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Tämä pro-gradu on osa pitkäaikaistutkimusta, joka alkoi vuoden 2009 alussa puolalais-suomalaisen 

lääkärin Piotor Bazian sekä Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Tutkimuskohteena on Bazian 

kehittämä vaihtoehtoinen matematiikan opetusmenetelmä – salamamenetelmä. Opetusmenetelmä 

erottuu perinteisestä luokkaopetuksesta selkeimmin kahdella tavalla: salamamenetelmällä opetetaan 

aina vain yhtä oppilasta kerrallaan, ja opetus järjestetään lyhyissä 5-10 minuutin tuokioissa. 

Aineistona on neljä 8-9 vuotiasta lasta, joista kolme on ollut mukana tutkimuksessa alusta asti. 

Kuusi valmistunutta ja viisi keskeneräistä pro gradua ovat kaikki itsenäisiä opetusmenetelmää eri 

kanteilta tutkineita tutkimuksia.

Tämän tutkimuksen erityispiirre on opetustilanteen kommunikaatiomallien analysointi. 

Salamamenetelmällä opetettaessa ovat opettaja ja oppilas kahdenkeskisessä välittömässä 

vuorovaikutusyhteydessä, jolloin opetusaiheet kielennetään ensisijaisesti verbaalisesti. 

Tutkimuksessa olen käyttänyt osaa Mortimerin ja Scottin (2003) kehittämästä analyyttisestä 

kehyksestä, jonka avulla on oppitunnilla tapahtuvaa opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta 

on mahdollista analysoida. Sitä hyväksikäyttäen olen analysoinut opetustuokioilla käytävää 

keskustelua ja tutkinut esiintyykö salamamenetelmäopetuksessa monipuolisesti eri 

kommunikaatiomalleja. Tutkimuksen kohteena on siis opetusmenetelmän lisäksi myös opettaja itse. 

Tämän erityispiirteen lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan laadullisesti edellisien tutkimusten 

tavoin oppilaiden edistymistä ja viihtyvyyttä. 

Tutkimuksen mukaan opetusmenetelmä antaa opettajalle mahdollisuuden käyttää aktiivisesti 

erilaisia kommunikaatiomalleja opetuksessaan. Esiin nousee myös voimakkaasti havainto, että 

oppilas pääsee itse kielentämään matemaattisia aiheita paljon. Oppilaat kommunikoivat aktiivisesti 

opetettavasta aiheesta 75 % tuokioiden ajasta, joka on valtavan paljon. Jonkin asteisia 

oppilaskohtaisia eroja löytyi, mutta opettajakohtaisesti erot olivat merkittävämpiä. 

Oppilaat edistyivät opetettavien teemojen saralla vähintäänkin hyvin. Opetuksessa keskityttiin 

pääosin aiheisiin, jotka ylittävät selvästi Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2004) 
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asetetut oppimistavoitteet. Oppilaiden viihtyminen oli kolmen lapsen osalta kategorisoitavissa 

erinomaiseksi ja neljännenkin osalta hyväksi.

Asiasanat: salamamenetelmä, kommunikaatioanalyysi, oppilaslähtöinen opetus, matematiikan 

didaktiikka
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1. JOHDANTO

Matemaattisilla oppiaineilla on kouluissa valitettavan huono maine. On selvää, että kaikilla 

oppiaineilla on omat kannattajansa, siihen neutraalisti suhtautuvat ja sen vihaajat. Esimerkiksi 

Hannoverin ja Kesselsin (2004) tutkimuksen tulokset eivät mairittele tiedeaineita ja sen 

opiskelijoita laisinkaan. Oppiaine aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia aivan liian monelle. 

Matematiikka-ahdistus seuraa huonosta itseluottamuksesta matemaattisia ongelmia ratkaistaessa. 

Virheellisesti usein luullaan, että huono ”matematiikkapää” on perinnöllistä tai kiinni sukupuolesta. 

Oppilaan matematiikkakuvaan vaikuttaakin paljon enemmän muiden ihmisten suhtautuminen 

oppijaan. Matematiikan auktoritatiivinen luonne täsmällisiä totuuksia esittävänä tieteenä haastaa 

tekijänsä itsetuntoa. Jos se odotettu ja ainoa oikea vastaus ei meinaa kysyttäessä löytyä, on oppilas 

hyvin paljaana negatiiviselle palautteelle ja sosiaalisen ympäristön arvioinnille. Se, että väärän 

vastauksen taustalla olisi oikean tyyppisiä ajatteluprosesseja, ei pääse esiin huomion keskittyessä 

väärään lukuarvoon. Kritiikin kärki henkilöityy tällöin usein opettajaan. Luokkaan tulisi luoda 

ilmapiiri, jossa vääriä vastauksia ei pelätä ja näin oppilaiden itseluottamus matematiikkaa kohtaan 

paranisi. (Stuart, 2008)

Opetuksen kehityshistoria muuttui behavioristisesta koulutuksesta humanistisemman näkökulman 

huomioon ottavien konstruktivistisen ja sosiaalikonstruktivistisen opetussuuntien myötä 1900-

luvulla. Tiedeaineiden opetuksen tavoitteita on pedagogisten arvojen ohella kuitenkin ohjannut 

koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan myös suurvaltojen teollinen ja taloudellinen kilpailu. 

1900-luvun alun tiedeaineiden perusrakenteita järisyttäneiden oivallusten kautta kehittyi teollisuus 

valtavaa vauhtia. Valtiojohtoisesti tehtiin mm. Yhdysvalloissa täydellinen muutos matematiikan 

opetussisältöön. Muutoksen tarkoituksena oli voittaa muun muassa kilpajuoksu Kuuhun. Pikaisesti 

tehty opetussisältöjen saneeraus todettiin toimimattomiksi, ja myös Yhdysvalloissa palattiin 

vaivihkaa takaisin vanhoihin opetussisältöihin ja -menetelmiin. 

Useammat nykypäivän matematiikan didaktiikan tutkijat peräävät koulumatematiikkaan lisää 

luovuutta ja oppilaslähtöisyyttä (ks. esim. Brown, 1997; Nohda 2000; Pehkonen 2011, Mortimer & 

Scott, 2003). Piotor Bazia on puolalais-suomalainen lääkäri, joka on kehittänyt opetusmenetelmää, 

joka maksimoisi oppilaiden potentiaalin matematiikkaa, miksei myös muita aineita, opiskeltaessa. 

Opetusmenetelmän nimi Salamamenetelmä viittaa sen nopeaan tempoon, jossa oppilas ja opettaja 

aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään. Menetelmässä keskeisessä roolissa on maksimoitu 

tehokkuus, yksilökohtainen etenemistahti sekä opettajan ja oppilaan välinen välitön 

vuorovaikutussuhde.
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Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella vastaako salamamatematiikka menetelmänä joihinkin 

esitettyihin vaatimuksiin modernina opetusmenetelmänä. Tutkimus keskittyi opettajan ja oppilaan 

välisiin kommunikaatiomalleihin.
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2. TEORIATAUSTA

Opetustilanteissa esiintyvät kommunikointimalleja on tutkittu valkovenäläisen psykologin Lev 

Vygotskyn innoittamana pian sadan vuoden ajan. Sosiaalisen oppimisympäristön ja -menetelmien 

merkitystä ei kuitenkaan ole painotettu matemaattisten aineiden osana vaan opetus on perinteisesti 

perustunut yksilön omaan työhön. Ensimmäinen muutos matemaattisten aineiden, ennen kaikkea 

kemian ja fysiikan, opetuksessa tapahtui 1900-luvun loppupuolella, kun kiinnitettiin huomiota 

siihen, että oppilas ei ole ainoastaan behavioristinen tiedon vastaanottaja vaan yksilönä aktiivinen 

toimija oppimistilanteessa. Loogisena jatkeena tutkimus on kiinnittänyt huomiota 

oppimisympäristöön ja kieleen, jolla aktiivinen oppija tietoa sisäistää. (ks. esim. Hassard, 2005, 79–

154; Steinbring, 2011). Tämän seurauksena tieteellisten teemojen kielentämisen merkitys on 

kasvanut ja tutkiva menetelmä (ks. esim. Barton & Watson, 2011; Ryan & Williams, 2007, 31–33; 

Hassard, 2005, 212–246) on kehittynyt suositeltavaksi opetusmenetelmäksi. Tavoitteena 

muutoksessa on ollut oppituntien oppilaslähtöisyys, jolloin oppilaat saadaan sitoutumaan 

opiskelemaansa aiheeseen ja opetettavat teemat muuttuvat heille merkityksellisiksi. Myös 

matematiikan kouluopetusta on mukautettu sosiaalista vuorovaikutusta painottavaan suuntaan, 

kuten modernit opetusta koskevat tutkimukset ovat esittäneet. Japanista maailmalle levinnyttä 

matematiikan opetusmenetelmää, avoimien ongelmien matematiikkaa, on esitetty erääksi 

kandidaatiksi uudenlaisena opetusmenetelmänä, joka vastaisi tähän haasteeseen.

Tutkimuksessa käyttämäni analyyttisen kehyksen ovat muotoilleet Mortimer ja Scott (2003) kemian 

ja fysiikan oppituntien pohjalta tehtyjen havaintojensa perusteella. Tämän kappaleen tavoitteena on 

osoittaa Mortimerin ja Scottin sekä eräiden matematiikan didaktiikkaa tutkineiden näkemysten, 

erityisesti avoimien ongelmien matematiikan, välinen selkeä yhteys. Siten heidän kehittämänsä 

analyyttinen kehys olisi relevantti oppituntien analysointimenetelmä myös matematiikan tunneille.

2.1. Kommunikaation rooli matemaattisia aineita opetettaessa

Onko sillä merkitystä ovatko oppilaat suoraan osallisena keskustelussa tiedeaineiden oppituntien 

aikana? Onko sillä merkitystä, että opettajan esiintyminen on rajoittunut luennointimuotoiseen 

tapaan opettaa? Vastauksemme näihin molempiin kysymyksiin on kajahtava Kyllä! Sillä on 

merkitystä, koska näemme puheen keskeiseksi, kun ideoille annetaan merkityksiä (meaning 

making). Siten se on keskeistä oppimisprosessille. (Mortimer & Scott. 2003, (3))

Hartin ja Kindle Hudsonin (2004, 15) tutkimuksen mukaan oppilaat ovat usein sitä mieltä, että 
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opettajat haluavat heidän vain olevan hiljaa ja tekevän tehtävänsä ajoissa valmiiksi. Oppilaat itse 

haluaisivat tulla kuulluiksi. He haluaisivat opettajan arvostavan heidän ajatuksiaan ja ottavan 

huomioon heidän tarpeensa. Keskeinen tavoite tiellä toimivan oppilaiden ja opettajan välisen 

suhteen pohjalle rakentuvalle luokkatilanteelle on Hartin ja Kindle Hudsonin mukaan 

kommunikoida tavalla, joka johtaa kunnioittavaan ja merkitykselliseen dialogiin. Vastaaviin 

päätelmiin ovat tulleet myös mm. Scott (2008), Lustick (2010) ja Martin (2003). 

”Kommunikoinnin roolia opetuksessa ja matemaattisen ajattelun kehittämisessä ei voida liikaa 

korostaa. Kommunikoinnilla on keskeinen merkitys käsitteenmuodostusvaiheessa ja sääntöjä 

opittaessa” (Pehkonen & Kaasila, 2008). On myös löydetty merkittävä positiivinen korrelaatio 

oppilaan minäkuvan ja luokkatilanteen sosiaalisen ilmapiirin välillä. Asiaa tutkineet Lui, Toh ja 

Chung (2009) johtavat tutkimuksestaan loppupäätelmänä, että oikeanlainen opettajien ja oppilaiden 

välinen vuorovaikutus on paras keino vahvistaa oppilaiden itseluottamusta matematiikan käyttäjinä.

Myös Opetushallitus (2004, 14–15) nostaa opetuksen yleisinä tehtävinä esiin mm. terveen 

itsetunnon mahdollistamisen ja elinikäisen oppimisenhalun herättämisen. Matemaattis-

luonnontieteellisiltä aineilta edellytetään lisäksi, että ne auttavat oppilasta ymmärtämään 

arkipäiväisten käsitteiden ja tieteellisten käsitteiden väliset yhteydet. Uuden tieteellisen käsitteen 

ymmärtäminen ei ole oppimisprosessissa mikään yksiselitteinen tapahtuma. Vygotskyn (1982, 106–

152) esittämä karkea käsitteen muodostusprosessi nojaa aikuisen ja lapsen väliseen 

kommunikaatioon, joka johtaa lopulta abstraktin käsitteen ymmärtämiseen. Tiedetuntien 

tarkoituksena ei ole hylätä käytännön selityksiä maailman ilmiöille vaan antaa niille myös 

tieteellinen vaihtoehto rinnalle. Monien tunneilla esille tulevien käsitteiden tulisi loppujen lopuksi 

olla välineitä seuraavilla tunneilla esille tulevia ilmiöitä selitettäessä eivätkä itse selitettäviä 

entiteettejä. Tieteellisten käsitteiden selvittäminen ei ole pelkästään merkityksen antamista niille 

vaan osa myös tulevia selvitysprosesseja. Pyrkimyksenä on mahdollistaa tieteellisen kielen 

sulautuminen arkikäyttöön. Toisin sanoen tavoitteena on, että yksittäinen tieteellinen totuus on 

sisäistetty niin hyvin, että se on yleistettävissä muihinkin ilmiöihin. Tätä yleistettävyyttä voikin 

pitää tieteellisen ymmärryksen leimallisena ominaisuutena. (Ogborn, Kress, Martins & 

McGillicuddy, 1996, 13–14; Scott, 2008; Mortimer & Scott, 2003, 15). 

2.2. Oppilaslähtöinen opettaminen matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa

Mortimer ja Scott tekevät laaja-alaisen kannanoton keskustelevan oppilaslähtöisen luokkaopetuksen 

puolesta teoksessaan Meaning Making in Secondary Science Classrooms (2003). Teos perustui 
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heidän tekemään tutkimukseen, jossa havainnoitiin ja luokiteltiin luokkatilanteen kommunikaatiota 

eri kategorioin (ks. luku 4.). He kutsuvat luokkatilanteen kommunikaatiota keskiössä pitävää 

opettamisen teoriaa post-konstruktivistiseksi perspektiiviksi. Mortimer ja Scott eivät teoriansa 

puitteissa kiellä konstruktivismin perusteesejä oppimisesta. He ovat samaa mieltä siitä, että tiedot 

rakentuvat aiemmin opitun päälle, ja että oppimisprosessi vaatii oppijalta aktiivisen panoksen. 

Teoria korostaa kuitenkin Vygotskin hengessä sosiaalisen ympäristön merkitystä oppimistilanteessa. 

Teoriansa puitteissa he eivät pyri hylkäämään konstruktivismia opetusteoriana vaan päinvastoin 

kehittämään sitä. 

Eri opetusteorioita kuvaavat termit kuten konstruktivismi, sosiokulturismi, sosiaalikonstruktivismi, 

radikaalikonstruktivismi, symbolinen interaktionismi ovat suuntaa-antavia ja monella tavalla 

toisiinsa kutoutuvia. Brown (1997, 7-20) esittää teoksessaan kattavan taustan modernin 

matematiikan opetuksen tutkimuksen perusteorioista aina piagetlaisesta radikaalikonstruktivismista 

ja vygotskilaisista sosiokulturismista lähtien. Radikaalikonstruktivistinen teoria korostaa sitä, että 

yksilö ei voi asettaa toisen henkilön kielentämille asioille subjektiivista merkitystä. Jokainen antaa 

kommunikoidessaan käsitteille oman merkityksensä (mm. von Glasersfeld, 1991, xiv). Brown 

(1997, 108) alleviivaa samaa ajatusta merkityksen välittämisestä puhutun kielen avulla kuvaamalla, 

miten opettajan ohjeen ja oppilaan oletetun toiminnan välillä on pitkähkö viive. Oppilas ei omaksu 

opetettuja aiheita sellaisenaan, vaan hänelle täytyy antaa aikaa prosessoida annettua informaatiota. 

Opettajan ohjeet oppilaalle eivät ole yksikäsitteisiä kuten eivät säveltäjän nuotitkaan ole 

yksikäsitteisiä muusikolle. Aina jää tulkinnan varaa. Opettajan tehtävänä on rakentaa tietyt raamit, 

joiden puitteissa oppilas oppii toimimaan ja ymmärtää minkälaisia taitoja hän voisi käyttää näiden 

raamien sisällä hyväkseen. Kielen subjektiivisuudesta konstruktivismi ja sosiokulturismi ovat siis 

samaa mieltä, mutta katsanto ero tulee siitä, kuinka paljon kielen merkitystä didaktisissa 

lähestymistavoissa painotetaan.

Kautta linjan opettajankoulutuksessa opetetaan erilaisia tehtävämalleja, jotka tukevat 

oppilaskeskeisyyttä. Oppilaskeskeisyyden painottaminen perustuu tavoitteeseen saada tehtävistä 

oppilaiden kannalta merkityksellisiä. On kuitenkin erittäin tärkeä ymmärtää, ettei pelkällä vapaalla 

keskustelulla yleensä päästä mihinkään tieteelliseen totuuteen. Brown (1997) huomasi oppilaidensa 

puhuvan tunnilla useita kertoja siitä miten he tajusivat jotakin, vaikka itse asiassa opettajan oikein 

ajoitetut neuvot ohjasivat heidän tekemisensä oikeille poluille avoimien oppilaskeskeisien tehtävien 

aikana.

Opetettavia aiheita pyritään tekemään oppilaille merkityksellisiksi luomalla tehtäviä, jotka 

koskettaisivat jollakin tapaa myös oppilaiden omaa elämää. Opetussisällöistä löytyy kuitenkin jo 
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alakoulusta asti teemoja, jotka ovat niin abstrakteja ja vaikeasti lähestyttäviä, että pelkän dialogisen 

keskustelun avulla niitä ei kyetä saavuttamaan. Mortimerin ja Scottin (2003) johtopäätös 

tutkimuksessaan oli, että opetussisällöstä riippumatta hyvän oppitunnin tulisi sisältää monipuolisesti 

erityyppisiä keskustelun muotoja. Kun oppilaiden annetaan tutkiskella jotain tieteellistä ideaa 

omista lähtökohdistaan, täytyy opettajan pitää huolta siitä, että tutkiskelun ohessa hän 

selväsanaisesti esittää ja selkiyttää aiheen tiedeyhteisön hyväksymiä määritelmiä käyttäen. Tämä 

seuraa Scottin (2008) mukaan siitä yksinkertaisesta totuudesta, että tiede on auktoritatiivinen 

tietorakenne, joka sisältää tiettyjä hyväksyttyjä tapoja ajatella ja keskustella ilmiöistä. Opettajan 

tulisi suunnitelmallisesti varmistaa sujuva liikehdintä auktoriteettisen luennointimuotoisen 

opettajajohtoisen opetuksen sekä dialogisen ja vuorovaikutuksellisen oppilasjohtoisen keskustelun 

välillä. Se, missä järjestyksessä keskustelumuodot esiintyvät, ei ole olennaista. Tärkeitä on 

monipuolinen kommunikaatiotasojen käyttö, jolloin oppilaat kohtaavat aiheen niin omista 

lähtökohdistaan kuin myös opettajan edustamasta tieteen auktoriteetin lähtökohdasta. 

Oppituntien tavoitteena on auttaa oppilaita tarkastelemaan yhteiskunnallisten pulmien tieteellistä 

puolta analyyttisesti usealta kantilta. Tällöin täytyy kouluopetuksen nojata voimakkaasti käytännön 

järkeen ja arkipäivän ideoihin. Tämä on saavutettavissa ainoastaan dialogin kautta, jolloin oppilaat 

ristiriidan kohdatessaan motivoituvat mukauttamaan valmiiksi heterogeeniset näkemyksensä 

tieteellisen katsantokannan tuodessa työkalun toimenpiteeseen. Kuitenkin tavoitteena on myös 

opettaa oppilas puhumaan tieteen kieltä. Tämä puolestaan on mahdollista saavuttaa ainoastaan 

auktoritatiivisesti tuomalla keskusteluun haluttuja tieteellisiä näkökantoja ja käsitteitä. (Mercer & 

Dawes, 2008; Mortimer & Scott, 2003, 69–73, 106, 109–113.) 

Matematiikkaa on perinteisten opetustraditioiden mukaan käsitelty sellaisena kuin se on eikä 

sellaisena, miten se yksilöllisesti koetaan. Jos tätä yksilöllistä ymmärrystä korostetaan 

matematiikkaa tulkitessa, muuttuu se absoluuttisista faktoista joksikin, joka riippuu myös 

matematiikkaa tekevästä henkilöstä. Ei ole mitään Platonin ideaopin esittämää absoluuttista 

matematiikkaa, vaan matematiikka kehittyy muotoonsa yksilön ymmärryksen kasvaessa. Kun kaksi 

ihmistä keskustelee matematiikasta, on keskustelussa osana aina kaksi erillistä käsitystä 

matematiikasta. Kulttuurinen perinteemme on luonut matematiikasta sellaisen järjestelmän kuin se 

on. Se on koherentti ja järkevänoloinen, mutta yksilöiden välillä se ei todellakaan ole identtinen. 

Jokainen katsoo matematiikka aina omasta perspektiivistään. Tämä tulisi ottaa huomioon 

matematiikan opetusta suunnitellessa. (Brown, 1997, 8, 22–54, 59.) 
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2.3. Avoimien ongelmien matematiikka

Brown (1997) muotoilee oman näkökulmansa opetukseen edustavan post-strukturaalista analyysia. 

Hänen mukaansa radikaalikonstruktivismi, kanta jonka voidaan katsoa säätelevän nykyisiä 

matematiikan opetussuunnitelmia, ei onnistu liittämään sosiaalisen ympäristön merkitystä riittävän 

hyvin oppilaiden tiedon sisäistämisprosessissa. On huomattavaa, että Suomessa perusopetuksessa 

on käytössä Opetushallituksen 16.1.2004 vahvistama ja 29.10.2010 muokkaama opetussuunnitelma, 

joten Brownin aikaisemmin kirjoitetun teoksen väitteet ovat aikaan sidonnaisia. Kuitenkin 

konstruktivistinen perinne on ollut voimakkaasti läsnä eteenkin matemaattisten aineiden 

opetussuunnitelmia tehtäessä, joten Brownin käsitykset ovat relevantteja. Seuraavan 

esimerkkitehtävän puitteissa voidaan havaita, miten hänen mielestään leimallista konstruktivistista 

opetusmetodia tulisi muokata:

Mikä on n:n ensimmäisen positiivisen kokonaisluvun summa?

Konstruktivistisesta lähestymistavasta tehtävään Brown esittää Kaputin (1991, 63) ratkaisun, jossa 

tavoitellaan erilaisia metodeja päästä ratkaisuun. Kaput asettaa tehtävän annolla raamit, jotka 

tekovaiheessa tehokkaasti keskittävät oppilaiden ajatukset tiettyihin teemoihin ja ajatusmalleihin. 

Kieli, jota oppilaat käyttävät tehtävää pohtiessaan on myös tehtävän annon johdosta rajoittunut 

tiettyyn teemaan, ja siten matemaattinen kieli tulee oppilaille relevantiksi ainoastaan tietyillä 

tasoilla. Tavoite tehtävässä on saavuttaa haluttu lopputulos.

Vaihtoehtoisen, mielestään paremman mallin hän esittää Billingtonia ja Evansia (1987) lainaten. 

Ongelma esitetään siten, että tavoite on laskea, kuinka monta kättelyä tapahtuu, kun kaikki luokassa 

olijat kättelevät toisensa. Tässä tehtävämuotoilussa ollaan enemmän kiinnostuneita siitä matkasta, 

jolla päästään lopputulokseen. Tehtävässä lopputulosta tärkeämpää ovat sellaiset matemaattisen 

ajattelun aspektit kuten tiedon prosessointi, hypoteesien tekeminen, taulukointi, yhteyksien 

löytäminen, yleistäminen, todistaminen jne. Täten lopputulos ja prosessi nähdään ennemminkin 

täydentävässä suhteessa toisiinsa. (ref. Brown, 1997, 18)

Tehokkaan matematiikan opetuksen vaatimuksen täyttämiseen ovat tutkijat esittäneet useita eri 

vastauksia. Tehokkuutta ei voida mitata ainoastaan suoritetuiden tehtävien määrällä tai saavutetuilla 

koetuloksilla. Muun muassa Anthony, G. ja Walshaw, M. (2009) ovat tulleet tehokasta matematiikan 

opetusta tutkiessaan hieman erilaiseen lopputulokseen. Heidän mielestään yksi keskeisimmistä 

keinoista tehokkaan matematiikan opetuksen saavuttamiseksi on opetettavien teemojen tekeminen 

merkitykselliseksi. Tällöin opetettaville aiheille tulisi löytyä konkreettisesti ja helposti lähestyttäviä 

esimerkkejä eikä ainoastaan abstrakteja esiintymismuotoja, joissa ratkaisut olisivat aina ainoastaan 
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oikein tai väärin. Suomalaistutkijat Kaasila ja Pehkonen (2008) nimesivät ongelmalähtöisyyden 

yhdeksi tehokkaan matematiikan opetuksen perustaksi. Brownilla (1997) nämä kaksi yhdistyivät 

selvästi hänen muotoillessa suuntaa, johon matematiikan opetusta tulisi kehittää. Oppilaiden tulisi 

joutua pohtimaan ja soveltamaan aktuaalisia matematiikan taitojaan ratkaistessaan käytäntöön 

liittyviä ongelmia. Lopulta heidän olisi kyettävä analysoimaan oman ratkaisunsa todenpitävyyttä. 

Oikeanlaisilla tehtävän asetteluilla ja kysymyksillä on mahdollista saada oppilaat sijoittamaan 

heidän matematiikan taitonsa arjen kontekstiin. Silloin se alue, jolla he ymmärtävät voivansa 

käyttää matematiikkaa, laajenee. Täsmälleen samaa sanovat Ryan ja Williams (2007, 31–52).

Brown (1997) käyttää kuvatun kaltaisesta opettamistyylistä tutkivan matematiikan käsitettä. Ryan ja 

Williams (2007) puhuvat dialogisesta pedagogiikasta. Samaa ajatusta käsittelevät myös Nohda 

(1997, 2000) ja Pehkonen (1997), mutta he kutsuvat opetustyyliä avoimien ongelmien 

matematiikaksi. Nimi juontuu tunneilla ratkottavien tehtävien avoimesta luonteesta. Pehkonen 

(1997) määrittelee avoimen ongelman suljetun ongelman komplementtina. Suljettu ongelma on 

sellainen, jossa sekä ongelman lähtökohdat että sen lopputilanne ovat suljettuja eli täsmällisesti 

määriteltyjä. Matematiikan tunnilla esitetyt ongelmat ovat yleensä suljettuja, jolloin ne jättävät 

vähän tilaa luovuudelle. Avoimelle ongelmalle ei puolestaan aseteta selkeää alkupistettä eikä 

määränpäätä vaan oppilaat määrittelevät ne tehtävää tehdessään itse ja siten tekevät tehtävistä 

itselleen mielekkäitä. 

Avoimille ongelmille ei ole olemassa yhtä täsmällistä ratkaisua, vaan opettaja rohkaisee oppilaita 

itse analysoimaan ja arvostelemaan omia vastauksiaan. Oppilas ymmärtää vähitellen, että 

matemaattisille ongelmillekin on useita ratkaisumalleja. Tehtävänä on perustella, miksi juuri 

oppilaan itsenäisestä tai yhdessä kehittämiä malleja kannattaisi käyttää, ja näin oppilaat ovat 

sitoutuneita ongelmaan ja he tuovat oman panoksensa tunnin etenemiseen. Opettaja myös kehittää 

oppilaiden matemaattista sanastoa huomioimalla oppilaiden oikein käyttämät termit ja pyrkimällä 

täsmentämään niiden merkitystä. (Nohda, 2000; Pehkonen, 1997.)

Avoimien ongelmien kehitys on lähtöisin Japanista, jossa siihen alettiin panostaa 1970-luvulla. 

Tarve uudentyyppisille tehtäville syntyi, kun etsittiin keinoja arvostella oppilaiden osaamista 

matematiikan korkeampien tavoitteiden tasolla, jotka olivat seuraavat:

1. Kyky matematisoida tilanne ja selvittää se. Toisin sanoen löytää tehtävästä aspekti, 

kielentää se matemaattisesti käyttäen opittuja matematiikan taitoja hyväksi ja lopulta 

onnistua käyttämään matemaattisia taitoja tilanteen ratkaisemiseen.
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2. Kyky ratkaista ongelmia yhdessä muiden ihmisten kanssa.

(Nohda, 2000, 2-3)

Saatuaan jalansijaa Japanissa on avoimien ongelmien traditio levinnyt ympäri maailman tukemaan 

konstruktivistisen opetusperinteen heikkouksia. Opetusmenetelmänä se pyrkii vastaamaan muun 

muassa vaatimukseen siitä, että kaikkien opetettavien aineiden tulisi edistää oppilaiden luovuuden 

kehitystä. Myös Suomessa on perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattu matematiikan 

opetuksen tavoitteisiin kommunikoinnin harjoittaminen ja ratkaisujen perustelu (Opetushallitus, 

2004, 158; 161; 163). Tästä huolimatta niin kotimainen kuin ulkomainenkin tutkimus väittää 

yleisesti maailmalla käytössä olevia matematiikan opetusperiaatteita vanhentuneiksi. Vaikka kielen 

merkityksellisyys on tutkitusti osoitettu tarpeelliseksi matematiikan opetuksessa, ei sitä ole otettu 

viimeisien vuosikymmenien aikana riittävästi huomioon. Japanissa avoimien ongelmien yhdeksi 

lisätavoitteeksi asetettiinkin mielekkään keskustelun tuominen matematiikan luokkahuoneisiin. 

(Pehkonen, 2011; Nohda, 2000; Brown, 1997, 1-4).

Japanilaiset Nohda ja Emori (1997) tutkivat oppilaiden kommunikaatio- ja neuvottelutaitoja 

avoimia ongelmia sisältäneiden matematiikan tuntien yhteydessä. He huomasivat tutkimuksessaan, 

miten oppilaiden kielentäessä matemaattiset ongelmansa ja opettajan antaessa muiden oppilaiden 

vastata siihen, kehittyivät vastaukset omille poluilleen ja lopputulos oli usean henkilön ajatusten 

yhdistelmä. Opettajan jättäessä tilaa oppilaiden omalle tieteelliselle keskustelulle, olivat 

lopputulokset oppilaiden lähtökohdista mielekkäitä ja merkityksellisiä. 

Australialainen tutkimus (Sullivan & Bourke & Scott, 1997) myös häivyttää osaltaan epäilyjä siitä, 

että tämäntyylinen opetustapa sopisi ainoastaan oppilaille, jotka omaavat vahvan matemaattisen 

identiteetin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että avoimien kysymysten ympärille rakennettu tunti 

sopi oppilaille, joilla on vahva luottamus omiin matemaattisiin kykyihin, mutta myös heille, jotka 

ovat taidoistaan epävarmoja. 

2.4. Kysymysten laadun ja palautteen merkityksellisyys

Frank Hardman (2008) teki kymmenisen vuotta kestäneen monipolvisen sekä kansallisessa että 

kansainvälisessä skaalassa tehdyn tutkimusprojektin, joka koski luokassa käytävää keskustelua. Hän 

kiteytti sen päätulokseksi havainnon, että luokassa vallitsee keskustelutyyppi, joka käsittää 

suljettuja opettajan kysymyksiä, lyhyitä oppilaan vastauksia ja minimaalista palautetta. Tämä ohjaa 

oppilaan vastaamaan ulkoaopeteltuja muiden esittämiä totuuksia eikä omia aitoja ajatuksiaan. 
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Tällöin myös oppilaita arvostellaan ohjeiden noudattamisen kyvyn perusteella eikä todellisten 

taitojen mukaisesti. 

Suljettuja ns. testaavia kysymyksiä ovat kysymykset, joihin ei ole kuin yksi oikea vastaus. 

Esimerkiksi ”Kuinka paljon on 4·8?” tai ”Missä suunnassa on pohjoinen?”. Avoin kysymys on 

puolestaan sellainen, johon on ainakin kaksi yhtä pitävää vastausta. Esimerkiksi ”Millaisen 

kertolaskun tulos on 32?” tai ”Miten voit päätellä pohjoisen suunnan?”. Martin (2003) tutki 12:ta eri 

matematiikan opettajaa työssään eri-ikäisten ja tasoisten oppilaiden kanssa ja hänen observoimiensa 

tuntien kysymyksistä kaikkiaan vain 15 % olivat avoimia. Sullivan ja Leder (ref. Sullivan & Bourke 

& Scott, 1997) vertailivat kysymystyyppien esiintymistä tavallisilla matematiikantunneilla. 

Suljettujen muistinvaraisten kysymysten osuudeksi saatiin noin 60 % kaikista esiintyvistä 

kysymyksistä. Sullivan ym. (1997) tekivät vertaileva tutkimuksen kysymystyyppien jakautumisesta 

avoimien ongelmien tunneilla ja ero oli hätkähdyttävä. Suljettujen kysymysten osuus oli laskenut 

31 %:n kaikista kysymyksistä. 

Suljetut kysymykset ohjaavat keskustelun yleensä rytmiin, jossa opettajan kysymystä ja oppilaan 

lyhyttä vastausta seuraa opettajan lyhyt arvioiva palaute vastauksen todenpitävyydestä. Tällainen 

lyhyt keskustelusykli toimii tehokkaasti, kun opettaja haluaa korostaa aiemmin opitusta tiettyjä 

pääasioita ennen seuraavaan aiheeseen siirtymistä. Liian usein se on kuitenkin vallalla oleva 

keskustelun muoto luokkahuoneissa (Shwartz & Weizman & Fortus & Sutherland & Merrit & 

Krajcik, 2009). Hartin ja Kindle Hudsonin (2004, 36) mukaan oppilaat, joille annetaan palautetta 

staattisin bipolaarisin termein kuten hyvä-huono, oikein-väärin tai hyväksyttävää-kiellettyä, 

kohdistavat motivaationsa ensisijassa opettajan hyväksynnän saavuttamiseen. Oppilaat toimivat 

niiden ohjeiden mukaisesti, joita he olettavat opettajan antavan, eikä niinkään opettajan todella 

rajaamien sääntöjen mukaan (Brown, 1997, 129). 

Colburn (2009) vaatii avoimien kysymyksien määrän kasvattamista tiedeaineiden tunneilla. 

Oppilaille tulisi antaa tiedostetusti aikaa vastata avoimiin kysymyksiin ja ennen kaikkea rakentavaa 

palautetta saadun vastauksen perään. Tällöin oppilaat oppisivat, että kysymyksiin ei aina ole 

olemassa ainoastaan yhtä oikeaa vastausta. Avoimet kysymykset voisivatkin olla keino välttää 

Hartin ja Kindle Hudsonin (2004, 36) esittämä epäkohta, joka seuraa suljettuja kysymyksiä 

seuraavista staattisista bipolaarisista palautteista. Suljettuja kysymyksiä pääosin käyttävä 

keskustelumalli jättää oppilaiden oman kehityksen tavoitteen toissijaiseksi opettajan miellyttämisen 

tieltä. Lisäksi tällainen prosessi aiheuttaa turvallisuuden tunteen vähenemisen luokkatilanteessa. 

Oppilaiden osallistumisrohkeus puolestaan saavutetaan ainoastaan sallimalla erehtyminen. Tämä 

puolestaan on välttämätöntä positiivisen oppimisympäristön luomisessa ja oppimistulosten 
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takaamisessa.

Suljetut kysymykset aktivoivat vain pientä osaa luokasta, kun taas avoimet kysymykset aiheuttavat 

suurempaa vastaushalukkuutta oppilaissa. Tämä näkyy etenkin heikompitasoisten oppilaiden 

joukossa. Tästä voidaan päätellä, että he kokevat olonsa turvallisemmaksi saadessaan esittää 

vastauksen ennemminkin omana mielipiteenä kuin ulkoa muistettavana faktana. Myös vastauksien 

laatua tarkkailtaessa on huomattu, että avoimet kysymykset saavat parempia vastauksia niin 

vastauksen pituutta kuin matemaattisten termien käyttöä mitattaessa. (Martin, 2003).

Martin (2003) johtaa tuloksena havainnoistaan, että monipuolisesti erilaisia kysymyksiä kohdanneet 

oppilaat vastasivat useammin ja esittivät myös vastauksissaan perusteluja sekä mielipiteitä. 

Opetussuunnitelmienkin nojalla (ks. 2.1 ja 2.2) oppilaan kommunikointitaitojen kehittäminen ja 

matematiikan kielentämisen oppiminen ovat tärkeitä oppimistavoitteita. Tällöin niitä tulee tavoitella 

järjestelmällisesti oppitunneilla eikä ainoastaan satunnaisesti joillakin erityistunneilla. Mortimer ja 

Scott (2003) huomasivat myös yhteyden oppilaiden keskenään käyttämän kommunikaatiotavan ja 

opettajan opetuksessa käyttämän tavan välillä. Opettajan käyttäessä monipuolisesti sekä avointa 

keskustelutapaa että suljettua päämäärään suuntautuvaa kommunikointityyppiä siirtyi tapa myös 

osaksi oppilaiden keskinäisiä keskusteluita.
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3. SALAMAMENETELMÄN ESITTELY

Tämän tutkimuksen kohteena on puolalais-suomalaisen lääkärin Piotr Bazian kehittämä 

vaihtoehtoinen matematiikan opetustapa – salamamenetelmä. Bazian kehittämää didaktista 

menetelmää tutkitaan Jyväskylän yliopistossa ja Puolassa. Jyväskylässä tutkimusta ovat filosofian 

tohtori Lauri Kahanpään ohjauksessa tehneet matematiikan aineenopettajiksi valmistuvat opiskelijat 

vuoden 2009 alusta alkaen. Viimeisen kolmen vuoden aikana on valmistunut kuusi pro gradua ja 

viisi on kesken. Pitkäaikaistutkimuksen kohteena ovat olleet alun perin kahdeksan päiväkoti-ikäistä 

lasta. Tästä ryhmästä on edelleen jäljellä kolme lasta, jotka käyvät tällä hetkellä Jyväskylässä ala-

asteen toista luokkaa. Puolassa tutkimusta on tehty 20 esikouluikäisen lapsen kanssa. Tutkimukseen 

on lisätty uutena aspektina erityistarpeita omaavien opetus. Tätä teemaa on tutkittu yhden 

erityislahjakaan oppilaan kanssa jyväskyläläisellä ala-asteella sekä Jyväskylässä sijaitsevassa 

kuulovammaisten koululla. Myös Puolassa on tutkittu erityistarpeisia oppilaita.

Menetelmän esittelyn lähdemateriaalina ovat pääasiassa Bazian ja Kahanpään kokoama 

keskeneräinen Matematiikan salamapeliopetus. Opettajan opas.  sekä Bazian kanssa pidetyt 

videokonferenssipuhelut. Lisäksi pitkäaikaistutkimuksessa edeltävä tutkija on ohjeistanut 

tavanomaisesti seuraavaa, joten olen saanut salamaopetukseen vinkkejä lapsia minua ennen 

opettaneelta Riikka Toivaselta.

3.1  Perusperiaatteet

Menetelmän lähtökohtana on ajatus siitä, että lapsen keskittyminen intensiivisellä tasolla ei kestä 

pitkiä aikoja (Bazia, 2011). Opetustilanne oppilas ja opettaja toimivat kahden kesken intensiivisessä 

dialogissa keskenään 5-10 minuuttia kerrallaan. Menetelmän perustavanlaatuinen idea onkin 

herättää kysymys, että olisiko matematiikkaa sittenkin parempi opiskella joko luokkaopetuksen 

sijasta tai ohella yhden henkilön kokoisissa ryhmissä. Oppilasryhmän ollessa suuri, ei opettajalle jää 

aikaa keskittyä yksilöön, joten lyhyenkin tuokion aikana oppilas saa enemmän yksilökohtaista 

huomiota opettajalta verrattuna perinteisiin luokkatilanteisiin.

Eriyttämisen helppouden lisäksi toinen salamamenetelmän vahvuus on sen keskittyminen opettajan 

ja oppilaan väliseen välittömään dialogiin. Etenkin esi- ja alkuopetuksen aikana vastaukset annetaan 

oppilaalle ominaisimmalla tavalla, yleensä suullisesti hänen omalla äidinkielellä. Joidenkin 

harjoitusten osana kuuluu myös merkintätapojen harjoittelua, piirtämistä ja siten kädentaitojen 

harjaannuttamista. Perimmäisenä tavoitteena on tehokas ajankäyttö. Oikeantasoisia tehtäviä saadaan 
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suoritettua paljon lyhyessä ajassa. Salamamenetelmän nimi seuraakin opetustapahtuman nopeasta 

temposta. Yksilöllinen opetustilanne mahdollistaa lapselle aikuisen 100 % välittömän huomion, 

minkä on huomattu kokemusten perusteella olevan oppilaille mieluisaa. 

3.2. Opetustilanne

Opetustilan on tarkoitus olla rauhallinen mutta ei eristetty paikka. Sellainen, jossa oppilas viihtyy. 

Jos oppilas haluaa työskennellä suljetussa rauhallisessa tilassa opettajan kanssa, se järjestetään. 

Tuokioita on myös pidetty välituntien aikana koulun aulassa, jossa muut oppilaat ovat saattaneet 

seurata opetustapahtumaa sitä häiritsemättä.

Opettajalta ei vaadita matemaattista erityisosaamista etenkään esi- ja alkuopetusvaiheessa. Jos 

opettaja hallitsee matemaattisen sisällön hyvin, se kuitenkin lisää mahdollisuuksia opetettavien 

teemojen käsittelyyn. Tärkeimmät opettajalta vaadittavat ominaisuudet ovat taipumus tulla oppilaan 

kanssa hyvin toimeen ja kyky havaita oppilaan vahvuudet ja heikkoudet. Opettajan täytyy olla 

kärsivällinen ja systemaattinen opetustyössä edetessään aina oppilaskohtaisesti tämän kyvyn 

mukaisesti. 

Opetettavien teemojen kanssa edetään vapaasti ja vaihtelevasti, mutta aina oppilaan taitojen 

edellyttämän tason mukaisesti. Oppilaan oma työpanos onkin opetuksen tärkein resurssi. Jos oppilas 

vaikuttaa joskus haluttomalta tuokion pitämiseen, ei sitä silloin ole tarkoituksenmukaista pitää. 

Tällainen käytös oppilaan puolelta on kuitenkin pitkäaikaistutkimuksen perusteella hyvin 

harvinaista. Tarkoitus on että oppimistilanne on leikinomainen, ja oppilas viihtyy salamatuokioilla. 

Oppilaan hallitessa opetetun teeman hyvin voivat opettaja ja oppilas vaihtaa myös rooleja 

keskenään, jolloin oppilaasta tulee leikin ohjeistaja. Tällä tavalla opettaja saa myös hyvää tietoa 

oppilaan kyvystä välittää oppimaansa eteenpäin.

Yksilölähtöisyydestä seuraa, että opetusmenetelmä sopii aivan yhtäläisesti keskiverto-oppilaalle 

kuin erityistarpeita omaavalle oppilaalle. Se myös mahdollistaa opiskelun helppouden ja osaltaan 

hauskuudenkin. Opettaja pitää opetuspäiväkirjaa jokaisen opetettavan oppilaan kohdalla erikseen 

tuokioiden jälkeen, joten aina uuden tuokion alkaessa opettajalla on tarkka näkemys siitä, millä 

tasolla kyseinen oppilas etenee. Tuokioiden alussa kerrataan aiemmin opittua juuri sen verran kuin 

on tarpeen ja siten opetus etenee tehokkaasti. 
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3.3. Opetussisällöt

Opetettavat teemat etenevät laajasti peruslaskutoimitusten hallinnasta yleisen matemaattisen 

ajattelun kehittämiseen. Tehtävät esiintyvät oppilaille konkreettisten pelien ja leikkien muodossa, 

jotka lopulta taitojen karttuessa yksinkertaistuvat matemaattisesti hyväksyttyihin muotoihin 

sisältäen eksakteja määritelmiä sekä merkintöjä. Tavoitteena on hyvä perustaitojen hallinta, jolloin 

vaikeammat ongelmat on helppo palauttaa jo osattaviin ongelmiin. Oppilaille ei anneta arvioita 

heidän suorituksistaan eikä heidän etenemistään vertailla keskenään. Onhan tuokioiden tavoite 

auttaa oppilaat oppimaan uusia matemaattisia asioita eikä saada heitä saavuttamaan arvosanoja. 

3.4. Opetusmenetelmän päämäärät

Opetusmenetelmän matemaattiset tavoitteet kehittyvät varhaisesta yhteen- ja vähennyslaskujen 

oppimisesta aina abstraktimpien  matemaattisesti eri lukujärjestelmien ja ideoiden ohessa on 

voimakkaasti läsnä myös muut oppimistavoitteet. Oppilaan päästessä lähestymään ongelmia omista 

lähtökohdistaan, on luovuuden kehittäminen suuressa roolissa ja toistojen tekeminen kehittää 

rutiinia. 

Opetusmenetelmän perustuessa opettajan ja oppilaan intensiiviseen dialogiin on tärkeänä alueena 

myös oppilaan kommunikaatiotaitojen kehittäminen. Kokemuksien mukaan oppilaat eivät ole 

häiriintyneet vaihtuvasta opettajasta, vaan he nauttivat saamastaan aikuisen huomiosta. Aikuisen 

välittömän positiivisen huomion voi uskoa kohentavan heidän itsetuntoaan. Opettajan käyttäessä 

monipuolisesti erilaisia kommunikaatiomalleja oppii oppilas itsekin keskustelemaan monipuolisesti.

3.5. Peilaus aikaisempaan teoriakehykseen

Isoilla luokkakoilla opettajan ei voi työssää keskittyä yksilöön kovinkaan tarkasti. Kun opettajalla 

on suuri luokka opetettavana, hänen on huomattavasti haastavampaa olla perillä siitä, miten kukin 

oppilas luokassa ajattelee. Luokkatilanteessa opettajalla on vain vähän aikaa syventyä yksittäisen 

oppilaan motiiveihin päätelmien taustalla. (Brown 1997, 159; Mortimer & Scott, 2003, 20–21). Kun 

salamamenetelmän ja tavallisen luokkatilanteen opetustapahtumaa vertaillaan, nousee esille pari 

selkeää eroa. Salamamenetelmä painottaa voimakkaasti yksilökeskeisyyteen ja opittava aihe on 

opettajan ja oppilaan välisen välittömän vuorovaikutukseen kohteena. Kautta Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2004) painotetaan eriyttämisen tärkeyttä yksilöllisyyden ja 
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parhaiden mahdollisten oppimistulosten saavuttamisessa. Eriyttämisen mahdollisuudet ovat 

salamamenetelmässä kiinni ainoastaan opettajan innovatiivisuudesta ja viitseliäisyydestä. Myös 

salamamenetelmän jakama ajatus kommunikaatiotaitojen kehittämisestä esiintyy läpi 

perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä tärkeistä tavoitteista (ks. luku 2.2.). 

Salamamenetelmäopetus rakentuu oppilaan ja opettajan väliseen välittömään ja monipuoliseen 

kommunikaatioon. Monipuolisen kommunikaation positiivisistaa vaikutuksista oppilaan 

kommunikaatiotaitojen kehittymisessä esittivät kappaleess 2.4. myös Martin (2003) ja Mortimer ja 

Scott (2003).

Mercer ja Dawes (2008) esittävät, että kouluissa esiintyvä lyhytsyklinen keskustelumuoto opettajan 

ja oppilaiden välillä johtuu isoista luokkakooista. Opettajan on kyseltävä suljettuja kysymyksiä 

usein, sillä hän välttää itsestäänselvyyksien kertomista. Toisaalta hän ei voi olla myöskään varma 

siitä, mitä kaikki jo tietävät. Salamamenetelmällä opettajalla on kaiken aikaa hyvä käsitys 

oppilaansa tietotasosta, joten hänen ei tarvitse taustoittaa opetettavaa teemaa saati kerrata aiempaa 

enempää kuin tarvitaan. Jotta jokainen tuokio olisi oppilaalle aina sopivan haastava, on 

opetuspäiväkirjan pitäminen oppilaskohtaisesti ehdottoman tärkeää. Samaa painottaa myös Brown 

(1997, 177–181), joka nostaa opettamistapahtumien kirjallisen seuraamisen opettajan omalla 

kohdalla yhdeksi tärkeäksi opetuksen kehittämismenetelmäksi.

Geake (2008) kritisoi klassista kolmijakoa visuaalisiin, auditiivisiin ja kinesteettisiin oppijoihin. 

Hänen pääargumenttinsa on, että vaikka aivoista voidaan havainnoida, millä alueella minkäkin 

tyyppinen aktiivisuus tapahtuu, ihminen käyttää suurinta osaa aivoistaan suurimman osan ajasta. 

Hänestä on mahdotonta käyttää ainoastaan jotain eristettyä 10 % kapasiteetista, sillä aivot ovat 

hyvin verkostoituneita. Kasvatustieteissä on kuitenkin kiinnitetty paljon huomiota erityylisiin 

oppijoihin juuri kinesteettisin liikettä ja tuntoa, auditiivisin kuuloa ja vuorovaikutusta sekä 

visuaalisin näköhavaintoa painottavin tutkimuksin. Esimerkiksi matematiikassa heikommin 

menestyvien oppilaiden on huomattu olevan kinesteettisiä ja visuaalisia (Amir & Subramanian, 

2007; Rayneri & Gerber & Wiley, 2003). Vaikka Geaken vasta-argumentin mukaisesti kaikki 

oppilaat käyttäisivät yhtälailla kaikkia aistimia jatkuvasti hyväkseen, on tiedon välitysmuodolla 

motivaation kannalta merkitystä. Brown (1997, 103–131) huomauttaa, että toiminnan 

onnistumiseen vaikuttaa paljon annettujen ohjeiden laatu, mutta myös työssä tarvittava välineet. 

Salamamenetelmässä erityyppiset oppijat otetaan huomioon, sillä kaikkia aihekokonaisuuksia 

lähestytään konkreettisilla monipuolisesti eri aisteja aktivoivilla tehtävillä. Brownin 

peräänkuuluttamiksi opetuksen apuvälineiksi valitaan lapsille tuttuja asioita. Salamapelissä apuna 

on käytetty muun muassa 2·2 -legopalikoita, joita lapset käyttävät erittäin tottuneesti. Omasta 

tutkimusryhmästäni Timo ja Pekka ilmoittivat harrastuksekseen legoilla leikkimisen, joten jo 
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lähtökohtaisesti legoja hyödyntävät tehtävät olivat heille mielenkiintoisia. Vastaavasti oli selkeästi 

huomattavissa, että Kaisassa ne eivät aiheuttaneet vastaavaa innostumista. 

Salamamenetelmään olisi erittäin helppoa yhdistää vielä enemmän vaikutteita avoimien ongelmien 

opetustavoista. Bazian sanoin ”Lapsi on (tuokioilla) aina oikeassa”. Opettaja on suunnitellut 

opetustuokiolle selkeän rungon ja muotoillut oppimistavoitteen, mutta jos oppilas lähtee 

poikkeamaan siitä, niin hänen ajattelutapaansa tulee tukea. Menetelmän mukaan tuokioiden 

tehtävien osatavoitteena on aina oppilaiden luovuuden kehittäminen. Tämä vaatimus esiintyy myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa niin yleisissä työtavoissa kuin myös matematiikan 

opetuksen tehtävissä (ks. Opetushallitus, 2004, 19; 158). Esimerkiksi Pekan kanssa harjoittelimme 

30.11.2011 tuokiolla kertotauluja. Minun suunnitelmanani oli laskea kuuden kertotaulua, ja sen 

oppilaalle ilmaisinkin. Siitä huolimatta Pekka laski mieluummin kolmen kertotaululla, ja jatkoi sitä 

esimerkiksi aina laskuihin 3·12 ja 3·14 saakka. Tehtävät menivät täysin oikein, eikä opettajalla ollut 

mitään syytä pitäytyä pakonomaisesti ennakkoon määritellyissä tavoitteissa.

Salamatuokiot ovat lyhyitä, joten monipolvisien avoimien ongelmien saamiseksi osaksi 

tehtäväpatteria, tulisi tuokioita olla tiheästi. Tällöin edellisillä kerroilla pohditut tulokset olisivat 

vielä hyvässä muistissa. Salamamenetelmää on pääasiassa tutkittu esi- ja alkuopetuksessa, joissa 

painopiste on perustaitojen hallinnassa, mutta tietyt teemat esiintyvät jo silti avoimien ongelmien 

luonteisina. Esimerkiksi jo 8-10 -vuotiaille on opetettu niinkin haastavaa asiaa kuin 

napakoordinaattiesitystä ongelmalähtöisesti. Lähtökohtana on ollut konstruoida ympäristön kartta 

kompassin avulla itse piirtäen, jolloin paikka ilmaistaan suunnan ja etäisyyden avulla. 

3.6. Kritiikkiä

Vuorovaikutuksellisuuden eduista on teoriaosuudessa esitetty paljon perusteita. Kuitenkin vaarana 

on, kuten Brown (1997, 83) aiheellisesti tarkastelee, että yksilöiden omia näkökulmia kuuntelemalla 

saatetaan välillä poiketa matematiikan tavoitelluista ”totuuksista”. Vaikka opettajan asettamia 

oppimistavoitteita ei aina saavutettaisikaan, oppisivat oppilaat matematiikkaa vuorovaikutuksellisen 

opetustavan avulla yhdessä tekemällä niin muiden oppilaiden kuin myös opettajan kanssa. 

Konstruktivistisessa koulutusperinteessä on vahvasti nojattu vertaistuen merkitykseen 

oppimisprosessissa (ks. esim. Opetushallitus, 2004, 18). On tutkittu, että lapsi muokkaa 

toimintatapojaan tehokkaammin, kun hän huomaa toimivansa erilailla kuin hänen vertaisensa. 

Opettajan ohjaavaa palautetta tehokkaampi ohjauskeino on, että lapsi huomaa saman ongelman 

kanssa kamppailevan luokkatoverin käyttävän erilaista menetelmää ongelman ratkaisuun. (von 
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Glasersfeldt, 1991, xviii). 

Edellisessä kappaleessa kiteytyykin ehkä suurin salamamenetelmän kohtaama haaste vakavasti 

otettavana didaktisena opetusmenetelmänä. Salamamenetelmässä ajatuksena on, että oppilaiden 

olisi mahdollista leikkiä harjoiteltuja leikkejä kavereidensakin ja vanhempien kanssa myös 

tuokioiden ulkopuolella. Etuna olisi se, että oppilas ottaisi tuokiolla harjoiteltuun tapaan välillä 

opettajan roolin ja joutuisi ohjeistamaan opetellun pelin itse. Kuten teoriaosuudessakin todettiin (ks. 

2.1 ja 2.2), on matematiikan opetuksen tavoitteena, että oppilaat saisivat matemaattiset termit sekä 

aiheet oman arkikielensä osaksi sekä taidoiksi, joita he kykenisivät soveltamaan myös käytännössä. 

Tavallisessa luokkaopetuksessa opettajalla on mahdollisuus seurata keskinäistä kommunikaatiota 

aiheeseen liittyen ja näin olla todistamassa vertaisoppimisen tapahtumaa. Salamamenetelmä ei anna 

sellaiseen mahdollisuutta. Se, miten tehokkaasti oppilas kykenee matematiikkaa soveltamaan ja 

opittua edelleen ohjaamaan, ei ole tässä oppimistyylissä opettajan kontrollissa. Opettaja kykenee 

ainoastaan tuokioiden aikana havainnoimaan, miten oppilaan käsitykset ovat muokkautuneet 

vertaiskommunikoinnin seurauksena, mutta ei seurata oppilaiden keskinäistä kommunikaatiota.
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4. KEINOJA OPETUSTILANTEEN KOMMUNIKAATION ANALYSOINTIIN 

Mortimer ja Scott (2003) ovat kehittäneet opetustilanteen analysointiin analyyttisen kehyksen, joka 

keskittyy opettajan ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen. Hiedän päämääränään oli selvittää, 

minkälaista opettajan ja oppilaan välinen kommunikaatio on hyvällä tiedeaineen oppitunnilla. 

Motivaatio heidän tutkimukseen syntyi paradoksista, että harva kieltää ajatusta 

luokkahuonekeskustelun keskeisestä merkityksestä oppimisprosessissa tiedeaineiden tunneilla, 

mutta siltikin löytyy vain verrattain vähän tutkimuksia asiaan liittyen. Samasta epäkohdasta ovat 

puhuneet useat muutkin tutkijat (ks. Ogborn ym., 1996, 141; Pehkonen, 2011; Nohda, 2000; Brown, 

1997, 1-4). Mortimerin ja Scottin tutkimuksen materiaali oli kerätty toisen asteen tiedeaineiden 

tunneilta Englannista ja Brasiliasta. Tutkitut oppilaat olivat 13–15-vuotiaita. Heidän joukossaan oli 

sekä edistyneitä että heikommin menestyneitä ja tunnit olivat kemian ja fysiikan tunteja. On 

huomattava, että opetusaineina tiedeaineet eivät ole täsmälleen yhteneväisiä verrattaessa 

matematiikkaan, vaikkakin läheisessä yhteydessä monella tapaa. Kuitenkin aikaisemmin käydyn 

keskustelun mukaisesti (ks. luku 2) uskallan väittää, että tutkimuksen tulokset ovat merkityksellisiä 

myös matematiikan perspektiivistä katsottaessa. 

Viisiosaisen analyyttisen kehyksen (Mortimer & Scott, 2003, 25–46) keskiössä on 

kommunikatiivinen lähestyminen, jonka avulla luokassa käytävä kommunikaatio on mahdollista 

lajitella neljään eri tasoon. Kommunikaatiotasoihin toiselta puolelta nojaa tunnin fokus, jonka 

määritellään koostuvan oppimistavoitteista ja opetussisällöistä. Toisella puolella puolestaan ovat 

tunnilla käytävien diskurssien mallit ja opettajan suorittamien interventioiden muodot. Mortimerin 

ja Scottin analyyttisen mallin tarkoitus oli auttaa opettajaa tunnin suunnittelussa ottamalla 

huomioon nämä viisi aspektia tunnin kulusta. Tunneilta tehtyjen analyysien, tunnin 

oppilaskeskeisyyden ja sitä kautta avoimiin ongelmiin panostamisen välillä havaittiin yhteys. 

Väitän, että heidän käyttämänsä analyyttinen menetelmä on sovellettavissa kemian ja fysiikan 

lisäksi myös matematiikan opetukseen. Väitän, että salamamenetelmätuokioiden analyysin tulokset 

voivat olla mielekkäitä ja ne voivat herättää relevantteja jatkokysymyksiä.

Tutkimus ottaa teoriaansa tukea vygotskylaisesta katsantokannasta korostaen puheen merkitystä 

oppimisprosessin aikana, mutta on tärkeää, että Vygotskyn (mm. 1983) toisessa kulttuurisessa ajassa 

tehdyn analyysin lisäksi sillä on laajempi teoreettinen perusvoima nykyaikaisen sosiokulttuurisen 

teoretisoinnin pohjalta. Mortimer ja Scott (2003) sekä Brown (1997) korostavat samanhenkisesti 

oppimisprosessin sitä vaihetta, kun oppija kohtaa käsitteen, joka järkyttää hänen sisäistä 

tietorakennettaan. Tämän kontradiktion ylitsepääsemiseen tarvitaan dialogia ja vasta oppijan itse 

kyetessä käyttämään uutta termiä hän on saattanut sisäistää sen. 
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Esittelen tarkemmin Moritmerin ja Scottin muotoilemasta kehyksestä kommunikatiivisen 

lähestymisen muodostaman nelikentän. Sisältö on koostettu heidän teoksestaan Meaning Making in  

Secondary Science Classrooms (2003). Muut merkityt viitteet ovat tutkijoilta, jotka ovat 

perehtyneet heidän muotoilemaansa analyyttiseen kehykseen ja esimerkiksi tarkentaneet termejä 

omin sanankääntein. Kommunikatiivisen lähestymisen nelikentän muodostaa jaottelu kahdessa 

ulottuvuudessa, jossa toisen ääripäät ovat vuorovaikutteinen ja vuorovaikutukseton opettaminen ja 

toisen auktoritatiivinen ja dialoginen opettaminen (termit suom. Jouni Viiri, 2010). 

Jaottelun ensimmäisen dimension muodostaa erittely vuorovaikutukselliseen ja 

vuorovaikutuksettomaan kommunikaatioon. Vuorovaikutuksellinen kommunikaatio on määritelmän 

mukaan kahden tai useamman ihmisen verbaalista kanssakäymistä. Siihen siis osallistuvat sekä 

opettaja että oppilaita. Vuorovaikutukseton kommunikointi on puolestaan puhetta, jossa muut 

osapuolet suljetaan pois. Tällöin lopputuloksena on usein opettajan luennointimaista yksinpuhelua. 

(Jouni Viiri, 2010). Tässä erittelyssä siis kiinnitetään huomiota keskustelijoiden lukumäärään.

Dialoginen-auktoritatiivinen -dimensiossa erittely on hieman seikkaperäisempi. Ääripäät 

muodostuvat keskusteluista, joissa dialoginen kommunikaatio lähestyy aihetta useista eri 

katsantokannoista. Auktoritatiivinen keskustelu puolestaan pitää sisällään vain yhden halutun 

näkemyksen. Opettajan ja oppilaiden välillä erottelu on helppo hahmottaa. Dialogisessa 

keskustelussa opettaja ottaa oppilaiden näkemykset keskustelun kulussa huomioon, kun taas 

auktoritatiivisessa keskustelussa ne eivät vaikuta keskustelun suuntaan. Dialogisen kommunikaation 

tunnusmerkkinä voidaan pitää pidempikestoista keskustelua, jossa vastaukset määrittävät dialogin 

suunnan. Mercerin ja Dawesin (2008) määritelmän nojalla tällainen keskustelu on symmetristä, ja 

keskusteluun osallistujilla on tasapuolinen status ja kontrolli. Opettaja kysyy oppilaan mielipidettä 

ja pyytää jatkamaan ajatusta pidemmälle (”Sepä mielenkiintoista, mitä tarkoitat sillä, että...”) tai 

pyytää häntä ottamaan kantaa johonkin toiseen väitteeseen (”Mitä mieltä olet siitä, että...”). 

Ajatuksena on, että opettaja ei aliarvioi oppilaan vastausta, vaan ottaa sen aidosti huomioon 

dialogin muotoutuessa (Scott, 2008). 

Auktoritatiivista keskustelua ohjaa yksi tosi näkökulma, jonka mukaan keskustelua viedään. 

Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi luonnontieteellisessä opetuksessa teoriapohjaista 

oppikirjanmukaista opetustilannetta, jossa opettaja ei kiinnitä huomiota oppilaiden omiin ajatuksiin 

vaan auktoriteettina vie keskustelua haluamaansa suuntaan. Mercer ja Dawes (2008) muotoilevat 

tällaisen keskustelun asymmetriseksi, eli keskustelijat eivät ole tasapuolisessa asemassa.
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Kun keskustelua kategorisoidaan tässä dialogisen ja auktoritatiivisen välillä, täytyy ymmärtää, että 

keskustelijoiden lukumäärä ei vaikuta valintaan. Erittelyn perusteena on se tapa, jolla käsiteltävää 

aihetta lähestytään. Takana on ajatus siitä, että onko tavoitteena saavuttaa yksi absoluuttinen totuus, 

vai tarkastellaanko aihetta useammalta kantilta.

Kun ajatellaan vuorovaikutuksellisen ja vuorovaikutuksettoman sekä dialogisen ja auktoritatiivisen 

olevan toisiensa vastavoimia, saadaan muodostettua nelikenttä, johon opetustilanteen 

kommunikaation tasot voidaan asettaa.

Vuorovaikutuksellinen Vuorovaikutukseton

Dialoginen i) Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen

iii) Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Auktoritatiivinen ii) Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

iv) Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

Kuva 1. Kommunikatiivisen lähestymisen nelikenttä

i) Vuorovaikutuksellinen-dialoginen keskusteluilmapiiri pitää sisällään opettajan ja 

oppilaiden välistä ajatustenvaihtoa mahdollisista ideoista käsiteltävänä olevaan 

aiheeseen liittyen. Oppilaiden ideatkin kuljettavat keskustelua, vaikka ne eivät olisikaan aina 

tavoitellun tieteellisen katsantokannan mukaisia.

ii) Vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen keskustelu on opettajan vetämä kyselytuokio, 

jossa opettaja tavoittelee kysymyksiä ja haluttuja vastauksia hyväksikäyttäen keskustelun 

vientiä tietyn katsantokannan mukaiseen haluttuun lopputulokseen. Oppilaiden vastaukset, 

jotka eivät johda haluttuun lopputulokseen, sivuutetaan.

iii) Vuorovaikutukseton-dialoginen tilanne on sellainen, jossa opettaja käy yksin läpi eri 

katsantokantojen vuoropuhelua asiaan liittyen.

iv) Vuorovaikutukseton-auktoritatiivinen keskustelutilanne on puolestaan opettajan 

esitelmöinti tietystä kannasta.
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5. TUTKIMUS

Tämä tutkimus on perustaltaan laadullinen pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan vaihtoehtoista 

matematiikan opetusmenetelmää. Salamamenetelmällä opiskelua harjoittavat neljä lasta minä 

heidän opettajanaan. Kaikissa tämän pitkäaikaistutkimuksen aikaisemmissakin vaiheissa tutkijana 

on toiminut opetusmenetelmää toteuttava aineenopettajaksi valmistuva opiskelija itse. Yhtenäisenä 

tutkimuskohteena on ollut opetusmenetelmän toimivuus oppilaiden kehittymisen ja viihtymisen 

osalta opetuskokemuksien perusteella. Tämänkertaisen tutkimuksen erityispiirre on videoilta 

suoritettu observointi opettajan ja oppilaan välisten kommunikaatiomallien jakautumisesta 

määrällisen tarkastelun avulla. Analysointimenetelmän olen kehittänyt salamamenetelmäopetuksen 

tutkimiseen soveltuvaksi käyttäen hyväksi Mortimerin ja Scottin (2003) luoman analyyttisen 

kehyksen mallia.

Nämä tutkimuksen alkuasetelmat asettavat haasteita, jotka täytyi ottaa huomioon tutkimusta 

suoritettaessa. On sanottava, että tutkimus, jossa tutkija on itse näin voimakkaasti osallisena 

vaikuttamassa tutkittavaan tilanteeseen, aiheuttaa paljon epäilyksiä tulosten merkityksellisyydestä. 

Tutkimuskysymykset tarkentuivat vasta opetusjakson oltua loppupuolella. Senkin jälkeen pyrin 

opettamaan oppilaita oman opetusfilosofiani mukaisesti salamamenetelmän periaatteita noudattaen, 

jotta ne eivät olisi polarisoineet tuloksia. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään tarvetta saada 

salamamenetelmää esiintymään sen enempää positiivisessa kuin negatiivisessakaan valossa. 

Tutkijana olen pyrkinyt objektiivisuuteen tutkimuksen määrällisessä osuudessa. Subjektiivisuus 

puolestaan on luonnollisesti suuressa roolissa oppilaiden viihtyvyyttä ja edistymistä tarkasteltaessa.

5.1. Motivaatio tutkimukseen

Salamamenetelmän ideana on edetä matemaattisten teemojen opetuksessa yksilön kykyjen 

edellyttämällä vauhdilla. Opettajan tehtävänä on ainoastaan mahdollistaa lapselle uudenlaisien 

ajatusmallien hahmottaminen ja sen myötä matemaattisen ajattelun kehittyminen. Opetusmetodina 

salamamenetelmän keskiössä on opettajan ja oppilaan välinen dialogi, joka kulkee oppilaslähtöisistä 

helpommin lähestyttävistä teemoista kohti teoreettisempaa matematiikkaa. Kuten 

salamamenetelmän esittelyssä (ks. luku 3.) huomattiin, on siinä paljon ominaisuuksia, jotka tuntuvat 

jakavan sosiaalikonstruktiivisen opetusperinteen vaatimuksia hyvälle opetukselle. Näiden ajatusten 

pohjalta näen vahvoja yhteyksiä sekä Scottin, Mortimerin, Brownin, Pehkosen, Nohdan ym. 

tahoillaan esittämien tavoiteltavan matematiikan opetuksen päämäärien ja menetelmien että 

salamamenetelmän vastaavien välillä. Näin salamamenetelmää on mielekästä tutkia heidän 
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rakentamiensa analyyttisten menetelmien pohjalta.

Toisena teemana on osana pitkäaikaistukimusta tarkastella oppilaiden edistymistä sekä viihtymistä 

tuokioilla omien kokemuksien pohjalta. Palaute on ollut aikaisempien pro gradu –tutkimusten 

nojalla selvästi positiivissävytteinen. Erinäisten syiden vuoksi vain kolme lasta on mukana 

alkuperäisestä aineistosta.

5.2. Tutkimuskysymykset

1. Salamamenetelmän yhtäläisyydet sosiokonstruktivistiseen koulutusperinteeseen ja avoimien 

ongelmien matematiikkaan käyttäen hyväksi kommunikaatiotasoanalyysiä:

1.1. Millä kaikilla kommunikaatiotasoilla opettaja ja oppilas kommunikoivat? 

1.2.Vaihteleeko tilanne oppilaskohtaisesti?

1.3.Vaihteleeko tilanne opettajakohtaisesti?

2. Miten oppilaat ovat viihtyneet tuokioilla ja miten heidän matemaattiset taitonsa ovat kehittyneet?

5.3. Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen määrällisessä osuudessa kerätään analyyttisesti videolta observoiden aineistoa 

kommunikaatiomalleista. Niitä käytetään opetusmenetelmän pätevyyden arviointiin suhteessa 

moderniin matemaattisten aineiden didaktiikan tutkimukseen. 

Laadullinen osuus koostuu opetuspäiväkirjoihin ja mielikuviin perustuvasta oppilaskohtaisesta 

analyysistä, jossa pohditaan opetuksen merkityksellisyyttä.

5.3.1. Opetustilanteen kommunikaatiomallien analyysi

Oppilaan ja opettajan välisen kommunikoinnin analysointiin käytettiin Mortimerin ja Scottin 

nelikenttää (ks. kuva 1). Heidän tavoitteensa kommunikointitasoja analysoitaessa oli, että opettaja 

aktiivisesti pyrkii käyttämään kaikkia neljää keskustelun kategoriaa oppitunnin aikana. Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin salamamatematiikan soveltuvuutta tähän sosiokonstruktivistiseen 

kommunikaatiota painottavaan lähestymistapaan opetuksessa. On huomattava, että tuloksien täytyy 
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näin pienen otoksen perusteella katsoa kertovan opettajan yksilöllisistä opetustottumuksista samalla, 

kun se tarkastelee salamamatematiikkaa yleisesti opetusmenetelmänä. Tutkimuksen osana löytyy 

myös pieni (n=3) vertaileva analyysi eri opettajien opetuksesta saman oppilaan kanssa. 

Neljän Mortimerin ja Scottin määrittelemän kategorian lisäksi tuokiota tutkiessa lisättiin Viiriä 

(2011) mukaillen viides keskustelun taso kuvaamaan muun muassa opetukseen kuulumatonta 

keskustelua. Näin saatiin viiden kommunikoinnin muotoilema jaottelu:

i) Vuorovaikutuksellinen-dialoginen

ii) Vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen

iii) Vuorovaikutukseton-dialoginen 

iv) Vuorovaikutukseton-auktoritatiivinen

v) Muu keskustelu.

Keskustelu määritetään aina tarkastelemalla asiaa oppilaan perspektiivistä. Esimerkiksi tasojen 

vuorovaikutuksellinen-dialoginen ja vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen ero määräytyy 

opettajan kysymyksen avoimuudesta. Jos oppilaalla on vastattavissa ainoastaan yksi oikea vastaus, 

sijoittuu se kohtaan ii). Jos taas vastaus mahdollistaa oppilaan oman luovuuden, niin se kuuluu 

kategoriaan i). Esimerkiksi: 

(Kaisa tuokio 24.11.2011 ajasta 3:16–4:04)

Tuokiolla harjoitellaan kertolaskua vilauttamalla tiettyyn muotoon järjestettyjä palikoita. Muoto 

ohjaa lasta muodostamaan kertolaskun. Palikat on järjestetty kahdella eri värillä viiteen kolmen 

palikan riviin siten, että allekkain olevat rivit ovat erivärisiä. Edeltävänä tehtävänä on ollut kolme 

kolmen palikan riviä (3·3=9):

Opettaja: Kuinka monta palikkaa tässä on?

Oppilas: .--. (ei saa selvää)

Opettaja: (vilauttaa uudelleen)

Oppilas: Kuustoista. Viistoista!

Opettaja: Mitenkä laskit sen?

Oppilas: Mä laskin niin, että ne yheksän ja lisää vielä kaks kolmee.

Opettaja: Joo. Osaatko muotoilla sen kertolaskuna? Yhdeksän lisää..?

Oppilas: Yhdeksän... En osaa.

Opettaja: Mikä - mitä tarkoittaa…  Miten voi sanoa kertolaskuna kaksi kolmea?

Oppilas: Kaks kertaa kolme.

Opettaja: Hyvä. Kuinka monta kertaa kolme on 15?

Oppilas: Oisko viisi?

Opettaja: Hyvä! Ihan oikein.
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Keskustelu alkaa vuorovaikutuksellisella-auktoritatiivisella kysymyksellä, kunnes opettajan 

kysymys ”Mitenkä laskit sen?” vaihtaa keskustelun tason vuorovaikutukselliseksi-dialogiseksi. 

Myös seuraava kysymys jatkaa syntynyttä dialogia pyytäen selvennystä vastaukseen ja näin se 

sisältyy vuorovaikutukselliseen-dialogiseen kategoriaan. Oppilaan todettua, ettei hän osaa, palataan 

jälleen vuorovaikutukselliseen-auktoritatiiviseen keskusteluun kysymyksellä ”Miten voi sanoa 

kertolaskuna kaksi kolmea?”.

Muuksi keskusteluksi lasketaan tunnin aiheen ulkopuolinen keskustelu esimerkiksi kuulumisten 

kyselyt jne. Lisäksi tähän joukkoon lasketaan sellaiset hiljaiset hetket, jolloin opetus ei oppilaan 

perspektiivistä etene. On tärkeää huomata, että hiljaisuus oppilaan miettiessä vastausta opettajan 

kysymykseen ei kuulu tähän kategoriaan. Odotusaika on laskettu sisältyvän kysymyksen 

määräämään keskustelun tasoon. Esimerkiksi: 

(Kaisan tuokio 15.11.2011 ajasta 9:45–11:57) 

Binaarileikkiä käsittelevällä tuokiolla opettaja ohjeistaa oppilasta rakentamaan legopalikoilla 

vapaavalintaisen joukon. Oppilas ilmoittaa konstruktion tehtyään sen kokoa vastaavan binaariluvun 

(koodin) opettajalle, jonka täytyy tämän jälkeen näyttää kuinka montaa legopalikkaa binaariluku 

vastaa.
Opettaja: Eli saat tehä näistä ihan minkälaisen haluat, sanot mulle sen koodin ja leikitään, et mä oon 

tietokone ja mä näytän sit vaikka että... Jos sä oot sanonu mulle jonku numeron, et se oli näin monta 

kenkää. Okei, mä en saa kattoo nyt. Rakenna ihan, mitä haluat, ja katotaan sitten.

Oppilas: (miettii) 

Oppilas: Valmis.

Opettaja: Valmis? Joo, sano koodi.

Oppilas: Nolla nolla nolla nolla.

Opettaja: Eli ei mitään? Ihan oikein. Kokeillaanko toinen vielä? Tee vielä semmonen, et rakennat jotain. 

Oli hyvä! Hyvä jekku.

Oppilas: (rakentaa)

Kello soi välitunnin päättymiseksi, mutta oppilas jatkaa keskeytymättä rakentamista.

Opettaja: Vieläkö keretään?

Oppilas: Keretään. (jatkaa rakentamista)

Oppilas: Valmis.

Opettaja: Joo. Sano koodi.

Oppilas: Yksi nolla nolla nolla nolla.

Opettaja: Yksi nolla nolla nolla nolla. (miettii hetken)

Opettaja: Hurjaa. (rakentaa)

Oppilas: Eli yksi nolla nolla nolla nolla.

Opettaja: Joo. Näin monta kenkää. Jes, meni oikein.
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Koko keskustelu (2min 12s) laskettiin vuorovaikutuksellisen-dialogisen keskustelun piiriin, sillä 

tehtävänanto oli avoin. Välissä esiintyi suljettuja teemaan liittymättömiä kysymyksiä kuten 

”Vieläkö keretään?”. Videosta on selkeästi nähtävissä, että oppilas pohtii tehtävää keskeytymättä, 

joten ei ollut tarpeellista merkitä kyseistä lyhyttä kommenttia muun keskustelun kategoriaan. 

Lisäksi suuri osa ajasta oli miettimistä ja käytännön rakentamista ilman aktiivista dialogia. Silti 

koko pätkä oli oppilaan näkökulmasta aktiivista avoimen ongelman luomista, jonka opettajan 

tehtävänanto saattoi alulle.

Ongelmia kategorian valinnassa aiheuttivat ne opetustuokioiden hetket, jotka vastaavat tavallisen 

oppitunnin itsenäisen työn osuutta. Esimerkiksi Viirin (2010) luokassa tehdyssä analyysissä 

itsenäisen työn hetket sijoitettiin kategoriaan v), muu keskustelu. Salamamenetelmässä itsenäisen 

työn hetkiä ei kuitenkaan periaatteessa ole, sillä kaikki työ tehdään yhdessä kommunikoiden. 

Kuitenkin ajoittain esimerkiksi vihkotehtävissä tuokio etenee siten, että opettaja käytännössä 

ainoastaan näyttää paperilta tehtävän, johon oppilas vastaa. Verbaalinen kommunikointi on näissä 

hetkissä vähäistä, mutta kuitenkin selvästi läsnä oppilaan kielentäessä ajatteluprosessejaan ja 

vastatessa verbaalisti sekä tukeutuessa opettajan apuun tarvittaessa. Olen kategorisoinut tällaiset 

hetket kysymyskohtaisesti. Esimerkiksi oppilaan ratkaistaessa ensimmäistä kertaa yhtälöitä 

tasapainovaa'alla, on tehtäväosuus laskettu vuorovaikutuksellisen-dialogisen keskustelun piiriin. 

Vaikka tehtävät olivat suljettuja, ovat ne oppilaalle täysin uudenlaisia. Oppilas testasi itse 

kehittämiään ratkaisumekanismeja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tehdessä käyty 

dialogikin seuraa jatkuvasti oppilaan ajatuksen kulkua enkä opettajana pakottanut sitä 

oppikirjamaista totuutta kohti. Kun oppilas oppi ratkaisumekanismin ja myöhemmin aihetta 

kerrattiin, ovat vastaavanlaiset tehtävät laskettu vuorovaikutuksellisen-auktoritatiivisen 

kommunikointitason piiriin. Ovathan tehtävät lopulta kuteinkin suljettuja omaten aina yhden 

absoluuttisen oikean vastauksen.

5.3.2. Oppilaiden edistyminen ja viihtyminen

Opetuksen laadullisen edistymisen seuraamiseksi pidin opetuspäiväkirjaa aina välittömästi opetetun 

tuokion jälkeen (Liite 1.). Tuokion päätteeksi kirjoitin vapaasti vallinneesta tunnelmasta ja tehtyjen 

tehtävien sujuvuudesta. Lisäksi aina välittömästi tuokion päätyttyä annoin subjektiivisesti arvioiden 

arvosanan sille, miten hyvin oppilas oli viihtynyt tuokiolla. Asteikkona käytin skaalaa 1-7 

(1=erittäin huono, 7=erittäin hyvä). 

Tutkimuksen toinen osuus, jossa analysoin oppilaiden edistymistä ja viihtyvyyttä, käyttää tätä 
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aineistoa hyväkseen, mutta pyrkii myös kokonaiskuvaan. Huomioon on otettu oppilaiden halukkuus 

osallistua tuokioille, heidän kanssaan käydyt lukemattomat keskustelut, keskustelut heidän omien 

opettajien kanssa ja lyhyet tiedot, joita on saatu heidän vanhemmiltaan.

5.4. Tutkimuksen eteneminen

Opetustilanteet järjestettiin koulun tiloissa oppilaskohtaisesti. Kahden oppilaan tuokiot pidettiin 

pääosin ennen koulupäivän alkua, yhden kanssa lähes aina välitunneilla ja yksi oppilas tuli 

opetustuokioille aina kesken normaalin oppitunnin. Opetuskertoja on ollut kahdesta kolmeen 

viikossa. Kahden tutkimusoppilaan tuokiot kestivät lähes aina 5-7:aa minuuttia. Yksi oppilas kävi 

tuokioilla ainoastaan kahdesti viikossa, jolloin hänen tuokionsa olivat säännöllisesti muutaman 

minuutin pidempiä. Opetettavista lapsista Eetu oli erityislahjakas oppilas, jonka tuokiot venyivät 

asiasisällön monipuolisuuden innoittamina välillä jopa yli 15 minuuttisiksi. Tuokioiden venyminen 

johtui yksinomaan oppilaan innostuksesta tehtyihin tehtäviin. Opetettavat teemat vaihtelivat 

tuokioittain. Timo, Pekka ja Kaisa opiskelivat keskenään samoja teemoja, kun taas Eetun aiheet 

olivat täysin poikkeavia muihin verrattuna. 

Kaikki tuokiot videoitiin, ja videoilta analysoin opetustilanteen keskustelun tasot. Ylös kirjattu 

keskusteluspektri on tuokiokohtaisesti nähtävissä liitteissä. Opetustuokiot alkoivat marraskuussa 

2011 ja jatkuivat helmikuun 2012 alkuun. Tarkasteltavat tutkimuskysymykset alkoivat tarkentua 

opetuksen ollessa käynnissä vuoden 2011 loppuun mennessä. Videoiden analysointi tapahtui tammi- 

ja helmikuiden aikana osittain päällekkäin opetustuokioiden kanssa.
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6. TUTKIMUSTULOKSET

Tässä kappaleessa on esitettynä tutkimustulosten perusta lukuina ja diagrammeina. Tulosten eritelty 

analyysi löytyy kappaleesta 8.

6.1. Kommunikaatiotasoanalyysi

Kuvassa 2 on esitetty viiden eri kommunikaatiotason suhteellinen esiintyvyys neljän opettamani 

oppilaan tuokioiden aikana kerättynä. Aineisto on esitetty Liitteessä 2. Jokaisen oppilaan kohdalla 

otoskoko on noin 20 opetustuokiota. Kuvassa 3 esitetään samalla tavalla kahden aiemmin 

pitkäaikaistutkimukseen osallistuneen opettajan Hanna Maunon ja Riika Toivasen 

kommunikaatioanalyysit Kaisaa salamamenetelmällä opetettaessa. Näiden otosten koko on kolme 
opetustuokiota. Kaikki esitetyt tulokset ovat minun analysoimiani.

Kuva 2. Eri kommunikaatiomallien suhteellinen osuus opettamillani salamamatematiikan tuokioilla
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Eetun tuokioilla erilaiset kommunikaatiomallit saivat seuraavat osuudet: vuorovaikutuksellinen-

auktoritatiivinen 38 %, vuorovaikutuksellinen-dialoginen 30 %, vuorovaikutukseton-

auktoritatiivinen 21 %, muu keskustelu 9 % ja vuorovaikutukseton-dialoginen 2 %.

Kaisan tuokioiden kommunikaatiomallien suhteelliset osuudet olivat: vuorovaikutuksellinen-

auktoritatiivinen 42 %, vuorovaikutuksellinen-dialoginen 25 % vuorovaikutukseton-

auktoritatiivinen 17 %, muu keskustelu 15 % ja vuorovaikutukseton-dialoginen 1 %.

Pekan tuokioiden kommunikaatiomallien suhteelliset osuudet: vuorovaikutuksellinen-

auktoritatiivinen 48 %, vuorovaikutuksellinen-dialoginen 27 %, vuorovaikutukseton-

auktoritatiivinen 13 %, muu keskustelu 10 % ja vuorovaikutukseton-dialoginen 1 %. 

Timon tuokioiden kommunikaatiomallien suhteelliset osuudet: vuorovaikutuksellinen-

auktoritatiivinen 53 %, vuorovaikutuksellinen-dialoginen 23 %, vuorovaikutukseton-

auktoritatiivinen 14 % ja muu keskustelu 14 %. Vuorovaikutuksettoman-dialogisen 

kommunikaatiotason osuus jäi alle puoleen prosenttiyksikköön, jolloin tulos pyöristyi 0 %.

Kuva 3. Kommunikaatiomallien esiintyvyys Hannan ja Riikan opettaessa Kaisaa.

Hannan opettaessa Kaisaa kommunikaatiomallien suhteelliset osuudet olivat: muu keskustelu 44 %, 

vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen 43 %, vuorovaikutuksellinen-dialoginen 8 % ja 

vuorovaikutukseton-auktoritatiivinen 5 %. Vuorovaikutuksetonta-dialogista kommunikaatiotasoa ei 

käytetty tuokioiden aikana ollenkaan.

Riikan opettaessa Kaisaa olivat kommunikaatiomallien suhteelliset osuudet seuraavat: 

vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen 63 % osuudella, vuorovaikutukseton-auktoritatiivinen ja 

muu keskustelu molemmat 14 % tuokioista ja vuorovaikutuksellinen-dialoginen 
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kommunikaatiomalli 9 %. Vuorovaikutuksetonta-dialogista kommunikaatiomallia ei käytetty 

Riikankaan tuokioilla laisinkaan.

6.2. Oppilaiden edistyminen ja viihtyminen tuokioilla

Oppilaiden edistymistä tarkastellaan opittujen teemojen näkökulmasta. Viihtymistä tarkastellaan 

opetuspäiväkirjoihin kirjoittamani positiivisen ja negatiivisen palautteen valossa. 

6.2.1. Eetu

Eetun kanssa opeteltavia teemoja olivat kartan lukemisen harjoittelu, kompassin käyttö ja kartan 

konstruoiminen kompassin ja viivaimen avulla. Aiheeseen liittyi myös käsitteen kulma ja sen 

suuruuden määrittely. Niitä tarvittiin kulmien ja sivujen yhtenevyyden tarkasteluun niin sanotuissa 

”muistikolmioissa” eli suorakulmaisissa kolmioissa, joissa muut kulmat ovat 30° ja 60° tai 45°. 

Käsittelimme myös muita kolmioon liittyviä käsitteitä, kuten esimerkiksi hypotenuusa ja kateetit. 

Opeteltuamme kartan konstruoinnin tuli paikan sijainnin ilmoittaminen napakoordinaattien avulla 

myös aiheelliseksi. Karttaan liittyvien tehtävien lisäksi opettelimme ensimmäisen asteen yhtälön 

ratkaisua ja funktion käsitettä.

Välittömästi tuokioiden jälkeen annettujen oppilaan viihtyvyyttä kuvanneiden arvosanojen 

keskiarvo oli 6,4/7. Opetuspäiväkirjoissa totean kolmesti itse, että oli erityisen mukava tuokio. 

Eetun puolestaan totean ilmaisseen kahdeksan kertaa tuokion päätteeksi, että hänellä oli hauskaa. 

Ainoastaan yhden kerran kirjoitan opetuspäiväkirjaan, jotain negatiivista tunnelmasta. Silloinkin 

toteamus ”ilmassa oli hienoista turhautumista” viittaa tehtävien vaikeusasteeseen eikä yleiseen 

epämukavuuteen.

6.2.2. Kaisa

Kaisan kanssa aloitimme binaarijärjestelmän harjoittelun. Konkreettisessa osiossa legopalikoita 

pakataan laatikoihin järjestelmällisesti. Jokainen laatikkokoko kuvastaa binaarilukujärjestelmässä 

tiettyä luvun paikkaa.
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Kuva 4. Binaarilukuleikin konkreettisessa vaiheessa käytetään legopalikoita ja paperista askarreltuja 

laatikoita.

Leikki etenee konkreettisesta vaiheesta (kuva 4.)  paperiversioon, jossa pisteet esittävät legopalikoita (kuva. 

5) ja väreillä ympyröiden pisteet pakataan kuvainnollisesti laatikkoihin. 

Kuva 5. Vasemmalla alkiot (21 kpl) on kuvattu pistein. Keskimmäisessä kuvassa on edetty tehtävän 

ratkaisun toiseen vaiheeseen ja alkiot on pakattu neljän laatikoihin. Oikealla on saatu 

pakattua kaikki alkiot ja kuvan mukaan alkioita vastaava binaariluku on 10101

Pääsimme paperiversiossa vaiheeseen, jossa hän osasi muodostaa paperista ympyröimällä 

binaariluvun aina 32 alkiota sisältäneestä joukosta. (Tarkempaa esittelyä leikin vaiheista mm. Bazia 

& Kahanpää, Matematiikan salamapeliopetus. Opettajankirja). Lisäksi kertasimme aikaisemmin 
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opeteltuja kertolaskuja hieman ja lopulta harjoittelimme joukko-oppia. Joukko-opin käsitteistä 

hänen kanssa määrittelimme joukkojen välisen leikkauksen ja osajoukon käsitteen. Joukkoihin 

jaoteltiin ensin konkreettisia asioita kuten eläimiä ja kulkuvälineitä. Lopulta siirryttiin numeroihin 

ja käsittelimme parilla viimeisellä tuokiolla myös hieman jaollisuutta. 

Tuokioiden jälkeen annettujen oppilaan viihtyvyyttä kuvanneiden arvosanojen keskiarvo on 5,5/7. 

Neljästi kirjoitan oma-aloitteisesti opetuspäiväkirjaan, että tuokiolla oli minusta erityisen hauskaa. 

Seitsemästi kirjoitan Kaisan todenneen, että hänestä tuokioilla on mukavaa. Näistä yksi oli tosin 

Kaisan äidin kertomaa. Erään hänen ilmaisemansa positiivisen kommentin yhteydessä totean, että 

minusta hän vaikutti vastauksesta huolimatta hieman vastentahtoiselta. Yhteensä mainitsin kahdesti, 

että minusta hän oli hieman vastentahtoisen oloinen tuokioilla.

6.2.3. Pekka

Pekan kanssa opetussisällöt ja saadut tulokset olivat hyvin yhtenevät Kaisan kanssa. 

Binaarilukuleikissä pääsimme konkreettisesta vaiheesta paperilla tehtävään versioon ja aina 

kymmenkantajärjestelmän numeroa 32 vastaavaan binaarikoodiin 100000 asti. Kertolaskujen 

kanssa Pekalla ei koskaan ollut suurempia vaikeuksia. Hän oppi itsenäisesti käyttämään kertolaskun 

vaihdannaisuutta helpottaakseen omaa laskemistaan. Joukko-oppiharjoitteissa hänelle selvisi 

joukkojen leikkauksen ja osajoukon käsitteet. Jaollisuutta käsittelimme parin tuokion aikana 

hieman, mutta hän tuntui vain kokeilevan vastauksia, eikä hän vielä hoksannut kertolaskun ja 

jaollisuuden yhteyttä. 

Pekan viihtymistä kullakin tuokiolla kuvaaman arvioimieni arvosanojen keskiarvo oli 6,4/7. 

Opetuspäiväkirjoissa esiintyy kaiken kaikkiaan kuudesti huomio siitä, että hän on sanonut, että 

tuokiolla on ollut hauskaa. Itsenäisesti olen todennut Pekan viihtyneen mielestäni tuokiolla erityisen 

hyvin kolmesti. Negatiivisia viestejä ei ollut laisinkaan.

6.2.4. Timo

Timon kanssa opiskelimme binaarijärjestelmää ja pääsimme paperiversioon leikistä. Hän osasi 

ilmoittaa 32 alkion lukumäärän binaarilukuna. Kertolaskuja kerratessamme pääsimme 

suurimmillaan kuuden kertotauluun. Joukko-oppia harjoittelimme konkreettisilla alkioilla kuten 

eläimillä ja kulkuvälineillä. Konstruktioissa esiintyi joukkojen leikkauksia sekä joukkojen 
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osajoukkoja.

Timon viihtymistä tuokioilla kuvanneiden arvosanojen keskiarvo oli 5,3/7. Opetuspäiväkirjoissa 

totean oppilaan sanoneen viidesti, että tuokioilla on hauskaa. Kolmesti olen oma-aloitteisesti 

epäillyt oppilaan viihtymistä tuokioilla.
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7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltu sen validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. 

Molemmissa osioissa on lisäksi tarkasteltu tutkimuksen määrällistä osaa ja laadullista osaa erikseen, 

sillä määrällisen ja laadullisen tutkimuksen validiteetti- ja reliabiliteettivaatimukset ovat hyvin 

erilaiset. 

7.1. Kommunikaatiotasoanalyysin luotettavuus

Määrällisen tutkimuksen validiteettitarkastelu keskittyy mittarin hyvyyden arviointiin. Tutkiiko 

mittari onnistuneesti, kattavasti ja tehokkaasti ominaisuuksia, joita sen odotetaan tutkivan. 

(KvantiMOTV, 2011). Mortimer ja Scott (2003) eivät tarkoittaneet kommunikaatiotasoanalyysia 

absoluuttiseksi mittariksi hyvälle oppitunnille, vaan laajemmassa kontekstissa käytettäväksi 

apuvälineeksi opettajan pyrkiessä kehittymään kokonaisvaltaisemmaksi osaajaksi omassa työssään. 

He eivät esittäneet tuloksia numeerisin arvoin, vaan he osoittivat, että onnistuneiksi oppitunneiksi 

mielletyillä oppitunneilla käytettiin monipuolisesti kaikkia kommunikaatiomalleja. Tässä 

tutkimuksessa käytettävä kommunikaatiotasojen mittari on sitä paitsi alun perin luotu Mortimerin ja 

Scottin toimesta luokkatilanteiden analysointiin. Luokkatilanteiden keskusteluilmapiiri on erilaista 

verrattuna salamatuokioilla olevaan opettajan ja oppilaan kahdenkeskiseen keskusteluun. 

Luokkatilanteita analysoitaessa on mahdollista tarkastella suurempia kokonaisuuksia tuntien pitkän 

keston vuoksi. Myös kontrasti eri keskustelutasojen välillä on luokkatilanteissa selkeämpi, koska 

luokassa on enemmän erilaisia keskustelijoita. 

Tätä tutkimusta voidaankin pitää osaltaan päänavauksena analysoitaessa opettajan ja oppilaan 

kommunikointia yksilöopetustilanteessa Mortimerin ja Scottin (2003) mallin avulla. Mittaria 

jouduttiin mukauttamaan alkuperäisestä hieman. Alkuperäistutkimuksessa ei esimerkiksi esitetty 

tuloksia keskustelutasojen vaihtelusta sekuntien tarkkuudella kuten tässä tutkimuksessa. Lisäksi 

mittariin lisättiin viides keskustelun taso Viirin (2010) mukaisesti. Osaltaan tällaisen 

kommunikaatiotasoanalyysin validiuden puolesta puhuu laajahko tutkijajoukko, joka on hyväksynyt 

Mortimerin ja Scottin (2003) kehittämän analyysimenetelmän välineeksi näin haastavaa kohdetta 

tutkittaessa. 

Salamamatematiikan tuokiot ovat niin lyhyitä, että analysoitaessa opetustapahtumaa keskustelut 

pilkottiin hyvinkin pieniksi osiksi. Kysymyksen pieni sävyero saattoi vaihtaa kommunikointitasoa 

välittömästi. Tulokset eivät ole siten ilman perusteellista tarkastelua oppimistapahtumien eroista 
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suoraan vertailtavissa oppitunneilta saatuun aineistoon.

Määrällisen tutkimuksen reliabiliteetin voidaan katsoa tarkoittavan analysointimittarin 

luotettavuutta, johdonmukaisuutta ja toimintavarmuutta (KvantiMOTV, 2011). 

Kommunikaatiotasojen määrittämiseen käytetty mittari on hyvin riippuvainen siitä, miten analyysia 

tekevä tutkija on ymmärtänyt tutkimuksen keskeiset käsitteet. Tutkijan täytyy aina tehdä päätös 

opetushetken kategorisoinnille, joten yksilökohtaisia eroja löytyy varmasti. Pienikin epävarmuus 

käsitteiden ymmärryksessä voi johtaa siihen, että dialogi voisi sopia useampaan kategoriaan.

Havainnoitsijan määrittäessä opetustilanteessa käytetyn kommunikaatiotason sisältyy tähän 

inhimillisen virheen tai mielipide-eron mahdollisuus. Analysointimenetelmä ei varmastikaan anna 

absoluuttisia totuuksia. Toisaalta sellaisien olemassaoloa voidaan epäillä muutenkin, kun kahden 

ihmisen välistä kommunikointia tulkitaan sosiaalikonstruktivistisesti. Mittarin reliabiliteettia 

voidaan aiheellisesti kyseenalaistaa eksakteja tuloksia antavana analyysimenetelmänä. Sen 

käyttötarkoitus on kuitenkin olla suuntaa-antava, eikä tässä tutkimuksessa muuta haettukaan. 

Tehdyn analyysin reliabiliteetti pyrittiin maksimoimaan tekemällä observointi jälkikäteen videoilta, 

joten kaikki tulokset ovat tarkastettavissa uudestaan. Lisäksi tuloksien subjektiivisuutta testattiin 

tekemällä satunnaisesti valitulle tuokiolla kontrolliotos toisen observoijan avulla. 

Kontrollimittaajana toimi salamamenetelmään hyvin perehtynyt ja aiheesta itsekin pro gradun 

kirjoittanut Riikka Toivanen. Perehdyttyään kommunikaatiomallien analysointikehykseen esitetyn 

teorian pohjalta hän analysoi sattumanvaraisesti valitun tuokion. Seuraavassa kuvassa esiintyvä 

aineisto on eriteltynä Liitteessä 2. Kuvassa on rinnakkain tutkimuksessa käytetty aineisto ja 

kontrollimittauksesta saadut tulokset. Analysoitu tuokio oli Pekan 20.12.2011 pidetty tuokio, jossa 

minä toimin opettajana.

Kuva 4. Kahden observoijan yhteneväisyystarkastelun tulokset.
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Tutkimuksessa käytetyn oman analyysini mukaan tuokiosta 46 % kului kommunikaatiotasolla 

vuorovaikutuksellinen-dialoginen, 36 % tasolla vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen, 0 % tasolla 

vuorovaikutukseton-dialoginen, 6 % tasolla vuorovaikutukseton-auktoritatiivinen ja 12 % tasolla 

muu keskustelu. Riikka Toivasen tekemän kontrollin vastaavat tulokset ovat 41 % tasolla 

vuorovaikutuksellinen-dialoginen, 32 % tasolla vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen, 0 % tasolla 

vuorovaikutukseton-dialoginen, 15 % tasolla vuorovaikutukseton-auktoritatiivinen ja 12 % tasolla 

muu keskustelu. Erot kontrollin ja tutkimuksen analyysin välillä ovat korkeintaan 5 % kaikkien 

muiden kommunikaatiotasojen kohdalla paitsi vuorovaikutuksettoman-auktoritatiivisen kohdalla. 

Havaittujen erojen selvittämiseksi on analyysejä tarkasteltava järjestelmällisesti vaihe vaiheelta. 

Kommunikaatiotasolta toiselle siirryttäessä olivat analyysit parin sekunnin sisällä identtisiä koko 

tuokion ajan kolmea poikkeusta lukuun ottamatta. Kontrollissa oli kolme merkintää enemmän 

keskustelun tasolla iii), kun taas tutkimuksen analyysissä tätä kategorian vaihtoa ei tehty. Tuokion 

kulkua analysoidessa syyksi selvisi yksi toistunut tulkintaero. Minä olin tulkinnut analysoitaessa 

nämä puheenvuoroni palautteeksi oppilaan vastaukselle, jolloin tämä aika asettui 

lähtökysymyksestä riippuen joko tasolle i) tai ii). Riikka Toivanen tulkitsi ne kontrollissa puolestaan 

opettajajohtoiseksi ohjaukseksi eikä osaksi vuorovaikutuksellista dialogia. Huomattavaa on, että 

nämä virheet koskivat opettajan puheen tulkintaa. Kun analysoin itse opettamiani tuokioita, oli 

minulla videota katsottaessa jo muistijälki tapahtuneesta, joka vaikutti päätökseen 

kommunikaatiokategoriaa valitessa. Kontrollimittaaja tulkitsi minun pidempikestoisen palautteen 

ohjaavaksi opetukseksi, kun taas itse olin sen tarkoittanut palautteeksi. Virhe on systemaattinen, 

mutta tuloksia analysoitaessa melko vähäinen.

Tehty kontrolli osoittaa, että analyyttinen kehys, jota käytettiin kommunikaatiomallien 

kategorisointiin, ei ole absoluuttinen. Kontrollin nojalla vaihtelu tasojen vuorovaikutuksellinen-

dialoginen ja vuorovaikutuksellinen-auktoritatiivinen välillä ei aiheuttanut ongelmia. Myöskään 

tason muu keskustelu kohdalla ei löytynyt eroa, mutta ongelmaksi muodostui joidenkin opettajan 

kommenttien sijoittaminen eri kategorioihin. Tuloksia tulee siis tarkastella varauksella ottaen 

huomioon tosiasia, että analyysia tehdessä siihen liittyy aina vaara tulkintaeroista. Analyyttinen 

kehys vaikuttaa antavan kuitenkin selkeästi suuntaa opettajan ja oppilaan välisestä 

kommunikaatiosta. 

7.2. Oppilaskohtaisen analyysin luotettavuus

Validiteetti laadullisessa tutkimuksessa viittaa tehdyn tutkimuksen pätevyyteen. Validi tutkimus on 
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perusteellisesti tehty, saadut tulokset ovat ”oikeita” ja tuloksista johdetut päätelmät ovat 

perusteltuja. Tutkimuksen virheenä voisi olla esimerkiksi se, että tutkija kysyy vääriä kysymyksiä, 

näkee virheellisiä yhteneväisyyksiä tai ei näe jotain olennaista seurausta. Koska laadullinen 

tutkimus rakentuu keskeisesti tutkimuksen tekijän omien näkemyksien pohjalle, on sen validiteetin 

arvioiminen sosiaalikonstruktivismin viitekehyksessä haastavaa. Miten subjektiivista analyysia, 

joka ei tavoittele absoluuttista totuutta, voidaan edes arvottaa? Miten voidaan sanoa ovatko tulokset 

oikeita vai vääriä? Laadullisessa tutkimuksessa validiteettia mitataankin tutkimuksen 

vakuuttavuuden ja uskottavuuden kautta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006)

Laadullisen osuuden tuloksille olisi voitu hakea lisäperusteita jonkinlaisella kyselyllä, joka olisi 

suunnattu niin oppilaille itselleen, heidän vanhemmilleen kuin myös oppilaiden omille opettajille. 

Sen avulla olisi voinut saada minun näkemykseni lisäksi konkreettista aineistoa oppilaiden 

viihtyvyydestä analysoitavaksi. Nyt tulosten perustana ovat subjektiiviset pääosin muistinvaraiset 

tuntemukset vuorovaikutustilanteista oppilaiden kanssa. Kaikki opetustuokiot ovat videoilla, joista 

on mahdollista observoida oppilaan käytöstä opetuksen aikana, mutta videoista jäävät pois kaikki 

vapaamuotoiset keskustelut tuokioita ennen ja niiden jälkeen. Lapset ovat hyvin aitoja 

vuorovaikutussuhteessa aikuisen kanssa. Kolmen kuukauden aikana opettajan ja oppilaan välille 

muodostuu hyvinkin läheinen suhde useiden yhteisten onnistumisen ja epäonnistumisen 

kokemusten myötä. Niin subjektiivinen ja tieteellisessä mielessä ehkä epäpätevä tämä analyysi 

todisteiden vajaavaisuuden vuoksi saattaa olla, omaa opettaja mielestäni parhaat edellytykset 

analysoida oppilaan etenemistä ja viihtymistä omilla tuokioillaan.

Reliabiliteetti kuvaa laadullisessa tutkimuksessa sitä, miten luotettava ja johdonmukainen se on 

ollut. On esitetty väitteitä, että reliabiliteetti ei tutkimuksen luotettavuuden analysointimenetelmänä 

sovi laadullisen tutkimuksen osaksi, sillä analysoitavat kohteet ovat harvoin stabiileja. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

Tässäkin tutkimuksessa analysoitavana ollut oppilaiden viihtyvyys ja edistyneisyys ovat kaikkea 

muuta kuin stabiileja yksinkertaisia ominaisuuksia. Oppilaiden edistymistä olisi voitu tutkia 

kontrollikokeella, mutta sellaista ei tällä kertaa tehty. Salamamenetelmällä opiskelleiden oppilaiden 

ja tavallisessa luokassa opiskelevien oppilaiden välisiä eroja matemaattisissa taidoissa on aiemmin 

tämän pitkäaikaistutkimuksen aikana tutkittu kahdesti (ks. esim Juha Lindqvist). Oppilaiden 

viihtymistä ei tiedusteltu millään suoralla kyselylomakkeella. Ainoa toistuva täysin ulkoinen mittari 

oppilaiden tuntemuksille oli usein tuokioiden jälkeen oppilailta kysytty avoin kysymys ”Miltä 

tuokio tuntui?”. Osa oppilaista vastasi siihen monipuolisestikin, mutta osalta vastaus oli hyvin 

suppea. Osa palautekeskusteluista näkyy videoilla ja välillä olen kirjoittanut niitä opetuspäiväkirjan 
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jatkoksi (Liite 1) tuokioiden jälkeen.

Perusteena tälle laadulliselle analyysille on opetustuokioista kaiken kaikkiaan jäänyt kuva. 

Perspektiivin laajentamiseksi ja reliabiliteetin takaamiseksi olen myös käyttänyt osaltaan 

opetuspäiväkirjojen merkintöjä. Ne antavat kokonaisvaikutelman rinnalle vertailukohdaksi 

konkreettisen jäljen välittömästä tuokioiden jälkeisen tunnelmasta. Laadullisessa osuudessa arvioita 

ei voida tehdä pelkästään oppilaiden oman palautteen perusteella, sillä on selvää, että oppilaan 

vastaus kysymykseen ”Mitä pidät näistä tuokioista?” ei ole absoluuttisen luotettava. Kaikki arviot 

on pyritty tekemään oppilaan perspektiivistä, mutta se on selvää, että niihin liittyvät myös osaltaan 

minun omat tuntemukseni.
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8. POHDINTA

8.1. Tuokioiden kommunikaatiomallit

Tuloksia tarkastellessa on hyvä huomioida, että Kaisan, Timon ja Pekan tuokiot olivat 

opetussisällöiltään lähes täysin samoja. Heidän osallaan erot eivät siis johdu opetetuista teemoista. 

Eetu puolestaan opiskeli huomattavasti edistyneempää matematiikkaa. Opettajien välisiä eroja 

vertailtaessa on huomioitava, että Kaisa oli peruskoulun toisella luokalla minun ja Riikka Toivasen 

häntä opettaessa, mutta Hanna Mauno opetti häntä puolitoista vuotta aikaisemmin esikoulussa. 

Opettajien opettamissa teemoissa löytyi sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Kaikki opetimme 

kertolaskua. Hannalla oli lisäksi yhteenlaskua, Riikalla murtolukuja ja minulla binaarilukuja sekä 

joukko-oppia. Opettajien välistä vertailun pätevyyttä vähentää Hannan ja Riikan analysoitujen 

tuokioiden vähäinen osuus. On selvää, että tuokiot sisältävät erilaisia keskustelumalleja riippuen 

siitä missä vaiheessa uuden teeman opiskelua edetään. Otoskoon ollessa kolme on sattuman 

vaikutus huomattavan suuri.

Auktoritatiivisen ohjeistuksen osuuden vähäisyys on huomionarvoista kaikilla tuokioilla opettajasta 

ja oppilaasta huolimatta. Vuorovaikutuksetonta-auktoritatiivista keskustelua ei esiintynyt kenenkään 

tunnilla juurikaan. Hannan ja Riikan tuokioilla sitä ei esiintynyt kertaakaan. Keskustelumallin 

vähäisyyttä voitaneen selittää sekä opettajan ja oppilaan aktiivisella vuorovaikutussuhteella että 

opetettavien teemojen helppoudella. Kun opettajalla on kohdattavana vain yksi oppilas, ei hänen 

tarvitse käsitellä teemoja auktoritatiivisesti-dialogisesti. Niitä on mahdollista lähestyä yhdessä 

oppilaan kanssa kohdentamalla ohjaavia kysymyksiä pelkästään yksilölle ja kiertämällä ongelmia 

dialogin avulla. Esimerkiksi:

(Eetun tuokio 13.12.2011 ajasta 4:56–5:49)

Tehtävänä on konstruoida koulun aulan pohjapiirros kartaksi käyttäen hyväksi kompassia ja 

viivainta. Kompassi ei toiminut aina sisällä moitteettomasti, joten virheen aiheuttajaa mietittiin 

yhdessä.

Opettaja:  Mitenhän tää näyttääki. Toi näyttää ton pohjosen nyt aivan niinku pieleen.

Oppilas: Onkohan, onks täällä alla jotain?

Opettaja: Hmm.. Mitä jos sen nostaa ilmaan?

Oppilas: Se oli aika tuolla päin. (näyttää missä pohjoinen aikaisemmin oli)

Opettaja: Nii, aikasemminhan se on ollu ihan tuolla käytävän suunnassa.

Oppilas: Nii, mutta nyt se on tuolla. (näyttää mihin kompassi nyt osoittaa pohjoisen)

Opettaja: Joo, tää onki mielenkiintoista.

Oppilas: Mitä jos me tehään tälläin kunnolla. (pyörittää kompassia muutaman kerran saaden  
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pohjoisnuolen liikkeelle)

Opettaja: Kylläpä se väittää nyt että... Tää onki kyllä..

Oppilas: Nyt se alkaa vähän näyttää. Se alkaa näyttää tonne. (osoittaa jälleen kompassin nuolen  

kääntyneen ja nousee liikkeelle)

Opettaja: Käypäs kokeilemassa tuolla meidän pöyällä, missä me ollaan aikasemmin kokeiltu, että...

(oppilas siirtyy lähemmäksi aikaisempaa mittauspaikkaa) 

Oppilas: Kato nyt se näyttää ihan tonne. (osoittaa kompassin nuolen kääntyneen osoittamaan oikeasti  

kohti pohjoista)

Luokkatilanteessa on paljon enemmän opetustapahtumaan vaikuttavia muuttujia, joten 

opettajajohtoinen dialoginen lähestymistapa on ajankäytönkin puolesta perustellumpaa. Myös 

opetettavien teemojen monimutkaistuessa selkeiden ohjaavien kysymysten esittäminen muuttuu 

haastavammaksi.

Oppilaat pääsevät tutkimuksen mukaan runsaasti itse olemaan äänessä salamatuokioiden aikana. 

Timolla ja Pekalla vuorovaikutuksellinen osuus, jolloin keskusteltavana aiheena oli opetettava 

matemaattinen teema, kesti jopa 75 % opetustuokion kestosta. Kaisalla ja Eetullakin se on minun 

opettamillani tuokioilla lähes 70 %. Myös Riika Toivasen opettaessa Kaisaa päädytään hyvin 

samankaltaiseen osuuteen. Selkeä ero löytyy Hanna Maunon opettaessa häntä, jolloin 

vuorovaikutuksellisen tehokkaan opiskelutyön osuus on vain hivenen yli puolet tuokion kestosta. 

Opettajan ominaisuuksia todennäköisempi selittävä tekijä tälle on Kaisan nuori ikä. Hän oli vielä 

esikoulussa Hannan opetuksen aikana. Kypsyminen ja opiskeluun tottuminen ovat varmasti 

vaikuttaneet keskittymiskyvyn kehitykseen. Opiskeluun liittyvien kommunikaatiomallien sijaan 

Hannan ja Kaisan tuokioilla muu keskustelu on ollut erittäin suuressa roolissa.

Muun keskustelun kategorian ollessa määritelmältään melkoisen lavea jäi sen alle odotusaikojen ja 

ulkoisten häiriötekijöiden lisäksi paljon opettajan ja oppilaan välistä huoletonta keskustelua. Siten 

aika, jolloin oppilas saa itse aktiivisesti kommunikoida aikuisen kanssa, kasvaa opetustilanteessa 

entisestään. Muun keskustelun määrä näyttääkin olevan opettamillani tuokioilla aika vakio, pois 

lukien Kaisan tuokiot, joilla sitä on noin 5 % enemmän verrattuna poikiin. Tämä ero johtunee vain 

oppilaan persoonallisuudesta. Hän tykkäsi kertoa aktiivisesti muun muassa koulusta ja vapaa-ajan 

tekemisistään. Myös Riikan opettaessa Kaisaa tuokioiden muun keskustelun osuus on hyvin 

yhtenevä minun opettamieni tuokioiden määrään. Huomattava ero esiintyy Hanna Maunon 

opettaessa Kaisaa, jolloin muun keskustelun osuus on lähes puolet tuokioiden kestosta. Tämä viittaa 

vaikeuksiin pitää oppilaan keskittyminen opetettavassa teemassa, mutta tämäkin on selitettävissä 

Kaisan iällä.
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Eetun diagrammi osoittaa, että hänen kanssaan kaikki keskustelun tasot ovat olleet melko 

tasapuolisessa asemassa toisiinsa nähden vuorovaikutuksellista-auktoritatiivista keskustelutyyppiä 

lukuun ottamatta. Ero muihin oppilaisiin voi johtua sekä opetettavista teemoista että oppilaan 

persoonasta. Eetu on poikkeuslahjakas oppilas, jolle erinomaisten esitietojen ansiosta oli 

mahdollista opettaa hyvinkin vapaasti vaikeita teemoja. Näitä oli sosiaalisestikin lahjakkaan 

oppilaan kanssa helppo lähestyä myös avoimen dialogin avulla. Toisaalta vuorovaikutuksettoman-

auktoritatiivisen keskustelun n. 5 % suurempi osuus muihin verrattaessa on myös selitettävissä 

vaikeammilla teemoilla. On tavallista, että kun opetustilanteessa kohdataan vaikea ongelma, 

opettaja pyrkii selittämään sen itse auki, eikä anna oppilaan tutkia sitä omaehtoisesti. Tämä ilmiö 

voi myös selittää sen, että Eetun tuokioilla esiintyi vuorovaikutuksetonta-dialogista 

kommunikaatiomallia enemmän kuin muilla oppilailla. Ajallisesti ero on kokonaisopetusaika 

huomioon ottaen marginaalinen. Kuitenkin tähän kategoriaan uppoavia jaksoja esiintyy selvästi yli 

puolilla tuokioista toisin kuin muilla oppilailla niitä on korkeintaan yhdellä tuokiolla neljästä (ks 

Liite 2).

Timon tuokioilla puolestaan vuorovaikutuksellista-auktoritatiivista keskustelutyyppiä esiintyy 

eniten. Eroa Kaisaan ja Pekkaan, jotka opiskelivat samoja aiheita, voi myös selittää oppilaan 

persoonalla. Timo oli ujohko, eikä hänellä ollut tapana ryhtyä keskustelemaan matemaattisista 

aiheista avoimesti. Hänen tavallisin vastauksensa kysymykseen kuin kysymykseen oli ”En tiiä”. 

Johdattelevat jatkokysymykset opettajan puolelta saattavat selittää vuorovaikutuksellisen-

auktoritatiivisen keskustelutyypin painottumisen.

Pekan diagrammista nousee vuorovaikutuksettoman-auktoritatiivisen keskustelun vähäisyys ja 

vuorovaikutuksellisen-dialogisen keskustelun runsas esiintyminen verrattuna ikätovereihinsa 

Kaisaan ja Timoon. Pekka oli todella rohkea ja lahjakas kielentämään omaa matemaattista 

ajatteluaan. Sen vuoksi hänellä painopiste saattaa olla enemmän avoimen keskustelun puollella kuin 

esimerkiksi Timolla.

Kaikilla minun opettamillani lapsilla vuorovaikutuksellisen-dialogisen kommunikointimallin osuus 

on noin neljännes tuokiosta. Riikan ja Hannan opettamilla tuokioilla ei yhdelläkään esiintynyt 

analysoitaessa vastaavaa määrää tätä kommunikointimallia ja sen keskiarvo molemmilla oli alle 

10 %. Tämä eroavaisuus voi selittyä opettajan persoonalla mutta myös opetettavilla teemoilla. 

Opetusaihekohtaista erottelua ei tehty, joten jälkimmäisen merkitystä ei voida tarkastella tarkoin 

luvuin. Myös vuorovaikutuksettoman-auktoritatiivisen kommunikointimallin esiintyvyys oli minun 

tuokioillani selvästi yleisempää kuin Hannan tuokioilla. Riikallakin sitä esiintyi hieman vähemmän, 

mutta jos vertailusta tehdään samanikäisten ja samoja teemoja opiskelleiden oppilaiden Kaisan, 
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Pekan ja Timon kesken, ei ero ole enää merkittävä.

Analysoitujen tuokioiden perusteella voidaan todeta, että oppilaat pääsivät itse keskustelemaan 

aktiivisesti matematiikasta lähes 75 % tuokioiden kestosta. Kun tähän lisätään opettajan ohjeiden 

aktiivinen kuuntelu, on salamamatematiikka erittäin tehokas tapa opettaa matematiikkaa. Käsillä ei 

ole tutkimustuloksia alakoululaisten aktiivisuudesta normaaleilla matematiikan tunneilla, mutta 

epäilen sen jäävän paljon tästä tehokkuudesta. 

Opettajakohtaisia eroja näkyi, mutta otos on niin pieni, että laajempien päätelmien tekeminen ei ole 

perusteltua. Tuntuma on kuitenkin, että salamamenetelmä antaa myös opettajalle mahdollisuuden 

tehdä työtänsä omalla persoonallisella tavallaan. Kommunikaatiomalleja ajatellen oppilaiden 

vuorovaikutuksen osuus on erittäin suuri opettajasta riippumatta. Opettaja voikin vaikutta lähinnä 

siihen, minkälaisia tasoja hän käyttää kommunikoidessaan oppilaan kanssa. Salamamenetelmässä ei 

siis ole piirteitä, jotka vastustaisivat modernien matematiikan opetusta analysoivien näkökantojen 

periaatteita. On kuitenkin huomioitava, että osa tuokioista oli voimakkaasti painottuneita 

vuorovaikutukselliseen-auktoritatiiviseen keskustelumalliin. Vuorovaikutuksellisen-dialogisen 

keskustelumallin ja sitä myöden avoimien ongelmien takaamiseksi tulee opettajan siis aktiivisesti 

tavoitella niitä. Salamamenetelmä antaa siihen mielestäni helpommat lähtökohdat kuin mitä 

opettajalle tarjotaan koulujen isoilla luokkakoilla.

8.2. Opetusmenetelmä tarkastelussa oppilaskohtaisesti

Tässä osiossa opetusmenetelmää tarkastellaan oppilaskohtaisesti. Eetun kohdalla pohditaan myös 

hieman laajemmin teemoja, joita näiden taitojen pohjalta voisi olla mielekästä lähestyä.

8.2.1. Eetu

Eetu on erittäin kiinnostunut kartoista, joten opetettava aihe oli jo lähtökohtaisesti hänelle 

mielenkiintoinen. Karttaa lukiessamme ja lopulta sellaisen konstruoimista harjoitellessamme oli 

selvästi huomattavissa, että Eetun avaruudellinen hahmotuskyky on erinomainen. Lisäksi hän muisti 

opetellut teoreettiset asiat lähes poikkeuksetta seuraavilla kerroilla, joten tulevat geometrian 

oppitunnit ovat taatusti niin hänelle kuin opettajallekin mielenkiintoista. Ensimmäisen asteen 

yhtälöiden ratkaisumekanismit selkenivät Eetulle myös uskomattoman nopeasti. Hän ei säikähtänyt 

kompavastauksia kuten x = x tai x = 0, vaan ymmärsi niiden merkityksen konkreettisessa 

tasapainovaa'an kontekstissa naureskellen. Yhtälöiden ratkaisun opiskelun jälkeen minulle jäi 
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opettajana sellainen olo, että hänen kanssaan olisi voinut mennä saman tien huomattavasti 

vaikeampiinkin tehtäviin. Niin vaivattomasti Eetu ratkoi ja ennen kaikkea kielensi tekemistään.

Kaiken kaikkiaan aiheesta riippumatta Eetu hämmästytti aina oppimiskyvyllään. Hän vaikutti aina 

innostuneelta ennen tuokioita, niiden aikana ja myös niiden jälkeen. Eetun kanssa pääsin rytmiin, 

jossa tuokiot muistuttivat tunnelmaltaan leikkituokioita ja olenkin hyvin vakuuttunut, että hän 

osallistuu tähän opetuskokeiluun mielellään jatkossakin. Vähintään joka kolmannella tuokiolla olin 

antanut tuokion mielekkyyttä mittaavalle arviolle parhaan mahdollisen arvosanan. Eetu tuntui siis 

viihtyvän tuokioilla alusta lähtien eikä minusta tutustuminen uuteen aikuiseen aiheuttanut mitään 

ongelmia. Salamamenetelmä tuntuu sopivan hänelle todella hyvin. Hän saa tarvitsemaansa 

erityishuomiota näillä tuokioilla. Opetusmenetelmän voikin katsoa soveltuvan tämän kokemuksen 

perusteella erityislahjakaan oppilaan opetuksen eriyttämismenetelmäksi. Opettajana tämä oli erittäin 

myönteinen ja innostava opetuskokemus.

Eetu hallitsi jo ennestään karteesiset koordinaatit hyvin. Hän osasi ilmoittaa xy-koordinaatiston 

pisteen paikan ja piirtää pisteen annettujen koordinaattien avulla. Aulan kartoittamisen jatkeena 

opimme myös ilmoittamaan pisteen paikan sijainnin etäisyyden ja suunnan avulla. Karttaa 

piirtäessämme mittanamme oli Eetun oma askel ja suuntana toimivat ilmansuunnat. Opettelimme 

kuitenkin myös täsmällisemmän ilmaisun, jossa etäisyys mitattiin tarkasti mitalla ja suunta mitattiin 

mahdollisimman tarkasti asteina. Teimme tasossa pari yksinkertaista tehtävää 

napakoordinaattimerkinnöin, jolloin piste (r, θ) sijaitsi säteen r päässä origosta kiertokulman θ 

osoittamassa suunnassa.

Seuraavassa pohditaan hieman opetetun matematiikan formaaleja taustoja ja sitä, miten näitä 

voitaisiin lähestyä Eetun kanssa opetuksessa.

8.2.1.1 Karteesisen koordinaatiston ominaisuuksia 

Määritelmä: Tasossa ℝ² kahden pisteen x=( x1, x2) ja y=( y1, y2) välinen etäisyys on

∣∣x− y∣∣=√(x1−x2)
2+( y1+y 2)

2 .

Määritelmä: Tasossa ℝ² differentioituvan käyrän γ : [a,b]→ℝ² pituus on

∫a

b
∣γ ' (t)∣dt=∫a

b √(γ ' 1(t))
2+(γ ' 2(t ))

2 dt.

48



Huomautus: Tasossa kahden pisteen välinen etäisyys on siis niiden välisen janan pituus. Käyrän 

jälki  C = γ ([a,b]) ei ole riippuvainen sen parametrisoinnista, joten sen pituuskin pysyy 

parametrisoinnista riippumatta samana. Käyrän pituuden kaavassa γ ' (t) on nopeus (speed) ja

∣γ ' (t )∣ on vauhti (velocity). 

Esimerkki: Olkoon käyrä γ : [0,4π]→ℝ² jatkuvasti differentioituva siten, että 

γ(t) = t(cos t, sin t) = (t cos t, t sin t). Tällöin käyrän pituuden laskemiseksi saadaan 

γ'(t) = (cos t - t sin t, sin t + t cos t) ja

∣γ ' (t )∣=√(cos t−t sin t)2+(sin t+t cos t )2

                            = √( t 2+1)(sin2 t+cos2 t )=√( t2+1) , jolloin

∫0

4π
∣γ ' ( t )∣dt=∫0

4 π
√(t 2+1) dt = Ι 0

4π( t√t 2+1
2 +2 ln( t+√t 2+1)) ≈ 80.8.

Kuva 5. Käyrän γ kuva xy-koordinaatistossa on ns. Arkhimedeen spiraali.

Käyrän pituudella on joitakin arkielämässä intuitiivisia ominaisuuksia, joita opetuksessakin olisi 

mahdollista havainnoida. 

i) Pituus on additiivinen käyrien peräkkäin liittämisen suhteen.

ii) Pituus on positiivisesti homogeeninen siten, että kun a on reaaliluku, niin

∫a

b
∣a γ ' ( t)∣dt=∣a∣∫a

b
∣γ ' ( t)∣dt dt.

iii) Kaikki tason yhteneväisyyskuvaukset, isometriat itselleen, säilyttävät pituuden 

ennallaan. Jos esimerkiksi T : ℝ→ℝ on siirto, kierto, peilaus tai niiden yhdistetty 

kuvaus, niin polut γ ja T ◦ γ ovat yhtä pitkiä. Tason pisteiden etäisyydet säilyvät.
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Tasoalueen pinta-alaa tutkitaan integraalin avulla. Mittateoriaan perustuvan Lebesguen integraali 

saa yhtäläiset tulokset Riemann integroituvilla funktioilla, mutta sen avulla voidaan integroida 

joitakin funktioita, jotka eivät ole Riemannin mielessä integroituvia. Tässä keskitytään kuitenkin 

Riemannin integraaliin, sillä onhan opetettavat lapsetkin vasta matkalla kohti teoreettisempaa 

matematiikkaa.

Määritelmä: Tasoalueen A pinta-ala on

∫A
1 dxdy.

Jos esimerkiksi A ={ (x,y) є ℝ² │a ≤ x ≤ b, f(x) ≤ y ≤ g(x)}, missä funktiot  f, g : [a,b]→ℝ ovat 

jatkuvia ja f(x) ≤ g(x) jokaisella x є [a,b], niin

∫A
1 dxdy=∫a

b
g (t)− f ( t)dt.

Pinta-alan perusominaisuuksia ovat esimerkiksi:

i) Se on positiivinen mitta ja se on additiivinen, kun tasoalueet A ja B ovat mitallisia ja 

pätee A∩B=∅ . . Eli

∫A∪B
1dxdy=∫A

1dxdy+∫B
1dxdy .

ii) Lisäksi jokaisen a-sivuisen neliön mitta on a². Tämä ominaisuus seuraa tiedosta, että 

pituus säilyy yhteneväisyyskuvauksissa. Tällöin siis myös pinta-ala säilyy isometrioissa 

kuten siirroissa, kierroissa, peilauksissa.

Kun pinta-ala on edellä esitetyllä tavalla määritelty integraalin avulla, vältytään joiltain ongelmilta, 

joita kohdataan euklidisessa geometriassa. 

8.2.1.2 Napakoordinaatit

Karteesiset koordinaatit on mahdollista esittää napakoordinaatteina trigonometristen funktioiden 

avulla:

x=r cos (θ) ja y=rsin (θ) .

Vastaavasti pätee:

r=√ x2+ y2 ja θ=arctan ( y / x) .

Kulmaa θ ratkaistaessa tulee olla tarkkana, sillä se ei ole yksikäsitteinen. Tavallisesti θ on tapana 
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valita väliltä [0,2π].

Käyrän pituuden ja siitä seuraavan pinta-alan laskukaavat palautuvat edellä kuvattuihin 

koordinaatiston muunnossuhteen ilmaisevat Jacobin matriisin avulla. Erityisesti Pinta-alaa 

laskettaessa tarvitaan Jacobin determinantti eli derivaatan determinantti

J (r ,θ)=∣∂ x
∂ r

∂ x
∂θ

∂ y
∂ r

∂ y
∂θ

∣=∣cosθ −r sinθ
sinθ r cosθ ∣=r , joten

∫A
1 dxdy=∫A

J (r ,θ)drd θ=∫A
r drd θ .

Erityisesti, jos A ={ (x(r,θ), y(r,θ)) є ℝ² │α ≤ θ ≤ β,  f(θ) ≤ r ≤ g(θ)}, missä funktiot  f, g : [α,β]→ℝ 

ovat jatkuvia ja f(θ) ≤ g(θ) jokaisella θ є [α,β], niin

∫A
1dxdy=∫A

J (r ,θ)drd θ=∫A
r drd θ=∫α

β

∫f (θ)

g (θ)
r drd θ=∫α

β
( 1

2
g (θ)2− 1

2
f (θ)2)d θ .

Kuva 6. Kuvassa muuttujien Δθ ja Δr määräämät suorat rajaavat ”kaarevan suorakulmion”. Sen 

pinta-ala saadaan integroimalla tason yli. Integrointirajat saadaan muuttujien θ ja r arvoista.

Käyrän pituuden kaava palautuu vastaavaan karteesiseen kaavaan ketjusäännön perusteella. Jos 

(r(t), θ(t)) on käyrän napakoordinaattiesitys, niin silloin γ(t) = (x(r(t), θ(t)), y(r(t), θ(t))) on sama 

käyrä karteesisissa koordinaateissa, joten sen pituus on 

∫a

b
∣γ ' (t)∣dt=∫a

b √( x ' (t ))2+( y ' 2(t))
2 dt.

Tarvittava derivaatta lasketaan komponenteittain ketjusäännön mukaan: γ'(t) = (x'(t), y'(t)), missä

     x ' (t)=∂ x
∂ r

∂r
∂ t

+∂ x
∂θ

∂θ
∂ t

=cosθ dr
dt
−r sinθ d θ

dt
=cosθ⋅r '−r sinθ⋅θ ' ,  ja

y ' ( t)=∂ y
∂ r

∂ r
∂ t

+∂ y
∂θ

∂θ
∂ t

=sinθ dr
dt
+r cosϕ d θ

dt
=sin θ⋅r '+r cosθ⋅θ ' .
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Erityisesti, jos käyrä on napakoordinaateissa muotoa r = r(θ) välillä α ≤ θ ≤ β, niin valitaan 

parametriksi t = θ. Tällöin saadaan käyrän pituudeksi tunnettu lauseke

∫a

b
∣γ ' (t)∣dt=∫α

β √( dr
d θ

)
2

+r 2 dt.

Esimerkki: Yksikköympyrän kaaren pituudeksi saadaan edellisen perusteella

∫a

b
∣γ ' (t)∣dt=∫0

2π √02+12 dt=2π .

8.2.1.3. Pallogeometria ja karttaprojektiot

Karteesiset koordinaatit ilmaistaan pallokoordinaatteina tekemällä muunnokset

x=r sinϕ cosθ ,  y=rsin ϕsinθ ja z=r cos ϕ ,

missä r=√ x2+ y2+z2≥0 ,  0 ≤ ϕ ≤ π ja 0 ≤ θ ≤ 2π.

Kuva 7. Pallokoordinaatisto

Kuten napakoordinaateilla voidaan pallokoordinaatistossakin tehtäviin mittalaskelmissa käyttää 

karteesisesta koordinaatistosta tuttuja integraalikaavoja. Parametrimuunnoksen tekevä Jacobin 

determinantin itseisarvo on

∣J (r ,ϕ ,θ)∣=∣∂( x , y , z )
∂(r ,ϕ ,θ)∣=r 2sin ϕ .

Konkreettista luontoa kuvaavien karttojen piirtäminen tasossa johtaa lopulta pallogeometriaan. 

Pallon pinnalla koordinaatit ilmaistaan pituutena ja leveytenä, joiden mitta on yleensä asteet. Suoria 

vastaavat pallogeometriassa isoympyrät, eli päiväntasaaja ja molempien napojen yli kulkevat suorat. 
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Napojen yli kulkevien isoympyröiden puolikkaita kutsutaan meridiaaneiksi ja niiden avulla 

ilmaistaan sijaintia idän ja lännen välillä. Meridiaanien ja päiväntasaajan muodostama kulma on 

aina suora.

Pallon pinnalla olevan janan pituutta mitatessa huomataan, että se on verrannollinen sitä vastaavaan 

keskuskulmaan pallon keskipisteessä. Kun kahden meridiaanin ja päiväntasaajan rajaamaa pinta-

alaa tutkitaan, huomataan sen riippuvan meridiaanien välisestä kolmannesta kulmasta.

Karttaprojektioita on tehty eri tarkoituksiin. Mercatorin (kuva 8.) projektiossa kartta on levitetty 

ympyrälieriölle. Pituuspiirien etäisyys säilyy samana koko kartan matkan, mutta leveyspiirien 

etäisyys suurenee napoja lähestyessä. 

Kuva 8. Mercatorin karttaprojektio

Mercatorin projektion mukaisessa kartassa napoja ei näy ollenkaan, sillä projektion mielessä ne 

ovat äärettömän kaukana. Yleensä Mercatorin mallissa ei pohjoisimpia eikä eteläisimpiä 

leveyspiirejä piirretä karttaan ollenkaan, sillä mittasuhteet vääristyvät päiväntasaajalta etääntyessä. 

Esimerkiksi Grönlanti näyttää tässä karttamallissa Afrikan mantereen kokoiselta (ks. kuva 8.), 

vaikka oikeasti Grönlannin pinta-alaltaan ainoastaan kymmenyksen siitä.

Kuva 9. Stereograafinen projektio kuvaa ympyrät ympyröiksi
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Stereograafinen projektio (kuva 9.) puolestaan soveltuu hyvin napaseutujen kuvaamiseen. 

Stereograafisessa projektiossa yksi pallon piste valitaan projektiopisteeksi, josta käsin kaikki muut 

pisteet projisoidaan tasolle. Ainoa piste, joka jää projisoimatta, on projektiopiste itse. Jos 

projektiopisteeksi valitaan kuvan mukaisesti pohjoinen napa, on etelänavan seudusta tehty projektio 

hyvin tarkka. Etäisyydet suurenevat mitä lähemmäksi projektiopistettä lähestytään.

8.1.2.4 Sovellukset koululaiselle

Kouluikäinen kykenee karteesisessa koordinaatistossa hahmottamaan akselien suuntaisten matkojen 

pituuden koordinaattien erotuksen avulla melko intuitiivisesti. Ymmärtäessään, että janan pituus on 

invariantti sen siirtymiselle, on myös vinojen janojen mittaaminen mahdollista teoreettisemmalla 

tasolla. Pituuden additiivisuus on konkreettisessa mielessä intuitiivista jo varhaisessa vaiheessa. 

Tämän pituuden ominaisuuden abstraktia ymmärtämistä voi tavoitella konkreettisilla maastossa 

tehtävillä harjoitteilla ja esimerkiksi monikulmioiden ympärysmittoja laskemalla.

Euklidisessa geometriassa suorakulmion täsmällisen pinta-alan laskeminen on yksinkertaista. 

Puolittamalla suorakulmion ala päästään käsiksi suorakulmaisen kolmion alaan ja sitä kautta myös 

kaikkien muiden kolmioiden alat tavoitetaan. Kolmion pinta-ala tuntemalla saadaan laskettua myös 

muut monikulmiot. Euklidinen geometria on kouluikäiselle helpoin tapa lähestyä geometrisia 

ongelmia. Vaikka irrationaalisia mittoja ei sen avulla voi ongelmitta ratkaistakaan, on sen 

konkreettisuus arvokas ensiaskel verrattuna moderniin edellä esitettyyn tapaan verrattuna. 

Pinta-alan additiivisuus konkretisoituu muiden mittaominaisuuksien kautta. Esimerkiksi pituuden 

tai painon additiivisuus antavat apukeinoja lähestyä aihetta. Epäsäännöllisten kuvioiden pinta-alan 

mittaamisessa sen alan ymmärtäminen pienempien osien summaksi on ensiarvoisen tärkeää. Tällöin 

kuvion piirtäminen ruutupaperille tai millimetripaperille tarjoaa lähestymiskeinon täsmällisen pinta-

alan hahmottamiseen. Tämä on myös askel kohti integraalin käsitettä. 

Yksittäisinä tärkeinä teemoina aiheeseen liittyen tulisi nuorenkin lapsen kanssa pyrkiä 

hahmottelemaan mittakaavan muuttumisen vaikutusta kappaleiden mittaominaisuuksiin. Miten käy 

kappaleen sivun pituudelle, kulmien suuruuksille tai niiden pinta-alalle, kun kappale piirretään 

kaksinkertaisena? Toinen haastava teema, jota voisi kuitenkin vähän pohdiskella jo nuorienkin 

lapsien kanssa on Pythagoraan lause. Se on sellaisenaan vaikeasti hahmotettava, mutta erinäisillä 

konkreettisilla esimerkeillä tätäkin voidaan tavoitella. Pinta-ala on käyttökelpoinen väline ongelmaa 
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lähestyttäessä. Erinäisten konkreettisten geometristen kuvioiden pinta-aloista voidaan johtaa 

Pythagoraan lause ja myös mm. käsite √2.

Koordinaatisto ei sinänsä ole vaikea asia lapsellekaan hahmottaa, mutta napakoordinaattien ja 

karteesisten koordinaattien täsmällisen yhteyden määrittely on liian abstraktia. Trigonometria ei ole 

vielä ajankohtaista edes lahjakkaille alakoululaisille ennen kuin funktion käsite on hallussa. 

Aiheeseen liittyen voisi olla kuitenkin sopivan konkreettista ja kiinnostavaa tutkiskella 

millimetripaperin avulla erikokoisien sektoreiden pinta-aloja. Missä suhteessa säteen pituuden 

muutos vaikuttaa pinta-alan muutokseen.

Pallogeometriassa olisi hyvä lähestyä karttapallon avulla ja vertailla siinä esitettyä maaliman karttaa 

erilaisiin karttaprojektioihin. Myös pallon pinnalta valitun alueen pinta-alan vertaamista tasossa 

olevan ”vastaavan muotoisen” alueen pinta-alaan olisi mielenkiintoista hämmästellä. Tätä voisi 

yrittää lähestyä leikkaamalla pallon pinnalta tietyn kokoisen alueen ja havainnoida, mitä sille 

tapahtuu, jos sen yrittää levittää tasoon. Tätä kautta karttaprojektioiden epäsuhdatkin voisivat 

hahmottua hieman konkreettisemmiksi.

8.2.2. Kaisa

Kaisan opiskelumotivaatio oli hyvin paljon kiinni hetkellisestä mielentilasta. Ajoittain hän oli 

suorastaan ilmiömäinen ja tehtävät sujuivat leikitellen. Toisilla kerroilla häneltä ei onnistunut 

helpoimmatkaan tehtävät. Hänen motivaationsa ei oikein edes riippunut tuokioiden aiheista, vaan 

oli seurausta jostain muusta. Onnistuneilla tuokioilla tunnelma oli ilakoiva, ja tekeminen muistutti 

perinteisen matematiikan opetuksen sijaan leikkimistä. Hän itse sanoi, että matematiikka ei ollut 

hänen lempiaineitaan koulussa. Salamatuokioista hän kuitenkin piti, vaikka opiskelimme välillä 

aivan samoja aiheita kuin koulussa, esimerkiksi kertolaskuja. Luulen, että Kaisa tykkäsi huomiosta, 

jota hän sai tuokioilla opettajana toimineelta aikuiselta.

Joukko-oppia käsitelleet tuokiot jäivät minulle parhaiten mieleen. Kaisa oli rohkea oppilas ja osasi 

jaotella alkioita joukkoihin toinen toistaan kekseliäämmin ominaisuuksin. Jaollisuutta käsittelimme 

vain parilla tuokiolla, mutta Kaisa hahmotti alustavasti sen ja kertolaskujen yhteneväisyyden 

selvästi. Hän ikään kuin arvailemalla onnistui antamaan nopeasti useita oikeita vastauksia 

kysyttäessä ”Kuinka monelle henkilölle 20 pullaa voidaan antaa siten, että kaikki saavat yhtä 

monta?”. Arvauksien taustalla oli kuitenkin tietoa, sillä vääriä arvauksia ei juuri tullut. 

Kertolaskuissa hän ei puolestaan edistynyt mielestäni aivan tasonsa mahdollistamalla tavalla. 
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Luulen, että mielenkiinnon puute saattoi olla syynä tähän. Kaisa on ollut osallisena 

opetuskokeilussa kolmisen vuotta, ja jo Hannan kanssa puolitoista vuotta aikaisemmin käymillään 

tuokioilla olivat kertolaskut opeteltavana aiheena. Uudet pelit ja leikit ehkä motivoivat häntä 

enemmän. Kaisa oli kuitenkin hyvä kielentämään laskutapaansa ja hän pilkkookin kertolaskuja 

pienempiin itselleen helpompiin osiin. Uskon, että salamamenetelmä on osaltaan voinut auttaa 

häntä tässä taidossa.

Kaisa ilmaisi kysyttäessä poikkeuksetta tykkäävänsä salamatuokioista. Hänen äitinsä kertoi Kaisan 

myös kehuneen kotonaan tuokioita erittäin kivoiksi. Tarkasteltaessa arvosanoja, joita olen antanut 

tunnin viihtyvyydestä oppilaan perspektiivistä, viittaavat ne viihtyvyyden lisääntymiseen tuokioiden 

edetessä. Kaisan kanssa kesti oma aikansa, ennen kuin löysimme yhteisen rytmin opiskeluun. Tämä 

siirtymävaihe selittäneekin paljon alhaisia arvosanoja. Opettajana minulle Kaisa oli aluksi kaikista 

haastavin oppilas, mutta lopulta hänen opettamisestaan oli jopa haikeinta luopua. 

Ajoittain tuokioiden järjestämisessä oli hieman aikataulullisia vaikeuksia, mutta silloinkin asiat 

saatiin järjestettyä kotoa lähteneen aktiivisuuden avulla. Kaisa tuli jopa ennen koulun alkua 

paikalle, jotta peräkkäisten tuokioiden väli ei olisi kasvanut liian pitkäksi. On toki mahdollista, että 

aktiivisuus on lähtöisin vain vanhemmilta, mutta epäilen tätä vahvasti. Kaisalle on varmasti hyötyä 

siitä, että hän on mukana tässä oppimiskokeilussa. Uskon, että hänkin haluaa jatkaa 

salamamenetelmällä opiskelua. Jatkuvasti uuden opettajan tavoille oppiminen voi tosin käydä 

Kaisalta hieman keskimääräistä hitaammin.

8.2.3. Pekka

Pekka tuli aina innokkaasti tuokioille eikä hänen innokkuutensa mielestäni vaihdellut 

tutustumisemme myötä. Hän itse totesi kyllä suoraan kysyttäessä, että aina uuden opettajan tullessa 

kestää hetki oppia uuden opettajan tavat. Opettajien vaihtuvuudesta huolimatta hän sanoi useita 

kertoja todella tykkäävänsä salamatuokioista. Tämä viittaakin siihen, että hän todella pitää tästä 

opiskelumenetelmästä eikä kenestäkään tietystä opettajana toimineesta henkilöstä. Erään kerran hän 

nukkui pommiin eikä saapunut tuokiolle lainkaan. Hän oli seuraavalla tuokiolla erittäin pahoillaan 

tästä, koska salamatuokioilla oli niin kivaa. Yhden kerran hän pyysi, ettei tuokiota järjestettäisi. 

Silloin elettiin viimeistä viikkoa ennen joulua ja hän toimi luokassaan järjestäjänä. Uskonkin, ettei 

tähän pyyntöön liittynyt mitään negatiivista salamamenetelmää kohtaan. Lisäosoituksena hänen 

innostuksestaan tulla tuokioille toiminee se, että usein tuokiot pidettiin ennen koulun alkua. Lopussa 

yksi tuokio siirrettiin pidettäväksi välitunnin aikana ja sekin sopi Pekalle hyvin.
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Tuokioiden aikainen ajoitus vaikutti varmasti ajoittain oppilaan aktiivisuuteen, sillä kehon eleistä 

oli luettavissa selvää unisuutta. Tämän lisäksi Pekan perusteellinen tapa tehdä tehtäviä piti 

tuokioiden tempon ajoittain hitaana. Suhteutettuna ikätovereihinsa Pekka edistyi silti hyvin. Hän 

alkoi tuokioiden edetessä kielentää matemaattisia ajatteluprosessejaan taidokkaasti ja uskonkin, että 

esimerkiksi kertolaskut ovat hänelle jatkossa entistä helpompia. 

Vastaava oli huomattavissa myös joukko-oppileikeissä, sillä hän vapautui loppua kohden 

leikittelemään keksiessään joukkoja määrittäviä ominaisuuksia. Toivottavasti ajatus siitä, ettei 

matematiikassakaan aina ole ainoastaan yhtä oikeaa vastausta, voimistui. Tähän kannattaa 

jatkossakin kiinnittää huomiota, vaikka Pekka oli myös motivoituneen oloinen perinteisestä 

suljettujen matemaattisten tehtävien ratkomisesta myös. Hän sanoi esimerkiksi tykkäävänsä 

kertolaskujen vihkotehtävistä konkreettisia palikkatehtäviä enemmän. Loppuvaiheessa pari kertaa 

harjoiteltu jaollisuus tuntui vielä hieman erikoiselta aiheelta. Kirjoitinkin jälkimmäisen aihetta 

käsitelleen tuokion jälkeen, että se saattaa olla hivenen liian vaikea toistaiseksi. Toisaalta hivenen 

helpommilla luvuilla aloittaminen voi ratkaista ongelman, sillä Pekalla on kyllä tehtävien ratkaisuun 

tarvittavat välineet hallussa.

Olen vakuuttunut, että Pekka hyötyy tuokioista paljon eikä tule kokemaan vaikeuksia uusienkaan 

opettajien kanssa. Ja, mikä tärkeintä, hän varmasti haluaa itse jatkaa tätä kokeilua. Hänen rohkeus 

keskustella matematiikasta ja pohtia ääneen tekemiään laskutoimituksia tuntui kasvavan jo 

näidenkin kuukausien aikana. Luonteeltaan Pekka oli leikkisä ja erittäin huolellinen. Tuokioiden 

lyhyt kesto yhdistettynä perusteelliseen pohdintaan johti välillä siihen, että aika tuntui loppuvan 

kesken. Salamamenetelmä tuottaakin opetusmenetelmänä ehkä vielä suurempaa lisäarvoa 

tempoileville yliaktiivisille oppilaille kuin rauhallisille pohdiskelijoille aikarajoitteiden vuoksi. 

Opetuskokemus oli minulle opettajana erittäin miellyttävä.

8.2.4. Timo

Ensimmäisenä opeteltavana olleena aiheena oli binaarijärjestelmä. Timo oppi sen todella nopeasti ja 

hän alkoi jo pian soveltaa annettuja ohjeita nopeuttaakseen omaa tekemistään. Hyvistä 

onnistumisista huolimatta olen ajoittain epäillyt opetuspäiväkirjoissa Timon innostusta tuokioita 

kohtaan. Etenkin kertolaskuja tehdessä Timo oli usein hyvin poissaoleva. Selittävänä tekijänä voi 

olla myös puhtaasti kyllästyminen opetettavaan teemaan. Timokin on ollut opetuskokeilussa 

mukana alusta saakka, ja kertolaskut ovat olleet opetettavien teemojen joukossa jo pari vuotta sitten. 
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Joukko-oppia tehdessämme hän ajoittain teki hyviä konstruktioita tarjolla olleista alkioista, mutta 

hän turvautui aina aiemmin oppimiinsa ominaisuuksiin. Timoa opettaessa kaipasin häneltä hivenen 

lisää uskallusta tekemiseen. Opettajana koin epäonnistuneeni siinä, etten saanut häntä 

hulluttelemaan edes silloin, kun pelaamamme pelit olisivat antaneet siihen helposti mahdollisuuden. 

Matematiikka tuntui hänelle ainoastaan vakavalta ja eksaktilta tekemiseltä, jossa ei luovuudelle 

jäänyt kovinkaan paljoa sijaa.

Opetussuhteen loppuvaiheessa yksi tuokioista siirtyi koulupäivän alusta välitunnille. Timo pyysi 

itse lupaa mennä mieluummin välitunnille toisin kuin Pekan tapauksessa kävi. Suurempien 

johtopäätösten tekeminen viihtyvyyteen nähden voi olla kuitenkin turhaa. Syynähän saattaa 

hyvinkin olla 8-vuotiaalle ominainen tarve purkaa energiaa välituntien aikana mieluummin, kuin 

istua paikallaan. Vertailuna tosin saman ikäisten Pekan ja Kaisan kanssa välituntien aikana pidetyt 

tuokiot olivat kaikin puolin onnistuneita.

Timosta on sanottu, että hän on vilkas oppilas. Sen lisäksi hän oli kokemukseni nojalla luonteeltaan 

vähäsanainen ja ujonpuoleinen. Koska opetusmenetelmä perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen 

oppilaan ja opettajan kesken, liikutaan varmasti ajoittain hänen epämukavuusalueella. Luulen, että 

tämä voi olla yksi syy, että epäilin välillä Timon viihtymistä tuokioilla. Hän itse vastasi aina 

kysyttäessä, että tuokiot ovat kivoja, mutta kehonkieli kertoi välillä toista. Voi olla, että ujous 

vaikutti siihen minulle välittyneeseen tunnelmaan. Totuus on kuitenkin, etten kertaakaan 

suoranaisesti kirjoittanut opetuspäiväkirjaan, että Timo olisi minusta vaikuttanut viihtyvän tuokiolla 

hyvin. Opetuspäiväkirjat ovat toki lähinnä ajatuksen virtaa eivätkä systemaattisia analyysejä 

tuokioista, joten tällainen on voinut hyvinkin jäädä sattumalta mainitsematta. Muiden oppilaiden 

kohdalla tällaisia mainintoja kuitenkin löytyy useampia.

Toivottavasti Timo haluaa itsekin yhä jatkaa opetuskokeilua. Luulen, että toistuva aktiivinen 

vuorovaikutussuhde aikuisen opettajan kanssa, on hänelle hyvä oppimisen kohde. Hänen ja 

opettajan välisen suhteen toimivuutta hankaloittaa varmasti opettajien vaihtuvuus. Bazian 

menetelmässä korostama leikinomaisuus jäi ainakin minulta Timon kanssa valitettavasti 

vajavaiseksi. Esimerkiksi binaarijärjestelmän opettelu oli kuitenkin erittäinkin positiivinen 

kokemus. Menetelmästä on varmasti monella tapaa hyötyä muiden lasten tapaan Timollekin. 
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8.3. Jatkotutkimusehdotuksia

Salamamenetelmä on ollut tutkittavana kolme vuotta. Se on alakouluikäisen lapsen iässä 

huomattavan pitkä aika. Tutkimuksessa alusta asti mukana olleet kolme oppilasta tarjoavat pohjan 

tehdä vertailevaa tutkimusta. Tutkimusaiheet voisivat käsitellä salamamenetelmällä opetusta 

saaneen oppilaan toiminnan eroavaisuuksia tavallisessa luokassa ja salamatuokioilla. Vastaavasti 

voisi pyrkiä tekemään analyysiä siitä ovatko salamatuokiot vaikuttaneet heidän 

oppimistottumuksiin tavallisilla matematiikan tunneilla.

Laajempi vertaileva tutkimus, jossa yleisesti tutkittaisiin salamamenetelmää vaihtoehtoisena 

opetusmenetelmänä, olisi myös tulosten luotettavuuden kannalta tärkeää. Myös eri-ikäisten 

oppilaiden ottaminen mukaan tutkimuksen kohteeksi antaisi laajempaa perspektiiviä menetelmän 

toimivuudesta. Myös tutkimus, jossa tutkittaisiin salamamenetelmän tehokkuutta verrattuna 

normaaliin yksityisopetukseen, olisi tarpeellinen. 

Koululuokassa tapahtuvan kommunikaation tutkimus on laajasti puhuttava aihe. Sitä ei ole tutkittu 

paljoa, joten teemasta riittäisi paljon uusia aspekteja tutkittavaksi. Tutkimuksen ytimessä on kaiken 

lisäksi aivan uusi opetusmenetelmä, jota olisi mahdollista verrata perinteiseen luokkaopetukseen. 

Jotta tutkimuksen oppilaiden kommunikaatiota salamatuokioilla voisi suhteuttaa paremmin 

tavallisille oppitunneille, olisi hyödyllistä verrata kyseisten oppilaiden toimintaa koululuokassa. 

Ehdotukseni olisi, että vastaavanlainen analyysi tehtäisiin tavallisista matematiikan oppitunneista 

kunkin oppilaan perspektiivistä. Tällöin saatavilla olisi konkreettista aineistoa, jolla verrata 

menetelmän kykyä aktivoida oppilas puhumaan matematiikasta eri tasoilla.

Samaan teemaan liittyen olisi mielenkiintoista tutkia erityisesti avoimen keskustelun määrää 

tutkittavien oppilaiden osalla. Kuinka paljon oppilaat keskustelevat vuorovaikutuksellisella-

dialogisella tasolla koulun matematiikan tuntien aikana. Tätä voisi verrata määrään salamatuokioilla 

ja havainnoida eroja.

Salamamenetelmän yksi ehdottomista vahvuuksista ja perusvoimista on sen intensiivisyys. 

Kommunikaatiotasoja hyväksi käyttäen ja tehtyjä tehtävien määrä laskien olisi myös tätä 

mahdollista tutkia konkreettisesti. Kuinka paljon oppilaat tekevät aktiivisesti töitä matematiikan 

oppitunnilla ja kuinka monta tehtävää he saavat tehtyä. Näitä lukemia voisi verrata 

salamamenetelmän tuokiolla saavutettuihin arvoihin. Salamamenetelmän tehokkuutta verrattuna 

kouluopetuksen voisi myös tutkia ottamalla jonkin koulusta tutun teeman salamamenetelmällä 

opetettavaksi aiheeksi. Jotta salamamenetelmän voitaisiin uskottavasti ajatella joskus toimivan 
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kouluopetuksen osana, tällaisen opetuskokonaisuuden sisäistämiseen kuluvasta ajasta tulisi saada 

tarkempaa tietoa. Menetelmän toimivuutta voitaisiin siis tarkastella suhteessa oppituntien 

etenemistahtiin ottamalla tavallisen koululuokan rinnalle vertailuryhmä, joka oppisi jonkin täysin 

uuden matemaattisen teeman ainoastaan salamamenetelmällä.
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10. LIITTEET

LIITE 1. Opetuspäiväkirja

Opetuspäiväkirja on kirjoitettu välittömästi opetustuokioiden jälkeen. Kieli on siistimätöntä, jotta 

tekstin autenttisuus säilyisi mahdollisimman hyvin.

Eetu

1.11. 2011 9:20-9:33

Pidin ensimmäistä kertaa tuokiota eetulle. Hän lähti mielellään mukaan leikkiin kartan kanssa. 
Kävimme tunnilla läpi pää- ja sivuilmansuunnat, mittakaavan ja sen merkinnän. Kuljimme kartalla 
paikasta toiseen pääilmansuuntien suuntaisin ”askelin” ja tavoittelimme hieman myös kulman 
käsitettä, jota lähdemmkin jatkamaan seuraavalla tuokiolla. Kysymykseen, miltä tuokio tuntui, tuli 
vastaukseksi leveä hymy ja kaksi peukkua. 

Arvio tuokion mielekkyydestä oppilaalle asteikolla 1-7 → 6

2.11. 2011 9:05-9:20

Eetu osasi laskea kartan mittakaavan itse ja tämän jälkeen teimme tehtäviä, joissa ohjeiden 
perusteella piti osata päässä muuttaa kilometrit senteiksi ja kulkea pyydettyyn suuntaan. Eetu osasi 
nämä loistavasti. Kysymykseen tuli erittäin iloinen hymy. Poika todella tykkää kartoista.

Arvio: 7

3.11. 2011 9:15-9:30

Kävimme erilaiset kulmat sekä niiden nimitykset. Opettelimme kulmien koon ja asteiden 
merkityksen. Piirsimme karttaan koordinaatiston ja vähän alustimme mitä jatkossa tehdään, kun 
liikutaan kartalla kulman määräämään suuntaan. Kysymykseen: Tosi mukavaa!

Arvio: 7

8.11. 2011 9:20-9:35

Käsittelimme kolmikantaisen jaon koko ympyrälle ja jatkoimme karttamme koordinoimista. Nyt 
karttaan on piirretty ensimmäiseen neljännekseen 30°, 45° ja 60°. Pääsimme myös hieman 
käsittelemään suorakulmaisen kolmion sivujen suhteita → sin 30 = ½ ja tan 45 = 1. Eetu vaikuttaa 
erittäin innokkaalta kartan kanssa, joten sitä kannattaa käyttää hyväksi. Mielestäni koordinaatistoon 
menemistä kannattaa välttää loppuun saakka, sillä päätyminen Kakaravaaraan tai Vihtavuoreen on 
hänelle huomattavasti motivoivampaa, kuin päätyminen pisteeseen (4,-5). Hänestä huomaa, että on 
tottunut ratkaisemaan ongelmat nopeasti, sillä jos vastaus ei tule suoriltaan, niin hän meinaa vähän 
hätääntyä. Täytyy antaa paljon aikaa ja ehkä pyrkia auttamaan kärsivällisyyteen. Ei vastaukset aina 
ole niin ilmeisiä, kuin voisi olettaa. Oli hieno nähdä, miten hän päätteli, kuinka piirtää 30° kulma 
idästä eteenpäin apuvälineinä kuudesosakiekot. Kokeilemalla se löytyi, mutta heti kun hän huomasi 
viivan osuvan likimain siihen mihin piti, hänellä räppäsi ”90-60 =30!”. Hieno hahmottamiskyky.
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Arvio: 6

9.11. 2011 9:10-9:25

Jatkoimme eilisestä ja käsittelimme, mitä ominasuuksia on suorakulmaisilla kolmioilla, joilla on 
”kantakulmanaan” 30°, 45° tai 60° astetta. Lopussa pääsimme myös hieman tarkkailemaan 
kolmioiden yhdenmuotoisuutta kun huomasimme yhteyden 60° asteisen kantakulman ja 30° 
asteisen kantakulman kanssa. Asia oli tällä kertaa astetta vaikeampaa, mutta Eetu selviytyi hienosti. 
Kysymykseen hymy ja peukku

Arvio: 6

10.11. 2011 9:10-9:28

Kertasimme suorakulmaisen kolmion, jossa kulmat ovat 30° ja 60° kateettien ja hypotenuusan 
välisen säännön. Tehtävinä oli laskea kartalle rakennetusta koordinaatistossa suoran reitin mitta 
origosta päätepisteeseen, kun mitata sai vain vaaka- ja pystysuunnassa. Ensimmäinen ei meinannut 
onnistua, kun ”vastaisen kateetin ja hypotenuusan välinen suhde on 1:2” ei ollut vielä selvillä. 
Toinen tehtävä meni jo paljon paremmin. Siinä vaiheessa sanoin, että aika on täynnä, mutta Eetu 
vaati vielä kolmannen tehtävän tekemistä. Hän selvästi tykkäsi tehtävän haasteellisuudesta! 
Kysymykseen hän vastasi, että yhtä mukavaa kuin aina!

Arvio: 7

16.11. 2011 9:28-9:40

Siirryimme kartasta blankkopaperille. Opettelimme suorakulmaisen kolmion sivujen nimet, niissä 
oli hieman hakemista, mutta melko hyvin tarttuivat. Sen lisäksi Eetun tehtävänä oli piirtää paperille 
45°, 30° ja 60° asteen kulmat käyttäen apuna ainoastaan viivoitinta ja opeteltuja sääntöjä kateettien 
ja hypotenuusan välisistä yhteyksistä. Ensimmäiset kaksi olivat vähän hankalia, mutta 60° kulman 
hän oivalsi erittäin hyvin ja oli mahtava nähdä se riemu ratkasun onnistuessa. Eetu oli ollut vähän 
kipeänä ja ehkä sen takia myös hitusen rauhallisempi. Kysymykseen: Vaikeaa, sopivan vaikeaa.

Arvio: 6

17.11. 2011 9:08-9:16

Vaihdoimme käsiteltävän aiheen kulmista yhtälön ratkaisuun. Opetusvälineenä oli tasapainovaaka, 
jonka molemmille puolille asetettiin tuikkukynttilöitä. X:nä toimi sanomalehtipaperista askarreltu 
pussi, johon tuikut menivät piiloon. Eetu hoksasi heti mitä tehdä selvittääkseen pussin sisällön. Hän 
osasi myös kielentää tekemänsä laskutoimitukset (”vähennetään molemmilta puolilta yksi” tai 
”jaetaan kahdella koska on kaksi pussia toisella puolella”). Kun hän sai itse tehdä minulle tehtävän 
hän teki tehtävän, jossa muuttujia oli molemmilla puolilla. Tehtävä oli täysin järkevä ja hienosti 
keksitty. Viimeinen tekemämme tehtävä oli muotoa 3x+3=x+7, ja senkin ratkaisu meni täysin oikein 
ja ennen kaikkea järkevästi argumentoiden. Ensi kerralla sitten vain paperilla tehtäviin vaakoihin. 
Päästään käsiksi isompiin lukuihin! Kysymykseen: ”Kuten aina” ison hymyn ja kahden peukun 
kera.

Arvio: 7

22.11. 2011 9:22-9:37

Teimme vaakatehtäviä paperilla. Laskut onnistuivat erinomaisesti ja uskon, että yhtälömuotoinen 
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ratkaiseminenkin alkoi hahmottua. Ensimmäistä kertaa kun tuli ratkaistavaksi tilanne 2x=3 hän 
selvästi hahmotti vastauksen x=1,5 eikä laskenut. Lopussa tällaisen tilanteen tultua uudestaan eteen, 
uskoisin hänen ratkaisseen sen ihan laskemalla. Kysymykseen: ”Nämä oli kivoja”

Arvio: 7

23.11. 2011 9:05-9:20

Jaktoimme yhtälön ratkaisun harjoittelua. Lopun tehtävät olivat ainoastaan yhtälömuodossa, ja Eetu 
halusi piirtää siihen sivuun vaa'an tehtävän konkretisoimiseksi. Yhtälö 2x-1=5 meinasi saada 
pasmat sekaisin, sillä sitä oli hankala piirtää. Lopulta sekin kuitenkin ratkesi. Yhtälön ratkaiseminen 
numeromuodossa ei selkeästi ole vielä selvää hänelle. Viimeinen tehtävä oli melko haastava, ja olin 
huomaavinani hienoista turhautumista. 

Arvio: 5

24.11. 2011 9:07-9:20

Vaihdoimme aiheen kompassiin ja karttaan. Ajatuksena oli tutustua kompassin ominaisuuksiin ja 
siihen, miten sen avulla voitaisiin piirtää kartta. Saimme kiinnitettyä pari pistettä jo koulun aulasta. 
Jatkanemme tästä ensi kerrallakin. Toivottavasti pääsisimme jokin kerta myös ulos, jotta voisimme 
piirtää koulun pihan samalla menetelmällä.

Arvio: 6

29.11. 2011 9:24-9:40

Jatkoimme aulan kartoittamista. Saimme lisättyä muutaman pisteen. Kompassin käytössä luulisin, 
että Eetulla on ihan hyvinkin oikea ajatus, mutta koordinaatio ei vielä meinaa riittää niin herkän 
vempaimen kanssa. Hän osasi piirtää aulan seinien suoran kulman kartalle mahtavasti vain käyttäen 
hyväkseen hahmoituskykyään ja askelmittaa! Todella hieno hetki. Olen varma, että hänellä on nyt jo 
erittäin hyvä käsitys siitä mitä teemme. Vielä kun hän vain oppii käyttämään itse kompassia tarkasti 
ja hoksaa, että voimme ottaa kartasta muitakin kiintopisteitä kuin istumapaikkamme, niin tavoite on 
jo saavutettu! 

Arvio: 7

1.12. 2011 9:07-9:15

Palasimme vaihteeksi yhtälön ratkaisuun, jossa yhden tehtävän olin muotoillut paperilla vaa'an 
avulla, ja kolme ilman vaakaa. Sanomattakin lienee selvää, että ratkaisut menivät kaikissa oikein. 
Toisessa tehtävässä Eetu piirsi itse vaa'an avuksi, mutta kaksi viimeistä onnistui ilman vaakaakin. 
Edes vastaus x=0 ei hämmentänyt ollenkaan vaan aiheutti vain naurua! Myös edellisellä kerralla 
vaikeuksia aiheuttanut yhtälön alku 5x-1=4 ei tuottanut ongelmia, vaan sujuvasti hän lisäsi 
puolittain (kakkosen), jotta päästiin eroon miinuksesta. Kysyin, että tykkäsikö hän yhtälön 
ratkaisusta ja hän oli siitä erittäin innoissaan.

Arvio: 7

7.12. 2011 9:09-9:20

Jatkoimme kartan piirtämistä nyt Eetun kompassin käyttö oli erittäin sujuvaa. Hän myös hahmoitteli 
piirtämämme vääristymiä mielettömän hyvin ja osasi tehdä analyysiä siitä mistä ne johtuivat. Enää 
ei ole kuin muutama seinä piirrettävä ja koulun aula on valmis.
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Arvio: 6

13.12.2011 9:22-9:35

Kartta on nyt viimeistä seinää vaille valmis. Kompassi ei jostain syystä toiminut (sisällä niin saattaa 
toki käydä), joten jouduimme menemään arviolla. Eetu hoksasi itse sen, että meidän ei tarvitse ottaa 
suuntaa aina samasta pisteestä, vaan voimme tehdä sen mistä tahansa pisteestä kartallamme. Näin 
pääsimme aulan keskellä olevan kerrosten välisen ikkunan toiselle puolelle. Nyt kartan piirtäminen 
kompassin avulla voisi sanoa onnistuvan erinomaisesti.

Arvio: 7

20.12.2011 9:10-9:25

Kartta saatiin valmiiksi. Mielestäni Eetu osaa nyt hyvin käyttää kompassia kartan luonnin 
välineenä. Mittasuhteen käsite ja ympäristön havainnointi ja arviointi geometrisessa mielessä ovat 
erinomaista luokkaa.

Arvio: 6

11.1.2012 9:07-9:15

Kävimme läpi syksyn tekemisiämme ja suunnittelimme vähän kevättä. Ensimmäinen tuokio tauon 
jälkeen.

18.1.2012 9:10-9:22

Viimeistelimme karttaleikit määrittelemällä pistekoordinaatiston rinnalle napakoordinaatistomallin 
keinona nimetä pisteitä kaksiulotteisessa koordinaatistossa. Napakoordinaattiesitys tuntui Eetulle 
aivan yhtä selvälle esitykselle; keino esittää piste suunnan ja etäisyyden avulla oli aivan 
luonnollinen. Hän ei myöskään hämmentynyt yhtään esimerkkitehtävistä ”Entä -90° tai 450°?”. 
Aivan uskomatonta!

Arvio: 7

19.1.2012 9:08-9:20

Kertailimme sitä, mitä Eetu oli jo oppinut funktiosta. Tämän jälkeen aloimme harjoittelemaan 
seuraavasti: Eetu keksi viisi subjektia (kieli, telanosturi, tv, sänky ja Aku Ankka) yhdelle akselille. 
Toiselle akselille karteesisen tulon muodostamiseksi laitettiin luvut 0-5. ”Funktioksi” määriteltiin 
erilaisia adjektiiveja, joiden avulla subjektit laitettiin järjestykseen. Esimerkiksi siten, että 
esimerkiksi telanosturi oli näistä ”nopein” = 5 ja sänky ”vähiten nopein” = 0. Saimme tehtyä kaksi 
tälläistä funktiota toistaiseksi. Huomenna jatketaan.

Arvio: 7

20.1.2012 10:15-10:30

Jatkoimme eilisestä. Muutimme tosin ensin koordinaatistomme sellaiseksi, että Eetu asetti 
mielekkäimmän subjektin (Aku Ankka) toiseen ääripäähän ja tylsimmän subjektin (telanosturi) 
toiseen päähän asteikkoa. Lopulta saimme piirrettyä neljän ominaisuusfunktion kuvaajat. Niiden 
analysoimalla ja niiden arvoja listaamalla tulimme siihen tulokseen, että kyseisien ominaisuuksien 
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mukaan Eetun mielestä tylsimmät subjektit omasivat parhaiten ominaisuuksia! Oli todella vetävä ja 
hauska tuokio.

Arvio: 7

25.1.2012 9:10-9:20

Tutkiskelimme edellisviikon ominaisuusfunktioitamme ja yritimme tällä kertaa keksiä sellaisen 
funktion, joka ”kulkisi eri suuntaan” kuin aikaisemmat. Tulimme siihen lopputulokseen, että 
Akkarin tulisi saada tässä parhaat arvosanat ja telanosturin huonoimmat. Vähän joutui auttamaan, 
jotta sain rutistettua itseäni miellyttävän selityksen Eetulta. Saattoi kyllä hyvinkin olla, että 
vastauksen itsestäänselvyyden vuoksi Eetulla kesti hieman tuottaa ”opettajan standardien 
mukainen” vastaus.

Arvio: 5

27.1.2012 10:25-9:43

Jatkoimme funktion opettelemista. Saatoimme ominaisuusfunktiot loppuun, alustin sen jälkeen 
hieman siirtymää matemaattisempaan funktion käsitteeseen, jonka graafia voi kuvata R^2:ssa. 
Teimme yhden (f(x)=2x+1) ja saimme piirrettyä sen kuvajan. Kuvaajan tutkiminen jäi vähän 
vähäiselle, koska aika loppui kesken, mutta tässä on paljon mahdollisuuksia Eetun kanssa! Oli 
hauska tuokio.

Arvio: 6

Pekka

1.11. 2011 9:53-10:00

Ensimmäinen tunti, mutta Pekka vaikutti hyvin luonnolliselta. Ei jännittänyt laisinkaan. Aloitimme 
binäärilukujärjestelmän opettelun kenkätehdasleikillä (ks. postipakettileikki oppaassa). Sääntöjen 
opettelun jälkeen leikki lähti hyvin käyntiin ja pyytäessäni häntä pakkaamaan aina kahdeksaan 
kenkään asti, hän pakkasi ne ja oppi, että se merkitään binäärilukuna 1000. Tuokion viimeisenä 
tehtävänä hän teki onnistuneesti binäärilukupyynnöstä pakkauksen 1010. Numeroinnin apuna oli 
”työlomake”, jossa kuvasta näkyi myös pakattavat laatikot. Kysymykseen, miltä tuokio tuntui, hän 
vastasi vastasi iloisesti, että kivaa, vaikkakin hän vaikutti välistä väsyneeltä ja haukotellessaan ja 
hieroskellessaan silmiään.

Arvio: 6

3.11. 2011 8:47-8:54

Oli nukkunut edellisenä päivänä pommiin, eikä sen takia ollut päässyt salamatuokiolle. Oli tästä 
kovin pahoillaan ja selvästi huomasti, että tykkää näistä! Muisti erittäin hyvin, mitä olimme tehneet 
viimeksi ja ei tarvinnut oikeastaan edes verrytellä, kun pääsimme jo etenemään. Osasi täyttää 
laatikoita ilman taulukkoakin. Kysymykseen erittäin iloinen kivaa. Tutuu nauttivan näistä.

Arvio: 7
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8.11. 2011 8:46-8:53

Erilainen aloitus, kun kumpikaan ei olisi halunnut olla ensimmäisenä. Aikaisemmin ei tälläistä ole 
käynyt. Käänsimme pelin tänään niin päin, että vilautin kannen alta palikoita x verran, ja Pekan piti 
pakata ne laatikoihin ja miettiä tätä vastaava binääriluku. Taulukkoa apuna käyttäen se onnistui 
erinomaisesti. Edettiin aina yhdeksään eli 1001 asti. Ensi kerralla sitten ilman taulukkoa.

Arvio: 5

9.11. 2011 8:54-9:00

Käänsimme asetelman tänään niin päin, että Pekan piti ohjeistaa minulle mitä tehdä. Se onnistui 
todella hyvin. Hän piirsi ensin taulukon, jota hän selvästi käyttää ajatuksensa tukena, ja sen jälkeen 
ohjeisti minulle binaarikoodeina pakattavien kenkien määrän. Onnistui todella hyvin.

Arvio: 6

10.11. 2011 8:46-8:53

Ensinnäkin kamerasta loppui akku kesken tuokion. Aluksi tekeminen oli vähän jähmeää, mutta 
nopeasti Pekka pääsi rytmiin kiinni. Menimme toiseen vaiheeseen opetuksessa, jossa yhä pelataan 
konkreettisesti legoilla, mutta molemmat vuorotellen pakkaavat yhden pakkauksen, sanovat 
pakkauskoon toiselle ”koodina” eli binaarilukuna. Tämän henkilön täytyy sitten ottaa esille niin 
monta kenkää, kuin sanottu binaariluku vastaa. Kerkesimme tehdä pari ja ne menivät aivan oikein. 

Arvio: 6

16.11. 2011 8:45-8:53

Pekka tulee tuokioille erittäin innokkaasti, vaikkakin sen kyllä huomaa, että hän tulee suoraan 
aamupalapöydästä aina. Selvästi meinaa vähän väsyttää. Pelin toinen vaihe sujui moitteettomasti, 
joten ensi kerralla siirrytään palikoista paperille. Kysymykseen: Kivaa

Arvio: 6

17.11. 2011 8:49-8:55

Tuokio oli vanhempien ja opettajan välisen palautekeskustelun vuoksi vähän lyhyempi. Sirryimme 
palikoilla leikittävästä leikistä paperiversioon. Tehtävät sujuivat Pekalta moitteettomasta. 
Rauhallisesti harkiten hän sai kaikki oikein. Myös binaarikoodin nimeäminen onnistui virheettä. 
Kysymykseen tunnista hän totesi sen olleen vaikeampi kuin palikkatunnit.

Arvio: 6

23.11. 2011 8:47-8:53

Pekka eteni virheettömästi ja rauhallisesti tehtävissä eteenpäin. Kysymykseen Kivaa

Arvio: 6

24.11. 2011 8:53-9:00

Homma jatkui yhtä hyvin kuin eilenkin. Viimeisessä tehtävässä ehdotin Pekalle, että hän jättäisi 
pienimmän laatikon merkkaamisen pois. Tehtävä onnistui hienosti ja helposti, ja uskoisin, että 
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jatkossa Pekkakin hahmoittelisi joukoista ensin isompia kokonaisuuksia eikä aloittaisi pari 
kerrallaan. Kysymykseen: Kivaa!

Arvio: 7

29.11. 2011 9:47-9:54

Aloimme kertaamaan aiemmin harjoiteltuja kertolaskuja. Pitäydyimme melko pienissä luvuissa. 
Suurimmat luvut, jotka kertolaskuisa esiintyivät, olivat 3·9=27 ja 4·7=28. Pekalla meni kaikki laskut 
oikein. Kerran hahmotti palikat väärin, mutta senkin laski oikein. Kertolasku on pysynyt erittäin 
hyvin mielessä!

Arvio: 7

30.11. 2011 8:56-9:01

Jatkoimme kertolaskuilla. Menimme hivenen isompiin lukuihin ja selvästi Pekalla oli laskut 
hallussa. Kun tavoittelin kuuden kertotaulua ryhmittelemällä kuuden palikan joukon kahdessa 
kolmen rivissä, nin hän ei meinannut päästää irti kolmosen kertotaulusta vaan laski mielumin 14·3 
kuin 7·6! Oikein meni, joten mikäs siinä!

Arvio: 7

1.12. 2011 8:48-8:54

Teimme kertolaskuista vihkotehtäviä. Kertolaskuissa oli pienehköjen lukujen kertolaskuja sekaisin. 
Laskut menivät erinomaisesti, kunnes 6·7:ssä tuli stoppi. Sen jälkeen eivät helpommatkaan laskut 
menneet oikein, mutta lähtökohtaisesti kertotaulut 1-5 ovat kyllä erinomaisesti hallussa. 
Kysymykseen: Kivaa

Arvio: 7

8.12. 2011 8:45-8:52

Harjoittelimme Pekan kanssa joukko-oppia. Aloitimme aivan alusta luokittelemalla alkioita 
joukkoon ja siitä pois. Totesi homman olevan vähän outoa. No uudenlaistahan se onkin.

Arvio: 6

13.12.2011 9:47-9:54

Kertolaskuissa kuuden kertotaulua vilautusmenetelmällä. Nyt 6·8 onnistui. Vihkotehtävät kylkeen ja 
isompiin.

Arvio: 6

14.12.2011 9:56-10:01

Jatkoimme joukko-oppiharjoituksia. Nyt Pekka oli huomattavasti innovatiivisempi joukkojen 
määritelmien kanssa. Viimeisenä tehtävänä annoin hänelle ”auton”, ”mopon”, ”polkupyörän” ja 
”potkulaudan”. Hän jaotteli ne ”sähköllä toimiviin” ja ”tavallisiin”. Tämän jälkeen kun annoin 
hänelle alkion ”pyörätuoli” totesi sen sijoittamisen riippuvan siitä oliko pyörätuoli sähköllätoimiva 
vai tavallinen. Tästä saimme kätevästi tarpeen joukkojen leikkaukselle, jolle Pekka antoi nimen 
”keskijoukko”. Oli oikein antoisa pikatuokio! 
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Lisähuomiona, Pekka itse toivoi, että huomisen tuntia ei pidettäisi. Ilmeisesti päivän ohjelma on 
hivenen erilainen, ja lisäksi hän toimi järjestäjänä tämän  viikon, joten hän haluaa hoitaa 
välitunneilla niitä asioita. Ensi viikkoon siis.

Arvio tuokion mielekkyydestä: 7

20.12.2011 9:46-9:54

Teimme kutosen kertotaulua sekä lego-palikoilla että vihkotehtävinä. Homma toimi erittäin hyvin. 
Mielenkiintoinen keskustelu syntyi Pekan annettua tehtävälle 6·7 vastaukseksi ensin 40. Kysyin, 
että osaisiko hän sanoa kertolaskua, jonka vastaus olisi 40? Hetken mietittyään hän vastasi 5·8. 
Kysyin, keksisikö hän jotain muuta? Osasi vastata 4·10. Jatkoin yhä ja hän keksi 2·20 (pienellä 
avustuksella) ja 10·4. Tämän jälkeen keskustellessamme hän totesi, että hän kääntää esim laskun 6·3 
aina muotoon 3·6, koska siten laskeminen on helpompaa. Hyvä tuokio.

Arivo: 7

11.1.2012 8:49-8:55

Kävimme läpi syksyn tekemisiämme ja suunnittelimme vähän kevättä. Ensimmäinen tuokio tauon 
jälkeen.

12.1.2012 8:57-9:01

Aikaa oli hieman liian vähäisen, joten joukko-opin kertauksessa emme päässeet kovinkaan pitkälle. 
Se mitä kerkesimme tehdä, meni hyvin.

Arvio: 6

13.1.2012 8:51-8:58

Loistava tuokio, jossa saime loppukonstruktioksi kahden joukon leikkauksen, sisäkkäisiä joukkoja 
ja kaikkiin niihin alkioita. Uskon, että ensi kerralla voimme mennä vähän uudenlaisiin juttuihin.

Arvio: 7

18.1.2012 8:56-9:01

Pekka tuntuu erittäin innokkaalta tuokioilla. Kyselin tänään sitä, miltä hänestä kertolaskut tuntuvat, 
ja hän totesi kakkosen, vitosen ja kympin olevan helppoja. Kokeiltuamme sitten kutosta meni sekin 
täysin oikein ja sutjakasti. Hän sanoi pitävänsä enemmän vihkotehtävistä kuin vilautustehtävistä.

Arvio: 7

19.1.2012 8:55-8:58

Veljekset olivat myöhässä, joten tuokio jäi todella lyhyeksi. Olin suunnitellut jaollisuuden 
opettamista, mutta keskustelimme vain numeroiden jaottelemisesta joukkoihin. Lyhyt hetki, mutta 
ihan antoisa.

Arvio: 6
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20.1.2012 8:48-9:01

Teimme joukko-oppitehtäviä tällä kertaa numeroilla. Loppukonstruktiossa oli Vennin 
diagrammimaisesti kome toisiaan leikkaavaa joukkoa ja nyt selvästi huomasi, että leikkauksen 
käsitys selkeni Pekkalle. Hän hahmotti kolmen keskenään risteävän joukon idean hienosti. Tämän 
jälkeen keskustelimme hiean jaollisuudesta. Hieno tuokio. Ensimmäistä kertaa vietin Pekan kanssa 
yli 7 minuuttia ja heti huomasi, että ajatus lähti jalostumaan hitusen pidemmälle.

Arvio: 7

25.1.2012 8:55-9:01

Teimme seiskan kertotaulua, ja se meni aivan loistavasti. Pekka on myös oppinut kielentämään 
omia laskemisprosesseja paremmin ja paremmin koko ajan. Nyt hän pääosin laskee kertolaskut aina 
ensimmäisestä askeleesta (Esim. 1·7) lähtien eteenpäin +7 +7 +7 jne. Vastaukset ovat kyllä oikein, 
mutta kestävät melko kauan. Seuraava opetussuunta kertolaskuissa voisi olla, että hän oppisi 
jakamaan olemassa olevan kertolaskun osiksi, kuten 8·5=2·4·5 jne.

Arvio: 7

27.1.2012 8:47-9:00

Harjoittelimme hieman jaollisuutta ja sijoitimme jakajia joukkoihin. Meni huomattavasti 
sujuvammin kuin ensimmäisellä yrittämällä. Voi olla ehkä hitusen liian vaikeaa vielä tässä 
vaiheessä.

Arvio: 5

Timo

1.11. 2011 9:45-9:53

Timo ei jännittänyt ensimmäistä tuntiamme ilman Riikkaa laisinkaan. Opettelimme 
binäärilukujärjestelmää kenkätehdasleikillä. Hän oppi askel kerrallaan merkinnät binäärilukuun 
1000 asti ja kysyttäessä mikä on seuraava laatikko 100:n jälkeen hän osasi päätellä sen koon itse. 
Viimeisenä tehtävänä hän osasi pakata pyynnöstä yhdeksän kenkää ja autettuani ensimmäisen luvun 
koodiin, hän osasi itse sanoa oikein binääriluvun 1001 kolme viimeistä termiä. Tunti sujui 
jouhevasti ja Timo vaikutti kiinnostuneelta leikkiin.

Arvio (ilman kysymystä): 5

3.11. 2011 8:54-9:00

Oli pahoillaan, että ei ollut päässyt edellispäivänä tuokiolle pommiinnukkumisen vuoksi. Oli 
tänäänkin hivenen myöhässä, joten tuokio jäi melko lyhyeksi. Hänestä huomasi, että oli 
kiinnostunut leikistä, sillä seurasi melko tarkkaavaisesti, mitä veli teki ollessaan ensin vuorossa. 
Yleensä vain leikkii vuoroa odottaessaan legoilla. Eteneminen oli vähän jähmeää, mutta loppua 
kohti homma vertyi ja pääsimmekin vähän eteenpäin. Kysymykseen, että kivaa. 

Arvio: 5
8.11. 2011 8:53-9:00

Erilainen aloitus, kun kumpikaan ei olisi halunnut olla ensimmäisenä. Aikaisemmin ei tälläistä ole 
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käynyt. Käänsimme pelin tänään niin päin, että vilautin kannen alta palikoita x verran, ja Timon piti 
pakata ne laatikoihin ja miettiä tätä vastaava binääriluku. Timo onnistui todella hyvin eikä 
kaivannut taulukkoa avuksi, vaikka sitä hänelle tarjosinkin. Hän mietti pakkauskokoa vastaavan 
binaariluvun päässään. Pääsimme yhteentoista asti eli 1011. Tämä vaikutti jopa liian helpolta 
välillä.

Arvio: 5

9.11. 2011 8:48-8:54

Tarjosin Timolle mahdollisuutta ”opettaa” pelin idea minulle, eli käytännössä ottaa kenkätehtaan 
johtajan rooli, mutta hän ei halunnut. Pakkasimme sitten laatikoita siten, että sanoin binaariluvun ja 
hän pakkasi laatikot – aina oikein. Viimeisenä tehtävän hän sai sanoa minkä tahansa binaariluvun ja 
meidän molempien tuli pakata se ja sitten katsottiin tuliko samanlaiset pakkaukset. No tulihan 
sieltä.

Arvio: 6

10.11. 2011 8:53-9:00

Timo oli erittäin skarpilla tuulella ja opetus eteni erinomaisesti. Menimme toiseen vaiheeseen 
opetuksessa, jossa yhä pelataan konkreettisesti legoilla, mutta molemmat vuorotellen pakkaavat 
yhden pakkauksen, sanovat pakkauskoon toiselle ”koodina” eli binaarilukuna. Tämän henkilön 
täytyy sitten ottaa esille niin monta kenkää, kuin sanottu binaariluku vastaa. Kaikki tehtävät 
menivät täysin oikein, ja ensimmäistä kertaa menimme binaarilukuun, joka vastaa 16:sta tai 
enemmän.

Arvio: 6

16.11. 2011 8:53-9:00

Timo vaikuttaa yleensä tuokioiden alussa hivenen välinpitämättömältä. Johtuukohan siitä, että 
tuokiot etenevät liian hitaasti? Täytyy tarkkailla. Toinen vaihe binaaripelissä sujui aivan 
moitteettomasti ja helposti, joten ensi kerralla eteenpäin. Kysymykseen hiljainen kivaa.

Arvio: 4

17.11. 2011 8:55-9:00

Meillä oli aikaa todella vähän, koska Timolla oli palautekeskustelu opettajan ja vanhempien kesken. 
Lyhyestä kestosta huolimatta tuokio oli silti antoisa. Tällä kertaa siirryimme palikoista paperille ja 
tehtävät sujuivatkin melko hyvin. Timo pyrki heti hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia kuten 
kahdeksan nipun, eikä ensin parit → nelikot → kahdeksikko jne. Siitä johtui virheet, mutta 
binaarikoodin ilmoittaminen sujui erittäin hyvin. Kysymykseen, että oliko vaikeampaa kuin 
palikoilla sanoi, että oli.

Arvio: 5

23.11. 2011 8:53-9:00

Timo jatkoi etsimällä suoraan isompia kokonaisuuksia kuten kahdeksikkoja alkioiden joukosta ja 
ilmoittamalla binaarikoodin siten. Kaikki tehtävät onnistuivat nopeasti ja helposti. Kysyin, että 
oliko kivaa, ”Oli”, oliko helppoa, ”Vähän”.
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Arvio: 6

24.11. 2011 8:46-8:53

Viimeaikoina Timo ei ole tullut enää samanlaisella innolla tuokiolle kuin ihan alussa. Voi olla, että 
tulkintani on väärä, mutta tuntuu, että hän ujostelisi tuokion aloittamista. Aina tuokion aikana hän 
on kyllä motivoitunut, mutta nimen omaan tuokion aloittamiseen ei tunnu olevan niin suuria haluja. 
Veljekset ovat tavanneet aloittaa aina vuorotellen, ja nyt Timo on yrittänyt saada Pekkaa aloittamaan 
aina ensin. 

Tämän päivän tuokiolla Timo ei tehnyt kuin yhden tehtävän. Ehdotin hänelle, että hän käyttäisi vain 
yhtä väriä eli unohtaisi laatikoihin pakkaamisen, ja se onnistuikin. Oli mielenkiintoista huomata, 
että aikaisemmin hän valitsi aina suuria kokonaisuuksia joukosta, mutta nyt hän aloitti poimimalla 
kaikki parit. Kuviosta tuli yksivärisyyden vuoksi suttuinen, ja se hidasti varmasti tehtävän tekoa. 
Tehtävä onnistui kuitenkin aivan oikein.

Arvio: 5

29.11. 2011 9:54-10:01

Kertasimme tuokiolla aikaisemmin opetettuja kertolaskuja salamamenetelmällä, jossa opettaja 
vilauttaa palikoita, ja oppilaan täytyy ilmoittaa niiden lukumäärä. Timolla oli yllättävän paljon 
ongelmia hahmottaa palikoiden määrää esimerkiksi 6·2 näytti hänestä 10·2 tai 8·2:lta vaikka palikat 
olivat hänen näkösällään lopulta avoimesti. Ehkä hän oli vain vähän poissaolevalla tuulella.. Laskut, 
jotka hän muotoili, menivät kyllä sinänsä oikein, mutta oikean laskun hahmoittamisessa oli 
vaikeuksia. Suurin laskutoimitus oli 5·4. Kysymykseen: kivaa.

Arvio: 5

30.11. 2011 8:50-8:56

Timolla oli edelleen hieman vaikeuksia hahmottaa kertolaskuja palikoista, mutta hän kyllä laski 
kaikki laskut aivan oikein. Seuraavalla kerralla voisi kokeilla vihkotehtäviä. 

Arvio: 6

1.12. 2011 8:55-9:01

Teimme kertolaskuja vihkotehtävinä. Sekaisin olleet laskut pienehköillä luvuilla menivät melko 
hyvin, kunnes tuli stoppi 4·6:ssa. Ensimmäisen vaikean laskun jälkeen pasmat menivät ilmeisesti 
sekaisin, koska edes helpommat laskut eivät enää onnistuneet. Kysymykseen: Kivaa

Arvio: 6

7.12. 2011 8:48-8:58

Aloittelimma joukko-opin harjoittelua jaottelemalla satunnaisia alkioita. Aluksi kysymykset olivat 
yhden poissulkevia ja lopussa sellaisia, että vaihtoehtoja oli useita. Jokin alkio saattoi kuulua 
esimerkiksi molempiin joukkoihin.

Arvio: 6
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8.12. 2011 8:53-9:01

Kertasimme kertotauluja. Tänään keskityimme kuuden kertotauluun, jossa oli ollut vähän 
vaikeuksia. Homma toimi hyvin. 8·6 vielä meni, mutta 9·6:ssa tuli stoppi. On mielenkiintoista, 
miten yhden epäonnistumisen jälkeen eväät leviävät niin paljon, että sen jälkeen helpommatkaan 
laskut eivät enää onnistu.

Arvio: 5

13.12.2011 9:54-10:01

Joukko-oppia tehdessämme oli Timo tällä kertaa hieman varmempi ja joukoille tuli enemmän 
variaatiota. Hänen pitäisi uskaltaa enemmän. Pelko vääristä vastauksista?

Arvio: 6

14.12.2011 9:50-9:56

Teimme vilautusmenetelmällä kuuden kertotaulua ja sen jälkeen vihkotehtävinä. Erikoista oli, että 
Timo nähdessään kaksi kuuden palikan rykelmää selitti sen olevan ”kuusi ja kuusi eli kuusi kertaa 
kuusi”. Laskut menivät kuitenkin melko hyvin. Vihkotehtävissä laskujen ollessa järjestyksessä hän 
sai kaikki oikein kymppiin asti.

Arvio: 5

20.12.2011 9:54-10:01

Jatkoimme joukko-oppiharjoituksia. Timo oli edelleen hieman ujosteleva, mutta etenimme silti 
kohtalaisen hyvin. Hänen pitäisi saada lisää itseluottamusta. Päädyimme lopulta leikkauksen 
käsitteeseen, ja mielestäni se tuli Timolle kohtalaisen selkeäksi. 

Arvio: 6

11.1.2012 8:55-9:01

Kävimme läpi syksyn tekemisiämme ja suunnittelimme vähän kevättä. Ensimmäinen tuokio tauon 
jälkeen.

12.1.2012 8:51-8:57

Tuntui, että tuokion aikana joukko-opin idea selkiintyi Timolle jälleen hitusen lisää. 
Loppukonstruktiossa oli sisäkkäisiä joukkoja ja kahden joukon leikkaus, mutta aika loppui kesken 
kun aloimme miettimään leikkaukseen alkiota. Uskon, että hän olisi sellaisenkin keksinyt.

Arvio: 6

13.1.2012 8:58-9:01

Tuokio pidettiin ensimmäistä kertaa välitunnilla ja käytännön ongelmien takia aika jäikin 
järkyttävän vähäiseksi.

Arvio: -
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18.1.2012 8:50-8:56

Timoa selvästi harmitti, että aiempaan poiketen yksi viikon tuokioista järjestetään nyt välitunnin 
aikana. Hänen veljeään se ei haitannut, mutta katsotaan nyt, miten etenemme. Pyrimme vielä 
esittämään joukko-oppia Timon omilla ehdoilla. Hän kyllä osasi määritellä alkioille niitä yhdistäviä 
ja erottavia ominaisuuksia, mutta joukkojen leikkauksen määrittäminen omin sanoin ei vielä 
onnistunut. Osajoukon määrittäminen oli tänään pääosassa, ja se toivottavasti selkiytyikin.

Arvio: 4

19.1.2012 8:58-9:01

Veljekset olivat myöhässä, joten tuokio oli hirmuisen lyhyt. Keskustelimme kertolaskuista hetkisen 
ja harjoittelimme vähän nelosen kertotaulua. Se meni hyvin. Tuntuu, että Timo ei ole niin kovin 
innoissaan tuokioilla.

Arvio: 3

25.1.2012 8:48-8:55

Teimme kutosen kertotaulua ja se onnistui erinomaisesti. Timolta onnistui niin palikkaversiot, kuin 
myös vihkotehtävät.

Arvio: 7

Kaisa

1.11. 2011 10:52-11:00

Tuokio pääsi alkamaan myöhässä edellisen tunni venyttyä. Kaisa ei ujostellut tuokiota, mutta 
hänestä välittyi hieman vastentahtoinen olotila. Aloitimme kenkätehdasleikin, jolla opetetaan 
binäärijärjestelmää. Pääsimme ainoastaan lukuun neljä eli 100 saakka järjestelmällisesti. Sen 
jälkeen pyyätessäni häntä rakentamaan binääriluvun 110 hän ei onnistunut siinä. Kysymykseen, 
miltä tuokio tuntui, hän ei oikein vastannut mitään.

Arvio: 2

3.11. 2011 9:50-9:57

Muisti melko hyvin leikin periaatteen, mutta numeroinnissa oli paljon vaikeuksia. Tuntui, että 
ennen tuokiota oli hitusen vastentahtoisesti tulossa, vaikka kysyttäessa sanoi pitävänsä näistä. Tämä 
voi johtua uudesta opettajasta. Tuokion alku meni hyvin, mutta kun tuli vaikeuksia, niin rupesi 
arvailemaan ja ei osannut enää helpoimpiakaan tehtäviä. Täytyy edetä maltilla, sillä 
epäonnistumiset saavat Kaisan  turhautumaan. Kysymykseen suora vastaus, että vaikealta.

Arvio: 2

8.11. 2011 10:47-11:00

Aikaisempien kertojen vaikeuden vuoksi käänsimme pelin tänään niin päin, että vilautin kannen alta 
palikoita x verran, ja Kaisan piti pakata ne laatikoihin ja miettiä tätä vastaava binääriluku. Peli lähti 
alun jälkeen erinomaisesti käyntiin ja Kaisa osasikin lopulta vastata pakkauksen binaariluvunkin 
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oikein. Aluksi hän sanoi erilaiset laatikot vaihtelevassa kokojärjestyksessä eli binaariluvuissa 
paikoilla ei ollut merkitystä, mutta lopussa tuntui, että hän hahmotti jo sen, että lueteltaessa ykkösiä 
ja nollia järjestyksellä oli todella merkitystä. Kaikista eniten lämmitti mieltä se, että Kaisa vastasi 
kysymykseen, että oli kivaa. Sen kyllä huomasikin ja tuntuu, että mitä useammin hänen kanssaan on 
ja tutustuu paremmin, on vuorovaikutuskin helpompaa. Lisäksi hän jatkokysymyksen yleisesti 
tuokioista sanoi, että ne ovat kivoja.

Arvio: 6

15.11. 2011 10:47-11:00

Kaisa saapui ennen koulun alkua tuokiolle, jotta se vain saataisiin pidettyä. Heillä oli uintia, joka 
olisi edelliskerran tapaan ohittanut salamatuokion tietenkin. Hän (tai hänen äitinsä) olivat oma-
alotteisia aikataulun muutoksessa, ja lisäksi Kaisan äiti sanoi, että Kaisa on kertonut kotona 
tykkäävänsä todella paljon näistä tuokioista. Samalla hän sanoi, että matematiikan tunnit muuten 
eivät kiinnosta! Tuokio sujui erittäin hyvin ja siirryimmekin pelin toiseen vaiheeseen, jossa toinen 
pelaajista pakkaa laatikot ja sanoo pakkauskoon koodin. Toisen pitää koodin perusteella näyttää, 
kuinka monta palikkaa kyseisessä pakkauksessa on. Peli sujui loistavasti ja Kaisa pystyi jopa 
leikittelemään binaariluvuilla esimerkkinä pakkaus 00000. 

Arvio: 7

17.11. 2011 9:47-10:00

Tänään Kaisalla oli off-päivä, eikä mikään oikein tuntunut onnistuvan. Hän halusi jutella muista 
jutuista ja aivan yksinkertaisimmatkin pelin toisen vaiheen tehtävät menivät väärin. Sanoi, että oli 
tunti oli hauskaa, mutta vaikeaa. Luokkakaverit ihmettelevät Kaisan tuokioita aika paljon, ja 
mietinkin sitä, että kuinka paljon se rassaa hänen mieltään.

Arvio: 4

22.11. 2011 10:49-11:02

Edellisen kerran vaikeuksien jälkeen aloitimme tämän keskustelemalla ja kertaamalla. Kaisa kovasti 
sanoo tykkäävänsä näistä tuokioista, mutta en ole ihan varma mistä se johtuu. Voisiko huomion 
saaminen sitten olla se, sillä ei hän mitään poikkeuksellista intoa matematiikkaa kohtaan osoita. 
Tänään tuokio meni hyvin ja pääsimme taas rytmiin lukumäärän ilmoittamisessa binaariluvulla. 
Ensi kerralla voidaan jälleen lähteä kokeilemaan toista vaihetta, jossa molemmat osallistuvat 
pakkaamiseen.

Arvio: 6

24.11. 2011 9:47-9:59

Sanoin Kaisalle, että hän saa valita tehtäisiikö binaarileikkiä vai harjoiteltaisiinko jo hänelle tutulla 
salamamenetelmällä kertolaskuja. Hän valitsi kertolaskut. Muutamat helpot menivät aivan oikein, 
mutta hivenenkin isommat kertolaskut kuten 3·6 tai 7·4 tuottivat jo paljon vaikeuksia. Hän ei 
tälläkään kertaa tuntunut keskittyvän kovinkaan syvästi joten puhelimme paljon kaikesta muustakin. 
Kysymykseen: Kivaa mutta vaikeaa.

Arvio: 5
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29.11. 2011 10:48-10:01

Kaisan kanssa palasimme jälleen binaarilukuleikkiin. Aloitimme palikoilla tekemisen ja jo 
kertauksen aikana Kaisa osoitti, että hän osasi lukumäärän ilmoittamisen binaarikoodilla todella 
hyvin. Hän muodosti binaarikoodin laskemalla ”laatikkojen lukumäärän” eli muodosti luvun paikan 
siten. Kaikki tehtävät menivät nopeahkosti täysin oikein, joten aivan tuokion loppuun tein pari 
esimerkkiä pelkästään paperitehtävistä. Koodit 101 ja 111 menivät täysin oikein kun annoin vain 
riittävästi aikaa ratkaista, joten yhdessä sovimme, että ensi kerralla voisimme kokeilla 
parperitehtäviä, eli mennä leikin toiseen vaiheeseen. Kaisalla oli selvästi ON -päivä. Lopussa hän 
vielä kertoi, että salamatuokiot tuntuvat nyt helpommilta kuin aikaisemmin päiväkodissa. Minusta 
tuntuu, että tuokion positiivisuus johtui osaksi myös siitä, että smalltalk onnistui hyvin ennen 
tuokion alkua.

Arvio: 6

1.12. 2011 9:51-10:02

Aloitimme tekemään binaarilukupeliä kynillä ja paperilla. Tehtävät menivät mielettömän hyvin, 
vaikka Kaisa oli hieman poissa tolaltaan edellisellä välitunnilla tapahtuneesta välikohtauksesta. 
Pientä epävarmuutta vielä binaarikoodin sanomisessa. Hän selvästi laskee laatikoista sen, että mikä 
tulisi olla sanottava binaarikoodi, joten jos hänen piirroksensa oli vähänkin epäselvä, oli se hänelle 
vaikeampaa. Esimerkiksi viimeisessä tehtävässä, jossa tarvittiin enismmäistä kertaa 16 paikkaista 
laatikkoa (10000) hän ajan loppumisen vuoksi jätti ympyröimättä kahdeksaslaatikot erikseen, 
jolloin lopputuloksen numerointi ei onnistunut. 

Arvio: 6

8.12. 2011 9:48-10:01

Saatoimme loppuun binaarilukuleikin tekemällä kynällä ja paperilla tehtäviä. Kaisa osaa homman 
hyvin, vaikkakin yhä edelleen hän koodia ilmoittaessaan laskee laatikoiden lukumäärän yksi 
kerrallaan isommasta pienimpään, eikä välttämättä ole hoksannut binaarijärjestelmän ideaa. 
Viimeisessä annoin hänelle luvan käyttää värejä mielivaltaisesti ”kenkiä” pakatessa. No hommahan 
ei oikein toiminut, vaan loppulta Kaisalla ei ollut enää käsitystä, miten paljon mitäkin laatikoita oli, 
koska hän oli keskittynyt tehtävänannon vuoksi enemmän värittämiseen kuin binaarikoodin 
hahmoittamiseen.

Arvio: 6

13.11.2011 10:47-11:01

Aloitimme joukko-oppiteeman. Kaisa oli aivan loistava. Harmittaa mielettömästi, että ainakin 
tuokion alusta puuttuu osa kuvatusta osiosta, sillä jostain syystä kamera ei nauhoittanut. Kaisalla 
tuli mahtavia ideoita ja useita, miten jaotella alkiot joukkoihin. Kun lopussa asetin helminauhojen 
muodostamat joukot leikkaamaan toisensa ja kysyin häneltä, mikä joukkojen leikkaus voisi olla, 
hän nimesi sen ”niiden halkeamaksi”. Kun kysyin, että mitä se tarkoitti alkioiden mielessä, hän 
totesi, että ”Jos tämän joukon alkiot ovat lintuja ja tämän perhosia, niin tässä halkeamassa ne ovat 
lintu-perhosia!”. Aivan mahtavaa! Hän selvästi nautti tästä!

Arvio: 7

20.12.2011 8:55-9:01

Kaisa ei oikein jaksanut keskittyä tänään, sillä tuokio oli poikkeuksellisesti aamulla ennen koulun 
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alkua. Jatkoimme kuienkin joukko-oppin teemoissa ja mielestäni Kaisa hallitsi ja ennenkaikkea 
uskalsi leikitellä aiheiden kanssa. Kun ehdotin, että hän saisi tehdä mielivaltaisen jaon itse 
valitsemilleen alkioille, kuintenkin siten, että jaotteluun muodostuisi kahden joukon leikkaus ja 
ainakin yksi alkio siihenkin. Kaisa havainnoi joukkojaon tavallaan lineaarisena ominaisuutena, 
jolloin leikkaus on kahden ääripään keskellä. Töitä siis vielä riittää.

Arvio: 5

12.1.2012 9:50-10:01

Jutustelimme lähinnä joulukuulumisista ja hieman kerrattiin, mitä syksyn aikana oli tapahtunut.

13.1.2012 9:50-10:02

Joukko-opissa tuntui tapahtuvan selkeä kehitys tämän tuokion aikana. Loppukonstruktiossa oli 
useampia leikkauksia, sisäkkäisiä joukkoja ja täysin ulkopuolisia alkioita. Ensimmäistä kertaa Kaisa 
pääsi irti lineaarisesta ajattelusta alkioita jaotellessaan. Todella erinomainen tuokio.

Arvio: 7

19.1.2012 9:49-10:01

Teimme kertolaskuja vilautusmenetelmällä. Harjoittelimme kolmosen ja nelosen kertotauluja. Ne 
menivät todella hyvin. Etenemistahti oli melko rauhallinen, mutta mielestäni se kannatti. Kaisa 
osasi kielentää omat laskuprosessinsa erittäin hyvin. Esimerkiksi 4·4 oli hänen mielessään 2·8 tai 
8+8, samaten kuin 3·4:n hän muutti 6·2:ksi.

Arvio: 7

20.1.2012 9:48-10:01

Teimme joukko-oppiharjoitusta sanojen sijaan numeroilla. Loppukonstruktiossa olis kolme toisiaan 
risteävää joukkoa. Kaisa ymmärsi asian hyvin, tosin sanoi kolmen ”päällekäisen” joukon olevan 
hieman hämmentäviä. Lopussa kerkesimme miettimään hieman jaollisuutta. Luvun 20 tekijöistä 
löytyi nopeasti 20, 10, 5, 2 ja 1. Hetken miettimisen ja jutustelun jälkeen löytyi myös se viimeinen 
eli 4.

Arvio: 6

26.1.2012 9:48-10:01

Tänään oli poikkeustuokio, kun paikalla oli minua tässä hommassa jatkava opettaja ja 
Keskisuomalaisen kuvaaja. Aluksi Kaisa ymmärrettävästi ehkä vähän jännitti tilannetta, mutta pian 
hän rentoutui. Teimme kuvausrekvisiitaksi ja tuttuuden vuoksi binaarilukupeliä. Kaisalla kesti ehkä 
minuutti muistella miten tämä peli toimi, mutta sen jälkeen homma lähti luistamaan. Lopulta tuntui, 
että hän osasi tehdä tehtäviä paremmin, kuin aikaisemmin! Todella hienosti meni.

Arvio: lopulta 7 vaikka aluksi vähän jännittikin.

Kaikista eniten harmittaa opetusjakson päättymisessä se, että Kaisan kanssa tuntui viimeisinä 
viikkoina löytyvän huippuhyvä yhteisymmärrys. Homma toimi erinomaisesti.
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27.1.2012 9:46-9:58

Teimme vähän jaollisuutta, mutta jutustelimme myös kaikkea muuta. Tämä oli viimeinen tuokio, 
joten tekeminen ei ollut niin superaktiivista. Kaisa ei laskemispuolella ehkä aivan terävimmillään. 
Ehkä täytyy miettiä, miten jaollisuutta voisi opettaa vielä konkreettisemmin, jotta ei mene maku 
vaikeuden vuoksi.

Arvio: 5
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Eetun kommunikaatiotasot

Muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) Tunnin kesto (s)

01.11.11 292 0,40 199 0,27 19 0,03 135 0,18 85 0,12 730
02.11.11 261 0,31 359 0,43 25 0,03 27 0,03 163 0,20 835
03.11.11 63 0,08 446 0,56 0 0,00 291 0,36 0 0,00 800
09.11.11 348 0,27 559 0,44 8 0,01 358 0,28 0 0,00 1273
10.11.11 116 0,09 679 0,54 131 0,10 216 0,17 108 0,09 1250
16.11.11 311 0,36 314 0,37 28 0,03 166 0,19 41 0,05 860
17.11.11 317 0,40 109 0,14 25 0,03 190 0,24 158 0,20 799
22.11.11 330 0,29 542 0,47 14 0,01 228 0,20 35 0,03 1149
23.11.11 145 0,11 857 0,67 20 0,02 201 0,16 48 0,04 1271
24.11.11 44 0,05 231 0,29 17 0,02 493 0,61 18 0,02 803
29.11.11 248 0,23 367 0,33 33 0,03 395 0,36 58 0,05 1101
01.12.11 57 0,09 475 0,74 0 0,00 82 0,13 24 0,04 638
07.12.11 316 0,44 264 0,37 0 0,00 13 0,02 122 0,17 715
13.12.11 264 0,28 469 0,50 10 0,01 92 0,10 94 0,10 929
20.12.11 214 0,28 171 0,22 17 0,02 235 0,31 129 0,17 766
18.01.12 49 0,07 277 0,40 0 0,00 233 0,34 130 0,19 689
20.01.12 666 0,74 93 0,10 0 0,00 132 0,15 12 0,01 903
25.01.12 330 0,87 38 0,10 0 0,00 0,00 10 0,03 378
27.01.12 458 0,39 305 0,26 0 0,00 249 0,21 148 0,13 1160
keskiarvo 254,16 0,30 355,47 0,38 18,26 0,02 207,56 0,21 72,79 0,09 897,32

Vuorovaikutuksellinen
-dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen
-auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus



Kaisan kommunikaatiotasot
muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) Tunnin kesto (s)

01.11.11 11 0,02 144 0,28 0 0,00 307 0,59 54 0,10 516
03.11.11 47 0,09 313 0,59 0 0,00 109 0,20 63 0,12 532
08.11.11 6 0,01 322 0,59 0 0,00 135 0,25 86 0,16 549
15.11.11 188 0,26 368 0,51 0 0,00 125 0,17 39 0,05 720
17.11.11 342 0,43 200 0,25 48 0,06 79 0,10 131 0,16 800
22.11.11 57 0,07 438 0,55 56 0,07 152 0,19 97 0,12 800
24.11.11 141 0,20 308 0,44 0 0,00 11 0,02 239 0,34 699
29.11.11 252 0,33 312 0,41 0 0,00 94 0,12 107 0,14 765
01.12.11 0,00 546 0,83 0 0,00 24 0,04 90 0,14 660
08.12.11 7 0,01 709 0,76 0 0,00 159 0,17 64 0,07 939
20.12.11 260 0,61 37 0,09 11 0,03 73 0,17 48 0,11 429
12.01.12 218 0,33 183 0,28 20 0,03 99 0,15 143 0,22 663
13.01.12 391 0,48 193 0,24 0 0,00 142 0,18 81 0,10 807
20.01.12 246 0,33 191 0,26 0 0,00 247 0,33 62 0,08 746
26.01.12 343 0,57 182 0,30 0 0,00 18 0,03 54 0,09 597
27.01.12 170 0,20 345 0,40 0 0,00 78 0,09 276 0,32 869

keskiarvo 178,60 0,25 299,44 0,42 8,44 0,01 115,75 0,17 102,13 0,15 693,19

Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus



Pekan kommunikaatiotasot
muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) Tunnin kesto (s)

01.11.11 6 0,01 175 0,38 0 0,00 249 0,54 28 0,06 458
03.11.11 18 0,04 382 0,83 0 0,00 32 0,07 28 0,06 460
08.11.11 6 0,02 293 0,77 10 0,03 31 0,08 39 0,10 379
09.11.11 240 0,76 15 0,05 0 0,00 39 0,12 21 0,07 315
16.11.11 155 0,34 217 0,47 0 0,00 53 0,12 34 0,07 459
17.11.11 9 0,02 266 0,69 0 0,00 93 0,24 17 0,04 385
23.11.11 24 0,07 291 0,84 0 0,00 16 0,05 17 0,05 348
24.11.11 23 0,05 449 0,94 0 0,00 0 0,00 6 0,01 478
29.11.11 7 0,02 251 0,54 0 0,00 56 0,12 152 0,33 466
30.11.11 0 0,00 179 0,61 16 0,05 0 0,00 99 0,34 294
01.12.11 35 0,09 317 0,83 0 0,00 23 0,06 5 0,01 380
08.12.11 144 0,35 118 0,29 0 0,00 94 0,23 58 0,14 414
13.12.11 58 0,13 264 0,59 0 0,00 28 0,06 97 0,22 447
14.12.11 214 0,86 13 0,05 0 0,00 21 0,08 0 0,00 248
20.12.11 195 0,46 154 0,36 0 0,00 27 0,06 52 0,12 428
12.01.12 89 0,41 49 0,22 26 0,12 37 0,17 17 0,08 218
13.01.12 144 0,29 128 0,26 12 0,02 128 0,26 83 0,17 495
18.01.12 107 0,41 133 0,51 0 0,00 0 0,00 19 0,07 259
19.01.12 132 0,69 4 0,02 0 0,00 41 0,21 15 0,08 192
20.01.12 368 0,44 244 0,29 25 0,03 163 0,19 40 0,05 840

keskiarvo 98,70 0,27 197,10 0,48 4,45 0,01 56,55 0,13 41,35 0,10 398,15

Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus



Timon kommunikaatiotasot
muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s)

01.11.11 0 0,00 273 0,49 0 0,00 269 0,48 20 0,04 562
03.11.11 18 0,06 256 0,79 0 0,00 25 0,08 25 0,08 324
08.11.11 14 0,04 249 0,71 11 0,03 43 0,12 35 0,10 352
09.11.11 112 0,35 112 0,35 0 0,00 87 0,27 9 0,03 320
10.11.11 89 0,23 190 0,49 0 0,00 45 0,12 64 0,16 388
16.11.11 159 0,37 156 0,36 0 0,00 58 0,14 56 0,13 429
17.11.11 13 0,04 237 0,69 0 0,00 74 0,22 19 0,06 343
23.11.11 21 0,05 362 0,80 0 0,00 34 0,08 33 0,07 450
24.11.11 9 0,02 340 0,91 0 0,00 0 0,00 26 0,07 375
29.11.11 15 0,04 273 0,69 0 0,00 8 0,02 97 0,25 393
30.11.11 14 0,03 287 0,61 0 0,00 17 0,04 153 0,32 471
01.12.11 0 0,00 183 0,71 0 0,00 25 0,10 48 0,19 256
07.12.11 196 0,33 191 0,33 7 0,01 108 0,18 84 0,14 586
08.12.11 3 0,01 384 0,77 0 0,00 33 0,07 77 0,15 497
13.12.11 182 0,55 102 0,31 0 0,00 29 0,09 17 0,05 330
14.12.11 22 0,07 277 0,84 0 0,00 19 0,06 11 0,03 329
20.12.11 288 0,65 37 0,08 0 0,00 78 0,18 38 0,09 441
12.01.12 257 0,60 121 0,28 0 0,00 29 0,07 19 0,04 426
18.01.12 227 0,54 12 0,03 0 0,00 183 0,43 0 0,00 422
19.01.12 126 0,65 50 0,26 0 0,00 0 0,00 17 0,09 193

keskiarvo 88,25 0,23 204,60 0,53 0,90 0,00 58,20 0,14 42,40 0,10 394,35

Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

Tunnin kesto 
(s)



Luotettavuus tarkastelu
muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s)

Pekka 20.12.2011 195 0,46 154 0,36 0 0,00 27 0,06 52 0,12 428
kontrollimittaus 176 0,41 136 0,32 0 0,00 65 0,15 51 0,12 428

Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

Tunnin kesto 
(s)

Hanna Maunon ja Kaisan kommunikaatiotasot
muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s)

1 135 0,17 279 0,36 0 0,00 21 0,03 347 0,44 782
2 0 0,00 363 0,48 0 0,00 51 0,07 335 0,45 749
3 60 0,06 453 0,46 0 0,00 61 0,06 416 0,42 990

keskiarvo 65,00 0,08 365,00 0,43 0,00 0,00 44,33 0,05 366,00 0,44 840,33

Riikka Toivasen ja Kaisan kommunikaatiotasot
muu keskustelu

opetustuokio aika (s) aika (s) aika (s) aika (s) aika (s)

1 128 0,21 278 0,47 0 0,00 123 0,21 67 0,11 596
2 8 0,02 325 0,70 0 0,00 63 0,14 67 0,14 463
3 14 0,04 260 0,71 0 0,00 29 0,08 62 0,17 365

keskiarvo 50,00 0,09 287,67 0,63 0,00 0,00 71,67 0,14 65,33 0,14 474,67

Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

Tunnin kesto 
(s)

Vuorovaikutuksellinen-
dialoginen 

Vuorovaikutuksellinen-
auktoritatiivinen

Vuorovaikutukseton-
dialoginen

Vuorovaikutukseton-
auktoritatiivinen

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

suhteellinen 
osuus

Tunnin kesto 
(s)


