa luokissa. Jokainen tuokio voidaan suun-

nitella vastaamaan oppilaan tarpeita ja jokaiselle oppilaalle voidaan suunnitella

oma yksilöllinen opetussuunnitelma. Oppilaat voivat edetä omaan tahtiin, eikä

oppilaalle synny paineita pysyä ryhmän perässä tai tylsistyä jo osaamiinsa asioi-

hin. Oppilaita ei arvostella, jolloin turha kilpailu arvosanoista jää pois.
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5 Tutkimus ja tutkimusoppilaat

5.1 Jyväskylän yliopiston tutkimus

Salamapeliopetusta on toteutettu osana Jyväskylän yliopiston tutkimusta. Tutki-

joina ja opetuksen toteuttajina on toiminut Jyväskylän yliopiston Matematiikan-

laitoksen gradu-tutkielman tekijöitä. Tutkimus aloitettiin keväällä 2009, jolloin

aloitettiin opettaminen kuudelle päiväkoti-ikäiselle lapselle.Opetustuokioita

pidettiin 2-3 kertaa viikossa ja yhden tuokion kesto oli noin 5-10 minuuttia.

Syksyllä 2010 opetuksessa jatkoi kolme ensimmäisen luokan aloittavaa oppilasta

sekä uutena esikoululainen poika ja toisella luokalla oleva poika[2]. Keväällä 2011

oppilaat pysyivät samoina.

Aloitin tutkimuksen tekemisen sekä salamapeliopetuksen keväällä 2011.

Kouluikäiset oppilaat kävivät kaikki samaa jyväskyläläistä alakoulua. Apunani

salamapeliopetuksessa oli aiempien gradu-opiskelijoiden tekemää materiaalia se-

kä opetusmenetelmän kehittäjän Piotr Bazian neuvot. Kävin kaksi kertaa kevään

aikana Piotr Bazian luona, jolloin sain häneltä uutta materiaalia sekä opastusta

salamaopetusta varten. Opetus eteni oppilaiden ehdoilla, eikä heille oltu asetettu

erityisiä tavoitteita, mitä saavuttaa kevään aikana. Tutkimuksen aineisto on

saatu opetustuokioista, kehittäjältä Piotr Bazialta sekä salamapeliopetuksen

Jyväskylän Yliopiston vastaavalta ja ohjaavalta opettajalta Lauri Kahanpäältä.

5.2 Opetustilanne

Opetustilanteet vaihtelivat hieman, riippuen oliko oppilas päiväkodissa vai

alakoulussa. Päiväkodissa opetus tapahtui joko tilan keittiössä tai erillisessä

huoneessa. Kummassakin tilassa oli rauhallista ja oppilas pystyi keskittymään

opiskeluun. Oppilaan harmiksi opetus tapahtui usein silloin, kun muut lapset

olivat leikkimässä pihalla. Tämä tekijä laski hieman oppilaan motivaatiota ja

joillakin kerroilla jätimme opetuskerran väliin, jos lapsi halusi todella paljon

jäädä muiden kanssa leikkimään. Nämä kerrat olivat pääosin silloin, kun lapsi oli

jo kerennyt mennä ulos leikkimään muiden kanssa.
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Alakoulussa opetus tapahtui välitunneilla, tunnin aikana sekä ennen kou-

lua. Opetustilana toimi joko oppilaan oma luokka, ruokala tai muiden tilojen

ollessa käytössä koulun käytävä. Eri tilat ja ajat toivat omat haasteensa ope-

tukseen. Esimerkiksi yksi ensimmäisen luokan oppilaista tuli tuokioille aina

ennen koulua. Oppilaalla alkoi usein koulu kahdeksalta, jolloin lapsen piti tulla

vielä aikaisemmin koululle. Tästä johtuen lapsi oli usein väsynyt, mikä vaikutti

oppilaan motivaatioon sekä ajatusprosessiin. Esimerkiksi edellisellä kerralla

hyvin osattu asia tuotti seuraavalla kerralla erittäin paljon vaikeuksia. Lapsesta

huomasi selvästi näillä kerroilla, että hän oli väsynyt, mikä selvästi vaikutti

hänen keskittymiseensä tuokiolla. Hän muun muassa katseli paljon ikkunasta ulos.

Kahden muun oppilaan kanssa tunnit pidettiin välitunneilla. Ero aamutuo-

kioon oli selvä lasten virkeystilassa. Oppilaat tulivat tuokioille lähes aina

mielellään. Muutamilla kerroilla pojat olisivat halunneet mennä muiden lasten

kanssa välitunnille. Joillakin kerroilla, esimerkiksi jos oppilaat olivat päässeet

aikaisemmin tunnilta ja näin kerenneet mennä jo välitunnille, jätimme tuokion

väliin oppilaan toiveesta. Lapset olivat saattaneet myös sopia leikkejä muiden

lasten kanssa välitunniksi ja halusivat näin ollen välitunnille. Opetuksen pitäisi

perustua menetelmän pääperiaatteiden 4.1 mukaan lapsen omaan haluun, eikä

pakotukseen. Onneksi näillä kerroilla toinen oppilaista halusi tulla opetukseen.

Opetustilana toimi koulun ruokala. Ruokala oli rauhallinen paikka ja siellä oli

tilavia pöytiä, joiden ääressä opiskeleminen tapahtui.

Toisella luokalla olevan lahjakkaan pojan kanssa tuokiot pidettiin oppitun-

tien aikana. Yritimme sovittaa tuokiot siten, että hänellä olisi ollut matematiikan

tunti tuokioiden aikana. Oppilas oli erittäin motivoitunut ja tuli tutustumisen

jälkeen erittäin mielellään tuokioille. Koska tuokiot pidettiin oppituntien aikana,

oli tilan löytäminen joskus hieman haastavaa. Osa tuokioista pidettiin ruoka-

lassa, mutta usein siellä oli muun luokan ruokailu yhtäaikaa. Kun luokat olivat

opetuskäytössä, jouduimme pitämään tuokioita koulun käytävällä. Käytävä oli

suurimman osan ajasta rauhallinen, koska muut oppilaat olivat oppitunneilla.

Käytävässä oli muutama pulpetti, joiden ääressä opetus tapahtui.

Bazia kuvailee ideaalista opetustilaa seuraavasti [1]: Opetusta varten tar-

vitaan riittävän rauhallinen ympäristö, jossa oppilas pystyy keskittymään
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tehtäviin, ei kuitenkaan täysin suljettu tila. Päiväkodissa muut lapset ja henkilö-

kunta saavat tulla katsomaan, mitä tapahtuu. Samoin voivat tehdä mahdollisesti

asiasta kiinnostuneet vierailijat, joiden häiritsevä vaikutus tosin on kokemuk-

semme mukaan suurempi kuin oman väen. Sekä koulun että päiväkodin tilat

vastaavat riittävän hyvin tätä määritelmää. Niin päiväkodin lapset kuin henki-

lökunta voisivat olla opetustilassa enemmän mukana. Näin oppilaalle ei syntyisi

mielikuvaa, että hän on eri asemassa tai jää paitsi jostain.

5.3 Tutkimuksen oppilaat

Seuraavissa osioissa käyn läpi jokaista tutkimukseen osallistuvaa oppilasta. Aloitin

oppilaiden opettamisen tammikuussa muutama viikko koulujen alkamisen jälkeen.

Tutkimuksessa oli mukana viisi oppilasta, joista keskityn yhteen lahjakkaaseen

oppilaaseen

5.3.1 Lahjakas oppilas Eetu

Eetu käy samaa koulu kuin Kaisa, Timo ja Pekka, mutta on toisella luokalla. Ee-

tu tuli mukaan salamapelitutkimukseen syksyllä 2010. Hän oppii asioita nopeasti

ja on lahjakas oppilas. Sain tietää Eetun lahjakkuudesta jo etukäteen edellisel-

tä salamapeliopettajalta. Myös Eetun luokanopettaja kertoi, että Eetu on lahja-

kas oppilas. Eetun matemaattiset taidot ovat hyvät. Hän osaa soveltaa opittu-

ja asioitaan, mikä osoittaa hänen lahjakkuuttaan aineessa. Hän on hieman ujo,

mutta tutustuttuamme paremmin hän on aktiivinen ja kertoo mielellään omia

mielipiteitään. Eetu on lahjakas oppija ja pitää erityisesti matematiikasta. Hän

käy koulussa jo ylemmän luokan matematiikan tunneilla ja hänet aiotaan siirtää

vaiheittain luokalla ylemmäksi. Tämän vuoksi hän soveltuu hyvin tarkkailtavaksi

pro-gradu työhöni. Seuraavaksi tarkastelen Eetun oppimista, opetussuunnitelmaa

sekä hänelle käytettyä opetusmateriaalia.

Aloitimme hänen kanssaan kertaamalla, mutta jo ensimmäisellä kerralla huoma-

sin, että tehtävät olivat liian helppoja hänelle. Eetu vastasi tehtäviin nopeasti

ja osasi hahmottaa haastavemmatkin tehtävät hyvin. Tämän vuoksi suunnitte-

limme yhdessä Bazian ja Kahanpään kanssa hänelle eriyttävää oppimateriaalia.

Aluksi Eetu opetteli lukusuoran ja koordinaatiston perusteita. Hän oppi taas
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asiat hyvin nopeasti ja löysi annetun pisteen koordinaatistosta lähes heti.

Salamapeliopetuksessa seuraava kohta on binäärijärjestelmät ja muut lukujärjes-

telmät [1]. Opetuksen aloitimme konkreettisista asioista ja binäärijärjestelmän

käyttöä opettelimme leikkimielisessä pelissä. Tätä menetelmää käydään tarkem-

min läpi luvussa 7.3. Tämänkin vaiheen omaksuminen sujui Eetulta nopeasti

ja ongelmitta. Oli mukavaa huomata kuinka hyvin hän osasi kertoa, mikä on

luvun kaksi seuraava potenssi järjestelmässä. Itse potenssin käsite otetaan mene-

telmän lopuksi. Potensseissa keskitytään varsinkin neliön ja kuution käsitteisiin.

Tästä saadaankin yhdistettyä menetelmässä opittuja asioita geometriaan. Kun

binäärijärjestelmä on saatu käsiteltyä, kokeillaan salamapelimenetelmässä kog-

nitiivisempaa lähestymistapaa oppimiseen. Eli Eetu saa tehtäväksi suunnitella

tertiäärisenjärjestelmän oppimansa binäärijärjestelmän perusteella. Opettaja

toimii vain ohjaajana opetustilanteessa.

Seuraava opetettava asia Eetulle olisi todennäköisyyslaskenta. Kävimme

Bazian kanssa läpi teorian alkua, mutta emme menneet Eetun kanssa vielä niin

pitkälle. Todennäköisyyslaskennan jälkeen seuraava kokonaisuus olisi joukko-opin

alkeet.

Päiväkirjamerkintä 1.2.11

Tutustuminen uuden oppilaan kanssa ja kertaavia tehtäviä. Eetu oli hieman ujo

aluksi, mutta rentoutui tuokion loppua kohden. Laskut sujuivat loistavasti.

Vaikka Eetu oli hieman ujo aluksi, ei se koitunut ongelmaksi tuokioilla. Jo

muutaman kerran jälkeen hän oli tottunut uuteen opettajaan ja tuokiot sujuivat

varsin mallikkaasti. Hän vastasi tehtäviin erittäin innokkaasti ja vastaukset olivat

lähes tulkoon aina oikein.

Päiväkirjamerkintä 2.2.11

Murtolukujen kertaaminen tietokoneelta piirakoista. Vastaukset tulivat sala-

mannopeasti ja oikein. Ei mitään vaikeuksia tehtävissä.

Kerrattavassa asiassa ei ollut mitään ongelmia ja oppilaasta sai käsityksen,
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että asia oli liian helppoa hänelle.

Päiväkirjamerkintä 3.2.11

Murtolukujen muuttamien sekaluvuiksi vihkotehtävien avulla. Tehtävät oli-

vat Eetulle todella helppoja. Ei vaikeuksia laskuissa.

Koska tehtävät olivat helppoja yritimme mitä nopeimmin saada hänelle li-

sää materiaalia salamaopetukseen.

Päiväkirjamerkintä 9.2.11

Kertotaulujen kertaus ja murtolukujen piirtäminen. Vastaukset tulivat taas

heti ja oikein. Murtoluvut onnistuivat yli vaatimusten.

Eetu osasi soveltaa jo opetettuja asioita sekä käyttää ja laskea murtolu-

vuilla jo vaikeampia tehtäviä.

Päiväkirjamerkintä 10.2.11

Lukusuora ja sen piirtäminen. Osasi piirtää hyvin itse sekä käyttää lu-

kusuoraa yhteen- ja vähennyslaskujen laskemiseen. Osaa käyttää harppia jo

todella hyvin ja luonnollisesti.

Aloitimme uutena asiana lukusuoran ja jatkoimme siitä koordinaatistoon.

Harpin käyttäminen oli todella luonnollista Eetulle ja siitä pystyi selvästi havait-

semaan, että hän on käyttänyt sitä aiemmin. Luultavasti kotona on jo piirretty

harpilla ympyröitä.

Päiväkirjamerkintä 22.2.11

Koordinaatiston käyttämisen harjoittelua laivanupotuspelin avulla. Oli to-

della innostunut ja löysi hyvin koordinaatiston pisteet.

Pelaaminen onnistui hyvin ja se oli sujuvaa. Pisteet löytyivät heti koordi-
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naatistosta, eikä koordinaatiston käytössä vaikuttanut olevan ongelmia.

Päiväkirjamerkintä 8.3.11

Postipakkausmenetelmän opettelu. Kävimme läpi menetelmään liittyvää taulu-

kointia ja pakkauksen sääntöjä.

Olin saanut ohjeita salamapelin kehittäjältä lukujärjestelmien opettami-

seen. Postinpakkausmenetelmä selitetään luvussa 7.3. Lukujärjestelmät olivat

tämän kevään pääaihe Eetulle.

Päiväkirjamerkintä 15.3.11

Binäärijärjestelmän harjoittelua postinpakkausmenetelmällä. Pakkaaminen

sujuu hyvin ja Eetu on innostunut asiasta. Taulukkoon kirjaaminen sujuu hyvin.

Postinpakkausmenetelmässä edettiin vauhdilla ja Eetu vastaanotti tietoa

erittäin hyvin. Eetu oppi erittäin hyvin uusia asioita ja olin vakuuttunut, että

hänellä on matemaattisia lahjakkuuksia.

Päiväkirjamerkintä 14.4.11

Potenssin käsitteen harjoittelua legoilla, neliö ja kuutio. Osasi itse päätellä

kuution neliön jälkeen. Osasi laskea neliöt ja kuutiot luvuille.

Eetu osasi itse laskea kuutioon tarvittavien legopalikoiden määrän ja selit-

tää sanallisesti kuinka se lasketaan. Eetu osaa soveltaa erittäin hyvin oppimiaan

asioita.

5.3.2 Muut oppilaat

Kolme tutkimuksen oppilaista käy ensimmäistä luokkaa. Ainoa tutkimukseen täl-

lä hetkellä osallistuvista tytöistä on yksi näistä oppilaista. Näille kolmelle oppi-

laalle on annettu tutkimukseen nimet Kaisa, Timo ja Pekka. Kaisalle tuokioita

oli kaksi kertaa viikossa. Tuokioiden määrää vähennettiin kevääksi 2011, koska
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Kaisa oli syksyllä selvästi väsynyt. Kaisalla alkoi koulu kahdeksalta ja hän tu-

li tuokioille ennen koulun alkua. Kaisa on iloinen tyttö, joka kertoo mielellään

kuulumisiaan. Kaisa ja hänen vanhempansa ovat halunneet, että tuokioita ei pi-

dettäisi välitunneilla. Timo ja Pekka ovat kaksosia. Pojat kävivät opetustuokioilla

yhdessä kolme kertaa viikossa. He kävivät tuokioilla välitunneilla, joten heille oli

yhteensä aikaa noin viisitoista minuuttia. Vaikka pojat kävivät yhdessä tuokioil-

la, opetus tapahtui yhdelle oppilaalle kerrallaan. Toinen pojista odotti sivussa

jonkin virikkeen kanssa. Usein ylimääräiset legopalikat varastosta riittivät pitä-

mään mielenkiinnon yllä. Vaikka pojat ovat kaksosia, on heidän matemaattisissa

taidoissaan eroja. Timo osasi edellisillä kerroilla opetut asiat vaikeuksitta. Hän

vastasi tehtäviin yleensä hyvin nopeasti. Nopeudesta oli hieman haittaa virheti-

lanteissa, jolloin Timoa piti pyytää hidastamaan ja miettimään rauhassa tehtävää.

Pekka oli vastauksissaan maltillisempi. Hän mietti vastauksiaan kauemmin kuin

Timo. Jos Pekka teki virheen, hän mietti vastaustaan uudelleen ja sai yleensä

korjattua sen oikeaksi. Opetettavat kokonaisuudet keväälle olivat samat kaikille

kolmelle oppilaalle. Aloitimme tutustumisella ja kertaamalla yhteen- ja kerto-

laskua. Kerrattuamme jatkoimme murtolukujen parissa. Murtolukuja tutkimme

piirakkamallien avulla. "Piirakat"olivat sekä fyysisiä puisia ja pahvisia malleja

että tietokoneelta näytettyjä digitaalisia malleja ja tehtäviä. Sitten opettelimme

muuttamaan murtoluvut sekaluvuiksi sekä toisin päin. Kun asia oli opittu mal-

leilla, siirryimme vihkotehtäviin. Harjoittelimme säännöllisesti myös kertotaulua

kevään aikana.

Neljäs oppilas Kalle käy jyväskyläläistä päiväkotia ja on esikoululainen. Hänel-

lä oli tuokioita kaksi kertaa viikossa ja ne pidettiin päiväkodin tiloissa, toisin

kuin muilla tutkimukseen osallistuvilla oppilailla. Hän oli ainoa päiväkodista, jo-

ka osallistui tutkimukseen. Tämä asetti hänet tahattomasti erityisasemaan, millä

oli hyvät ja huonot puolensa. Kalle sai yksityisopetusta, jossa opettaja keskittyi

kokonaan häneen. Toisaalta hän jäi paitsi päiväkodin ohjelmasta eli leikkimises-

tä. Kallen kanssa aloitimme kertaamalla lukuja ja yhteenlaskua 10+, 9+ ja 8+

laskuilla. Kertaaminen tehtiin legopalikoiden avulla. Kallelle esitettiin jokin las-

kutoimitus tai luku palikoiden avulla siten, että sitä näytettiin noin sekunnin

ajan, jonka jälkeen palikat peitettiin. Tämän jälkeen Kallen piti kertoa mikä luku

tai laskutoimitus palikoilla oli tehty. Esimerkiksi laskutoimituksessa 8+4 otettiin

kahdeksan valkoista palikkaa ja neljä mustaa ja aseteltiin ne riviin. Tämän jälkeen

näytettiin oppilaalle sekunnin ajan palikoita ja peitettiin ne. Oppilaan piti ker-
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toa, mikä laskutoimitus palikoilla oli tehty. Kun kertaaminen ja tutustuminen oli

suoritettu, aloitimme numeroiden ja symbolien kirjoittamisen harjoittelemisen.

Tämän lisäksi keskityimme yhteenlaskujen rutinoimiseen ja 2-kertotauluun.

Seuraavaksi muutamia esimerkkejä oppilaiden tuokioiden päiväkirjamerkinnöistä.

Päiväkirjamerkintä 3.2.11 Kaisa

Kaisa ei pystynyt keskittymään tuokion aikana. Tehtäviin tuli silti oikeat

vastaukset. Sekä kertolaskut, että murtolukutehtävät sujuivat hyvin.

Vaikka Kaisa oli tuokioilla väsynyt, hän pystyi antamaan tehtäviin oikeat

vastaukset. Väsymys vaikutti vastausnopeuteen ja laskuihin keskittymiseen.

Tunnin aiheena oli kertotaulun ja murtolukujen yhteenlaskun kertaaminen.

Päiväkirjamerkintä 25.1.11 Pekka

Murtoluvut sujuivat hyvin, mutta kertolaskujen kanssa hieman vaikeuksia.

Tunnin aiheena oli murtolukujen kokonaisten ylitys ja kertolaskujen vihko-

tehtävien kertaus. Kertolaskut tuottivat vaikeuksia Pekalla, joten niitä kerrattiin

seuraavilla kerroilla legopalikoiden avulla. Alkujännitys uuden opettajan kanssa

voi myös selittää pientä hapuilua tehtävissä.

Päiväkirjamerkintä 25.1.11 Kalle

Tutustumista. Numeroiden kirjoittaminen hieman hankalaa. Luvut 2 ja 3

väärinpäin. Kallen keskittyminen oli vaikeaa, koska muualla olevien lapsien

äänet kiinnostivat.

Kallea saattoi hieman jännittää ja ujostuttaa uusi opettaja. Tuokion pää-

tavoitteena oli tutustua Kalleen ja nähdä, missä vaiheessa salamaopetusta ollaan.

Päiväkirjamerkintä 1.2.11 Kalle

Jatkoimme numeroiden kirjoittamisen harjoittelua sekä helppoja yhteenlas-

20



kuja. Kalle ei oikein jaksanut vastata ja tehdä tehtäviä. Numeroiden kirjoitta-

minen sujui takkuisesti. Muut lapset olivat leikkimässä ja Kalle olisi selvästi

halunnut olla heidän mukana.

Kallen opettamista olisi auttanut paljon, jos päiväkodissa olisi ollut muita-

kin kokeiluun osallistuvia lapsia. Tällöin hän ei olisi ollut ainoa lapsi, jonka

pitää olla salamaopetuksessa sillä aikaa, kun muut ovat leikkimässä pihalla tai

muualla.
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6 Lukujärjestelmät

Tässä osiossa käydään läpi lukujärjestelmiä, niihin liittyvää teoriaa sekä hieman

historiaa. Lukujärjestelmien perusteita tarvitaan postinpakkausmenetelmässä, jo-

ta käydään läpi luvussa 7.3. Lukujärjestelmissä lukujen merkitsemiseen käytetään

yleensä numeromerkkejä. Tarvittavien merkkien määrä riippuu käytettävästä lu-

kujärjestelmästä. Meillä käytössä on kymmenjärjestelmä eli desimaalijärjestelmä,

joka on yleisin käytössä olevista lukujärjestelmistä. Kymmenjärjestelmän yleisty-

miseen on varmasti vaikuttanut ihmisten fyysiset ominaisuudet eli sormien luku-

määrä. Laskeminen on alkanut sormilla laskemisella, joten kymmenjärjestelmä on

luonnollinen jatke tälle. Tarkastellaan seuraavaksi eri lukujärjestelmiä ja niiden

laskutoimituksia erityisesti binäärijärjestelmää. Tämän lisäksi luvussa esitetään

jakoyhtälö, joka helpottaa muutoksia lukujärjestelmien välillä. Salamapeliopetuk-

sessa lukujärjestelmien opettaminen tehdään postinpakkausmenetelmällä, jossa

lähdetään liikkeelle binäärijärjestelmän opettelusta. Tästä menetelmästä tarkem-

pi selostus löytyy 7.3.

Lause 6.1. (Jakoyhtälö) Olkoot a ja b kokonaislukuja ja olkoon b ̸= 0. Tällöin

on yksikäsitteiset kokonaisluvut q ja r, joille a = qb + r ja 0 ≤ r < |b|, missä a

on jaettava, b jakaja, q (vaillinainen) osamäärä ja r on jakojäännös.

6.1 Kymmenjärjestelmä

Kymmenjärjestelmä on paikkajärjestelmä, jossa kunkin numeron (0, 1, 2, .., 9) ar-

vo määräytyy sen paikan perusteella. Jokaisessa paikkajärjestelmässä on tietty

kantaluku. Kymmenjärjestelmässä se on 10. Kaksijärjestelmässä eli binäärijär-

jestelmässä kantaluku on 2. Eri lukujärjestelmien lukuihin voidaan merkitä tar-

vittaessa kantaluku näkyviin. Kymmenjärjestelmän lukuihin ei yleensä merkitä

kantalukua näkyviin. [10]

Kymmenkantaisen laskutapamme alkuperä on hämärän peitossa, sillä indoeu-

rooppalaisia kieliä puhuttiin kauan ennen kuin niitä kirjoitettiin. Nykyisin voi-

daan tutkia, miten tämä laskutapa on levinnyt kehittyneemmiltä kansoilta vä-

hemmän kehittyneille. Jos haluttiin käydä kauppaa muiden eurooppalaisten val-

tioiden kanssa, oli opittava heidän rahajärjestelmänsä ja samalla lukujärjestelmä.

[4]
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Esimerkki 6.2. Kymmenjärjestelmän luvut 32505 ja 1254 voidaan esittää seu-

raavasti kantaluvun 10 potenssisummana

32505 = 3 · 104 + 2 · 103 + 5 · 102 + 0 · 101 + 5 · 100

1254 = 1 · 103 + 2 · 102 + 5 · 101 + 4 · 100

6.2 Binäärijärjestelmä

Lukujen esittämiseen binäärijärjestelmässä tarvitaan vain kaksi numeromerkkiä

(0, 1). Binäärijärjestelmässä on käytössä samoja merkkejä kuin kymmenjärjestel-

mässä. Tämän vuoksi on hyvä laittaa kantaluku esille käytettäessä binäärijär-

jestelmää. Missä binäärijärjestelmää eli kaksijärjestelmää käytetään? Afrikassa

Bushmannit käyttävät puhdasta kaksijärjestelmä. Tosin näin laskeminen onnis-

tuu heiltä vain kymmeneen asti, jonka jälkeen lukusanoista tulee liian pitkiä.

Bushmannien lisäksi useat Australian itäosien heimot käyttävät kaksijärjestel-

mää. Nimi binäärijärjelmä viittaa tietokoneissa käytettävään lukujärjestelmään.

Puhdas kaksijärjestelmä ja binäärijärjestelmä eivät tarkoita samaa, vaan puh-

das kaksijärjestelmä on tapa laskea lukumääriä käyttämällä vain lukuja 1 ja 2

tarkoittavia sanoja. Tätä suuremmat luvut muodostetaan yhdistelemällä sanoja.

Binäärijärjestelmä taas on kymmenjärjestelmän kaltainen paikkajärjestelmä. [4]

Tietokone merkitsee binäärijärjestelmän luvut seuraavalla tavalla.

Esimerkki 6.3. Tietokoneeseen syötetty luku 6 muuttuu binäärijärjestelmässä

muotoon 1− 1− 0 ja luku 9 muotoon 1− 0− 0− 1 eli

6 = 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20

ja

9 = 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20.

Esimerkki 6.4. Kymmenjärjestelmän luku 53 voidaan esittää binäärijärjestel-

mässä esittämällä se luvun kaksi potenssien summana.

53 = 26 · 2 + 1 = (8 · 2 + 2) · 2 + 1 = (4 · 2) · 22 + 1 · 22 + 1

= (2 + 2)23 + 1 · 22 + 1 = (1 · 2) · 24 + 1 · 24 + 1 · 22 + 1
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= 1 · 32 + 1 · 16 + 0 · 8 + 1 · 4 + 0 · 2 + 1 · 1

= 1 · 25 + 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20

= 1101012

Lukujärjestelmissä joiden kantaluku on kymmenestä eroava, voidaan laskea ta-

valliseen tapaan muuntamatta lukuja 10-järjestelmään.[10]

Esimerkki 6.5. Lasketaan binäärijärjestelmän lukujen 101112 ja 11102 summa

ja erotus. Summa lasketaan seuraavasti laskemalla sarakkeiden luvut yhteen ja

merkitsemällä muistiin täydet kakkoset.

101112

+11102

1001012

101112

−11102

10012

Esimerkki 6.6. Muodostetaan binäärijärjestelmälle kertotaulu. Taulussa kerro-

taan keskenään ensimmäisen rivin ja ensimmäisen sarakkeen lukuja keskenään.

Saatu tulo voidaan lukea saman sarakkeen ja rivin kohdalta. Esimerkiksi 102 ·1002
tulo voidaan lukea kolmannelta riviltä neljännestä sarakkeesta eli tulo on 10002.

12 102 1002 10002

12 12 102 1002 10002

102 102 1002 10002 100002

1002 1002 10002 100002 1000002

10002 10002 100002 1000002 10000002

6.3 Muita lukujärjestelmiä

Tarkastellaan vielä muita lukujärjestelmiä erityisesti kahdeksanjärjestelmää ja

heksadesimaalijärjestelmää. Kahdeksanjärjestelmässä kantaluku on 8 ja sen pe-

rustana käytetään luvun 8 peräkkäisiä potensseja 80, 81, 82, 83 jne. Heksadesi-

maalijärjestelmässä eli 16-järjestelmässä luvuille 10, 11, 12, 13, 14, ja 15 käytetään
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symboleita A, B, C, D, E ja F kuvaamaan niitä. Tätä lukujärjestelmää käytetään

tietotekniikassa kuten binäärijärjestelmää.[10] Monista historian aikana käyte-

tyistä lukujärjestelmistä on jäänyt jäänteitä nykyihmisten sanontoihin sekä mer-

kintöihin. Esimerkiksi tusinan käyttö lukusanana tai ajanyksiköiden jakaminen

kuudeskymmenesosiin. On myös mahdollista rakentaa muihin kuin kokonaislu-

kuihin perustuvia lukujärjestelmiä kuten luvulle π. Tällöin käytettäisiin luvun π

perättäisiä potensseja π0, π1, π2, π3. Koska kantaluku on irrationaaliluku, lukujär-

jestelmälle pystytään merkitsemään osaa irrationaaliluvuista.

Esimerkki 6.7. Luku 2738 muunnetaan kahdeksanjärjestelmään seuraavasti

2738 = 342 · 8 + 2 = (42 · 16 + 6) · 8 + 2

= (5 · 8 + 2) · 82 + 6 · 81 + 2 · 80

= 5 · 83 + 2 · 82 + 6 · 81 + 2 · 80

= 52628

Esimerkki 6.8. Kahdeksajärjestelmän luku 20148 muunnetaan kymmenjärjestel-

mään seuraavasti

2014 = 2·83+0·82+1·81+4·80 = 2·512+0·64+1·8+4·1 = 1024+0+8+4 = 1036

Esimerkki 6.9. Luku 2738 muunnetaan 16-järjestelmään seuraavasti

2738 = 171 · 16 + 2 = (10 · 16 + 11) · 16 + 2 = 10 · 162 + 11 · 161 + 2 · 160 = AB216

Esimerkki 6.10. Luku 10CD16 muunnetaan kymmenjärjestelmään seuraavasti

10CD16 = 1 · 163 + 0 · 162 + 12 · 161 + 13 · 160 = 4096 + 192 + 13 = 4301

Esimerkki 6.11. Π-kantaisen lukujärjestelmän lukua 321π merkittäisiin kym-

menjärjestelmässä seuraavasti

321π = 3 · π2 + 2 · π1 + 1 · π0 = 3π2 + 2π + 1

Historian saatossa on ollut myös muunlaisia lukujärjestelmiä, joissa esimerkik-

si on käytetty additiivista merkintätapaa. Esimerkiksi additiivisista lukujärjes-
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telmistä käy roomalaisten käyttämät roomalaiset numerot ja babylonialaisten

käyttämät babylonialaiset numerot. Roomalaiset numerot perustuvat kirjaimiin

I, V,X, L, C,D,M , joilla jokaisella on vastaava numeraalinen arvo I = 1, V = 5,

X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 ja M = 1000. Lukujärjestelmän luvut

saatiin laskemalla yhteen numeroiden arvot. Esimerkiksi V II on kymmenjärjes-

telmän luku 5 + 1 + 1 = 7. Roomalaisissa numeroissa käytettiin myös vähen-

nyslaskua merkinnöissä. Jos roomalaisen numeron edellä oli pienempi numero,

vähennettiin se isommasta. Tämä aiheuttaa ongelmatilanteita lukujen merkitse-

misessä, koska samaa lukua voidaan merkitä tällöin useammalla tavalla. Esimer-

kiksi luku neljä voitiin merkitä joko IV tai IIII. Roomalaiset numerot muo-

dostuvat helposti myös hyvin pitkiksi ja ovat näin hankalia käyttää. Esimerkiksi

MMMDCCCXXXXV III = 3848. Roomalaisia numeroita käytetään edelleen

jonkin verran. Esimerkiksi niitä käytetään joskus järjestyslukuina, niillä voidaan

ilmoittaan vuosilukuja tai niitä käytetään hallitsijoiden nimissä. Babylonialaisilla

numeroilla oli vain kaksi merkkiä: lukua yksi merkittiin yhdellä kiilalla ja lukua

kymmenen painamalla kirjoituspalkin kulma saveen, jolloin muodostui nuolen-

päätä muistuttava kuvio. Kiilojen ja nuolenpäiden lukumäärä kertoi lukujärjes-

telmän luvun. Esimerkiksi, jos saveen oli piirretty kolme kiilaa ja yksi nuolenpää,

tarkoitti se lukua 1 + 1 + 1 + 10 = 13. [4]

Esimerkki 6.12. Roomalainen luku XXCII merkittäisiin kymmenjärjestelmäs-

sä seuraavasti

XXCII = 100− 10− 10 + 1 + 1 = 82

Esimerkki 6.13. Käytetään seuraavassa esimerkissä merkkejä I ja < kuvaa-

maan babylonialaisten numeroiden kiilaa ja nuolenpäätä siten, että I on kiila ja

< on nuolenpää. Tällöin babylonialainen luku IIIIII <<<< merkittäisiin kym-

menjärjestelmässä seuraavasti

IIIIII <<<<= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 10 + 10 + 10 + 10 = 46
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7 Opetusmateriaaleja

Seuraavissa osioissa seurataan salamapeliopasta [1] sekä molemmilta ohjaajilta

saatuja ohjeita.

7.1 Murtoluvut

Murtolukujen opetus aloitetaan sanaston opettelusta. Apuvälineinä opetuksessa

on hyvä käyttää piirakkamalleja eli sektoripalasia. Piirakkamalleina voi käyttää

joko puisia, pahvisia tai jostain muusta materiaalista valmistettuja sektoreita tai

tietokoneelta virtuaalisia piirakkkamalleja. Aluksi olisi suotavaa, että oppilaalla

olisi konkreettisia paloja, mitä hän voi käsitellä itse käsissään. Tämän lisäksi op-

pilaalla tulisi olla muistiinpanovälineet. Menetelmässä oppilaalle esitetään sekto-

rinpalasia ja hänen pitää nimetä ne ja kertoa vastaava murtoluku. Oppilaan tulee

tehdä vihkoon muistiinpanoja siten, että hän piirtää piirakkamallin ja kirjoittaa

vastaavan murtoluvun sen viereen.

Opetus aloitetaan aivan alusta eli kokonaisesta ja puolikkaasta. Menetelmä toi-

mii samalla periaatteella kuin lukujen opetus. Aluksi esitetään kokonainen, sitten

puolikas ja lopulta näytetään, että kaksi puolikasta muodostaa yhden kokonai-

sen. Tämän jälkeen siirrytään kolmasosiin, neljäsosiin, viidesosiin ja kuudesosiin.

Näistä esitetään myös, kuinka ne muodostavat kokonaisen piirakkamallin 1.

Kuva 1: Kolmasosat

Kun murtolukujen käsitteet on opittu, voidaan siirtyä ylittämään ykköstä eli

tutustutaan sekalukuihin. Ylitys aloitetaan puolikkaista lisäämällä kokonaiseen

aluksi yksi puolikas jolloin saadaan muodostettua 11
2
= 3

2
. Lisätään uusi puolikas

jolloin saadaan murtoluku 2 = 4
2
. Jatketaan tätä esimerkiksi neljään kokonaiseen

asti. Kun asia hallitaan, siirrytään kolmasosiin ja käydään ylitys samalla tavalla

kuin puolikkaiden ylitys. Tämän jälkeen toistetaan menetelmää neljäsosiin.
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Tämän jälkeen voidaan ennen viidesosien ja kuudesosien ylitystä, käydä ylitystä

toisinpäin eli opetellaan murtoluvun lavennusta ja supistusta. Muodostetaan nel-

jäsosilla puolikas ja mietitään, kuinka monella neljäsosalla puolikas muodostettiin

eli saadaan murtoluku 1
2
= 2

4
. Opetellaan lavennusta ja supistusta muilla murto-

luvuilla esimerkiksi 2
2
= 4

4
, 3

2
= 6

4
jne. Seuraavaksi voidaan siirtyä viidesosan ja

kuudesosan ylityksiin ja kolmasosien lavennuksiin.

7.2 Lukusuora ja koordinaatisto

Tavoitteena on, että oppilas oppisi käyttämään lukusuoraa ja osaisi konstruoida

sen harpin ja viivaimen avulla. Tärkeää on myös, että oppilas tekee itse mahdol-

lisimman paljon. Samalla myös tutustutaan negatiivisiin lukuihin. Opettaminen

aloitetaan siitä, että lapsi piirtää viivaimen avulla suoran. Tämän jälkeen suo-

ralle piirretään nollakohta. Tässä vaiheessa olisi hyvä keskustella lapsen kanssa

lukusuoran ominaisuuksista. Miten luvut tulisi lukusuoralle piirtää? Kuinka

kaukana ne ovat toisistaan? Keksiikö hän mitään lukusuoraa muistuttavaa asiaa?

Oppilaan tulisi sitten piirtää harpin avulla lukusuoralle pisteet luvuille. Opetta-

jan on hyvä ohjata ja neuvoa oppilasta harpin käytössä. Luultavasti hän saattaa

käyttää harppia ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen lukusuoralle sijoitetaan

kokonaisluvut. Oppilaan kanssa on hyvä keskustella negatiivisista luvuista. Mitä

ne ovat? Missä niitä tarvitaan? Kun lukusuora on saatu valmiiksi, lasketaan sen

avulla yhteen ja vähennyslaskuja. Lukusuoran piirtämistä ja käyttöä kannattaa

harjoitella parin tuokion verran.

Seuraavaksi aloitetaan koordinaatiston piirtäminen. Tavoitteena on oppia

piirtämään koordinaatisto ja löytämään piste sieltä. Ennen piirtämistä olisi suo-

tavaa keskustella oppilaan kanssa, mitä kohtisuoruus tarkoittaa. Kolmioviivain

on hyvä apuväline sekä kohtisuoruuden selittämisessä että piirtämisvaiheessa.

Nyt neuvotaan oppilasta piirtämään toinen kohtisuora lukusuora siten, että se

kulkee alkuperäisen lukusuoran pisteen nolla kautta. Opettaja ohjaa oppilasta

lukusuorien piirtämisessä. Tämän jälkeen voidaan keskustella oppilaan kanssa

koordinaatiston ominaisuuksista ja piirtää muutama esimerkki piste koordinaa-

tistoon. Seuraavat tuokiot kannattaa aloittaa piirtämällä uusi koordinaatisto,

josta etsitään muutama piste. Aluksi kannattaa pysyä helpoissa pisteissä koordi-

naatiston ensimmäisessä neljänneksessä ja siirtyä siitä vaikeampiin pisteisiin.
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Bazia esitti hyvän tavan harjoitella koordinaatiston käyttöä. Oppilaan kanssa

tehdään kartta esimerkiksi hänen kodin takapihasta tai koulun etupihasta.

Kartta tehtäisiin niin, että yksi askel olisi yksi yksikkö koordinaatistossa. Kartan

tekeminen kannattaa aloittaa valitsemalla koordinaatiston nollakohta, eli origo.

Sen jälkeen valitaan akselien suunnat ja kartan koko, esimerkiksi viisikymmentä

askelta. Tämän jälkeen oppilas kulkee akselien suuntaisesti askelittain. ja merk-

kaa samalla karttaan vastaan tulevia maamerkkejä. Kulkureitit voi suunnitella

monella tavalla, mutta yksi hyvä keino on valita aluksi jompikumpi akseleista ja

kulkea koko ajan kohtisuorasti sitä akselia vastaan. Esimerkiksi valitaan x-akseli

ja ensimmäiseksi lähdetään kulkemaan y-akselin suuntaisesti origosta. Kun

päästään kartan päähän, palataan origoon ja kuljetaan y-akseli vastakkaiseen

suuntaan kartan päähän. Tämän jälkeen palataan taas origoon ja astutaan

yksi askel x-akselin suuntaisesti ja kuljetaan taas y-akselin suuntaisesti kartan

molempiin päihin. Tämän jälkeen palataan origoon ja otetaan x-akselilla kaksi

askelta samaan suuntaan kuin edellisellä kerralla ja toistetaan edellinen kohta.

Tätä jatketaan kunnes on saavutettu kartan pää x-akselin suuntaisesti, jonka

jälkeen sama tehdään x-akselin toiselle puolelle. Näin pihasta saadaan piirrettyä

kartta. Tämän menetelmän käyttö on huomattavasti miellyttävämpää keväällä

tai kesällä aurinkoisella säällä.

7.3 Postinpakkausmenetelmä

Postinpakkausmenetelmä on osa Jyväskylän yliopiston salamapelimenetelmän

kokeilua. Tässä menetelmässä on tarkoitus opettaa lukujärjestelmien peri-

aatteita, taulukon sujuvaa käyttöä, potensseja sekä hieman geometriaa. Itse

pakkausmenetelmä keskittyy binäärijärjestelmän oppimiseen, mikä on hyvä

keino tutustua lukujärjestelmiin. Opittua asiaa ja tietoa voidaan käyttää sitten

muiden lukujärjestelmien ymmärtämiseen. Menetelmää voi soveltaa myös muihin

lukujärjestelmiin. Tarvittava välineistö menetelmään on yksinkertainen ja löytyy

useimmista kodeista. Päätyökaluina ovat legopalikat tai vastaavan malliset kap-

paleet. Legopalikoiden lisäksi tarvitaan pahvia tai kartonkia ja askarteluvälineitä.

Bazia toteaa oppikirjassa lukujärjestelmien opetuksesta [1]: nykyisin ei koulussa

opeteta muita lukujärjestelmiä kuin kymmenjärjestelmää. Joko aineessa ei ole
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tarpeeksi aikaa tai muuta tehtävää on niin paljon. Ongelma onkin, ettei 10-

järjestelmän opettamiseen millään menetelmällä aina käytetä riittävästi aikaa.

Kannattaisi kuitenkin tehdä niin siitäkin syystä, että myöhempi potenssikäsit-

teen ymmärtäminen tulee samalla hyvin valmistelluksi, kun käsitellään suuria

lukuja, yli 1000 meneviä. Yksi tapa oppia kymmenjärjestelmä on käyttää myös

muita lukujärjestelmiä. Tällä lähestymistavalla on erityisiä etuja ja ainakin eri

lukujärjestelmien oppimisen voi aloittaa jo pienenä lapsena.

Menetelmän kehittäjä on Piotr Bazia ja seuraavat kappaleet ovat häneltä

saamiani ohjeita menetelmän opettamiseen. Menetelmä soveltuu jo 4 − 5 vuo-

siaille, mutta sitä voi soveltaa myös myöhemminkin. Oppimateriaalin apuna on

käytetty myös Bazian ja Kahanpään tekemää oppikirjaa [1].

7.3.1 Materiaali ja sen valmistaminen

Ensinnäkin tarvitaan:

1. 32 − 64 legopalikkaa tai vastaavanlaista palikkaa, joista suurin osa saman-

värisiä

2. erivärisiä kartonkeja tai pahveja siten, että löytyy ainakin viittä eri väriä

3. askarteluvälineitä, joissa on vähintään liimaa ja sakset

4. vihkon tai paperia, johon oppilas tekee muistiinpanot pakkaamisesta

5. muistiinpanovälineet, joista löytyy erivärisiä kyniä.

Kuva 2: Yksi sininen laatikko, johon mahtuu kaksi palikkaa

Opettajan pitää rakentaa �postipaketteja� menetelmää varten. Paketit voi raken-

taa oppilaan kanssa, jos aikaa on hyvin käytettävissä tai opetus tapahtuu kotona.
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Tällöin voi pitää pieniä askartelutuokioita, joilla rakennetaan postipaketteja. Sa-

malla saadaan motivoitua oppilasta, kun hän myöhemmin käyttää itse tekemiään

paketteja laskemisessa. Ensimmäinen pakkaus tulee rakentaa siten, että sen si-

sään mahtuu kaksi legopalikkaa kuten kuvassa 2. Leikataan kuvassa 3 nähtävät

rastitetut sivun osat, jolloin saadaan taivuteltua siitä kuvan 2 mukainen laatikko.

Liimataan sivujen jatkeet kiinni viereisiin sivuihin.

Kuva 3: Postipakettilaatikon pohjapiirrustus

Pakkauksista pitää tehdä erikokoisia siten, että suurempaan mahtuu aina kaksi

pienempää laatikkoa. Erikokoisten laatikkojen tulisi olla erivärisiä, kuten ku-

vassa 4 olevat laatikot. Näin lapsi pystyy erottamaan paremmin eri kantaluvun

potensseja kuvaavat laatikot sekä merkitsemään tulevaan taulukkoon värikoo-

dein paketit. Postinpakkausmenetelmän ohjeissa käytetään valitsemiani värejä

laatikoille, mutta ne voidaan muuttaa tarvittaessa muiksi. Tässä ohjeessa värit

ja pakkauksen koot on valittu seuraavalla tavalla:

Kuva 4: Eri kokoisia ja värisiä laatikoita

• Siniseen laatikkoon mahtuu kaksi palikkaa

• Keltaiseen laatikkoon mahtuu kaksi sinistä laatikkoa
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• Punaiseen laatikkoon mahtuu kaksi keltaista laatikkoa

• Mustaan laatikkoon mahtuu kaksi punaista laatikkoa

• Vihreään laatikkoon mahtuu kaksi mustaa laatikkoa

Välineiden lisäksi menetelmää varten pitää olla sopiva tila, josta löytyy pöytä ja

tuoleja.

7.3.2 Menetelmän käyttäminen opetuksessa

Ensimmäinen vaihe: Postinpakkaaminen ja samalla binäärijärjestelmän opetta-

minen aloitetaan tutustumalla pakkaamiseen. Oppilaalle kerrotaan, että �posti�

pakkaa legot ja pakkaukset aina silloin, kun niitä on kaksi. Esimerkiksi oppilaan

pitää pakata kaksi palikkaa. Tällöin hän ottaa sinisen laatikon, johon mahtuu

kaksi palikkaa, ja pakkaa palikat laatikkoon. Jos oppilaalla on kaksi täyttä sinistä

laatikkoa, pakkaa hän ne isompaan laatikkoon eli keltaiseen, johon mahtuu kaksi

sinistä laatikkoa. Kun oppilaalla on kaksi täyttä keltaista laatikkoa, pakkaa hän

ne taas isompaan punaiseen laatikkoon. Sama prosessi toistuu niin kauan kuin

sitä halutaan jatkaa. Pakkaamisen lisäksi posti myös kirjaa ylös pakettien mää-

rät taulukkoon. Taulukon tekeminen ja sen käyttö neuvotaan seuraavassa kappa-

leessa 7.3.3. Alussa pakkaaminen aloitetaan muutamalla palikalla, joiden määrää

kasvatetaan vähitellen. Jokaisessa vaiheessa on tärkeää, että oppilas itse pakkaa

palikat.

Kun pakkausmenetelmän periaate ja kirjanpito on käyty läpi, aloitetaan harjoit-

telu yhdestä legopalikasta ja lisätään niitä tilanteeseen yksi kerrallaan. Ensim-

mäistä legoa ei pakata mihinkään. Seuraavaksi oppilas ottaa yhden legopalikan

lisää, jolloin hänellä on kaksi palikkaa. Ne pakataan siniseen laatikkoon kuvan 2

mukaisesti.

Kun oppilaalla on kolme palikkaa, on kaksi jo pakattuna laatikkoon ja yksi jää

ilman pakkausta. Neljäs palikka muodostaa kolmannen kanssa taas parin jolloin

ne pakataan siniseen laatikkoon. Nyt oppilaalla on kaksi samankokoista ja vä-

ristä laatikkoa, joten ne täytyy pakata isompaan keltaiseen laatikkoon kuvan 5

mukaisesti.
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Kuva 5: Yksi keltainen laatikko, kaksi sinistä laatikkoa ja neljä palikkaa

Viides legopalikka jää taas parittomana ilman pakkausta. Kuudes palikka paka-

taan viidennen kanssa laatikkoon, jolloin oppilaalla on kuvan 6 mukainen tilan-

ne, jossa on kaksi sinistä laatikkoa pakattuna keltaiseen laatikkoon ja yksi erilli-

nen sininen laatikko. Kahdeksannen palikan kohdalla pakataan taas kaksi sinistä

laatikkoa keltaiseen laatikkoon, jolloin päästään tilanteeseen, jossa oppilaalla on

kaksi täyttä keltaista laatikkoa. Tällöin hän ottaa isomman punaisen laatikon ja

pakkaa kaksi täyttä keltaista laatikkoa siihen. Kun oppilas on oppinut pakkaus-

menetelmän, voi oppilas pakata loput palikat omatoimisesti ja opettaja pyrkii

vain ohjaamaan tarvittaessa. Pakkaamista jatketaan kunnes oppilas hallitsee sen

hyvin. Olisi kenties suotavaa opetella pakkaamaan palikoita ainakin lukuun 32

asti, jolloin oltaisiin luvun kaksi viidennessä potenssissa eli binäärijärjestelmän

luvussa 1000002. Kuitenkin on parempi lopettaa leikki ennen kuin se käy tylsäksi

oppilaalle.

Kuva 6: Yksi keltainen laatikko, kolme sinistä laatikkoa, joista kaksi pakattu
keltaisen sisälle.

Toinen vaihe: Kun pakkaaminen on sujuvaa ja oppilas hallitsee sen, voidaan siir-

tyä postinpakkausleikissä seuraavaan vaiheeseen. Nyt oppilaalle annetaan erimää-

riä palikoita, jotka hänen pitää pakata ja taulukoida. Esimerkiksi annetaan aluksi

seitsemän palikkaa, sitten kaksitoista, kaksikymmentäkolme jne. Tätä jatketaan,
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kunnes lukujen taulukointi ja pakkaaminen onnistuvat sujuvasti. Tämän jälkeen

oppilaalle annetaan taulukosta yksi rivi, jonka perusteella hänen täytyy pakata

palikat ja saada selville kuinka monta palikkaa on yhteensä. Toisin sanoen anne-

taan oppilaalle binääriluku esimerkiksi 10112, joka pitää pakata laatikoihin. Myös

tätä vaihetta harjoitellaan niin kauan, että oppilas hallitsee sen. Opettaja voi

myös vaihtaa rooleja oppilaan kanssa siten, että oppilas antaa pakkaustehtäviä

opettajalla.

Kolmas vaihe: Seuraavaksi on jättetään laatikot pois. Oppilaalle selitetään, et-

tä muitankin asioita kuin laatikoita voidaan pakata samalla periaatteella. Esi-

merkiksi pisteitä voidaan "pakata"isompiin joukkoihin. Esimerkiksi viisi pistettä

voidaan pakata väreillä kuvan 7 mukaisesti. Menetelmässä on hyvä käyttää sa-

moja värejä pakkaamiseen kuin pakettien kanssa. Oppilaan kannattaa aloittaa

muutamalla pisteellä ja lisätä uusiin tehtäviin oppilaalle sopiva määrä pisteitä.

Jos oppilas oli oppinut postinpakkausmenetelmän hyvin, voi hän oppia pisteiden

pakkaamisen nopeasti, jolloin voidaan lisätä pisteiden määrää nopeammin. Jos

oppilas taas tarvitsee harjoittelua, voidaan pisteitä lisätä yksi kerrallaan.

Kuva 7: Vasemmalla viisi pistettä ja oikealla nämä viisi pistettä pakattuna.

7.3.3 Postinpakkausmenetelmän kirjanpito ja taulukointi

Taulukoinnissa voi ottaa huomioon oppilaan iän ja muokata sitä oppilaalle sopi-

vammaksi. Esimerkiksi yksinkertaistaa merkintöjä nuoremmille oppilaille jättä-

mällä luvut pois ja merkkaamalla X kohtaan, johon tulisi normaalista merkintä
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1. Oppilas tekee vihkoon kuvan 8 mukaisen taulukon, missä on sarake jokaiselle

laatikon koolle sekä legopalikoille.

Kuva 8: Postinpakkausmenetelmän taulukko

Kuvassa 9 on tuokiolla oppilaan itse tekemä taulukko.Taulukon tekemisessä opet-

tajan kannattaa ohjata oppilasta siten, että jokaiseen sarakkeeseen tulee haluttua

pakkausta vastaava värikoodi kuten kuvassa8.

Kuva 9: Oppilaan oma taulukko ja sen merkinnät

Värien käyttö taulukossa auttaa oppilasta hahmottamaan taulukkoa paremmin

ja yhdistämään laatikot taulukon sarakkeisiin. Sarakkeiden värit ovat samat kuin

laatikoiden eli:

• ensimmäinen sarake oikealta eli viimeinen sarake vastaa yhtä pakkaamaton-
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ta palikkaa

• toinen sarake oikealta vastaa sinistä laatikkoa

• kolmas sarake oikealta vastaa keltaista laatikkoa

• neljäs sarake oikealta vastaa punaista laatikkoa

• viides sarake oikealta vastaa mustaa laatikkoa

• kuudes sarake oikealta vastaa vihreää laatikkoa.

Rivit kannattaa myös numeroida, jolloin rivimäärästä voidaan helposti lukea pa-

likoiden määrä eli kymmenjärjestelmän luku. Oppilas voi myös merkata sarak-

keisiin, että kuinka monta palikkaa kyseiseen laatikkoon mahtuu kuten kuvassa

8. Tosin tämä voidaan tehdä myöhemmässäkin vaiheessa, jolloin oppilas on it-

se kokeillut, montako palikkaa mihinkin laatikkoon mahtuu. Näin oppilas saa jo

ensimmäisen kosketuksen luvun kaksi potensseihin ja potenssilaskuihin.

Yksi palikka eli luku 1 merkitään taulukkoon kuvan 10 mukaisesti. Pakkauskoodi

tilanteelle luetaan riviltä. Yhden palikan pakkauskoodi on 12

Kuva 10: Yhden palikan taulukointi

Kun oppilaalla on kaksi palikkaa, on hänellä pakattuna yksi täysi sininen laatik-

ko. Taulukkoon merkitään viimeiseen sarakkeeseen 0 ja siniseen sarakkeeseen 1.

Tällöin taulukkoon muodostuu pakkauskoodi 102, mikä voidaan nähdä kuvasta

11.

Kuva 11: Kahden palikan taulukointi

Kun oppilaalla on kolme palikkaa, pakataan kaksi siniseen laatikkoon ja yksi pa-

likka jää ilman laatikkoa. Tällöin merkitään taulukkoon viimeiseen sarakkeeseen

1 ja siniseen sarakkeeseen 1 kuten kuvassa 12. Muodostunut pakkauskoodi on 112.
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Kuva 12: Kolmen palikan taulukointi

Taulukointia jatketaan eteenpäin vastaavalla tavalla. Kuvasta 13 löytyy taulukko

täytettynä lukuun 32 asti.

Kuva 13: Taulukon täyttäminen lukuun 32 asti.

Nyt on sopiva aika jutella oppilaan kanssa ja pohtia järjestelmän mekaniikkaa

ja toimintaperiaatteita. Oppilas voi myös omin sanoin kuvailla, kuinka järjestel-

mä toimii ja keksiä jonkin esimerkin siitä. Tästä voitaisiin siirtyä keskustelemaan

pakkauksien koosta ja siten myös potensseista. Oppilaalle olisi hyvä muodostaa

alustava käsitys potenssista; kuinka ne muodostetaan ja mitä ne tarkoittavat.
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Potenssia voidaan käsitellä kertolaskun kannalta tai lähestyä sitä geometrisesti

neliön ja kuution avulla. Oppilaalle voidaan esittää myös potenssimerkintä har-

kintaa käyttäen. Tavoitteena olisi kuitenkin, että oppilas tietäisi, kuinka seuraava

potenssi binäärijärjestelmässä saadaan. Helpoin keino on tietenkin kertoa edel-

linen lukumäärä kantaluvulla, eli tässä tapauksessa kahdella. Tällöin potenssin

käsite saattaa jäädä hieman etäiseksi. Ehkä oppilas on käyttänyt juuri edellä esi-

tettyä keinoa laskiessaan pakkauksien kokoja.

7.4 Muut lukujärjestelmät

Seuraava vaihe on tärkeä osa menetelmää, koska siinä oppilas pääse itse sovelta-

maan oppimaansa asiaa. Oppilaalle annetaan tehtäväksi muodostaa lukujärjestel-

mä luvulle kolme käyttäen hyväkseen opittuja tietoja binäärijärjestelmästä. Opet-

tajan tulee ottaa tässä ohjaajan rooli ja antaa lapsen suunnitella järjestelmäänsä

itse. Tämä vaihe poikkeaa suuresti muista salamapelimenetelmän vaiheista, sillä

muulloin opettajan rooli on olla oppilaan tiedon ja oppimisen lähde. Tämä tuokin

uuden näkökulman ja tutkimisen kohteen kokeiluun.

Oppilas voi suunnitella ja rakentaa esimerkiksi lukujärjestelmän, jonka kantaluku

on kolme. Myös tässä vaiheessa voidaan rakentaa laatikoita lukujärjestelmää var-

ten. Oppilas suunnittelee taulukoinnin lukujärjestelmälle ja opettaa sen opetta-

jalle. Oppilas voi myös suunnitella uusia tehtäviä opettajalle eri lukujärjestelmien

pakkaamisesta.

7.5 Potenssin opettaminen

Potenssin käsitteen opettamisessa voidaan käyttää apuna geometriaa. Neliötä ja

kuutiota voidaan havainnollistaa legopalikoilla, jolloin yksikkönä on yksi lego-

palikka. Neliön tapauksessa neliömetri olisi yhden legopalikan pinta-ala, kuten

myös kuutiolle yksi kuutiometri olisi yhden legopalikan tilavuus. Näin voitaisiin

rakentaa ja muodostaa kuutioita ja neliöitä luvuille 1 − 10. Isommille luvuille

tarvittavien palikoiden määrä kasvaa suureksi ja voi olla näin työlästä rakentaa.

Esimerkiksi luvun kaksi neliön kasaamiseen tarvitaan neljä palikkaa kuten kuvas-

sa, jolloin neliön sivu olisi kaksi palikkaa. Luvun kaksi kuutio saataisiin kahdek-
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sasta palikasta kuvan mukaisesti, jolloin yksi kuution sivu olisi kaksi palikkaa.

Luvun viisi neliössä sivu olisi viisi palikkaa ja pinta-alan muodostaisi 25 lego-

palikkaa. Kuutioon tarvittaisiin 125 palikkaa, mikä tosin voisi olla työläs tehdä.

Näin saadaan muodostettua yhteys opitun asian ja geometrian välille.
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8 Tutkimustulokset

Tässä osiossa käsitellään Eetun oppimistuloksia ja menetelmän soveltuvuutta lah-

jakkaalle oppilaalle. Materiaalina toimii tuokioilla kuvattu videomateriaali, jota

analysoidaan seuraavaksi. Postinpakkausmenetelmä ja sen periaatteet käsitellään

luvussa 7.3 ja lukujärjestelmä luvussa 6.

Videomerkintä 17.3.11

Tunnilla jatkettiin taulukon täyttämistä ja postinpakkausmenetelmän har-

joittelua. Viime kerralla oltiin jääty lukuun 16. Eetu jatkoi postinpakkaamista

luvusta 17 ja pakkasi palikat laatikoihin. Eetu luetteli taulukkoon tulevan koodin

ääneen "yksi, nolla, nolla, nolla, yksi". Myös seuraavat palikkamäärät lukuun

25 asti menivät oikein. Eetun tuokio oli koulun ruokalassa ja tuokio jouduttiin

keskeyttämään ruokailijoiden tullessa syömään.

Pakkaaminen alkaa olla Eetulla hyvin sujuvaa, eikä virheitä tule ollenkaan.

Eetu on hyvin tarkka merkinnöissä sekä vastauksissaan. Valitettavasti välillä

tuokioiden pituutta jouduttiin soveltamaan koulun tilojen mukaan. Joskus tuo-

kiot pidettiin myös käytävillä, missä taustamelua saattoi olla paljon. Eetu pystyi

silti keskittymään hyvin laskemiseen, eivätkä taustaäänet vaikuttaneet hänen

keskittymiseen merkittävästi.

Videomerkintä 23.3.11

Eetulla on tehtävänä taulukoida vihkoon eri määriä palikoita. Saatuaan pa-

likat Eetu aloittaa pakkaamisen. Kun tehtävä valmistuu, kirjaa hän vihkoon

pakkauskoodin eli palikoiden määrän binäärijärjestelmässä. Kun ensimmäinen

tehtävä on saatu valmiiksi, pyytää hän seuraavaa tehtävää ja aloittaa taas pak-

kaamisen ja kirjaamisen. Eetu tekee taulukointia hyvin keskittyneesti ja tarkistaa

ajoittain vihkosta, mitä on merkinnyt sinne. Eetu suorittaa loput taulukointi-

tehtävät ongelmitta. Lopuksi vielä kokeilimme laatikoiden avulla, osasiko Eetu

kertoa mikä luku on kyseessä, jos esimerkiksi hänen edessään oli yksi sininen

laatikko, yksi keltainen laatikko ja yksi musta laaatikko. Tähän Eetu vastasi kak-

sikymmentäkaksi, mikä oli oikea vastaus. Loput tehtävät sujuivat myös ongelmitta.
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Postinpakkausmenetelmässä olevat laskutoimitukset eivät tuottaneet Eetul-

le vaikeuksia. Vastaukset tulivat nopeasti ja ne olivat oikein. Eetulla on erittäin

hyvä päässälaskutaito. Eetun työskentely oli myös hyvin motivoitunutta.

Videomerkintä 4.5.11

Tunnin aiheena pakkausmenetelmän soveltaminen muihin lukujärjestelmiin.

Aluksi tunnille mietittiin, mitkä luvut merkitään viisikantaisessa lukujärjestel-

mässä taulukon sarakkeisiin. Eetu vastasi, että sarakkeisiin laitetaan "ykkönen,

viitonen kakskytviis". Kysyttäessä seuraavaa saraketta, Eetu vastasi satakaksi-

kymmentäviisi. Tämän jälkeen Eetu teki vihkoon taulukon lukujärjestelmästä.

Eetu osasi soveltaa aiemmilla kerroilla opittua binäärijärjestelmän pakkaa-

mista uuteen lukujärjestelmään. Hän hallitsi myös taulukoinnin ja pakkaamisen

uudessa lukujärjestelmässä hyvin. Eetu osoitti myös, että pystyy soveltamaan

aiemmin opittua. Eetun matemaattisen lahjakkuuden pystyi hyvin havaitsemaan

hänen kyvystään soveltaa jo opittua asiaa. Olin jo etukäteen saanut tiedon

Eetun matemaattisista lahjakkuuksista sekä ohjaavalta opettajaltani että edel-

liseltä salamapeliopettajalta. Myös opettajan kanssa käydyt keskustelut Eetun

matematiikan edistymisestä vahvistivat edellä mainitun.

Videomerkintä 9.5.11

Eetu esittää opeteltua postinpakkausmenetelmää kymmenjärjestelmän avulla

seuraavalle gradu-tutkijalle, joka jatkaa tutkimusta syksyllä. Eetu piirtää aluksi

vihkoon taulukon ja selittää samalla, kuinka taulukko tehdään ja täytetään.

Hän piirtää aluksi taulukkon viivat ja täyttää taulukon yläreunaan sarakkeiden

luvut eli kymmenpotenssit. Eetu halusi tehdä sarakkeet kymmeneen miljoonaan

asti ja sanoi kymmenpotenssit vielä miljardiin asti. Tämän jälkeen hän täytti

riveille lukuja järjestyksessä ja samalla taulukoi ne pakettikoodina riville. Kun

taulukointia oli tehty tarpeeksi esitti opettaja vihkotehtävänä, että mikä luku on

10210, johon Eetu vastasi heti oikein. Opettaja jatkoi vielä muutamalla saman-

kaltaisella laskulla, joihin Eetu osasi vastata heti oikein. Tämän jälkeen opettaja

kysyi, mitä yhteistä luvuilla on. Eetun vastattua kysymykseen opettaja selitti,

että kymmenjärjestelmä toimii matematiikassa perus lukujärjestelmänä. Tällöin

lukujärjestelmään ei merkitä erikseen kantalukua näkyviin. Tähän Eetu vastasi,
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että aika helppoo.

Eetu osasi selittää uudelle opettajalle menetelmän periaatteet ja selittää,

kuinka pakkaaminen tapahtuu. Potenssin laskeminen onnistui tietyille kantalu-

vuille. Eetu osaa soveltaa oppimaansa postinpakkausmenetelmää.

Eetu sai postinpakkausmenetelmästä oppismiskokemuksia ja oppi käyttämään

menetelmää. Hän ymmärsi näin jonkin asteisesti eri lukujärjestelmiä ja luvun

potenssia. Eetu oli koko tutkimuksen ajan motivoitunut ja vastasi kysymyksiin

reippaasti. Postinpakkausmenetelmän leikinomaisuus sopi hänelle ja sai hänet in-

nostumaan lukujärjestelmien käsittelystä. Vaikka kyseessä oli vain yhden lahjak-

kaan oppilaan tutkiminen, soveltui menetelmä hyvin hänelle. Lahjakas oppilas op-

pi menetelmän avulla tavoitteena olleet oppikokonaisuudet. Tästä ei kuitenkaan

voida vielä johtaa tulosta, että menetelmä toimisi kaikille lahjakkaille oppilaille.

Tarkempia tuloksia varten tulisi menetelmää kokeilla isomman tutkimusryhmän

kanssa. Tässä tutkielmassa saatu tulos antaa pohjaa sille, että menetelmän tut-

kimusta kannattaa jatkaa.
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9 Pohdintaa

9.1 Miten salamapelimenetelmä soveltuu lahjakkaan oppi-

laan eriyttämiseen?

Tutkimuksessa olevia oppilaita on vain viisi, joten tuloksia käsitellään vain laa-

dullisesti. Tarkempien tuloksien tekemiseen ja analysointiin vaadittaisiin isompaa

otantaa. Nyt tutkittavat oppilaat koostuvat halukkaista, joten heitä ei ole valittu

sattumanvaraisesti. Mitään verrokkiryhmää ei ole tutkimuksen missään vaihees-

sa ollut vielä mukana. Tutkimuksen nykytilasta saa lisätietoa menetelmän koti-

sivuilta, josta voi myös löytää muiden tutkimusta tehneiden opiskelijoiden pro

gradu-tutkielmia.

Salamapeliopetuksessa on monia eriyttämistä tukevia asioita. Koko menetelmä

perustuu siihen, että opetus suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan mukaan. Ope-

tusta pystytään nopeuttamaan tai hidastamaan tarpeen mukaan. Vaikeustaso voi-

daan asettaa jokaiselle oppilaalle erikseen. Toisaalta menetelmässä käydään asiat

tietyssä järjestyksessä, jolloin jotkin käytävistä asioista voivat olla liian helppo-

ja lahjakkaammille oppilaille. Salamapelimenetelmä ja varsinkin sen ensimmäi-

set vaiheet perustuu rutiininomaiseen laskutekniikan opiskeluun. Tältä osin sala-

mapelimenetelmän soveltuvuutta lahjakkaille oppilaille voitaisiin kyseenalaistaa.

Tarjoaako se tarpeeksi haastetta heille? Nopeasti oppivalla oppilaalla pitäisi huo-

mioida, että opetus ei käy liian helpoksi. Tosin näissä tapauksissa voidaan soveltaa

menetelmää ja käydä asiat nopeammin tai hypätä seuraavaan vaiheeseen.

Koska salamapeliopetus lähestyy opetusta leikinomaisuuden ja oppilaan viihty-

vyyden ja motivoinnin kautta, tulevat oppilaat pääsääntöisesti mielellään tuo-

kioille. Oppilaiden viihtyvyyttä myös parantaa tuokioiden lyhytkestoisuus, jolloin

he eivät ehdi pitkästyä. Vaikka kaksospojista toinen joutui odottamaan vuoroaan

tuokioilla, jaksoi vuoroaan odottava poika odottaa ja leikkiä salamapelimenetel-

män tarvikkeilla itsenäisesti. Vaikka Kallella oli välillä vaikeaa motivoitua tuo-

kioille tulemiseen, usein hän tuokioiden jälkeen olisi halunnut jäädä leikkimään

esimerkiksi legopalikoilla. Jo pitempään salamapeliopetukseen osallistuneilla lap-

silla, eli Timolla, Pekalla ja Kaisalla, tuokioista oli tullut osa arkipäivää ja rutiinia.

He tunsivat ja tiesivät, miten tuokioilla toimittaisiin.
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Salamapelimateriaalia ei ollut vielä tutkimukseni alussa esitettyä enempää, mutta

sitä valmistuu ja suomennetaan koko ajan lisää. Menetelmää pystyy myös sovel-

tamaan moneen muuhun matematiikan tai muun oppiaineen asiakokonaisuuteen.

Tämä tosin vaatii opettajalta tai vanhemmilta oma-aloitteisuutta ja aikaa. Sala-

mapelimenetelmä perustuu osittain siihen, että oppilas voi ja haluaa harrastaa ja

leikkiä menetelmän mukaan myös vanhempiensa sekä ikätoveriensa kanssa. Täl-

lä hetkellä salamapelikokeilu on sen verran pieni, että se koskee vain muutamaa

oppilasta yhdessä koulussa. Muut oppilaat eivät välttämättä edes ole opiskelleet

tuokioilla käytyjä matematiikan asioita oppitunneilla eivätkä ole olleet salamape-

liopetuksessa. Näin ollen oppilailla ei ole vielä vertaistukea muista oppilaista.

Eetu osallistui koulussa vuosiastetta ylempien matematiikan tunneille ja hänet

luultavasti siirretään vuosiasteella ylemmäksi. Salamapeliopetus voisi tuoda hä-

nelle lisää tarvittavaa haastetta ja materiaalia matematiikan opiskeluun. Salama-

peliopetuksessa ei seurata opetussuunnitelmassa tehtyjä tavoitteita, jolloin mene-

telmä ei häiritse matematiikantuntien opetusta. Eetulle suunniteltiin salamapeli-

menetelmässä opetettavaksi koordinaatisto, lukujärjestelmät ja funktiot. Tämän

tutkielman aikana hänen kanssaan käytiin koordinaatistoa ja lukujärjestelmiä,

jotka oli asetettu hänelle kevään tavoitteiksi. Tuokioilla hän oli erittäin motivoi-

tunut ja vastaanottavainen ja selvästi yksityisopetus sopi hänelle. Tosin se saattoi

vielä entisestään saattaa häntä erityisasemaan muihin oppilaisiin nähden, koska

hän osallistuu vuotta vanhempien oppilaiden tunneille.

Opettajalle salamapelimenetelmä tarjoaa yhden lisäkeinon opetukseen. Menetel-

män opettaminen on helppo sisäistää ja materiaalit ovat helposti hankittavissa,

ellei niitä jo löydy valmiina. Menetelmää pystytään tarvittaessa muokkaamaan

haluttuun suuntaan ja täten soveltamaan eriyttämiseen. Menetelmä soveltuu sekä

heikompien että lahjakkaampien oppilaiden opettamiseen, kun tavoitteet asete-

taan jokaisen oppilaan tason mukaisesti. Menetelmässä edetään johdonmukaisesti,

eikä se vaadi aiempaa tietotasoa matematiikasta.

Kuitenkin tulee muistaa, että tutkimus on vasta alkutaipaleella ja hyvin pieni-

muotoinen. Johtopäätöksien tai syvempien analyysien tekeminen aineiston poh-

jalta olisi vielä tässä vaiheessa turhaa ja hankalaa. Tosin tutkimus on antanut

viitteitä, että menetelmä voisi olla varteenotettava vaihtoehto lahjakkaan oppi-

laan opetukseen ja että sitä kannattaa tutkia lisää.
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9.2 Soveltuuko postinpakkausmenetelmä lukujärjestelmien

opetukseen?

Onko järkevää opettaa lukujärjestelmiä ja erityisesti binäärijärjestelmää alle kou-

luikäisille ja alakoululaisille? Menetelmä sinänsä saadaan muokattua myös alle

kouluikäisille, vaikka lukujen kirjoittaminen voi tällöin olla ongelmallista. Voi jopa

ajatella, että matematiikan kannalta saattaisi olla eduksi, ettei desimaalijärjes-

telmä ole päässyt "turmelemaan"vastaanottavaista nuorta mieltä. Lapsi pärjää

toisaalta postinpakkusleikissä aivan hyvin, vaikka ei olisi vielä oppinut "laske-

maan"tavallisin kymmenkantaisin lukusanoin.[1]

Menetelmässä ei opita pelkästää lukujärjestelmiä, vaan samalla oppilas oppii po-

tenssilaskentaa. Koska menetelmä on ongelmalähtöistä, kehittää se myös loogista

päättelyä ja ongelmanratkaisua. Menetelmä poikkeaa salamapeliopetuksen opet-

tajajohtoisesta opetuksesta ja asettaa oppilaan isompaan rooliin tuokioilla. Lego-

palikoiden käsittely ja pakkaaminen voi kehittää avaruudellisesta hahmottamista.

Postinpakkausmenetelmä lähestyy aihetta leikin kautta. Tämän vuoksi aihetta pi-

täisi olla helppo lähestyä ja se soveltuu nuorille. Samalla se myös rajoittaa mene-

telmän käyttöä. Vaikka se soveltuu myös vanhemmille oppilaille, on se suunnattu

alakouluikäisille ja sitä nuoremmille. Erityisesti esikouluikäisille ja sitä nuorem-

mille menetelmä soveltuu hyvin leikinomaisen lähestymisensä vuoksi, kun teoria

lukujärjestelmissä pidetään vaan tarpeeksi yksinkertaisena. Legopalikoiden käsit-

tely itsessään on nuorille motivoivaa.

Oma aineistoni postinpakkausmenetelmän sopivuudesta koostuu yhdelle oppilaal-

le tehdystä opetuksesta. Menetelmää ei oltu vielä tutkimukseni aikana testattu

muiden oppilaiden kanssa. Tämän vuoksi asiasta ei voida ilman jatkotutkimuksia

tehdä lopullista arviota. Eetulle menetelmä soveltui hyvin. Hän oppi sen avul-

la binäärijärjestelmää, lukujärjestelmiä ja potenssin alkeita. Menetelmä ei ollut

liian vaikea hänelle. Haastetta olisi voitu vaikka lisätä hänen osaltaan. Keväälle

asetetut tavoitteet salamapelissä etenemisen suhteen saavutettiin Eetun kohdal-

la. Salamapelimenetelmän mukaisesti ei Eetulle pidetty koetta lukujärjestelmis-

tä eivätkä ne kuulu opetussuunnitelmaan alakoulussa. Täten mitään kirjallista

arviota ei ole asian osaamisesta, mutta tuokioilla suullisesti käytyjen tehtävien

perusteella Eetu selvästi hallitsi postinpakkausmenetelmän ja täten binäärijär-
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jestelmän. Eetun tuokiot on tallennettu videolle ja ne on Jyväskylän yliopiston

salamapeliopetuksen hallussa.
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10 Pythagoraan kolmikot

Tässä osiossa käydään tutkielman matemaattista osaa, joka ei liity salamapelio-

petukseen. Tämä tehdään pro gradu-tutkielmaan osana, jossa osoitetaan mate-

maattinen osaaminen. Tutkielman matemaattisen osan aiheena on Pythagoraan

kolmikot ja tässä osiossa seurataan Rowan yliopistossa tehtyä tutkimusta [3]. Nä-

mä kolmikot sisältävät kolme kokonaislukua (a, b, c), joille pätee a2 + b2 = c2.

Vaikka kaikki Pythagoraan kolmikon luvut toteuttavat Pythagoraan lauseen, ei-

vät kaikki Pythagoraan lauseen ratkaisut ole Pythagoraan kolmikkoja. Esimerkik-

si kolmikko (1, 1,
√
2) toteuttaa Pythagoraan lauseen, mutta ei ole Pythagoraan

kolmikko, koska
√
2 on irrationaaliluku.

10.1 Pythagoraan kolmioihin ja kolmikkoihin liittyviä mää-

ritelmiä ja lauseita

Määritelmä 10.1. Olkoot a, b ja c positiivisia kokonaislukuja siten, että

a2 + b2 = c2

Tällöin (a, b, c) on Pythagoraan kolmikko.

Määritelmä 10.2. Pythagoraan kolmio on suorakulmainen kolmio, jonka sivut

a, b ja c muodostavat Pythagoraan kolmikon.

Määritelmä 10.3. Olkoon (a, b, c) on Pythagoraan kolmikko. Pythagoraan kol-

mikko on jaoton, jos a, b ja c ovat keskenään jaottomia eli niillä ei ole yhteisiä

tekijöitä.

Esimerkki 10.4. (3, 4, 5) ja (5, 12, 13) ovat Pythagoraan kolmikkoja, koska 32 +

42 = 52 ja 52 + 122 = 132. Nämä ovat myös jaottomia Pythagoraan kolmikkoja.

Lause 10.5. Jos (a, b, c) on jaoton Pythagoraan kolmikko, niin luvuilla a ja b on

eri pariteetti.

Todistus. Tarkastetaan lukujen a ja b eri pariteetit. Oletetaan, että a ja b ovat

molemmat parillisia. Tällöin näiden lukujen neliöt ovat myös parillisia sekä niiden

summa a2 + b2 on parillinen. Nyt luku c2 = a2 + b2 on parillinen ja myös luvun
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neliöjuuri c on parillinen. Tämä on kuitenkin ristiriidassa kolmikon jaottomuuden

kanssa, koska luvut a ja c sekä b ja c ovat jaollisia luvulla kaksi.

Oletetaan seuraavaksi, että luvut a ja b ovat parittomia. Tällöin lukujen neliöt

ovat parittomia ja niiden summa a2 + b2 = c2 on parillinen. Koska luku c2 on

parillinen, on sen neliöjuuri c myös parillinen eli jaollinen luvulla kaksi. Tällöin

neliön c2 täytyy olla jaollinen luvulla neljä. Koska a ja b ovat parittomia, niin

a = 2k + 1 ja b = 2l + 1 joillakin positiivisilla kokonaisluvuilla k ja l. Tällöin

summa

a2+b2 = (2k+1)2+(2l+1)2 = 4k2+4k+1+4l2+4l+1 = 4(k2+l2+k+l)+2 = c2

ei ole jaollinen luvulla neljä, joten a ja b eivät voi molemmat olla parittomia.

Ainoa vaihtoehto on, että luvuilla a ja b on eri pariteetti ja luku c on pariton.

Huomautus 10.6. Koska luvuilla a ja b on eri pariteetti, täytyy toisen olla

parillinen ja toisen pariton. Jos (a, b, c) on jaoton kolmikko, niin c:n täytyy olla

pariton, koska muuten se olisi jaollinen lukujen a tai b kanssa. Jos a on parillinen,

niin b ja c ovat parittomia.

Tarkastellaan seuraavaksi Pythagoraan kolmion pinta-alaa Heronin kaavan avul-

la, sekä Eukleideen kaavaa, jonka avulla saadaan tuotettua osa Pythagoraan kol-

mioista.

Lause 10.7. Olkoot a, b ja c kolmion sivuja ja s = 1
2
(a + b + c) puolet kolmion

piiristä eli puolipiiri. Tällöin kolmion pinta-ala on

A =
√
s(s− a)(s− b)(s− c).

Lause 10.8. Olkoon (a, b, c) jaoton Pythagoraan kolmikko. Tällöin on olemassa

positiiviset kokonaisluvut m ja n siten, että

a = 2mn

b = m2 − n2

c = m2 + n2,

kun m > n.
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Todistus. Todistuksessa käytetään apuna lähteen [7] Lemman 13.4 todistusta.

Oletetaan, että a on parillinen. Tällöin b ja c ovat parittomia. Tämä oletus voidaan

tehdä menettämättä yleisyyttä. Tällöin c + b ja c − b ovat parillisia. Merkitään

summaa ja erotusta kokonaisluvuilla u ja v siten, että 2u = c + b ja 2v = c − b.

Nyt Pythagoraan kolmikkojen määritelmän mukaan

a2 = c2 − b2 = (c+ b)(c− b) = (2u)(2v) = 4uv

ja täten (a/2)2 = uv.

Luvuilla u ja v ei voi olla yhteisiä tekijöitä. Jos niillä olisi yhteinen tekijä k siten,

että u = ku′ ja v = kv′, niin 2ku′ = c+b ja 2kv′ = c−b. Lasketaan nämä puolittain

yhteen, jolloin saadaan 2c = 2ku′ + 2kv′ = 2k(u′ + v′). Sijoitetaan c = ku′ + kv′

yhtälöön 2ku′ = c + b, jolloin saadaan b:lle yhtälö b = ku′ − kv′ = k(u′ − v′).

Tällöin b:llä ja c:llä olisi yhteinen tekijä k, mikä olisi ristiriidassa Pythagoraan

kolmikon jaottomuuden kanssa.

Koska uv on neliö, täytyy myös u:n ja v:n olla neliöitä. Tähän löytyy todistus

lähteen [7] Lemmasta 13.3. Tällöin on olemassa positiiviset kokonaisluvut m ja

n siten, että u = m2 ja v = n2. Täten a2 = 4uv = 4m2n2, jolloin a = 2mn;

b = u − v = m2 − n2 ja c = u + v = m2 + n2. Koska b > 0, niin m > n. Koska

luvuilla u ja v ei ole yhteisiä tekijöitä, niin ei niiden neliöillä n ja m voi olla

myöskään yhteisiä tekijoitä.

Osoitetaan vielä, että luvuillam ja n on eri pariteetti. Jos molemmat luvut olisivat

parillisia, niin myös u ja v olisivat parillisia. Tämä on kuitenkin mahdotonta, koska

luvuilla u ja v ei ole yhteisiä tekijöitä. Josm ja n ovat parittomia, niin b = m2−n2

ja c = m2 + n2 olisivat parillisia, mikä on mahdotonta, koska luvuilla b ja c ei

ole yhteisiä tekijöitä. Täten kaikkien jaottomien Pythagoraan kolmikkojen täytyy

noudattaa annettuja ehtoja.

Huomautus 10.9. Edelliseen lauseessa määritellyt a = 2mn, b = m2−n2 ja c =

m2+n2, tuottavat aina Pythagoraan kolmikon. Tämä voidaan huomata laskemalla

c2 ja a2 + b2.

c2 = (m2 + n2)2 = m4 + 2m2n2 + n4

a2 + b2 = (2mn)2 + (m2 − n2)2 = 4m2n2 +m4 − 2m2nn + n4 = m4 + 2m2n2 + n4

Koska nämä ovat yhtä suuret, niin a = 2mn, b = m2−n2 ja c = m2+n2, tuottavat
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aina Pythagoraan kolmikon.

Pythagoraan kolmikkoihin liittyy monia lauseita, joista osa koskee kolmion si-

sään piirrettyä ympyrää. Sisään piirretyllä ympyrällä tarkoitetaan ympyrää, joka

sivuaa kaikkia kolmion sivuja yhdessä pisteessä kuten kuvan 14 kolmiossa. Seu-

raavaksi tarkastellaan tähän ympyrään liittyviä lauseita.

Kuva 14: Kolmion sisään piirretty ympyrä.

Lause 10.10. Olkoot a, b ja c kolmion sivuja. Olkoot A kolmion pinta-ala ja

s = 1
2
(a+ b+ c) sen puolipiiri. Tällöin kolmion sisään piirretyn ympyrän säde on

r =
A

s
, ja

r =

√
(s− a)(s− b)(s− c)

s

Todistus. Sisään piirretyn ympyrän keskipiste saadaan kulman puolittajien leik-

kauspisteenä. Keskipiste ja kolmion kulmien puolittajat jakavat kolmion pinta-

alan A kolmeen osaan. Näin ollen pinta-ala A on näiden pienempien kolmioiden

pinta-alojen summa. Tämä summa on

A =
ar

2
+

br

2
+

cr

2
=

a+ b+ c

2
r = sr

eli r = A/s. Ensimmäinen väite on näin ollen todistettu. Heronin kaavan mukaan
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kolmion pinta-ala saadaan kaavalla A =
√
s(s− a)(s− b)(s− c), jolloin lauseen

toinen väite r =
√

(s−a)(s−b)(s−c)
s

seuraa ensimmäisestä väiteestä.

Lause 10.11. Olkoot m ja n positiivisia kokonaislukuja siten, että m > n. Olkoot

a = 2mn, b = m2−n2 ja c = m2+n2 Pythagoraan kolmion sivuja. Tällöin kolmion

sisään piirretyn ympyrän säde on kokonaisluku

r = n(m− n)

Todistus. Pythagoraan kolmion pinta-ala on A = ab
2
, puolipiiri s = 1

2
(a + b + c)

ja edellisen lauseen mukaan säde r = A
s
eli

r =
A

s
=

ab

a+ b+ c
.

Sijoitetaan yhtälöön a = 2mn, b = m2 − n2 ja c = m2 + n2, jolloin saadaan se

muotoon

r =
(2mn)(m2 − n2)

2mn+m2 − n2 +m2 + n2
=

n(m2 − n2)

n+m
=

n(m− n)(m+ n)

n+m
= n(m− n)

eli väite on tosi.

10.2 Pythagoraan kolmion kulmiin liittyviä lauseita ja huo-

mioita

Pythagoraan kolmion sisään piiretyn ympyrän säde on r = n(m−n). Tämän tie-

don avulla voidaan tarkastella Pythagoraan kolmion kulmia. Kuvan 15 perusteella

voidaan johtaa Pythagoraan kolmion kulmille seuraavat lausekkeet

2α = tan−1(m
2−n2

2mn
)

2β = tan−1( 2mn
m2−n2 )

α = tan−1(m−n
m+n

)

β = tan−1( n
m
)

51



2α:n ja 2β:n arcustangenttien arvot nähdään selvästi kuvasta 15. Tarkastellaan

kahta alempaa arcustangentin arvoa tarkemmin. Suorankulman puolittaja muo-

dostaa kolmion sisälle kaksi tasakylkistä kolmiota, joiden kylkien pituudet ovat

n(m−n). Tällöin kolmion sivut saadaan muotoon a = 2mn = n(m−n)+n(m+n),

b = m2 − n2 = n(m − n) +m(m − n) ja c = m2 + n2 = n(m + n) +m(m − n).

Tällöin

α = tan−1
(n(m− n)

n(m+ n)

)
= tan−1

(m− n

m+ n

)
ja

β = tan−1
( n(m− n)

m(m− n)

)
= tan−1

( n

m

)
.

Kuva 15: Pythagoraan kolmion kulmanpuolittajat

Näistä arcustangentin lausekkeista viimeisestä β = tan−1( n
m
) voidaan johtaa seu-

raava lause.

Lause 10.12. Olkoon n/m jokin positiivinen rationaaliluku siten, että n/m < 1.

Tällöin on olemassa Pythagoraan kolmio, jossa on terävä kulma, jonka puolikkaan

tangentti on täsmälleen n/m.

Todistus. Koska n/m on positiivinen rationaaliluku, niin n ja m ovat positiivisia
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kokonaislukuja siten, ettäm > n. Tällöin löydetään sivut a = 2mn, b = m2−n2 ja

c = m2 + n2, jotka muodostavat Pythagoraan kolmion. Tällöin kuvan 15 mukaan

kulman β tangentti on

tanβ =
n(m− n)

m(m− n)
=

n

m

eli kolmiolla on aina olemassa terävä kulma β = tan−1( n
m
).

Huomautus 10.13. Nyt Pythagoraan kolmion terävien kulmien 2α ja 2β summa

on 2α + 2β = π
2
. Kun summaa jaetaan luvulla kaksi, saadaan yhtälö muotoon

α + β =
π

4
.

Pythagoraan kolmion kulmille esitettiin aiemmin muodot α = tan−1(m−n
m+n

) ja β =

tan−1( n
m
). Sijoitetaan nämä yllä olevaan yhtälöön, jolloin se saadaan muotoon

tan−1(
m− n

m+ n
) + tan−1(

n

m
) =

π

4
.

Esimerkki 10.14. Valitaan Pythagoraan kolmio siten, että m = 2 ja n = 1,

jolloin kolmion sivut ovat 3, 4 ja 5. Sijoitetaan arvot edellisessä huomautuksessa

saatuun yhtälöön tan−1(m−n
m+n

)+tan−1( n
m
) = π

4
. Tällöin yhtälö saadaan seuraavaan

muotoon

tan−1(
1

3
) + tan−1(

1

2
) =

π

4
.

10.3 Kolmion sisäänpiirretyn ympyrän säde

Yleensä kolmion, joka ei ole Pythagoraan kolmio, sisäänpiirretyn ympyrän säde

on irrationaaliluku. Kuitenkin on helppoa löytää Pythagoraan kolmioiden avulla

uusia kolmioita, joiden sisäänpiirretyn ympyrän säde on kokonaisluku. Seuraa-

vaksi esitetään keino löytää tälläisiä kolmioita.

Esimerkki 10.15. Aluksi tarvitaan kaksi Pythagoraan kolmiota. Esimerkiksi kol-

miot, joiden sivut ovat 3, 4, 5 ja 7, 24, 25 kuten kuvassa 16. Kerrotaan kolmion

3, 4, 5 sivuja luvulla kuusi, jolloin saada kuvassa 17 olevat kolmiot. Tällöin kol-

mioilla 18, 24, 30 ja 7, 24, 25 on yksi yhtä pitkä kateetti.

Liitetään kolmiot yhteen samankokoisten kateettien kohdalta kuten kuvassa 18.

Tällöin yhdistetyn kolmion sivut ovat 25, 25, 30. Nyt tämän kolmion korkeusjana
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Kuva 16: Pythagoraan kolmiot, joiden sivujen pituudet ovat 3,4,5 ja 7,24,25.

Kuva 17: Kolmiot, joiden sivujen pituudet ovat 18, 24, 30 ja 7, 24, 25. Vasenta
kolmiota on kerrottu luvulla kuusi.

on 24, joten sen pinta-ala A = 25 ·24/2 = 300 ja puolipiiri s = (25+25+30)/2 =

40 Sisäänpiirretyn ympyrän säde saatiin laskettua kolmion pinta-alan avulla seu-

raavalla kaavalla r = A/s, joten r = 300/40 = 15/2 = 7, 5. Koska säde oli

rationaaliluku, pitää kolmion sivuja kertoa sopivalla kokonaisluvulla esimerkik-

si luvulla kaksi. Tällöin kolmion sivut ovat 50, 50, 60 ja sisäänpiirretyn ympyrän

säde r = 1200/80 = 15.

Huomautus 10.16. Edellä esitetyn esimerkin keinoin saadaan tuotettua aina

säde, joka on joko kokonaisluku tai rationaaliluku. Jos saatu säde on rationaa-

liluku, kerrotaan sitä sopivalla luvulla esimerkiksi rationaaliluvun nimittäjällä.

Tällöin uuden suurennetun kolmion säde on kokonaisluku. Tätä keinoa voidaan

soveltaa mihin tahansa kahteen Pythagoraan kolmioon.
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Kuva 18: Kolmiot liittettynä yhteen samankokoisten kateettien kohdalta.
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