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Tiivistelmä 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja kehittää päiväkoti-

ikäisten lasten matematiikan esiopetusta sekä parantaa lasten matemaattisia valmiuk-

sia leikin ja toiminnan avulla. Tutkimuksen ohessa pyrittiin myös kartoittamaan 

mahdollisia ongelmakohtia tai lasten kypsymättömyyteen liittyviä rajoituksia oppi-

miselle.  

 

Tutkimuksessa käytetty opetusmenetelmä perustui intensiiviseen yksilöopetukseen, 

jossa lapselle opetettiin perusmatematiikkaa toiminnallisten pelien ja leikkien avulla. 

Opetuksessa pyrittiin mielekkyyteen ja lapsi pyrittiin haastamaan aktiivisesti osallis-

tumaan opetukseen ja lisäksi tutkimaan ja tulkitsemaan näkemäänsä sekä tuottamaan 

vastaus suullisesti sekä piirtämällä.  

 

Opetusprojekti aloitettiin keskisuomalaisessa päiväkodissa syksyllä 2008. Tutkimus-

ryhmään valittiin seitsemän 5-vuotiasta lasta. Opetustuokioiden kesto vaihteli 5-15 

minuutin välillä riippuen kunkin opetustuokion opetussisällöstä sekä lapsen sen het-

kisestä vireystilasta. Kaikista opetustuokioista kirjoitettiin muistiinpanot sekä osa 

opetustuokioista videoitiin tai valokuvattiin.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että esikouluikäiset ovat tarpeeksi kypsiä, tiedonjanoisia ja 

omaavat hyvät valmiudet oppiakseen matematiikkaa laajemmin kuin mitä nykyinen 

esiopetus tarjoaa. Tasokokeen tulokset osoittivat opetuksen tehokkuuden, mikä näkyi 

selkeänä erona matemaattisessa osaamisessa tutkittavan ryhmän ja vertaisryhmän 

välillä.  

 

Tämän tuloksen valossa matematiikan esiopetusta olisi mahdollista kehittää pieneh-

köillä muutoksilla ilman, että se vaikuttaisi suuresti lasten normaaliin päiväkotielä-

mään.  

 

Hakusanat : esiopetuksen matematiikka, yksilöopetus, salamapeli  
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 1 Johdanto 
 

Lasten esiopetukseen ja varsinkin matematiikan painottamiseen esiope-

tuksessa on vasta viime vuosina ympäri maailmaa alettu kiinnittää huomiota, mutta 

vielä ei olla selvillä lasten - etenkään pienten lasten - todellisesta kyvystä omaksua 

uutta tietoa hyvällä opetuksella. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että pienet 

lapset jo hyvin varhaisessa vaiheessa pystyvät muodostamaan joitakin käsityksiä lu-

kumääristä sekä suorittamaan määrällistä päättelyä, vaikka eivät osaisikaan laskea 

tarkkaa joukon jäsenten lukumäärää. Muun muassa Sarama (2009) on tutkimuksis-

saan havainnut lasten matemaattisen kehityksen alkavan jopa ennen esikouluikää.  

 

Suomen oppilaitokset ovat velvoitettuja toimimaan valtakunnallisen opetussuunni-

telman antamien ohjeiden mukaan.  Uusimmassa esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa todetaan, että ”esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa lapsen ma-

tematiikan oppimiselle” (Opetushallitus 2010, 12). Tällä tarkoitetaan yleisesti luku-

käsitteiden, lukujonojen ja luokittelutaitojen opettamista. Lisäksi todetaan, että ma-

tematiikan oppimisen tulisi olla lapselle mielenkiintoista ja haastavaa toimintaa, joka 

on myös merkityksellistä ja mielekästä (Opetushallitus 2010, 13).  

 

Jos lapsella on kyky ja halu omaksua enemmän kuin opetussuunnitelman mainitsema 

”matemaattinen pohja”, niin kannattaa pohtia voiko opetus olla lapselle mielenkiin-

toista ja haastavaa, ellei lapsen taitoja ohjata eteenpäin? Perinteisesti ajatellaan, että 

lukemaan ja laskemaan oppiminen kuuluvat ensimmäiselle kouluvuodelle, siis vasta 

ikään jossa lapsi menee kouluun. Jos lapsi oppii jo ennen kouluun menoa ensimmäi-

sen luokan oppisisältöjä, syntyy usein ajatus, että lapselle tulee turhauttava ja tylsä 

alku koulunkäynnille. Varhaiskasvatuksessa ehkä osittain vältetään astumasta koulun 

”reviirille” ja pitäydytään tarkasti esiopetuksen opetussuunnitelman rajoissa. Kuiten-

kin opetussuunnitelman mukaan aikuisen on rakennettava lapselle oppimisympäristö, 

joka tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä 

(Opetushallitus 2010, 14). Yksilöllistä ajattelun kehittymistä päästään käytännössä 
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harvoin tukemaan ryhmäopetuksessa, joka etenee ulkoapäin sanellun ohjeistuksen 

mukaan. 

 

Tämän pilottiluonteisen tutkimuksen tavoitteena oli kokeilla yhtä tapaa kehittää ma-

tematiikan esiopetusta vuorovaikutteiseksi yksilöopetukseksi sekä luoda pohjaa jat-

kotutkimuksilla muun muassa erityisopetuksen tarpeen vähenemistä peruskoulussa 

tehostettaessa esiopetusta. Tutkimuksessa kokeiltiin ja arvioitiin lasten intensiiviseen 

yksilöopetukseen perustuvaa menetelmää, jonka avulla oppimisen toivotaan olevan 

kiinnostavaa, rationaalisesti etenevää ja ylimääräiset häiriötekijät välttävää tai sietä-

vää. Käyttämämme opetusmenetelmän ydin on, että opettaja opettaa yhtä lasta ker-

rallaan. Opetus tapahtuu leikin muodossa ja kunkin opetustuokion kesto on vain 5-15 

minuuttia, jonka aikana lapsi haastetaan aktiivisesti ajattelemaan, tulkitsemaan nä-

kemäänsä sekä ilmaisemaan havaintojaan joko suullisesti tai piirtäen. Tässä tutki-

muksessa käytetyn opetusmenetelmän alkuperäisenä pedagogisena suunnittelijana 

toimi Piotr Bazia.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimuksellista lähestymistapaa, jossa pyri-

tään käytännön toiminnan ja teoreettisen tutkimuksen vuorovaikutukseen (Suojanen 

1992). Tutkimus on osa pitkittäistutkimusta, jonka puitteissa tehdään useampia osa-

tutkimuksia. Osan projektiin osallistuneiden lasten matemaattista koulumenestystä 

tullaan seuraamaan läpi oppivelvollisuusajan, jonka jälkeen voidaan arvioida opetus-

projektin hyötyä myöhempään matematiikan oppimiseen. Itse osallistuin hankkeen 

toteuttamiseen toisena opettajana Ville Kinnusen jälkeen, toukokuusta marraskuuhun 

2009.  
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 2 Matematiikka esiopetuksessa  
 

 

Esiopetuksen keskeisinä matemaattisina tavoitteina pidetään yleisesti 

matemaattisten peruskäsitteiden ymmärtämistä, ajattelun kehittymistä sekä myöntei-

sen asenteen luomista matematiikkaa kohtaan. Valtakunnallisissa esiopetuksen pe-

rusteissa mainitaan esiopetusiän matematiikan alueen aihealueina lukukäsite, lukujo-

not ja luokittelu (Opetushallitus 2000, 11-12). Lukukäsite sisältää konkreettisen lu-

kumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän ymmärtämisen ulottuvuuden. Lukukäsit-

teen hallitseminen merkitsee, että lapsi kykenee esimerkiksi yhdistämään kolmen 

legopalikan ryppään numeroon 3 sekä pystyy suullisesti ilmaisemaan kuinka monta 

palikkaa ryppäässä on. Lisäksi lapsi ymmärtää, että jos ryppääseen lisätään yksi pa-

likka, siinä on yhteensä neljä palikkaa.  

 

Luokittelu on taito jota tarvitaan päivittäin, kun asioita ja esineitä luokitellaan erilais-

ten ominaisuuksien mukaan. Luokittelutaidoiltaan lapselta odotetaan, että hän tunnis-

taisi esimerkiksi kummassa kahdesta ryppäästä on enemmän ja kummassa vähem-

män palikoita, vaikka varsinaista lukumäärää ei kysyttäisikään. Suhdekäsitteiden 

omaksuminen ja käyttö edellyttää lapselta monien eri ominaisuuksien yhtäaikaista 

huomioimista.  

 

Tavallisesti esikouluopetus tekee tutuiksi joitakin matematiikan peruskäsitteitä, joilla 

lapsia valmistellaan tulevaa koulunkäyntiä varten. Varsinaisia aritmeettisia taitoja, 

kuten yhteen- ja vähennyslaskua, ei vielä odoteta esikoulussa opetettavan. Kouluun 

siirryttäessä koulutulokkailta odotetaan lukujono-, vertailu- ja lajittelutaitoja, luku-

määrien hallintaa lukualueella 1-10 sekä sarjoittamisen taitoja (Kinnunen & Vauras 

1998, 271-272). 

 

Uusimmat tutkimukset herättävät kuitenkin kysymyksen, olisiko esiopetuksen mate-

matiikan sisältöjä kuitenkin aiheellista laajentaa. Sarama (2009) on tutkimuksissaan 

havainnut lasten matemaattisen kehityksen alkavan jopa ennen esikouluikää. Aunola, 
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Leskinen, Lerkkanen ja Nurmi (2004, 711) ovat todenneet, että lapsen hyvät mate-

maattiset valmiudet ennen esikoulua ennustavat hyvää menestystä myös myöhem-

missä matematiikan opinnoissa. Malatyn (1992) mukaan ihmisen matemaattisen ajat-

telun kehitys jatkuu vain 16 ikävuoteen asti ja jokainen vuosi ennen sitä on korvaa-

maton. Tämä merkitsee, että esiopetus muodostaa ajattelun kehityksen pituudesta 

suunnilleen neljäsosan (Spåre 1992, 6-7). Millaisiin tuloksiin voitaisiinkaan päästä, 

jos matematiikan opetus aloitettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? 

 

Nykyaikainen päiväkotiopetus tarjoaa lapsille mahdollisuutta oppia matematiikan 

perusteita esimerkiksi leikkien, laulujen, pelien, liikunnan, kynäpaperitehtävien sekä 

lorujen avulla. Lapsen lukujen ”loruttelulla” on tärkeä merkitys lukujen nimeämis-

nopeuteen sekä lukujen paikan ymmärtämiseen. Päiväkotikohtaiset erot matematii-

kan opetuksessa saattavat kuitenkin olla suuria, sillä opetussisältö sekä opetusmene-

telmät riippuvat paljon myös henkilökunnan omasta taidosta ja suhtautumisesta ma-

tematiikkaan. 

 

 2.1 Lapsen lukukäsitteen kehittyminen 

 

 Aunion, Hannulan ja Räsäsen (2004, 217) mukaan lapsen lukukäsitteen 

kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten lapsen kognitiiviset kyvyt, oma kiin-

nostuneisuus, lähiympäristön toiminta, kieli ja kulttuurilliset tekijät sekä arvostukset. 

Pienillä lapsilla on todettu olevan jo hyvin varhaisessa vaiheessa joitakin käsityksiä 

lukumääristä ja niiden välisistä suhteista, vaikka he eivät vielä osaa laskea lukusano-

jen avulla joukon jäsenten lukumäärää. Pikkulapset tunnistavat pieniä lukumääriä ja 

suorittavat määrällistä päättelyä eräänlaisen hahmottamismekanismin avulla. (Harti-

kainen ,Vuorio, Mattinen, Leppävuori, Pahkin 2001, 84.)  

 

Luvun ymmärtäminen edellyttää, että lapsi on luonut itselleen mielikuvan luvusta. 

Lapsi luo itselleen mielikuvan lukumääristä arkielämän kokemuksien kautta. Luku-

määrää edustavan luvun mielikuvan kannalta ovat erityisen tärkeitä ja keskeisiä seik-

koja lukujen edustamat suhteet. Luvun mielikuvan tulee sisältää samanaikaisesti sekä 
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luvun ja sitä vastaavan määrän että lukujen järjestyksen seuraajasuhteita. (Hartikai-

nen, Vuorio, Mattinen, Leppävuori, Pahkin 2001, 85.) Tämän mukaan lukukäsitteen 

ymmärtämisen kannalta on siis tärkeää, että lapsi oppii yhdistämään kardinaaliluvun 

ja sitä vastaavan määrän sekä vastaavien ordinaalilukujen järjestyksen seuraajasuh-

teet lukukäsitettä edustavan luvun mielikuvaan kuuluviksi. Tämä luo pohjaa luku-

jonotaitojen omaksumiselle. Lukujonotaidot puolestaan ohjaavat kohti aritmeettisten 

operaatioiden suorittamista. (Hartikainen ,Vuorio, Mattinen,  Leppävuori, Pahkin 

2001, 86.) 

 

Piaget´n periaatteiden mukaisessa kasvatuksessa lapsi toimii itse aktiivisesti oppi-

misympäristössä sulauttaen maailmaa omaan henkiseen rakenteeseensa sekä mukaut-

taen jatkuvasti omaa sisäistä rakennettaan. Piaget siis näkee lapsen aktiiviseksi oppi-

jaksi, joka konstruoi uutta tietoa itseohjautuvasti reflektoiden käyttämällä hyväksi jo 

olemassa olevia tietorakenteitaan. (Ojala 1993, 95-100.) Konstruktivistisen oppimis-

käsityksen mukaan oppiminen nähdään ennen kaikkea jatkuvana lapsen ja ympäris-

tön vuorovaikutuksen prosessina, jossa lapsi toimii aktiivisesti valikoiden, muuntaen 

ja tulkiten vastaanottamaansa informaatiota sekä rakentaen niiden pohjalta uudelleen 

ajattelunsa ja toimintansa malleja. Lapsen aktiivinen rooli on siis oppimisen perus-

edellytys. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski ja Nivala 1998,51.) 

 

Oppimistilanteessa lapsen oma aktiivisuus on oppimisen lähtökohtana. Esiopetusvai-

heessa olisikin tärkeää, että lapsi saisi kehittää lukukäsitettään monimuotoiseksi itse 

kokeilemalla ja tekemällä havaintoja konkreettisten määrien avulla. Lasta tulisi hou-

kutella myös kielellisesti selittämään ja kuvaamaan tapahtumia, jolloin aikuinen voi 

ohjata lasta oppimaan enemmän. (Hartikainen,Vuorio, Mattinen, Leppävuori, Pahkin 

2001, 89.) 

 

 2.2 Yksilöopetus vai  ryhmäopetus 

  

 Perinteinen suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu ryhmäopetuk-

seen ja nykysuuntauksena näyttää olevan aina vain kasvavat luokkakoot opetuskus-
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tannuksien minimoimiseksi. Yksilöopetusta tai pienryhmäopetusta tarjotaan vain, jos 

oppilailla on oppimisvaikeuksia.  

 

Matematiikka on yksi niistä oppiaineista, jossa yksilölliset erot taidoissa ovat suuria 

ja näkyvät selvästi. Tasoerot osaamisessa eivät jää lapsilta itseltäänkään huomaamat-

ta ja hyvin pian he tunnistavat ryhmästä niin taitavat kuin heikommatkin laskijat. 

Tämä saattaa aiheuttaa heikoimmille laskijoille itsetunnon heikentymistä sekä mie-

lenkiinnon laskua kyseistä ainetta kohtaan. Yksilöopetuksessa lapsi pystyy keskitty-

mään täysin omaan suoritukseensa tarvitsematta pelätä epäonnistumista vertaisryh-

mänsä silmissä tai leimautumista huonoksi matematiikassa. Hyvässä yksilöopetuk-

sessa huomioidaan myös sosiaalisesti aremmat sekä ujommat oppilaat, jotka suu-

remmassa ryhmässä jäävät usein taka-alalle. 

 

Erot matemaattisissa taidoissa näkyvät opettajalle vielä paremmin kuin lapsille. Hy-

vän opetuksen tavoitteena on pyrkiä kohtaamaan jokainen oppilas yksilönä. Ridley 

(1982) toteaa, että aina kun opetettavana on samanaikaisesti enemmän kuin yksi lap-

si, opettaja joutuu miettimään yksilöllisten erojen huomioon ottamista opetuksessa. 

Nämä moniulotteiset erot liittyvät sekä älyllisiin, fyysisiin, sosiaalisiin sekä emotio-

naalisiin tekijöihin. (Ridley, 1982, 37- 46.) Ryhmäopetukseen liittyy aina myös ryh-

män hallinnallinen aspekti. Levottoman ja energisen lapsiryhmän opettaja joutuu 

käyttämään opetusaikaa myös ryhmän rauhoittamiseen ja oppimiselle sopivan työs-

kentelyilmapiirin luomiseen.  

 

Tässä tutkielmassa esitelty opetuskokeilu perustui intensiiviseen yksilöopetukseen, 

jossa kestoltaan noin 5-15 minuuttia pitkät opetustuokiot pidettiin yhdelle lapselle 

kerrallaan. Opetustuokioita kertyi tavallisesti kaksi tai kolme viikossa. Niiden aikana 

oppilaalla oli opettajan täysi huomio ja tämä mahdollisti myös opetuksen etenemisen 

kullekin lapselle sopivassa tahdissa, lähikehityksen vyöhykkeellä. Tällainen lähikehi-

tyksen vyöhykkeellä tapahtuva opetus on mahdollista saavuttaa muokkaamalla tehtä-

vät ja ympäristöt sopivan haastaviksi sekä säätelemällä aikuisen puuttuminen lapsen 

toimintaan sopivaksi (Hakkarainen 2002, 175). 
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Yksilöopetusta vastaan on esitetty kaksi merkittävää kritiikkiä. Ensimmäinen on 

luonteeltaan pedagoginen; kiinnitetään huomiota siihen, että sosiaaliset vuorovaiku-

tustilanteet ovat välttämättömiä lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitykselle. 

Lummelahden mukaan esiopetuksen tavoitteena olevaa lapsen yhteistyökykyisyyden 

kehittymistä ei pysty tukemaan riittävästi erillään lapsiryhmästä. (Lummelahti 1995, 

17.) Ryhmässä tai parin kanssa työskennellessä lapset vaihtavat ideoitaan ja keskus-

televat käsillä olevasta matemaattisesta ongelmasta. Se, että oppilaat pukevat ajatuk-

sensa sanoiksi, on ensimmäinen iso askel kohti matematiikan tekemistä paperilla. 

Toisinaan lapsen selostus on toiselle lapselle helpommin ymmärrettävissä kuin aikui-

sen selostus.  

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen vaatii kuitenkin sosiaalisia taitoja sekä taitoa sanal-

listaa omia ajatuksiaan ja päätelmiään muille – siis taitoja, jotka esikouluikäisellä 

lapsella ovat vasta alkaneet kehittyä. Lisäksi lapsella on oikeus oppia omaan tahtiinsa 

ja omien kykyjensä mukaan. Tällainen on usein suurissa ryhmissä haastavampaa. 

Lummelahtikin toteaa, että jokaisen lapsen on päästävä osalliseksi juuri hänelle sopi-

vasta esioppimisesta. (Lummelahti 1995, 17.)  

 

 

Toinen yksilöopettamista koskevan kritiikin päälinja liittyy siihen, että yksilöopetus 

voi olla kallista suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Tätä asiaa on selvitettävä kokeelli-

sesti ja näin tehdään muun muassa tässä tutkielmassa. 

 

 2.3  Miksi muuttaa esiopetusta? 

 

Voi kysyä, miksi ylipäätään on tarpeen kehittää opetusmenetelmää esikouluikäisille, 

oppivathan lapset nämä samat asiat myöhemmin koulussa. Tähän kysymykseen on 

viimeaikaisissa tutkimuksissa saatu lukuisia alustavia vastauksia. Muun muassa Sa-

rama (2009) luettelee useita syitä esiopetuksen kehittämisen perusteiksi. Saraman 

mukaan ensinnäkin aikaisemmin opitut tiedot vaikuttavat vahvasti myöhempään me-

nestykseen matematiikassa. Vastaavasti Holst (2013, 11)  kuvaa väitöstutkimukses-
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saan  lasten matemaattista osaamista esi- ja alkuopetuksessa lumipalloefektillä, jol-

loin aikaisempi osaaminen kiihdyttää uuden oppimista. Tällaisen tiedon valossa esi-

opetuksessa annetulla matematiikan opetuksella voisi olla merkittävä vaikutus ma-

tematiikan oppimiseen koulussa. Baroody (1987, 26-28) on myös todennut, että var-

haislapsuudessa muodostuneella matemaattisella tietämyksellä on suuri merkitys ma-

tematiikan myöhemmälle oppimiselle koulussa. Lisäksi on erityisillä määrällisillä ja 

numeerisilla taidoilla ennen kouluikää todettu voitavan ennustaa myöhempiä mate-

maattisia saavutuksia paremmin kuin lapsen testatulla älykkyydellä tai muistikyvyllä 

(mm. Sarama 2009). 

 

Lepola ja Hannula (2006, 129-130) korostavat mahdollisten oppimisvaikeuksien var-

haisen havaitsemisen tärkeyttä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa lapsen oppimisvai-

keudet huomataan, sitä paremmin voidaan muokata ja järjestää oppiminen lapselle 

sopivammaksi. Suurissa ryhmissä oppimisvaikeudet eivät paljastu niin selvästi, vaan 

ongelmat saattavat piiloutua esimerkiksi häiriökäyttäytymisen tai levottomuuden 

taakse. Holstin (2013, 32-33) mukaan eroavaisuudet lasten laskutaidossa ovat hyvin-

kin pysyviä ja kasvavat ensimmäisen kouluvuosien aikana esiopetuksesta neljännelle 

luokalle asti. Aivan kuten Lepola ja Hannulakin, Holst toteaa kuitenkin, että tähän 

tilanteeseen on mahdollisuus vaikuttaa.  

 

Oppimisvaikeuksien ehkäisyn tarvetta tukevat myös tilastokeskuksen keräämät tie-

dot, joiden mukaan vuonna 2005 osa-aikaista erityisopetusta sai peräti 21,9% perus-

koulun oppilaista. Näistä joka viidennellä oppilaalla syy erityisopetuksen saamiseen 

oli matemaattiset oppimisvaikeudet. Oppimisvaikeuksien on puolestaan havaittu 

myöhemmin olevan merkittävä riskitekijä syrjäytymiselle, rikollisuudelle ja työttö-

myydelle. (Lepola ja Hannula, 2006, 129-130.) Myös useat muut tutkimukset puolta-

vat oppilaskohtaisten matematiikan ongelmakohtien varhaisen löytymisen olevan 

eduksi lapsen oppimiselle (mm. Jordan, Kaplan, Locuniak, Raminiemi 2007, 36-46; 

Aunio,2006) 

 

Positiivisen asenteen luominen matematiikkaa kohtaan on hyvä aloittaa mahdolli-

simman ajoissa, sillä Lindgrenin (1998) mukaan useimpien tutkimusten nojalla asen-
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teilla opeteltavaan asiaan on ratkaiseva vaikutus oppimistuloksiin (Lindgren 1998). 

Positiivisen asenteen luominen on varmasti helpompaa päiväkodissa ja esikoulussa 

pelien ja leikkien avulla kuin vasta koulumaailmassa rutiininomaisella tuntityösken-

telyllä. Esikouluiässä lapsilla on myös valtava uteliaisuus ja tiedonjano oppia uutta.
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 3 Koeopetuksen ja tutkimuksen toteuttaminen  

 3.1 Koeopetuksen ja tutkimuksen yleistavoitteet 

  

Opetuskokeilussa oli tarkoituksena selvittää, miten 5-6-vuotiaat lapset omak-

suvat matemaattisia oppeja intensiivisen ja toiminnallisen yksilöopetuksen avulla. 

Kokeilulla kartoitettiin ovatko tuon ikäiset lapset tarpeeksi kypsiä, tiedonjanoisia 

sekä halukkaita oppimaan vaativampia matematiikan tehtäviä kuin mitä heiltä yleen-

sä odotetaan. Samalla pyrittiin selvittämään mitä mahdollisia haasteita, esteitä tai 

esimerkiksi lasten ”kypsymättömyyteen” liittyviä rajoja oppimistilanteissa ilmenee. 

Kokeilun pohjalta voidaan myös arvioida tarvittavien resurssien suuruutta, mikäli 

tällaista opetusta haluttaisiin yleisemmin integroida normaaliin päiväkotiopetukseen. 

 

Onnistuessaan Jyväskylän yliopistossa tehty pitkäaikainen opetuskokeilu tarjoaa 

mahdollisen lähtökohdan kehittää 5-6-vuotiaille lapsille rationaalisesti etenevää in-

tensiivistä matematiikan yksilöopetusta ja seurata opetuksen vaikutusta lasten mate-

maattisen ajattelun kehitykseen opettajan havaintojen, muistiinpanojen sekä tasoko-

keiden avulla. Tämä tutkimus on osa pidempiaikaista tutkimusta, jossa on mukana 

useita tutkijoita. Tavoitteena on sekä jatkaa näiden lasten opetusta ala-asteella että 

seurata heidän matemaattista menestystään peruskoulun puolella ja myöhemminkin. 

Tällöin saamme lisää informaatiota opetusprojektin vaikutuksesta lapsiin sekä 

voimme tarkemmin arvioida opetusmenetelmän todellista hyötyä. 

  

 3.2 Tutkimusmenetelmänä toimintatutkimus 

 

Vähäisen koehenkilömäärän vuoksi tämä tutkimussarja on laadullinen tutkimus. Pat-

ton (2002, 213) jakaa laadullisen tutkimuksen viiteen luokkaan sen tarkoituksen pe-

rusteella: perustutkimukseen, soveltavaan tutkimuksen, summatiiviseen arviointitut-

kimukseen, formatiiviseen arviointitutkimukseen sekä toimintatutkimukseen.  
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Tässä opetusprojektissa käytettiin koulutuspainotteista, toimintatutkimuksellista lä-

hestymistapaa. Suojasen (1992) mukaan toimintatutkimus pyrkii käytännön toimin-

nan ja teoreettisen tutkimuksen vuorovaikutukseen. Siinä korostetaan teorian, toi-

minnan ja ajattelun välistä kiinteää vuorovaikutussuhdetta. Toimintatutkimus näh-

dään pyrkimyksenä kohti vapaampaa ja ymmärtävämpää tutkimusotetta. (Suojanen 

1992, 9, 22.) 

 

Toimintatutkimuksen tunnusmerkkeinä ovat ryhmän toiminnan kehittäminen ja pro-

jektin toteuttaminen syklinä, joka sisältää seuraavat vaiheet: suunnittelu, toiminta, 

havainnointi ja tietojen kokoaminen sekä reflektointi ja arviointi. Kolmantena toi-

mintatutkimuksellisen lähestymistavan kriteerinä on, että projektin jäsenet osallistu-

vat aktiivisesti kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin. (Suojanen 1992, 38-39) 

 

  

 3.3 Oppilaat – tutkimuksen kohdejoukko 

Pilotti-luonteinen opetuskokeilu oli aloitettu seitsemällä oppilaalla vuonna 2008. 

Opetusryhmään valitut oppilaat olivat 5-vuotiaita, toisin sanoen heidän opetuksensa 

alkoi jo ennen varsinaista esikouluikää. Tutkimuksen kohdejoukko valittiin päiväko-

din henkilökunnan toimesta. Ryhmään kuului neljä poikaa ja kolme tyttöä. Lapset 

olivat tavallisia, eloisia ja sosiaalisia oppilaita. Yksi heistä oli jatkuvasti rauhaton ja 

hänellä oli selviä keskittymisvaikeuksia opetustilanteissa. Sama lapsi ilmeisesti käyt-

täytyi usein epämieluisasti myös päiväkodin arkirutiineissa sekä häiritsevästi tai kiu-

soittelevasti tovereitaan ja henkilökuntaa kohtaan.  

 

Opetuksen järjestämiselle oli anottu luvat sekä päiväkodin johtajalta että oppilaiden 

vanhemmilta. Lupa-anomuksessa kuvailtiin opetusmenetelmän luonne sekä tavoit-

teet. Käsillä oleva toinen osatutkimus toteutettiin Ville Kinnusen ensimmäisen tut-

kimuksen jälkeen vuonna 2009 toukokuusta saman vuoden marraskuuhun.  
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 3.4 Opetusjärjestelyt 

 

Kuten kohdassa 3.6 lähemmin selostetaan, tutkittava opetus oli hyvin inten-

siivistä yksilöopetusta, jossa opetustuokion kesto pyrittiin pitämään alle kymmenessä 

minuutissa. Tällaisia tuokioita järjestettiin lapsille yhdestä kolmeen tuokiota viikossa 

riippuen päiväkodin rutiineista, lasten hoitoajoista sekä tutkijan aikataulujen yhteen-

sovittamisesta päiväkodin aikatauluihin. Opetuskokeilulle luotiin edellä mainittujen 

tahojen yhteistyöllä mahdollisimman edulliset olosuhteet huomioiden lasten rutiinit 

ja päivärytmi. 

 

Toimin itse tutkivana opettajana. Pidin koeopetuksen samassa ympäristössä ja sosi-

aalisessa kontekstissa, jossa oppiminen tapahtuu, päiväkodissa. Alussa opetustuokiot 

järjestettiin yleisessä tilassa lasten leikkihuoneiden välissä, jossa päiväkodin arjen 

äänet kaikuivat ympärillä. Tehtävien edetessä haastavammiksi lapset itse alkoivat 

ilmaista tarvettaan rauhallisemmalle oppimisympäristölle pyytämällä lupaa laittaa 

välisermit tai -ovet kiinni opetuksen ajaksi. Tämän jälkeen opetustilanteet pyrittiin 

järjestämään kahden kesken rauhallisissa huoneissa lapsien itsensä kaipaaman opis-

kelurauhan vuoksi. 

 

Tutkimuksessani pyrin noudattamaan tutkimuksen teon yleisiä eettisiä periaatteita, 

joten oppilaiden nimet on muutettu sekä päiväkodin henkilökunnalle ja vanhemmille 

on kerrottu tarvittava tieto tutkimuksesta vaarantamatta tutkimuksen luotettavuutta. 

 

 3.5 Opetuksen seuranta ja tasokoe 

 

Opetuskokeiluun osallistuneiden lasten käyttäytymistä ja edistystä seurattiin ja ha-

vainnot kirjattiin ylös opetuksen aikana tai viimeistään kunkin opetustuokion päät-

teeksi. Jokaiselle lapselle syntyi näin ollen oma oppimispäiväkirja. Havainnoinnissa 

tarkkailtiin erikseen sekä opetussisällön etenemistä kunkin lapsen kohdalla että lap-

sen reaktioita ja ajatuksia tehtäviä käsiteltäessä. Muistiinpanojen lisäksi osa opetus-
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tuokioista videoitiin opetuksen analysointia, opetusmetodin kehittämistä ja opettajan 

palautetta varten. 

 

Opetustilanteissa toimin sekä opettajana että havainnoivana tutkijana. Toisinaan kes-

kittyessäni enemmän opettamiseen, oppilaiden tarkempi havainnointi opetuksen ai-

kana oli rajallista. Kuvattujen videomateriaalien läpikäyminen jälkikäteen antoi 

mahdollisuuden tarkastella opetustilanteita enemmän tutkijan silmin.  

 

Tutkimusjaksoni lopussa opetusryhmäläisille sekä yhtä monelle samanikäiselle taval-

lista päiväkotiopetusta saavalle lapselle pidettiin tasokoe. Myös vertailuryhmän lap-

set valittiin päiväkodin henkilökunnan toimesta. Tasokoe järjestettiin samanlaisessa 

tilanteessa kuin itse opetuskin eli kahden kesken lapsen kanssa rauhallisessa paikas-

sa, jossa lapsille luettiin tehtävät paperista ja he itse merkitsivät vastauksensa taso-

koepapereihin. Vastausaikaa kokeen tekemiseen ei rajattu. Lego-palikat olivat tarvit-

taessa käytettävissä pöydän sivulla, jotta lapset selviäisivät tehtävistä ilman että ”me-

nevät lukkoon”. Tällöin tehtävästä ei kuitenkaan saanut pistettä. Tasokokeen tulos 

esitellään tarkemmin luvussa 4.3. 

 

 3.6 Tutkittava opetustapa 

 

Tutkimuksessa kokeiltavan opetusmenetelmän pedagogisena suunnittelijana toimii 

puolalais-suomalainen lääkäri Piotr Bazia, jolla on myös matemaattinen koulutus. 

Hän on omien opetuskokemuksiensa muistiinpanojen pohjalta luonut järjestelmälli-

sesti etenevän opetussuunnitelman, joka perustuu intensiiviseen yksilöopetukseen ja 

on varta vasten suunniteltu aloitettavaksi jo 5-vuotiaille lapsille. Käyttämämme ope-

tusmenetelmän ydin on, että opettaja opettaa yhtä lasta kerrallaan. Opetustuokiot oli-

vat kokeilussamme noin 5-10 minuutin mittaisia. Jokainen opetustuokio räätälöidään 

kullekin lapselle erikseen edellisen opetustuokion jälkeen vastaamaan lapsen sen 

hetkistä matemaattista osaamista. Opetustuokiot tulee aloittaa muutamalla helpom-

malla tehtävällä, jotka toimivat sekä kertaavina että onnistumiskokemusten kautta 

lapsen itsetuntoa kohottavina tehtävinä. 
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Opetus alkoi opetussuunnitelman mukaan Lego®-palikoita apuna käyttäen. Lego®-

palikoiden lisäksi opetuksen tukena käytettiin vihkotehtäviä ja myöhemmin murtolu-

kuympyröitä. Opetus pidettiin leikin ja opettajan kannustuksen avulla mielekkäänä. 

Opetusmenetelmän tavoitteena oli kannustaa lasta aktiiviseen osallistumiseen ja kek-

simään itse vastauksen kuhunkin tehtävään. 

  

Opetuksen sisältönä olivat lukua 100 pienemmät luonnolliset luvut, niiden yhteen- ja 

vähennyslasku sekä alustava johdattelu murtolukuihin. Lukumäärien ja numeroiden 

opettaminen tapahtui ”salamapelin” avulla. Pelissä käytettiin samankokoisia, eriväri-

siä Lego®-palikoita, jotka oli jaettu tasan opettajan ja oppilaan kesken. Pelin aluksi 

opettaja piilotti ylösalaisin olevan rasian alle muutamia Legoja lapsen laskukyvyn 

mukaan. Tämän jälkeen opettaja nosti rasiaa ja paljastaa Legot noin sekunniksi, kun-

nes asettaa rasian uudestaan Legojen päälle. Lapsella ei ollut aikaa laskea palikoita 

yksitellen, vaan hänen tehtävänään oli oman näköhavaintonsa pohjalta muodostaa 

omista Legoistaan samankaltainen asetelma sekä yrittää kertoa niiden lukumäärä. 

Tarvittaessa opettaja raotti rasiaa uudestaan, jos lapsi ei onnistunut tehtävässään ensi 

yrittämällä. Lapsen tottuessa lukuun ja sen nimeen hänelle opetettiin tuota lukumää-

rää vastaava numero, jonka lapsi jäljensi omaan paperiinsa. Ensimmäisenä tavoittee-

na oli, että lapsi oppisi selvittämään Legojen lukumäärän suoraan näköhavaintonsa 

pohjalta, eikä laskemalla jokaista palikkaa yksitellen. Lapsen tuli siis tunnistaa pali-

kat tuttuina asetelmina. Lukumäärien opettelu sisälsi pienten lukujen yhteenlaskua. 

Yhteenlaskuja erikseen harjoiteltaessa rasian alle kootut legot muodostivat erivärisis-

tä lego-joukoista, esimerkiksi viisi keltaista, viisi vihreää ja kolme punaista. Lapsen 

tehtävänä oli kirjoittaa paperille kutakin väriä edustavien legopalikoiden lukumäärä 

sekä laittaa plusmerkki jokaisen numeron väliin ja lisätä loppuun yhtäsuuruusmerkki 

ennen legojen kokonaismäärää ilmaisevaa numeroa. 

  

Pienten lukujen yhteenlaskua opetettiin salamapelin lisäksi vihkon avulla. Vihkoon 

oli kirjoitettu useita eri yhteenlaskulausekkeita ilman ratkaisua, esimerkiksi  

5 + 2 = __ . Lausekkeet käytiin ripeästi läpi siten, että opettaja osoitti sormella rat-

kaistavaa yhtälöä, tarvittaessa luki sen ääneen ja lapsi koetti mahdollisimman nope-

asti suullisesti kertoa vastauksen.  
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Plus- ja yhtäsuuruus-merkin käytön sekä yhteenlaskuharjoittelun ohessa ryhdyimme 

opettelemaan uutena asiana murtolukuja niiden käsitteiden opettelemisella. Murtolu-

kujen opettamisessa käytettiin osiin jakamisen konkretisoimiseksi kartongista val-

mistettuja, erikokoisiksi sektoreiksi, kuten kolmannes- ja neljännesympyröiksi jaettu-

ja ja leikattuja ympyröitä. Erikokoisiin sektoreihin jaettujen ympyröiden tunnistamis-

ta helpotti ympyröiden erivärisyys, esimerkiksi kolmeen yhtä suureen osaan jaetun 

ympyrän palaset olivat sinisiä ja neljään yhtä suureen osaan jaetun ympyrän palaset 

olivat punaisia. Näiden avulla oli helppo perustella mitä osiin jakaminen tarkoittaa 

sekä opettaa lapsille murtolukujen käsitteet; puolikas, kolmasosa, neljäsosa ja niiden 

merkintätapa. Lähes kaikille opetusryhmäläisille sekä tasokokeen vertaisryhmälle 

puolikas oli ennestään tuttu termi joko koti- tai päiväkotikasvatuksen myötä. Tällöin 

siitä oli luontevinta lähteä liikkeelle ja seuraavaksi esitettin esimerkiksi neljään yhtä 

suureen osaan jaettua ympyrää ( = yksi kokonainen, pitsa tai piirakka) ja havainnol-

listettiin että yhtä tällaista osaa kutsutaan yhdeksi neljäsosaksi ja niin edelleen. 

  

Murtolukujen salamapelissä suojasin ympyräni osia paperilla jonka jälkeen nostin 

paperin hetkeksi pois paljastaen ympyrän lapsen nähtäväksi ja taas piilottaen palaset 

takaisin paperin alle. Tämän jälkeen lapsi kokosi omista osasistaan vastaavan ympy-

rän ja kertoi ensin suullisesti mistä osista ympyrä muodostui ja sitten kirjoitti paperil-

le ympyrän sitä vastaavassa yhtälömuodossa.  

Esimerkiksi  1
2
1

6
1

3
1

=++  .  Lapset sisäistivät osien merkinnät ja leikin idean nope-

asti, joten aluksi valmistamani 2/2, 3/3, 4/4 ja 5/5 murtolukupiirakat eivät riittäneet 

pitkäksi aikaan vaan valmistin vielä kuudesosa- ja kahdeksasosapiirakat. 

 

Opetuksessa edettiin lapsen oman tason mukaan, kerraten tuokion alussa aikaisem-

min opittuja asioita. Kunkin opetustuokion edetessä näiden aikaisemmin opittujen 

asioiden avulla pyrittiin pääsemään opetussuunnitelmassa hieman edellistä tuokiota 

pidemmälle. Opetustuokioista kirjoitettiin muistiinpanoja seuraavien tuokioiden 

suunnittelua sekä myöhempää tutkimuksen analysointia varten. Opetuksessa koros-

tettiin leikin varjolla toiminnallisuutta. Siinä kannustettiin lasta itsenäiseen ajatte-

luun, tekemään havaintoja sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen opettajan kanssa. Tä-
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män tyylinen opetus mahdollisti yksilöllisen tason mukaan etenemisen, jolloin opet-

taja pystyi tarkemmin lapsen kykyjä arvioimalla tarjoamaan lapsen tasolle sopivia 

matemaattisia leikkejä, toimintoja, tehtäviä, sisältöjä sekä materiaalia. Oppimistulos-

ten säännöllisellä diagnosoinnilla pyrittiin tukemaan myös tavoitteiden suunnittelua 

sekä niiden saavuttamista.  

 

 3.7 Tutkimusmetodin hankaluuksia 

 

Tutkimusmenetelmä on kokonaisuudessaan melko aikaa vievää yksilö-

opetuksen sekä toiminnallisuuden johdosta. Yksi opetustuokio valmisteluineen sekä 

muistiinpanoineen vie noin 20-30 minuuttia yhtä oppilasta kohden.  Näin ollen koh-

dejoukoksi on päätetty ottaa suhteellisen pieni ryhmä. Vertailuryhmänä ovat kaikki 

tämän opetuskokeilun ulkopuolelle jäävät, tavallisen esiopetuksen parissa olevat lap-

set, joista tasokokeeseen valittiin pieni otos. Kohdejoukon vähyydestä johtuen tutki-

mustulosten yleistämiseen tulee suhtautua varauksellisesti. Voimme kuitenkin arvi-

oida lasten kehittymistä vertaamalla alku- ja lopputilannetta suhteutettuna opetus-

tuokioissa käytettyyn aikaan. 

 

Kesken opetuskokeilun osa lapsista siirtyi toisiin päiväkoteihin, jolloin luvista järjes-

tää opetusta sekä opetustuokioiden ajankohdista täytyi sopia yhä useampien tahojen 

kanssa. Tämä ongelma on tullut luultavasti uudestaan esiin oppilaiden siirtyessä kou-

luihin syksyllä 2010. Ympäristön vaihdoksella ei sentään onneksi tuntunut olevan 

minkäänlaista vaikutusta oppilaiden suhtautumiseen järjestämiimme opetustuokioi-

hin vaikka lapset muuten saattoivatkin olla hämillään uusista leikkitovereista sekä 

leikkiympäristöstä. 

 

Rauhallisen tilan järjestäminen opetustuokioiden ajaksi ei aina ollut mahdollista, jol-

loin lasten keskittymisen suuntaaminen tehtäviin oli toisinaan haasteellisempaa. 

Vanhemmat toivat lapsiaan välillä eri aikoihin päiväkoteihin ilmoittamatta muutok-

sista henkilökunnalle. Muun muassa tästä syystä opetustuokioiden määrissä on suuria 

eroja lasten kesken. 
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  3.7.1 Hankaluudet lasten näkökulmasta  

 

Opetustuokioiden järjestäminen sopivina kellonaikoina rikkomatta päiväkodin ru-

tiineja oli haastavaa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että opetustuokiot ajoittuivat 

usein aamun leikkihetkien aikaan. Koska opetustuokioiden kesto kuitenkin oli suh-

teellisen lyhyt ja niitä järjestettiin keskimäärin kaksi tuokiota viikossa, eivät lapsuu-

teen kuuluvat leikkituokiot juuri kärsineet tämän kokeilun vuoksi. Toisaalta opetus-

ryhmään kuuluva lapsi saattoi tuntea olevansa hiukan erityisasemassa saadessaan 

erityistä opetusta ja saattoi tällä ylpeillä muille esikoululaisille. 

 

Huomattavan arvoinen ongelma on siinä, miten peruskoulun ensimmäisillä luokilla 

pystytään hyödyntämään näiden lasten aikaisemmat oppimiskokemukset ja tarjoa-

maan mielekästä ja uutta opiskeltavaa. Muutoin saavutettu etu voi kadota peruskou-

luissa, joissa yleensä on totuttu mekaanisesti etenemään keskitasoisten ehdoilla. Täl-

laisesta opetuksesta kärsivät usein sekä nopeasti että hitaasti etenevät oppilaat. Tar-

koituksenamme on informoida näiden syksyllä 2010 koulunsa aloittavien esikoulu-

laisten tulevia opettajia ajoissa.  

 

Videointi, valokuvaus sekä muistiinpanojen kirjaaminen ei vaikuttanut häiritsevän 

lapsia millään tavalla varsinkin kun videoitaessa kamera oli sivusta päin tallentamas-

sa tuokiota automaattisesti ilman kuvaajaa.  
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 4 Tutkimustulokset 
 

Seuraavassa luvussa kuvaillaan tutkimustuloksia useammasta näkökulmasta. Ensin 

perehdytään yleisesti yksilöopetuksesta ja opetustuokioiden intensiivisyydestä saa-

tuihin tuloksiin ja havaintoihin. Seuraavassa kohdassa tarkastellaan oppilaskohtaista 

kehittymistä ja viimeisessä osiossa verrataan tasokokeen tuloksia vertaisryhmän tu-

loksiin. Lopussa on vielä omia havaintojani keinoista, joilla opetustuokioista saa viri-

tettyä entistä mielekkäämmän pienillä seikoilla. 

 

 4.1 Havaintojani intensiivisestä yksilöopetuksesta 

 

Opetuskokeilun perustana oli intensiivinen yksilöopetus, jossa opetustuokion kesto 

pyrittiin pitämään alle kymmenessä minuutissa riippuen opetettavasta asiasta ja ker-

tauksen määrästä. Useampaa asiaa, kuten yhteen- ja vähennyslaskua ja murtolukuja 

käsiteltäessä tuokiot venyivät joskus viidentoista minuutin mittaisiksi. 

 

Ensimmäisenä havaintona oli, että lähes poikkeuksetta lapset jaksoivat keskittyä ja 

paneutua huolellisesti tehtäviinsä tuon ajan. Seuraava havainto liittyi tilajärjestelyihin 

ja lasten vuorovaikutukseen: Alussa opetustuokiot järjestettiin päiväkodin pikkukeit-

tiössä avoimessa tilassa, joka sijaitsi kahden päiväkotiryhmän harjoitustilojen välissä 

ja täten ympärillä kuului päiväkodin normaalia melskettä. Muutama lapsista ryhtyi 

ilmaisemaan tarvettaan rauhallisemmalle oppimisympäristölle pyytämällä lupaa sul-

kea väliseiniä tai sermejä. Tätä ei ollut odotettu, mutta tämän jälkeen olosuhteiden 

salliessa pidin opetustuokiot erillisissä huoneissa. On selvää, että kovemmat äänet 

kuten toisten lasten naurahdukset tai leikeistä syntyvät äänet voivat hetkeksi her-

paannuttaa lapsen keskittymisen. Huomasin tilanteita, joissa ulkopuolisen häiriön 

vuoksi lapsen oli aloitettava tehtävän ratkaiseminen täysin alusta ja tällöin juuri tuo-

kion intensiivisyys kärsii.  
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Tutkittavan opetustavan tärkeä tavoite on, että yksilöopetus tarjoaisi mahdollisuuden 

välittömään kommunikointiin lapsen kanssa, lapsen oman ajattelun seuraamiseen 

sekä virheiden korjaamiseen heti niiden ilmetessä. Tämän havaitsin toteutuvan hyvin. 

Myös lasten omat ajattelustrategiat avautuivat opettajalle lähes ongelmitta. Lapset 

saivat tehtävistään heti kannustavaa palautetta ja onnistuneiden suoritusten jälkeen 

kehuja joilla tuettiin lapsen myönteistä minäkäsitystä itsestään oppijana. Tällaisessa 

opetustilanteessa lapset eivät voi tarkkailla toistensa tekemisiä tai vertailla toistensa 

kykyjä omiinsa vaan lapset voivat työskennellä täysin eri tasoilla huomaamatta itse 

tasoeroa. Opettaja pysyy opetustuokioiden muistiinpanojen ansiosta hyvin perillä 

kunkin oppilaan reaaliaikaisesta tasosta ja pystyy tällöin tarjoamaan oppilaalle paras-

ta mahdollista opetusta. Yksilöopetus auttaa myös välttämään lapsen mahdollisten 

sairas- tai lomapoissaolojen vuoksi opetuksesta jälkeen jäämisen tarjoamalla opetus-

ta, joka perustuu edellisen opetuskerran pohjalta tehtyyn opetussuunnitelmaan.  

 

Yksi lapsista osoittautui hieman muita haasteellisemmaksi ajoittaisten keskittymis-

häiriöidensä vuoksi. Tämän lapsen kohdalla opetustuokiot jäivät usein lyhyemmiksi 

ja opettajana minun oli tehtävä enemmän työtä saadakseni hänen keskittymisensä 

kohdistumaan matemaattisiin tehtäviin. Lisäksi tämän lapsen kohdalla joutui usein 

soveltamaan opetusmenetelmää vapaammin ja vain harvoin pystyin etenemään täysin 

ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Lapsi oli kuitenkin aina hyvällä tuulella ja 

innolla tulossa mukaan opetustuokioihin eli kyse ei ollut tuokioiden epämiellyttä-

vyydestä, tylsyydestä tai muusta vastaavasta ja tämä kannusti jatkamaan kyseisen 

lapsen opetusta. Hän ei siis tahallaan käyttäytynyt rauhattomasti, hän vain ei itse voi 

asialle mitään, jos ei aina pysty keskittymään niin ei pysty.  

 

Olen silti vakuuttunut, että juuri tällainen intensiivinen yksilöopetus takaa hänellekin 

paremman oppimahdollisuuden kuin opiskelu isomman ryhmän kanssa, jossa keskit-

tymisen häiriötekijöitä on ympärillä paljon enemmän. Ajatellen toisia oppilaita, tämä 

on myös parempi heille, sillä heiltä on yksi häiriötekijä vähemmän. Suuressa ryh-

mässä muutkin kärsivät yhden oppilaan häiriöistä. 
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Tärkeä havainto on, että kaikki lapset, myös haastavin, pitivät yksilöopetuksesta ja 

osallistuivat siihen aina mielellään. Samalla lapset hämmästyttivät mielenkiinnollaan 

matematiikkaa kohtaan. Yksikään lapsista ei koskaan saapunut opetustuokioon har-

mitellen tai kyseenalaistaen opetuksen järjestämistä. Varasin itse aina riittävästi aikaa 

opetustuokioita varten, jolloin saatoin antaa lapsien leikkiä lyhyet leikkinsä loppuun 

ennen saapumistaan opetustuokiolle. Tällaiset salamapelin kaltaiset leikit näyttävät 

motivoivan lapsia keskittymään tehtäviin. Lisäksi leikeissä kertaus ja toisto tulevat 

luontevasti. Lapset saivat myös hieman esimakua koulumaailman opetuksesta, siihen 

liittyvistä rutiineista ja tasokokeiden tekemisestä. 

 

Opetuksen jatkuessa tein uusia huomioita, sillä pian kuitenkin selvisi, että tälläkin 

opetusmenetelmällä oppilaiden välille syntyy tasoeroja, etenkin oppilaiden henkilö-

kohtaisten oppimiskykyjen sekä erilaisten poissaolojen vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kouluun siirryttäessä opetusryhmäänkin kuuluvat lapset saattavat keskenään olla 

hyvin eritasoisia. 

 

Taitoerojen tasoittaminen vaatisi opettajalta lisää luovuutta tehtävien suunnittelussa 

sekä jonkinlaista aikatauluttamista ja tavoitteiden asettelua. Esimerkiksi parhaiten 

edenneille voisi tarjota enemmän mielekkäitä kertausharjoituksia tai jopa pitää tauko-

ja opetustuokioissa, jotta hitaammin etenevät pääsisivät samaan oppisisältöön. Mah-

dollisuutena olisi myös pohtia tasoryhmäopetusta, mutta on vain mietittävä miten 

isoilla resursseilla tällaista opetusta voitaisiin järjestää laajemmin.  

 

Tässä tutkimuksessa ei asetettu tavoitteita oppilaiden oppimiselle vaan pyrittiin sel-

vittämään kokeilun mukaisen opetuksen soveltuvuutta ja tehokkuutta näille lapsille 

sekä arvioimaan tällaisen toteuttamista laajemmassa mittakaavassa. 

 

 4.2 Lapsikohtaista tarkastelua 

 

Olin opetuskokeilun toinen tutkiva opettaja, joten jokaisella lapsella oli jo ennestään 

muutaman kuukauden tuntuma yksilöopetuksesta ja salamapelin luonteesta. 
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 4.2.1    Pekka 

 

 Pekalla oli 20 opetuskertaa takana edellisestä opetusjaksosta joiden 

kesto oli yhteensä noin 100-160 minuuttia. Hän oli päässyt salamapelissä 20:neen 

saakka ja oli juuri alkanut opetella symbolien 1, 2 ja 3 piirtämistä.  

Pekka osoittautui hyväntuuliseksi ja rauhalliseksi lapseksi, joka saapui aina mielel-

lään opetustuokioihin. Hän selvästi piti leikeistä, joissa käsillä tekeminen on yhdis-

tetty oppimiseen. 

 

Aloitin oman opetukseni kertaavilla legopalikkatehtävillä korostaen samalla nume-

roiden piirtämisen opettelua. Pidin Pekalle ennen kesätaukoa kuusi opetustuokiota, 

joissa kävimme läpi kahdenkymmenen ylityksen sekä opettelimme murtolukujen 

termejä. Hän oppi itse päättelemään kunkin osan termin laskemalla kuinka monesta 

vastaavasta osasta kokonainen ympyrä muodostuu. 

 

Kesätauon jälkeen opettelimme yhteenlaskumerkin sekä yhtä-suuri-kuin merkin 

käyttöä merkitsemällä salamapelin vastaukset yhtälömuodossa paperille. Hän oppi 

tämän merkintätavan käytön nopeasti, oikeastaan yhden opetuskerran, eli noin 10 

minuutin aikana.  

 

Numerosymbolien muistaminen tuotti vielä kesätauon jälkeenkin hieman vaikeuksia 

Pekalle ja hän toisinaan tarvitsi niiden  piirtämiseen mallia. Murtolukujen opettelu oli 

selvästi mieluisaa Pekalle, varsinkin puisten ”piirakoiden” kasaaminen. Hän oppi 

nopeasti murtolukujen merkintätavan ja jo muutaman opetustuokion jälkeen hän 

merkitsi ”piirakkansa” murtolukuyhtälömuodossa paperille ja totesi poistuessaan : ” 

oli kiva piirakka! ”  

 

Samaan aikaan lego-salamapelissä palikoiden laskeminen näytti sujuvalta ja hän an-

toi vastauksensa nopeasti palikoiden asettelun jälkeen.  
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Pian selvisikin että Pekalla oli oma tapansa laskea palikoita yksi kerrallaan päässään 

jo samalla kun hän asettelee niitä pöydälle, ja useasti hän aloitti laskemisen ykköses-

tä. Koetin yhden kerran leikinomaisesti häiritä häntä hänen laskiessaan palikoita mie-

lessään möläyttelemällä eri numeroita sekajärjestyksessä. Hänen keskittymisensä 

tehtävään oli kuitenkin niin intensiivistä että hän silti sai oikean vastauksen. En voi-

nut kuin kehua häntä oikean tuloksen saamisesta, mutta tämän jälkeen kannustin hän-

tä enemmän keskittymään tunnistamaan tietynlaisia joukkoja, jolloin niiden yhteen-

laskeminen käy nopeammin ja helpommin. Esimerkiksi 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8,  

5 + 5 = 10 ja tästä kymmenen ylitykset vastaavasti 10 + 3 + 3 = 10 + 6 = 16 ja niin 

edelleen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että aloitin hänen kanssaan salamapelit 

melko pienillä legojoukoilla ja kertaamalla tavallista enemmän sen sijaan että hop-

puilisin lukujonossa pidemmälle etenemisen kanssa.  

 

Kului vielä muutamia opetuskertoja kunnes hän selvästi alkoi tunnistamaan lego-

joukkoja ja välttämään palikoiden yksittäistä laskemista.Tasokokeessa hän hieman 

hätääntyi lopun vaikeiden yhtälöiden edessä ja mielestäni alisuoriutui näiden kohdal-

la. 

 

Pidin Pekalle yhteensä 20 opetustuokiota, joiden kesto vaihteli kymmenestä viiteen-

toista minuuttiin. Toisin sanoen noiden 200-300 minuutin aikana hän oppi piirtämään 

numerot, vaikkakin tasokokeessa kuutoset esiintyivät peilikuvina, uuden laskustrate-

gian myötä laskemaan joukkoja yhteen, eteni salamapelin avulla 30:n ylitykseen ja 

oppi murtolukujen perustan ja yhtälömerkinnän. 

 

 4.2.2    Timo 

 

 Timolle oli kertynyt 18 opetuskertaa edellisen opettajan opetusjakson 

aikana. Näiden aikana hän oli juuri edennyt kymmentä suurempiin lukuihin. 

 Timo oli mukava ja rauhallinen oppilas, joka usein ennen opetustuoki-

oita leikki erilaisten palikkaleikkien ja -pelien parissa. Hän oli myös aamu-unisempi 

kuin useat muut oppilaat ja myönsi itsekin toisinaan olevansa vähän väsynyt opetus-
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tuokioihin tullessa. Väsymyksestä huolimatta hän kyllä saapui aina mielellään ja in-

noissaan opetustuokioihin, mutta saattoi niiden aikana nojailla unisena kyynärpää-

hänsä ja haukotella. 

 

Timon kanssa aloitettiin kertaamalla aiemmin opittuja asioita ja samalla jatkettiin 

lukujanaa 16:sta eteenpäin salamapelin avulla sekä harjoiteltiin symbolien 1-10 piir-

tämistä. Numeroiden piirtämisen heikkoudesta, joka osaltaan johtui myös numeroi-

den kirjoitusasun unohtelusta, on useita merkintöjä hänen oppimispäiväkirjassaan ja 

sitä harjoiteltiinkin keskimääräistä enemmän tehtävien yhteydessä.  

Timo oli taitava jäljentämään näkemänsä joukot, mutta myös hän tapasi alussa laskea 

palikoita yksi kerrallaan, varsinkin suuremmissa luvuissa, kuten 9 tai 14. Hän ilmei-

sesti heti epäröidessään joukon lukumäärää turvautui laskemaan joukon alkiot yksi 

kerrallaan saadakseen varmasti oikean tuloksen. 

 

Kuitenkin hän tunnisti varhain joukkoja kuten 4 tai 12 ( = 10 + 2).  

Ennen kesätaukoa Timolla oli kuusi opetustuokiota, joiden aikana etenimme luku-

jonossa 25 saakka sekä opettelimme murtolukujen termejä ja niiden piirtämistä. 

Kesätauon aikana numeroiden piirto oli hieman unohtunut ja murtolukujen käsittely 

lähes kokonaan. Hän juuri ja juuri muisti että joidenkin värikkäiden ympyröiden pa-

rissa muutama opetustuokio vietettiin. 

 

Kesätauon jälkeen tuli taas vaihe, jolloin hän laski legojoukkoja yksi kerrallaan. 

Kannustin häntä löytämään aina joitakin tuttuja joukkoja joita tietää ja laskemaan 

näitä yhteen. Seuraavalla kerralla hänen yrittäessään laskea koko joukon alkioiden 

lukumäärää keskeytin hänet ja kysyin jokaisen värijoukon (alijoukon) lukumäärää. 

Nämä hän tunnisti heti ja lopuksi osasikin laskea sitten nämä eri värijoukkojen pali-

kat yhteen oikein. 

 

Timolle kertyi yhteensä 21 opetustuokiota. Yhteenlaskettua opetusta kertyi näin ollen 

maksimissaan 300 minuuttia. Tänä aikana hänen numeroiden piirtäminen kehittyi 

roimasti, hän oppi yhtälöiden ja murtolukujen merkintätavan sekä hieman murtolu-

kujen perusteita . Kymmenylitykset sujuivat lopussa ilman empimistä. Tasokoe sujui 
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hieman koeryhmän keskiarvoa paremmin. Numerosymbolien piirrossa on vielä vä-

hän parantamisen varaa. 

 

 4.2.3    Liisa 

 

Liisa oli nokkela ja hyväntuulinen tyttö. Nokkeluudesta esimerkkinä hänen 

toimintansa salamapelin alkutaipaleella: Olimme jakaneet legot väreittäin tasan oppi-

laan ja opettajan kesken. Kasasin rasian alle legojoukon, raotin sitä ja Liisa sai aina 

pienen miettimistuokion jälkeen joukon jäljennettyä ensiyrittämällä. Mietintätuoki-

onsa aikana hän nimittäin selvitti piilossa olevan joukon alkioiden määrän seuraa-

malla opettajan jäljellä olevien legojen määrää. Tästä päästiin eroon jakamalle legot 

epätasaisesti oppilaan ja opettajan kesken. 

 

Liisalle oli kertynyt 20 opetuskertaa edellisen opettajan opetusjakson aikana. Hän oli 

käynyt numerot 1-20:neen sekä opetellut numerosymbolien piirtämistä jonkin verran. 

Liisan kanssa edettiin hyvin nopeasti 20 ylitykseen, mutta ilman legoja sen ylitys ei 

ongelmitta sujunut. Huomasin tämän vasta oman opetukseni loppuvaiheessa, jolloin 

kävimme enemmän vastaavia tehtäviä läpi sekä palikoiden avulla että ilman. Päivä-

kirjamerkinnän mukaan vasta viimeisellä opetustuokiolla ennen oman opetusjaksoni 

päättävää tasokoetta hän varsinaisesti sisäisti kymmenylitysten laskutavan, oli sitten 

mikä kymmen tahansa kyseessä. 

 

Murtoluvut hän aloitti innokkaasti kasaamalla ilman ohjeita samanvärisistä paloista 

omat ympyränsä. Näiden pohjalta opeteltiin käsitteet kokonainen, puolikas ja neljäs-

osa, jonka jälkeen hän itse osasi päätellä termin kolmasosa. Ennen kesätaukoa hän 

oppi muutaman tuokion aikana murtolukujen perusseikat ja kirjoitusasun. 

 

Kesätauon aikana Liisa vaihtoi päiväkotia perheen muuttaessa toiselle puolelle kau-

punkia. Uusi ympäristö ja tauko olivat saaneet Liisan unohtamaan murtoluvut, mutta 

ne palautettiin hänelle mieleen yhden opetustuokion aikana.  
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Liisa usein tuskasteli numerosymbolien kirjoitusvirheidensä kanssa, joten ehdotin 

hänelle että virheiden suttaamisen sijaan niiden päälle piirrettäisiin kukka kaunista-

maan paperia ja jatkettaisiin reippaasti aiheessa eteenpäin. Tämä toimi hienosti ja 

tuskastelut loppuivat siihen paikkaan. 

 

Opetuskokeilussa oli alkujaan esillä idea, jonka mukaan muita lapsia askareineen 

voisi pyöriä opetustilanteen ympärillä ja kenties seurata opetusta. Liisan kohdalla 

opetus ei tällöin toiminut vaan tuokio muuttui tyttöjen tirskumiseksi ja lasten keski-

näisten vitsailujen ja sananvääntelyjen oppitunniksi. Tämä tuki muitakin huomioitani 

että myös lapset tarvitsevat rauhallisen ympäristön haastavien tehtävien suorittami-

seksi. 

 

Liisalle legopalikat olivat tärkeä tuki opetuksessa, tasokokeessakin haastavimmassa 

tehtävässä ne antoivat varmuuden hänen työskentelylleen. Tarjosin tässä pienen tuen 

laskun oikein suorittamiseen ja jätin kuitenkin pisteet antamatta koska lasku ei olisi 

ilman palikoita onnistunut. Tasokoe sujui opetusryhmän keskiarvoa paremmin. 

Liisalle kertyi opetusryhmänsä eniten opetustuokiota, yhteensä 23. Tämä vastaa noin 

230-300 minuuttia opetusta, jonka aikana hän oppi numeroiden piirron, yhteenlaskun 

perusteet ja merkitsemistavan, hahmottamaan eriväriset palikat aina viiteen palikkaan 

saakka omina joukkoinaan, kymmenylitykset, murtolukujen alkeet sekä merkitsemis-

tavat. 

 

 

 4.2.4    Jussi 

 

Jussi oli yksi reippaimpia oppilaita. Hän oli hyvin sosiaalinen ja tykkäsi ja-

kaa kuulumisia opettajan kanssa. Hänellä oli kymmenen opetuskerran taustalla nu-

meroiden 1-20 opettelua, mutta ei niiden piirtämistä. Hän oppi nopeasti hahmotta-

maan joukkoja ja jo kolmannella opetustuokiolla on päiväkirjamerkintä, jonka mu-

kaan hän vaikuttaisi tunnistavan tosi hyvin niput 5, 6, 10, 15. 
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Ennen kesätaukoa etenimme salamapelin avulla kahdenkymmenen ylitykseen sekä 

numeroissa aina kolmeenkymmeneen saakka. Murtolukujen parissa ehdittiin käydä 

yhdessä läpi käsitteet kokonainen, puolikas ja kolmasosa, hänen itse päätellessä termi 

neljäsosa tuokion lopuksi.   Numerosymbolien piirto sujui vielä satunnaisesti peili-

kuvina. 

 

Jussi osasi hyvin hahmottaa joukkoja mielessään omaan tunnistamaansa muotoon, 

esimerkkinä tapaus 

4 + 3 = 7  , jossa hän hahmotti mielessään ensin 3 + 3 = 6 +1 = 7  . 

4 + 4 + 4 = 12 , jossa hän siirsi kaksi palikkaa saaden muodon 5 + 5 +2   , jonka hän 

taas helposti osasi laskea.  Ja 4 + 3 + 2 = 9 tehtävässä hän itse siirsi palikat muotoon 

3 + 3 + 3 = 9 

Murtolukujen termit hän oppi todella nopeasti, jopa  k/n ( k > 1 ) termit, joiden kans-

sa monet muut painivat pidemmän aikaa. Lisäksi hän otti ainoana oppilaan jo esille 

”kertaa” termin tehdessämme tehtävää 5 + 5 + 5 + 5 + 3 = 23.  Siinä on 4 kertaa 5. 

Jussille kertyi yhteensä 15 opetustuokiota. Tasokokeesta hän sai toiseksi parhaan 

tuloksen yhden huolimattomuusvirheen vuoksi. 

 

 4.2.5    Kaisa 

 

Kaisalla oli takanaan 10 opetuskertaa, kestoiltaan noin 5-8 minuuttia, joiden 

aikana hän oli edennyt numeroissa 14 saakka. Hän oli innostunut kuvaamataidosta ja 

matematiikasta. Lisäksi hän osasi jo lukea ja kirjoittaa nuoresta iästään huolimatta. 

Hän kärsi opetuskertojen vähyydestä jo edellisen opettajan aikana ja minunkin ope-

tusvuoroni aikana hänelle kertyi noin puolet vähemmän opetustuokioita kuin eniten 

saaneelle. 

 

Hänen luontainen kiinnostus ja kodin tuki ilmeisesti kompensoivat kuitenkin hänen 

oppimistuokioiden vähyyttä sillä hän kuitenkin edusti ryhmän keskiarvoa. 

Ennen kesätaukoa ehdimme viettää vain kolme opetustuokiota, joiden aikana harjoit-

telimme salamapeliä ja  numeroiden piirtoa 16 saakka  sekä tutustuimme murtolu-
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kuihin. Puolikas oli hänelle ennestään tuttu termi, jonka pohjalta oli hyvä lähteä tu-

tustumaan pienempiin osiin. Kolmasosan määrittämisen jälkeen Kaisa itse päätteli 

neljäsosan. 

 

Kesätauon jälkeen jatkettiin salamapelin ja murtolukujen parissa sekä opeteltiin yh-

teenlaskun merkitsemistapaa paperilla. Kaisakin käytti toisinaan omia menetelmiään 

joukon alkioiden lukumäärän selvittämiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä 4 + 4 = 8 

tehtävä, jonka hän ratkaisi laskemalla 5 + 5 = 10 ja vähensi siitä kaksi palikkaa. Sa-

malla tyylillä sujui 6 + 3 = 9 tehtävä. 

 

Hän omaksui murtolukujen käsittelyn hämmästyttävän nopeasti. 

Kaisalle kertyi yhteensä vain seitsemän opetustuokiota vastaten noin 70-100 minuu-

tin opetusta. Näiden tuokioiden aikana salamapelissä edettiin 22:een saakka, opetel-

tiin murtolukujen alkeet erittäin sujuvasti sekä harjoiteltiin yhteenlasku- ja murtolu-

kulausekkeiden merkintätapoja.  

 

Tasokokeesta Kaisa sai aavistuksen opetusryhmän keskiarvoa paremman tuloksen. 

Kaisa opetti myös pikkuveljelleen numeroiden merkitystä: ”6 muurahaista on vähän, 

mutta 6 vuotta on paljon”. 

 

 4.2.6    Anna 

 

Annan taustalla oli 13 opetuskertaa joiden aikana hän eteni numeroissa noin 

kahteenkymmeneen saakka. Numeroiden piirtämisessä hänellä oli ilmennyt runsaasti 

peilikuvana piirtämistä. 

 

Anna oli rauhallinen, todella itsevarman oloinen laskijana ja toisinaan mainitsi tehtä-

viä liian helpoiksi pyytäen vaikeampia tehtäviä. 

Salamapeli yhteenlaskuharjoituksineen sujui kokonaisuudessaan hienosti ja hän sel-

västi erottui joukosta edukseen yhteenlaskutaitonsa kanssa. Murtoluvut osoittautuivat 
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hänelle hiukan haasteellisemmaksi. Näiden käsitteet hän oppi hyvin, mutta jos osoit-

tajaan tuli ykköstä suurempi luku, hänellä oli vaikeuksia ratkaista tehtävää. 

Annalle kertyi vain yksi opetuskerta ennen kesätauolle siirtymistä ja viisi tuokiota 

tämän jälkeen. Hänen vanhempansa toivat häntä päiväkotiin satunnaisiin aikoihin ja 

näin ollen opetusaikojen sovittaminen oli hankalaa.  

 

Näiden opetuskertojen aikana hän pääsi melko hyvin eroon numeroiden peilikuva-

piirtämisestä, laajensi lukualuettaan kolmeenkymmeneen, oppi murtolukujen perus-

teita ja taituroi tasokokeesta opetusryhmän parhaat pisteet. 

 

 4.2.7    Petri  

 

 Petrillä oli takanaan 12 opetuskertaa, joissa lukuisissa päiväkirjamer-

kinnöissä ilmeni keskittymisvaikeuksia, rauhattomuutta sekä toisinaan halua kieltäy-

tyä opetustuokiolle saapumisesta. Tällöin opetustuokiot jäivät väliin, sillä opetusme-

netelmämme perustuu muun muassa  mielekkyyteen ja vapaaehtoisuuteen. Hän oli 

salamapelissä edennyt juuri kymmeneen saakka. 

 

Petri todellakin osoittautui haasteellisemmaksi oppilaaksi ja törmäsin parin ensim-

mäisen tuokion aikana hänen nihkeyteensä saapua opetustuokioihin kesken leikkien. 

Kuitenkin jo kolmannen kerran jälkeen hän alkoi saapumaan paikalle hymyillen ja 

osittain juosten. 

 

Tuokioiden opetussisältöä oli turha tavoitteellista, sillä niissä oli edettävä aina Petrin 

senhetkisen mielenkiinnon ja mieltymysten ehdoilla. Opetustuokioiden kestoa oli 

turha yrittää pitkittää yli 10 minuuttiin, mutta mitä enemmän niihin sai erilaista sisäl-

töä, sitä enemmän hän malttoi olla paikalla. Käytännössä tämä tarkoitti, että par-

haimpina opetustuokioina salamapeliä tehtiin vain kahden tehtävän verran, kunnes 

siirryttiin esimerkiksi vihkotehtävään ja tästä vielä murtolukuihin yhden laskutehtä-

vän ajaksi. 
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 Toisinaan sain hänet vielä lisähetkeksi keskittymään tehtäviin ruokkimalla hänen 

mielikuvitustaan: ”Kuvitellaan että sinä olet huippuunsa viritetty matematiikkarobot-

ti ja ilman sinun apuasi tämä tehtävä jää ratkaisematta ikuisiksi ajoiksi.” 

Petrille kertyi yhteensä 13 tuokiota joiden keskimääräinen kesto jäi alle kymmeneen 

minuuttiin. 

 

Salamapelissä pääsimme 13 saakka ja tästä etenimme vielä legojen avulla lisäämällä 

edelliseen tulokseen joko kaksi tai kolme päästen aina 25 asti. 

Tasokokeesta Petri sai 25 pistettä, joka vastasi vertaisryhmän keskiarvoa. 
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 4.3 Tasokokeen tulos ja tulosten analysointia 

 

 Kohdassa 3.5 kuvailtu tasokoe koostui neljästä eri osiosta. Ensimmäi-

sessä seurattiin lukujen ymmärryksen ja lukusymbolien piirtämisen taitoa, toisessa 

lukujen osittamista, kolmannessa osiossa lukujen kardinaalisuuden hahmottamista 

sekä hieman aritmeettisten taitojen omaksumista ja neljännessä murtolukujen hah-

mottamista. Viimeisintä osiota ei otettu tasokoeryhmien vertailussa huomioon, sillä 

tavallista päiväkotiopetusta saavat lapset eivät olisi suoriutuneet tehtävästä. Tosin 

suurin osa heistä kuitenkin tunnisti ja osasi nimetä puolikkaan. Ajankäyttöä tasoko-

keen suorittamiseen ei ollut rajattu. En sakottanut peilikuvana piirretyistä numeroista, 

jos lapsi kuitenkin tunnisti ja ymmärsi myöhemmin paperista oikein päin kirjoitetun 

numeron oikein.  

 

Alla olevasta taulukosta ilmenee tasokokeeseen osallistuneiden lasten saamat tehtä-

väkohtaiset pisteet, kunkin tehtävän maksimipistemäärät, lasten yhteenlasketut pis-

teet sekä pisteiden ryhmäkohtaiset keskiarvot. Taulukon alla tehtävien piste-erot pyl-

väsdiagrammien avulla havainnollistettuina. 

 

 

 Opetusryhmä:        

  Petri Jussi Kaisa Anna Pekka Timo Liisa max.  keskiarvo 

1.osio 10 10 9 10 9 8 8 11 9,1 

2.osio 3 6 6 6 4 6 6 6 5,3 

3.osio 12 17 16 18 12 18 18 18 15,9 

yhteensä: 25 33 31 34 25 32 32 35 30,3 

 

 

Vertaisryhmä:        

 Maisa Juuso Topi Lilli Sami Victor Siiri  max, keskiarvo 

1.osio 9 10 8 9 10 6 9 11 8,7 

2.osio 6 1 0 3 3 2 6 6 3 

3.osio 14 14 12 18 12 4 18 18 13,1 

yhteensä: 29 25 20 30 25 12 33 35 24,9 

          



35 

 

 

 
 
 

Taulukko 1. Pylväsdiagrammi kuvaa tehtäväkohtaisten keskiarvojen eroja ryhmien välillä 

 

Tasokoe osoitti selvän eron tutkimus- ja vertaisryhmän välillä. Kuten taulukko ja 

pylväsdiagrammit osoittavat, ei eroja ole niinkään lukujen piirtämisessä (tehtävä 1), 

vaan ne tulevat sitten lukujen osittamisessa (tehtävä 2) sekä aritmeettisissa tehtävissä 

(tehtävä 3). 

 

Lisäksi tutkimusryhmään kuuluneet lapset suorittivat tehtävänsä suurin piirtein puo-

let nopeammin kuin vertaisryhmän jäsenet. Vertaisryhmästä lähes kaikki tarvitsivat 

palikoita tukenaan yhteenlaskutehtävissä. 

 

 

 4.4 Mielekkäämpi opetustuokio  

 

Opetustuokiosta saa lapselle mielekkäämmän pienillä asioilla kuten tarjoamalla hä-

nelle tilaisuuden valita mielivärinsä kirjoitustehtäviin, olemalla kannustava sekä 

luontevalla small-talkilla. Varsinkin kun yhdellä oppilaallani oli aina selvästi keskit-

tymisvaikeuksia, sain mukavalla ja rennolla small-talkilla hänet aina uudestaan to-

viksi mukaan tehtävien pariin. 
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”Kuvitellaan että sinä olet huippuunsa viritetty matematiikkarobotti ja ilman sinun 

apuasi tämä tehtävä jää ratkaisematta ikuisiksi ajoiksi.” 

Virheisiin, sekä omiin että lapsen, tulee suhtautua rennosti ja jos mahdollista, saada 

jotain mukavaa irti niistäkin. Esimerkiksi tein yhden tytön kanssa sopimuksen, jolla 

loimme virheistä vähemmän harmillisia. 

”Aina kun tulee numeron kirjoitusvirhe, sen voi sutata ja piirtää siitä esimerkiksi 

kukkasen tai kärpäsen”.  

Näin tyttö ei kokenut virhettään pahana takaiskuna, vaan ohitti sen tuollaisella haus-

kahkolla rutiinilla ja kirjoitti hymyillen numeron sutatun perään oikein.  

 

Salamapelissä voi vaihtelun vuoksi käyttää välillä kahta tai kolmeakin rasiaa. 

 

Murtolukujen parissa voi antaa lasten keksiä toisilleen murtolukupiirakat siten että 

kuka seuraavana onkin tulossa opetustuokioon, voi aloittaa kaverinsa juuri häntä var-

ten tekemästä piirakasta. Lapsi voi myös koettaa koota itselleen kokonaisen piirakan 

erikokoisista osista ja ratkaista sen. 

Suullisia kysymyksiä on hyvä viljellä tavallisen opetuksen ohessa, esimerkiksi kes-

ken salamapeliä jos pöydällä on 22 legoa, voi kysyä:  

”paljonko tulee jos tähän lisätään vielä 2 legoa?”  Tulee 24. ”Entä jos siihen lisä-

tään vielä 3 legoa?” ja niin edelleen. Tällaiset harjoitukset sujuvat nopeasti sekä 

poikkeavat hieman rutiinista ja värittävät täten opetustuokiota. Tämä oli nopea ja 

tehokas apu kymmenylityksien harjoitteluun kun mentiin yli 20:n, 30:n ja joidenkin 

oppilaiden kanssa yli 40:n. 

  

Myönteisten matematiikan asenteiden kannalta on tärkeää huomioida lapsen tarve 

onnistua ja saada jotakin aikaan. 

Opetustuokioiden aika oli alun perin rajattu noin 5-10 minuuttiin. Tämä opetusaika 

kuitenkin käytännössä vaihteli sekä lasten keskittymiskyvyn että opetusaiheen mu-

kaan. Maksimissaan tuokiot kuitenkin kestivät 15 minuuttia. 

Toisinaan voi antaa lapselle vain numeron ja seurata tällöin millä menetelmällä lapsi 

kasaa kyseisen joukon, laskeeko hän palikat yksi kerrallaan vaan alkaako hän kasaa-
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maan ryhmää useampien tuntemiensa joukkojen pohjalta. Jälkimmäiseen menetel-

mään lasta tulisi kannustaakin. 

Samoin voi toimia murtolukujen parissa: Lapselle voi antaa paperilla luvun 2/3 ja 

pyytää tämän jälkeen lasta valmistamaan 2/3 kokoisen piirakan. Murtolukujen paris-

sa on hyvä muistaa käyttää vertauksia lapsia ympäröivästä maailmasta, yhdistää mur-

toluvutkin lasten arkeen. Esimerkiksi vertaus neljäsosiin jakamisesta: Teillä on koto-

na kolme perheenjäsentä ja koira ja päätätte jakaa yhden ison perhepizzan tasan 

kaikkien kanssa. Tällöin pizza jaetaan neljään yhtäsuureen osaan.  

 Murtolukujen opetuksessa aluksi käytetyt kartonkiset ympyrät olivat 

aina taittuneina, vääntyneinä, liukuivat pöydillä tai muuten vaikeat käsitellä, joten 

varsinaista murtolukujen salamapeliä varten valmistin ympyrät ja jaetut osat vaneris-

ta ja maalasin erisuuruisiin osiin jaetut ympyrät erivärisiksi kuten aikaisemmin. Las-

ten vastaanotto näille puisille palasille oli mieluinen: puu tuoksuu hyvälle, se on ko-

vaa ja osat painavat sen verran etteivät ne pikkutöytäisyistä ole sikin sokin pitkin 

pöytää. Niitä voi kasata päällekkäin ja vertailla toisiinsa selkeämmin kuin pahvisia 

vastineitaan. 
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 5 Havaintojen tulkinta ja tutkimuksen luotettavuus 

 5.1. Havaintojen tulkinta 

 

Lasten oppimisen edistymistä kuvaavat päiväkirjamerkinnät, havainnot ja muistiin-

panot, viittaavat opetusmenetelmän tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Salamapelin 

perusidea, nopea havainnointi haastoi lapsen keskittymään tehtäviin täysillä ilman, 

että se lapsesta tuntuisi raskaalta tai epämiellyttävältä. Lapset saapuivat opetustuoki-

oihin iloisina ja myös lähtivät jatkamaan leikkejään tuokion jälkeen hyvillä mielin. 

Oppimistuloksista on havaittavissa, että lasten oli helppoa lähestyä matemaattisia 

ongelmia konkreettisten pelien avulla. Aluksi opetustila sijaitsi keskeisellä paikalla 

päiväkotia, jossa ympärillä oli hälinää ja vilskettä. Tehtävien edetessä haastavam-

miksi joidenkin lasten keskittyminen selvästi kärsi ympärillä olevasta melskeestä. 

Tämän jälkeen pyrimme järjestämään opetuksen rauhallisemmassa tilassa, joka sel-

västi edesauttoi kyseisten lasten paneutumista tehtäviin. 

Tasokokeen tulosten ja oppimispäiväkirjan pohjalta tekemieni havaintojen perusteel-

la näyttäisi selvältä, että lapset ovat kiinnostuneita ja kykenevät oppimaan huomatta-

vasti vaativampia tehtäviä kuin mitä heidän ikäisiltään odotetaan. Lisäksi oppimis-

päiväkirjan tarkastelu osoittaa, että huolimatta opetustuokioiden lyhyestä kestosta 

lasten matemaattinen osaaminen kehittyi jatkuvasti eikä minkäänlaisia oppimisen 

rajoja tämän tutkimuksen puitteissa tullut vastaan. Vaikka useat tuokiot alkoivatkin 

suunnitelman mukaisesti jo aikaisemmin opitun kertaamisella, ei lapsissa ollut ha-

vaittavissa tylsistymistä vaan pikemminkin onnistumisen iloa omasta osaamisestaan. 

Opetustuokioiden määrä ei kulkenut täysin käsi kädessä tasokoemenestyksen kanssa, 

sillä eniten opetuskertoja saanut poika menestyi kokeessa vertaisiaan huonommin, 

kun taas vähiten opetuskertoja saanut tyttö menestyi tasokokeessa parhaiten. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä on vaikea arvioida kodin tai muun ympäristön tukea 

lasten matemaattisessa osaamisessa, mutta tutkimuksen pääpaino olikin suunnattu 

kunkin lapsen osaamisen lähtö- ja lopputilanteen vertailuun. Opetuskokeiluun osal-

listuneet lapset menestyivät tasokokeessa selvästi vertaisryhmää paremmin ja suoriu-

tuivat samoista tehtävistä huomattavasti nopeammassa ajassa. 
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Havaintojen tulkintaa on tukenut videomateriaalin läpikäyminen jälkikäteen. 

 5.2 Toimintatutkimuksen luotettavuus yleensä 

 

Toimintatutkimuksessa tutkija on aina aktiivinen toimija, joka osallistuu tutkies-

saan myös samalla kehittämistyöhön. Toimintatutkimus on siis väistämättä ar-

vosidonnaista ja sillä on tutkittavaan kohteeseen ainakin jossain määrin subjektiivi-

nen lähestymistapa (Heikkinen 2001, 179; Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40). Eskolan 

ja Suorannan (1998, 225) mukaan toimintatutkimuksen luotettavuutta tulisi tarkastel-

la suhteessa toiminnan kehittämiseen, eli saatiinko aikaan muutosta, johon pyrittiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston tehtävä on toimia tutkijan apuna, kun hän pyrkii 

ymmärtämään ja rakentamaan teoreettisesti kestäviä näkökulmia tutkittavasta ilmiös-

tä. Aineistot ovat usein laajoja ja vaikeasti hallittavia ja laadullista tutkimusta arvioi-

taessa on olennaista myöntää, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline. Niin 

aineiston keräämiseen kuin sen analyysiin liittyy aina tutkijan oma tulkinta. Aineis-

ton analyysin tarkoituksena on selkeyttää kerättyä aineistoa ja tuottaa uutta tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Pyrkimyksenä on tiivistää aineistoa siten, että sen informaatio-

arvo kasvaa, mutta mitään olennaista ei jää pois. (Eskola & Suoranta 1999, 62; 138; 

146.) 

 

Niin havaintoihin kuin aineiston analyysiin liittyy aina tutkijan oma tulkinta. Täten 

pääasiallinen luotettavuuden kriteeri laadullisessa tutkimuksessa on tutkija itse ja 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Kokemattomana tutkijana 

olen voinut opetustilanteissa jättää joitakin yksittäisiä seikkoja huomaamatta ja kir-

joittamatta päiväkirjaan. Tarkastellessani päiväkirjaa kokemattomuuteni tuli konk-

reettisesti esiin. Siinä ilmeni muutamia kohtia, joissa olisin voinut esittää lapselle 

lisäkysymyksiä joidenkin ratkaisujen suhteen. Huomaan myös jälkeenpäin, etten toi-

sinaan opetustilanteen hektisen luonteen vuoksi ehtinyt aivan kaikkia huomioitani 

kirjoittamaan ylös päiväkirjaan. Tällöin vähemmän tärkeät huomiot jäivät tärkeäm-

miltä vaikuttaneiden seikkojen varjoon. En usko kuitenkaan että mitään niin huomat-
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tavaa seikkaa olisi jäänyt huomioimatta joka voisi vaikuttaa tutkimustuloksiin tai 

niiden luotettavuuteen ja yleistettävyyteen.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat riippuvaisia tutkimuksen osallistujista, sillä osallistujat 

ovat itse subjektiivisesti vaikuttamassa tutkimuksen etenemiseen. Näin ollen opetus-

kokeilun tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä niin tässä kuin muissakaan 

toimintatutkimuksissa. Tulokset ovat minun subjektiivinen näkökulmani tutkittavasta 

ilmiöstä. Kuitenkin Alasuutarin mukaan tutkimustulosten riittävän yksityiskohtaisen 

ja monipuolisen selittämisen kautta voi yksittäinenkin tulos olla esimerkki laajem-

masta todellisuudesta (Alasuutari 1994, 215). Tulosten yleistämistä voi myös edistää 

vahvistuvuudella, joka tarkoittaa tehtyjen tulkintojen vertaamista muihin vastaavia 

ilmiöitä tarkasteleviin tutkimuksiin (Eskola ja Suoranta 1998, 213; Alasuutari 1994, 

217).  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on olemassa lukuisia suuntauk-

sia. Tässä tutkimuksessa laadullisen analyysin arviointiperusteina käytetään Mäkelän 

(1990) ehdottamaa aineiston merkittävyyttä, aineiston riittävyyttä, analyysin katta-

vuutta sekä analyysin arvioitavuutta ja toistettavuutta. 

 

 5.3. Aineiston luotettavuus 

 

Aineiston merkittävyyttä arvioitaessa tutkijan on perusteltava, että kyseinen tutki-

musaineisto on yhteiskunnallisesti merkitsevä ja analysoimisen arvoinen (Mäkelä 

1990, 47–59). Useissa tutkimuksissa on todettu oppimisvaikeuksien olevan yhteyk-

sissä myöhemmällä iällä syrjäytymiselle, työttömyydelle ja jopa rikollisuudelle (mm. 

Lepola ja Hannula 2006). Oppimisvaikeuksien mahdollisimman varhaisella tunnis-

tamisella voi olla lapsen tulevaisuuden kannalta ratkaiseva merkitys. Tässä tutkimuk-

sessa toteutettu yksilöopetuskokeilu antoi vahvoja viitteitä sen tehokkuudesta mate-

matiikan oppimisen kannalta. Siten sekä tutkimuksen että sen aineiston voi todeta 

olevan yhteiskunnallisesti merkitsevä. 

 



41 

 

 

Mäkelän (1990, 52-53) mukaan laadullisen aineiston riittävyyttä on usein hankala 

arvioida. Aineiston riittävyyttä kuvataankin usein termillä aineiston kyllääntyminen. 

Kyllääntymisestä voidaan puhua, kun aineistoa kerättäessä uudet tapaukset eivät 

enää tuo uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa kohdejoukkona oli 

seitsemän lasta. Aineistoa analysoitaessa havaittiin, että jokaisen lapsen kohdalla 

tapahtui oppimista opetustuokioiden edetessä. Uudenlaisia tapauksia ei ilmennyt. Jos 

tutkimuksen kohdejoukkoa olisi kasvatettu, tutkimustulokset olisivat luultavasti ol-

leet samankaltaiset. Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on kuitenkin huomioi-

tava että tutkimusjoukkona oli alun perin vain yhdestä yksittäisestä päiväkodista vali-

tut lapset, joten se on siinä suhteessa periaatteessa verrattavissa yksittäisen tapauksen 

tutkimiseen. Lisäksi sillä, että kohdejoukoksi valittiin vain seitsemän lasta, on vaiku-

tusta tutkimustulosten yleistettävyyteen. Eskolan ja Suorannan mukaan (1999) kaikki 

kvalitatiiviset tutkimukset ovatkin tavallaan tapaustutkimuksia, sillä toisin kuin tilas-

tollisessa tutkimuksessa niiden tarkoituksena ei ole tehdä samalla tavalla yleistäviä 

päätelmiä. Yleistyksiä tehdään aineiston pohjalta tehdyistä tulkinnoista. Yleistettä-

vyyden kriteerinä voidaan myös pitää kohdejoukon järkevää kokoamista (Eskola & 

Suoranta 1999, 66). Tutkimuksessani tämä toteutui siten, että lapset valittiin tavalli-

sesta päiväkodista ja valinta suoritettiin päiväkodin henkilökunnan toimesta. Kohde-

joukko sisälsi sekä tyttöjä että poikia ja kaikki ryhmän lapset vaikuttivat täysin nor-

maaleilta ja kaikki valitut osallistuivat opetustuokioihin.  

 

 

 5.4. Analyysin ja tulkinnan luotettavuus 

 

Jotta tutkimusaineistosta tehdyt tulkinnat eivät perustuisi satunnaisiin poimin-

toihin aineistosta, on aineisto käytävä tarkkaan ja huolellisesti läpi. Tällöin voidaan 

puhua analyysin kattavuudesta. On aina mahdollista, että kokemattomana tutkijana 

olen tutkimustilanteessa tiedostamattani poiminut tiettyjä havaintoja ja jättänyt huo-

mioimatta toisia. Koska useat opetustilanteet videoitiin, olen pystynyt kuitenkin tar-

kastelemaan jälkikäteen näitä tuokioita kriittisemmin ja ulkopuolella itse tilanteesta. 



42 

 

 

Näin ollen uskon, että aineistosta tehdyt havainnot ja tulkinnat eivät ole sattumanva-

raisia ja voidaan puhua analyysin kattavuudesta.  

 

Mäkelän (1992, 59) mukaan kvalitatiivisessa analyysissa on tärkeää, että tutkimuk-

sen lukija saa tarkan kuvan siitä, miten tutkija on päätynyt raportissa esittämiinsä 

tuloksiin. Kun lukijalle annetaan mahdollisuus seurata tutkijan päättelyä läpi koko 

tutkimuksen, analyysin arvioitavuuden kriteeri täyttyy. Toisenkin tutkijan pitäisi pys-

tyä siten tekemään vastaavanlaiset tulkinnat samasta aineistosta. Raportissani pyrin 

kuvailemaan tutkimusmenetelmää, aineistonkeruuta ja siihen liittyviä opetustuokioita 

sekä tutkimustuloksista analysoituja johtopäätöksiä mahdollisimman yksityiskohtai-

sesti. Lukija saa kuvan siitä, miten tutkimustuloksiin on päädytty ja arvioitavuuden 

lisäksi myös analyysin toistettavuuden kriteeri täyttyy. (Mäkelä 1990, 53-54; Eskola 

& Suoranta 1999, 65.)  
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 6 Tulosten tarkastelua 
 

Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää 5-6-vuotiaille lapsille rationaalisesti etene-

vää intensiivistä matematiikan yksilöopetusta ja seurata opetuksen vaikutusta lasten 

matemaattisen ajattelun kehittymiseen opettajan havaintojen, muistiinpanojen sekä 

tasokokeiden avulla. Tutkimuksen ohessa voitiin selvittää, miten lapset omaksuvat ja 

kokevat tällaisen toiminnallisen opetusmetodin osana päiväkodin muuta toimintaa. 

Pyrin myös selvittämään mitä mahdollisia haasteita, esteitä tai esimerkiksi lasten 

kypsymättömyyteen liittyviä rajoja oppimistilanteissa ilmenee, kun lapsille tarjotaan 

selvästi vaativampia matematiikan tehtäviä kuin mitä heidän ikäisiltään tavallisesti 

odotetaan. Tutkimus oli kokeiluluontoinen ja ensimmäinen laatuaan. Tutkimusta oh-

jasi halu ymmärtää ja kehittää lasten matematiikan opetusta sekä samalla uteliaisuus 

kyseistä ilmiötä kohtaan.  

Tutkimuksen hypoteesina oli luottamus siihen, että esikouluikäisten matematiikan 

opetusta on varaa kehittää ja että lasten varhainen altistaminen matematiikan pariin 

takaisi parempia oppimistuloksia lapsen tulevaisuudessakin. 

 

 6.1.1 Opetusmenetelmän arviointi 

 

Oppimispäiväkirjan muistiinpanojen analysoinnin perusteella opetusmenetelmä 

osoittautui varsin tehokkaaksi ja mieluisaksi. Päiväkirjan mukaan lähes jokainen ope-

tustuokio vei lasta pidemmälle matemaattisen osaamisen sektorilla. Lapset tottuivat 

opetusrytmiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen opettajan kanssa luontevasti ja nope-

asti. En usko yhdenkään oppilaista kokeneen opetustuokioita tylsäksi tai pelkäksi 

leikkimiseksi eikä kukaan lapsista milloinkaan kyseenalaistanut opetusta tai tiedus-

tellut miksi näitä juttuja pitää opetella. Sen sijaan päiväkirjamerkinnät opetustuokioi-

den mielekkäistä tapahtumista sekä lasten omista oivalluksista tukevat opetustuoki-

oiden mielekkyyttä ja tarpeellisuutta. Uskon, että osa lapsista huomasi itsekin oppi-

vansa koko ajan uutta asiaa nopeasti ja mielekkäästi ja olivat tästä itsekin varsin in-
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noissaan. Lasten into ja kiinnostus toimivatkin opetuskokeilun ensi metreiltä saakka 

yhtenä tutkimuksen kantavana voimana.  

 

Opetusmenetelmässä korostettiin konstruktivistisen sekä Piaget`n oppimiskäsityksen 

lailla lapsen aktiivista roolia oppijana. Salamapelissä lasta edellytettiin havainnoi-

maan lukumääriä, selittämään havaintojaan opettajalle sekä kirjaamaan paperille 

omat havaintonsa (lukumäärän). Myös Hartikainen ja kumpp.(2001, 86) näkevät esi-

opetuksessa tärkeänä, että lapsi saisi kehittää lukukäsitettään monimuotoiseksi kokei-

lemalla ja tekemällä havaintoja konkreettisten määrien avulla. Heidän mukaansa las-

ta tulisi myös houkutella kielellisesti selittämään ja kuvaamaan tapahtumia. 

 

Yksilöopetus antoi lapselle mahdollisuuden keskittyä täysin omaan suoritukseensa ja 

mahdollinen epäonnistuminen jäi vain kannustavan opettajan ja lapsen itsensä väli-

seksi asiaksi. Tällainen kahdenkeskinen kommunikointi huomioi myös sosiaalisesti 

aremmat oppilaat ryhmäpaineen tai keskinäisen vertailun loistaessa poissaolollaan. 

Haastavampien oppilaiden parissa yksilöopetuksen edut tulivat myös esiin. Heidän 

kanssaan työskennellessä menetelmä antaa mahdollisuuden edetä opiskelussa oppi-

laan senhetkisen mielenkiinnon, vireystilan ja mieltymysten ehdoilla. Yksilöopetuk-

sella varmistetaan myös se että jokainen oppilas on varmasti ymmärtänyt opetettavan 

asian. 

 

Tällainen opetusmenetelmä auttaa välttämään lapsen mahdollisten sairas- tai loma-

poissaolojen vuoksi opetuksesta jälkeen jäämisen tarjoamalla yksilöllistä opetusta 

joka perustuu aina edellisen opetuskerran pohjalta tehtyyn opetussuunnitelmaan, oli 

taukoa edellisestä opetustuokiosta sitten kaksi päivää tai kaksi viikkoa. Menetelmä 

myös helpottaa mahdollisten oppimisvaikeuksien varhaista havaitsemista.  

 

Yksilöopetukselle löytyy aina myös kritiikkiä, lähinnä yhteistoiminnallisen oppimi-

sen kannattajien keskuudessa. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, 

että etenkin matematiikan esiopetusta kehitettäessä tulisi vakavasti harkita yksilö- tai 

vähintään pienryhmäopetukseen siirtymistä.  
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Opetuksen intensiivisyys ja salamapelin luonne näyttäisivät lisäävän lapsen keskit-

tymistä tehtävien suorittamiseen. Tavallisesti opetustuokioiden kesto oli 5-10 mi-

nuuttia. Toisinaan tuokion kesto venähti lähelle 15 minuuttia, joka alkoi näkyä lapsen 

keskittymisen herpaantumisena ja ehkäpä jopa jonkin asteisena pitkästymisenä. Täl-

laista herpaantumista tai pitkästymistä on syytä välttää jotta opetustuokiot pysyvät 

mielekkäinä. On tärkeää että lapsi poistuu opetustuokioltaan hyväntuulisena ja mie-

lissään. 

Päiväkotipäivän kesto on useiden lapsien kohdalla tavallisesti pidempi kuin alakoulu-

laisen koulupäivän kesto, joten siihen voisi hyvinkin sisällyttää 5-10 minuuttia yli-

määräistä matematiikan opetusta muutamana päivänä viikossa.   

  

 6.1.2 Päiväkirja ja videoanalysointi 

 

Lapset tuntuivat pitävän haasteista ja olivat muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun 

ottamatta innokkaita saapumaan opetustuokioihin. Päiväkirjamuistiinpanoja tarkas-

tellessani lapset hämmästyttivät minut uuden tiedon omaksumiskyvyillään suhteutet-

tuna opetusaikaan. Merkittävää myös on, että minkäänlaisia selviä rajoja ei oppimis-

tilanteissa tullut vastaan. Toiset oppilaat tarvitsivat enemmän aikaa jonkin tietyn asi-

an ymmärtämiseen kuin toiset, mutta olennaista on, että kaikilla oppilailla havaittiin 

selvää matemaattisten taitojen kehitystä koko opetusjakson ajan.  

Etenkin alussa Lego-palikat olivat tärkeässä roolissa lapsille opetuksen tukena. 

 

Rauhallisemman opetuspaikan tarpeen ilmaiseminen kertoo puolestaan lasten mie-

lenkiinnosta opetusta kohtaan sekä siitä miten tosissaan lapset näihin tehtäviin suh-

tautuivat. Päiväkirjamerkintöjen sekä videoanalysoinnin perusteella onnistuimme 

pelien ja leikkien avulla luomaan lapsille myönteisen asenteen matematiikkaa koh-

taan. Tässä valossa tarkasteltaessa tämä opetuskokeilu loi erinomaiset edellytykset 

lasten matemaattiselle oppimiselle myös jatkossakin, sillä useimpien tutkimusten 

mukaan asenteilla opeteltavaan asiaan on ratkaiseva vaikutus oppimistuloksiin. 
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 6.1.3 Tasokoe 

 

Yleisesti tuloksia tulkitessani keskityn pääsääntöisesti opetusryhmän lasten alku- 

sekä lopputilanteen vertailuun. Tasokoe mahdollisti kuitenkin vertaamisen saman-

ikäisiin, samassa päiväkodissa oleviin ja samaa esiopetusta saaviin lapsiin. Vaikka 

opetusryhmä ja vertailuryhmä olivat melko pieniä, voi tasokokeen tuloksista silti 

nähdä opetuksen vaikutuksen lapsiin. Erot opetusryhmän ja vertaisryhmän välillä 

olivat odotustemme mukaisia. Opetusryhmän oppilaat suoriutuivat lukujen osittamis-

tehtävistä, lukujen kardinaalisuuden hahmottamisesta sekä aritmeettisista tehtävistä 

keskiarvoltaan merkittävästi vertaisryhmäänsä paremmin. 

Tasokoemenestys ei kuitenkaan ollut täysin verrannollinen pidettyjen opetustuokioi-

den määrään, sillä tyttö jolle kertyi vähiten opetustuokioita sai parhaat pisteet taso-

kokeesta kun taas eniten opetustuokioita saanut poika sai opetusryhmän huonoimmat 

pisteet. Erot eivät toki opetusryhmän oppilaiden välillä olleet suuria. Tämä tulos ker-

too paljon myös kodin ja ympäristön merkityksestä matemaattisten taitojen oppimi-

sen tukena.  

6.1.4 Yleistä 

 

Tällaisen opetusmetodin avulla opettaja pystyy paremmin arvioimaan oppilaansa 

todellista osaamista ja suhteuttamaan tasokoearvosanat oppilaan todelliseen tasoon. 

Opettaja huomaa, jos lapsella on tyypillistä alisuoriutua kokeissa tai eteneekö lapsi 

joissakin koetehtävissä arpomalla vastauksia. 

Itse olen erittäin tyytyväinen opetuskokeiluun ja sen tuloksiin. Tulokset rohkaisevat 

jatkamaan opetusta sekä kehittämään sitä yhä entisestään. Nämä positiiviset tutki-

mustulokset vahvistavat käsitystä, että systemaattinen matematiikan opettaminen 

voitaisiin aloittaa jo viisivuotiaille. Myös Malaty on aiemmin tutkimuksissaan huo-

mannut että viisivuotiaat oppivat hyvin sen, mitä koulussamme tarjotaan seitsemän 

vuotiaille syyslukukaudella. (Malaty 1997, 88). Tutkimuksen varsinaisiin hyötyihin 

saadaan varmistus vasta useiden vuosien jälkeen, kun lasten koulumenestystä seura-

taan ala- ja mahdollisesti yläkoulunkin puolella. 
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Lapset eivät ole esteenä syvemmälle oppimiselle. Heillä on tiedonjano, älylliset val-

miudet ja halu oppia uutta. On ainoastaan kyse siitä millaista opetusta heille tarjo-

taan. 

 

 6.2 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimuksia 

 

Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on syytä ottaa huomioon kohdejoukon pieni koko. 

On myös syytä mainita, että suuri osa tekijöistä, jotka vaikuttavat lapsen oppimiseen 

ja matemaattiseen osaamiseen, jätettiin huomiotta. Näitä tekijöitä ovat muun muassa 

lasten lahjakkuus, motivaatio, keskittymiskyky sekä kotiolosuhteet kuten vanhemmat 

sisaret ja vanhempien osallistuminen arkipäivän matematiikan opettamisesta lapsil-

leen. Pitää myös huomioida että samat edellä mainitut lapsen oppimiseen ja osaami-

seen vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet ja olosuhteet koskevat myös tasokokeen 

vertaisryhmän jäseniä. Pääpaino tulosten tarkastelussa onkin suunnattu opetusryh-

mään kuuluneiden lasten alku- sekä lopputilanteen vertailuun. Aineistonkeruumene-

telmänä käytettiin suoraa havainnointia. Huomiot sekä tulokset kirjattiin lapsikohtai-

sesti oppimispäiväkirjaan. Toisinaan tuokiot videoitiin saadaksemme monipuoli-

semman kuvan tutkittavasta aiheesta. 

Lasten vanhempien suhtautuminen ylimääräiseen matemaattisen opetuksen tarjoami-

seen oli selvästi positiivinen, sillä kaikkien opetusryhmään kysyttyjen lasten van-

hemmat antoivat mielellään luvan lastensa osallistumisesta opetuskokeiluun. 

 

 6.2.1 Kokeilusta käytäntöön 

 

Käyttämämme opetusmenetelmän ydin on, että opettaja opettaa yhtä lasta kerrallaan. 

Tällainen yksilöopetus voi tietenkin olla laajemmin taloudellisesti mahdollista vain, 

mikäli opetustuokiot ovat lyhyitä ja oppiminen käytettyyn aikaan nähden nopeaa. 

Isompaa ryhmää tai esimerkiksi koko päiväkodin lapsikatrasta opetettaessa opetus-

menetelmä vaatii aikaa niin runsaasti, että opettajan tulisi olla päiväkodin työntekijä. 

Tällöin tarvitaan yksilöopetusta pitävän aikuisen lisäksi todennäköisesti toinen aikui-

nen, joka samalla valvoo ryhmän muita lapsia. 
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Toteutuessaan tällainen esiopetuksen matematiikan kehittyminen aiheuttaisi kehitys-

paineita myös normaalin koulun matematiikan opetukselle. Käytännössä se tarkoit-

taisi matematiikan opetussuunnitelman täydellistä muokkaamista. Loivin käynnistys 

tällaisen hankkeen järjestämiselle olisi matematiikkapainotteisten päiväkotien ja kou-

lujen lisääminen. Tässä vaiheessa olisi myös hyvä samalla selvittää, kannattaisiko 

lukiotyylinen lyhyt ja pitkä matematiikka ottaa käyttöön jo ala-asteelta lähtien. Lyhyt 

matematiikka voisi vastata nykyistä matematiikan opetusta ja pitkä/syventävä mate-

matiikka kehitettäisiin jatkamaan tämän tyylisen tehostetun matematiikan esiopetuk-

sen oppilaiden opetusta. Tehostamalla matematiikan esiopetusta voitaisiin mahdolli-

sesti vähentää varsinaisen ala- ja yläkoulun matematiikan erityisopetuksen tarvetta.  

 

 6.2.2 Opettaja osa päiväkodin henkilökuntaa? 

 

Opetustuokioiden järjestäminen sopivina kellonaikoina rikkomatta päiväkodin ru-

tiineja oli haastavaa. Myös lasten sairastelut ja lomailut muuttivat toisinaan suunni-

telmia. Näiden seikkojen seurauksena eri lapsille kertyi hyvinkin eri määrä opetus-

tuokioita. Lasten uuden tiedon omaksuminenkin on hyvin yksilöllistä. Vaikka eri 

oppilailla olisi yhtä monta opetustuokiota takanaan, voi heidän tasoeronsa olla silti 

merkittävä.  

 

Jos opettaja kuuluisi päiväkodin henkilökuntaan, opetuskertojen järjestäminen olisi 

huomattavasti vaivattomampaa. Samalla opettaja voisi tarvittaessa ”tasapäistää” tai 

säädellä oppilasmateriaalia tarjoamalla enemmän kertaustehtäviä tietoa nopeammin 

omaksuville ja taas tarjoamalla lisätuokioita heikommin pärjääville. Munterin (1993) 

mukaan tutkijan, jolla ei ole kokemusta lapsista tai joka on ulkopuolinen lapsen maa-

ilmasta, voi olla vaikea päästä hyvään vuorovaikutussuhteeseen lapsen kanssa. Ai-

dointa tietoa lapsesta voi saada tutkija, joka on lapselle jo ennestään tuttu ja kuuluu 

lapsen jokapäiväiseen maailmaan. (Munter 1993, 242-246.) Vaikka itse en kuulunut-

kaan päiväkodin henkilökuntaan, lasten lähestyminen oli minulle luontevaa ja lasten 

vierastaminen loppui viimeistään jo toisen opetustuokion jälkeen. Joillekin lapsista 

opettajan vaihtuminen saattoi olla jopa raikas tuulahdus arkeen. 
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 6.3 Jatkotutkimuksia 

 

Jo aineistoa kerätessäni mielessäni heräsi kysymys voisiko tällaista menetelmää käyt-

tää vieläkin nuorempien lasten opettamiseen. Mitä pidemmälle tutkimukseni eteni, 

sitä varmemmaksi tulin, että voisi. Olisi mielenkiintoista myös tutkia voisiko tällaista 

opetusmenetelmää muokata pienryhmäopetukselliseksi ja samalla laskea mahdolliset 

kustannusarviot opetuksen järjestämiselle käytännössä. Pienryhmäopetuksellisuus 

loisi varmasti edullisemmat olosuhteet tällaisen opetuksen realistiselle toteuttamiselle 

nykyisten kuntien säästövimmojen keskellä. Pienryhmäopetuksessa voisi esimerkiksi 

olla kolme oppilasta ryhmässä, kukin omalla vuorollaan vastaisi kysymykseen ja 

kaksi muuta seuraavat tarkkana, hiljaa ja vertaavat mielessään kaverinsa tulosta 

omaansa. Jos tasoero kasvaa ryhmässä suureksi, voi oppilaita vaihdella ryhmien kes-

ken. Tämä kuitenkin saattaisi herättää lisäkysymyksiä esimerkiksi vertaispaineen 

kasvamisen ja kavereidensa edessä epäonnistumisen vaikutuksista oppimistuloksiin.  

 

Opetuskokeilun kohdejoukon laajentuessa mahdollisten lisätutkimusten myötä yhte-

nä jatkotutkimuksena voisi tarkastella tehostetun matematiikan esiopetuksen vaiku-

tuksia esimerkiksi ala- ja yläkouluikäisten matematiikan erityisopetustarpeeseen. Jos 

esimerkiksi koko päiväkodin lapsikatras saisi tällaista opetusta, seurataan heidän me-

nestymistään ala-asteen ajan ja tarkastellaan kuinka moni tästä joukosta joutuu eri-

tyisopetukseen matematiikan vuoksi. 

 

Perinteisestä matematiikan opetuksesta eroavalla opetustavalla opettaminen oli erit-

täin mielenkiintoinen kokemus. Vaikka täydellisen matematiikan esiopetuksen resep-

ti tai yksiselitteinen toimintamalli opetuksen järjestämiselle käytännössä jää edelleen 

lisätutkimusten varaan, tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä esi- ja alkuope-

tuksen opetussuunnitelman kehittelyyn. Tutkimukseni tulokset kertovat millaista tie-

toa jo päiväkoti-ikäiset lapset pystyvät omaksumaan ja samalla tulokset antavat hyvät 

kehykset sille, mitä matematiikan esiopetuksessa on hyödyllistä korostaa ja millaisia 

perusopetuksesta poikkeavia menetelmiä voidaan käyttää. 
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 LIITTEET 
Liite 1. Kirje lasten vanhemmille 

 

 Hyvät vanhemmat! 

     Terveisiä Jyväskylän Yliopiston matematiikan laitokselta. Haluamme   

 kiittää teitä yhteistyöhalukkuudestanne, joka on tehnyt mahdolliseksi   

 parempaan opetukseen tähtäävän tutkimustyömme. 

  

     Kevät ja alkukesä sujuivat todella mukavasti opetuskokeilumme   

 kannalta lasten parissa ja luvallanne jatkaisimme sitä mielellämme   

 myös tulevana talvena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että   

 järjestämme päiväkodissa keskimäärin kolme kertaa viikossa noin 5-10   

 minuutin opetustuokioita, joissa annetaan matemaattista opetusta   

 yhdelle lapselle kerrallaan leikin muodossa. Lasten   

 tietojenomaksuminen oli keväällä huimaa ottaen huomioon   

 opetustuokioiden keston ja määrän. Lapset ovat itse pitäneet   

 kohtaamisistamme, mikä tietysti onkin edellytyksenä oppimiselle. 

  

     Opetustuokioita olemme valokuvanneet ja videoineet jonkin verran.   

 Kaikki materiaali on vain omassa hallussamme eikä yhtään kuvaa mene   

 tulevaisuudessakaan eteenpäin ilman lupaanne. Kuvamateriaalin   

 käsittely on vielä kesken. Kunhan sitä on karsittu ja järjestetty   

 koetamme antaa teille mahdollisuuden nähdä omien lastenne kuvia, jos   

 niin haluatte. Ville Kinnusen pro gradu- työ – ensimmäinen   

 tutkimusraporttimme – on vähitellen valmistumassa ja ilmoitamme,   

 kun se on luettavissa internetissä. Siinäkään ei lapsia tietenkään   

 mainita oikeilta nimiltään eikä heistä ole tunnistettavia kuvia. 

  

 Terveisin, 

  

 Juha Lindqvist, tutkija  xxx-xxxxxxx 

 Lauri Kahanpää, tutkimuksen ohjaaja  xxx-xxxxxxx 
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Liite 2: Tasotesti 

Piirrä luvut :    

 

kolme, _______                seitsemän, ______  

 

kaksitoista, __________        yhdeksäntoista__________ 

 

kaksikymmentäneljä,_________ 

 

kaksikymmentäkuusi, __________  

 

kolmekymmentäviisi, ___________ 

 

neljäkymmentäkahdeksan, __________ 

 

sataviisi, ____________ 

 

satakolmekymmentäseitsemän,________ 

 

neljäsataa,_____________ 

 

????,___________________(isoin minkä muistaa/ 

osaa sanoa) 
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Liite 2: Tasokoe (jatkuu) 

 5 + 1 = 6  

 

Tuleeko muita lukuja yhteenlaskemalla  

myös tulokseksi 6? 

Jos niin mistä luvuista :                 

 

______ + _____ = 6            ______ + _____ = 6 

 

 Mistä luvuista saadaan 10?           _____ +____ = 10                  

 

_____ +____ = 10        _____ +____ = 10         _____ +____ = 

10                  

 

Paljonko on:  

14 + 1 = _              ,                  14 – 1 = _  

 

17 + 1 = _              ,                  17 – 1 = _ 

 

23 + 1 = _              ,             23 – 1 = _ 

 

29 + 1 = _     ,                   30 - 1 = _ 

 

30 + 6 = _              ,                  40 + 7 = _ 

4 + ______  =  6 ,              5 + ______ = 10 

8 + _______ = 12 ,              10 + ______ = 17   
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Liite 2: Tasokoe (jatkuu) 

 

Murtolukupiirakat 

- Teen kaksi kokonaista piirakka eri palasista. Katso-

taan tunnistaako oppilas osien nimet ja saako niistä 

yhtälömuodon. 

(Tätähän ei voi vertailuryhmälle tehdä…) 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat 

KAISA 
 

28.5 Ensimmäinen kerta, oli käynyt villen kanssa numerot 14 saakka 

 6,,9,10,14,16 mallin teko ok, laskemalla ok 

Kaisa miettii ja käsittelee palikoita rauhallisesti 

 

5.6.Salamapeliä kahdella rasialla 

 3+4, ok! 

 5+5, hienoa, kertoo että tietää paljonko on 5+5 

 14, meni melkein 

Piirrettävänä 7 ja 10..Itse kertoi että osaa lukea ja kirjoittaa. 

 

11.6 Salamapeliä kahdella rasialla, murtolukuja 

 6+4, laskemalla 6 ja neljä = 10, 6:n ja 4:n piirto peilikuvana 

 8+5, toisella vilkaisulla, lasku ensin väärin, sit oikein. 

Tiesi itse puolikkaan, jolle annoin termin kahdesosa, käytiin yhdessä kolmasosa, 

keksi itse termin neljäsosa, nämä piirrettiin ja opetin vielä 2 viidesosaa ja 2 neljäs-

osaa. 

____________________________________________________________________

28.9. Kertaus 

Yhdellä rasialla: 

3+3 = 6 Ok, piirtäessä ensin 9        5, ok, laski 2+2+1=5   

4+4 , ok, laski 10-2 !!    5+5, ok       5+5+3, ok 

Muisti miten ½  merkitään, päätteli yhden kolmasosa-termin. 

Opeteltiin kirjoittamaan laskutoimituksen esim 3+3+3=9 

 

7.10. Salamapeliä, murtolukuja 

4 + 4 = 8 ok.        5 + 5 + 2 = 12 , tiesi heti että 5 + 5 = 10 sekä että 5 + 7 = 12 ! Hyvä 

5 + 5 + 5 + 1 = 16  . Laski 10 + 6 = 16. Hyvä!  Numeroiden piirroissa peilikuvia. 

Murtoluvuista  2/3 + 2/6 = 1    ja   1/3 + 1/6 + 2/4 = 1     Omaksuu murtoluvut hy-

vin,pientä tukea. 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

Kaisa oli sairaana sekä lomalla joten seuraava opetustuokio oli vasta 30.10. 

 

30.10. Salamapeliä, murtolukuja 

5 + 5 = 10 , hienosti.       5 + 5 + 4 = 14.  Ok.         5 + 5 + 5 + 5 + 2 = 10 + 10 + 2 =  

22 hyvä! 

Murtoluvut:   1/3 + ½ + 1/6 + 3/6 + 2/4 = 2 .   Hyvin meni!  

 

4.11.Murtolukuja,salamapeliä ja murtolukuja. 

Kaisa tuli Jussin jälkeen, olin jättänyt pöydälle Jussin itsensä tekemän piirakan, joten 

aloitimme murtoluvuilla. Tämä oli selvästi mukavaa, ratkaista kaverinsa tekemä pii-

rakkatehtävä.  

2/4 + 3/6 = 1    Hienosti meni. 

Välissä salamapeliä :   6 + 1 = 7    (palikat vähän eri tavalla järjestelty. 

6 + 3 = 9   Oikein! Ratkaisi siten että tiesi 6 + 4 = 10 ja vähensi siitä yhden!! Hyvä! 

Jatkoin harjoituksen vuoksi suullisesti tästä kyselemällä paljonko on 9-1 , (-1, -1, -1) 

aina vastaukseen kolme saakka. 

10 + 7 = 17  .   10 tunnisti heti , 7 laski yksi lego kerrallaan. 

Kaisa kokosi oman murtolukupiirakkansa 2/3 + 2/6 ja ratkaisi sen. Hyvä! 

 

Kaisalle kertyi siis yhteensä kolme opetustuokiota ennen kesälomaa ja 4 tuokiota 

kesätauon jälkeen. Opetusminuutteja kertyi siis noin 70. 

Tasokoe 

4. Numeroiden piirtoa peilinä runsaasti,osasi kirjoittaa 105 mutta ei osannut 

kirjoittaa numeroina 137 eikä 400. Suurin numero mikä tuli mieleen oli 101. 

5. Osittaminen sujui hienosti, 6/6 pistettä. 

6. Yhteenlaskuissa yksi huolimattomuusvirhe, vähennyslaskuissa tarvitsi 

alkuunpääsemiseksi sanallista tukea, sillä vähennyslaskuja ei ollut ennen 

käsitelty.   

8 + _ =12 meni väärin. (vastasi 3) .  Muut oikein   16/18p 

7. Murtolukupiirakka täysin oikein. 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

PEKKA 
28.5   Ensimmäinen kerta, kertaus siitä mitä oli käynyt Villen kanssa läpi. Nro:t 1-

20, 2:n ja 3:n kirjoitus. 

Taukoa opetuskokeilusta yli 3 viikkoa. 

Salamapeliä:  6 , ok , piirrettiin yhdessä. 

                       11 (=8+3)  ok 

  14 (=10+4) vähän vaikeuksia laskemisessa, ensin 13.. piirto yhdessä.  

  17 (=10+7) melkein, ensin 16.. 

Lopuksi piirrettiin kaikki luvut yhdessä 1-10. 

29.5 Salamapeliä  kahdella eri purkilla 

 5+5 , 9/8, vilkaisu à 10, piirto ok 

 3+3 , hienoa, piirtoon malli 

 6+4 , vaikeuksia 10:n laskemisessa 

 10+1, 16+0, 16+2+2, eli ensin 16, mitäs tulee jos siihen lisää 2,ok, sit-

ten 2, ok.Piirto vaikeata. 

4.6 Salamapeliä  kahdella eri purkilla 

Pekka alkaa tulemaan tutuksi ja on erittäin reipas. 

 8 , heti ok 

 10+2, yksi vilkaisu, ok 

 10+6, ok 

 10+9, (+1+4) 

Vähän vaikeuksia legojen muistamisessa, ts nopeassa hahmottamisessa, piirto melko 

hyvää. 

Käytiin yhdessä 20:n ylitys. 

5.6 Salamapeliä  kolmella eri purkilla 

 4+5, hienoa 

 6+4+2=12, hienoa 

 5+5+5 = 15, hienoa 

 21, ok 

Laskee samalla kun asettelee palikoitaan. Tunnistaa 4:n ryhmän heti, 6:sta ei. 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

9.6 Salamapeliä, sekä murtolukuja! 

 5+4 = 9, ok, piirto mallista 

 12, ei ensimmäisellä vilkaisulla 

 16, hienoa, laski todella nopeasti 

Kokosi itse ilman kehoitusta kaikista erivärisistä palasista omat ympyränsä. 

Termit: ympyrä = kokonainen. Käytiin yhdessä termit puolikas, kolmasosa. 

Päätteli itse termin neljäsosa. Piirto? 

11.6 Salamapeliä kahdella rasialla + lisää murtolukuja 

 4+6, ok 

 8+6 , hienoa 

 10+9, hienoa!! 

Käytiin viidesosa, neljäsosa, kolmasosa sekä puolikas läpi. 

 

Pohdintaa:  On siis alle 60 minuutin opetuksen aikana.. 

Kesätauko 
 

22.9. Kertaus 

3+3=6 ja 4+4=8 hienosti, 5+5+2, vähän vaikea, (6+6+2,4+4+2..), 4+4+4=12 

+ ja = merkin käyttö 

 

24.9 Tuli tosi mielellään mukaan. 

4+4=8, muisti + merkin, tosi hienosti.   5+5+5, laski yksi kerrallaan…piirsi 5 peilinä 

4+4+3 lasku yksi kerrallaan. 

Muisti neljäsosat yms. Käytiin merkinnät läpi ¼, 2/3 jne.. 

 

29.9. + ja = merkin käyttö. Laittoi itse välioven kiinni, eli kaipasi selvästi rauhalli-

sempaa paikkaa. 

5 + 4 = 9 Ok    5 + 5 + 2 = 12  ok    5 + 5 + 5 + 3 = 18. Ok. 

Kysyin paljonko tulee kun 18 lisää 2. = 20, hyvä. Entä 20-1 . = 19 Vastaus tuli tosi 

nopeasti. Hyvä. 



61 

 

 

Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

6.10  

4 + 4 = 8 Hyvä.  5 + 5 = 10 . Hienosti, kuten + ja = merkkikin. 4 + 4 + 3 = 11. Hie-

nosti.  

5 + 5 + 5 + 4 = 19. Ok.  

Puiset murtolukupalaset selvästi mieluisia. Kiva kokeilla keskenään ja tuoksuu hy-

välle. 

Muisti termit 1/3 ja 1/6. Piirakka 2/3 + 2/6 = 1. hyvä. Oppilaan kommentti: Oli kiva 

piirakka!  

 

7.10.  

5 + 5 = 10. Laski samalla kun laittoi palikoita. 

5 + 5 + 3 + 3 = 16. Ei muistanut 6 piirtoa.  5 + 5 + 5 + 5 + 2  = 22.  

Harjoiteltiin ryhmittämään tuo  10 + 10 + 2. Kysyin tuohon +3..meni vaikeaksi. 

 

Syysloma  

20.10  

4 + 4 = 8  Ok. Merkinnät + ja = oikein.   

5 + 5 + 4 = 14 (1 vilkaisu) Tiesi 5+5=10 ja siitä yksi kerrallaan kunnes 14. 

5 + 5 + 5 + 5 = 20 Hyvä. 

Muisti ½ termin.,  piirakka ½ + 2/4 =1, hienosti meni!  

 

23.10  

5 + 5 +3 =13  (1 vilkaisu) ok.   5 + 5 + 5 + 2 = 17  (1 vilkaisu) 5+5=10, 10+7 tuotti 

vaikeuksia. 

5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 24 Meni empien. Tuohon +2 , just ja just, siihen +3, ei onnistu-

nut. 

Tämän jälkeen 10+10 = 17 ?? Herpaantui ilmeisesti. Numero 6 menee peilikuvana. 

2/4 + 1/3 + 1/6 = 1 ja  2/3 + 2/6 =1. Hienosti. Vähän haki termiä 2/4 mutta muisti sen 

itse kuitenkin. 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

27.10. 

4 + 4 +3 = 11 Laski yksi kerrallaan. Tunnisti silti muutenkin. 

5 + 5 + 5 + 2 = 17. Laski hyvin 10 + 5 = 15 ja siihen +2.  

5 + 5 + 5 + 5 + 3 = 23 Ok.  Lisäsin niin että tulee 32. Vaikea. Samoin edelleen vaikea 

10+10=20 

Murtoluvut sujuu: 2/4 + 3/6 = 1  ja  1/3 + 1/6 + ½ = 1. 

 

29.10 

4 + 4 = 8 hienosti.     5 + 5 + 2 =12 hienosti.  5 + 5 + 5 +1 =16 hyvin (10+6)    20 + 2 

hyvin. 

murtolukuja  4/6 + 1/3 + ½ + 2/4 = 2 

 

3.11. 

5 + 5 + 3 = 13. Tulos heti.(Saattoi laskea mielessään samalla kun asetteli palikoita) 

5 + 5 + 5 + 5 = 20     Jatkoi edellisestä yksi kerrallaan. Kannustin laskemaan 10 ryh-

missä. 

5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 24 . Se meni ok. (10 + 10 + 4 )    Tuohon +3 = 27 ok Siihen 

+3=30 ok. 

 

5.11 Legojen asettelu kahden ryppäissä 

8 + 1 = 9 Hienosti.   10 +2 = 12 hienosti.  10 + 8 = 18 ok.  20 + 3 =23 ok. (1 vilkaisu, 

22) 

 20 + 6 = 26 ok. (1 vilkaisu, 27). Konkreettisesti, tässä on 20 ja siihen 6 à  = 26 

 

10.11  

Suoraan murtolukuja   (½ + 3/6) + (2/4 + 1/3 + 1/6) = 2   Ok 

(2/3 + 2/6 ) + ¼ + 1/6 + 2/5     on yksi kokonainen ja loput rujut. 

 

12.11   

3 + 3 + 3 = 9 Laski samalla kun laittoi vaikka kuinka häiritsin sanoen numeroita mie-

livaltaisessa järjestyksessä estääkseni mokoman ratkaisutavan. Hyvä keskittyminen! 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

Kahden ryppäissä:  10 + 4 = 14 Ok.     5 + 5 + 5 + 5  ( + 4 ) = 24  Ok. 

Kysymys oppilaalle: Kuinka monta tuohon pitää lisätä jotta saadaan 27. Palikoiden 

avulla vastaus 3. 

 

17.11.     

Vihko meni läpi hyvin, paitsi 5 + 3 = 9?? 

8 + 2 = 10 Osaa selvästi 4+4=8. Hyvä!      10 + 4 hienosti.   20 +3 hienosti 

4/8 + 1/6 + 1/3 = 1 Hienosti. Selvitti itse palasen 1/8 vaikka palasia oli käytössä vain 

4. 

24.11.Tasokoe. Olisi kovasti halunnut että Timo tulisi ensin mutta tämä ehti jo pihal-

le.  

Numeroiden kirjoittaminen hieman heikompaa kuin keskimäärin muilla opetuskokei-

lun lapsilla. 

6:ssa esiintyy epämääräisyyttä sekä peilikirjoittamista. 

Numeroiden kirjoittaminen 100:n asti hyvää. Sadan ylitys ei onnistu. ( Ei ole tosin 

harjoiteltukaan) 

Esim 105 = 1005, 137 = 10037. Tasaluvut esim 400 tulee oikein. 

Suurin luku 1000. 

Hoksasi 4 + 2 = 6  sekä 3 + 3 = 6  

5+5=10 ja 1+9=10, Muita ei tullut mieleen. 

Seuraavassa tehtävässä 4-1=4 (varmaan erhe sillä kohta osasi kuitenkin 7-1 = 6) 

Nuo hyvin 24 asti, mutta jostain syystä 29+1 ei onnistunut eikä myöskään 30-1. 

Eikä 30+6 ja 40+7. ”Osaamattomuus” alkoi selvästi harmittamaan, mutta rohkaisin 

vähän jatkamaan niin pääsi siitä yli. 

Viimeinen laskutehtävä meni hienosti. 

Samoin murtolukupiirakat täysin oikein. 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

PETRI 
28.5 Ensimmäinen kerta, Villen kanssa numerot 1-10. 

Aluksi nihkeää tulla kesken leikin 

 

8, toisella vilkaisulla malli, laskussa ensin 7, sit oikein 

 10 vaikeaa kun on rauhaton 

Numeroita en käynyt kuin 10 saakka. 

Harjoiteltiin piirtämistä kun meinasi muuten mielenkiinto loppua.  

 

29.5 

 6+2 

 4+2  

 5+4 

Piirrettiin 11 ja 10. Heikko keskittyminen à vaikea laskea. 

 

2.6 Petrillä alkaa olla intoa tulla paikalle, mutta keskittyminen vain ei riitä kuin het-

keksi. 

 4, ok 

 6, ok 

 8, laski 9 

 10,ok 

 5+3, laski 7 , laskiessa sormen kanssa 1:stä lähtien saattaa hypätä jon-

kun palikan yli 

Tietää kyllä numeroiden järjestyksen. 

 

4.6 Salamapeliä 

 7, ok 

 10, meni hienosti 

 10+4, järjestely vaikea, lasku ok 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

5.6  

 4+5, ok 

 5+5+2 , käymällä rauhassa läpi, koko ajan saan kannustaa katsomaan 

tarkemmin tms. 

 21, vaikea 

10.6 

 9, toinen vilkaisu, lasku ensin 8, sit 9 

 10+5, ei jaksa ja lähtee pois 

11.6 2 rasiaa 

 4+3,…  

 4+6 

28.9 Kertaus 

 

3+3 =6 laski ilman legojen mallintamista 

5+5 =10 –”- 

4+4+4 =12, laskut ok, Opeteltiin kirjoittamaan laskutoimitus, esim 4+4+4=12 

7.10 

3+3=6  sekä  5+5=10 laski päässä latomatta omia legoja pöydälle. Oli todella kärsi-

mätön. Kysyin paljonko tulee jos tuohon lisää kaksi. Osasi 12. 

21.10 

4+4=8   Ok päässä laskien   4+4+4=12 liian vaikea päässä laskettavaksi. 

5+5=10  Meni hyvin kun ei yrittänyt laskea kaikkia yhdellä kertaa vaan laski ensin 

keltaiset (5) ja sitten punaiset (5) = 10  Numeroiden piirto heikkoa. 

Näihin keskittyminen heikkoa joten kokeilin tutustumista murtolukuihin. Käytiin 

käsitteet ja merkinnät 1/3, 1/6 ja 4/6. ..pizzanpaloina. 

30.10 

Taukoa edellisestä kerrasta joten kertaukseksi tuttuja: 

4+4= 8 ja 5+5=10. Nuo tulee jo hienosti.  5+5+3=13 ok 

Yritin käydä murtolukuja läpi, mutta keskittyminen ei riittänyt. Ensi kerralla ensim-

mäiseksi murtolukja. 
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Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 

 

4.11 

Kerrattiin termit ½, 1/3, ja itse sai keksiä ¼ . Vielä keksittiin yhdessä 2/4. 

Hän sai koota oman ”piirakan” ja selvittää mistä osista se koostuu: ½ + 2/4=1 

Legoilla 6+1=7 , 4+4=8 , 10+2=12  Alkaa hallitsemaan 10:n ylityksen sujuvammin. 

11.11 

Vihkotehtävien ratkaisua.  Hyvin meni 8+2:n saakka. 

Legoilla 6+2=8 ja 10+2=12 (+2)(+3)...jne =25.  Murtoluvuissa 1/3, ¼, 1/8. 

Yhteensä 13 tuokiota joiden keskimääräinen kesto alle kymmenen minuuttia. Ope-

tusta noin 100 minuuttia.  

 

Tasokoe 

4. Numerot oikein päin 4 lukuunottamatta joka oli peilinä. Osasi 105 ja 137. 400 

meni väärin. 10000 oli isoin luku.  10/11p 

5. Osittaminem heikko. Löysi 3+3=6, 4+2=6 yhdessä.(ei tietenkään pistettä). 

5+5=10 osasi ja 9+1=10.   3/6p. 

6. Yhteen- ja vähennyslaskut (yhden lisäys tai poisto) sujui 29:ään saakka.T.s 

30 ylitys vaikea. Ei osannut 8+_=12 eikä 5+_=10 (Jälkimmäinen varmaan 

keskittymisen puutteesta)  12/18p 

7. Murtolukupiirakat ok. 

 
LIISA 
28.5 Salamapeliä, Ensimmäinen kerta, Villen kanssa 1-20, 8 vaikea kirjoittaa. 

 5, ok 

 9, ok, piirsi peilikuvana 

 13, toinen kurkkaus, ok, piirto yhdessä 

 15, toinen kurkkaus, ok 

Liisa on keksinyt ”jäljentää” omat legot sen mukaan kuinka monta minulla on kuta-

kin jäljellä. 

Viimeisessä pidin yhtä punaista piilossa kädessäni.. 

Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 
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29.5 Salamapeliä kahdella purkilla, kahdenkymmenen ylitys. 

 4+2, ok 

 6+3, ok, pientä epävarmuutta 

 4+6, hienoa 

 10+3, hienoa  

 15+0, ok 

 17+2+2+.., hyvä, laskee 10 ensin ja lisää siihen. 

 

2.6 Salamapeliä kahdella purkilla 

 6+2, hieno, laski 6+2 

 8+3 yhdellä rasialla, hienoa 

 10+4, ok 

 22, kolmella värillä, tarkasta videolta 

Kaveri oli vieressä joka selvästi veti huomion pois harjoituksista, tytöt tirskuivat 

omille jutuilleen.. 

 

4.6.Yhdellä purkilla 

 10+3, ensin 14,vilkaisu, lasku ok 

 10+8 vähän vaikeuksia mallin kasaamisessa, lasku ok 

 10+10+1, hienosti 

 10+10+6, ok 

 

5.6. 

annoin numeron 14 à Liisa kokosi 14 palikkaa, ok 

salamapeliä :  

 10, toisella vilkaisulla ok 

 5+5+5+2, VAIKEA! 

 8, ok 

 10+10,ok 

Tänään oli vaikea hahmottaa 5:n rivejä, toisin sanoen 20 = 5 x 4, Liisa kokosi 4 x 4.. 

Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 
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Piirtää numerot hienosti! 

 

9.6. Salamapeliä ja murtolukuja 

 4+4,ok, samoin piirto ok. 

 4+4+4, ok, samoin piirto ok 

 10+5+1, Hienosti, tunnisti 10 heti, 6:n piirtoa ei muistanut à mallista 

Murtoluvut: Liisa ehti itsenäisesti kasata kaikista väreistä ympyrät. 

Käytiin yhdessä läpi ympyrä = kokonainen, puolikas ja neljäsosa à It-

se päätteli termin kolmasosa. Piirrettiin puolikas, kolmasosa, neljäsosa 

Liisa ”yritti” taas katsoa jäljellä olevista palikoista, kuinka monta palikkaa hänen 

tulisi laittaa. Peitin palikkakasan purkin kannella. 

  

10.6. Salamapeliä ja murtolukuja 

Levotonta henkilökunnan mielestä, retkelle lähtö edessä. 

 9, ok 

 20, toisella vilkaisulla 

Kolmasosa ja kuudesosa, ei muistanut termejä, mutta muisti miten ne kirjoitetaan. 

 

11.6 Salamapeliä kahdella rasialla ja murtolukuja 

 4+6, hienoa 

 6+8, vilkaisu 8:ssa 

 10+9 , toinen vilkaisu, ok  

Kolmasosa ja viidesosa, ok , kaksi kuudesosaa, ok, puolikkaan ja kaksi neljäsosaa 

osaa hienosti.  

Kirjoitettiin edellä mainitut. 

 

Kesätauko 
Liisalla vaihtui päiväkoti toiselle puolelle kaupunkia kesän aikana. 

22.9 Kertaus 

6, ok , 10, hyvä , 4+4+4=12, hienosti, 15, yksi vilkaisu, piirto Ok. 

Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 
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5+5+3=13, 1 vilkaisu, ok, piirroissa ei muistanut 9, 3 peilinä. 

Käytiin ympyrä on kokonainen, ½, 1/3, 2/3 ( ei muistanut näitä ollenkaan alkukesäs-

tä) 

 

24.9 

4+4=8, ok,   5+5+2=12, pari vilkaisua,  5+5+5=15, 1 vilkaisu, lasku ok. 

murtoluvuista 1/5, 1/6, 2/4.  

 

29.9  + ja = merkin käytön harjoittelua.  

Eli tästä lähin aina koko yhtälöt paperille, esim kaikki punaiset + keltaiset = 

summa. 

3 + 4 = 7 . Ok numerot peilikuvana.  5 + 5 +4 = 14, kahdella vilkaisulla, laskusta en-

sin 15. 

5 + 5 + 5 + 5 = 20 , yksi vilkaisu. Lasku ok. Tarkistin jos osaisi 20-1 = 19 muttei 

osannut. Osasi kuitenkin 10-1 = 9. Merkinnöissä harjoiteltiin 1/6, 4/6 + 1/3 = 1 ko-

konainen 

 

1.10  

5 + 2 ,  yhtenä pötkönä, hyvin meni.     5 + 4 , jäljennös ok, laskusta sai ensin 10, 

sitten 8.. 

4 + 4 + 2 , hienosti.    5 + 5 + 4 = 14, Ok. 

Jatkoin tästä ilman salamapeliä: 14+2=16+3=19+1=20+3=23+…=30-1= 29. Hyvin 

meni! 

Numeroiden piirrot melko hyvin. Jos sattui peilikuvana lipsahtamaan, sovimme että 

numeron voi sutata ja piirtää kukkasen siitä. Tämä tuntui oppilaasta mukavalta rat-

kaisulta. 

 

6.10 

3 + 3 , hyvin, samoin 4 + 4.   5 + 5 = 10, 1 vilkaisu, lasku ok.   3 + 3 + 3 = 9 Laski 

nopeasti, hienoa!   
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5 + 5 + 4, vaikeuksia jäljentämisessä , ensin tuli 4+4+3, sitten 6+6+.. 

Ei ihan muista vielä + ja = merkintöjä. Muisti kuitenkin 1/3, 1/6, 2/3 merkinnät!  

Asetteli itse 6-osat 3-osien päälle , ja huomattiin että 1/3 = 2/6. 

 

8.10 

4 + 4 = 8 . Ok  3 + 3 + 3 = 9 . Vähän haki. 5 + 5 + 2 = 12. Ok. Jäljennökset ok  

Numero 3:n piirto peilikuvana, mutta huomasi itse jo virheensä ja korjasi saman tien. 

+ ja = merkintä sujuu jo itsestään. Pientä huolimattomuutta laskuissa, sillä 5+5+2:ssa 

osasi heti hienosti 5+5=10, mutta siihen kahden lisääminen oli vaikeaa.  

Piirtopaperissa oli ennestään luku 2/3, löysi sitä vastaavat palikat saman tien. 

Koottiin 4/6 + 1/3 = 1 ja huomasi itse että 2/6 + 2/3 = 1 piirakka. 

 

15.10.  

3 + 3 = 6 , piirto hienosti.       3 + 3 + 3 = 9 hienosti.      4 + 4 = 8. Laski yksi kerral-

laan. 

5 + 5 + 2 = 12 , (1 vilkaisu, ensin 4+4+2) . Tunnisti heti 5+5=10 ja nyt 10+2=12 me-

ni hienosti. 

5 + 5 + 5 = 15 (1 vilkaisu, 4+4+4). Aloitti laskemaan yksi kerrallaan, rohkaisin las-

kemaan tutun 5:n ja siihen lisäten 5:n jne. ja se sujui hyvin. Kysyin paljonko on 15-1, 

osasi nopeasti sanoa että 14. 

 

20.10.  

4 + 4 = 8 hienosti .      5 + 5 + 5 =15 .   (1 vilkaisu, ensin 6+6+6) , ok.  

5 + 5 + 5 + 4 = 19, ok. Lisäsin tähän ilman salamapeliä 2, paljonko tulee, 21.ok. Li-

säsin 3, tulee 24 jne kunnes = 29.    + ja = merkintä todellakin sujuu. Murtoluvuista 

½ + 2/4 = 1. 

 

22.10. 

5 + 4 = 9 hienosti. Opetin myös samalla menetelmän 5 + 5 =10 ja siitä yksi pois = 9, 

5 + 5 + 5 +1 = 16 , hienosti meni. 
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Murtoluvut salamapelillä : ½ + 1/3 + 1/6 = 1 ja 2/4 + 3/6 = 1. 

Muistaa miten 1/n osat kirjoitetaan, mutta k/n osat (esim 3/6) ovat vähän haasteelli-

sia. 

Joskus meinaa tulla ensin 1/3 on kolme yhdesosaa.. 

 

27.10.  

5 + 5 = 10 hienosti.  4 + 4 + 4 = 12 hienosti. Tiesi heti 4+4=8 ja siihen yksi kerral-

laan +4=12. 

5 + 5 + 5 + 3 = 18. hyvin meni.Kysyin paljonko tulee kun tuosta vähentää yhden, 

osoittautui vaikeaksi. Liisa innostui runoilemaan ja lausui runonsa: tervehdys, olen 

pää.  

Murtolukujen parissa vielä vähän epävarmuutta.  

Piirakat (2/3 + 2/6) + (2/4 + 1/3 + 1/6) = 2. Lopuksi osasi kyllä piirtää 4/9,2/7,5/10. 

 

29.10  

5 + 5 = 10 (1 vilkaisu,4+4)  5 + 5 + 4 = 14. ok.   

5 + 5 + 5 +5 + 1 = 21 (1 vilkaisu, 4+4+4+4+1) . Lasku hienosti 10+10+1=21.   3 + 3 

+ 3 = 9 Ok. 

 

Liisalla viikon loma. 

  

10.11  Legojen asettelu vähän eri tavalla ( ryppäät selkeästi erossa toisistaan). Liisa 

erityisen reippaalla päällä. 

6 + 1 = 7     8 +1 = 9 hyvin.    10 + 4 = 14   (1 vilkaisu, 8+3) Laski 10:stä eteenpäin 

yksi kerrallaan. 

10 + 5 + 5 = 20 hienosti. 

 

12.11 Vihko apuvälineenä, jossa kullakin sivulla yksi yhtälö, esim sivu 1: 3+1 = ? ja 

viimeinen sivu 6+3 = ? Lapsi sanoo tuloksen ääneen ja vihkossa kääntyy sivu. 
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Vihko sujui hyvin ,  joissakin yhtälöissä, joiden tulokseksi tulee 8 oli vaikeuksia, 

esim 5+3, 6+2 

Legot:  asettelu edelleen erilainen 8 + 2  = 10 hienosti.  5 + 5 + 4 = 14 hienosti.  

5 + 5 + 5 + 5 +2 = 22 ok.  

!! 20:n ylitys ilman legoja vaikea, esim 20+8 = ? samoin tietysti 30 jne ylitys. 

 

17.11 Liisa vähän rauhaton. 

Vihko läpi hyvin.  

Legot 8 + 2 = 10 ok   10 + 4 = 14 hyvin meni.  15 +2 = 17 ok (1 vilkaisu) 

!! 20:n ylitys edelleen vaikea. 

Murtoluvuista piirakka ¾ + 2/8 = 1 Itse tajusi mikä 1/8 on vaikka niitä ei pöydällä 

ollut kuin 4 kappaletta, toisin sanoen puolikkaan verran. 

 

19.11.  

10 + 5 = 15 ok  . 20 + 3 = 23 hyvä. 25 + 2 = 27 hyvä.  

!!! Nyt oppi ja sisäisti paperilla ilman legoja 20 + 4 = 24. 20 + 6 = 26, 20 + 9 

=29,30+4=34. 

hienoa! 

(½ + 3/6 ) + ( 4/8 + 1/3 + 1/6) = 2 Hienosti. 

 

24.11 TASOKOE 

Numeroiden kirjoittaminen todella hyvää, koko ja tunnistus ok. Jos meinaa mennä 

peilikuvana, huomaa itse heti jo tehdessään ja korjaa oikein päin. 

Tehtävät : 

Numeroiden kirjoitus sataan asti sujuu hienosti. Sen ylitystä ei koskaa harjoiteltuk-

kaan. 

Sataviisi meni: 1005 .  Sata37 sai muotonsa : 100307. Neljäsataa : 1004 

Suurin luku jonka osasi kirjoittaa ja tunnisti on 1000. 

Sai itse 3+3=6, sekä 4+2=6 

5+5=10, 6+4 = 10, 1+9 = 10 , 7+3 = 10. 
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Yhteen- ja vähennyslaskut kaikki oikein. 4 + _ = 6 ym tehtävissä otin avuksi legopa-

likat, joiden avulla suoriutui niistä hyvin. Ilman palikoita tuntui tahmealta. 

Murtolukupiirakoista (2kpl paljastui paperin alta yhtä aikaa) suoriutui erinomaisesti, 

(1 vilkaisu) 

Murtolukujen ja yhtälön kirjoittaminen täysin oikein. 

½ + 1/3 + 1/6 + ¼ + 2/8 + 3/6 = 2     

 

ANNA 
5.6 Ensimmäinen kerta, Villen kanssa numerot 1-20, piirtäminen peilikuvana 

 5, ok , piirretään yhdessä 

 5+3, laskemalla 1:stä, ensin väärin 9, sit 8 

 5+5, ok 

 5+7, ensin väärin, lasku ok. 

 16, ensin 17 palikkaa, sitten oikein. 

Annaa en tavannut useampaa kertaa ennen kesätaukoa. 

 

28.9. Kertaus 

4, heti ok,  3+3= 6 hienosti,   4+4= 8 hienoa   , 5+5+3, toisella vilkaisulla, lasku ok 

(2+2+2+2+..) 

4+4+4, jäljennös ok, laskun sai 4+4=8 mut sit ajatus sekaantui. 

Opeteltiin kirjoittamaan laskutoimitus, esim 4+4+4=12.  Haluaisi vaikeampia. 

Käytiin läpi ½ , 1/3 , 2/3, 1/5, 3/5.  

7.10 

3+3=6   5+5+2=12 Yksi vilkaisu, laski 2+2=4+2+2+2+2=12       4+4+4+4=16   Hyvä 

Muisti merkinnät ja piirsi numerot hienosti. 

21.10 

4+4=8   5+5+3=13 hienosti    5+5+5+2=17 hienosti, laski 5+5+5=15+2   

5+5+5+5+1=21 

Murtoluvuista muisti termin ½ ja muut 1/n. Vaikeuksia kun n/k kun n>1. 

Piirakat 1/3+1/2+1/6=1    2/4+3/6=1 
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4.11 

Puhkuu itseluottamusta: ”Olen maailman paras oppilas”, tykkää laskemisesta. 

6+1=7   4+4+2=10 hienosti!  5+5+3=13      5+5+5+2=17 Yksi vilkaisu. Hyvä! 

10+10+4=24 nopeasti! Löytyy itseluottamusta. 

11.11 

Vihko meni hienosti läpi.   8+2=10   10+4=14 Ok.   10+5+5=20   2vilkaisua, lasku 

hienosti! 

26+4 =30 Hienosti itse kasasi palikoista 10+10+10=30 

Ei keksinyt ilman apua 1/8 termiä. Piirakka 4/8 + 1/6 + 1/3 =1  Vaikeuksia kun osoit-

tajassa enemmän kuin yksi.  Käsiala todella hyvää! 

Tasokoe 

4. Numerot todella hyvällä käsialalla. Kaikki luvut oikein lukuunottamatta 105. 

Suurin luku 1000000. 7 ainoana peilikuvana. 

5. Osittaminen meni täysin oikein. 

6. Samoin yhteen- ja vähennyslaskut! 

7. Murtolukupiirakat oikein myös. 

 
 
SAKU 
 

28.5   Ensimmäinen kerta, kertaus siitä mitä oli käynyt villen kanssa läpi. Nro:t 1-

16. 

Salamapeliä legoilla 

 4, hyvä 

 9, ok laskemalla yksi kerrallaan 

 12, hyvä 

 14, laskemalla ok 

Kirjoitettiin yhdessä numerot 1-10 
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29.5 Salamapeliä kahdella jugurttipurkilla 

 5, ok, piirto mallista 

 5+2, hienosti, piirrossa seiska väärinpäin 

 10+3, hienosti, samoin piirto 

 9+5, jäljittely hienosti, laskemalla ensin väärin 

 15+4, hienosti, piirrossa 9 unohtuià mallista 

 

4.6. Salamapeliä, sekä 20:n ylitys 

 8, ok 

 10, hienoa, tunnistaa heti 10 (5+5) 

 10+4, avun kanssa, piirrossa ensin 41.. 

 10+5, ok , piirto mallista 

 10+10, tunnisti heti, piirto neuvosta 

20:n ylitys yhdessä, laski 25 

 

5.6. Salamapeliä useammalla purkilla 

 5+4, ok, laski yksitellen 

 5+5, hienoa 

 5+5+4+1, vaikeahko, ensin 16.. 

 21 usealla eri värillä, vaikea, ensin 25.. 

Piirtoa harjoiteltava lisää 

 

 

9.6 Salamapeliä, piirtoa ja murtolukuja 

 5+4, laskee 1:stä lähtien 

 10+3, hienoa, näki heti, kertoi itse ettei laskenut ollenkaan 

 16, laski 1:stä… 

Yhdessä ympyrä = kokonainen, puolikas, kolmasosa, päätteli itse termin neljäsosa. 

Piirrettiin kaikki mallista. 

 

Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 



76 

 

 

 

11.6 Salamapeliä, piirtoa ja murtolukuja 

Timo haukottelee ja vaikuttaa väsyneeltä. 

2 rasiaa: 

 5+6, rakensi mallin yhdellä vilkaisulla, mutta lasku meni mönkään. 

 9+8, yhdellä vilkaisulla, lasku 1:stä lähtien. 

Murtoluvuista viidesosa, kolmasosa, neljäsosa, kaksi kuudesosaa, kaksi neljäsosaa. 

Harjoiteltiin edellä mainittujen kirjoittamista. 

 

Kesätauko  

 

22.9.09 Kertaus, 1 rasia 

 

3+3=6 Ok, piirtoa ei muista,    5+5=10, ensin 8, 1 vilkaisu ja oikein, piirto ok. 

3+3+3=9, ok,piirto8..    4+4=8, Opeteltiin kirjoittamaan laskutoimitus, esim 3+3=6 

5+5+5=15, hienosti,    21, ok. 

 

24.9. Tuli tosi innokkaasti mukaan 

4+4, ok, ei muistanut 8 piirtoa,   5+5 ok ei muistanut 5 piirtoa. 4+4+4=12, ok 

Ei muistanut ”osa” termiä, käytiin läpi, 1/3, ¼, 2/4 , 2/3, 1/5..juuri ja juuri muisti että 

joskus on värikkäitä ympyröitä katseltu.. 

 

29.9. + ja = merkkien ja yhtälöiden kirjoittamisen harjoittelu alkaa. 

5 + 4 = 9 (1 vilkaisu) Ei muistanut 5:n piirtoa.    4 + 4 + 4 = 12 , Laski yksi kerral-

laan. 

5 + 5 + 4 = 14 Laski yksi kerrallaan. 

5 + 5 + 5 + 5 = 20. jäljennös heti ok. Lasku ensin 21.. 

Kysymys oppilaalle: Paljonko on 10-1 ja 20-1. Ei tietoa. 
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6.10  

4 + 3 = 7 (1 vilkaisu) laski yksi kerrallaan, numeroiden piirto epävarmaa, yhtälön 

piirto meni hyvin kun numerot löytyi..     5 + 5 = 10 ..yksi kerrallaan. Lisäilin tähän + 

2, + 3, +…+ kunnes 24. Oikein meni. 

Murtolukujen osien kirjoittamisen harjoittelua. 

 

7.10 

4 + 4 = 8 Laskee yksi kerrallaan.   5 + 5 + 3 = 13  (1 vilkaisu) ok. 

5 + 5 + 5 + 5 = 20  yksi kerrallaan..  20 + 3 = 23 ok ja 23 + 3 = 26 ok. 

Koitan kannustaa laskemaan ”tutusta” määrästä eteenpäin, eikä aloittamaan aina yk-

kösestä. 

Nyt numeroiden ja yhtälön piirto parempaa, ei kuitenkaan muistanut miten 5 piirre-

tään. 

 

Syysloma 
 

20.10  

4 + 4 = 8 Ok      5 + 5 + 3 = 13. Meinasi laskea yksi kerrallaan, keskeytin hänet ja 

kysin montako valkoista: -5 entä keltaista : -5 , paljonkos oli 5 + 5 : -10 ( vastaus 

heti) ja siihen loput = 13. Hyvä. 

5 + 5 + 5 + 5 = 20 Hyvä ( 10 +10 =20) 

Muisti miten murtoluvut merkitään. 

 

23.10 

5 + 5 +2 = 12 Hyvä, tunnisti heti 5+5=10 jne.    5 + 5 + 5 + 2 = 17, yhtä hienosti. 

5 + 5 + 5 + 5 + 3 . Ok!  

Murtolukupiirakat: 1/6 + 1/3 + ½ = 1  sekä   2/4 + 3/6 = 1    Merkinnät hyvin. 
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27.10 

4 + 4 +2 = 10 hyvä.    5 + 5 + 4 = 14 Hyvä, 10+4. Vielä joutui vähän ohjailemaan 

laskemaan ryhmissä, toisin sanoen että laskeppas ensin keltaiset, valkoisia on yhtä 

monta eli paljonko tulee jne. 

5 + 5 + 5 + 3 = 18 Ok.     

2/6 + 2/3 = 1   ja 1/3 + 1/6 + 2/4 = 1      Yhtälön kirjoitus hallussa. 

 

29.10 

4 + 4 = 8 . Hyvä     5 + 5 + 2 Ok. 

4/6 + 1/3 + ½ + 2/4 = 2 

 

3.11  

3 + 3 + 3 = 9 . Hyvä, ensin tiesi että 3+3=6. Saattoi laskea yksi kerrallaan. Numeron 

9 piirto meni 6:sena.   5 + 5 + 3 = 13, hyvin sujuu.  5 + 5 + 5 +1 = 16. Hyvä Osasi 

ryhmitellä 10+6. 

4/6 + 1/3 + 2/5          sekä     (2/4 + 1/ 3 + 1/6) + (½ + 3/6) = 2    

 

5.11.Legot vähän eri tavalla ryhmitelty ( kahteen ryppääseen) 

6 + 1  = 7 Ei mennyt ekalla, 3 + 3 ei tullut ”luonnostaan” 

8 + 1 = 9 sujui hienosti (4+4=8 keltaista tuli heti ja siihen +1) 

10 + 6 = 16. hyvä ( 5 + 5 on hallussa) 

20 + 2 = 22 hyvä.  (10+10=20 ja siihen +2) 

20 + 7 = 27 Laski 7 yksi kerrallaan, muuten hienosti.  Numeroiden piirto alkaa suju-

maan hienosti. 

 

10.11 Väsyneen oloinen, haukottelu tarttuu.. 

7 + 1 = 8 Ok.       8 + 2 = 10 (Nyt viimeistään 4+4 on hallussa) 

10 + 4 = 14  hienosti.  10 + 5 + 3 =18  (5+3 ei taida osata suoraan)  Ok. 
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12.11  Vihko harjoitus, melko hyvin meni. 

6 + 2 Vaikea ( 3+3= ?)     5 + 5 + 2 = = 12 hyvin.  ( 5 :n laski yksi kerrallaan, eli ei 

varsinaisesti näe, että siinä on viisi) 

5 + 5 + 5 + 4 = 19   Ok, opetin menetelmän että siinähän on 20-1 palikkaa.. 

Kysymys oppilaalle : Kuinka monta palikkaa on lisättävä 12 jotta saadaan 15 à -3. 

Laski päässään. 

 

17.11   

Vihko ok,  6 + 2 siinä ensin 9. 

Legot :   8 + 2 = 10  Ok.     10 + 4 = 14    Hienosti! 10 + 5 + 4 = 19.    9 peilinä. Muu-

ten ok. 

Murtoluvut: 

Hoksasi itse termin 1/8 vaikka palasia olikin vain 4 käytössä. 

4/8 + 1/3 + 1/6 = 1 

 

19.11 

Vihko melko hyvin. Paitsi 3+3 meinaa edelleen tuottaa vaikeuksia, tarjosi 7 vastauk-

seksi. 

4 + 4  = 8     6 + 4 + 2 =12    Ok .       20 + 2 = 22    Hyvä. 

!!Osaa kymmenen ylitykset hienosti, esim 40 + 4  = 44 jne. Käsiala hyvä, numero 

kolme meni peilinä. 

(½ + ¼ + 2/8) + ( 1/3 + 2/4 + 1/3 ) = 2  Hyvä!  

 

24.11. Tasokoe 

Numeroiden piirto melkohyvää, koko sopiva ja huolellisesti raapustaa. 6:n piirto pei-

linä tapahtuu vielä usein. 

Numerot sataan saakka hyvin hallussa, paitsi alussa sekoitti 5à6 ja päinvastoin..ei 

ole ennen tapahtunut.  Sadan ylityksessä virheitä, mutta sitähän ei kyllä ole harjoitel-

tukaan. 

105 meni vielä täysin oikein, mutta 137= 1037. Neljäsataa oikein. 
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Tuhat oli suurin luku minkä osasi sanoa ja kirjoittaa. Osasi kyllä luetella tuosta 

eteenpäin, mutta kirjoittamisessa virheitä, esim 1012= 10012. 

_+_=6 meni täysin oikein ja samoin  _ + _ = 10 ! Näytti keksineen kirjoitettuaan en-

sin 5+5=10 ja 4+6=10, että kun ensimmäisestä vähentää yhden ja toiseen lisää yhden 

niin tulee edelleen kymmenen. Sillä kahteen seuraavaan tyhjää kohtaan jatkoi 

3+7=10 ja 2+8=10. ! 

Paljonko on tehtävä meni täysin oikein ja melko nopeasti. 

Samoin murtolukupiirakat ja yhtälöt täysin oikein : 

(½ + 1/3 + 1/6) + (2/8 + 3/6 + 1/4) = 2         Ainut ”virhe” oli numeron 6 piirto peili-

kuvana. 

 

. JUSSI 
28.5. Ensimmäinen kerta, Villen kanssa 1-20, ei numeroiden kirjoittamista 

Salamapeliä: 

 5, ok 

 5+4, ok  

 5+5+2, aluksi vaikea, ok 

 5+5+7, ok 

 

29.5 salamapeliä ja numeroiden kirjoittamista. Jussi on erittäin reipas. 

 5, ok 

 5+3, ok 

 9, ok 

 4+3, ok 

 6+3, ok 

Kirjoitettiin 5,7,8,9,10,20 

 

2.6 Salamapeliä, kaksi rasiaa. 

 6+4, hienoa, laski ihan 6+4. 
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 10+4, vähän vaikeuksia, heti tunnisti 10:n! 

 15+5, 15 sai heti, vilkaisu niin 5:n myös. Laski 10:stä eteenpäin 

Vaikuttaisi tunnistavan tosi hyvin niput 5,6,10,15. 

 

4.6 Salamapeliä, kaksi rasiaa. 

 8, ok 

 10+1, ok 

 10+7, hienoa 

 10+10, hienoa, vastaus tuli heti! 

 23, hienosti 

 30, tunnisti!, piirsi 

5.6 Salamapeliä, kaksi rasiaa. 

 5+4, ok 

 13, toinen vilkaisu,ok 

 17, kolmas vilkaisu, ok 

 Tunnistaa 10:n = 5 + 5 

 

9.6 Salamapeliä, kaksi rasiaa ja murtolukuja 

Huono keskittyminen, väsynyt. 

 5+4, tahmeasti, palikat väärin 

 13, ok , 

Piirrossa 3 & 9 peilikuvana 

 17, laski ensin 18, vaikka tunnistaa kyllä 10:n. 

Ympyrä = kokonainen, yhdessä puolikas ja kolmasosa, itse keksi termin neljäsosa. 

 

KESÄTAUKO 
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28.9. Kertaus 

1 rasia :     3+3, hienoa, piirto ok, 4+4=8 hienosti    , 5+5, jäljennös hienosti, lasku 

ensin 8, sit 10 

3+3+3, hienosti,  5+5+5 ok! 

Opeteltiin kirjoittamaan laskutoimituksen esim 3+3+3=9 

 

5.10 

4+3=7  Hyvä.   Rakensi mielessään 3+3=6 (+1)    5+5+2   Ok   4+4+4=12   

5+5+5+2=17 

 

7.10 

5+4=9  (1 vilkaisu)  Hyvä, laski 3+3=6 (+3).   9:n piirto peilinä. 

5+5+3=13  Ok, selvästi osaa 5+5=10      5+5+6   , laski nopeasti   (+2+3+1..)   

20-1 = 19  Hyvä!           2/3+2/6=1 hyvä, huomasi itse että 1/3+4/6=1 Lisäksi osaa 

termit täysin oikein. 

 

21.10    

5+5=10     Ok    4+4+4=12    siirsi kaksi palikkaa siten että tulee 5+5 jonka osaa ja 

siihen lisäsi jääneet 2 palikkaa. Hyvä!   5+5+5+5+3=23  (1 vilkaisu) Hyvä! Laski 

nopeasti!Otti itse esille 4x5... 

pizzareenit:  1/2+1/3+1/6=1      ja     1/2+2/4=1  Hienosti! 

 

28.10 

4+4+4=12  Osaa jo 4+4=8 ja siihen lisäsi 4!     5+5+4=14  ok   5+5+5+1=16  hyvä 

5+5+5+5+3=23 

1/3+1/6+1/2=1  2/4+1/3+1/6=1    1/2+3/6=1   hyvä! 

 

30.10 

4+3+2 =9   Siirsi palikan 4:n rivistä 2:n riviin joten tuli 3+3+3=9 !!Hienoa! 

5+5+5+2=17 hienosti   5+5+5+5+4=24  (10+10+4) 

Liite 3: Lasten oppimispäiväkirjat (jatkuu) 



83 

 

 

 

4.11 

8+2 =10    6+2=8 hienosti   10+4 hienosti  10+10+5  Ok 

Numeroiden kirjoittaminen vielä vähän epävarmaa. 

Oma piirakka: 2/4+3/6=1        Lisäksi   1/3+4/6+3/5=1 

 

11.11 

8+2=10 Ok     6+2=8  Hyvä     10+7=17 Ok  10+5+5  (3 vilkaisua)  Ok  

2,6 ja 7 piirto peilinä. Ennen murtolukuihin menoa tykkäsi järjestellä palaset, jotta 

niitä on helpompi käsitellä.   1/2+2/4=1,  1/3+4/6=1 ,  2/3+2/6=1   + 2/4+2/5 

 

18.11 

10+4=14  (1vilkaisu)    10+5+5+6 = 26 (2 vilkaisua) Hyvä!   -1 =25 Ok! 

Pienellä avustamiselle selvitti termin 1/8.  Piirakka 4/8+1/3+1/6=1 

 

Tasokoe 

4. Numerotehtävä hienosti. 3 peilinä, ei osannut kirjoittaa 137 numeroina. 1000 

isoin luku. 

5. Osittaminen hienosti, 6/6p 

6. Yhteenlaskuissa yksi virhe, 8+_=12 , vastasi 5, ehkä huolimattomuutta. 

7. Murtolukupiirakat oikein. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


