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Esipuhe

Tutkielmani käsittelee varhaisiän oppimista erityisesti matematiikan kielen ja pe-
ruslaskutoimitusten näkökulmasta. Oppimista tarkastellaan uuden opetusmene-
telmän puitteissa ja samalla arvioidaan menetelmän hyödyllisyyttä. Tutkielman
alussa esitellään sekä kasvatusteoriaa että matematiikan oppimiseen ja opetuk-
seen liittyviä teorioita. Teoriaosuus sisältää myös varhaiskasvatuksen ammattilais-
ten näkökulmia lasten kasvatuksesta ja opetuksesta. Tämän jälkeen tutustutaan
tutkittavaan opetusmenetelmään mahdollisimman monipuolisesti, eli käydään läpi
menetelmän perusperiaatteita ja opetuksen käytännön puolia. Seuraavassa vai-
heessa esitellään opetuskokeilun aikana opetustuokioista tehtyjä muistiinpanoja ja
pohditaan mahdollisia käytännön ongelmia. Lopuksi vastataan tutkimuskysymyk-
siin, jotka liittyvät opetusmenetelmän hyödyllisyyteen, mielekkyyteen sekä tehok-
kuuteen, ja pohditaan tulosten luotettavuutta ja opetusmenetelmän mahdollisuuk-
sia.

Haluan välittää kiitokseni opetusmenetelmän kehittäjälle Piotr Bazialle, tut-
kielmani ohjaajalle Lauri Kahanpäälle, Pohjanlammen ja Kuokkalan päiväkotien
henkilökunnalle, erityisesti Teijo Paanaselle, sekä opetukseen osallistuneille lap-
sille ja heidän vanhemmilleen. Kiitokset kuuluvat myös Barbara Nawolskalle ja
Katarzyna Bienkowskalle, jotka kävivät Jyväskylässä kertomassa omasta tutkimuk-
sestaan.
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Tiivistelmä:
Kasvatustieteissä on tutkittu paljon ihmisen kehitystä ja oppimista, ja näiden

pohjalta on päädytty kehittelemään erilaisia teorioita ja kasvatussuosituksia. Esi-
merkiksi Jean Piaget oli sitä mieltä, että ihmisen sosiaalinen, henkinen ja fyysinen
kehitys etenevät tiettyjen kehitysvaiheiden kautta ja että kuusivuotiaat lapset ovat
juuri saavuttamassa konkreettisten operaatioiden vaiheen. (Lehtinen, E. ym. 2007)

Kasvatusteorioissa yleensä painotetaan lapsen oman aktiivisen toiminnan vai-
kutusta oppimisprosessissa. Myös oman puheen tuottaminen ja aistihavaintojen
tekeminen luokitellaan tärkeiksi asioiksi lapsen ja aikuisenkin oppiessa. Kun lap-
si voi käyttää useampia aistikanavia opetellessaan uusia asioita, jää oppi parem-
min mieleen ja se juurtuu syvemmälle. Motivaatio on myös hyvin tärkeä aspekti
opetuksessa, mutta palkkioiden antamisesta ovat tutkijat jokseenkin erimielisiä.

Matematiikan oppimiseen liittyvät teoriat perustuvat usein kardinaali- tai or-
dinaaliteorioihin. Kardinaaliteorian mukaan luonnolliset luvut ajatellaan tiettyinä
luokkina, jossa luvut kertovat kuinka monta alkiota luokka sisältää. Ordinaaliteo-
ria taas pohjautuu siihen, että luonnolliset luvut muodostavat sarjan, jossa lukujen
välillä pätee tietty sääntö, järjestys.

Pro gradu -tutkielmani tarkoitus on tutkia kajaanilaisen lääkärin Piotr Bazian
kehittämän opetusmenetelmän käytettävyyttä päiväkodissa ja esiopetuksessa. Ope-
tuskokeilu toteutettiin Jyväskylässä Kuokkalan ja Pohjanlammen päiväkodeilla, ja
oppilaita kokeilussa oli mukana yhteensä kahdeksan. Oppilaista kuusi oli poikia
ja kaksi tyttöjä. Opetuskokeilu aloitettiin vuoden 2009 keväällä, mutta itse tulin
projektiin mukaan vasta saman vuoden marraskuussa. Samanlainen tutkimus on
meneillään myös Puolassa.

Tutkielmassani pohdin opetusmenetelmän käytännöllisyyttä ja sitä, voisiko
menetelmää hyödyntää esimerkiksi esiopetuksessa. Tätä varten tutkielmassani on
tarkasteltu myös nykyisen esikoulun ja päiväkodin toimintaa käytännössä sekä esio-
petuksen opetussuunnitelmaa. Olen myös kirjannut ylös menetelmän ongelmakoh-
tia ja käytännön opetuksessa ilmenneitä väärinkäsityksiä menetelmän käyttäjien
ja kehittäjän välillä.

Tutkimani opetusmenetelmä perustuu yksilöopetukseen, ja sen tarkoituksena
on tehokas, mutta lapselle mielekäs (matematiikan) oppimistapa. Yksilöopetuk-
sen lisäksi menetelmän perusperiaatteita ovat varhaisopetus, työnteko, tehokas
ajankäyttö, kertaus ja leikinomaisuus. Edellisten lisäksi tärkeää on se, että me-
netelmään ei kuulu aikatavoitteita eikä oppilaiden arvostelua.

Opetustilanteessa käytetään niin kutsuttua salamapeliä, mistä opetusmenetel-
män nimikin juontuu. Salamapeli on leikinomainen tapa konkreettisesti tutus-
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tua lukumääriin ja erilaisiin laskutoimituksiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin.
Salamapeli saa nimensä sen nopeasta temposta ja menetelmällä pyritään siihen,
että lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään lukumääriä sekä tekemään laskutoi-
mituksia �salamannopeasti�.

Opetustuokioita pidettiin oppilaille kaksi kertaa viikossa noin kymmenen mi-
nuutin ajan ja niistä kirjoitettiin tarkat muistiinpanot. Osa tuokioista myös tal-
tioitiin videokameralla. Tuokioiden ilmapiiri pyrittiin pitämään rentona, mutta
laskutehtävien kannalta melko intensiivisenä. Tavoitteena oli, että lapsi pystyisi
keskittymään koko tuokion ajan tehtävien tekoon.

Opetustuokioiden ja muistiinpanojen nojalla oppilaat edistyivät salamapelis-
sä melko nopeasti ottaen huomioon tuokioiden vähäisen määrän. Oppilaat oppi-
vat omassa tahdissaan tunnistamaan isompiakin lukumääriä sekä suorittamaan
niillä laskutoimituksia. Myös kertolaskun käsite tuli oppilaille yllättävän nopeasti
tutuksi. Oppilaat tulivat opetustuokioihin useimmiten mielellään ja kiinnostusta
toimintaamme kohtaan löytyi myös muiden lasten taholta. Opettajan kannalta
menetelmä oli selkeä ja vaivaton.

Vaikka tutkimuksemme salamapelimenetelmästä on vielä esiasteella, voidaan
sen perusteella tehdä varovaisia päätelmiä. Mielestäni menetelmä on tehokas juuri
varhaisopetuksessa, sillä lapset ovat tässä iässä hyvin vastaanottavaisia ja uteliai-
ta. Menetelmän avulla lapsille voitaisiin opettaa enemmän asioita ilman, että
opetuksen määrä ajallisesti kasvaisi. Salamapelimenetelmä sopii erityisen hyvin
kotiopetukseen sekä esimerkiksi erityisopetukseen, mutta myös oppilaitoksissa sitä
voitaisiin soveltaa mielikuvituksen rajoissa.
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1 Johdanto

Matematiikkaa on tutkittu maailmalla tuhansia vuosia, mutta matematiikan ope-
tuksen tutkimus on erityisesti Suomessa melko nuori tutkimusala. On kuitenkin
tärkeää kiinnittää huomiota matematiikan opetusmenetelmiin ja keinoihin, sillä
nuorilla ja aikuisilla ihmisillä on nykyään melko negatiivinen mielikuva matema-
tiikasta ja sen opiskelusta.

Matematiikkaa voidaan opettaa monella tavalla, mutta kaikki keinot eivät tue tasa-
painoista ja syvällistä oppimista. Ihminen voi oppia pinnallisesti paljonkin asioita,
mutta pinnallinen tieto ei auta asioiden soveltamisessa. Tästä syystä onkin tärkeää,
että opetusmenetelmiä tutkitaan ja kokeillaan käytännössä. Tällä tavoin saadaan
opetus tuottamaan mahdollisimman pysyviä oppimistuloksia.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Kajaanilaisen lääkärin Piotr Bazian kehittämää
opetusmenetelmää, ja tarkoituksena on kartoittaa menetelmän käyttömahdolli-
suuksia sekä pohtia menetelmän hyviä ja huonoja puolia. Opetusmenetelmää tut-
kitaan lähinnä varhaisopetuksen kannalta.

2 Tutkimusongelmat ja -kysymykset

Opetuskokeilun tarkoituksena on kartoittaa salamapelimenetelmän käytettävyyttä
päiväkodissa ja esikoulussa. Tutkitaan pystyttäisiinkö salampelimenetelmää käyt-
tämään nykyisen esiopetuksen sijasta tai lisäksi olisiko se hyödyllistä. Menetel-
män käyttömahdollisuuksia pohditaan myös peruskoulua ja kotiopetusta silmällä
pitäen.

Eräs tärkeä tutkimuskysymys on menetelmän mielekkyys sekä oppilaalle että opet-
tajalle. Tulevatko lapset mielellään opetustuokioihin? Ovatko he opetustuokion
aikana kiinnostuneita ja aktiivisia? Onko menetelmä helppo ja käytännöllinen opet-
tajan kannalta?

Eräs opetuskokeiluun kuuluva tutkimusongelma on menetelmän tehokkuus. Oppi-
vatko lapset matematiikkaa tehokkaasti salamapelimenetelmällä? Tutkitaan myös
kuinka nopeasti lapsille voidaan matematiikkaa opettaa, ja jääkö oppi hyvin mie-
leen.

3 Teoriaa

Tässä osiossa käydään läpi varhaiskasvatuksen ja varhaisopetuksen teoriaa sekä
kasvatuksen että matematiikan opetuksen näkökulmista. Teoriaosuus sisältää myös
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tutkijoiden ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mielipiteitä lasten kasvatukses-
ta. Lähteet koostuvat pääasiassa kasvatustieteen oppimateriaaleista, esiopetuksen
tueksi suunnatuista teoksista ja artikkeleista.

3.1 Kasvatusteoriaa

Brotherus ym. määrittelevät oppituokion varhaiskasvattajan järjestämäksi toimin-
naksi, jolle on luonteenomaista selkeä päämäärä, rajattu sisältö ja sopiviksi arvioi-
dut menetelmät. Oppituokiot edellyttävät oppijaa ja opettajaa, lasta ja varhaiskas-
vattajaa, joiden välillä on aktiivista vuorovaikutusta. Tärkeää oppimisen ilon kan-
nalta on, kuinka hyvin varhaiskasvattaja tuntee lapsen kyvyt ja mahdollisuudet,
sillä näin tuokioilla voidaan vastata lasten kehityshaasteisiin. Lapsen motivaation
säilymistä auttaa ennakolta suunnittelu ja oppituokioiden vaihtelevuus. Lapsen
toimia ja oma-aloitteisuutta ei saisi rajoittaa ja oppisisällön täytyisi noudattaa
vaativuuden kasvun periaatetta. (Brotherus ym., 1994, s.79)

Lapsen kehityksestä

Tunnetun kehityspsykologi Jean Piaget'n (1896-1980) mukaan ihmisen sosiaalinen,
henkinen ja fyysinen kehitys etenevät hyvin samaa tahtia tiettyjen kehitysvaiheiden
kautta. Piaget'n teorian mukaan esikouluikäiset lapset, toisin sanoen kuusivuotiaat
lapset, ovat vähitellen saavuttamassa konkreettisten operaatioiden vaiheen. Tämä
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi loogisten operaatioiden, kuten sarjoittamisen, ym-
märrys konkreettisten asioiden yhteydessä kasvaa. (Lehtinen, E. ym., 2007)

Piaget'n ajattelun mukaan (Lehtinen, E. ym., 2007, s.103) kognitiiviset rakenteet
kehittyvät toiminnan kautta. Tässä toiminta merkitsee sekä konkreettisten esinei-
den kanssa vuorovaikutuksessa olemista että mielensisäisiä operaatioita. Piaget'n
mukaan mielensisäiset operaatiot kehittyvät alun perin konkreettisesta toiminnas-
ta, mutta ne voivat myöhemmässä vaiheessa kehittyä edelleen mielensisäisten pro-
sessien kautta ilman välitöntä yhteyttä ulkoisen toimintaan.

Teoksessa Esiopetuksen perusteet (Jantunen, T. ym., 1993, s.142) kerrotaan viisi-
ja kuusivuotiaiden lasten pitävän lukujen luettelemisesta ja muista rallatuksista.
Tämä väite pohjautuu Piaget'n teoriaan ja sen perusteella myös lapsipsykologi
David Elkindin mukaan hyviä materiaaleja tämän ikäisille lapsille ovat eriväriset
ja -muotoiset palikat, tikut, leikkirahat jne (Elkind, D., 1987).

Psykologi Erik H. Erikssonin (Lehtinen, E. ym., 2007, s.24) mukaan ihmisen ke-
hitykseen kuuluu kahdeksan psykososiaalista kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen
määrittää ihmisen suhtautumisen itseensä, toisiin ihmisiin ja elämään yleisesti. Ih-
misen neljäs kehityskriisi sijoittuu varhaiseen kouluikään, ja onnistuessaan tämän
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kriisin selvittämisessä, lapsi kokee pystyvyyden ja pätevyyden elämyksen. Epäon-
nistumiset ja huono menestyminen vertaisryhmään nähden koulussa ja muissa
toiminnoissa voivat johtaa kokemuksiin omasta kyvyttömyydestä, huonoon itse-
tuntoon ja itseluottamukseen.

Aistihavaintojen ja puheen tärkeys

Teoksessa Kasvatuspsykologia (Lehtinen, E. ym. 2007, s.53) todetaan empiris-
min ja assosiaatiopsykologian korostaman aistihavaintojen ensisijaisuuden vaikut-
taneen myös kasvatusajatteluun. Opetuksen havainnollisuuteen on panostettu pe-
ruskoulun didaktiikassa jo kauan, sillä kuten kasvatustieteilijä J. Hollo on toden-
nut, sana voi olla hyvin kurja opetusväline varsinkin silloin, kun se on pelkkä
sana (Jantunen, T. ym., 1993, s.81). Uuden asian opettaminen siten, että sen
yhteydessä voidaan havainnoida mahdollisimman paljon tuttua, auttaa assosiaa-
tiopsykologian periaatteiden mukaisesti oppimista, koska uusi mielle voidaan as-
sosioida runsaaseen aikaisempien mielteiden joukkoon. Tähän on liittynyt myös
ajatus siitä, että opetuksessa lähdetään liikkeelle mahdollisimman tutuista ja ar-
kipäiväisistä mielikuvista (Miettinen 1984).

Konnektionististen mallien ajattelutavan mukaan riittävän usein toistuva koke-
mus jostakin hahmosta tai erilaisten piirteiden kokonaisuudesta, kuten sanan ään-
täminen, kirjaimen muoto tai ihmisen kasvonpiirteet, muovaa oppijan hermostol-
lista rakennetta siten, että hän vähitellen oppii erottamaan salamannopeasti tuon
hahmon tai piirteiden kokonaisuuden muiden joukosta ilman tietoista pohdin-
taa (Lehtinen ym., 2007, s.73). Toistuvat harjaannuttamiskerrat muovaavat muis-
tiverkkoja siten, että ne kykenevät lopulta hyvinkin virheettömään tunnistamiseen.
Erityisen olennaisia tällaiset ei-käsitteelliset tai ei-symboliset oppimisprosessit ovat
visuaalisten muotojen, äänteiden, makujen ja kosketustuntemusten oppimisessa.

Tehtävistä ääneen puhuminen ja opettajan kanssa keskusteleminen auttaa oppilas-
ta ymmärtämään opeteltavat asiat syvällisemmin. Keskustelu auttaa myös opet-
tajaa näkemään oppilaan ymmärryksen tason. Lehtinen ym. (2007, s.254) ovat
myös sitä mieltä, että keskustelu oppilaan kanssa paljastaa paremmin oppilaan
ajattelun tason. Keskustelu kertoo heidän mukaansa miten tietoinen oppilas on
omista ratkaisutavoistaan, miten varmasti hän niitä soveltaa ja minkälaisia on-
gelmia hänellä vielä mahdollisesti on. Oppilas voi esimerkiksi ratkaista matemaat-
tisen tehtävän oikein lukematta tehtävänantoa huolellisesti, rakentamatta kunnon
tilannemallia ja käyttäen pintastrategioita. Jos opettaja havaitsee, että oppilas
turvautuu pintastrategioihin, hän voi tietoisemmin alkaa rakentaa ymmärtämis-
ja ongelmanratkaisuprosesseja. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu oppilaitoksissa
isot ryhmäkoot, eli yksilöllisiin keskusteluihin ei jää tarpeeksi aikaa.

Myös Brotherus, Helimäki ja Hytönen (1994, s.98) päätyvät siihen, että kasvat-
tajan on pyrittävä selvittämään millaisia käsitteitä ja tiedollisia rakenteita kul-
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lakin lapsella on, kun kognitiivista oppimisteoriaa sovelletaan varhaiskasvatukses-
sa. He mainitsevat myös, että monipuoliset keskustelut lapsen kanssa opettavat
varhaiskasvattajaa ja näiden keskusteluiden perusteella opettaja pystyy muodosta-
maan perusteellisen kokonaiskuvan siitä kielestä, jota lapsi käyttää. Tältä pohjal-
ta kasvattajan on mahdollista suunnitella ja suunnata yksilöllistä opetusta, jota
kognitiivinen oppimisnäkemys edellyttää.

Palkkiot ja motivaatio

Yhdysvaltalainen psykologi B. F. Skinner loi niin kutsutun operantin ehdollistu-
misen teorian (Lehtinen ym., 2007, s.55) eläinkokeisiin perustuen. Teorian poh-
jana on yksinkertainen havainto siitä, että monet ihmisten ja eläinten spontaa-
nit reaktiot tulevat voimakkaammiksi, jos niistä palkitaan sopivalla tavalla. Vas-
taavasti nämä reaktiot heikkenevät, jos niihin ei kiinnitetä mitään huomiota tai
niistä rangaistaan jollain tavoin. Tähän teoriaan perustuen Skinner kehitti opetus-
menetelmän, jota hän kutsui ohjelmoiduksi opetukseksi. Ohjelmoidun opetuksen
tarkoituksena on systemaattinen, askeleittain etenevä opetus. Opetettava aines on
jaettu pieniin kokonaisuuden muodostaviin osavaiheisiin, jotta jokainen oppimisen
askel on pieni ja vahvistaminen voi alkaa optimaalisessa järjestyksessä ja riittävän
lyhyen ajan kuluessa. Ohjelmoidussa opetuksessa on tärkeä varmistaa, että oppi-
laat saavat välittömän palautteen vastaustensa oikeellisuudesta ja että he voivat
edetä omaan tahtiinsa. Skinner uskoi, että ohjelmoidun opetuksen mukaan jär-
jestetty oppimateriaali tekee mahdolliseksi sen, että oikeat vastaukset voidaan
välittömästi vahvistaa, opettaja voi seurata tarkkaan kaikkien oppilaiden etene-
mistä, jokainen oppilas voi edetä omaan tahtiinsa ja suorittaa mahdollisimman
monta tehtävää käytettävissä olevassa ajassa, motivaatio säilyy hyvänä onnistu-
misten suuren määrän vuoksi ja lisäksi oppilaat voivat lopettaa ja aloittaa mistä
vaiheesta tahansa.

Modernin motivaatiotutkimuksen (Lehtinen ym., 2007, s.180-181) mukaan myön-
teinen palkitseminen pitää yllä oppijan työskentelyvireyttä, mutta siihen liittyy
myös kielteisiä sivuvaikutuksia. Toiminta, johon yksilö on aikaisemmin sisäises-
ti motivoitunut ilman ulkoisen palkkion odotusta, voikin palkkion vaikutukses-
ta menettää alkuperäisen kiinnostavuutensa (Condry 1977; Deci 1971; Leppeä &
Greene 1978; Levine & Fasnacht 1974; Maehr 1976). Samansuuntainen vaikutus
näyttää olevan myös ulkoisen sanktion lisäämisellä suoritustilanteeseen. Rangais-
tuksen uhan kokeminen heikentää sisäistä motivaatiota (Deci 1975). Tämä nega-
tiivinen sivuvaikutus liittyy tilanteisiin, joissa ulkoinen palkkio korostaa sosiaa-
lista vertailua ja vahvistaa epäonnistumisen pelkoa. Muissa tapauksissa hyvästä
suorituksesta palkitseva ympäristö voi puolestaan jopa vahvistaa sisäistä motivaa-
tiota (Covington & Mueller 2001; Pintrich 2003).

Jantusen, Yli-pihan ja Hokkasen (1993, s.130) mukaan lapsi ei kaipaa erityisiä
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päähän silityksiä tai korostettua käyttäytymisen palkitsemista sanoin tai teoin, sil-
lä hän kykenee aistimaan kasvattajasta huokuvan mielialan ja tämä riittää hänelle
viestiksi. Tällä tavoin vältytään teennäiseltä itsetunnon kasvattamiselta, joka joh-
taa pingottavien roolien ja todellisesta minästä mahdollisesti vieraannuttavien
vaikutusten syntymiseen.

Jo varhaisissa sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa on kokeellisesti osoitettu, että
kiinnostavan tehtävän parissa työskentelevän lapsen sisäinen motivaatio romahtaa,
jos läsnä on lapselle vieras aikuinen, joka ei kiinnitä mitään huomiota eikä vastaa
tämän kontaktinottoyrityksiin (Anderson, Manoogian & Reznik 1974). Vastaavasti
oppimistilanteissa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että opiskelijoiden sisäinen
motivaatio heikkenee, jos he kokevat opettajansa kylmäksi ja välinpitämättömäksi
(Ryan & Gronick 1986) (Lehtinen ym., 2007, s.183). Oppilaan ja opettajan vä-
linen suhde on luonnostaan epätasavertainen - epätasa-arvoinen sen ei tule olla
(Brotherus ym., 1994, s.108).

Pienten lasten opettajan on osoitettava vilpitöntä kiintymystä ja kiinnostusta
lasta kohtaan sekä eettistä asennoitumista kasvatus- ja opetustyöhön. Tämä on
tärkeä osa varhaiskasvattajan työtä, sillä hänellä on suuret mahdollisuudet ohja-
ta lapsen kasvua. Myönteinen ja kiinteä tunnesuhde kasvattajan ja lapsen välil-
lä on tärkeää myös lapsen turvallisuuden tunteen takaamiseksi. Eettiset ratkaisut
ovat osa varhaiskasvattajan arkipäivää ja olennainen osa hänen kasvatustyötään.
Opetuksen onnistumiseksi edellytetäänkin, että varhaiskasvattaja eettisellä asen-
teellaan, työpersoonallaan ja koko opetustyöllään tukee opetustavoitteita. (Brot-
herus ym., 1994, s.101)

Kritiikkiä lapsen opettamista kohtaan

Esikouluopetus aloitetaan Suomessa vuosi ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua,
eli lapsen ollessa noin kuusivuotias. Esikoulu pyrkii valmistamaan lasta koulu-
laiselämää varten, joten lapsille opetetaan itsehillintää, ohjeiden kuuntelua, rauhal-
lisuutta ynnä muita isommassa ryhmässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Aivofy-
siologi Matti Bergström (Jantunen ym., 1993, s.140) on kuitenkin ottanut kan-
taa sitä vastaan, että lapsi istutettaisiin koulunpenkille jo kuusivuotiaana. Hä-
nen mukaansa lapsen ei tulisi joutua koulujärjestelmän yhdenmukaistavaan ot-
teeseen silloin, kun hänen elinvoimansa virtaa vapaasti, vahvistuu ja etsii omia
yksilöllisiä muotoja ja tavoitteita. Samantyylisiä näkemyksiä on esittänyt myös
amerikkalainen varhaiskasvatuksen asiantuntija David Elkind.

Kirjassaan Misseducation Elkind, D. käsittelee lapsen kasvatusikää Eriksonin poh-
jalta. Esikoulun aikana lapsen tulee oppia työskentelytavat, jotka hänellä on ai-
kuisuuteen saakka. Kouluun ehtiminen, tarkkaavaisuus ja huolellinen työskentely
ovat toivottuja aloitteellisuustekijöitä. Toisaalta, jos lapset jatkuvasti epäonnistu-
vat vastatessaan koulun vaatimuksiin, heidän avuttomuudentunteensa lisääntyy.
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Vertailu toisiin lapsiin vahvistaa Elkindin mukaan jompaa kumpaa ajattelumallia,
joten lasten välinen kilpailu ja vertailu eivät välttämättä ole suositeltavia kasva-
tuskeinoja. (Elkind, D., 1987)

Myös kouluopetusta ja sen menettelytapoja on aika ajoin arvosteltu siitä, että
ne eivät vaali lapsen luovuutta vaan tukahduttavat sen, koska oman persoonal-
lisen kasvun ja itseksi tulemisen ehkäisemisen lisäksi koulukasvatuksen menetelmät
ehkäisevät yksilöiden luovia pyrkimyksiä (Lehtinen ym. 2007). Koska koulu on
yksi tärkeimmistä tulevaisuuden vaatimuksiin valmistavista instituutioista, se on
velvollinen edistämään oppilaiden luovan älykkyyden kehittymistä. Kasvatustietei-
lijä Princen mukaan (Jantunen ym. 1993) ihminen aloittaa elämänsä luovana ja luo-
vuuden katoaminen on yhteydessä kontrollin vahvistumiseen esimerkiksi muodol-
lisen kasvatuksen kautta. Kun analyyttistä ajattelua korostetaan, laiminlyödään
emotionaalisuutta ja mielikuvitusta. Tämä kuitenkin riippuu hyvin paljon opetus-
menetelmästä ja opetettavan tiedon laadusta sekä määrästä, joten kommenttiin
tulisi mielestäni suhtautua kriittisesti.

Alle kouluikäisten lasten opettamista on kritisoitu ja tullaan kritisoimaan vastai-
suudessakin. Yleensä kritiikki on perusteltu sillä, että lapsi ei ole tässä iässä tar-
peeksi kypsä istumaan koulun penkillä tai että hänen kehityksensä ei ole vielä
edennyt vaiheeseen, joka mahdollistaisi tiettyjen asioiden ymmärtämisen. Joissain
tapauksissa kritiikki on perusteltua, mutta täytyy ottaa huomioon myös se, et-
tä kuten teoksessa Opetus varhaiskasvatuksessa (Brotherus ym., 1994, s.85-86)
kerrotaan, lasten kehitysvaiheiden kuvailu ei ole pelkästään neutraalia, kuvailevaa
tiedettä. Varhaiskasvatuksen asiantuntija Dearden, R. on sitä mieltä, että vaikka
kehityskuvausten perustana voi olla suuri joukko todellisia havainnointeja lapsista,
ikänormeihin poimitaan ja valitaan ne käyttäytymislajit ja -muodot, jotka tuo-
vat esiin valitun ihannepersoonallisuuden kasvun. Näin observointituloksista tulee
Deardenin mielestä yhteiskunnan vaalimia kasvatusohjeita. Lapsi voi siis oppia ja
hyötyä opista vaikka hän ei olisikaan vielä saavuttanut tiettyä ikää. (Dearden, R.
F. 1968)

3.2 Matematiikan oppiminen ja opetus

Lapsen varhaisessa matematiikan opetuksessa on tärkeää toiminnallisuus ja leikin-
omaisuus. Lapsi pyritään saamaan aktiivisesti mukaan oppimistapahtumaan, jotta
oppiminen olisi pysyvämpää. Varhaisessa vaiheessa lapselle opetetaan pääasias-
sa matematiikan kieltä ja sen käyttöä sekä annetaan tarvittavat välineet mate-
matiikan tutkimiseen. Alle kouluikäisille lapsille voidaan opettaa matemaattisia
käsitteitä kuten lukumäärä, numero, lisääminen, vähentäminen, yhteenlasku, ker-
tolasku, on yhtä kuin, murtoluku jne.
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Kardinaalisuus ja ordinaalisuus

Tarkastellaan aluksi kahta teoriaa, joiden varaan luonnolliset luvut voidaan raken-
taa. Ensimmäinen näistä on Bertrand Russelin esittämä versio kardinaaliluvuista.
Teorian mukaan luonnolliset luvut nähdään tiettyinä luokkina ja ne kertovat kuinka
monta termiä luokka sisältää. Jos kahdella luokalla on sama määrä termejä, niillä
on �sama lukuisuus�. Tämä tarkoittaa yksi-yhteen -vastaavuutta eli matemaattis-
esti ekvivalenssirelaatiota. (Kinnunen V., 2009.)

Lukuisuudella on kardinaaliteorian mukaan fyysinen vastineensa luonnossa. Luon-
nolla on siis ominaisuus, joka vastaa lukuisuuden loogisia ominaisuuksia, ja erot
näissä luonnon lukuisuuksissa ovat helposti havaittavissa. Erityisesti ensimmäiset
kardinaaliluvut on helppo tunnistaa, joten näihin lisäämällä numerosymbolit vas-
taamaan lukuisuudeltaan tietyn kokoisia luokkia, saadaan aikaiseksi lukukäsite.
(Kinnunen, V., 2009)

Toinen luonnollisten lukujen määrittelyyn käytetty malli on ordinaaliteoria. Sen
mukaan luonnolliset luvut muodostavat sarjan, jossa jokaisen termin seuraaja voi-
daan johtaa edellisestä lisäämällä siihen yksi. Ordinaaliteorian mukaan luonnos-
sa voidaan havaita lukuisuuden sijasta transitiivis-asymmetrisiä relaatioita, eli
järjestyksiä. Luvun psykologinen käsite alkaakin ordinaaliteorian mukaan havain-
nosta, jossa kolme objektia voidaan järjestää parivertailun avulla järjestykseen
tietyn ominaisuuden perusteella. Numeroiden symbolit on tarkoitettu kuvaamaan
järjestystä sarjassa. (Kinnunen, V., 2009)

Matematiikan primaarit ja sekundaarit taidot

Artikkelissaan Matemaattisten taitojen varhaiskehitys Räsänen ym. mieltävät lap-
sen luonnostaan matemaattiseksi olennoksi. Tätä he perustelevat sillä, että lapsella
on tiettyjä synnynnäisiä valmiuksia hahmottaa lukumääriä ja lisäksi häntä ympäröi
kulttuuri ja maailma, jotka ovat monella tavoin täynnä erilaisia matemaattisia
sisältöjä ja tilanteita. Artikkelin mukaan ihmisen taidot voidaan jakaa primaarei-
hin ja sekundaareihin taitoihin, joista primaarit taidot kehittyvät synnynnäisten
tekijöiden avulla, mutta sekundaarit vaativat harjoitusta ja oppimista. (Räsänen
ym. 2004, s.198-199)

Puheen oppiminen on hyvä esimerkki ihmisen primaareista taidoista. Kieli esiintyy
kaikissa kulttuureissa, ja lapset oppivat kielen ja puheen osana omaa luonnollista
vuorovaikutustaan sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Lukutaito taas on esimerk-
ki tyypillisestä sekundaarista taidosta. Matemaattisten taitojen jako primaarei-
hin ja sekundaareihin taitoihin on jakanut tutkijoiden kesken mielipiteitä. Toisten
mukaan primaareja taitoja ovat esimerkiksi yksi yhteen -vastaavuus, järjestysriip-
pumattomuus ja kardinaalisuus, kun toisten mukaan nämä ovat harjaantumisen
myötä syntyviä taitoja. (Räsänen ym. 2004, s.198-199)
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Tutkimalla ihmiselle läheisten eläinlajien taitoja, on löydetty useita tilanteita, jois-
sa eläimet toimivat lukumäärien perusteella. Esimerkiksi simpanssit kykenevät
tekemään päätelmiä ja vertailuja pienillä lukumäärillä (Hauser & Carey, 2003).
Kun lukumäärä kasvaa muutamaa suuremmaksi, tunnistustarkkuus laskee nope-
asti, mutta suuruusluokan taju säilyy. Sama ilmiö on havaittu myös puolivuotiailla
ihmisvauvoilla (Xu & Spelke, 2000). Sekä apinat että ihmisvauvat näyttävät on-
nistuvan myös lisäys- ja vähennystehtävissä pienillä lukumäärillä. (Räsänen ym.
2004, s.201-202)

Eri tutkimusten tulokset yhdessä viittaavat siihen, että lukumäärän hahmottami-
nen jakautuisi kahteen eri prosessiin: hyvin pienten lukumäärien tarkkaan havait-
semiseen sekä suhteelliseen hahmottamiseen, jonka tarkkuus vähenee määrän kas-
vaessa. Näyttäisi siltä, että nämä kyvyt muodostaisivat yhdessä yksi yhteen -
vastaavuuden asettamisen kanssa biologisesti primaarien taitojen perustan. (Räsä-
nen ym. 2004, s.201-202)

Kielen merkitys matematiikan oppimisessa

Lasten varhaisessa laskutaidon kehityksessä keskeisessä roolissa on kielellisten tai-
tojen kehitys. Ne ja pienten lukumäärien primaarinen havainnointi yhdessä mah-
dollistavat lukusanojen oppimisen ja ymmärtämisen. Koska matemaattiset taidot
muodostavat jo näin varhain oman taitoalueensa, tehokkaimmat keinot näiden
taitojen tukemiseen löytyvät paremmin suoraan laskutaitoa tukevista harjoitteista
kuin yleisempien hienomotoristen harjoitustehtävien parista (Räsänen ym. 2004,
s.201-202). Tämä näkemys eriää hieman esimerkiksi tohtori Diana Feitelsonin tut-
kimusten perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Feitelsonin mukaan alle koului-
käisten systemaattinen lukemisen opetus on tehottomampaa kuin tietyn tyyppiset
leikit esimerkiksi mosaiikkipaloilla (Jantunen ym. 1993, s.137).

Kielen merkitystä matematiikan oppimisessa ovat korostaneet artikkeleissaan myös
Timo Tossavainen (Matematiikka ja kieli, Tieteessä tapahtuu 4/2005) ja Jorma
Joutsenlahti (Kielentäminen matematiikan opiskelussa, Virta & Marttila 2003b,
s.188-196). Tossavaisen mukaan yksilön matemaattinen ja kielellinen kehitys tuke-
vat toinen toistaan. Hän ilmaisee matematiikan olevan hyvinkin verrattavissa kie-
leen, sillä se kehittyy kuten kieli tuottaen uusia ilmaisutapoja myös entuudestaan
tutuille käsitteille ja rakenteille. Matematiikan kielenkaltaisuus näkyy Tossavaisen
mukaan myös siinä, että yhteisö ja asiayhteys vaikuttavat yksilön tapaan ilmaista
matemaattisia ajatuksiaan. Artikkelissa mainitaan monien tutkimusten tulosten
viittaavan siihen, että matemaattisen todistamisen taito ja matematiikan kielel-
listen piirteiden tunnistaminen liittyvät toisiinsa. Tossavaisen mukaan suurimmat
vaikeudet matematiikan oppimisessa liittyvätkin juuri representaatioiden tasolla
tapahtuvan ajattelun kääntämiseen matematiikan kielelle ja päinvastoin. Joutsen-
lahden mukaan matematiikan kielentäminen auttaa oppilasta jäsentämään ajat-
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teluaan, ja toisaalta sen avulla hänen oma ajattelunsa tulee näkyväksi muille. Op-
pilas myös re�ektoi käsityksiään kielen avulla ja voi siten saada itsensä ja muut
vakuuttuneiksi ajattelunsa oikeellisuudesta.

Lapsen ja opettajan puheella on Ikäheimon ja Riskun artikkelin (Ikäheimo &
Risku, s.224-225) mukaan keskeinen merkitys jokaisessa abstraktiotason vaiheessa.
Keskustelemalla siirrytään arkipuheesta kohti täsmällisempää matematiikan kieltä.
Myös teoksessa Matematiikka elämään (John Berry & Pasi Sahlberg, 2000, s.27)
kerrotaan oppimisen ja opetuksen tutkijoiden (Sharan ja Sharan 1992; Cohen
1994) korostavan oppilaan produktiivisen puheen ja selittämisen (opettamisen)
merkitystä erityisesti silloin, kun opittavana on käsitteellisesti kompleksisia asioi-
ta. Tutkimusten perusteella onkin usein johdettu yksinkertaistettu motto: Mitä
enemmän puhut, sitä enemmän opit!

Kielen lisäksi materiaalinen vaihe on tärkeä pienen lapsen matemaattisessa käsit-
teenmuodostusprosessissa. Artikkelissa Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta (Ikä-
heimo & Risku, s.224-225) mainitaankin Galperinin teoria, jonka mukaan suurim-
mat oppimisvaikeudet ovat niillä oppilailla, joilta jätetään materiaalinen vaihe pois.
Myös liian varhainen symbolitasolle siirtyminen voi artikkelin mukaan aiheuttaa
puutteita keskeisten käsitteiden ymmärtämisessä ja hallinnassa. Kun toimintama-
teriaaleista siirrytään kuvan ja piirrosten tulkitsemiseen ja tuottamiseen abstrak-
tiotaso nousee. Viimeinen abstraktiotaso on artikkelin nojalla käsitteen ilmentämi-
nen symbolein eli luvuin ja matemaattisin merkein.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen, erityisesti lapsen saaman ohjauksen lisäksi, myös
lapsen oman kiinnostuksen suuntautumisella näyttää olevan ratkaiseva merkitys
varhaisten matemaattisten taitojen kehityksessä (Aunio, Hannula, Räsänen, 2004,
s.208-210). Kolmevuotisessa seurantatutkimuksessa (Hannula & Lehtinen, 2001b)
huomattiin sellaisten lasten, jotka spontaanisti kiinnittivät huomiota ympärillä ole-
vien esineiden ja asioiden lukumääriin, olevan taitavampia tunnistamaan ja tuotta-
maan pieniä lukumääriä kuin lasten, jotka kiinnittivät vain vähän huomiota niihin.
Eksperttitutkimuksen alueella on löydetty selvä yhteys sekä omaehtoisen harjoit-
telun aloitusiällä että harjoittelun määrällä aikuisena saavutetun taidon tasoon
(Ericsson & Lehmann, 1996). Huipputaitavat yksilöt ovat aloittaneet hyvin inten-
siivisen harjoittelun jo varhaislapsuudessa. Lapsen spontaani lukumääriin suun-
tautuminen näyttäisi lisäksi olevan 3-6 -vuoden iässä varsin pysyvä ominaisuus.
(Aunio, Hannula, Räsänen, 2004, s.208-210)

Lukukäsite ja matematiikan opetus

Teoksessa Matikasta moneksi (Kajetski & Salminen, 2009, s.50) käsitellään luku-
käsitettä ja sen oppimista. Kirjoittajien mukaan lukukäsitteen kolme esitysmuotoa
ovat numeromerkki, lukumäärä ja lukusana. Lukukäsite on laaja kokonaisuus, joka
sisältää mm. lukujonotaidot, lukumäärien vertailun ja lukumäärän säilyvyyden.
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Vaikka lapsi hallitsisikin yhden näistä osa-alueista, ei se Kajetskin ja Salmisen
mukaan tarkoita sitä, että lapsi hallitsisi koko lukukäsitteen. Lukukäsitteen op-
piminen edellyttää, että lapsi saa runsaasti monipuolisia kokemuksia lukumääristä
ja luvuista. Lapselle tulisi tarjota mahdollisuuksia harjoitella lukumäärien hah-
mottamista erilaisin kuvioin, mutta isommat lukumäärät tulisi aina ryhmitellä
selkeästi. Kajetski ja Salminen korostavat myös lukumäärän, lukusanan ja nu-
meromerkin vastaavuutta. Tällä he tarkoittavat sitä, että lapsi oppii yhdistämään
lukumäärän lukusanaan sekä vielä oikeaan numeromerkkiin.

Lukukäsitteeseen tutustumisen jälkeen oppilaalle voidaan esitellä laskutoimituk-
sen käsite. Teoksessaan Opiskelulla laatua matematiikan oppimiseen (Yrjönsuuri,
R., 1994, s.146) Yrjönsuuri mainitsee neljä laskutoimituksen opiskelussa erotet-
tavissa olevaa pääaluetta: käsitteen muodostuminen, käsitteen sisältö, käsitteen
ala ja käsitteen käyttö soveltamisessa. Yrjönsuuren mukaan käsitteenmuodostuk-
sen tarkoituksena on laskutoimituksen käsitteen kehittäminen lähtien konkreettina
esitettävästä joukkojen välisestä tapahtumasta, johon liitetään lukujen toimitus.
Tämä abstrahoidaan vähitellen siten, että se ymmärretään kuvauksena määrätys-
tä lukuparien joukosta lukujen joukkoon. Ominaisuuksiin tutustumisen tarkoituk-
sena on oppia tuntemaan laskutoimituksen ominaisuudet, jotta edellä mainitun
kuvauksen luonne ymmärretään ja ominaisuuksia pystytään käyttämään hyväksi
laskemisessa ja laskutoimituksen soveltamisessa. Laskemismenetelmien oppimisen
tarkoituksena on riittävässä määrin perehtyä niihin keinoihin, joilla annettua luku-
paria vastaava luku löydetään. Soveltamisen tarkoituksena on oppia käyttämään
käsiteltyä laskutoimitusta erilaisten käytännön elämässä esiintyvien ongelmien rat-
kaisemiseen.

Yrjönsuuren mukaan yhteenlaskun opettelu on aluksi lukukäsitteen opiskelun kans-
sa hyvin samanlaista toimintaa joukkojen kanssa. Yhteenlasku vastaa käytännössä
erillisten joukkojen yhdistämistä, jossa joukot valitaan ja niiden alkiot järjestetään
niin, että yhdistämisessä ilmenevät erityisen selvästi kulloinkin opiskeltavat omi-
naisuudet. Kaksi joukkoa ovat erilliset, jos niissä ei ole yhteistä alkiota. Kertolaskun
käsitteenmuodostus aloitetaan Yrjönsuuren mukaan erillisten ja yhtä monen alkion
joukkojen yhdistämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys yhteenlaskuun. Kertolaskun
opiskelussa lapsi tarvitsee paljon havaintoja ja kielellistä harjoittelua ennen kuin
varsinaiset merkinnät vaaditaan. (Yrjönsuuri, R., 1994, s.148-162)

4 Tutkittava opetusmenetelmä

Tutkittava opetusmenetelmä perustuu yksilöopetukseen, jossa opetustilanteeseen
osallistuu kerrallaan vain yksi opettaja ja yksi oppilas. Tämä mahdollistaa muun
muassa oppilaiden yksilöllisen etenemistahdin. Opetus pyritään aloittamaan jo
varhaisessa iässä, jotta pienen lapsen hyvä oppimiskyky saadaan hyödynnettyä.
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Käytännön opetuksessa käytetään niin kutsuttua salamapelimenetelmää, jonka
pääperiaatteena on nopea ja tehokas oppiminen lyhyiden opetustuokioiden aikana.
Tuokiot kestävät oppilaasta riippuen 5-15 minuuttia kerrallaan. Menetelmän tärkeä
osa on tehtävien toistaminen. Vääriä vastauksia ei tuomita vaan opettaja antaa
niiden esiintyessä joko lisävihjeitä tai sitten oikean vastauksen ja siirtyy helpom-
piin tehtäviin. Menetelmässä oppilaita ei arvostella eikä lokeroida, mutta hyviä
suorituksia voidaan välillä kehua.

4.1 Taustoja

Tutkittavan opetusmenetelmän on kehittänyt alkujaan puolalainen, nykyinen ka-
jaanilainen lääkäri ja tutkija Piotr Bazia. Alunperin Bazia opetti omia lapsiaan
kyseisen menetelmän avulla hyvin tuloksin, jonka jälkeen hän otti yhteyttä Jyväs-
kylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen lehtoriin Lauri Kahan-
päähän.

Opetuskokeilu aloitettiin yliopiston voimin vuoden 2009 alussa Pohjanlammen
päiväkodilla. Tällöin menetelmää pääsi kokeilemaan matematiikan aineenopetta-
jaksi opiskeleva Ville Kinnunen, joka kirjoitti aiheesta pro gradu -tutkielman �Lap-
sen lukukäsitteen kehittäminen salamapelin avulla�. Kinnusen jälkeen esitutkimus-
ta jatkoi samaan tapaan opiskelija Juha Lindqvist, jonka jälkeen opettajaksi ryhtyi
allekirjoittanut vuoden 2009 marraskuussa. Opetuskokeilun tutkimus on saanut
myös jatkoa opiskelija Hanna Maunon taholta ja jatkuu edelleen.

Opetusmenetelmän kehittäjä Bazia on ollut Jyväskylän yliopiston lisäksi yhtey-
dessä Puolaan, jossa myös aloitettiin tutkimus opetusmenetelmän ympärille. Puo-
lassa tutkimusta johtaa tohtori Barbara Nawolska, jonka ryhmä tutkii opetus-
menetelmää päiväkodissa Krakovassa. Puolan kokeilussa oppilaita on päiväkodilla
kaksikymmentä, ja lisäksi puheterapeutti Katarzyna Bienkowska on kokeillut ope-
tusmenetelmää kahden kuuron oppilaan kanssa.

4.2 Salamapelimenetelmä

Opetuskokeilun alkuvaiheessa salamapelimenetelmällä kehitettiin lapsen lukukäsi-
tettä ja saatiin lapsi muodostamaan konkreettisia mielikuvia lukumääristä. Mene-
telmällä voidaan havainnollistaa muun muassa yhteen- ja vähennyslaskuja, mur-
tolukuja, sekalukuja ja kertolaskuja. Myös esimerkiksi binäärilukujärjestelmää voi-
daan salamapelillä konkretisoida. Menetelmä sopii mainiosti esiopetukseen sekä
kotiopetukseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös peruskoulussa ja jopa lukiossa.

Salamapelimenetelmä on saanut nimensä nopeasta tempostaan. Oppilaalle näy-
tetään palikkamuodostelmaa tai murtolukupiirakkaa vain sekunnin ajan, jonka

15



aikana hänen tulisi heti tunnistaa palikoiden lukumäärä tai murtoluku. Sama kos-
kee kirjallisessa muodossa olevia tehtäviä eli vihkotöitä. Tehtävät käydään läpi
pääosin suullisesti, mikä myös osaltaan nopeuttaa oppimisprosessia. Suullinen har-
joittelu ja palikoiden järjestely käsin tukevat myös oppimista.

Opetuksessamme käytetään erivärisiä legopalikoita luonnollisia lukuja havainnollis-
tamaan. Legojen tilalla voidaan käyttää myös esimerkiksi pieniä värillisiä leluhah-
moja. Palikoiden lisäksi käytimme vanerista leikattuja murtolukupaloja, suojaku-
pua, jolla palikat piilotetaan, sekä tietenkin muistiinpanovälineitä. Ensimmäisessä
vaiheessa tarkoituksena on systemaattisesti opettaa oppilaat tunnistamaan no-
peasti erilaisia ja erikokoisia palikkamuodostelmia ja palikoiden lukumääriä sekä
opettaa matematiikan sanaston tuntemista. Vastaavasti voidaan opettaa oppilaat
tunnistamaan murtolukupaloja ja niiden yhdistelmiä.

Kuva 1: Salamapelimenetelmässä käytetään apuvälineinä mm. legopalikoita ja
vanerisia murtolukupiirakoita

Kun oppilas tulee ensimmäisiä kertoja mukaan opetukseen, on otettava selville
oppilaan esititedot, jotta voidaan suunnitella hänen tasolleen sopivat tehtävät
ja etenemistahti. Aluksi testataan myös värien osaaminen ja tunnistaminen, jot-
ta oppilaan mahdolliset ongelmat eivät johdu esimerkiksi värisokeudesta. Ensim-
mäisten kertojen tarkoituksena on myös tutustua oppilaaseen, ja luoda kontakti
häneen. Opettajan ja oppilaan välisen suhteen on oltava kunnossa, jotta oppimisti-
lanteet ovat mielekkäitä kummallekin osapuolelle. Molemminpuolinen kunnioitus
on tärkeää.

Kun salamapelimenetelmää opetellaan, opettajalla ja oppilaalla on omat palik-
kansa. Opettaja asettaa pöydälle piiloon sopivan määrän palikoita, näyttää pa-
likkamuodostelmaa oppilaalle sekunnin ajan, ja oppilas jäljittelee rakentamalla
omista palikoistaan vastaavan muodostelman. Jos oppilas ei heti osaa kertoa pa-
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likoiden lukumäärää, on opettajan kerrottava se, jotta oppilas ei ala laskea pa-
likoita yksitellen. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan lukumääriä, ei luettele-
maan numeroita. Kun oppilas on sisäistänyt salamapelimenetelmän idean, ja osaa
jo tunnnistaa melko hyvin eri palikkamuodostelmia, otetaan oppilaan palikat pois,
ja annetaan hänen vastata tehtäviin vain suullisesti.

Kuva 2: Opettaja muodostaa laskutehtävät kuvun takana oppilaalta piilossa

Salamapelimenetelmässä aloitetaan aina helpoimmasta mahdollisesta tehtävästä,
ja edetään johdonmukaisesti oppilaan omaa tahtia kohti monimutkaisempia teh-
täviä. Lukuja harjoiteltaessa aloitetaan luvusta yksi, eli yhdestä palikasta, jon-
ka jälkeen edetään lukuun kaksi lisäämällä edelliseen muodostelmaan yksi pa-
likka. Kun luku kaksi osataan sujuvasti lisätään tähän taas yksi palikka, jolloin
saadaan muodostettua luku kolme. Näin jatketaan aina lukuun kymmeneen saak-
ka ja yli. Tämän jälkeen lukuja käydään läpi satunnaisessa järjestyksessä, eli tois-
tetaan aiemmin opittuja lukuja. Alkuvaiheessa oppilaan kanssa on hyvä keskustella
myös hänen arkeensa liittyvien esineiden tai asioiden lukumääristä, jotta oppilas
yhdistää opeteltavat asiat todellisen maailman kanssa.

Lukuja ja lukumääriä harjoiteltaessa opetetaan lapselle myös numerosymboleja.
Symbolit liitetään aina vastaavaan palikkamuodostelmaan, jotta oppilaalle muo-
dostuu käsitys numerosymbolin ja lukumäärän yhteydestä.

Yhteenlaskuja opetetaan salamapelissä kuten lukumäärienkin tunnistamista, mut-
ta käytetään aina kahden (tai edistyneempien oppilaiden kanssa jopa kolmen)
värisiä palikoita. Opettaja muodostaa palikoista piilossa esimerkiksi yhteenlaskun
3+2, eli asettelee pöydälle kolme sinistä ja kaksi punaista palikkaa, ja näyttää
muodostelman oppilaalle. Oppilas kertoo ensin sinisten ja punaisten palikoiden
lukumäärät erikseen ja lopuksi palikoiden yhteislukumäärän. Jos oppilas ei osaa
heti kertoa palikoiden yhteislukumäärää, on opettajan se kerrottava. Tehtäviä tois-
tetaan, kunnes ne sujuvat nopeasti ja kivuttomasti.
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Kun oppilas osaa yhteenlaskuja sujuvasti palikoiden avulla, voidaan edetä vih-
kotehtäviin. Tämä tarkoittaa sitä, että näytetään oppilaalle kartongille isoin nu-
meroin kirjoitettuja yhteenalaskuja (ks. kuva 3), ja oppilas kertoo vastaukset tehtä-
viin suullisesti. Myös vihkotehtävät etenevät järjestyksessä helpoimmasta tehtäväs-
tä kohti vaikeampia, jonka jälkeen kerrataan tehtäviä satunnaisessa järjestyksessä.
Vihkotehtävät vastaavat palikoilla harjoiteltuja tehtäviä, mutta niissä käytetyt
symbolit tulee selvittää oppilaalle hyvin. Alussa opettaja sanoo tehtävän ääneen,
oppilas toistaa ja kertoo oikean vastauksen. Pikkuhiljaa opettajan puhetta voidaan
vähentää, ja tehtävät osoitetaan vain sormen liikkeellä. Vihkotehtäviä ei kannata
tehdä monta yhden tuokion aikana, ettei lapsi kyllästy.

Kuva 3: Opettaja näyttää sormen liikkeellä vuorossa olevan vihkotehtävän

Murtolukuja opetettaessa voidaan aluksi käyttää apuna esimerkiksi omenaa, joka
halkaistaan pienempiin osiin, tai kuten tämän tutkimuksen kohdalla, vanerilevyistä
leikattuja murtolukupiirakoita. Vaneriympyrät on leikattu erikokoisiin osiin siten,
että yhden kokonaisen ympyrän voi muodostaa laittamalla kaikki samankokoiset
osat yhteen. Opetuskokeilussa käytettiin vanerisia piirakkakuvioita, jotka muodos-
tuivat kahdes-, kolmas-, neljäs-, viides-, kuudes- ja kahdeksasosista.

Kun murtolukuja harjoitellaan ensimmäisiä kertoja, opettaja näyttää yhden pii-
rakan osan kerrallaan, ja kertoo palasen nimen. Oppilas toistaa. Idean ymmär-
rettyään oppilas alkaa itse tunnistaa erikokoiset murtolukupiirakan osaset ja osaa
nimetä ne murtolukuina. Kun oppilas hallitsee murtolukujen nimet hyvin, voidaan
osia alkaa yhdistellä. Voidaan tehdä esimerkiksi puolikkaan kokoinen piirakka, jo-
ka koostuu palasista 1/3 ja 1/6. Aluksi opettaja voi kertoa mitä murtolukujen
yhteenlaskusta saadaan, mutta lopulta oppilas itsekin pystyy tämän tekemään.

Kertolaskua opetettaessa opettaja näyttää oppilaalle sekunnin ajan palikkamuo-
dostelmaa, jossa on esimerkiksi kaksi sinistä ja kaksi keltaista palikkaa. Oppilas
kertoo palikoiden lukumäärän ja opettaja huomauttaa palikkamuodostelman vas-
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taavan kertolaskua kaksi kertaa kaksi. Oppilas toistaa. Seuraavaksi asetetaan pöy-
dälle eo. palikoiden lisäksi kaksi punaista palikkaa, jolloin muodostuu kertolasku
kolme kertaa kaksi. Tätä jatketaan kohti isompia kertolaskuja.

4.3 Yksilöopetus

Tutkimamme opetuskokeilu perustuu yksilöopetukseen, jolloin opetustuokiossa on
mukana vain opettaja ja yksi oppilas. Yksilöopetus mahdollistaa oppilaiden ke-
hityksen paremman seurannan ja yksilöllisen etenemisvauhdin. Jokaisesta opetus-
tuokiosta tehdään muistiinpanot, joiden mukaan seuraavan kerran tehtävät voidaan
räätälöidä juuri kyseiselle oppilaalle sopiviksi.

Yksilöopetuksessa oppilaan ei tarvitse kilpailla kahdenkymmenen muun oppilaan
kanssa opettajan huomiosta, vaan hän saa kaiken tarvitsemansa huomion ja avun
opetustilanteessa. Jos jokin asia jää oppilaalle epäselväksi, hänen on helppo kysyä
sitä opettajalta. Oppilaiden ei tarvitse myöskään pelätä vääriä vastauksia, kos-
ka tässä opetusmenetelmässä niistä ei rankaista eikä oppilaita toruta. Heidän ei
tarvitse myöskään pelätä itsensä nolaamista muiden oppilaiden edessä. Oppilaille
voidaan antaa kuitenkin positiivista palautetta, sillä siitä he saavat tarvitsemiaan
onnistumisen tunteita ja heidän itseluottamuksensa kasvaa.

Tärkeä näkökulma tässä opetuskokeilussa on oppilaan tarpeiden huomioiminen.
Yksilöopetuksessa opettajan on helppo huomata yksittäisten oppilaiden mielialat
sekä tarpeet, ja tehdä näiden huomioiden perusteella tarvittavat toimepiteet. Jos
esimerkiksi lapsi on alakuloinen, voi opettaja käyttää koko opetustuokion asian
selvittämiseen. Oppilas voi halutessaan uskoutua opettajalle ja näin lievittää pa-
haa oloaan. Lisäksi, jos oppilas ei joku kerta halua tulla opetustuokioon, häntä ei
myöskään pakoteta. Oppilaan kanssa voi jutella ja jutellaan myös iloisista asioista,
kuten lemmikeistä, perheenjäsenistä ja elokuvista.

Menetelmässä oppilaille ei anneta arvosanoja eikä heitä muullakaan tavalla ar-
vostella. Tätä tukee myös yksilöopetus, sillä oppilaat eivät opetustilanteessakaan
voi kilpailla toisiaan vastaan oikeiden tai nopeimpien vastauksien lomassa. Opetus-
menetelmän tarkoituksena on antaa oppilaille matematiikan tekemiseen tarvittavat
välineet ja keinot, joita he voivat käyttää matematiikan soveltamiseen. Oppilaiden
luokittelu ei kuulu tähän asiaan.

4.4 Opetustuokioiden kulku

Opetustuokiot kestävät normaalisti 5-15 minuuttia kerrallaan. Tuokiot on tarkoi-
tuksella jätetty lyhyiksi, jotta niistä saataisiin paras hyöty ja ne olisivat mahdol-
lisimman tehokkaita. Lapselle on ominaista kyky keskittyä täydellisesti, mutta vain
lyhyen aikaa. Täten oppilas ei ehdi muutamassa minuutissa kyllästyä aiheeseen ja
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jaksaa keskittyä koko ajan. Aika on kuitenkin riittävä monen tehokkaan harjoituk-
sen suorittamiseen.

Opetustuokion alussa opettaja normaalisti kyselee hiukan oppilaan kuulumisia ja
vointia. Alussa voidaan keskustella myös ajankohtaisista asioista. Jos lapsella on
jotain kerrottavaa, on tärkeää, että opettaja kuuntelee. Lapsella on oltava turvalli-
nen ja luottavainen olo opettajan läheisyydessä.

Pienen rupattelun jälkeen on hyvä hieman kerrata aikaisempien tapaamisten tehtä-
viä, jotta opetustuokioihin saadaan jatkuvuuden tunne. Näin myös uudet tehtävät
saadaan linkittymään aiemmin opittuihin asioihin, mikä on tärkeää varsinkin kons-
truktivistisen ajattelumallin mukaan. Tehtäviä pyritään käymään läpi järjestyk-
sessä. Ei siis hypitä erilaisesta tehtävästä toiseen, vaan opetellaan esimerkiksi luku-
ja kymmenestä ylöspäin ensin järjestyksessä, ja vasta lopulta kertauksenomaisesti
satunnaisessa järjestyksessä.

Seuraavaksi esimerkki tyypillisestä opetustilanteesta:
Oppilas saapuu opettajan luokse pöydän ääreen, jolloin opettaja kysyy häneltä
esimerkiksi viikonlopun tapahtumista. Oppilas vastaa. Seuraavaksi opettaja jär-
jestää omista legopalikoistaan näkösuojan takana edellisen kerran aikana opitun
muodostelman, joka koostuu kahdeksasta sinisestä palikasta ja kahdesta punaises-
ta. Opettaja näyttää muodostelmaa oppilaalle sekunnin ajan, jonka jälkeen käy-
dään seuraavanlainen keskustelu:
Oppilas: �Kahdeksan sinistä ja kaksi punaista�.
Opettaja: �Kuinka monta palikkaa on yhteensä?�
Oppilas: �Kymmenen�.
Opettaja: �Selvä. Kun kahdeksaan palikkaan lisää kaksi palikkaa, saadaan siis yh-
teensä kymmenen.�
Jos oppilas ei heti tiedä palikoiden yhteislukumäärää, opettaja voi kertoa sen
hänelle ja esittää helpomman tehtävän. Oppilaan annettua oikean vastauksen opet-
taja lisää muodostelmaan yhden punaisen palikan, ja näyttää sitä oppilaalle. Op-
pilas kertoo lukumäärät kuten yllä. Sama toistuu muutamaan kertaan lisäämällä
muodostelmaan yhä enemmän punaisia palikoita. Näin saadaan muodostettua yh-
teenlaskut 8+2, 8+3, 8+4 ja niin edelleen.

Palikkaosion jälkeen opettaja ottaa esille kartongista tehdyn vihkon, näyttää sor-
mella mikä tehtävä ratkaistaan ja oppilas kertoo ratkaisun suullisesti. Aluksi käy-
dään läpi pari aiemmin opittua tehtävää, jonka jälkeen jatketaan vihkotehtäviä
pidemmälle. Kirjallisia tehtäviä tehdään yhden opetustuokion aikana vain muuta-
ma, jotta oppilas ei kyllästy niihin. Tuokion lopuksi opettaja voi kysyä haluaako
oppilas tehdä vielä jonkun tehtävän. Jos oppilas ei välitä enää harjoitella, niin
opettaja toivottaa oppilaalle hyvää päivänjatkoa.
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4.5 Menetelmän tavoitteet

Päätavoitteena on nopea ja tehokas, mutta oppilaalle mielekäs matematiikan (ja
muidenkin oppiaineiden) opetustapa. Mielekkyyteen matematiikan oppimisessa ja
opettamisessa pitäisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä monet nuoret
voivat Suomessa huonosti eivätkä viihdy koulussa. Iltalehden raportin 19.1.2009
mukaan Opetushallitus ja Jyväskylän Terveyden edistämisen tutkimuskeskus on
tehnyt selvityksen, jonka mukaan joka kymmenes 9-luokkalainen inhoaa koulua.
Selvitys oli tehty WHO:n tutkimustuloksista. Menetelmämme mielekkyys perustuu
tehtävien konkretisointiin, hyvään vuorovaikutukseen, lyhyisiin opetustuokioihin
sekä niiden intensiivisyyteen.

Menetelmän varhainen tavoite on opettaa oppilaalle matematiikan kieltä ja sen
käyttöä. Oppilas pääsee ensin tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja yksinker-
taisiin laskutoimituksiin, jonka jälkeen mennään syvemmälle. Tavoitteena on no-
pea, mutta lapsen ehdoilla tapahtuva eteneminen hyvin pienin askelin ja edellisiä
asioita kerraten.

Eräs menetelmän tavoite on oppilaiden (matemaattisen) itsetunnon kohotus. Oppi-
laita ei arvostella eikä heidän taitojaan verrata muiden oppilaiden osaamiseen. Ver-
tailu lasten kesken antaa helposti hyvän olon vain yhdelle oppilaalle, mutta masen-
nuksen kahdellekymmenelle muulle. Arvostelu ja vertailu saattavatkin olla yksi syy
suomalaisten nuorten huonolle viihtyvyydelle koulussa. Tutkimusvaiheessa olevan
opetusmenetelmämme tavoite tässä on se, että oppilaiden edistymistä pystytään
havainnoimaan tehokkaasti jokaisen opetustuokion aikana, joten erillisiä arvioin-
tikokeita ei tarvita.

4.6 Opetusmenetelmä oppilaan ja opettajan kannalta

Salamapelimenetelmä ei tuhlaa oppilaan voimavaroja, vaan käyttää niitä tehok-
kaasti rasittamatta oppilasta liikaa. Opetustuokiot ovat lyhyitä, mutta intensii-
visiä, mikä mahdollistaa oppilaan täyden keskittymisen käsiteltävään asiaan. Sa-
lamapelin nopea tahti taas vaikuttaa siihen, että oppilas on koko tuokion ajan
pienessä jännitystilassa, jolloin mielenkiinto asiaan säilyy.

Yksilöopetus mahdollistaa oppilaan ja opettajan välisen luottamussuhteen syven-
tymisen. Kahdenkeskisten opetustuokioiden aikana oppilas voi halutessaan uskou-
tua opettajalle, ja kertoa mahdollisista iloistaan ja ongelmistaan. Oppilas saa opet-
tajalta tarvitsemaansa tukea ja huomiota, mikä on hänen henkisen hyvinvointinsa
ja itsetuntonsa tukena. On hyvä, että oppilas saa huomiota opettajalta myös sen
takia, että kaikki eivät saa sitä tarpeeksi kotonaan.

Opettajan kannalta yksilöopetus tarkoittaa oppilaiden parempaa tuntemista ja
tehokkaampaa oppimisen/edistymisen seurantaa. Myös ongelmakohdat selviävät
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helpommin yksilöopetuksen aikana. Kun opettajalla on vain yksi oppilas opetet-
tavanaan, hän pystyy käyttämään aikansa tehokkaammin keskittyen opetettavaan
asiaan sen sijaan, että joutuisi kaiken aikaa vahtimaan muiden oppilaiden touhuja.

4.7 Menetelmän hyödyt peilattuna nykyiseen esiopetukseen

Opetustuokioiden perustana on opettajan ja oppilaan jatkuva vuorovaikutus. Op-
pilas on tuokioiden aikana aktiivisesti mukana opetustilanteessa, mikä on mm.
Piaget'n mukaan tärkeää oppimisen kannalta. Piaget'n havaintojen mukaan kaik-
ki loogisen ajattelun rakenteet perustuvat toimintaan. Nykyisissä koululaitoksissa
oppilaat oppivat pääasiassa kuuntelemalla opettajan puhetta ja tekemällä vihko-
tehtäviä itsenäisesti. Parhaat oppimistulokset oppilas kuitenkin usein saa aikaan
itse tekemällä ja kokeilemalla sekä keskustelemalla asioista ääneen.

Tutkittavan opetusmenetelmän avulla oppilas muodostaa konkreettisia mielikuvia
matemaattisista objekteista alkaen lukumääristä ja yhteenlaskuista. Tämä johtaa
siihen, että oppilaan ei tarvitse aina laskea lukumääriä yksi kerrallaan tai sormiensa
avulla, vaan hän pystyy ja tottuu nopeasti kertomaan tulokset laskutehtäviin ilman
työläitä laskutoimituksia. Muussa esiopetuksessa näyttää tällä hetkellä vallitsevan
sormilla laskemisen taito, mikä sinänsä on hyvä jokaisen osata, mutta menetelmä
on työläs isompiin lukuihin mentäessä.

Esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä on Jyväskylän esiopetuksen toimintasuun-
nitelman 2010-2011 mukaan 4 tuntia. Esikoulussa oppitunnit kestävät 35-45 mi-
nuuttia aiheesta ja päivästä riippuen. Tämä on pitkä aika lapselle, jonka mie-
lenkiinnon kohteet voivat vaihtua nopeasti. Lapsilla on hyvä, mutta lyhyt keskit-
tymiskyky, joka saavuttaa maksiminsa parissa minuutissa. Vastaavasti lapsen kes-
kittyminenkin herpaantuu helposti ja laskee maksimin saavutettuaan nopeasti.
Tästä syystä opetustuokiot täytyisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja nopeatem-
poisina, kuten salamapelimenetelmän opetustuokiot ovatkin.

Opetuslaitoksissa suositaan paljon vihkotehtäviä, joita oppilaat voivat itsenäises-
ti tehdä. Esikouluun suunnitelluilla tehtävävihkoilla on melko tärkeä psykologinen
merkitys pienelle oppilaalle, sillä sen avulla muutos koululaiseksi sujuu helpom-
min. Vihkotehtävät ovat kuitenkin hidastempoisia ja työläitä, mikä voi liiallisella
käytöllä tehdä niistä oppilaalle vastenmielisiä tai tylsiä. Lisäksi kuusivuotiaan op-
pilaan käden koordinaatio ei vielä ole harjaantunut, joten kirjoittaminen voi tun-
tua vaikealta. Monet lapset eivät myöskään vielä osaa lukea, joten opettajan on
jokaisen tehtävän kohdalla kerrottava oppilaille tehtävän tavoite.

Esikoulun tarkoitukseksi mielletään usein oppilaan oppiminen koulun tavoille. Tä-
mä tarkoittaa käytännössä sitä, että lasten olisi opittava sekä istumaan rauhassa
paikoillaan oppitunnin pituisen ajan, että kuuntelemaan opettajaa. Kuusivuoti-
aalle lapselle tällainen pitkäaikainen keskittyminen ja rauhassa oleminen on kui-
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tenkin vaikeaa. Se, että oppilas ei pääse ilmaisemaan itseään haluamallaan taval-
la, saattaa viihtyvyyden lisäksi vähentää oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Salama-
pelimenetelmässä opettajan tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus ilmaista
itseään.

5 Aineiston keruu

Esitutkimuksemme piiriin kuului kaksi jyväskyläläistä päiväkotia, joissa kummas-
sakin opetettiin neljää oppilasta. Näistä oppilasta kuusivuotiaat olivat olleet mu-
kana opetuskokeilussa vuoden 2009 alusta lähtien ja viisivuotiaat aloittivat mar-
raskuussa 2009. Tutkittava ryhmä oli siis melko pieni, mikä täytyy ottaa huomioon
myös tulosten tulkinnassa.

Päiväkodeissa käytiin mahdollisuuksien mukaan kaksi kertaa viikossa pitämässä
noin 5-15 minuutin opetustuokiot jokaiselle oppilaalle. Oppilaat saivat siis päiväko-
tien omien esikoulutuokioiden lisäksi matematiikan opetusta noin 20-30 minuuttia
viikossa. Parempien tulosten saamiseksi opetusta olisi pitänyt olla useammin (noin
3-5 kertaa viikossa), mutta resurssien puutteessa tyydyttiin tähän aikatauluun.

Opetustuokioista tehtiin tarkat muistiinpanot ja lisäksi osa tuokioista videoitiin.
Myös valokuvia otettiin tuokioiden aikana. Muistiinpanot löytyvät liitteinä 2-9 ja
videomateriaalia on liitteessä 12. Videoiden avulla opetustuokioista saa selkeäm-
män kuvan. Ne ovat myös auttaneet analysoimaan jälkikäteen tuokioiden aikana
tapahtuneita asioita.

Omien opetustuokioideni lisäksi kävin seuraamassa molempien tutkimuksessa mu-
kana olevien päiväkotien omia esikoulutunteja, jotta pystyisin vertaamaan tutki-
maamme menetelmää nykyisiin menetelmiin sekä ottamaan huomioon muun o-
petuksen vaikutuksen koehenkilöihimme. Tutustuin myös Jyväskylän kaupungin
esiopetussuunnitelmaan sekä päiväkodeissa käytössä oleviin esiopetusoppaisiin.

5.1 Opetustuokiot ja muistiinpanot

Jokaisesta opetustuokiosta tehtiin tarkat muistiinpanot, joihin merkittiin havainto-
ja oppilaan edistymisestä ja ongelmakohdista. Muistiinpanoihin kirjoitettiin myös
tunnelmia opetustuokioista sekä muita huomioita. Näin pysyttiin ajantasalla op-
pilaiden edistymisessä ja pystyttiin suunnittelemaan seuraavat opetustuokiot jo-
kaiselle yksilöllisesti. Muistiinpanot on tarkoitettu opettajan tueksi ja tärkeäk-
si työvälineeksi. Ne ovat osa opetusmenetelmää, mutta palvelevat samalla lasten
edistymisen seurannassa tutkimusmielessä.

23



Opetuskokeilussa oli koehenkilöinä yhteensä kahdeksan 5- ja 6-vuotiasta lasta,
joista 6-vuotiaat olivat olleet mukana opetuksessa jo vuoden 2009 keväästä läh-
tien. Kahden edellisen opettajan kanssa kuusivuotiaat lapset olivat harjoitelleet
tunnistamaan ja nimeämään palikoiden lukumääriä kahteenkymmeneen saakka ja
ylikin, sekä tunnistamaan luonnollisten lukujen numerosymboleja. Oppilaat osasi-
vat suorittaa myös yhteen- ja vähennyslaskuja palikoilla. Luonnollisten lukujen
lisäksi oppilaiden kanssa oli harjoiteltu murtolukuja murtolukupiirakoiden avulla,
ja he osasivat jonkun verran kirjoittaa murtolukuja myös paperille.

Aloittaessani opetuksen päiväkodeissa edettiin kuusivuotiaiden oppilaiden kanssa
menetelmän seuraavaan vaiheeseen eli vihkotehtäviin. Lisäksi heidän osaamistaan
syvennettiin yhteenlaskuissa ja heille esiteltiin kertolaskun idea. Kuusivuotiaiden
kanssa kokeiltiin myös kirjainten tunnistamista salamapelillä.

Viisivuotiaat oppilaat tulivat mukaan projektiin hieman sen jälkeen, kun olin itse
aloittanut menetelmän käyttämisen, joten heidän kanssaan prosessi aloitettiin alus-
ta. Koska viisivuotiaat eivät vielä olleet osallistuneet esiopetukseen, heidän esi-
tietonsa matematiikasta ja laskemisesta tulivat kotoa. Tästä syystä ensimmäiset
opetustuokiot käytettiin oppilaiden esitieojen selvittämiseen. Viisivuotiaiden oppi-
laiden kanssa aloitettiin harjoittelemaan luonnollisia lukuja ja lukumääriä luvusta
yksi alkaen.

Seuraavaksi esitellään hieman jokaisen oppilaan oppimisprosessia muistiinpano-
jen perusteella. Nimet on muutettu lasten yksityisyyden suojaamiseksi, mutta
nimikoodit ovat samat kuin aiheesta tehdyissä muissa pro gradu -tutkielmissa (te-
kijät Ville Kinnunen ja Juha Lindqvist). Tarkemmat muistiinpanot aikatauluineen
löytyvät liitteinä 2-9.

TIMO (6-vuotias poika)

Timolle pidin yhteensä 17 opetustuokiota, joiden aikana tarkkailin hänen kehit-
tymistään ja kirjoitin muistiinpanoja. Kuusi opetuskertaa myös videoitiin. En-
simmäinen opetustuokio, jonka itse pidin oppilaalle oli marraskuun lopussa 2009,
ja viimeinen helmikuun lopussa 2010. Tavoitteenani oli saada oppilas luopumaan
laskutavasta, jossa hän laskee palikat yksi kerrallaan ykkösestä aloittaen.

Ennen yhteisiä opetustuokioitamme Timo osasi muodostaa yhteenlaskuja legopa-
likoiden avulla, mutta osan laskuista hän selvästi laski yksi palikka kerrallaan.
Murtolukupalasista oppilas osasi muodostaa mallin avulla kokonaisia piirakoita,
ja hän tiesi myös palasten nimet. Numeroiden piirtäminen ja laskutehtävien kir-
joittaminen sujuivat jo melko hyvin. Tarkempi selvitys oppilaan esitiedoista löytyy
Juha Lindqvistin pro gradu -tutkielmasta.

Ensimmäisellä opetuskerralla oppilas hieman jännitti uutta opettajaa, eikä osan-
nut suoraan muodostaa palikoilla laskuja 10+6 ja 10+5+4, jotka aiemmin olivat
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olleet hänelle melko helppoja. Oppilas halusi kurkistaa palikkamuodostelmia useita
kertoja, ja hän näytti laskevan palikat yksi kerrallaan. Laskut menivät oikein, mut-
ta palikkamuodostelmien tekeminen tuotti vaikeuksia. Vihkosta (liite 1) harjoitte-
limme sivuja 1 ja 2, jotka sisälsivät yhteenlaskuja, joissa kymmentä pienempiin
lukuihin lisätään luku yksi tai kaksi kymmentä ylittämättä. Oppilaalle näytettiin
vihkosta laskutehtävä, opettaja luki tehtävän ääneen ja oppilas kertoi vastauksensa
ääneen. Vihkotehtävät menivät Timolla heti hienosti.

Seuraavien opetustuokioiden aikana oppilas oli jo vapautuneempi. Vihkossa ete-
nimme kolmen seuraavan kerran aikana jopa sivulle 5 (liite 1) asti, sillä päässä-
laskut häneltä sujuivat joka kerta hyvin, ja erityisen helppoa hänelle oli ynnäämi-
nen lukuun kymmenen. Legopalikoilla harjoittelimme ja kertasimme yhteenlasku-
ja, joissa lukuihin yhdeksän ja kymmenen lisätään lukuja yhdestä yhdeksään. Ko-
keilimme myös muutaman pienemmän yhteenlaskun. Häiriötekijöistä johtuen pa-
likkamuodostelmat eivät yhden opetuskerran aikana luonnistuneet, mutta pääosin
ne onnistuivat hyvin. Timo tunnisti palikkamuodostelmista helposti lukumäärät
3 ja 4. Murtolukupiirakan avulla muodostimme neljännen opetustuokion aikana
kokonaisen piirakan osista 2/4 ja 3/6. Kertasimme hieman myös osien nimiä, sillä
murtolukuja ei oltu harjoiteltu pariin viikkoon.

Viidennellä kerralla aloitimme tuokion kaksilla legopalikoilla, ja rakensimme laskut
10 + 3, 9 + 4 ja 9 + 6. Oppilas osasi melko nopeasti sanoa vastaukset kahteen en-
simmäiseen tehtävään, mutta kolmannen kohdalla hän mietti hetkisen. Timo taisi
laskea ainakin osan palikoista yksi kerrallaan, eikä hahmottanut suoraan palikoiden
lukumäärää. Vihkon tehtävät s. 2-5 onnistuivat hyvin ja melko nopeasti, mutta
murtolukupiirakan kanssa oli hieman ongelmia. Tehtävänä oli muodostaa lasku
4/8+ 1/3+ 1/6 = 1, mutta ilmeisesti oppilas muisti piirakasta vain osan 4/8, sillä
pienen pohdinnan jälkeen hän rakensi piirakan, joka koostui osista 4/8 ja 2/4. Myös
näistä osasista muodostui yksi kokonainen piirakka, joten oma-aloitteisuuttakin
oppilaalta löytyy. Lisäksi oppilas rakensi legopalikoista tehtävien ohella värikkäät
kierreportaat, mikä viittaa geometriseen osaamiseen.

Kolmen seuraavan kerran aikana Timo oppi hyvin laskemaan salamapelin avulla
yhteenlaskuja, joissa lukuun yhdeksän lisätään lukuja yhdestä yhdeksään. Oppi-
las käytti ilmeisesti laskiessaan hyväkseen tietoa 9+ 1 = 10, jolloin jäljelle jääneet
palikat tulivat luvun kymmenen päälle, mikä onkin helpompi laskea. Tämän oival-
luksen jälkeen otettiin mukaan vihkotehtävät sivulta 6, joissa lasketaan samoja
laskuja päässälaskuina. Oppilas ei myöskään enää laskenut palikoita yksi kerral-
laan, vaan etsi tutut lukumäärät ja laski tehtävät yhteenlaskuna.

Yhdeksännellä opetuskerralla oppilas haukotteli ja vaikutti väsyneeltä, hän myös-
kin taantui laskemaan palikoita yksi kerrallaan. Vihkotehtävissäkin oli joitain on-
gelmia. Esimerkiksi tehtävään 9+4 oppilas antoi vastaukseksi luvun 14 ja tehtävään
6+4 hän kertoi vastauksen olevan 12. Tällä kerralla aloitettiin legoilla harjoittele-
maan yhteenlaskuja, joissa lukuun kahdeksan lisätään lukuja yhdestä yhdeksään.
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Murtolukupiirakoilla rakensimme mahdollisimman monta erilaista puolikkaan ko-
koista piirakkaa. Oppilas rakensi piirakat, joissa oli palat 2/4, 3/6, 4/8, ja lisäksi
hän huomasi, että 1/3+1/6 = 1/2. Tätä viimeistä oivallusta ei kovin moni muista
oppilaista huomannutkaan.

Kolmen seuraavan kerran aikana Timo oppi nopeasti tunnistamaan legopalikka-
muodostelman, jossa on pohjana kahdeksan palikkaa. Hän osasi helposti laskea
esimerkiksi laskut 8+ 3 ja 8+ 6. Vihkotehtävissä laskettiin laskuja 9+ x, ja nekin
menivät hyvin. Kahdennentoista opetustuokion aikana esittelin oppilaalle kerto-
laskun idean ja kävimme läpi hiukan kahden kertotaulua. Näinä kolmena kertana
huomasin Timon olevan jokseenkin allapäin, joten pidimme hieman lyhyempiä ope-
tustuokioita.

Seuraavilla opetuskerroilla Timo oli paremmalla tuulella. Kertolaskujen muodos-
tamista jatkettiin ja edettiin kolmen kertotauluun. Murtoluvuissa ilmeni kuitenkin
nyt ongelma. Oppilas sekoitti jollain tapaa kerto- ja murtolaskun, sillä hän nimesi
murtoluvun 2/4 lukujen 2 ja 4 kertolaskuna. Oppilas tunnistaa nopeammin kahdek-
san palikan ryhmän kuin seitsemän, mutta lukuun seitsemän ynnääminen alkaa
kuitenkin jo sujua. Vihkotehtävät 9 + x ja 8 + x sujuvat hyvin.

Viimeisillä pitämilläni opetuskerroilla Timo ymmärsi selkeästi jo kertolaskuja, ja
osasi muuttaa palikkamuodostelmat kertolaskuiksi. Tähän mennessä olimme käy-
neet läpi kahden, kolmen ja neljän kertotauluja. Oppilas osasi hyvin myös suullisia
yhteenlaskuja (vihkotehtävät sivuilta 1-6, liite 1), ja palikkatehtävätkin onnistuivat
lopulta ilman omien muodostelmien rakentamista. Oppilas siis tunnistaa nopealla
vilkaisulla ainakin lukumäärät 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 palikkamuodostelmien avulla.

PEKKA (6-vuotias poika)

Pekalle pidin yhteensä 18 opetustuokiota marraskuun 2009 ja maaliskuun 2010
välillä. Viisi opetustuokiota myös videoitiin. Edeltäjieni kanssa oppilas oli har-
joitellut luonnollisia lukuja yhdestä noin kolmeenkymmeneen saakka. Tässä vai-
heessa Pekka laski usein palikoita yksi kerrallaan, mutta hän tunnisti selvästi kol-
men, neljän ja viiden palikan palikkaryhmät ilman laskemista. Oppilaan 2 kanssa
oli myös harjoiteltu murtolukuja, joista hän selvästi piti.

Ensimmäisellä kerralla oppilas selkeästi ujosteli uutta opettajaa, eikä muistanut
palikkamuodostelmia ensimmäisellä yrityksellä. Vihkosta harjoittelimme kahta en-
simmäistä sivua, joissa oli laskuja x+1 ja x+2. Vihkotehtävät sujuivat oppilaalta
hyvin lukuun ottamatta tehtävää 5+ 3, johon tuli vastaukseksi 9. Kahden seuraa-
van kerran aikana etenimme vihkotehtävissä sivulle 4 ja legopalikoilla harjoitte-
limme ja kertasimme kymmenen ylitystä. Palikkatehtäviä oppilas edelleen näytti
laskevan yksi kerrallaan.
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Kolmen seuraavan kerran aikana Pekka oppi melko nopeasti tunnistamaan palikka-
muodostelman, jossa on yhdeksän palikkaa, ja laskemaan näillä myös yhteenlasku-
ja. Murtolukupiirakat menivät häneltä jo todella nopeasti, ja hän muisti myös eri
palojen nimet hienosti. Vihkotehtävistä sivun 5 laskut 10+x onnistuivat hyvin hel-
posti, eivätkä muutkaan laskut tuottaneet kovin paljon ongelmia. Oppilaan kanssa
tuokiot ovat olleet melko lyhyitä (alle 10 minuuttia), sillä hän on saanut tehtävät
tehtyä yleensä melko nopeasti. Eniten harmia hänelle tuottavat parittomat pa-
likkatehtävät.

Kahdeksannella opetustuokiolla Pekka tunnisti hyvin muodostelman, jossa on yh-
deksän palikkaa, joten laskutkin sujuivat nopeasti. Oppilaasta huomasi, että hänen
ei enää tarvinnut laskea kaikkia palikoita yksi kerrallaan. Tämän jälkeen alettiin
harjoittelemaan palikoilla laskuja 8 + x, ja otettiin vihkosta käyttöön luvun 9 yh-
teenlaskut sivulta 6. Nämä päässälaskut tuottivat oppilaalle vielä hieman ongelmia.
Piirakoita rakennettiin kaksi kappaletta kerralla, joista toinen, 1/2 + 3/6 = 1, on-
nistui hyvin, mutta toista oppilas ei ilmeisesti muistanut. Hän rakensi ensin mur-
tolukupiirakan 1/2+ 1/3+ 1/6 ja sitten 4/8+ 2/4, vaikka oikea murtolukutehtävä
olisi ollut 3/4 + 2/8 = 1. Tämä osoitti ainakin sen, että Pekka osaa omatoimisesti
rakentaa kokonaisia murtolukupiirakoita erikokoisista osista.

Viiden seuraavan kerran aikana oppilas oppi laskemaan melko nopeasti lukuun
kahdeksan liittyviä yhteenlaskuja legopalikoiden avulla. Näytti siltä, että oppilas
käytti laskuissa apunaan tietoa 8 + 2 = 10. Vihkotehtävistä kertasimme aiemmin
opittuja laskuja sivuilta 2-6 satunnaisessa järjestyksessä. Murtolukupiirakoiden o-
sista Pekka sai itsenäisesti järjestää puolikkaan piirakan kokoisia paloja, jolloin
hän valitsi osat 2/4, 3/6 ja 4/8. Oppilaalle ei tullut mieleen sekoittaa eri kokoisia
paloja keskenään. Tutustuimme Pekan kanssa myös kertolaskun ideaan luvun kaksi
kertolaskujen muodossa.

Viimeiset opetustuokiot Pekan kanssa menivät kertolaskujen harjoitteluun, jotka
lopulta alkoivat jo luonnistua hyvin. Ilmeisesti oppilaalle oli jo muutamien harjoi-
tusten jälkeen muodostunut kuva kertolaskun ideasta. Yhteenlaskuissa siirryttiin
laskuihin 7 + x. Seitsemän palikan muodostelma on ilmeisesti hieman vaikea tun-
nistaa, koska oppilas halusi nähdä opettajan legopalikat useaan otteeseen. Oppilas
osoitti myös hyvää geometrista osaamista rakentamalla legopalikoista kolmiulot-
teisen pyramidin.

JUSSI (6-vuotias poika)

Jussin kanssa pidimme 12 opetustuokiota, joista kuusi videoitiin. Oppilas tuli jo-
ka kerta mielellään mukaan tuokioihin, ja hän oli melko etevä salamapelissä ja
matematiikassa. Oppilaalla oli kuitenkin tapana katsoa vain yhden väriset palikat
kerrallaan, mikä kieli siitä, että oppilas ei ehkä pystynyt hahmottamaan ja muis-
tamaan kahta tai useampaa eri muodostelmaa yhdellä kertaa.
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Ensimmäisen opetustuokion aloitimme legopalikoilla suoritettavilla yhteenlaskuil-
la. Ensimmäisen laskun 4 + 3 oppilas sai oikein ilman omien palikoiden järjestä-
mistä. Oppilas hahmotti heti pöydällä olevat 4 + 2 + 1 palikkaa ja suoritti laskun
helposti. Seuraavaksi ratkaistiin tehtävä 5 + 5 + 2, minkä oppilas sai ratkaistua
kahden kurkistuksen jälkeen. Tehtävän 10 + 7 kohdalla Jussin tarvitsi kurkistaa
palikoita jopa neljä kertaa, ja siltikin hänen muodostelmaansa tuli 12 + 7. Nämä
palikat oppilas laski selvästi yksi kerrallaan. Tehtävä 9+3 onnistui oppilaalta heti.
Vihkotehtävistä harjoittelimme sivuja 1-3, joista kaikki tehtävät menivät oikein.
Myös murtolukupiirakan osien nimet olivat muistissa. Tuokio kesti tasan kymme-
nen minuuttia.

Kahden seuraavan kerran aikana harjoiteltiin legopalikoilla lukuun 9 liittyviä yh-
teenlaskuja. Näiden kertojen aikana oppilas ei vielä oppinut tunnistamaan yhdek-
sän palikan muodostelmaa, sillä hän joutui jokaisella kerralla kurkistamaan pa-
likkamuodostelmia muutamia kertoja, ennen kuin ne menivät oikein. Laskujen
suorittaminen onnistui oppilaalta kuitenkin nopeasti, joten ongelmana oli vain
palikkamuodostelmien tunnistus. Vihkosta harjoiteltiin sivuja 2-5 ja murtoluku-
piirakoilla muodostettiin tehtävät 1/3 + 1/6 + 4/8 = 1 ja 2/3 + 2/6 = 1. Nämä
tehtävät sujuivat Jussilta nopeasti ja helposti.

Joululoman jälkeen Jussi osasi ratkaista nopeasti tehtävän 4 + 4 ilman omia pa-
likoita, joten neljän palikan muodostelma hänellä oli hyvin hallussaan. Tämän
lisäksi kertasimme lukuun yhdeksän ynnäämistä. Oppilas katsoi edelleen vain yh-
den värin kerrallaan, joten hän tarvitsi useamman kurkistuksen palikoihin. Tällä
kertaa myös murtolukupiirakan kanssa tarvittiin pari kurkistusta. Vihkotehtävät
menivät hyvin.

Viidennen opetustuokion aikana huomasin oppilaan osaavan jo melko hyvin yh-
teenlaskut, joissa pohjana on luku yhdeksän. Hän selkeästi tunnistaa yhdeksän
palikan ryhmän, mutta tarvitsee edelleen muutamia kurkistuksia palikoihin. Tällä
kerralla aloimme harjoittelemaan myös tehtäviä 8 + x. Vihkosta otimme käyttöön
sivun 6, josta laskut 9 + x menivät jopa paremmin kuin palikoiden avulla. Mur-
tolukupiirakoiden osista rakensimme puolikkaan kokoisia piirakoita, joista oppilas
löysi muodostelmat 2/4, 3/6 ja 4/8. Muistelimme myös miten kirjoitetaan pape-
rille lasku 1/2+1/2 = 1. Oppilas 3 oli ehtinyt unohtaa nämä merkintätavat, joten
näytin itse mallia ja oppilas piirsi perässä.

Kuudennella opetuskerralla Jussi kertoi ratkaisseensa legotehtävän 9+3 muodosta-
malla ensin kymmenen palikan ryhmän. Oppilas huomasi, että käytin täysin samat
palikat myös seuraavaan laskuun, joka oli 8 + 4, joten hän osasi nopeasti kertoa
vastauksen myös tähän tehtävään. Tehtävän 8 + 5 kohdalla oppilas sai nopeasti
muodostettua kahdeksan palikan ryhmän, mutta halusi sitten kurkistaa uudelleen.
Pyysin häntä muistelemaan punaisten palikoiden lukumäärää, ja oppilaan mukaan
niitä oli ainakin viisi. Tämä meni oikein, joten ehkä hän vain epäilee omaa muis-
tikapasiteettiaan halutessaan useita kurkistuksia palikoihin. Oppilas myös huomasi
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palikoita siirtämällä, että 8+5 = 10+3. Vihkotehtävät sivulta 3-6 (liite 1) menivät
muuten hienosti, mutta laskun 3+4 hän selkeästi laski sormillaan. Murtolukupiira-
kan osista oppilas sai rakentaa mieleisensä kaksi piirakkaa. Rakentaessaan oppilas
teki oivalluksen, että osamäärä 2/4 on yhtä suuri kuin 1/2.

Neljän seuraavan kerran aikana Jussi oppi hyvin laskemaan lukuun 8 liittyviä yh-
teenlaskuja. Hän muuttaa selvästi laskut helpompaan 10+x muotoon, jotta laske-
minen on nopeampaa. Kokeilimme myös osaako oppilas ratkaista laskun 1/2+1/2
ilman murtolukupiirakan apua, mutta ilmeisesti hän ei ihan ymmärtänyt tehtävän-
antoa, joten otimme piirakat avuksi. Laskun 1/4 + 1/4 oppilas 3 osasi kuitenkin
ratkaista ilman piirakoita. Vastaukseksi hän antoi puolikkaan. Lasku 1/3 + 1/3
onnistui vasta konkreettisten osien avulla. Aloitimme myös harjoittelemaan kerto-
laskuja alkaen laskuista 2 ·2, 2 ·3 ja 2 ·4. Kymmenen palikan muodostelman oppilas
osasikin jo itse sanoa kertolaskuna 2 · 5 ilman muita vinkkejä.

Viimeiset kaksi tapaamiskertaa harjoittelimme Jussin kanssa lisää kertolaskuja
sekä lukuun 7 liittyviä yhteenlaskuja. Oppilas ilmeisesti muunsi yhteenlaskut mie-
lessään taas helpommiksi luvun 10 yhteenlaskuiksi. Myös kertolaskun idea alkoi
selvitä oppilaalle. Kirjaimista oppilas tunnisti kaikki vokaalit, ja osasi lukea sanat
ISÄ ja EI melko helposti.

ANNA (6-vuotias tyttö)

Annalle pidin yhteensä kahdeksan opetustuokiota, joista neljä tallennettiin vide-
olle. Tuokioita oli vähän verrattuna muihin oppilaisiin, koska aikataulumme me-
nivät usein ristiin. Pystyimme kuitenkin etenemään melko ripeää tahtia, koska
oppilas oli melko etevä matematiikassa ja nopea oppimaan.

Ensimmäisen opetuskerran aikana yritin hieman selvittää oppilaan vahvuuksia ja
osaamista. Legopalikoilla teimme tehtävät 4+3, 5+5+2, 10+7 ja 9+2, joista en-
simmäinen tehtiin ilman oppilaan omia palikoita. Tähän tehtävään tuli heti oikea
vastaus, mutta muiden tehtävien palikoita Anna joutui kurkistamaan kaksi ker-
taa. Oppilas hiukan jännitti uutta opettajaa tai taustalta kuuluva puheensorina
häiritsi häntä, sillä hän ei ollut varma vastauksistaan. Jo ensimmäisen opetus-
tuokion aikana kuitenkin huomasin, että Anna on melko hyvä tunnistamaan eri-
laisia palikkamuodostelmia ja laskemaan niitä yhteen. Vihkosta teimme muutamia
yhteenlaskuja sivuilta 1-3, jotka menivät ihan hyvin, vaikka välillä oppilas joutuikin
hieman miettimään vastauksiaan. Murtolukupiirakoiden osista rakensimme koko-
naisen piirakan, joka muodosti laskun 1/3 + 4/6. Jouduimme hieman kertaamaan
osien nimiä, koska oppilas oli ehtinyt unohtaa ne.

Kolmen seuraavan kerran aikana harjoittelimme Annan kanssa legopalikoilla lasku-
ja, joissa ynnätään lukuun yhdeksän. Lisäksi kertasimme lukuun kymmeneen yn-
näämistä. Oppilas oppi näiden kertojen aikana hyvin tunnistamaan yhdeksän pa-
likan lukumäärän ja laskemaan sillä yhteenlaskuja. Välillä oppilas sai lukumäärät
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oikein jopa ilman omien palikoiden järjestämistä. Vihkotehtävissä etenimme näiden
kertojen aikana sivulle 6 asti, jossa oli lukuun 9 liittyviä yhteenlaskuja. Helpoimpia
vihkotehtäviä oppilaalle näyttivät olevan lukumääriin yhdeksän ja kymmenen liit-
tyvät yhteenlaskut. Murtolukupiirakoilla oppilas rakensi yhden kokonaisen piirakan
salamapelillä, yhden paperille kirjoitetun yhtälön nojalla, ja kerran hän etsi pala-
sista puolikkaan piirakan kokoisia muodostelmia. Oppilas ei huomannut yhdistää
palasia eri piirakoista.

Viides opetustuokio venyi viidentoista minuutin pituiseksi, sillä oppilas oli hyvin
puheliaalla tuulella. Palikoilla suoritimme tehtävät 10+4, 9+6 ja 8+3. Oppilas sai
melko helposti tehtyä kaikki tehtävät, mutta kahden viimeisen tehtävän kohdalla
oppilas kertoi laskeneensa palikat samalla kun asetteli niitä paikoilleen. Eri väristen
palikoiden lukumääriä kysyttäessä oppilas osasi kuitenkin heti sanoa ne. Hän siis
tunnisti palikkamuodostelmat, mutta varmisti laskunsa. Vihkotehtävistä oppilas
itse halusi luetella sivun 5 kaikkien tehtävien vastaukset. Lisäksi hän luetteli sivun
6 vasemman puoleisen palstan kaikki tehtävät. Oppilas osasi tehtävät hyvin, mutta
sivun 6 kohdalla hän taisi huomata tehtävien järjestyksen ja käytti sitä hyväkseen.

Kuudennella opetuskerralla jatkettiin tehtävien 9+x ja 8+x harjoittelemista. An-
na joutui kurkistamaan palikkamuodostelmia jokaisen tehtävän kohdalla muutamia
kertoja ja hän laski palikoita yksi kerrallaan. Keskittymistä oli kuitenkin häirit-
semässä muutama pienempi lapsi, jotka kolistelivat ja rämpyttivät soittimia, joten
haparointi oli ihan normaalia. Vihkotehtävistä oppilas luetteli sivun 5 kokonaan,
ja sivulta 6 laskut 9 + x. Kaikki tehtävät menivät oikein, mutta sivun 6 tehtävät
hiukan hitaammin. Murtolukupiirakan oppilas sai koottua hetkessä, mutta osien
nimet olivat vieläkin hieman hatarasti mielessä.

Seitsemännellä kerralla näytin Annalle palikkatehtävät 9+ 8, 8+ 3 ja 8+ 6. Nämä
oppilas ratkaisi ilman omien palikoiden järjestämistä. Ratkaistessaan tehtävää op-
pilas kuitenkin valitsi aina yhden muodostelmista, ja lisäsi siihen yksitellen muut
palikat. Hän ei siis osaa vielä sujuvasti yhteenlaskuja, joissa lisätään lukuja lukui-
hin kahdeksan ja yhdeksän. Vihkotehtävistä harjoiteltiin sivuja 4 ja 6. Oppilas ei
jostain syystä osannut kertoa oikeaa vastausta tehtävään 7+3. Tällä kertaa aloitet-
tiin opettelemaan myös kertolaskuja, jotka esitin vain yhden värisillä palikoilla.

Viimeisellä opetuskerralla kokeilin esittää kertolaskut eriväristen palikoiden avulla.
Tämä tapa oli ilmeisesti parempi tyyli esittää kertolaskut, sillä oppilas itsekin ker-
toi alkavansa hieman ymmärtää niitä. Kävimme läpi kahden ja kolmen kertotaulun
ensimmäisiä laskuja. Anna pitää vihkotehtävistä 10 + x ja 9 + x, sillä niitä hän
osaa melko hyvin. Heikoimmin oppilas osaa tehtäviä, joissa lasketaan parittomia
lukuja yhteen tai laskuja, joissa vastaus on pariton luku.
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KAISA (6-vuotias tyttö)

Kaisan kanssa opetustuokioita oli yhteensä kaksitoista, joista videoitiin viisi ta-
paamista. Aiempien opettajien kanssa oppilas 5 oli harjoitellut luonnollisia lukuja
lukuun 20 asti ja yli, sekä yhteenlaskuja näillä luvuilla. Murtolukuja oli harjoiteltu
murtolukupiirakoiden avulla, ja oppilas oli näyttänyt pitävän näistä.

Ensimmäinen pitämäni opetustuokio Kaisan kanssa oli joulukuun 2009 alussa, ja se
kesti noin kymmenen minuuttia. Legopalikoilla muodostimme yhteenlaskut 4 + 3,
5 + 5 + 4, 10 + 7 ja 9 + 3, joista ensimmäinen oli tarkoitus tehdä ilman, että
oppilas itse järjestää omia palikoitaan. Kaisa ei saanut oikein yhtään tehtävää
ensimmäisellä yrityksellä, sillä hän taisi hieman jännittää uutta opettajaa, ja lisäksi
olimme melko rauhattomassa paikassa. Vihkosta harjoittelimme kahta ensimmäistä
sivua. Tehtävät menivät melko hyvin, mutta pientä haparointia ja arvailua oli
huomattavissa.

Toinen opetuskerta kesti 13 minuuttia. Aluksi Kaisa sai ratkaista legopalikkateh-
tävän 4 + 2, joka onnistui hienosti ilman oppilaan omien palikoiden järjestämistä.
Seuraava tehtävä oli 10+7, jonka ratkaisemisessa oppilas tarvitsi kaksi kurkistusta
opettajan palikoihin, ja melko pitkän miettimisajan. Oppilas laski palikat muo-
dostamalla laskun 6 + 6 + 5, vaikka värien mukaan laskeminen olisi ollut helpom-
paa. Hän myöskin laski osan palikoista yksitellen. Tehtävän 9 + 2 kohdalla tapah-
tui sama ilmiö. Kuuden palikan ryhmä on oppilaalle ilmeisesti kaikkein tutuin, ja
hän haluaa laskea laskut sen avulla. Vihkotehtävissä oppilas halusi aina toistaa
tehtävän ennen vastauksen antamista. Harjoittelimme tehtäviä sivuilta 1 ja 2, ja
ne sujuivat oppilaalta melko hyvin. Hän ei kuitenkaan ollut varma vastauksistaan.
Murtoluvut oppilaalta sujuivat hienosti. Oppilas muisti murtolukupiirakan osien
nimet hyvin, ja kertoi pitävänsä näistä tehtävistä.

Kolmen seuraavan opetustuokion aikana harjoittelimme Kaisan kanssa palikkateh-
täviä, joissa ynnätään lukuun 9. Nämä tehtävät alkoivat jo sujumaan melko hyvin
ja yhdeksän palikan muodostelma alkoi jo tulla tutuksi. Vihkosta harjoittelimme
sivuja 2-5. Oppilas epäröi melko paljon omia vastauksiaan, ja osan tehtävistä op-
pilas laski sormillaan. Murtolukutehtävät menivät hyvin, ja kun pyysin oppilasta
etsimään puolikkaan piirakan kanssa saman kokoisia osia, hän löysi muodostel-
mat 4/8, 3/6, 2/4 ja 1/3+ 1/6. Oppilasta täytyi hieman kannustaa etsimään lisää
palasia, mutta muuten meni hienosti. Harjoittelimme myös murtolukujen kirjoit-
tamista paperille. Numero 3 tuli paperille peilikuvana, mutta tämän oppilas itsekin
lopulta huomasi.

Kuudennen opetustuokion aikana aloitettiin Kaisan kanssa harjoittelemaan pa-
likoilla tehtäviä 8+x. Teimme tehtävät 10+7, 8+4 ja 8+5, joista ainakin keskim-
mäisen oppilas laski sormillaan. Näytin hänelle palikoiden avulla konkreettisesti,
että tehtävän 8 + 4 voi laskea myös tehtävänä 10 + 2. Vihkosta harjoittelimme
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sivuja 4 ja 6. Näistä oppilas osaa jo hyvin tehtävät 9 + x, mutta pienempien yh-
teenlaskujen kanssa on hiukan ongelmia. Esimerkiksi lasku 3+4 tuottaa ongelmia,
ja oppilas joutuu laskemaan sen sormillaan.

Kolmen seuraavan opetustuokion aikana Kaisa oppi laskemaan palikoiden avulla
hyvin tehtäviä 8 + x. Lopuksi hän nimittäin sai ratkaistua tehtävät kuten 8 + 2 ja
8 + 4 ilman, että hänen tarvitsi järjestellä omia palikoitaan. Vihkotehtävistä op-
pilaalla sujuivat parhaiten laskut 10 + x ja 9 + x. Murtolukulaskut menivät myös
hyvin, ja oppilas osasi ratkaista paperille kirjoitetun laskun 1/2 + 1/2 ilman mur-
tolukupiirakan apua. Kun paperilla luki tehtävä 1/4 + 1/4, oppilas joutui turvau-
tumaan piirakoiden apuun, mutta osasi sanoa vastaukseksi puolikkaan. Yhdeksän-
nellä kerralla aloimme harjoittelemaan myös kertolaskuja. Näytin legoilla miten
muodostetaan kertolaskut 2·2, 2·3 ja 2·4.

Kahden seuraavan kerran aikana harjoittelimme oppilaan kanssa lukuihin kahdek-
san ja seitsemän liittyviä yhteenlaskuja. Laskut hieman takeltelivat aluksi, mutta
lopulta onnistuivat. Vihkosta laskettiin tehtäviä sivuilta neljä ja viisi, sillä eniten
ongelmia oppilaalle tuottivat ns. pienet laskut, kuten tehtävä 4 + 3. Jatkoimme
myös kertolaskujen opettelua, ja näistä harjoittelimme kahden, kolmen ja neljän
kertotauluja. Kolmas kerta, kun kertolaskuja harjoiteltiin, oli Kaisalle läpimurto.
Tällöin hän kertoi saaneensa kertolaskujen ideasta kiinni.

Viimeisellä opetustuokiolla oppilas osasi jo sanoa palikkamuodostelmat kertolas-
kuina. Hän oppi asian siis neljän opetuskerran aikana. Laskut 7 + x eivät vielä
onnistuneet sujuvasti, mutta tehtävät 9 + x ja 8 + x oppilas osaa suorittaa jo
melko nopeasti. Tällä kerralla testattiin myös osaako oppilas lukea. Hän tiesi kaikki
vokaalit oikein ja osasi lukea sanat ISÄ ja KISSA.

PETRI (6-vuotias poika)

Pidin Petrille kahdeksan opetustuokiota, joista kolme videoitiin. Opetuskertoja
oli vähän verrattuna muihin oppilaisiin, koska Petri oli monesti puolipäiväinen
ja hänellä sattui olemaan lomapäiviä silloin, kun kävin opettamassa. Oppilas oli
harjoitellut edellisten opettajien kanssa salamapelimenetelmällä luonnollisia luku-
ja lukuun 20 saakka, sekä yhteenlaskuja näillä luvuilla. Oppilas oli juuri alkanut
hallitsemaan laskuissa kymmenen ylityksen. Murtolukuja oltiin harjoiteltu mur-
tolukupiirakoiden avulla.

Ensimmäisen tapaamisen aikana teimme legopalikoilla tehtävät 4 + 3, 5 + 5 + 3,
10+5 ja 9+0. Ensimmäisen tehtävän oppilas osasi ilman omien palikoiden siirtelyä,
ja tästä innostuneena hän yritti ratkaista loputkin samalla tavalla. Lopputulos oli
kuitenkin arvailua ja vääriä vastauksia. Petrillä oli hieman vaikeuksia keskittyä
tehtäviin, sillä olimme melko vilkkaan huoneen vieressä verhon takana. Vihkoteh-
tävistä harjoittelimme ensimmäisen ja toisen sivun tehtäviä, jotka sujuivat melko
hyvin. Ensimmäisellä kerralla aikaa kului 11 minuuttia.
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Kahden seuraavan kerran aikana kertasimme oppilaan kanssa kymmenen ylitystä
ja harjoittelimme lukuun yhdeksän liittyviä yhteenlaskuja. Joillain kerroilla oppi-
las osaa ratkaista legopalikkatehtävät hyvinkin nopeasti, mutta usein keskittymi-
nen herpantuu, ja hän joutuu kurkistamaan palikkamuodostelmia useita kertoja.
Vihkosta harjoittelimme sivuja 1-3 ja 5. Päässälaskut sujuivat Petriltä melko hyvin.
Murtolukupiirakat sujuvat myös hyvin. Oppilas osasi nopeasti rakentaa mallista
katsomansa piirakat ja muisti hyvin osien nimet.

Joululoman jälkeen kertasimme aiemmin opeteltuja tehtäviä. Legopalikoilla teim-
me tehtävät 6+2, 10+4 ja 9+5. Ensimmäisen tehtävän oppilas ratkaisi ilman omien
palikoiden järjestelyä, mutta oikea vastaus tuli vasta toisella yrityksellä. Keskim-
mäinen tehtävä oppilaalta ei sujunut lainkaan. Hän halusi kurkistaa palikoita neljä
kertaa, eikä osannut ratkaista tehtävää yksin. Myös viimeisen tehtävän kanssa op-
pilaalla oli ongelmia. Hän kurkisti muodostelmaa kolme kertaa, jonka jälkeen hän
sanoi ettei jaksaisi enää laskea. Näytin oppilaalle kuinka lasku kannattaa suorittaa.
Vihkosta harjoittelimme sivuja 2-5, joista viimeinen sivu, eli tehtävät 10+x, sujui-
vat todella hienosti. Tämän opetustuokion ongelmat johtuivat luultavasti pitkästä
tauosta sekä siitä, että oppilas selaili koko tuokion ajan lelulehteä, jonka hän löysi
pöydältä.

Viidennellä kerralla Petri jaksoi keskittyä erikoisen hyvin tehtäviin, ja hän pyysi
vihkotehtäviä jopa lisää. Tällä kertaa ei ollut havaittavissa myöskään vastausten
arvailua. Legopalikoilla teimme tehtävät 10+2, 10+5 ja 9+2. Oppilas ei vielä kun-
nolla hahmottanut kymmenen ja yhdeksän palikan muodostelmia, vaan hän laski
palikat yksi kerrallaan. Vihkotehtävistä oppilas oli innoissaan. Laskimme tehtäviä
sivuilta 2-5, ja ne sujuivat hienosti. Vaikka pariin tehtävään tuli aluksi väärä vas-
taus, oppilas korjasi virheet nopeasti. Murtolukupiirakoista etsimme palasia, jotka
olivat yhtä suuria osan 1/2 kanssa. Oppilas löysi palaset 2/4, 4/8 ja 3/6.

Kuudennen ja seitsemännen opetustuokion aikana oppilas oli rauhaton ja maltta-
maton, sillä toisella kertaa hän joutui keskeyttämään mäenlaskun tuokiota varten
ja toisella askartelun. Petri taantui arvailemaan vastauksiaan erityisesti vihkoteh-
tävissä, joita laskimme sivuilta 4-6. Vihkotehtävien kymmenen ylitys on oppilaalle
kuitenkin melko helppoa. Legopalikoilla rakensimme tehtävät 10+4, 9+3 ja 10+
2, ja näitä oppilas joutui kurkistelemaan muutamia kertoja. Murtolukutehtävät
menivät häneltä kuitenkin oikein. Petri osasi kertoa tehtäviin 1/2+1/2 ja 1/4+1/4
oikeat vastaukset vaikka tehtävät olivat vain paperille kirjoitettuna.

Viimeisellä kerralla opetustuokiota oli seuraamassa opiskelija Hanna Mauno, joka
jatkoi opetustuokioiden pitoa minun jälkeeni. Tällä kerralla oppilas keskittyi todel-
la hyvin, ja osasi tehtävät mallikkaasti. Legopalikoilla teimme tehtävät 4+4, 8+2 ja
8+4. Oppilas ratkaisi tehtävät oikein, jonka jälkeen näytin konkreettisesti palikoil-
la miten tehtävä 8+4 voidaan ratkaista tehtävänä 10+2. Vihkosta harjoittelimme
edelleen sivuja 5 ja 6, joista sivun 5 tehtävät sujuivat hienosti, mutta laskut, joissa
lukuun 9 lisätään lukuja yhdestä yhdeksään, kaipaavat edelleen hieman harjoitus-
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ta. Esimerkiksi laskuun 9 + 4 oppilas on monesti kaupannut vastaukseksi lukua
14. Viimeisellä kerralla aloimme testaamaan myös oppilaan lukemistaitoa. Oppilas
osasi lukea hienosti kaikki vokaalit, mutta ei vielä osannut lukea sanoja.

KALLE (5-vuotias poika)

Joulukuun 2009 alussa saimme esitutkimukseemme mukaan kaksi uutta 5-vuotiasta
oppilasta, joista toinen oli Kalle. Hänen kanssaan tapasimme opetustuokioiden
muodossa 17 kertaa, ja näistä tapaamisista videoitiin kuusi.

Ensimmäisten tapaamisten tarkoituksena oli tutustua oppilaan kanssa, sekä kar-
toittaa hänen vahvuuksiaan ja ennakkotietojaan. Tutustuimme myös salamape-
limenetelmään eri väristen legopalikoiden ja tyhjän muovikuvun avulla. Oppilas
tunnisti helposti palikoiden lukumäärät, kun kuvun alla oli 1,2,3 ja 4 palikkaa.
Hän osasi myös luetella luvut yhdestä kahteenkymmeneen helposti. Kalle tun-
nisti hyvin eri väriset palikat ja tiesi värien nimet. Ensimmäinen tapaaminen kesti
kymmenen minuuttia.

Kahden seuraavan opetustuokion aikana harjoiteltiin legopalikoilla tehtäviä 1 + 1,
2 + 1, 2 + 2, 3 + 1, 4 + 1 ja 3 + 2. Kolme ensimmäistä tehtävää sujuivat helposti,
mutta loppujen tehtävien kohdalla oppilas halusi kurkistaa palikkamuodostelmia
pariin otteeseen, kun väri tai lukumäärä meinasi unohtua. Oppilas osasi kuitenkin
hyvin kertoa palikoiden yhteislukumäärät, vaikka viimeisen tehtävän kohdalla hän
sanoikin palikoita olevan aluksi kuusi. Numeroiden 1 ja 2 piirtäminen ei Karilta
vielä luonnistunut kovin hyvin.

Seuraavat kaksi opetuskertaa olivat melko lyhyitä. Toisella kertaa teimme vain
tehtävän 3 + 1, sillä oppilaalla oli kiire takaisin kummitusleikkiin. Toisella kerral-
la muodostimme palikoilla tehtävät 4 + 1, 3 + 2 ja 5 + 1. Oppilas tunnisti hyvin
eri väristen palikoiden lukumäärät jokaisesta tehtävästä, mutta yhteislukumääriksi
hän antoi tehtäviin 3+1 ja 3+2 luvut 5 ja 6. Palikkatehtävien lisäksi piirsimme op-
pilaan kanssa paperille luvut yhdestä neljään, jotka muuten menivät oikein, mutta
luku 4 tuli peilikuvana.

Kahden seuraavan kerran aikana kertasimme lukujen neljä ja kuusi tunnistamista.
Muodostimme legopalikoilla tehtävät 2+2, 3+1, 4+2 ja 6, joiden lisäksi laskimme
myös laskun 5 + 2. Oppilas pystyi selvästi tunnistamaan kahden ja neljän palikan
muodostelmat, mutta isommat luvut hän joutui laskemaan. Oppilas sai piirtää
haluamansa numerot, jolloin paperille ilmestyivät luvut kaksi ja kolme peilikuvina
ja luvut kymmenen ja sata numerosarjoina 01 ja 001. Toisella kerralla oppilas piirsi
mallin avulla numerot 4 ja 5.

Seuraavien kolmen kerran aikana harjoittelimme Kallen kanssa tunnistamaan lu-
kumääriä 4, 5, 6 ja 7. Teimme näiden kolmen kerran aikana tehtävät 2 + 2, 3 + 2,

34



3+3, 4+1, 5, 6+1 ja 4+4+2. Oppilas osaa tunnistaa helposti lukumäärät 1, 2, 3,
4 ja 6, mutta vielä täytyy harjoitella lukuja 5 ja 7. Tein oppilaalle myös suullisen
tehtävän, jossa kysyin montako palikkaa on, jos kuuteen palikkaan lisätään yksi,
tai jos niistä vähennetään yksi. Oppilas osasi heti sanoa oikeat lukumäärät.

Yhdennellätoista opetuskerralla Kalle halusi tehdä vain yhden tehtävän, joten
opettaja teki hieman monimutkaisemman muodostelman kuin normaalisti. Pa-
likoista muodostettiin lasku 5 + 2 + 3 = 10, mikä oli hieman liian vaikea oppi-
laalle. Oppilas tarvitsi kolme kurkistusta palikoihin ennen kuin sai muodostelman
oikein. Tämän jälkeen oppilas laski sormillaan tehtävän 5 + 2 ja opettaja kertoi
oikean vastauksen tehtävään 7 + 3.

Seuraavalla kerralla pidin oppilaalle pari nopeaa lukumäärien tunnistustehtävää
sekä piirrettyjen numeroiden tunnistamista. Palikoilla tunnistettiin neljän ja kuu-
den palikan ryhmät ja numeroista tunnistettiin luvut 6, 7 ja 8. Molemmat tehtävät
menivät hienosti, joten aikaakin kului vain pari minuuttia.

Kolmannentoista opetustuokion aikana teimme tehtävät 4 + 4 ja 10 + 3. Ensim-
mäiseen tehtävään oppilas antoi vastaukseksi yhdeksän, ja toisen tehtävän kohdal-
la oppilas tarvitsi kolme kurkistusta saadakseen muodostelman oikein. Tehtävät
olivat vielä liian vaikeita Kallelle. Tällä kerralla tututstuimme lisäksi vihkon en-
simmäiseen sivuun ja yhteenlaskuissa tarvittaviin merkkeihin.

Kahden seuraavan kerran aikana harjoiteltiin palikoilla tehtäviä 4+1, 6+1, 5+1 ja
4+3. Lisäksi vihkosta harjoiteltiin lisää sivun 1 tehtäviä. Palikkatehtävissä oppilas
7 tarvitsi aina kaksi kurkistusta palikoihin, mutta lukumäärät tulivat aina oikein.
Vihkotehtävät menivät hienosti, ja oppilas oma-aloitteisesti kertoi osaavansa laskea
myös laskun 5 + 5.

Kuudennentoista opetustuokion aikana tehtiin palikoilla tehtävät 3+3+4 ja 4+1.
Oppilas osasi nopeasti tunnistaa kummankin tehtävän eri väriset palikat ja pa-
likoiden yhteismäärätkin menivät oikein. Lisäksi kokeiltiin osaako Kalle tunnistaa
kirjaimia. Oppilas tunnisti kaikki muut vokaalit paitsi kirjaimen Y. Seuraavalla
kerralla kokeilin tunnistaako oppilas sanan EI, mutta tämä ei vielä onnistunut.
Myöskään kirjain Y ei muistunut viime kerralta. Palikoilla teimme tehtävät 4 + 4
ja 6+1, joista viimeinen onnistui hyvin, mutta ensimmäisen tehtävän vastaukseksi
oppilas edelleen antoi luvun 9.

MATTI (5-vuotias poika)

Toinen uusista viisivuotiaista oppilaista oli Matti. Hänen kanssaan ehdittiin pitää
yksitoista opetustuokiota, joista neljä videoitiin. Heti ensimmäisistä kerroista läh-
tien Matti oli hyvin innostunut oppimaan numeroita, lukumääriä ja ennen kaikkea
numerosymbolien piirtämistä.
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Ensimmäinen opetustuokio oli joulukuun 2009 alussa, ja se kesti noin neljä mi-
nuuttia. Tarkoituksena oli hieman tutustua oppilaan kanssa, ja kartoittaa hänen
lähtötasoaan. Lisäksi tutustuttiin salamapelimenetelmään. Yksittäisten palikoiden
avulla kokeiltiin ensin tunnistaako oppilas eri värejä. Keltaisen ja punaisen värin
Matti tunnisti ja nimesi helposti, mutta sininen ja vihreä menivät sekaisin. Kun
yksittäiset palikat oli käsitelty, etsittiin huoneesta esineitä tai asioita, joita oli
yksi kappale. Seuraavaksi kannen alle piilotettiin kaksi eriväristä palikkaa, joista
tunnistettiin palikoiden lukumäärä ja värit. Oppilas osasi luetella numerot yhdestä
viiteen.

Kahden seuraavan opetuskerran aikana harjoittelimme oppilaan kanssa värien tun-
nistamisen lisäksi lukumääriä kaksi, kolme ja neljä palikkamuodostelmien 1 + 1,
2+1, 3+1 ja 2+2 avulla. Teimme samoja tehtäviä parikin kertaa vaihtamalla välis-
sä väriä tai palikoiden järjestystä. Oppilas halusi kurkistaa palikkamuodostelmia
aina pariin otteeseen ennen kuin varmistui väreistä ja lukumääristä. Oppilas ei
tunnistanut oranssia väriä, mutta muut värit menivät oikein.

Joululoman jälkeen kesti vielä viikon ennen kuin tapasimme Matin kanssa seuraa-
van kerran. Tauko opetustuokioiden välissä oli pitkä, joten kertasimme lukumäärät
2, 3 ja 4 tehtävien 1+1, 2+1, 2+2, 3+1 ja 4 muodossa. Oppilas tunnisti lukumäärät
1 ja 2 helposti, mutta isompien kohdalla hän joutui miettimään. Lopuksi piirrettiin
paperille numerot 1 ja 2. Numeron 2 oppilas piirsi peilikuvana, mutta katkoviiva-
mallin päälle hän piirsi hienosti. Oppilas halusi tuokion jälkeen jäädä rakentamaan
palikoilla pitkät portaat. Hän ei kuitenkaan osannut käsitellä portaita riittävällä
varovaisuudella, vaan ne hajoilivat. Oppilas viihtyi tuokiossa 16 minuuttia.

Kahden seuraavan kerran aikana harjoiteltiin lukumääriä 3-6 legopalikkamuodos-
telmien 2+1, 3+1, 2+2, 4+1, 2+3 ja 3+3 avulla. Oppilas ei vielä tunnistanut
kovin hyvin lukumääriä palikkamuodostelmista, vaan joutui hieman miettimään
vastauksiaan. Kuitenkin lukumäärät 2 ja 3 oppilas tunnisti melko nopeasti. Värit
menivät häneltä muuten oikein, mutta vihreä palikka korvatui muodostelmissa
usein sinisellä. Oppilas piirsi lopuksi mallin avulla numerot 2 ja 3, joista viimeinen
tuli peilikuvana. Lisäksi piirrettiin katkoviivamallin päälle numero 4. Oppilas halusi
piirrellä numeroita lisää, ja kertoi pitävänsä matematiikasta.

Seitsemäs opetustuokio oppilaan 8 kanssa kesti 16 minuuttia. Palikoilla harjoitel-
tiin lukumääriä 5 ja 6, ja paperille piirrettiin numero 4. Palikkatehtävien 4 + 1
ja 4 + 2 kohdalla oppilas tarvitsi useamman vilkaisun palikoihin ennen kuin värit
ja lukumäärät menivät oikein. Lopuksi oppilas laski kaikki palikat yksi kerrallaan,
mistä voidaan päätellä, ettei hän vielä tunnistanut kunnolla neljän palikan muo-
dostelmaa. Numerosymboleista Matti tunnisti numerot 1, 2 ja 3, mutta esimerkiksi
lukuja 6 ja 7 hän ei tunnistanut.

Kahdeksannella opetuskerralla muodostimme palikoilla ensin neljän yksivärisen pa-
likan muodostelman, josta oppilas laski palikat yksi kerrallaan, ja sitten kaksi eri-
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laista kuuden palikan muodostelmaa, jotka olivat laskujen 4+2 ja 3+3 muodossa.
Kummankin tehtävän tapauksessa oppilas joutui kurkistamaan palikoita kaksi ker-
taa ennen onnistumista, mutta silti hän tunnisti neljän ja kolmen palikan ryhmät
nopeasti. Tästä huolimatta oppilas edelleen laski palikoita yksi kerrallaan. Oppi-
las ei tunnistanut numerosymbolia 4, mutta numeron 5 hän tunnisti sen jälkeen,
kun oli itse ensin piirtänyt numerot yhdestä neljään. Oppilas tiesi siis numeroiden
järjestyksen, mutta ei tunnistanut yksittäisiä symboleita.

Seuraavaa opetustuokiota tuli katselemaan eräs toinen poika, joka myös halusi
osallistua tehtävien tekoon. Palikoilla harjoittelimme edelleen lukumääriä 5 ja 6
tehtävien 4 + 1 ja 5 + 1 muodossa. Molempien tehtävien palikoita oppilas halusi
kurkistaa useamman kuin yhden kerran, eikä viimeinen tehtävä meinannut oikein
sujua. Neljän palikan ryhmän oppilas kuitenkin tunnisti heti. Myös piirretyn nu-
merosymbolin 4 oppilas tunnisti, mutta 5 oli edelleen hukassa.

Kymmenes opetuskerta kesti 14 minuuttia, ja sen aikana teimme palikoilla tehtävät
3 + 3, 6 + 1 ja 4 + 2, tunnistettiin luvut 5 ja 6, ja lopuksi tunnistettiin kirjaimia.
Palikkatehtävät menivät melko hyvin, ja Matti tunnisti nopeasti lukumäärät 3
ja 4. Palikoiden yhteislukumääriä oppilas edelleen laski yksi kerrallaan. Oppilas ei
osannut tunnistaa numerosymboleja 5 ja 6, mutta kirjaimet A, E ja U hän tunnisti.

Viimeisen opetustuokion aikana oppilas tunnisti vokaalit A, E, I ja U, mutta
kirjaimen O hän tunnisti U:ksi. Legopalikoilla muodostimme yhden värisistä pa-
likoista neljän palikan muodostelman, jonka oppilas tunnisti hyvin. Oppilas osasi
myös kertoa miten monta palikkaa on pöydällä, jos neljään palikkaan lisätään vielä
yksi. Tehtävä 6+1 oli oppilaalle vielä hankala, eikä hän osannut kertoa lukumääriä.
Kerroin vastauksen itse, jonka jälkeen näytin oppilaalle kuuden palikan muodostel-
maa uudelleen. Tällä kerralla oppilas osasi kertoa oikean lukumäärän. Oppilas tun-
nisti myös piirretyt symbolit 3 ja 5.

5.2 Ongelmia ja virheitä käytännön toteutuksessa

Koska opetuskokeilun käytännön puoli on toteutettu usean opiskelijan voimin pe-
räkkäisinä ajan jaksoina, on matkan varrella ehtinyt tulla väärinkäsityksiä ja tie-
tokatkoksia opetusmenetelmän kehittäjän ja käyttäjien välille. Näitä ongelmia on
pyritty vähentämään viikottaisten skype-puhelujen avulla, jolloin menetelmän ke-
hittäjä Bazia kertoo ideoitaan ja neuvoo menetelmän käyttäjää opetuksessa.

Yksi myöhemmin selvinnyt väärinkäsitys oman opetukseni yhteydessä oli oppi-
laiden omien palikoiden käyttö. Bazian oppien mukaan oppilas saa aluksi omat pa-
likat, joita hän voi järjestellä opettajan mallin mukaan, mutta kun oppilas tarpeeksi
hyvin osaa salamapelin idean, oppilaan omat palikat jätetään pois. Tämä ohjeistus
oli jäänyt puolitiehen, joten oppilaat saivat melko pitkälle pitää käytössään omia
palikoita. Opetustuokioissani huomasin, että tämä haittasi hieman menetelmän
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tehokkuutta ja sen nopeaa tempoa. Lisäksi oppilaat saivat liikaa aikaa miettiä
palikoiden lukumääriä omia palikoitaan järjestellessään. Oppilaat saivat täten ti-
laisuuden laskea palikat yksitellen, mikä sotii opetusmenetelmämme tarkoitusta
vastaan.

Toinen ongelma, johon törmäsin käytännön työssäni oli opetusympäristön valinta.
Ympäristön olisi pitänyt olla avoin ja oppilaalle turvallinen paikka, josta olisi ollut
näkö- tai ainakin kuuloyhteys muihin päiväkodin henkilöihin. Tällainen ympäristö
löytyi kumastakin päiväkodista, mutta ongelmaksi muodostui liika hälinä ja lisäk-
si nämä tilat olivat usein päiväkodin omassa käytössä. Tämän johdosta käytimme
toisen päiväkodin tiloissa usein yläkerran tiloja ja toisessa päiväkodissa erillistä tie-
tokonehuonetta. Tilan valinta ei mielestäni vaikuttanut suuresti oppimiseen, mut-
ta eristäytyminen muusta päiväkodin toiminnasta saattoi luoda mielikuvan ope-
tuskokeilun erillisyydestä muuhun esiopetukseen verrattuna.

Bazian painottama hektisyys ja intensiivisyys opetustuokioissa jäi omalta osaltani
melko heikoksi. Yksi syy tähän oli edellä mainittu oppilaan omien legopalikoiden
käyttö, mutta asiaan vaikutti myös tehtävien tekojärjestys. Palikkatehtävissä tem-
poa hidasti muun muassa se, että vaihdoin palikoiden väriä ja järjestystä ker-
ralla liikaa. Parempi tapa olisi ollut muuttaa palikkamuodostelmaa vain vähän,
esimerkiksi lisäämällä yhden tai kaksi palikkaa kerrallaan.

Eräs ongelma tutkimuksemme kannalta oli ajan puute. Oppilaita olisi ollut hyvä
opettaa kolmesta viiteen kertaan viikossa, mutta koska opettajina toimivat henkilöt
olivat itsekin opiskelijoita, ei aikaa löytynyt tarpeeksi päiväkodeilla opettamiseen.
Oppilaita opetettiin noin kaksi kertaa viikossa, mikä tarkoitti melko pitkiä taukoja
tuokioiden välissä. Opetus olisi voinut tuottaa tulosta nopeamminkin, kun lapset
eivät olisi ehtineet tuokioiden välissä unohtaa edellisiä asioita.

5.3 Opetuskokeilu Puolassa

Vuoden 2009 keväällä opetuskokeilun kehittäjä Piotr Bazia vieraili Puolassa Krako-
van yliopistossa kasvatustieteiden laitoksella. Siellä hän tapasi tulevien luokanopet-
tajien parissa työskentelevän tohtori Barbara Nawolskan, joka kiinnostui projek-
tista ja aloitti opetuskokeilun salamapelimenetelmällä Puolassa. Nawolska johtaa
tutkimusta Puolassa, mutta varsinaisen käytännön opetuksen lastentarhoissa to-
teuttaa hänen kaksi oppilastaan. Kokeilussa on mukana 13 lasta, joita opete-
taan kaksi kertaa viikossa. Ennen opetuskokeilun aloittamista lapsille tehtiin alku-
tutkimus, jossa määritettiin heidän osaamisensa taso. Puolan tutkimuksessa on
mukana myös vertailuryhmä.

Barbara Nawolskan lisäksi opetuskokeilusta kiinnostui puolalainen puheterapeutti
Katarzyna Bienkowska, joka alkoi opettaa menetelmällä kahta vakavasti kuulovam-
maista oppilastaan, joista toinen on neljä- ja toinen viisivuotias. Bienkowskan op-
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pilaille on asennettu sisäkorvaistutteet, jotka muuttavat äänen sähkösignaaleiksi ja
kuljettavat signaalit suoraan kuulohermoon. Oppilaat käyvät puheterapeutilla, jot-
ta oppisivat tulemaan toimeen normaalisti kuulevien parissa ilman viittomakieltä.
Salamapelimenetelmää lapset ovat päässeet kokeilemaan marraskuusta 2009 alka-
en, ja Bienkowskan mukaan menetelmä sopii hyvin kuulovammaisille.

5.4 Päiväkodin oma esiopetus

Aineiston keräämisen aikana vierailin tutkimukseemme osallistuneiden lasten päi-
väkotien esiopetusryhmissä ja keskustelin henkilökunnan kanssa esiopetuksesta.
Tutustuin myös lastentarhan opettajien oppaisiin ja seurailin lasten muuta toi-
mintaa päiväkodeissa.

Päiväkodeissa oli esiopetusta noin 35-45 minuuttia viikon jokaisena arkipäivänä.
Esiopetusryhmissä oli 5-10 lasta ja esikouluaineita olivat matematiikka, äidinkieli,
ympäristö- ja luonnontieto, musiikki, kuvaamataito sekä liikunta. Näihin aiheisi-
in sisällytettiin tarinoita, leikkejä, pelejä, loruja sekä muita toiminnallisia osioi-
ta. Lapsilla oli myös mahdollisuus pelata erilaisia lautapelejä ja leikkiä monen-
laisilla rakennuspalikoilla. Päiväkodeissa harjoiteltiin lisäksi kotitöitä ja arkiaska-
reita kuten ruokapöydän kattamista, ruuan laittoa ja omien jälkien siivoamista.
Päiväkodeilla oli myös kauppaleikkeihin tarvittavat välineet.

Opetuskokeilussa mukana olevien päiväkotien matematiikan esiopetukseen kuuluu
sekä toiminnallinen osa että vihkotehtäviä. Aiheita olivat numeroihin ja lukumää-
riin tutustuminen, lukujen luettelu, vertailuun liittyvien sanojen harjoittelu, luku-
määrien vertailu, mittaaminen sekä sormilla laskemisen taidon opettelu.

Huhtikuun alussa kävin seuraamassa toisen opetuskokeilussa mukana olevan päivä-
kodin matematiikka-aiheista esikoulutuntia. Tunnin aluksi opettaja oli järjestänyt
oppilailleen toiminnallisen tehtävän. Tehtävä alkoi arvoituksellisella kirjeellä, jonka
X-kissa oli kirjoittanut. Kirjeessä X-kissa kertoi edellisen illan tapahtumista, ja teki
oppilaille matemaattisia arvoituksia. Eräs arvoitus oli seuraavanlainen: �Näin ensin
vain kaksi rosvoa, mutta sitten vielä kolme rosvoa ilmestyi edellisten lisäksi, kuinka
monta rosvoa oli yhteensä?�.

Arvoitusten jälkeen oppilaat saivat tehtäväkseen etsiä X-kissan piilottamat tehtä-
värastit, jotka lopulta löytyivät yläkerrasta. Jokaisella rastilla oli eri lukumäärät
kahdenmuotoisia muovihahmoja, ja monisteeseen merkittiin kumpia hahmoja oli
enemmän. Oppilaat tutustuivat myös tasapainovaa'an toimintaan, ja arvailivat
mitkä palikkamuodostelmat olivat painavampia kuin toiset.

Toiminnallisen osuuden jälkeen oppilaat kerääntyivät pöydän ääreen ja avasivat
tehtävävihkonsa. Oppilaat tekivät vihkosta muun muassa noppa- ja rahalaskuja.
Tässä päiväkodissa käytössä oli Salainen maa -kirjasarja.
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Toisella päiväkodilla seuraamani esiopetustunti alkoi leikkimielisellä kisailulla, jos-
sa tytöt kisasivat poikia vastaan nopan heitossa. Kisan tavoitteena oli saada hei-
tettyä jokainen nopan silmäluku ainakin kerran mahdollisimman vähillä heitoilla.
Kun tietyn silmäluvun sai heitettyä, oppilas otti joukkueelleen puupalikan, johon
oli kirjoitettu silmäluku numerona. Puupalikat tuli järjestää kasvavaan järjestyk-
seen, ja tässä olivat apuna myös palikoiden fyysiset kokoerot.

Seuraavassakin pelissä heitettiin noppaa, mutta tällä kertaa joukkue sai rakennus-
palikoita silmäluvun mukaan. Palikat tuli kiinnittää toisiinsa kymmenen palikan
muodostelmiin. Opettaja kyseli oppilailta välillä montako palikkaa vielä tarvitaan,
jotta saadaan kymmenen täyteen. Palikoita laskettiin yksitellen ja sormien avulla
pääteltiin tarvittavien palikoiden lukumäärät.

Noppapelien jälkeen opettaja kyseli oppilailta eilisen sadun tapahtumista. Satu
oli tarkoitettu matematiikan esiopetukseen, joten se sisälti paljon eläimiä, joiden
lukumääriä oppilaat saivat laskea. Kyseisen päiväkodin käyttämässä Villi Veturi
-kirjasarjassa on jokaiselle esiopetustunnille oma satunsa, joista joka toinen satu
liittyy matematiikkaan ja joka toinen äidinkieleen. Kirjan sadut muodostavat yhte-
näisen kokonaisuuden, jossa junamatka alkaa syksyllä Omenatarhasta, ja päättyy
kevään lopulla Versolaan. Talvella Villi Veturi käy muun muassa Tuiskulassa.

Oppitunnin loppupuolella oppilaat tekivät vihkotehtäviä, joissa piti kuvasta katso-
malla määrittää montako eläintä on piilossa, kun eläimiä on yhteensä kymmenen.
Tehtävässä myös kehotettiin käyttämään sormia apuna. Tehtävänanto oli hieman
epämääräinen eivätkä lapset heti ymmärtäneet mitä oli tarkoitus tehdä. Opettaja
joutui itse näyttää esimerkkiä, jotta lapset pääsivät jatkamaan tehtäviään.

Muutama lapsi jäi opetuksen loputtua leikkimään muovihahmoilla. He järjeste-
livät niitä riveihin ja jonoihin ja laskivat niitä. Matematiikan oppitunti aiheutti
oppilaissa siis omatoimistakin matematiikan tutkimista.

6 Aineisto ja sen tulkintaa

6.1 Esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetushallituksen valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman (2000) mu-
kaan matematiikan esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan
oppimiselle. Sen mukaan lapsella tulisi olla aktiivinen rooli oppimistilanteissa pääosin
leikkien, tarinoiden, laulujen, liikunnan, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien ja
pelien avulla. Opetushallituksen mukaan lapsen tulisi kokea matematiikan oppimi-
nen mielenkiintoiseksi ja haastavaksi toiminnaksi.

Opetushallitus korostaa matematiikan käsitteiden oppimista ja ymmärtämistä.
Muita esiopetuksen aiheita ovat luokittelu, vertaaminen ja järjestäminen, joiden
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avulla oppilas tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita,
aineita ja ilmiöitä niiden ominaisuuksien perusteella.

Esiopetuksen eräs tärkeä tehtävä on opetushallituksen mukaan lapsen keskitty-
misen, kuuntelemisen, kommunikoinnin ja ajattelun taitojen kehittäminen. Lasta
on kannustettava ilmaisemaan omaa ajattelutapaansa ja aikuisen tehtävänä on
rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää lapsen yksilöllistä matemaattisen
ajattelun kehittymistä.

6.2 Havainnot päiväkotien toiminnasta ja opetuksesta

Molemmissa yhteistyöpäiväkodeissa vallitsi hyvä ilmapiiri. Lapset näyttivät viih-
tyvän ja he olivat pääasiassa iloisia ja reippaan oloisia. Lapset luottivat päiväkodin
henkilöstöön ja pystyivät olemaan kuin kotonaan päiväkodin tiloissa. Välillä näkyi
pientä kahinaa lasten kesken, mutta tämä oli vain normaalia rajojen etsimistä ja
välien selvittelyä.

Päiväkodeissa oli selkeät päivärutiinit, jotka suoritettiin aina samoihin aikoihin.
Näihin rutiineihin kuuluivat tietenkin ruokailut, mutta myös ulkoilu sekä yhteiset
keskustelu- ja leikkihetket. Näiden lisäksi myös esikoulutuokioiden aikataulut olivat
selkeästi lastenkin näkyvillä. Tällaiset rutiinit antavat lapselle turvallisuuden ja
pysyvyyden tunteen.

Esiopetustunteja seuratessani huomasin, että pääpaino näillä tuokioilla on lasten
käytöstapojen ja itsekurin kasvattamisella. Tulevaa koululaiselämää varten oppi-
laiden täytyy oppia istumaan rauhassa paikoillaan ja kuuntelemaan muita ihmisiä.
Oppiaineissa kuten matematiikassa edetään esikoulussa asiasisällöltään hyvin hi-
taasti eteenpäin, sillä tärkeämpää on saada sosiaaliset taidot kuntoon ennen kou-
luun siirtymistä.

Sosiaalisten taitojen ja itsekurin opettaminen on tietenkin tärkeä osa päiväkodin
toimintaa, mutta samalla se saattaa vahingoittaa lasten omatoimisuutta ja luo-
vuutta. Esiopetuksessa lapsen täytyy luonnolliseti kuunnella opettajaa ja tehdä
kuten hän käskee. Tulkinnan varaa ohjeissa ei yleensä jätetä, ja lasten tulee saa-
da aikaiseksi hyvin samantyyliset lopputulokset. Luovuuteen ja omien ideoiden
keksimiseen kannustetaan usein melko vähän virallisen opetuksen puitteissa, joten
lasten täytyy harjoitella sitä itsenäisesti, jos ollenkaan.

Koska ihmiset oppivat lapsena paremmin kuin aikuisena, olisi sitä hyvä hyödyntää
jo esioulussa. Usein jo viisivuotiaalla lapsella on hämmästyttävän hyvät edellytyk-
set oppia uusia asioita nopealla tahdilla, sillä tämän ikäinen lapsi on hyvin utelias ja
tiedonhaluinen. Tätä aspektia voisi päiväkodeissakin hyödyntää opettamalla lap-
sille asioita hieman nopeammalla tahdilla. Esimerkiksi Villi Veturi -kirjasarjassa
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numeroiden 1-10 opetus tapahtuu hyvin hitaasti jakautuen koko lukuvuoden pi-
tuiselle ajalle.

Kun esiopetuksen opetussuunnitelma uusiutui vuonna 2000, se toi mukanaan lisää
oppikirjoja esiopetukseen. Tämä päätös oli jokseenkin ristiriidassa perusopetuk-
sessa havaittavissa olevan oppikirjojen vähentämispyrkimyksen kanssa. Jokaisessa
oppilaitoksessa opiskelee erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset tavoitteet ja kiinnos-
tuksen kohteet. Tästä syystä heidän oma opettajansa on paras henkilö tietämään
millaiset tehtävät oppilaita kiinnostaa. Oppikirjoista on kieltämättä apua opetta-
jille, mutta ne tasapäistävät oppilaita ja tehtävät ovat usein melko samankaltaisia.

Oppikirjat tuovat mukanaan myös vihkotehtäviä esiopetukseen. Tällaiset kirjal-
liset tehtävät voivat olla esikouluikäiselle lapselle liian hidastempoisia, sillä heidän
käsiensä koordinaatiokyky ei ole vielä kehittynyt tarpeeksi kirjoittamista varten ja
lisäksi kaikki lapset eivät vielä osaa lukea, joten tehtävänantoja ei aina ymmär-
retä. Vihkotehtävien aikana lasten kesken oli huomattavissa kilpailua nopeudes-
ta. Nopeimmat lapset joutuivat lopuksi kuitenkin odottelemaan rauhassa muiden
valmistumista.

Molemmissa yhteistyöpäiväkodeissamme vihkotehtäviä tehtiin vain vähän tuokion
lopulla. Enemmän keskityttiin toiminnalliseen puoleen ja suullisiin kysymyksiin.
Se, missä mittakaavassa valmiita oppikirjoja käytetään tai kuinka nopeasti oppi-
aineissa edetään, riippuu paljon lastentarhanopettajasta ja päiväkodista. Jokaisella
opettajalla on omat mielipiteensä ja tapansa, joten edellä käsiteltyjä asioita ei voi
yleistää kaikkiin päiväkoteihin tai oppilaitoksiin.

6.3 Havainnot opetustuokioista

Opetuskokeilu otettiin hyvin vastaan kummassakin päiväkodissa sekä henkilökun-
nan että lasten tahoilta. Henkilökuntaa kiinnosti tietää lasten edistymisestä sekä
menetelmän eri puolista, ja kokeiluun osalistuneet lapset tulivat useimmiten hyvin
mielellään opetustuokioihin. Myös lapset, jotka eivät päässeet mukaan kokeiluun,
kävivät mielenkiinnosta välillä kurkistelemassa toimintaamme ja osa heistä halusi
tulla myös mukaan oppimaan.

Suurin osa oppilaistamme tuli joka kerta mielellään opetustuokioihin, mutta muu-
taman oppilaan kohdalla oli joitain kertoja, kun he eivät olisi malttaneet lähteä
leikeistään tai muusta toiminnasta. Useimmiten tämä tapahtui Karin kohdalla,
mutta myös pari kertaa Timon kanssa. Syy vastahakoisuuteen ei käsittääkseni kum-
mankaan lapsen kohdalla ollut se, että hän ei olisi pitänyt tuokioista vaan se, että
leikki jäi kesken tai mieliala oli muista syistä huono. Kaikkein innostunein oppi-
las oli Mikko. Hän kertoi useasti haluavansa oppia matematiikkaa ja numeroiden
piirtelyä ennen kouluun menoa.
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Opetustuokioiden aikana useimmat lapset jaksoivat keskittyä täysin koko tuokion
ajan. Välillä oppilaat kuitenkin halusivat kertoa jotain omasta elämästään, jolloin
opetus keskeytettiin ja aiheesta juteltiin hieman. Eniten vaikeuksia keskittymisessä
oli Petrillä. Niinä päivinä, kun Petri ei jaksanut keskittyä, hän ei miettinyt tehtäviä
vaan arvaili vastauksia. Tällöin opettajan näkökulmasta katsomalla näytti siltä, et-
tei lapsi yksinkertaisesti osaa vastata oikein. Keskittyessään Petri kuitenkin osasi
melko hyvin erityisesti suulliset vihkotehtävät ja murtolukutehtävät. Tästä huo-
maamme, ettei muutaman opetuskerran perusteella voi täysin arvioida lapsen o-
saamisen tasoa.

Muistiinpanojen perusteella voidaan karkeasti arvioida kuinka monen opetustuo-
kion aikana oppilaat ovat oppineet tietyt asiat. Oman opetuskauteni aikana aihei-
ta olivat kuusivuotiaiden lasten kanssa muun muassa yhteenlaskut, joiden poh-
jana olivat kymmenen, yhdeksän ja kahdeksan palikan muodostelmat, vihkoteh-
tävät samoista aiheista sekä lisäksi kertolaskun alkeet. Taulukkoon 1 olen koon-
nut jokaisen kuusivuotiaan oppilaan kohdalta opetuskertojen lukumäärän, joiden
aikana olen arvioinut oppilaan jollain tavoin sisäistäneen opetettavan asian. Kri-
teerinä olen oppimiselle pitänyt nopeaa tehtävätyypin ratkaisukykyä.

Taulukko 1: Oppilaiden oppimistuloksia
Oppilaan nimi 10 + x/vihko 9 + x/vihko 8 + x/vihko kertolaskun

idea
Timo 3/1 5/4 4/3 5
Pekka 4/2 5/3 5/4 5
Jussi 4/1 4/2 4/3 3
Anna 5/1 2/1 2/2 2
Kaisa 3/1 4/1 4/3 3
Petri 7/1 7/− −/− -

Taulukosta 1 nähdään esimerkiksi, että Timo oppi palikoiden avulla suoritettavat
lukuun 10 liittyvät yhteenlaskut kolmen opetuskerran jälkeen. Vastaavat vihkoteh-
tävät hän osasi ratkaista nopeasti jo ensimmäisellä kerralla. Pekka osasi ratkaista
legoilla lukuun 8 liittyviä yhteenlaskuja viidennen opetuskerran jälkeen ja esimer-
kiksi Anna sai kertolaskun ideasta kiinni kahden tuokion jälkeen. Petrin kohdalla
viivat tarkoittavat sitä, ettei hän oppinut kyseisiä asioita kriteerieni mukaisesti tai
että emme ehtineet aloittaa asian opettelua.

Viisivuotiaiden lasten kanssa ei vielä asetettu yhtä tarkkoja tavoitteita kuin kuu-
sivuotiaiden kanssa. Tästä syystä niitä ei voi analysoida samalla tavoin. Alussa
Kari osasi luetella numerot järjestyksessä lukuun 20 asti ja tunnisti palikoista hel-
posti lukumäärät neljään saakka. Hän osasi myöskin laskea luettelemalla kohtuul-
lisen hyvin pieniä yhteenlaskuja. Opetustuokioittemme (noin 17 kertaa, joista osa
hyvin lyhyitä) jälkeen Kari osasi tunnistaa helposti lukumäärät seitsemään saakka.
Päässälaskuja Kari osasi vielä paremmin.
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Tullessaan ensimmäistä kertaa opetustuokioomme, Mikko osasi luetella numeroi-
ta viiteen saakka ja tunnisti helposti palikoista lukumäärät kahteen saakka. Vii-
meisten kertojen perusteella oppilas oli oppinut tunnistamaan helposti lukumääriä
neljään saakka ja yhteenlaskujen avulla kuuteen saakka. Varsinkin alussa olisi ol-
lut hyvin tärkeää pitää opetustuokioita useammin, jotta lapsille olisi muodostunut
rutiini lukumäärien tunnistamiseen. Mutta vaikka Mikko pääsi osallistumaan vain
yhteentoista tuokioon, joiden välissä oli pitkiäkin taukoja, hänessä oli nähtävissä
edistystä.

6.4 Havaintojen tulkintaa

Taulukosta 1 voidaan huomata, että melkein jokainen oppilas osasi kymmenen yli-
tyksen vihkotehtävissä jo ensimmäisellä kerralla hyvin. Lukuihin 9 ja 8 liittyvät
yhteenlaskut olivat sen sijaan hieman hankalampia. Yleisesti näyttää siltä, et-
tä legopalikkamuodostelmien oppiminen ja muistaminen on hieman hankalampaa
kuin vastaavien vihkotehtävien hallitseminen.

Jos oppilaista pitäisi valita taulukon perusteella nopein oppija, olisi se Anna. Tähän
kuitenkin vaikuttaa se, että Annan kanssa opetustuokioita oli muutenkin vähiten.
Lisäksi Anna ja Kaisa olivat hyviä ystäviä, joten Anna on saattanut oppia asioi-
ta Kaisan kautta. Vertaisoppimisen vaikutusta ei kannata koskaan väheksyä, sillä
se on lasten keskuudessa melko yleistä. Myöskään päiväkodin oman esiopetuksen
vaikutusta ei voi unohtaa.

Suurin osa kuusivuotiaista lapsista oppi kaikki opetettavat asiat korkeintaan viiden
opetustuokion aikana. Tämä tarkoittaa ajallisesti noin 25-75 minuuttia, mikä on
mielestäni melko hyvä suoritus. Jos opetustuokioita olisi ollut useammin, oltaisiin
luultavasti päästy vielä huomattavasti parempiin tuloksiin.

7 Tulosten arviointi

7.1 Tutkimuksen luotettavuus

Koska tutkimuksemme on vasta esiasteella, se ei anna täysin luotettavia tuloksia.
Sen perusteella voidaan kuitenkin todeta onko kyseinen opetusmenetelmä järkevä
ja mahdollisesti hyödyllinen. Tutkimuksen avulla voidaan myös todeta menetelmän
heikot ja vahvat puolet.

Tutkimuksemme koeasetelma ei ole ideaalinen, sillä koehenkilöitä on vähän, eli
tutkittava joukko on liian pieni ja lisäksi tutkimuksestamme puuttuu vertailuryh-
mä. Tiedon välittymisessäkin on ollut välillä ongelmia, joten käytännön toteutus
ei ole aina vastannut menetelmän kehittäjän näkemyksiä. Eräs esimerkki tästä
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on oppilaan omien palikoiden käyttö. Oppilaat saivat käyttää omia palikoita liian
pitkään, ja tämä mahdollisti palikoiden laskemisen yksi kerrallaan. Opetus olisi siis
voinut olla tehokkaampaa, jos oppilaat eivät olisi saaneet käyttää omia palikoitaan.

Jotta opetusmenetelmämme käytöstä saataisiin luotettavampia tuloksia, täytyisi
sitä tutkia perusteellisemmin ja järjestelmällisemmin. Koehenkilöitä täytyisi saa-
da lisää ja laajemmalta alueelta, ja lisäksi olisi perustettava vertailuryhmä, jo-
hon tutkittavien henkilöiden edistymistä voitaisiin verrata. Jokainen opetustuokio
tulisi videoida, ja videoiden perusteella analysoida oppilaiden kehittymistä. Pelkät
muistiinpanot eivät aina anna kokonaiskuvaa opetustuokioiden tapahtumista.

7.2 Vastauksia tutkimuskysymyksiin

Esiopetusikäisten lasten kanssa salamapelimenetelmä näyttäisi toimivan hyvin.
Lapset edistyivät melko ripeästi, ja vaikka opetettava aines ylittikin esiopetuksen
opetussuunnitelmassa esiintyvät aihepiirit, ei missään vaiheessa tullut kiire, vaan
oppilaat saivat edetä omaa tahtiaan. Opetus ei myöskään näyttänyt stressaavan
oppilaita millään tavalla.

Mielestäni salamapelimenetelmää voitaisiin käyttää (matematiikan) esiopetukses-
sa tietyin järjestelyin, sillä tavallisen esiopetustunnin aikana yksi opettaja pystyy
opettamaan vain noin neljää oppilasta salamapelimenetelmällä. Tämä voisi kui-
tenkin olla hyödyllistä, sillä oppilaat oppivat menetelmän avulla paljon hyödyl-
lisiä taitoja hyvin nopeasti. Näin voitaisiin käyttää hyväksi pienen lapsen hyvä
oppimiskyky ilman suurempaa rasitusta.

Myös peruskoulussa ja lukiossa salamapelimenetelmä saattaisi toimia. Koska näyt-
täisi siltä, että lapset oppivat menetelmän avulla nopeammin kuin tavallisessa luo-
kassa, he saisivat pidemmät tauot eri oppiaineiden välille ja jaksaisivat paremmin
keskittyä jokaisen opetustuokion aikana. Koululaitoksissa salamapelimenetelmä ja
erityisesti yksilöopetus on kuitenkin melko hankala toteuttaa, sillä se vaatisi paljon
suunnittelua ja järjestelemistä. Kotiopetuksessa menetelmä olisi kuitenkin helppo
toteuttaa, niin aikataulun kuin opetuksenkin suhteen.

Havaintojeni mukaan oppilaat osallistuivat useimmiten hyvin mielellään opetus-
tuokioihin. He olivat positiivisen oloisia ja välillä jopa pyysivät tehtäviä lisää. Op-
pilaat olivat tuokioiden aikana melko aktiivisia ja kiinnostuneita, mutta silloin täl-
löin mielenkiinto siirtyi tehtävistä palikoilla leikkimiseen ja rakentamiseen. Tämä
luultavasti johtui opettajan hitaasta palikoiden asettelusta ja oppituokion tem-
pon hidastumisesta. Jos siis tuokioiden nopea ja intensiivinen tahti olisi pystytty
pitämään koko ajan yllä, olisivat lapsetkin olleet luultavasti aktiivisempia.

Opettajan kannalta opetusmenetelmä oli helppokäyttöinen ja selkeä. Ainoa vaike-
ampi asia menetelmässä oli juurikin intensiivisen tunnelman luominen ja tempon
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ylläpitäminen. Tämä kuitenkin on asia, jota voi helpottaa suunnittelemalla tuokiot
hyvin etukäteen ja hyödyntämällä muistiinpanoja edellisistä tuokioista.

Mielestäni lapset oppivat salamapelimenetelmällä matematiikan käsitteitä ja lasku-
tapoja melko nopeasti. Vaikka tuokiot olivat lyhyitä ja niitä oli suhteellisen har-
voin, oppilaat edistyivät ja muistivat melko hyvin edellisellä kerralla opitut asiat.
Syynä tähän olivat luultavasti useat toistot ja kertaukset. Jos tuokioita olisi ollut
useammin, olisivat lapset edistyneet huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin.
Ja koska tuokiot ovat lyhyitä, eivät ne rasita oppilasta useamminkaan toteutet-
tuina.

8 Pohdintaa

8.1 Opetusmenetelmän ongelmat

Isoimpana ongelmana salamapelimenetelmän läpilyömisessä on sen suuri eroa-
vaisuus nykyisiin opetusmenetelmiin. Nykyisissä oppilaitoksissa luokkakoot ovat
melko suuria, ja yhtä luokkaa opettaa yksi opettaja. Tästä syystä yksilöopetus on
vaikea toteuttaa ilman radikaaleja muutoksia joko henkilökunnan lukumäärässä
tai tuntijaossa. Edistyneimmissä koululaitoksissa opettajien apuna toimii koulu-
avustajia, jotka voisivat auttaa yksilöopetuksen toteuttamisessa, mutta monelle
opettajalle tämä on vielä vain kaukainen haave.

Jos salamapelimenetelmää, ja etenkin yksilöopetusta haluttaisiin käyttää koulu-
laitoksissa, olisi koko laitoksen rakenne suunniteltava uusiksi. Tarvittaisiin paljon
lisää opettajia, rahoitusta, suunnittelua ja hyviä ideoita toteutukseen. Tällaiset
muutokset vaativat paljon henkilökunnalta, joten vastalauseita luultavasti tulisi
paljon.

Eräs ongelma salamapelimenetelmässä voi olla sen soveltaminen eri oppiaineissa.
Matematiikan alkeeet ja esimerkiksi lukemaan opettaminen onnistuu menetelmäl-
lä vaivattomasti, mutta mitä tapahtuu kun mennään vaikeampiin asioihin. Voiko
salamapelimenetelmän avulla opettaa esimerkiksi biologiaa tai kemiaa?

8.2 Opetusmenetelmän hyödyntäminen ja mahdollisuudet

Salamapelimenetelmä toimii hyvin varhaisopetuksessa. Se on leikinomainen, mut-
ta melko tehokas tapa opettaa lapselle matematiikan peruskäsitteet ja laskutoi-
mitukset. Salamapelimenetelmä on alunperin kehitetty matematiikan kielen opet-
tamiseen, mutta sitä voidaan hyödyntää hieman laajemminkin kunhan vain mieli-
kuvitusta ja asiaan paneutumista löytyy.
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Esiopetuksessa salamapelimenetelmä toimisi varmasti hyvin, sillä sen ikäiset lapset
ovat hyvin vastaanottavaisia ja ryhmäkoot ovat pienempiä kuin perusopetukses-
sa. Kotiopetukseen menetelmä olisi erityisen loistava, sillä pienen koulutuksen jäl-
keen lapsen oma vanhempi voisi opettaa lastaan, jolloin menetelmän vaatima hyvä
kontakti oppilaan ja opettajan välillä on automaattisesti. Lisäksi opettaminen olisi
hyvä keino lapselle saada tarvitsemansa huomio vanhemmaltaan. Myös ajankäytön
puolesta kotiopetus onnistuisi hyvin, sillä opetus voisi tapahtua missä vaiheessa
päivää tahansa.

Salamapelimenetelmä voisi toimia hyvin kehitysvammaisten lasten ja nuorten opetuk-
sessa, sillä siinä käytetään hyväksi konkreettisia malleja ja toistoja on paljon. Myös
Katarzyna Bienkowska on opetusmenetelmää kokeillessaan tullut siihen tulokseen,
että menetelmä sopii hyvin kuulovaimmaisille lapsille. Myös esimerkiksi dysleksi-
asta kärsivät ihmiset voisivat hyötyä salamapelimenetelmästä.
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