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Alkulause

Eivät kaikki tarvitse matematiikkaa — mutta hämmästyttävän monet tarvitsevat.
Laajaa matematiikkaa edellyttäviä korkea-asteen koulutuspaikkoja on Suomessa vuo-
sittain enemmän kuin laajan matematiikan kirjoittaneita ylioppilaita. Lukujen käsit-
telytaito on tietenkin tarpeen talouselämässä ja monipuolinen matematiikan hallinta
on välttämätöntä jokaiselle, joka työskentelee luonnontieteellisellä tai teknisellä alalla.
Matematiikkaan perustuva tilastotiede on kaiken kvantitatiivisen tiedon taustalla ja
todennäköisyyksien arviointikyky auttaa vaikkapa vaaliohjelman lukijaa arvioimaan
sen luotettavuutta. Matematiikkaa tarvitsee lääkäri esimerkiksi tunnistaakseen toimi-
van hoitotavan, mutta avaruudellinen hahmottamiskyky on kytköksissä myös kirurgin
käden taitoihin.

Matematiikkaa on niin sääennusteissa, lakiteksteissä ja arkkitehtuurissa kuin ruo-
anlaitossa ja asuntolainan koroissa, eri määrin tosin.

Matematiikka on paitsi tarpeellinen apuväline myös itsenäinen tiede ja sellaisena
tärkeä ja vaalittava osa kulttuuriperintöämme.

Matemaattisten perustaitojen opettamista periaatteessa kaikille lapsille ei koskaan
kuule vastustettavan. Mutta kouluaineena matematiikka jakaa asenteet samaan ta-
paan kuin toiset kaksi muuta ”taitolajia”, laulu- ja liikuntatunnit. Toiselle lapselle tai
nuorelle matematiikka on hauskaa ajatusleikkiä, toiselle vaikeaa ja turhan tuntuista.
Salamapelimenetelmä on opetustapa, josta voi olla apua molemmille.

Kiitokset

Tällä kirjalla on monta tekijää, mutta me emme suinkaan ole ainoita, jotka ovat teh-
neet jotain salamapeliopetuksen kehittämiseksi, tutkimiseksi ja edistämiseksi. Suurin
kiitos kuuluu epäilemättä lapsille, jotka aina iloisin mielin ovat osallistuneet koeope-
tukseen. Tuntuu ikävältä, ettemme saa kiittää heitä oikeilla nimillään, emmekä liioin
paljasta heidän vanhempiaan tai edes päiväkotien ja koulujen nimiä. Suurkiitos joka
tapauksessa myös opettajille, jotka antoivat meidän, alun perin aivan ulkopuolisten,
tulla häiritsemään muutenkin ihan riittävän työllistävää arkielämäänsä. Työskente-
ly kanssanne on ollut ihanan kitkatonta ja kiinnostuksenne salamapeliä kohtaan on
antanut meillekin iloa jatkaa. Teidän muodostamanne otoksen perusteella arvioiden
ovat asiat Suomen päiväkodeissa erittäin hyvällä tolalla, ainakin mitä henkilökuntaan
tulee.

Puolalaiset ystävämme Barbara Nawolska ja Katarzyna Bienkowska kävivät Suo-
messa asti kertomassa tutkimuksistaan ja ovat myös antaneet käyttöömme xxxxx

Lopuksi kiitämme niitä säätiöitä, joiden toivomme joskus vielä sponsoroivan tätäkin
projektia.

Jyväskylässä ja Kajaanissa syskuussa 2011

Tekijät
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Tiivistelmä

1 Kahdessa jyväskyläläisessä päiväkodissa on pian kolmen vuoden ajan kokeiltu ma-
tematiikan opettamista yhdelle lapselle kerrallaan 5-10 minuutin opetustuokioin ka-
jaanilaisen lääkärin Piotr Bazian kehittämällä ”salamapelimenetelmällä”, jossa op-
pilas on aktiivisessa vuorovaikutuksessa opettajan kanssa koko opetustuokion ajan.
Tarkoitus oli ja on selvittää toimiiko menetelmä niin hyvin, että on syytä järjestää
laajempaa koeopetusta. Opetuksen tavoitteena on, että lapset oppivat matematiikkaa,
hankkivat sitä kohtaan myönteisiä asenteita ja voivat henkisesti hyvin.

Opetus tapahtui neljänä päivänä viikossa. Opettajana ja samalla tutkijana oli-
vat muut tämän artikkelin kirjoittajat, kukin noin lukukauden ajan, kaikki laudatur-
vaiheessa olevia tulevia matematiikan aineopettajia, joiden matematiikan didaktinen
pro gradu-työ sisältää selostuksen jokaisen lapsen opetuksesta erikseen ja sen vaiku-
tuksesta. Tarkka oppilaan seuranta on samalla osa opetusmetodia, ei vain tätä tut-
kimusta. Oppilaita on tässä alustavassa kokeessa alle kymmenen, mutta opetus on
dokumentoitu perusteellisesti, suuri osa videoitu.

Opetuskokeilun tulos on myönteinen: menetelmä näyttää toimivan niin hyvin, että
sen käyttöönotto saattaa todella olla perusteltua ainakin erityistä opetusta vaativil-
le lapsille, kuten poikkeuksellisen nopeasti tai hitaasti oppiville tai vammaisille tai
kouluissa, joissa opetusryhmä muutenkin on hyvin pieni. Omassa koeopetuksessamme
samojen oppilaiden opettaminen ja seuranta jatkuu lasten siirryttyä peruskouluun.
Tarkoitus on jatkaa mahdollisimman monta vuotta. Koska tutkimamme menetelmä
saattaa toimia odotettua paremmin, ehdotamme sekä laajan tilastollisesti relevan-
tin kokeen järjestämistä valikoitumattomalle oppilasjoukolle että erikseen koeopetusta
kuulovammaisille lapsille.

Tästä vihkosesta

Ensimmäisessä osassa hahmotellaan, miten salamapelimenetelmällä opetetaan. Toi-
seen osaan on koottu kohtia koeopetusta antaneiden raporteista.

Kirjoitamme salamapeliopetusta käsittelevä opettajan kirjaa, jonka esipainos on
jo opettajien käytössä ja saatavissa tekijöiltä. Kirjan avulla tekijät toivovat saavansa
palautetta niin asiantuntijoilta kuin menetelmää muuten vain kokeilevilta, erityisesti
lasten vanhemmilta ja päiväkotien ja koulujen opettajilta.

1Avainsanat: matematiikka, yksilöopetus, salamapeli, päiväkoti, pitkittäistutkimus, kuulovamma
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OSA I — Salamapeliopetus

1. Mitä salamapeliopetus on

1.1. Yksi oppilas kerrallaan. Esitämme teesin: ”Sopivin matematiikan opetus-
ryhmän koko on yksi oppilas.” Teesi vaikuttaa yleisen kokemuksen vastaiselta. Tar-
kemmin ajatellessaan huomaa kuitenkin, että yhtä lasta kerrallaan opetettaessa jokaiselle
opetettavalle riittää sittenkin yllättävän paljon opettajan aikaa, koska yksilöopetus on niin
tehokasta ja antoisaa, että oppitunnit voivat olla hyvin lyhyitä ja harvassa. Ei siis olekaan
selvää, että suuri opetusryhmä on aina tehokas ja taloudellinen, vaan on mahdollista, että
teesimme on tosi. Teesin kumoaminen filosofoimalla ei ainakaan näytä mahdolliselta, vaan
yksilöopetusta on ollut ja on edelleen aihetta kokeilla käytännössä. Tähänastisen opetus-
kokeen tulos on, että hyvin suunniteltu ja järjestetty yksilöopetus voi olla paras vaihtoeh-
to ainakin joissain, ehkä monissakin tapauksissa, erityisesti vammaista tai poikkeuksellisen
lahjakasta lasta opetettaessa — ja tietenkin kotioloissa. Piotr Bazian kehittämä salamape-
limenetelmä, jota kuvailemme tässä kirjassa yksityiskohtaisesti, on juuri hyvin suunniteltua
ja järjestettyä yksilöopetusta. Opetettavana on tässä matematiikka, mutta samantapaista
opetusta voi järjestää muissakin aineissa.

1.2. Perustaitojen hallintaan. Kutakin lasta opetetaan erikseen 5–10 minuutin tuo-
kioina pyrkien matemaattisten perustaitojen hyvään rutiininomaiseen hallintaan. Menetel-
män mukaisen opetuksen alkuvaiheessa tavoitteena on nopea peruslaskutoimitusten osaa-
minen aikaa vievän miettimisen tilalle. Sivujuonena alkaa varhain matemaattisen ajattelu-
kyvyn kehittäminen, opetuksen sisältönä muun muassa asioiden luokittelu ja kymmenjär-
jestelmän ymmärtäminen. On ajateltu, että salamapeliopetus voisi jatkua vaikka ylioppi-
lastutkintoon asti. Tässä kirjassa käsitellään kuitenkin vain peruskoulun tasoa.

Matematiikka on tietenkin paljon muutakin kuin laskurutiineja. Usein korostetaankin
matematiikkaa ongelmanratkaisutaitona, mutta ei pidä unohtaa, että ongelman ratkaise-
minen on itse asiassa ongelman palauttamista toiseksi ongelmaksi, joka osataan rutiinin-
omaisesti ratkaista.2 Jos rutiinitaitoja ei opita hallitsemaan, ei matemaattisen ongelman
ratkaisemistaito kehity lasten leikkiä pitemmälle.

1.3. Matematiikan salamapeliopetuksen sisältö ja toimintatapa. Alkuopetuk-
sen ensimmäisenä aiheena on pienten luonnollisten lukujen tunnistaminen, nimeäminen,
yhteenlasku ja osiksi jakaminen, jolloin samalla opitaan yhteen- ja vähennyslaskua. Seuraa-
vana opitaan näiden lukujen kertolaskua ja jo esikoulussa kymmenen ylitys sekä murtoluku-
jen käsittelyä. Samalla lasta totutetaan vähin erin moderniin matemaattiseen puhetapaan
ja matematiikan peruskäsitteisiin, joista abstrakteimmat liittyvät joukkoon ja funktioon.
Opetus etenee alla kuvatun tarkan suunnitelman mukaan melko nopeasti kohti jakolas-
kua, potensseja ja täsmällisempää funktiokäsitettä. Samalla painopiste siirtyy laskennosta
varsinaiseen matematiikkaan ja tavoitellaan mm. euklidista geometriaa ja todennäköisyys-
laskentaa.

2Ks. esim Polya: How to solve it.
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Oma juonensa on lukujen kirjoittaminen, siis kymmenjärjestelmämme nerokkaine paik-
kamerkintöineen. Tapamme merkitä lukuja, ns. arabialaiset numerot eli intialaiset nume-
rot, ei ole ainoastaan kirjoitusta samassa mielessä kuin tämä teksti, vaan paikkajärjes-
telmä tarjoaa elegantin mahdollisuuden monenlaisiin algoritmeihin, joista tunnetuimpia
ovat yhteenlasku, vähennyslasku sekä kerto- ja jakolasku paperilla. Näihin periaatteisiin
perustuvat myös laskimet ja tietokoneet.

Paikkamerkintä johtaa myös potenssikäsitteen ja sitä kautta tärkeimmän matemaattisen
funktion, eksponenttifunktion käsitteeseen. Kaikkea tätä voi ja pitäisi opettaa jo pienille
lapsille. Kerromme alla, miten se on mahdollista binaarilukujen avulla.

Kunkin oppilaan kohdalla opetus ja oppiminen tapahtuu yksilöllisellä vauhdilla tarpeen
mukaan kerraten ja uutta tuoden. Tätä varten opettaja pitää kirjaa jokaisen oppilaansa
edistymisestä ja muista huomioistaan. Ei kannata opettaa sellaista, minkä lapsi jo osaa
eikä sellaista, mitä lapsen siihenastisilla tiedoilla ei voi oppia. Yksilöopetus on tässä hyvä.
Kun lähdetään joka kerta lapsen omalta tasolta, matematiikan oppiminen on — kuten
muutkin aineet — helppoa ja hauskaa!

Oppilaan ja opettajan suhde on opetustuokion aikana luonnollisesti läheinen, vuorovai-
kuttavathan he tuon ajan vain toistensa kanssa, olipa muita läsnä tai ei. Tehokkaan opet-
tamisen lisäksi tarkoitus on, että yhden aikuisen jakamattoman huomion saaminen edistäisi
lapsen henkistä hyvinvointia. Luvuissa ?? ja ?? kuvaamme kokemuksiamme muutaman
lapsen opetuksesta parin vuoden ajalta.

1.4. Salamapeliopetuksen pääperiaatteet. Bazian salamapelimetodin pääasia on
opetustapa, jonka pääperiaatteet ovat seuraavat:

(1) Työnteko. Ensimmäinen ja tärkein periaate on, että oppilaan työpanos on ope-
tuksen tärkein resurssi.

Oppilaan ominaisuudet vaikuttavat etenemisen nopeuteen, mutta menetelmä
sinänsä sopii kaikenlaisille lapsille, niin erityisen lahjakkaille kuin jopa kehitysvam-
maisille.

(2) Yksilöllinen opetus. Opettaja työskentelee kerrallaan vain yhden oppilaan
kanssa. Lapsi saa aikuisen koko huomion.

Alkuopetuksessa tämä tapahtuu päiväkodin muun toiminnan ohessa lapsen ker-
rallaan tullessa opetukseen. Peruskoulussa keopetuksemme toteutettiin yleensä vä-
litunnilla tai aamulla ennen koulupäivän alkua.

(3) Ei arvostelua. Salamapeliopetuksessa lapsia ei luokitella arvosanoin.
Opetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii, ei että hän on parempi kuin muut.

Kilpailuhenki tuo iloa vain yhdelle, kymmenelle muulle ei.
(4) Tehokas ajankäyttö. Oppilas kommunikoi yleensä opettajan kanssa nopeim-

malla mahdollisella menetelmällä eli suullisesti omalla äidinkielellään. Niin kauan
kuin oppilaan kirjoitustaito on heikko, ja usein myöhemminkin, oppilas ratkaisee
ongelmat päässä ja vastaa heti suullisesti.

(5) Ei aikatavoitteita. Jokainen lapsi etenee omaa tahtiaan eikä häntä moitita hi-
taudesta. Yhtä lasta kerrallaan opettaessaan opettaja tietää miten nopeasti kunkin
lapsen kanssa voi edetä. Nopeudesta voidaan oppilasta joskus kehua.

(6) Varhaisopetus. Opetus aloitetaan 3-6 vuoden iässä. Jo aikaisessa vaiheessa tuo-
daan ajatteluun vaivihkaa mukaan matemaattisia käsitteitä, kuten luku, yhteen-
lasku, luokittelu, murtoluku, osajoukko jne.
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(7) Kertaus. Jokaisen opetuskerran aikana kerrataan aikaisemmin opittua asiaa. Näin
opetus nivoutuu yhteen ja lapselle muodostuu selkeä käsitys etenemisestä.

(8) Leikinomaisuus. Varsinkin esiopetuksessa, mutta myöhemminkin on tärkeää,
että oppiminen on lapselle hauskaa. Oppilas tulee mielellään salapeliopetukseen.
Jos oppilas on väsynyt tai haluton, ei häntä kannata sillä kertaa opettaa.

2. Opetustilanne

2.1. Oppilas. Yksilöopetus aloitetaan aikaisintaan lapsen ollessa suunnilleen neljän–
viiden vuoden ikäinen.

Salamapeliopetus sopii sinänsä kaikille 4–15 -vuotiaille lapsille. Sitä on toisaalta jo ko-
keiltu kuuroille lapsille ja yhdelle hyvin lahjakkaalle lapselle. Oppilaan älykkyys vaikuttaa
opetuksen etenemisen nopeuteen. Koska salamapelityyppinen opetus sopeutuu oppilaa-
seen, arvioimme sen sopivan hyvin jopa kehitysvammaiselle oppilaalle.

Koska opetuksessa käytetään värejä, opettajan on syytä todeta pienellä testillä, onko
opetettava poika mahdollisesti puna-vihreä värisokea. Tytöillä värisokeutta ei juuri esiinny.

2.2. Opettaja. Opettajan tulisi pyrkiä olemaan ystävällinen, hymyilevä, riittävän siisti
ja kaikin puolin lapselle hyväksyttävissä. Pian hänestä tulee tuttu. Lapsen näkökulmasta
opettaja on kiltti. Hän ei tietenkään koskaan huuda, vaan puhuu hiljaa ja rauhallisesti.

Opettajalta ei vaadita varsinaisia matemaattisia taitoja tai luonnontieteellistä koulu-
tusta. Opettajan matemaattinen asiantuntemus on joka tapauksessa ainakin aluksi hyvin
paljon suurempi kuin lapsen, sillä tähän riittää päiväkoti- ja esikouluvaiheessa peruskoulun
antama yleissivistys. Opetuksesta tulee kuitenkin kummallekin osapuolelle sitä antoisam-
paa mitä syvemmin opettaja tietää ja ymmärtää miksi hän on tekemässä sitä mitä tekee.

Menetelmä vaatii opettajalta jonkin verran kärsivällisyyttä, maltillisuutta, systemaatti-
suutta ja ennen kaikkea kykyä havaita ja tunnistaa oppilaan vahvuudet, heikkoudet sekä
mielentila.

2.3. Vanhempien rooli.

(1) Salamapelimenetelmä sopii vanhempien käytettäväksi kotioloissa tämän oppaan
mukaan.

(2) Salamapelimenetelmää päiväkodissa tai (esi)koulussa käytettäessä on vanhempien
tuki hyödyksi. Vanhempi voi esimerkiksi
• kysellä lapselta mitä opetuksessa on tehty,
• leikkiä lapsensa kanssa samoja leikkejä,
• leikkiä lapsensa kanssa samantapaisia leikkejä, joita on oppinut tästä kirjasta

tai lapsen opettajalta,
• leikkiä lapsensa kanssa samanhenkisiä leikkejä, joita on keksinyt itse.

2.4. Huone. Opetusta varten tarvitaan riittävän rauhallinen ympäristö, jossa oppilas pys-
tyy keskittymään tehtäviin, ei kuitenkaan täysin suljettu tila. Päiväkodissa muut lapset ja
henkilökunta saavat tulla katsomaan mitä tapahtuu, samoin mahdollisesti asiasta kiinnos-
tuneet vierailijat, joiden häiritsevä vaikutus tosin on kokemuksemme mukaan suurempi
kuin oman väen.
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Opetusta annetaan yhdelle lapselle kerrallaan riittävän matalan pöydän ääressä. Opet-
taja istuu oppilasta vastapäätä puolittain muiden lasten ryhmästä eristetyssä, kuitenkin
riittävän avoimessa nurkkauksessa (kuvat ??–??).

Kuva 1. Opetusnurkkaus päiväkodin keittiössä, joka on avoin muuhun
tilaan päin.

Lapsella on oltava vapaa poistumistie. Opettaja ei ole liian lähellä - eikä koskaan ota
fyysistä kontaktia. Kuuloyhteys, osin näköyhteyskin muuhun lapsiryhmään on hyvä asia,
kuulevatpahan toisetkin, että siellä on hyvin asiat ja kivaa. Salamapelituokio on periaat-
teessa avoin tilaisuus; jos ulkopuolisia lapsia tai aikuisia tulee tarkkailemaan opetusta,
heidät koetaan tervetulleiksi katsomaan, mutta ei osallistumaan yhtä aikaa opetettavan
lapsen kanssa. Katselua ei siis tulkita häiriöksi — ellei se häiritse pitkään!

2.5. Opetusvälineet. Opettajalla on paikalla muistiinpanovälineet ja vihko (ks. ??),
oppilaalla ei ole muistiinpanovälineitä. Pöydällä on kulloinkin tarvittavat lelut kuten alla
mainitut legopalikat, murtolukupiirakat, binaarilukulaatikot, funktiolaatikot, otantapussit,
tasapainovaaka ”punnuksineen”ja piirustus- tai kirjoitusvälineet, tarvittaessa ja haluttaessa
tietokone.

Matematiikkaan liittymättömiä välineitä ja leikkikaluja ei salamapeliopetuksessa käy-
tetä. Sama koskee ”henkisiä leluja” kuten ylimääräisiä kehyskertomuksia ja satuja. Mate-
matiikkaan liittyvät asiat riittävät ylläpitämään lapsen kiinnostusta ja keskittymistä niiden
muutaman minuutin ajan, jotka salamapelituokio kestää.

Koeopetustilanteessa oli aina ”läsnä” videokamera jalustallaan ja toisinaan myös ulko-
puolinen tutkija. Kameraan lapset tottuivat kiinnittämättä siihen pian enää mitään huo-
miota. Ulkopuolinen tarkkailija sen sijaan oli varovaisenakin häiriötekijä. Kun tutkimustyö
ei muuta vaadi, vastaavia häiriöitä on pyrittävä välttämään, eikä se liene vaikeaa.

Salamapeli vaatii vain vähän välttämättömiä apuvälineitä, eikä mitään kalliita erikois-
materiaaleja tai -tietokoneohjelmia. Perusväline on pieni palikka, esimerkiksi legonappula.
Murtolukupiirakat ja pakkausleikissä (ks. luku ??) tarvittavat laatikot voi helposti askar-
rella itse tai mielellään lapsen kanssa.

Esineiden lisäksi on olemassa tai suunnitteilla tietokonemateriaalia ja kirjoja
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• legoasetelmat valokuvattuina (alkuopetus)
• sektoriasetelmat valokuvattuina (murtolukujen opetus)
• salamapelin esittely. PowerPoint -tiedosto.
• salamapelin opetustilanteita. mp4-tiedosto valmisteilla.
• koeopetuksen tutkimusraportit pdf-tiedostoina
• tämä opas pdf-tiedostona

3. Opetuksen yleinen kulku

3.1. Tilannekuvia. Ennen opetuksen vaiheiden läpikäyntiä esittelemme opetustilantei-
ta muutamin kuvin.

Kuvassa ?? Ville Kinnunen on opettamassa Pekalle mitä sana kymmenen merkitsee.
Ville on sekunniksi salamannopeasti nostanut kannen pois viiden vihreän ja viiden pu-
naisen legopalikan päältä. Pekka ei ehtinyt laskea niitä, mutta näki muodostelman ja on
rakentanut samanlaisen. Hän tietää laskematta, että palikoita on kymmenen, koska näkee
kaksi viiden ryhmää ja tietää miettimättä, että kymppi muodostuu kahdesta viitosesta.
Pekka kokee tässä luvut lukumäärinä – kardinaalilukuina. Viisivuotias poika osaa tieten-
kin myös laskea kymmeneen ja kokea luonnolliset luvut järjestettynä jonona, järjestys- eli
ordinaalilukuina. Sitä hänen ei tarvitse tässä harjoitella.

Kuva 2. Käsitteen ”10 on 5 ja 5” opetusta salamapelillä

Kuvaa ?? otettaessa Pekka oli vielä pienten lasten ryhmässä. Puoli vuotta myöhemmin
hän kävi päiväkodissaan esikoulun, kuten Ville Kinnusen muutkin oppilaat.

Kuvassa ?? Ville Kinnusen työtä on jatkamassa Juha Lindqvist ja opetuksen aiheena
ovat murtoluvut. Pöydällä näkyvät Juhan vanerista sahaamat sektoripalat eli piirakat, jois-
ta erikokoiset on maalattu eri värein. Pekka on pienen vilkaisun jälkeen rakentanut koko-
naisen ympyrän kolmasosasta, kuudesosasta ja kahdesta neljäsosasta ja kuvio on yhdessä
todettu samanlaiseksi kuin esikuvansa. Osat on nimetty. Juhalla on salamapeliopettajalle
välttämättömät muistiinpanovälineet ja tällä kertaa myös Pekalla on käytössään paperia,
johon hän piirakkaharjoituksen jälkeen piirtää murtolukujen symboleja.
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Kuva 3. Murtolukujen opetusta salamapelillä

Tätä kirjoitettaessa Pekka jatkaa salamapelileikkiä jo peruskoulun toisella luokalla.

3.2. Työskentelyn kesto. Esiopetuksessa opetustuokion pituus on vain muutama (5–
8) minuutti kerran päivässä, parissa mahdollisuuksien mukaan. Myöhemmin opetustuokiot
voivat hiukan pidentyä, mutta eivät saisi ylittää kymmentä minuuttia, joka on pisin aika,
minkä isompikaan lapsi jaksaa keskittyä.

Salamapeli pakottaa lapsen keskittymään, mikä onkin välttämätöntä, koska matema-
tiikkaa ei muuten opi. Lyhyen aikaa lapsi myös pystyy keskittymään — jopa paremmin
kuin aikuinen.

3.3. Seuranta. Kustakin lapsesta pidetään huolta ja hänen edistymistään seurataan yk-
silöllisesti. Heti opetustuokion jälkeen — osin sen aikanakin — tehdään muistiinpanot
edistyksestä, käyttäytymisestä ja muusta havaitusta. Jokaisella lapsella on oma mappi tai
vastaava.

Lisäksi opettajalla on kansio, johon merkitään yhteiset havainnot ja opetusohjelman
seuranta?

3.4. Kasvatus – opetus. Salamapeliopettaja tutustuu lapsen luonteeseen. Hän ei yritä
muuttaa sitä. Opettaja(kokelas) katsokoon lasta ja koettakoon arvioida, mitä lapsi ajat-
telee, miten lapsen aivot toimivat.

Lapsia ei salamapeliopetuksessa mitenkään pyritä ”kasvattamaan” viiden minuutin pät-
kissä. Tervehtimiset ym. hyvät tavat on silti hyvä pitää kunniassa ja tarvittaessa antaa
tuki muille kasvatustoimille. Mahdolliset ylimääräiset ”käytösvirheet” johtuvat kokemuk-
semme mukaan yleensä uudesta tilanteesta ja uudesta opettajasta ja katoavat tottumisen
myötä sille tasolle, millä lapsi muutenkin on. Samalla lapsi tutkii opettajan luonnetta. Se
ei haittaa, vaan on ihan oikein.
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3.5. Salamapeliopetuksen ensimmäisiä sisältöjä pähkinänkuoressa.

3.5.1. Ensimmäisiä sisältöjä.

(1) Lapselle opetetaan lukumäärät, siis luonnolliset luvut (käsitteet) ja niiden nimet
(sanat) 1-10 ja sitten 1-20 sekä näille luvuille peruslaskutoimitukset: summa, ero-
tus ja tulo. Opetus tapahtuu ”salamapelinä”esimerkiksi legopalikoiden avulla. En-
sivaiheessa opetus tapahtuu täysin suullisesti, ei vielä käytetä kynää eikä paperia
apuvälineenä. Perustehtävä: tee samanlainen palikka-asetelma, ja/tai vastaa mon-
tako (eri väristä) palikkaa näet (yhteensä).

(2) Kirjoittamisen ja lukemisen taidon alkeet. Toisen vaiheen tavoitteena on, että lapsi
oppii kirjoittamaan numerot 1-20 ja yhdistämään lukuun sitä vastaavan symbolin.
Piirtäminen on paitsi matemaattinen myös hienomotorinen harjoitus.3 Lapsi piirtää
numeroita aluksi opettajan tekemästä mallista. Tehtävien sisältönä on oleellisesti
sama kuin kohdassa 1, sopivasti täydentäen.

(3) Symbolinen laskeminen. Lapsi lukee opettajan näyttämät vihkotehtävät (Ks. ??) ja
vastaa suullisesti. Tyypillinen tehtävä on aluksi: 3+2=?, siis periaatteessa edelleen
samat sisällöt kuin edellä legopalikoilla ”laskettaessa”.

(4) Nopea ratkaiseminen. Tämän vaiheen opetuksen tavoitteena on, että lapsi vas-
taa vaiheita 1-3 koskevaan kysymykseen tai ratkaisee ongelman heti ikään kuin
ajattelematta.

(5) Salamapeli kertolaskulle. Kertolaskua opetettaessa opettaja näyttää oppilaalle se-
kunnin ajan palikkamuodostelmaa, jossa on esimerkiksi kaksi sinistä ja kaksi kel-
taista palikkaa. Oppilas kertoo palikoiden lukumäärän ja opettaja huomauttaa pa-
likkamuodostelman vastaavan kertolaskua kaksi kertaa kaksi. Oppilas toistaa. Seu-
raavaksi asetetaan pöydälle eo. palikoiden lisäksi kaksi punaista palikkaa, jolloin
muodostuu kertolasku kolme kertaa kaksi. Tätä jatketaan sitä lapsen lukualueen
laajetessa kohti isompia lukuja.

(6) Salamapeli murtoluvuille. Uuden matemaattisen sisällön käsittely tapahtuu edelli-
siä vaiheita toistaen: konkreettinen salamapeli, vihkotehtäväversio, uusien symbo-
lien tuottaminen, rutinointi...
(a) Apuvälineet: omena, pahvista tai vanerista leikattuja ympyrän segmentte-

jä 1/2,1/3,1/4,1/6,1/8. Kokonainen ympyrä vastaa ykköstä. Tavoitteena on
murtolukujen virheetön ja nopea tunnistaminen. Oppilas rakentaa murtolu-
kupiirakoita välillä itsekin ja vastaa aluksi aina suullisesti. Tavoitteena mur-
tolukujen virheetön ja nopea tunnistaminen.

(b) Kuten (a) , mutta lukuina 1/3, 2/3, 3/3=1; 1/4, 2/4,. . . ,4/4=1; 1/5,. . . ,5/5=1;
1/6,. . . ,6/6=1; 1/7,. . . ,7/7=1; 1/8,. . . ,8/8=1.

(c) Vihkoversio: kuvia sektoreista.
(7) Salamapeli sekaluvuille. Ykköstä suurempi murtoluku annetaan oppilaalle sekalu-

kumuodossa ja hän joutuu muuttamaan sen murtoluvuksi. Ongelma rakennetaan
ympyröiden ja segmenttien avulla. Pöydällä on siis esimerkiksi kokonainen ympyrä
ja neljäsosa ja kysytään, kuinka monta neljäsosaa tarvitaan saman kuvion raken-
tamiseen. Oppilas rakentaa aluksi vastauksen ja vastaa suullisesti, myöhemmin
riittää pelkkä vastaus. Tässä vaiheessa luku annetaan siis oppilaalle sekalukumuo-
dossa ja hän joutuu muuttamaan sen murtoluvuksi. (Ks. kohta ??.)

3Maailma tarvitsee kuvataiteilijoita siinä missä insinöörejäkin.
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(8) Sekalukutehtävä toisinpäin. Luku annetaan oppilaalle murtolukumuodossa ja hän
joutuu muuttamaan sen sekaluvuksi. Näin johdatellaan oppilasta jakolaskuun ja
samalla huomataan, että jakolasku vie pois luonnollisten lukujen joukosta.

(9) Symbolinen laskeminen murtoluvuilla. Käydään edelliset vaiheet läpi kirjallisessa
muodossa. Metodina vihkotehtävät (Ks. ??). Aluksi lapsi lukee valmiiksi kirjoite-
tut tehtävät ja vastaa suullisesti, ei kirjoita. Myöhemmin välillä opettaja piirtää
ympyrät ja oppilas kirjoittaa vastauksen tai opettaja näyttää murtolukujen lasku-
toimituksen paperilla ja oppilas vastaa suullisesti. Tavoitteena nopea murtolukujen
lukeminen ja kirjoittaminen.

(10) Binaarijärjestelmä ja muut lukujärjestelmät. (Ks. ??).
(11) Desimaalijärjestelmä (10,20,. . . ,100) Tässä vaiheessa opetus etenee siten, että

käydään vaiheiden 1-3 menetelmät isommillekin luvuille läpi pyrkien erinomaiseen
laskutaitoon eli siihen, että lapsi vastaa yhteen- ja vähennyslaskukysymykseen tai
ratkaisee pienen ongelman heti (”ajattelematta”).

3.5.2. Muut sisällöt. Jo yllä olevasta listasta näkyy, etteivät opetettavien asioiden järjes-
tys ja sisältö eroa mullistavasti tavanomaisesta. Suurin painotusero on varmaan rutiinien
omaksumisen korostamisella, jossa ajatuksena on, ettei suuremman ongelman ratkaisu on-
nistu ellei osaongelmien ratkaisu ole hyvin hallinnassa eli rutiiniasia. Menetelmän eri vaihei-
den tavoitteena on myös nopea, rutiininomainen peruslaskutoimitusten ja jatkossa muiden
menetelmien käyttökyky aikaa vievän miettimisen rinnalle. Esittelemme suunnitelman si-
sältöjä ja Bazian salamapelimetodin opetustapaa seuraavissa luvuissa matemaattinen aihe
kerrallaan, emme siis aivan kronologisessa opettamisjärjestyksessä, jota emme tahdokaan
liikaa kiinnittää.

3.6. Asioissa edetään. Salamapelimetodi on idealtaan yleispätevä opetustapa. Esitäm-
me alla suunnitelman4 peruskoulun matematiikan opettamiseksi. Riittävästi matematiik-
kaa hallitseva lukija voi koettaa laatia lisää oppimateriaalia ja jatkaa salamapelityyppistä
opetussuunnitelmaamme lukion puolelle. Opetettavien asioiden sisältöjä voi poimia koulu-
kirjoista — esimerkiksi ”Pyramidi”on aika hyvä sarja. Sisältöjä voi siis valita aika vapaasti,
mutta opetustapa ja harjoitustehtävät ovat salamapeliopetuksessa tietenkin melko lailla
erilaisia kuin perinteisessä luokkaopetuksessa.

4. Alkuopetus

4.1. Tutustuminen. Ensimmäisten opetustuokioiden tavoitteena on tutustuminen lap-
seen ja totuttaa lapsi ja opettaja opetusrytmiin: yksi enintään 5 minuutin jakso päivässä
kullekin lapselle. Tutustumiseen riittää harrastaa sopivaa, helppoa jutustelua luoden luot-
tamusta. Tehdään asioita, joita lapsi jo osaa.

Hienovarainen ja ystävällinen alku on tärkeä. Edes koeopetukseemme liittyvää videointia
ei aloitettu ennen kuin tutustumisvaihe oli ohi ja muu ohjelma oli muodostunut rutiiniksi.

4.2. Kardinaalilukujen oppiminen salamapelillä. Salamapeliopetuksen ensimmäi-
senä matemaattisena tavoitteena on lukumäärien 1-3 ymmärtäminen.5 Peli alkaa.

4vielä keskeneräisen
5Yleensä lapsi osaa jo sanoa lorun yksi,kaksi, kolme,. . . eli ”tuntee” ensimmäiset ordinaaliluvut.
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4.2.1. Ensimmäisten salamapelien järjestelyt ja idea. Salamapeliin osallistuu kaksi hen-
kilöä, oppilas ja opettaja. Opettajan tehtävänä on esittää oppilaalle kysymyksiä.

Apuvälineinä on legopalikoita tai vastaavia samankokoisia erivärisiä esineitä (Seuraa-
vassa käytämme sanaa legot) ja kansi eli esine, jolla peitetään rakennettu kuvio. Koeope-
tuksessa käytettiin kantena muovista kahden litran jäätelörasiaa (kuva ??). Vaihtoehtona
todellisille palikoille voidaan näyttää vastaavia kuvia vaikka tietokoneen ruudulta.

Opettaja tarvitsee pelin aikana ja heti sen jälkeen muistiinpanovälineet, koska hän pitää
aina päiväkirjaa oppilaan edistymisestä.

Ensimmäisten salamapeli-istuntojen avulla luodaan oppilaan mieleen kuva pienistä lu-
kumääristä ja niiden nimistä, kardinaaliluvuista. Tavoitteena on, että oppilas muodostaa
vastaavuuden lukusanan ja sitä määrän välille.
Lukumäärää edustava kuva voi tässä yhteydessä tarkoittaa legopalikoista rakennettua

kuvioita, piirrosta paperilla, tietokoneen avulla tehtyä kuvaa tms. Oleellista on, että näy-
tettävät esineet ovat harkitussa järjestyessä eli muodostavat kuvion. Kuvion tekemiseen
käytetyt keinot eivät ole oleellisia, sisältö on. Salamapelissä palikoista muodostettuja sään-
nöllisiä kuvioita näytetään oppilaalle vain parin sekunnin ajan niin, että oppilas ei ehdi
laskea niitä yksitellen, vaan hänen täytyy havaita pienet luvut välittömästi ja jäsennellä
isompia lukuja pienempien summina, myöhemmin myös tuloina. Kuvasta tulee mielikuva.
Seuraava esimerkki havainnollistaa järjestyksen merkitystä:

Näyttäkää koehenkilölle (mieluiten sellaiselle, joka osaa laskea) seuraavaa kuviota yhden
sekunnin ajan.

Kuva 4

Sen jälkeen kysykää, kuinka monta legopalaa kuvassa on. Selittäkää ennen kokeen aloit-
tamista sen kulkua, jotta koehenkilö ei tule yllätetyksi. Seuraavaksi näyttäkää hänelle toi-
nen kuva ja toistakaa sen jälkeen sama kysymys.
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Kuva 5

Ei ole vaikeaa ennustaa, kumman kuvion palikoiden lukumäärän koehenkilö todennä-
köisemmin laskee oikein. Lyhyen hetken aikana ihminen ei kykene laskemaan yksitellen
16 elementin lukumäärää, mutta kykenee havainnoimaan 4 kappaletta 4 palikan riviä ja
käyttämään hyväkseen sitä tietoa, että 4*4=16. Näin järjestetty joukko on paremmin
ymmärrettävä mielikuva luvusta 16 kuin ensimmäisen kuvan asetelma.

Etenkin opetuksen alkuvaiheessa opettaja kommunikoi oppilaan kanssa kuvan ja kie-
len avulla, siis suullisesti, ei kirjallisesti. Puhe lisättynä tarvittaessa kuvion näyttämisellä
on salamapelin tilanteessa nopein tapa siirtää informaatiota ja tämä tekee menetelmästä
tehokkaan. Oppilaan ei siis kuulu vastata kirjallisesti kuten on yleensä kouluopetuksessa
ollut tapana, vaan puhumalla. Jo ennen kirjoittamista hänet puhumalla tutustutetaan ma-
tematiikan sanastoon, (yksi, kaksi... , viides,..., luku, elementti, funktio, operaatio, jakaa,
kertoa, lisätä,...säiekimppu,...) Näiden käsitteiden ymmärtäminen vie joka tapauksessa ai-
kaa. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta luomalla kuva, joka auttaa ymmärtämään
sanan merkityksen, opetuksemme alussa siis luomalla kuva luvusta.

Nyt olemmekin valmiita käymään yksityiskohtaisesti läpi ensimmäisen vaiheen salama-
peliä vaihe vaiheelta. Ohje on yhdistelmä Ville Kinnusen ja Juha Lindqvistin selostuksista.

4.2.2. Peruspeli. Pöydällä on kaksi samanlaista varastoa duploja tai legoja, toinen opet-
tajalla toinen oppilaalla. Opettajalla on pöydällä kannen alla piilossa palikoita. Hän näyttää
ne hetkeksi — enintään sekunniksi. Lapsen toivotaan tekevän omista palikoistaan saman-
laisen muodostelman ja kertovan palikoiden lukumäärän. Käytännössä ei tarvitse selostaa
etukäteen, mitä leikitään — lapsi huomaa sen heti.

Virheet korjataan näyttämällä oikea, mutta sanomatta, että ”teit väärin” tms.

4.2.3. Luku yksi. Aletaan 1. tehtävällä. Myöhemmillä kerroilla kerrataan aikaisempia teh-
täviä pikaisesti ennen uutta. Tehtävien ei tarvitse vastata opetuskertoja.

Kuva 6
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Aseta kannen alle yksi duplo- tai legopalikka, niin että oppilas ei näe mitä kannen alla on.
Sitten paljasta kannen alla oleva palikka yhdeksi sekunniksi ja anna oppilaalle tehtäväksi
rakentaa omilla palikoillaan samanlainen kuvio. Jos oppilas suorittaa tehtävänsä oikein,
kysy kuinka monta palikkaa on kannen alla. Kysy lisäksi minkä värinen palikka on. Mikäli
oppilas vastaa virheettömästi, voit siirtyä lukuun kaksi. Keskustele kuitenkin sitä ennen
oppilaan kanssa luvusta yksi. Kysele mitä kaikkea on yksi kappale (yksi leuka, yksi suu,
yksi nenä yms.).

4.2.4. Luku kaksi. Aseta kannen alle kaksi legopalikkaa, näytä oppilaalle sekunniksi ja
pyydä tätä toistamaan näytetty kuvio.

Kuva 7

Jos oppilas pystyy rakentamaan kuvion, muttei osaa sanoa mitä näkee, tarkoittaa se,
ettei hän osaa sanoja luvulle tai värille tai molemmille. Tässä tapauksessa kerro hänelle,
että kuviossa on ”kaksi palikkaa, joista toinen on valkoinen ja toinen punainen” tai ”kaksi
punaista palikkaa”, ”kaksi sinistä palikkaa”, jne. Tässä vaiheessa harjoitellaan havaintoky-
kyä ja opetellaan lukujen ja värien nimiä. Järjestys on siis seuraava: Aluksi tutkitaan ja
harjoitellaan havaintokykyä, sitten opetetaan uusia sanoja ja vasta sen jälkeen opetetaan
laskutaitoa. Laskeminen alkaa heti: kaksi eriväristä on yksi ”punainen” ja yksi ”valkoinen”,
yhteensä kaksi palikkaa — ensimmäinen yhteenlasku.

Kun palikkaparin kopiointi sujuu hyvin, lapsen omien legojen käytön voi keskeyttää.
Näytettyäsi palikat kysy, mitä siinä oli, minkä opettaja näytti hetkeksi. Vastus: kaksi sinistä
palikkaa jne. Kun ollaan vaiheessa, jossa lapsi ei itse rakenna samanlaista, legot voi korvata
kuvilla paperilla tai tietokoneen näytöllä. Näytettäviä kuvia voi ottaa lisää digikameralla.

Kun lapsi osaa yhdistää sanan kaksi vastaavaan lukumäärään, keskustele hänen kanssaan
siitä samaan tapaan kuin luvusta yksi: kaksi kättä, kaksi jalkaa, kaksi silmää, kaksi korvaa
jne.

4.2.5. Luku kolme. Aseta kannen alle kolme samanväristä palikkaa, näytä oppilaalle se-
kunniksi ja pyydä tätä toistamaan näytetty kuvio. Kysyttäessä palikoiden lukumäärää, kiin-
nitä huomiota siihen, ettei oppilas laske ”yks, kaksi, kolme”. Älä anna liikaa aikaa katso-
miseen. Odota välitöntä, nopeaa vastausta. Tämä on yksi menetelmän perusperiaatteista.
Huomaa, että kolmesta palikasta koostuvan objektin nimi on ”kolme”, ei ”yksikaksikolme”.
Käytä joko yhtä tai kahta väriä.
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Kuva 8. Huomaa vaihtoehtoinen tapa järjestää kaksi punaista ja yksi valkoinen

Näin tuodaan implisiittisesti yhteenlasku mukaan opetukseen. Merkillepantavaa on myös
se, ettei lukua kolme löydy yhtä luonnollisesti oppilaan ympäristöstä kuin vaikkapa ykköstä,
kakkosta tai nelosta. Opetuksen ajaksi voi kuitenkin järjestää lähistölle vaikkapa kolme
appelsiinia, kolme lautasta, kolme pullaa jne.

4.2.6. Luku neljä. Tässä vaiheessa vaihtoehtoisia tapoja muodostaa kuvio on jo useita,
joita voi käyttää vaihtelevasti. Voi laittaa vaikka neljä punaista palikkaa kaksiriviin järjes-
tettynä tai kolme punaista ja yhden valkoisen, kaksi punaista ja kaksi valkoista yhdessä
rivissä tai neljä wsamanväristä riovissä trai neliönä. Myös kolmen värin yhdistelmiä voi ha-
lutessaan käyttää ja näin lisätä vaikeusastetta ja samalla parantaa oppilaan huomiokykyä.
Edelleen keskeistä on se, että kysyttäessä oppilas vastaa heti eikä ala laskea palikoita.

Kuva 9. Lapsen on sanottava kunkin värin määrä ja yhteismäärä.

4.2.7. Luvut 5–10. Esitämme muista luvuista vain eräitä tärkeimpiä muodostelmia. Ky-
syessään palikoiden lukumäärää kannattaa aluksi esittää uusi luku kaksivärisenä ja purkaa
se osiin, esim. kolme x-väristä ja kaksi z-väristä on yhteensä viisi palikkaa. Näin opete-
taan jakamaan kokonaisuus pienempiin osiin ja mieltämään hieman suurempi luku kahden
pienemmän yhdistelmänä — summana.

Luku 5 alkaa olla viimeisiä, jonka ihminen voi huomata suoraan, järjestyksestä riippu-
matta. Tutkimuksessamme ei lukuun 5 asti kellään oppilaalla ollut ongelmia, mutta sen
jälkeen alkoivat yksilölliset erot tulla esiin, vaikka muodostelmaltaan luku 5 on jaottomuu-
tensa takia seuraajaansa kuutosta vaikeampi.
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Kuva 10. Luvun 5 voi mieltää kokonaisena tai osina.

Tästä eteenpäin kuvion rakenne eli järjestys tulee olemaan keskeisessä roolissa, jotta
oppilaalle muodostuu kuva luvusta. Jo luvun 6 kohdalla alkaa ryhmittelyn merkitys tulla
selkeästi esiin ja samalla jatketaan yhteenlaskun harjoittelemista (3+3=6, 2+2+2=6,
4+2=6).

Kuva 11. Luvun 6 mieltää yleensä osina.

Voi olla helpointa aloittaa kuviosta, jossa on kaksi eriväristä riviä. Kuutosrivi on pisimpiä
yksirivisiä, joista oppilas voi suoraan nähdä, kuinka monta palikkaa on.

Isommilla luvuilla mahdollisia variaatioita syntyy enemmän ja on opettajan mielikuvituk-
sesta kiinni millaisia kuvioita hän pyytää oppilaita toistamaan. Huomiokyvyn kehittymisen
kannalta kolme- tai nelivärisetkin kuviot ovat hyviä, mutta on tarkkaan mietittävä kuinka
ne tukevat oppilaan käsityskyvyn kehittymistä. Yhteenlaskussa on joka tapauksessa aluksi
periaatteessa vain kaksi yhteenlaskettavaa.

Luku 7 on jo niin vaikea mieltää, että kaksi oppilastamme ei toistoista huolimatta
pitkään aikaan oppinut välittömästi sanomaan kuinka monta palikkaa kuviossa oli, vaikka
häntä olisi ohjattu hajottamaan kuvio osiin (6 punaista ja yksi valkea, 3 valkoista ja 4
punaista,. . . ).
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Kuva 12. Hankalan luvun 7 voi mieltää vain osina. (tosin 7=8-1 !)

Lukumäärä ei siis tuntunut säilyvän toistoista huolimatta. Muilla oppilailla ei tuntunut
vastaavaa ongelmaa esiintyvän.

Lukua 8 opetettaessa on ehkä helpointa aloittaa kaksivärisestä 4+4=8. Ilmeisesti lapsen
on helpompi hahmottaa kaksivärisestä asetelmasta, että kuvassa ?? on kaksi neljän palikan
riviä.

Kuva 13. 8 on 2×4 eli 4+4, mutta myös 7+1

Luvussa 9 myös kertolasku ja potenssi tulevat kunnolla mukaan:

Kuva 14. 9 on 3×3 eli 32, mutta myös 3+3+3 ja 8+1

3 · 3 = 9, 32 = 9. Aikaisemmin on toki ollut jo kahden kertotaulua, mutta se ei samalla
tavalla ole uusi ja outo asia lapselle kuin kolmen kertotaulu. Muita ryhmittelyjä (esim.
6+3) voi käyttää vahvistaakseen lapsen lukukäsitystä.

Luku 10 Kun on päästy tähän asti, kannattaa kerrata aiemmat luvut ja varmistaa, että
oppilas osaa vastata heti lukualueella 1-9. Ennen sitä ei kannata siirtyä lukuun kymmenen.
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Kuva 15. Kaksi viiden riviä on kymmenen

Aluksi kannattaa kaksivärisillä nappuloilla tutustuttaa oppilas lukuun 10 ja saada tämä
huomaamaan, että kaksi viiden riviä tekee yhteensä kymmenen. Sen jälkeen yksivärisesti
kaksi viiden riviä, koska tämä muoto tulee jatkossa olemaan se perusta, jonka pohjalle
kymmentä isompia lukuja lähdetään rakentamaan.

4.2.8. Kymmenen ylitys. Kymmenen ylitys on keskeinen vaihe, joka sujuu sitä mutkatto-
mammin mitä paremmin oppilaalla on aikaisemmat luvut hallussa. Tästä eteenpäin jatko
on periaatteessa vanhan toistoa, kaksi viiden riviä muodostaa perusyksikön, jota täyden-
netään halutulla luvulla 1-9 siten, että nämä esitetään erivärisillä palikoilla kuin luku kym-
menen. Tämä metodi hyödyntää myös lukusanojen nimiä, oppilas oppii nimittäin että
esimerkiksi 10+3 on kolmetoista, 10+6 on kuusitoista ja niin edelleen. Toki myös mui-
ta muodostelmia saa ja pitää käyttää, esimerkiksi neljä kolmen palikan riviä on 12 ts.
4∗3=12, neljä neljän palikan riviä on 16 jne. Omaa mielikuvitusta saa ja pitää käyttää.



20 MATEMATIIKAN SALAMAPELIOPETUS

Kuva 16. Kymmenen ylitys
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4.2.9. Kertolaskua. Salamapelimenetelmää käytettäessä ei kannata jatkaa suoraan yli
20:n esim. sataan asti, vaan hiotaan ensin kuntoon pienten lukujen aritmetiikka, joka
perustuu havaintoon, ei vielä lukusymbolien manipulointiin. Pienten lukujen kertolaskua
voi sen sijaan harjoitella:

Kuva 17. Kakkosen kertolasku

Kuva 18. Kolmosen kertolasku

4.3. Lukujen symbolit ja ensimmäiset vihko- tai PowerPoint-tehtävät. Kun
tietyn luvun tehtävät sujuvat lapsella legopalikoilla erinomaisesti, aloitetaan vihkotehtävät
tai samasta aiheesta.

4.3.1. Vihkotehtävien luonne ja tarkoitus. Vihkotehtävä on kirjallisesti annettu tehtävä,
johon lapsi yleensä vastaa suullisesti. Nimi tulee siitä, että opettaja on kirjoittanut tehtäviä
selkeällä tussikynällä paperille tai tietokoneelle ja lapsi lukee siitä opettajan näyttämät
tehtävät ja vastaa.

Vihkotehtävien tarkoitus on tässä vaiheessa

(1) symbolien lukemisen oppiminen ja siihen rutinoituminen.
(2) rutiinin kehittäminen jo salamapelissä opittuihin ja ymmärrettyihin laskuihin.
(3) siinä sivussa myös symbolien kirjoittamisen oppiminen
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4.3.2. Vihko-ja PowerPoint-tehtävien opetustapa. Vihkon tehtäviä toistetaan useaan
otteeseen. Vihkotehtävä voi aluksi olla kuva, esimerkiksi legopaikka-asetelma. Myöhemmin
käytetään tietenkin numeromerkkejä.

Vihkotehtävät kyllästyttävät pian, joten niitä ei oteta pitkästi kerrallaan. Vaihteeksi voi
vihkon korvata tietokoneen näytöllä, jolla on periaatteessa samaa materiaali PowerPoint-
muodossa. Pari minuuttia on joka tapauksessa riittävä aika 5–6 -vuotiaalle lapselle. Har-
joittelua jatketaan vuorotellen legopalikoiden tai muiden havaintovälineiden ja vihkoteh-
tävien avulla. Kun lapsi alkaa osata, jätetään ensin pois havaintovälineopetus ja lopuksi
vihkotehtävätkin jäävät vain satunnisten keretausharjoitusten rooliin.

Vihko- ja PowerPoint-materiaalin käytön eri vaiheet ovat seuraavat:

(1) Opettaja lukee.
(2) Oppilas lukee.
(3) Opettaja kirjoittaa, oppilas lukee.
(4) Oppilas sekä kirjoittaa että lukee.

Käytännössä opetus voi tapahtua vaikka näin:

Opettaja: ”Yksi plus yksi on?”
Lapsi: ”Kaksi.”
Opettaja: ”Kaksi plus yksi on?”
Lapsi: ”Kolme.”

Kun lapsi ymmärtää kuulemansa kysymykset hyvin, voidaan edetä seuraavaan vaihee-
seen, jossa lapsi itse lukee kysymyksen ja kertoo vastauksen. Opettajan tehtävänä on
osoittaa sormellaan vihkosta vuorossa olevaa kysymystä.

Esimerkiksi:

Lapsi: ”Yksi plus kaksi on kolme.”
Lapsi: ”Kaksi plus yksi on kolme.”

Kun lapsi osaa edellisen kohdan, voidaan siirtyä vaiheeseen, jossa lapsi kertoo vastauksen
opettajan osoittaessa vuorossa olevaa kysymystä. Tässä vaiheessa kysymystä ei siis lueta
ääneen. Tällöin harjoitus on hyvin nopeaa.

Esimerkiksi:

Lapsi: ”Kolme.”
Lapsi: ”Viisi.”

1 + 1 = 3 + 1 =
2 + 1 = 6 + 1 =
3 + 1 = 1 + 1 =
4 + 1 = 7 + 1 =
5 + 1 = 4 + 1 =
6 + 1 = 8 + 1 =
7 + 1 = 5 + 1 =
8 + 1 = 9 + 1 =
9 + 1 = 2 + 1 =

Taulukko 1: Numeerinen vihkotehtäväsivu.

Yhteenlasku, jossa lisätään luku 1 on erittäin tärkeä edettäessä isompiin lukuihin. Tässä
vaiheessa on erityisen tärkeää merkitä muistiin, mitkä tehtävät vielä ovat lapselle vaikeita
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ja mistä kohdasta. Tehdään helpompia tai/ja levätään, jos ei osaa. Koskaan ei moitita –
iloitaan, kun osaa!

4.3.3. Esimerkki nopeasta vihkoharjoituksesta. 8+2,8+3,8+4,8+5,...
9+2,9+3,9+4,9+5,...
Kun ollaan 20 suuruusluokassa (9+9=18), niin voi ajatella, että osaa jo hyvin.

4.3.4. Isompien lukujen aritmetiikkaa. 3 x 8 on jo aika vaikea salamapelillä ja isommat
legosuorakulmiot vielä hankalampia. Teho alkaa häpyä. Myöhemmin kannattaakin alkaa
opetella kertotaulua vihkotyönä, jossa lapsi myös lukee: (Ks. CD-levy)

2,4,6,8,10,12,...
Katso materiaalivihkosta ja PowerPoint-materiaalista, miten edetään ”kaikkiin luonnol-

lisiin lukuihin”. Lapsi lukee, mutta ei kirjoita, sillä se vie aikaa (keskittymiseltä).

5. Murtoluvuista

Kun yhteenlaskussa ja kertolaskun alkeissa ollaan luvun 20 suuruusluokassa, ja lapsi
lukee numeroita, aloitetaan murtoluvuilla laskeminen vaikka kerran viikossa. Kokemuksia
murtolukujen opeopetuksesta on selostettu kohdassa ??.

5.1. Konkreettisesta symboliseen. Aluksi opitaan taas uusia sanoja eli käsitteitä.
Ensimmäisiä murtolukuja käsittelevissä opetustuokioissa jaetaan vaikka omenaa, sitten
pian otetaan käyttöön sektoripalat eli piirakat. Ne voivat olla pahvista, vanerista tai esiin-
tyä vain kuvina tai näytöllä — vaihtelukin käy. Saman tien otetaan käyttöön kuvalliset
vihkoversiot ”piirakkatunnin”päätteeksi lyhyenä kertauksena. Lasta pyydetään näyttämään
vihkosta pyydetyt piirakkakuviot ja seuraavassa vaiheessa myös lukemaan näitä eli nimeä-
mään ”piirakanpalaa”vastaavat murtoluvut. Opettajaan kuuluu tietenkin näyttää ja sanoa,
miten murtoluvut kirjoitetaan ja luetaan.

Oppilas piirtäköön myös itse, aluksi ympyröitä, sitten niiden puolikkaita, neljäsosia, kah-
deksasosia, mutta myös kolmasosia jne., samoin kuva, jossa puoliympyräpari muodostaa
koko ympyrän.

5.2. Murtolukujen alkuopetus.

5.2.1. Aluksi ykkönen ja puoolikas. Samaan tapaan kuin luonnollisia lukuja opetellessa
aloitetaan murtolukujenkin opiskelu salamapelillä aivan alusta eli ykkösestä — joka nyt
on sama kuin ”kokonainen”. Samalla esitellään tietenkin puolikas. Puoli omenaa, puoli
piirakkaa. Kaksi puolikasta muodostaa kokonaisen.

Kuva 19. Kaksi puolikasta eli kahdesosaa muodostaa kokonaisen.
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5.2.2. Kolmasosa. Piirakanpalalla ja kannella opetetaan lapselle uusi sana: ”kolmasosa”.
Kaksi kolmasosaa on tässä. Kolme kolmasosaa muodostaa kokonaisen.

Murtolukujen salamapelissä nimetään ja tunnistetaan palaset eli murtoluvut konkreet-
tisista piirakoista. Piirakka näytetään vain sekunniksi ja lapsi kopioi ja sanoo. Piirretään
myös. Ja lapsikin piirtäköön piirakoita. Opitaan symbolit.

Kuva 20. Kolme kolmasosaa muodostaa kokonaisen.

5.2.3. Neljäs- viides- ja kuudesosa.

Kuva 21. Neljäsosat ovat puolikkaiden puolikkaita.
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Kuva 22. viidesosat.

Kuva 23. Kuusi kuudesosaa muodostaa kokonaisen.

Kuva 24. Muodostavatkohan neljä kuudesosaa ja yksi kolmasosa ko-
konaisen? Vai näetkö tässä jotain muuta?
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5.2.4. Ykkösen ylitys ja ensimmäiset sekaluvut. Tavoitteena on ymmärtää, että

2 =
4

2
,

1
1

2
=

3

2

1 =
2

2
,

. . . ja mitä onkaan
5

2
?

Kuva 25. Puolikkailla yli ykkösen.

Lapsi oppii vastaamalla suullisesti ja kirjallisesti ja piirtämällä itsekin piirakoita.
Ja sitten samaa takaperin: Kuinka monta neljäsosaa on 1/2? Pikkuhiljaa tehtävät mo-

nipuolistuvat.
Vanerisektoreita on mukava latoa päällekkäin. Tietokonekuvassa pinon paksuus ei näy,

ja niinpä vierekkäiset kiekot ovat oikestaan ainoa mahdollisuus. Tai voisihan valokuvata
vanerikiekkopinoja — mutta se on kyllä mautonmta.

Kuva 26. Kaksi kiekkoa päällekkäin! Vai onko parempi vierekkäin??.
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6. Joukot ja funktiot

6.1. Logiikkaa ja joukko-oppia — johdanto. Logiikan ja joukko-opin opetus voi
tapahtua vaikkapa seuraavissa neljässä ikävaiheessa eli tasossa:

(1) Luokittelupelejä neljän vuoden iässä
(2) Käsitteiden hierarkiaa 4-5 vuoden iässä
(3) Postimerkkipeli joukko-opin termein 7–8 vuoden iässä
(4) Postimerkkipelistä relaatio- ja funktiokäsitteeseen 9–10 vuoden iässä

..........

7. Binaariluvut, lukujärjestelmät ja postinpakkausleikki

Nykyisin ei koulussa opeteta muita lukujärjestelmiä kuin kymmenjärjestelmää. Sitä
perustellaan ajanpuutteella: on niin paljon muuta tehtävää. — Mutta tämä on väärää
johtopäätös. Opetustavasta riippumatta vaatii joka tapauksessa paljon harjoitusta
oppia desimaalijärjestelmän hallinta ja monipuolinen käyttötaito.
Ongelma onkin, ettei 10-järjestelmän opettamiseen millään menetelmällä aina käy-

tetä riittävästi aikaa. Kannattaisi kuitenkin tehdä niin siitäkin syystä, että myöhempi
potenssikäsitteen 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 — ainakin eri luku-
järjestelmien oppimisen voi aloittaa jo pienenä lapsena.

7.1. Postinpakkausleikin yleisperiaatteet. binaarijärjestelmä on erittäin yksin-
kertainen (yksinkertaisin!) tapa merkitä lukuja, tarvitaanhan siihen vain kaksi merk-
kiä, 0 ja 1. Seuraavassa esitellään postinpakkausleikki, jossa esineitä paketoidaan bi-
naarijärjestelmään perustuvalla tavalla. Kymmenvuotiaalta lapselta ei mene neljän-
nestuntiakaan leikin sääntöjen ymmärtämiseen. On hauskaa oppia pakkaamaan ja
käyttämään pakkauksien merkintään luonnollista koodia, binaarilukuja. Mutta leikin
sivutuotteena saavutetaan kaksi binaarilukuja tärkeämpää tavoitetta, eksponentti-
funktioon tutustuminen — tässä kantalukuna 2 — ja kombinatoriikan alkeiden oppi-
minen.

Pakkausleikin toinen vaihe on kolmijärjestelmä, jonka yhteydessä oppilas pääsee
itse6 rakentamaan ”aikaisemman kanssa analogista” järjestelmää oman havaintoky-
kynsä ja mielikuvituksensa (ja opettajan tuen) varassa. Tämä on oppilaalle erittäin
tyydyttävää ja opetuksen kannalta hyvä tapa opettaa luovaa mutta täsmällistä ma-
temaattista ajattelua.

Postinpakkausleikissä tavoitteena on binaarijärjetelmän ja yleensäkin lukujärjestel-
mien ymmärtäminen ja käsittelytaito, mutta aluksi oppilaan ei tarvitse oppia muuta
kuin reagoimaan ”oikein” hänelle näytettävään pieneen joukkoon esineitä — ”salama-
peliä” tämäkin. Prosessi kohti ymmärtämistä ja osaamista jatkuu leikin eri vaiheiden
kautta. Oppilas siirtyy omaksi ilokseen vaiheesta toiseen sitä mukaa kuin oppii ja
muistaa aikaisemmat. Opettaja väistyy yhä enemmän taka-alalle, mutta jatkaa tie-
tenkin tilanteen seuraamista ja on tarvittaessa avuksi. Opettajan — ja tämän lukijan
— on pidettävä mielessä, että vaikka leikin on oltava hauskaa, se on kuitenkin ensi-
sijaisesti vakava opetusmenetelmä.

6muodikkaan konstruktivismin hengessä
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Kuten useimmat muutkin kuvailemamme leikit, vaatii pakkausleikki lapselta paitsi
aivosolujen myös motoriikan harjoittamista. Leikki tapahtuu kuvitteellisessa postin-
lähettämössä, jossa lapsi pakkaa lähetettäviä palikoita erikokoisiksi lähetyseriksi ja
dokumentoi pakkausten sisällön määrän.

Välineiksi tarvitaan samankokoisia pakattavia (lego)palikoita ja täsmälleen sopi-
vankokoisia laatikoita, jotka tosin lapsi voi leikin valmisteluvaiheessa itsekin opet-
tajan kanssa leikata ja liimata pahvista, mielellään eri värisistä kartongeista. Leikin
alussa opettajan aikaa menee jonkin verran tällaiseen hauskuuden ylläpitämiseen,
mutta vaiva palkitaan jatkossa, kun perusperiaatteet alkavat tulla ymmärretyiksi ja
pakkaukset alkavat ”vastata useimpiin kysymyksiin”.

7.2. Lukujärjestelmät ja binaariluvut. Kuten kaikki lukujärjestelmät on binaa-
rilukujärjestelmäkin tapa koodata tiettyä informaatiota, nimittäin vastaus kysymyk-
seen ”kuinka monta?”. Kaikkein yksinkertaisin tapa ”kirjoittaa numeroita” on epäile-
mättä ns. tukkimiehen kirjanpito, jossa lukumäärä ilmaistaan samalla määrällä viivo-
ja, usein sentään ryhmiteltyinä viiden tai kymmenen ryhmiksi. Tukkimiehen kirjan-
pidolla on ilmeinen puute: suurten lukujen ilmaiseminen vaatisi kohtuuttomasti tilaa
tarvittavasta kirjoitusajasta puhumattakaan.

Viivojen ryhmittely kymmenittäin antaa vihjeen paremmasta järjestelmästä: ryh-
mälle voi keksiä oman symbolin. Näin menetellään esimerkiksi roomalaisten nume-
roissa, joissa I on yksi, II kaksi ja X kymmenen ja XXXII kolmekymmentäkaksi.
Kymmenen X:ää ilmaistaan taas uudella symbolilla C jne. Tällainen ryhmittely eli
pakkaaminen on tietenkin omaksuttu kieleemmekin lukusanoiksi yksi, kymmenen, sa-
ta ja tuhat. Tuhannen jälkeen seuraaville suuruusluokille tarvitaan uusia symboleja
ja nimiä, kuten miljoona ja miljardi.

Tavallisesti käyttämässämme kymmenkantaisessa paikkajärjestelmässä vältetään
eri suuruusluokkia ilmaisevien lukusymbolien ja -sanojen tarve nerokkaalla tavalla:
numeroiden 1–9 merkitys riippuu siitä, mihin kohtaan ”lukua” eli paikkaan ne on kir-
joitettu. Tyhjän paikan ilmaisemiseen tarvitaan symboli 0. Niin pakkaus- kuin sitä
jalostunut paikkajärjestelmäkin on ilmeisesti aikojen kuluessa keksitty useaan ker-
taan, ja lukija saattaa olla kiinnostunut selvittelemään niiden historiaa esimerkik-
si tietosanakirjan avulla. Mainittakoon tässä vain, ettei kehitys ole aina ollut kovin
suoraviivaista ja loogista: on käytetty kahden, viiden, seitsemän, kymmenen, kahden-
toista, kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen ryhmiä ja monia muita, ajateltakoon
vain kalenteria, eri mitta- ja rahajärjestelmiä sekä erityisesti kulma-asteen ja kellon
tuntien jakoa minuuteiksi ja sekunneiksi, joka on peräisin muinaisten sumerilaisten
nuolenpääkirjoituksissa käytetystä 60-järjestelmästä.

Mutta takaisin nykyaikaan, vaikka vuoteen 1969, jolloin ihminen kävi kuussa. Vuo-
siluku 1969 edustaa yhteensä yhdeksää ”pakkaamatonta”vuotta ja kuuttatoista ”pak-
kausta”, joista kuudessa on kussakin 10 vuotta, yhdeksässä kussakin sata ja isoim-
massa peräti tuhat. Meille on kovin tuttua, miten eri paikkoihin kirjoitetut numerot
ilmaisevat oikealta vasemmalle luokiteltuina kymmenpotenssien 1,10,100,1000 jne. lu-
kumäärää. Konkretisoidaan tämä kaikille tuttu asia: Satasen paketissa on 10 kympin
rasiaa, tuhannen laatikossa on 10 satasen pakettia jne.

Binaariluvut ovat aivan tavallisia lukuja, mutta binaarijärjestelmän avulla ilmaisui-
na. Binaarijärjestelmä taas on muuten samanlainen kuin yllä kuvattu kymmenjärjes-
telmä, mutta ”pakkaaminen” tehdään siten, että kussakin täydessä paketissa on vain
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kaksi edellisen suuruusluokan pakettia, ei kymmenen. Yksityiskohdat käyvät ilmi alla
esitetystä opetussuunnitelmasta.

7.3. Postinpakkausleikin kuvaus.

7.3.1. Pakkauspelin oppilas.
Postinpakkausleikki laatikoineen ja palikoineen sopii jo 4–5 -vuotiaille, mutta siitä voi
iloita ja oppia myöhemminkin.

Nelivuotiaalla voi aluksi olla ongelmia binaarilukujen kirjoittamisessa, eihän hän ole
vielä tottunut kirjoittamaan mitään muutakaan. Hänen voi myös olla vaikeaa tottua
siihen keskeiseen ajatukseen, että sama merkki 1 voi tarkoittaa eri kokoista laatikkoa.
Värikynien käyttö voi olla avuksi alussa - erikokoiset pakkauslaatikot on syytä tehdä
eri värisiksi. Lapsi pärjää toisaalta postinpakkausleikissä aivan hyvin vaikka ei olisi
vielä oppinut ”laskemaan” tavallisin kymmenkantaisin lukusanoin. Voi jopa ajatella,
että matematiikan kannalta saattaisi olla eduksi, ettei desimaalijärjestelmä ole pääs-
syt ”turmelemaan” vastanottavaista nuorta mieltä. Ainakaan pikkulapselle ei synny
sellaista ongelmaa, että haluaisi konvertoida binaarilukunsa kymmenkantaisiksi, mut-
ta ei tiedä miten.

Vanhemmalle lapselle postinpakkaaminen ja koodaaminen on hauskaa tällaisesta
pikku ongelmasta huolimatta — ja ajallaan myös sen vuoksi. Siirtyminen lukujärjes-
telmästä toiseen on lopulta matemaattinen ongelma, joka johtaa peruskoulun yläas-
teella ajattelemaan lukuteorian keskeisiä käsitteitä kuten jaollisuutta, jakojäännöstä
ja luvun jakoa alkutekijöihin. Lukioiässä kaikki tämä liittyy algebran ja kombinato-
riikan mutkikkaampiin rakenteisiin.

7.3.2. Pakkauspelin välineet.
Postinpakkausleikkiä varten tarvitaan seuraavat välineet (Ks. kuva ??.)

(1) Salamapelitila (Ks. kuva ??.) pöytineen ja tuoleineen.
(2) Pieniä palikoita, mielellään hyvä valikoima eri värisiä, esimerkiksi 2×2 -LEGO

-nappuloita vähintään 31 kpl.
(3) Viittä eri väriä (meillä sattui olemaan punaista, keltaista, sinistä, vihreää ja

ruskeaa) kartonkia, vahvuus 240–300 g/m2, määrä ???
(4) 5 väriliitua tai tussikynää; samat värit kuin kartongeissa.
(5) Liimaa.
(6) Viivoitin ja sakset.
(7) Puhdasta piirustuspaperia, vähintään kokoa A4, mielellään A3, jos pöytä on

tarpeeksi iso.

Postittamossa on tarkoitus pakata palikoita, jotka voivat leikissä edustaa vaik-
ka ”kenkälaatikoita”. Useamman palikan lähettämistä varten tarvitaan laatikko ja
useamman laatikon lähettämiseen isompia laatikoita, joihin voi sovittaa pienempiä.
Pelin aluksi valmistetaan sopivia laatikoita kartongista. Niiden koko on oleellista, vä-
rit voi valita miten tahansa, kunhan eri kokoiset ovat erivärisiä, samankokoiset sa-
manvärisiä. Kuten kuvista näkee, me valitsimme värit seuraavasti:

• Punaiseen laatikkoon mahtuu 2 palikkaa.
• Siniseen mahtuu 2 punaista laatikkoa.
• Keltaiseen mahtuu 2 sinistä laatikkoa.
• Vihreään mahtuu 2 keltaista laatikkoa.
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• Ruskeaan mahtuu 2 vihreää laatikkoa.

Laatikoiden tekeminen vei aikansa, mutta tulos on sen arvoinen.
Kuinka monta palikkaa mahtuu ruskeaan laatikkoon? Lasketaanpa itse: Täydessä

ruskeassa laatikossa on

• 2 vihreää laatikkoa.
• 2× 2 keltaista laatikkoa.
• 2× 2× 2 sinistä laatikkoa.
• 2× 2× 2× 2 punaista laatikkoa.
• 2× 2× 2× 2× 2 palikkaa.7

7.3.3. Pakkaaminen.
Palikoita pakataan laatikoihin seuraavalla tavalla:

Kuva 27. Binaaripostilaatikot

Kuva 28. Pakkausleikin alussa palikoita on vain vähän.

Kuva 29. Ensimmäinen pakkaaminen: kaksi punaista laatikkoa, kum-
massakin kaksi palikkaa. . . . . . ja yksi palikka jäi yli.

7kertolaskumerkkinä times vai cdot? xxxxx
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Kuva 30. Pakataan 2 punaista laatikkoa siniseen. Tuloksena on yksi
sininen laatikollinen, ei yhtään punaista ja yksi jäännöspalikka. Tulem-
me merkitsemään tällaista tulosta symbolilla 101

Kuva 31. Mitähän tapahtuu, jos lisätään kolme palikkaa?

Kuva 32. Pakkausperiaatteen mukaan yksittäiset palikat pakataan pu-
naisiin laatikoihin

Kuva 33. ja aina kaksi samanväristä pakataan seuraavaksi isompaan laatikkoon...:
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Kuva 34. ...ja aina kaksi samanväristä pakataan seuraavaksi vielä
isompaan laatikkoon, niin että kaksi sinistä pakataan nyt keltaiseen
laatikkoon... ja kirjoitetaan 1000 — mutta miksi.

7.3.4. Binaarilukukoodi. Mitä yllä käyttämämme merkinnät 101 ja 1000 oikeastaan
tarkoittavat? Se selitetään nyt:
Postinlähetyspaikka pitää hyvin kirjaa pakatuista tavaroista ja laatikoista. Kirjan-

pitoa varten on lomake, jonka yläreunassa on laatikoiden kuvat. Lomakkeeseen ei mer-
kitä muiden sisällä olevia laatikoita tai palikoita. Kun lähetetään vain yksi palikka,
niin kirjanpito näyttää tällaiselta:

Kuva 35. Lähetykseen ei tarvita yhtään laatikkoa, vain irrallinen pa-
likka. Kirjanpidossa on irtopalikoiden sarakkeessa 1, ei muuta.

Kun lähetetään kaksi palikkaa, niin ne pakataan punaiseen laatikkoon. Kirjanpito
näyttää tältä:

Kuva 36. Kahden palikan pakkaaminen. Kirjanpitomerkintä 10 osoit-
taa, että on yksi punainen laatikko, ei muuta.

Kuvateksti: Kirjanpidossa on nyt tieto yhdestä punaisesta laatikosta eli 10. Nolla
tarkoittaa, että irtopalikoiden sarakkeessa ei lue mitään, koska ei ole yhtään irtopa-
likkaa. . . .

Kuva 37. Kolmen palikan pakkaaminen. Kirjanpidossa yksi lisää, siis
merkintä 11.
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Kuva 38. Neljä palikkaa. Kaksi punaista laatikkoa, mutta ne on pa-
kattu yhteen siniseen. Kirjanpidon merkintä 100 tarkoittaa, että lä-
hetettävät laatikot ovat sinisessä laatikossa eikä jää yli punaisia eikä
irtopaloja.

Kuva 39. Viisi palikkaa. sama juttu kuin edellä, mutta lisättynä yh-
dellä irtopalikalla. Merkintä 101.

Kuva 40. Seuraavat lukumäärät 31 asti ovat taulukossa:

6 1 1 0
7 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1
16 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1
18 1 0 0 1 0
19 1 0 0 1 1
20 1 0 1 0 0
21 1 0 1 0 1
22 1 0 1 1 0
23 1 0 1 1 1
24 1 1 0 0 0
25 1 1 0 0 1
26 1 1 0 1 0
27 1 1 0 1 1
28 1 1 1 0 0
29 1 1 1 0 1
30 1 1 1 1 0
31 1 1 1 1 1

Ja miten merkitään seuraava lukmäärä (32)? Sehän vastaa yhtäm ruskeaa laatikkoa
— sellaiseenhan mahtuu kaksi vihreää laatikkoa. Sitä merkitään tietenkin

100000. Viisi nollaa!

Tässä vaiheessa on pakko myöntää olleeni edellä hieman epäjohdonmukainen, olen-
han itse käyttänyt numeroista tavallisia kymmenjärjestelmän mukaisia nimiä ajatel-
len, että lukija on tottunut niihin. Tavallinen järjestelmämme on tietenkin oikein
hyvä, mutta pelkillä binaariluvuillakin tulisi toimeen.
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Mutta palataanpa opetustuokioihin oppilaan kanssa.

7.3.5. Pakkausleikin ensimmäinen vaihe.
Ensimmäisissä harjoituksissa lapsi oppii laatikoiden pakkaamisen periaatteen ja kir-
janpidon lomakkeelle aluksi opettajan ohjauksessa. Opettaja pyrkii siihen, että oppi-
las alkaa itsenäisesti pakata lähetyksiä oikein ja kirjata tulokset täsmällisesti. Aluksi
harjoitusta on syytä toistaa pienille lukumäärille käyttäen enintään keltaista laatik-
koa, johon mahtuu kahdeksan palikkaa. Lisätään palikka kerrallaan.

Palikoita Laatikot Merkintä
x Yksinäinen palikka ei tarvitse laatikkoa. ”1”
x x Kaksi palikkaa pakataan punaiseen laatikkoon. ”10”
x x x Kaksi palikkaa on punaisessa laatikossa ja yksi irrallaan. ”11”

x x x x

 Kaksi palikkaa on punaisessa laatikossa
ja toiset kaksi palikkaa toisessa punaisessa laatikossa.

Punaiset laatikot pakataaan siniseen laatikkoon.

 ”100”

Jatketaan saman kaavion mukaan. Ennen kuin oppilas ja opettaja piankin kyllästy-
vät liian helpoksi käyvään leikkiin on paras lopettaa ja aloittaa seuraavalla kerralla
suuremmalla palikkamäärällä, vaikkapa x x x x x .
Yllä on vältetty tavanomaisten numeroiden käyttöä ja merkitty palikat x-kirjaimin.

Opettaja voi tietenkin itse käyttää numeroita, jos se tuntuu hauskemmalta.
Kun oppilas alkaa osata hyvin, voi hänen kanssaan vaihtaa rooleja. Voi esimerkik-

si leikkiä, että opettaja on uusi työntekijä pakkaamossa ja oppilaan on kokeneena
osaajana perehdytettävä hänet työtehtäviinsä.

7.3.6. Pakkausleikin toinen vaihe.

Toisen sarjan harjoituksissa lapsi oppii tietoisesti ymmärtämään lukuja paikkajär-
jestelmässä, tässä nimenomaan binaarijärjestelmässä. Koodien eli lukujen ymmärtä-
misessä peruskysymys on tietenkin: ”kuinka monta palikkaa on lähetyksessä, jonka
koodi on se ja se”.

Tässä harjoituksessa — eli leikissä — opettaja ja oppilas ovat kaksi pakkaamon
työntekijää, henkilöt A ja B. Rooleja vaihdellaan.

Pakkaaja A valitsee palikkaluvun väliltä 1–31, pakkaa palikat ja tallentaa tuloksen
koodina eli binaarilukuna, jonka ilmoittaa pakkaajalle B.

Pakkaaja B valitsee omista palikoistaan yhtä monta.

Esimerkki:

x x x x x x →
{

sininen laatikko
ja punainen laatikko

}
→ 110

Pakkaaja A kertoo pakkaajalle B tuloksen 110, mutta ei näytä pakkaamistyötään eikä
sen tulosta. Pakkaaja B saa siis tietää vain koodin 110. Hänen tehtävänään on laittaa
pöydälle sama määrä palikoita, mikä oli A:lla, siis

x x x x x x.
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On syytä huomata, ettei missään vaiheessa tarvita kymmenjärjestelmää eikä luku-
määriä mielellään edes pidä ilmaista lukusanoin. Sen sijaan on tärkeää, että ykkönen,
joka sijaitsee binaariluvussa toisella paikalla oikealta päin lukien, edustaa lukumäärää

x x.

Ykkönen kolmannella paikalla oikealta päin lukien edustaa lukumäärää

x x x x.

Ykkönen neljännellä paikalla oikealta päin lukien edustaisi lukumäärää

x x x x x x x x .

Kaiken kaikkiaan siis ”110” edustaa tietoa, että palikat on pakattu yhteen sellaiseen
laatikkoon, jossa on x x kpl. ja toiseen, jossa on vielä x x x x lisää, joten niitä on
yhteensä

x x x x x x eli x x x x x x

eli kuusi kappaletta. Näin monta palikkaa on pakkaajan B siis pantava pöydälle.

Lapsi osaa 5–6 vuoden iässä monella tavalla kontrolloida ”pakkaamista” ja oppii
kirjoittamaan ainakin kolmanteen sarakkeeseen eli ”sinisiin laatikoihin” asti. Postin-
pakkausleikissä hän oivaltaa ”pakkaamisen ja varastoinnin” merkityksen leikkien pie-
nillä lukumäärillä, jotka hallitsee. Suurempien numeroiden mieltäminen on hankalaa,
eikä sitä alussa yritetäkään — ne kesytetään kyllä aikanaan.

Olemme edellä totuttaneet melkein taaperoikäisen lapsen käsittelemään numeroita,
joissa esiintyy vain ykkösiä ja nollia. Kahdella numeromerkillä toimiminen on helpom-
paa kuin kymmenen merkin ja paikkajärjestelmän yhtäaikainen omaksuminen.


