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Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkasteltiin matematiikan opettamista viisivuotiaille ja 

esikouluikäisille lapsille salamapelimenetelmän avulla. Tutkimusongelmina olivat, oppiiko 

lapsi matematiikkaa tällaisella menetelmällä, yksittäisen lapsen matemaattisten taitojen 

kehittyminen, onko lapsen innostuneisuudella vaikutusta matematiikan oppimiseen sekä 

unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän vertailu salamapelimenetelmään. Lisäksi 

tässä esitutkimuksessa arvioitiin opetustuokiovideoiden analyysimenetelmää. 

Salamapeli on puolalaisen Suomessa asuvan lääkärin Piotr Bazian kehittämä matematiikan 

opetusmenetelmä, joka on suunnattu kaikenikäisille lapsille. Menetelmän alkuvaiheessa 

käytetään opetusvälineinä legopalikoita, murtolukupiirakoita sekä vihkotehtäviä. 

Salamapelissä pyritään aluksi leikin avulla muodostamaan lapsen mieleen kuva luvusta 

siten, että lapsi muodostaa vastaavuuden lukusanan ja sitä vastaavan palikkamuodostelman 

välille. Menetelmän pääperiaate on henkilökohtainen opetus ja tehtävien toistuvuus 

nopealla tahdilla. Menetelmässä pidetään tarkkaa päiväkirjaa jokaisen lapsen jokaisesta 

opetustuokiosta. 

Empiirinen tutkimus tehtiin kahdessa eri päiväkodissa Jyväskylässä. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä kahdeksan lasta, kaksi viisivuotiasta ja kuusi esikouluikäistä. Opetusta 

pyrittiin järjestämään jokaiselle lapselle kaksi kertaa viikossa. 

Opetuskokeilun aikana tehdyt havainnot tukevat käsityksiä siitä, että päiväkoti-ikäiset 

lapset oppivat matematiikkaa hyvin myös tällaisella menetelmällä, joten soveltaminen 
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esikouluopetuksessa voisi olla mahdollista. Vertailevassa tutkimuksessa tuli esille, että 

salamapeli-opetusmenetelmällä on monta yhteistä piirrettä Suomessakin 

luokkaopetuksessa käytetyn unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän kanssa. 

Avainsanat: Salamapelimenetelmä, opetuskokeilu, päiväkoti, unkarilainen matematiikka 
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1 Johdanto 

Päiväkoti-ikäisen lapsen ympärillä on paljon matematiikkaa - jo viisi- ja kuusivuotiaat 

lapset ovat hyvin kiinnostuneita matematiikasta. Laskeminen ja erilaiset ongelmatehtävät 

liittyvät lapsen arkipäivään.  

Tässä tutkimuksessa tutkin matematiikan opetusta päiväkoti-ikäisille lapsille 

salamapelimenetelmän avulla. Salamapelimenetelmä on puolalaisen lääkärin Piotr Bazian 

kehittämä opetusmenetelmä, jossa lapsia opetetaan yhtä kerrallaan lyhyin opetustuokioin. 

Aluksi pientä lasta opetetaan legopalikoiden, murtolukupiirakoiden ja vihkotehtävien 

avulla. Tarkoituksena on, että lapsi hahmottaa luvut ja laskutoimitukset mahdollisimman 

nopeasti.  Tässä tutkimuksessa käytän oppilaasta sanaa lapsi, mutta opetusmenetelmä sopii 

yhtä hyvin myös vanhemmille oppilaille. 

Salamapeli-opetuskokeilu on aloitettu keväällä 2009 ja minä olen neljäs graduntekijä 

opetuskokeilussa. Opetuskokeilu toteutetaan pitkittäistutkimuksena kahdessa 

jyväskyläläisessä päiväkodissa ja sitä jatketaan myös yhdessä peruskoulussa. 

Opetuskokeilua jatkaa syksyllä 2010 seuraava graduntekijä.  

Tutkielmassani olen käyttänyt lähteenä Ville Kinnusen Pro gradu -tutkielmaa ja erilaisia 

unkarilaista matematiikan opetusmenetelmää käsitteleviä kirjoja sekä artikkeleita. 

Opetuskokeilun empiirinen tutkimusmateriaali koostuu opetustuokioissa tekemistäni 

muistiinpanoista ja kuvaamastani videomateriaalista.  
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2 Teoriataustaa 

2.1 Unkarilainen matematiikka 

2.1.1 Taustaa 

Unkarilaisen matematiikanopetuksen erinomaiset tulokset kansainvälisissä vertailuissa 

ovat herättäneet huomiota jo pitemmän aikaa, vaikka Pisa-tutkimuksessa Unkari ei olekaan 

menestynyt kovin hyvin koulujen välisen suuren hajonnan vuoksi. Unkari on pieni maa, 

jonka koulutusjärjestelmä on jo pitkään niukoista taloudellisista resursseista huolimatta 

tuottanut poikkeuksellisen hyviä tuloksia etenkin matematiikan ja fysiikan alalla. Unkarin 

hyvän menestyksen takana ovat pitkät matemaattiset perinteet, kova työ ja matemaattis-

luonnontieteellisten alojen arvostus. Jo 1900-luvun alussa Unkarissa aloitettiin 

matematiikkalehti Kömal, jossa oli matemaattisia ongelmia ja lisämateriaalia toisen asteen 

kouluille. Kömal tarjosi myös matematiikkakilpailut. Näiden avulla matemaattisten 

kykyjen löytäminen ja kehittäminen onnistui tasapuolisesti koko maassa. (Näätänen 2001) 

2.1.2 Unkarin matematiikan opetuksen kehityksestä 

Unkarissa ja monissa muissa maissa koulumatematiikkaa alettiin nykyaikaistaa 1960-

luvulla. Unkarin matematiikan opetuksen merkittävä kehittäjä oli Tamás Varga, joka pyrki 

ajanmukaistamaan matematiikan opetusta ja kehittämään koulumatematiikan sisältöjä, 

menetelmiä sekä opetuksen ja oppimisen apuna käytettäviä toimintamateriaaleja. (Räty-

Záborszky 2006, 98) Vargan läheisimpiin työtovereihin kuului alusta saakka Eszter C. 

Neményi (Lampinen 2008). Varga ja Neményi kehittivät yhdessä opetusmenetelmän, joka 

on myöhemmin ollut käytössä myös Suomessa. Räty-Záborskyn (2006) mukaan yleisesti 

matematiikan opetuksen uudistuksen tavoitteena oli, että matematiikka nähtäisiin 

yhtenäisenä oppiaineena myös opettaminen huomioiden. Kokonaisnäkemys 

matematiikasta käsitti matemaattiset, psykologiset ja pedagogiset näkökulmat. (Räty-

Záborsky 2006, 98) 

Vargan mielestä oli tärkeää, että opettaja huomioi matematiikan opetuksessa sekä 

opetettavan aineksen että menetelmät. Hänen mielestään uudistuksen tueksi ja vaatimusten 

toteuttamiseen täytyy tehdä muutoksia opetussuunnitelmassa ja oppimateriaalissa, mutta 
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erityisen tärkeänä uudistuksessa pidetään molempien rinnakkaisesti tapahtuvaa 

kehittämistä, ja yhden tekijän pysyessä muuttumattomana toisen korjaamisessa on kyse 

ajanhukkaamisesta. Oppimateriaalin osia tulee rakentaa ja esittää spiraalisesti eli 

järjestelmällisesti siten, että aikaisempaan on helppo palata ja eteneminen on sujuvaa. 

Lisäksi opetusmenetelmissä korostetaan toiminnallisesti saatujen kokemusten vaikutusta 

lapsen abstraktisen ajattelun kehittäjinä. (Räty-Záborszky 2006, 99) 

Vargan ja Neményin kehittämän opetusmenetelmän pedagogiset periaatteet ovat Tikkasen 

(2008, 66) mukaan seuraavat: 

1. Todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen 

2. Abstraktion tie 

3. Toimintavälineiden runsas käyttö 

4. Laaja ja yhtenäinen käsitteiden pohjustus 

5. Lupa erehtyä, väitellä ja iloita 

6. Oppilaan kehityksen ja ominaispiirteiden huomioiminen 

7. Opettaja ja matematiikan opetus 

Nämä seitsemän periaatetta ovat käytännössä erottamaton kokonaisuus, vaikka ne 

esitellään erillisinä. Ensimmäisenä oleva todellisuuteen perustuvien kokemusten 

hankkiminen myötäilee luonnollisesti lapsen kehitystä ja on opetusmenetelmän tärkein 

periaate. Abstraktion tie kuvaa siirtymistä konkretiasta symboleihin. Toimintavälineiden 

runsas käyttö auttaa abstraktisten käsitteiden hahmottamisessa ja tukee oppimista. Laaja ja 

yhtenäinen käsitteiden pohjustus kehittää matemaattista ajattelua koko matematiikan alalla. 

Lupa erehtyä, väitellä ja iloita korostaa turvallista oppimisilmapiiriä. Yksittäisen oppilaan 

kehityksen ja ominaispiirteiden huomioiminen vaatii opettajalta monipuolista 

oppilaantuntemusta, mutta motivoi oppilaita oppimaan. Opetusmenetelmän käyttö vaatii 

opettajalta elinikäistä oppimista, matematiikan käsitteiden konkretisointia sekä opetuksen 
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suunnittelua aineenhallinnan lisäksi. Opettajankoulutuksella on viimeisessä periaatteessa 

suuri rooli. (Tikkanen 2008, 66–87) 

2.1.3 Opetussuunnitelma 

Unkarissa esiopetus alkaa päiväkodissa, kun lapsi on kolmevuotias ja kestää sen vuoden 

elokuun loppuun, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetuksesta pakollista on vain 

viimeinen vuosi. Esiopetusta ohjaa Esiopetuksen kansallis-perusohjelma niminen 

dokumentti, joka sisältää ohjeet myös matematiikan opetukselle. Päiväkodeissa 

varmistetaan, että kaikilla lapsilla on tarvittavat perustaidot ja keskittymiskyky, kun he 

aloittavat koulun. (Herold 2002) 

Heroldin (2002) mukaan unkarilaisessa matematiikan opetuksessa on tärkeää, että 

oppimäärä kattaa perusasiat. Ala-asteella opetellaan käytännöllisen toiminnan avulla 

matemaattisten käsitteiden perusteet. Metodin mukaan jo ensimmäisinä kouluvuosina 

aloitetaan monien tärkeiden matematiikan peruskäsitteiden pohjustaminen, esimerkiksi 

joukon, funktion ja algebran perusteiden käsittely. Matematiikan opetuksessa kiinnitetään 

huomio täsmälliseen ja oikeaan matemaattisen kielen käyttöön ja myös siihen, millaisia 

eroja on matematiikan kielessä ja arkikielessä. Verrattaessa Suomen ja Unkarin 

ensimmäisen luokan oppisisältöjä suurin näkyvä ero on kuitenkin vain se, että Suomessa 

ensimmäisellä luokalla lukualue on 0:sta 100:n ja unkarilaisen oppisisällön mukaan 

tarkastellaan lukualuetta 0-20. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että unkarilaiset lapset 

aloittavat koulun vuotta nuorempina kuin suomalaiset lapset.  

2.1.4 Luokkaopetus Unkarissa 

Unkarissa matematiikan luokkaopetus muistuttaa monella tavalla suomalaista 

luokkaopetusta. Oppitunneilla on havaittavissa säännönmukaisia vaiheita, jotka toistuvat 

tunnin aikana. Lähes jokaisella oppitunnilla vuorottelevat opettajajohtoinen koko luokan 

kyselevä opetus sekä oppilaiden yksilöllinen työskentely. Alaluokkien opetuksessa 

käytetään paljon toimintavälineitä. Opettajan kyselevän opetuksen tarkoituksena on 

innostaa ja motivoida oppilaita tutkimaan ja oppimaan. Yksilöllinen työskentely tapahtuu 

yleensä kirjallisten tehtävien parissa. Matematiikan oppitunneilla puhutaan yleensä paljon, 

mutta niissä vallitsee hyvä järjestys. (Tikkanen 2008, 50)    
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2.1.5 Unkarilainen matematiikka Suomessa 

Suomessa kiinnostus unkarilaista matematiikkaa kohtaan heräsi 1990-luvun lopulla. 

Vargan ja Neményin kehittelemä opetusmenetelmä nimettiin Suomessa Varga–Neményi -

menetelmäksi. Kyseisessä menetelmässä edetään konkreettisesta kohti abstraktia, mutta 

palataan myös abstraktista kohti konkreettista. Uuteen asiaan aletaan aina perehtyä 

todellisten kokemusten hankkimisella. Oppitunneilla käytetään muun muassa leikkejä ja 

matematiikkaa mallinnetaan arjen esineillä. Menetelmässä käytetään apuvälineinä 

erityisesti matematiikan opiskeluun suunniteltuja toimintamateriaaleja, kuten ns. loogisia 

paloja ja värisauvoja. Loogiset palat ovat geometrisia esineitä, joissa on muodon lisäksi 

helposti havaittavia ominaisuuksia kuten väri, koko ja reiällisyys tai reiättömyys. 

Värisauvat ovat eripituisia sauvoja, joissa keskenään yhtä pitkät sauvat ovat samanvärisiä 

(Kuva 1).  (Lampinen 2008) 

 

  Kuva 1. Värisauvoja ja loogisia paloja 

Myös erilaisilla kuvilla on tärkeä rooli matematiikan oppimisessa. Varga–Neményi -

menetelmässä on tarkoituksena, että kokemuksista ja kuvista tallentuu oppilaiden mieleen 
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monipuolisia mielikuvia, joita voidaan palauttaa mieleen ja liittää uusiin matematiikan 

oppimistilanteisiin. Menetelmässä viivytetään tarkan matematiikan termien käyttämistä ja 

valmiiden sääntöjen antamista, sillä lapsen kielellinen kehitys ei ole vielä valmista. 

Menetelmässä halutaan opettaa vain täsmällistä puhetapaa, joten lapsille ei opeteta 

korvaavia tilapäisiä puhekielisiä termejä. Menetelmän periaatteiden mukaan ilmiöiden 

todellinen kokemuksen kautta tapahtuva ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa opettelu 

ja sääntöjen muistaminen. Matematiikan tehtävät on valittu siten, että ne ovat oppilaiden 

ajattelun kehitysvaiheen tasolla, liittyvät lapsen maailmaan ja pohjustavat matematiikan 

sisältöjä monipuolisesti. (Lampinen 2008) 

Lampisen (2008) mukaan menetelmässä annetaan lapselle aikaa ja tilaisuuksia muodostaa 

oma käsitys matematiikasta. Opettajan tehtävänä on ohjata oppimista ja tarjota 

matematiikkakokemuksia. Oppitunneilla opitaan tutkimaan, keksimään ja oivaltamaan 

matematiikan saloja sekä keskustelemaan matematiikasta konkreettisesti. Opetus on 

kuitenkin usein hyvin opettajajohtoista, jolloin keskustelu muiden oppilaiden kanssa jää 

vähemmälle. Opettaja saa käsityksen oppilaiden ajattelusta ja osaamisesta 

toimintamateriaalityöskentelyn ja piirrosten avulla. Oppimisvälineet kuuluvat jokaiselle 

oppilaalle ja lähes jokaiselle oppitunnille. (Lampinen 2008) 

2.1.6 Suomalaisten opettajien kokemuksia unkarilaisesta matematiikan 

opetusmenetelmästä 

Risku (2000) kirjoitti matematiikkalehti Solmussa näin: ”Merkittävä havaintoni kurssin 

edetessä oli se, miten syvällinen ja tarkkaan mietitty matemaattinen sisältö ja struktuuri 

ovat takana jo pienten lasten matematiikan opetuksessa. Kaikki, mitä lapsi tekee ja mitä 

häneltä odotetaan, noudattaa hänen ajattelunsa kehitysvaiheita ja on aina konkreettia, 

toiminnallista ja havainnollista. Kieli, jota lapselle puhutaan, on hänen käsityskykynsä 

ulottuvissa, mutta sisältää silti tarkkaan mietityn matemaattisen käsitteistön. Opettajan 

rooli on hyvin keskeinen, mutta oleellista silti on, että lapset ovat jatkuvasti aktiivisia 

toimijoita ja tiedon rakentajia ja muokkaajia ja aikuisen tehtävä on taitavasti ohjailla tätä 

prosessia. Oppitunneilla sekä aikuinen että jokainen lapsi tekevät paljon työtä. Kurssilta 

sain kaipaamani puuttuvat palaset siihen matematiikan opetuksen ja oppimisen palapeliin, 

jota jo usean vuoden ajan olen eri koulutuksissa rakentanut. Löytyi "punainen lanka", 
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jonka avulla lähteä lasten matemaattista ajattelua ja käsitteiden muodostusta ohjaamaan. 

Toivon, että tämä menetelmä jatkossa saisi jalansijaa Suomessa ja tulisi ajan myötä 

mukaan myös opettajien peruskoulutukseen. Havainnollinen ja toiminnallinen tapa 

lähestyä matematiikan peruskäsitteitä on omiaan hälventämään monien matematiikkaa 

kohtaan tuntemaa epävarmuutta ja jopa vastenmielisyyttä.” (Risku, A-M. 2000) 

Lampisen (2008) mukaan menetelmään kouluttautuneet opettajat ovat kokemustensa 

jälkeen olleet sitä mieltä, että menetelmän omaksuminen ja käyttäminen on vaivan 

arvoista. Heidän mielestään oppilaiden osaaminen on aikaisempaan verrattuna ollut 

parempaa ja opettajalla on ollut käytössään keinoja, joilla matematiikkaa on voinut 

konkretisoida aiempaa perusteellisemmin. Erityisesti opettajat ovat oppineet huomaamaan 

alkavia oppimisvaikeuksia ja tukemaan tällaisten oppilaiden matematiikan taitojen 

kehittymistä. (Lampinen 2008) 

2.2 Piaget’n matemaattisen ajattelun kehityksen teoriaa 

Piaget (1965) on tutkinut lapsen käsitystä yksi yhteen -vastaavuudesta. Hänen mukaansa 

lapsi kykenee havaitsemaan määrän vastaavuuden riippumatta kyseessä olevasta 

materiaalista. Lapsi kykenee siis havaitsemaan, että viisi omenaa on yhtä monta kuin viisi 

legopalikkaa. Testaustilanteessa Piaget teki yksi yhteen -vastaavuuden käyttämistä 

koskevan huomion siitä, että viisivuotiaat lapset eivät vielä osanneet laskea mekaanisella 

laskutaidollaan palikoita, kun he ratkaisivat tehtävää, jossa palikat olivat (i) sekaisin 

pöydällä, (ii) muodostaen kuvioita epäsäännöllisin palikkalukumäärin ja (iii) muodostaen 

tietyn palikkalukumäärän mukaisia selkeitä kuvioita. Testaustilanteessa lapset muodostivat 

palikoilla annetun mallin mukaisia kuvioita. Lapset onnistuivat ainoastaan silloin, kun 

kuvion muoto ja palikoiden lukumäärä vastasivat toisiaan (iii). He saivat siis oikean 

muodon kuviolleen laskematta palikoita. (Nunes & Bryant 1998, 31)  

2.3 Kielentäminen matematiikan opiskelussa 

Kieli määritellään yleensä symbolien järjestelmäksi, jossa symboli koostuu sisällöstä ja 

muodosta (Koppinen ym. 1989). Luonnollinen kieli sisältää puhutun ja kirjoitetun kielen 

lisäksi kuvat, ilmeet, eleet sekä mm. matematiikan symbolikielen. Matematiikan 

opiskelussa nousevat esille erityisesti neljä kielen tehtävää. Kielen avulla oppilas jäsentää 
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ajatteluaan ja välittää sitä muille. Hän perustelee ja reflektoi käsityksiään kielen avulla ja 

voi siten saada itsensä ja muut vakuuttuneiksi ajattelunsa oikeellisuudesta. Kielen kautta 

tapahtuvat myös tunteiden, asenteiden ja uskomusten ilmaiseminen, jotka kaikki 

vaikuttavat myös keskeisesti matematiikan opiskeluun. Matematiikan kielentäminen auttaa 

oppilasta jäsentämään ajatteluaan ja sen avulla oppilas voi ilmaista ajatteluaan muille. 

Lisäksi oman ajattelun kirjoittaminen matematiikan vihkoon helpottaa opiskelua 

myöhemmin ja lisää matematiikan käsitteiden ymmärtämistä. Näin ollen oppilaan 

äidinkieli on tärkeässä asemassa ajattelun tulkkina opettajalle ja muille oppilaille. 

(Joutsenlahti) 



 9 

3 Tutkimusongelmat 

Teoriaosuudessa tuli ilmi (mm. Näätänen 2001; Räty-Záborsky 2006, 98–99; Lampinen 

2008), että unkarilaisessa matematiikan opetusmenetelmässä edetään konkreettisesta kohti 

abstraktia, käytetään paljon toimintamateriaaleja sekä korostetaan, että kokemuksen kautta 

tapahtuva ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa opettelu ja sääntöjen muistaminen. 

Näillä asioilla on monta yhtäläisyyttä tutkimani salamapeli-opetusmenetelmän kanssa. 

Kerätessäni tutkimusaineistoa ja tutustuessani salamapeli-opetusmenetelmään sekä Ville 

Kinnusen Pro gradu -työhön tutkimusongelmani muotoutuivat seuraavanlaisiksi: 

1. Oppiiko lapsi salamapeli-opetusmenetelmällä? 

2. Onko lapsen omalla innostuneisuudella vaikutusta oppimiseen? 

3. Onko salamapeli-opetusmenetelmällä ja unkarilaisella matematiikan 

opetusmenetelmällä yhteisiä piirteitä? 

4. Voiko salamapeli-opetusmenetelmän videomateriaalin analysoinnissa käyttää 

Powellin, Franciscon & Maherin analyysimenetelmää? 
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4 Menetelmät 

Tutkimukseni on laadullinen esitutkimus, joka on toteutettu pienellä aineistolla. 

Laadullinen tutkimus on tässä lähes ainoa lähestymistapa, sillä tutkittavia yksilöitä ei ole 

paljon. Pienestä aineistosta johtuen tutkimuksen yleistäminen laajemmin on mahdotonta. 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus suoritettiin kahdessa eri päiväkodissa Jyväskylässä. Tutkimuksessa opetin 

jokaista lasta 0-2 kertaa viikossa 6-19 minuutin ajan, riippuen lapsen lomista, jaksamisesta 

ja innostuneisuudesta. Tein jokaisesta opetustuokiosta etukäteen kirjallisen suunnitelman, 

johon merkitsin eri opetusvälineet sekä tehtävät. Opetustuokion aikana kirjoitin 

suunnitelmaani tarkat muistiinpanot lapsen osaamisesta ja havainnoistani. Tuokion lopuksi 

kirjoitin tuokion kestoajan sekä muita havaintoja ja ajatuksia ylös. Lisäksi opetustuokioista 

otettiin muutamia valokuvia ja 17 opetustuokiota videoitiin.  

Opetustuokioiden videoiden analysoimisessa käytin apuna FT Markus Hähkiöniemen 

minulle esittelemää Powellin, Franciscon & Maherin videoiden analyysimenetelmää 

(Powell ym. 2003, 413). Analyysimenetelmässä käytin kaavaketta (Liite 1), joka täytetään 

videosta.  

4.2 Tutkimuksen vaiheet 

Opetuskokeilu oli aloitettu jo helmikuussa 2009. Tulin itse projektiin mukaan 

marraskuussa 2009. Seurasin edeltäjäni opetustuokioita joulukuusta 2009 helmikuuhun 

2010 ja aloitin omat opetukseni maaliskuussa 2010. Opetin lapsia yhteensä kolme 

kuukautta eli toukokuun 2010 loppuun, jolloin opetuskokeilun seuraava opettaja tuli juuri 

ennen kesälomataukoa projektiin mukaan. Raportin kirjoittamisen ja 

opetustuokiovideoiden analysoinnin aloitin kesäkuussa 2010. 

4.3 Opetusmenetelmä 

Salamapeli on puolalaisen Suomessa asuvan lääkärin Piotr Bazian kehittämä matematiikan 

opetusmenetelmä, joka on suunnattu kaikenikäisille lapsille aina esikouluikäisestä 

lukioikäiseen. Salamapeli-nimi kuvaa hyvin ainakin menetelmän alkuvaiheita, joihin tässä 
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tutkimuksessa keskityn. Menetelmässä käytetään aluksi opetusvälineenä legopalikoita, 

murtolukupiirakoita ja vihkotehtäviä.  

4.3.1 Salamapeli-opetusmenetelmän periaatteet 

Piotr Bazia on tiivistänyt menetelmänsä ideat seuraaviksi periaatteiksi (Kinnunen 2009, 

12).  

1. Työnteko 

Oppilaan oma työpanos on menetelmän tärkein periaate. Lapsi tekee tässä 

menetelmässä hurjasti töitä oppiakseen. 

2. Yksilöllinen opetus 

Opettaja opettaa kerrallaan vain yhtä oppilasta. Näin lapsi saa aikuisen 

kokonaisvaltaisen huomion. 

3. Ei arvostelua 

Menetelmässä ei arvostella eikä verrata oppilaan oppimista. Opetuksen tavoitteena on, 

että lapsi oppii. 

4. Tehokas ajankäyttö 

Oppilas kommunikoi opettajan kanssa omalla äidinkielellään aina kun se on 

mahdollista. Lisäksi oppilas vastaa suullisesti ja ratkaisee ongelmat ”päässään” kunnes 

hän oppii kirjoittamaan ja usein myöhemminkin. 

5. Ei aikatavoitteita 

Menetelmä on yksilöllinen eli jokainen lapsi etenee omaa tahtiaan. Yhtä lasta 

kerrallaan opettaessaan opettaja tietää heti, miten nopeasti kunkin lapsen kanssa voi 

edetä.  

6. Varhaisopetus 
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Opetus aloitetaan 3-6 vuoden iässä ja jo hyvin alussa tuodaan esille matemaattisia 

käsitteitä, kuten luku, yhteenlasku, murtoluku jne. 

7. Kertaus  

Jokaisen opetuskerran alussa kerrataan aiemmin opittua asiaa, jolloin opetus nivoutuu 

yhteen ja lapselle muodostuu selkeä käsitys etenemisestä. 

8. Leikinomaisuus 

Varsinkin alkuopetuksessa on tärkeää, että oppiminen on lapselle hauskaa ja hän tulee 

mielellään opetustuokioihin. Jos lapsi on väsynyt tai haluton, ei häntä opeteta sillä 

kerralla.  

Menetelmän ensimmäisten vaiheiden tavoitteena on muodostaa lapselle rutiini 

peruslaskutoimitusten tekemiseen, jolloin hänen ei tarvitse miettiä kauaa. 

4.3.2 Salamapeli-opetusmenetelmän mukaisen opetuksen vaiheet 

Bazian mukaan salamapeliopetus aloitetaan seuraavien vaiheiden mukaisesti (Kinnunen 

2009, 13). 

1. Salamapeli 

Lapselle opetetaan lukumäärät: luonnolliset luvut 1-20 sekä peruslaskutoimitukset: 

summa, erotus ja tulo legopalikoiden avulla. Tässä vaiheessa ei vielä käytetä kynää 

eikä paperia apuvälineenä.  

2. Kirjoittamisen ja lukemisen taidon alkeet 

Tämän vaiheen tavoitteena on, että lapsi oppii kirjoittamaan luvut 1-20 ja yhdistämään 

lukuun sitä vastaavan symbolin.  

3. Symbolinen laskeminen 

Lapsi lukee opettajan näyttämät vihkotehtävät ja vastaa suullisesti. 
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4. Nopea ratkaiseminen 

Tämän vaiheen opetuksen tavoitteena on, että lapsi vastaa vaiheita 1-3 koskevaan 

kysymykseen tai ratkaisee ongelman heti niin sanotusti ajattelematta.   

5. Salamapeli murtoluvuille 

Tässä vaiheessa opetusvälineenä käytetään vanerista tehtyjä ympyrän sektoreita: 1/2, 

1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ja 1/8. Tavoitteena on murtolukujen nopea ja virheetön tunnistaminen. 

Lapsi vastaa tässä vaiheessa suullisesti. 

6. Salamapeli murtoluvuille (jatkuu) 

Kuten vaihe 5, mutta lukuina 1/2, 2/2=1; 1/3, 2/3, 3/3=1; 1/4,…, 4/4=1 jne. 

7. Symbolinen laskeminen 

Käydään vaiheet 5 ja 6 läpi kirjallisessa muodossa. Opettaja näyttää murtolukujen 

merkitsemisen paperille ja lapsi opettelee kirjoittamaan murtolukuja sekä niiden 

laskutoimituksia. Tavoitteena on murtolukujen sujuva lukeminen ja kirjoittaminen. 

4.3.3 Salamapeli alussa 

Salamapelin ensimmäisessä vaiheessa opettaja tekee legopalikoista lukumääriä erilaisin 

säännöllisin kuvion ja peittää ne esimerkiksi läpinäkymättömällä muovirasialla tai 

jonkinlaisella levyllä. Legopalikoiden sijaan käytin välillä tietokoneella tehtyä PowerPoint-

esitystä, jossa palikkamuodostelmat olivat kuvattuina (Kuva 2). Opettaja näyttää 

legopalikoita lapselle parin sekunnin ajan ja lapsen tehtävänä on vastata opettajan 

kysymykseen. Opettaja voi kysyä esimerkiksi, kuinka monta palikkaa on ja millainen 

laskutoimitus niistä saadaan. Lapsi vastaa kysymykseen palikoiden värien mukaan, 

esimerkiksi kolme punaista ja neljä keltaista on yhteensä seitsemän. Opettajana tässä 

vaiheessa voi toimia kuka tahansa, sillä vaihe ei vaadi matemaattisia kykyjä. 

Opetusmenetelmässä on tärkeää, että opettaja on kärsivällinen, johdonmukainen ja 

tarkkaavainen. Hänen tehtävänään on huomioida lapsen käytöstä ja tehdä tuokiosta tarkat 

muistiinpanot. Sopiva opetustuokion kesto 5-6 -vuotiaalle lapselle on 5-20 min riippuen 
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lapsen jaksamisesta. Ihanteellinen ympäristö salamapelille on rauhallinen paikka, joka ei 

kuitenkaan ole täysin eristetty muusta päiväkodin toiminnasta. Äänet saavat kuulua ja 

ihmisiä kulkea ohi, jos se ei häiritse lasta. Tarvittaessa voidaan siirtyä rauhallisempaan 

paikkaan. 

 

  Kuva 2. Palikkamuodostelma luvusta viisi 

4.3.4 Salamapeli 

Salamapelissä pyritään leikin avulla muodostamaan lapsen mieleen kuva luvusta siten, että 

lapsi muodostaa vastaavuuden lukusanan ja sitä vastaavan palikkamuodostelman välille. 

Kuva tarkoittaa tässä yhteydessä legopalikoista muodostettua kuviota tai tietokoneelta 

näytettyä kuvaa palikkamuodostelmasta, esimerkiksi neljän palikan muodostamaa neliötä. 

Kuvaa näytetään lapselle vain muutaman sekunnin ajan, jolloin lapsi ei ehdi laskemaan 

palikoita yksitellen. Näin ollen lapsen täytyy jäsentää suurempia lukuja pienempien 

lukujen avulla. 
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Opetusmenetelmän alkuvaiheessa opettaja kommunikoi lapsen kanssa kuvan ja kielen 

avulla. Lapsen ei siis tarvitse vastata kirjallisesti, kuten kouluopetuksessa yleensä, vaan 

suullinen vastaus riittää. Puheen avulla informaatio siirtyy nopeimmin, jolloin 

opetusmenetelmä on tehokas.  Puhumalla lapsi samalla tutustuu matematiikan sanastoon ja 

termeihin, mutta niiden ymmärtäminen vaatii aikaa. Matemaattisten käsitteiden etuina ovat 

niiden tarkkuus ja käytännöllisyys, vaikka ne aluksi kuulostaisivatkin oudoilta sanoilta. 

Opettajan tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään matemaattinen käsite, esimerkiksi 

laittamalla neljä legopalikkaa ja sanomalla lapselle, että kyseessä on luku neljä. Kyse on 

siis vain sanan neljä ja sen merkityksen opettamisesta. 

4.3.5 Luvut 1-20: ohjeet opettajalle 

Tässä luvussa esittelen ensimmäisen vaiheen salamapelin luku luvulta. Näiden ohjeiden 

avulla salamapelimenetelmä on helppo toteuttaa. 

(i) Luku yksi 

Aseta kannen alle yksi legopalikka siten, että lapsi ei näe, mitä laitat sinne. Näytä 

palikkaa lapselle sekunnin ajan ja anna hänelle tehtäväksi tehdä omista legopalikoista 

samanlainen kuvio. Jos lapsi suorittaa tehtävän oikein, kysy montako palikkaa on 

kannen alla. Kysy lisäksi, minkä värinen palikka on ja keskustele lapsen kanssa luvusta 

yksi. Voitte esimerkiksi miettiä, mitä lapsella on yksi (nenä, pää, vartalo jne.) ja mitä 

kyseisestä huoneesta löytyy yksi. Kun lapsi osaa selvästi luvun yksi, voidaan siirtyä 

lukuun kaksi. 

(ii) Luku kaksi 

Aseta kannen alle kaksi legopalikkaa ja näytä niitä lapselle sekunnin ajan. Anna 

lapselle tehtäväksi rakentaa omista legopalikoista samanlainen kuvio. Jos lapsi 

suorittaa tehtävän oikein, kysy montako palikkaa on kannen alla ja minkä värisiä ne 

ovat. Jos lapsi ei osaa sanoa, kuinka monta palikkaa on tai minkä värisiä palikat ovat, 

hän ei tiedä sanoja luvulle tai väreille. Silloin opettajana sanot lapselle esimerkiksi, että 

tässä on kaksi vihreää palikkaa tai kaksi palikkaa, joista toinen on keltainen ja toinen 

punainen palikka. Aluksi siis harjoitellaan havaintokykyä, sitten opetellaan uusia 
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sanoja ja vasta sen jälkeen laskutaitoa. Kun lapsi osaa liittää lukusanan kaksi oikeaan 

lukumäärään, voitte keskustella luvusta kaksi samalla tavalla kuin edellä luvusta yksi. 

(iii) Luku kolme 

Aseta kannen alle kolme samanväristä legopalikkaa ja näytä niitä lapselle sekunnin 

ajan. Anna lapselle tehtäväksi rakentaa omista palikoista samanlainen kuvio. Kun kysyt 

lapselta palikoiden lukumäärää, kiinnitä huomiota siihen, ettei hän laske palikoita 

yksitellen vaan vastaa suoraan kolme. Lapselle ei saa antaa liikaa aikaa katsomiseen 

vaan odota nopeaa vastausta. Jo tässä vaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että 

lapsi laskee palikat helposti yksitellen rakentaessaan omaa kuviota. Siksi menetelmässä 

lapsen omat legopalikat jätetään jo varhaisessa vaiheessa pois ja tällöin yksitellen 

laskeminenkin vähenee huomattavasti, koska lapselle ei anneta mahdollisuutta siihen. 

Tämä opetusmenetelmä ei perustu yksitellen laskemiseen vaan nopeaan 

havaintokykyyn ja suurempien lukujen jäsentämiseen pienempien lukujen avulla, 

aluksi summana. 

Käytä joko yhtä tai kahta väriä ja muodosta kolmesta palikasta kaikki mahdolliset 

kuviot. Tällä tavalla opetat lapselle yhteenlaskua ja luvun kolme erilaisia muotoja. 

(iv) Luku neljä 

Luvun neljä voi muodostaa jo muutamalla erilaisella kuviolla. Tässä 

opetusmenetelmässä on käytetty kahta erilaista kuviota, kylläkin eri väreillä 

muodostettuna. Kuvioita ovat joko neljä palikkaa yhdessä rivissä tai neljä palikkaa 

kaksiriviin järjestettynä. Myös kolmea eri väriä voi käyttää jo luvun neljä yhteydessä, 

jos haluaa haastavamman tehtävän, joka parantaa lapsen huomiokykyä.  

Näiden neljän luvun perusteella salamapelin idean tulisi olla selvillä, joten seuraavaksi 

ei ole tarpeen jokaisen luvun kohdalla yksityiskohtaisesti esittää ideaa, vaan keskityn 

esittelemään menetelmässä käytetyt yleisimmät muodostelmat. Lisäksi kommentoin 

joitakin esille tulevia asioita.   
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(v) Luku viisi 

Tässä menetelmässä luvulle viisi käytettiin kahta erilaista kuviota eri väreillä 

muodostettuna. Kuvioita ovat 

 

Legopalikat voivat nyt olla samanvärisiä tai kahta eri väriä. Muodostelmaltaan luku 

viisi tuntui lapsista selvästi seuraajaansa lukua kuusi vaikeammalta. Yleensä ottaen 

salamapelissä parittomat luvut ovat lapsille parillisia vaikeampia. 

(vi) Luku kuusi 

 

Tässä vaiheessa ryhmittelyn merkitys tulee selvästi esille ja yhteenlaskun 

harjoittelemisen merkitys korostuu (3+3+=6; 2+2+2=6; 4+2=6). Opettaessani 

huomasin, että lapselle oli helpointa, kun aloitti luvun kuusi opettelun kahdesta 

erivärisestä rivistä.  

(vii) Luku seitsemän 
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Tutkimuksessani tuli esille, että luku seitsemän oli lapsille ehdottomasti vaikeampi 

kuin luku kuusi. Osa lapsista huomasi kyllä, että 6+1 on seitsemän, mutta luvun 

seitsemän hahmottaminen oli vaikeaa.  

(viii) Luku kahdeksan  

 

Luvun kahdeksan käsitteleminen kannattaa aloittaa kaksivärisestä 4+4:n kuviosta. 

Lapselle tällaisen kuvion hahmottaminen on helpompaa ja samalla lapsi oppii 

kahdeksan osituksen eli esimerkiksi yhteenlaskun 4+4=8. 

(ix) Luku yhdeksän 

 

Luvun yhdeksän yhteydessä tulee ensimmäistä kertaa selkeästi kertolasku 3*3 esille. 

Aikaisemmin esillä olleet kahdella kertomiset eivät ole samalla tavalla uusia asioita 

lapselle kuin kolmen kertotaulu. Luvussa yhdeksän voi käyttää myös kolmea eri väriä, 

jolloin kertolasku tulee vielä selkeämmin esille. Kun lapsi oppii luvun yhdeksän 

kunnolla, hän muistaa sen varmasti, koska kolme kertaa kolmen palikan neliö on silloin 

hänelle tuttu.   
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(x) Luku kymmenen 

 

Luvun kymmenen käsitteleminen kannattaa aloittaa kaksivärisestä 5+5:n kuviosta. 

Tällöin lapsen on helpompi huomata, että kahdesta viiden rivistä tulee kymmenen. Sen 

jälkeen kannattaa laittaa molemmat viiden rivit samalla värillä ja tutustuttaa lapsi 

sellaiseen kuvioon luvusta kymmenen, sillä se muoto tulee toistumaan kymmentä 

suuremmissa luvuissa. Tässä menetelmässä ei haluta käyttää sormia apuna, vaikka luku 

kymmenen olisi helppo hahmottaa sormien avulla. Sormien avulla lapsi laskee helposti 

yksitellen, jolloin menetelmän periaate luvun hahmottamisesta ei toteutuisi. 

(xi) Luvut 11–20 

Nämä luvut muodostuvat tässä vaiheessa aina yksivärisestä luvusta kymmenen ja 

toisella värillä tehdystä luvusta 1-9. Samalla opetellaan uusia lukusanojen nimiä, kuten 

”10+4=14” neljätoista ja ”10+7=17” seitsemäntoista.  

4.3.6 Laskutoimitukset luvuilla 1-20 

Sitä mukaa, kun lapsi osaa luvut 1-20 ja niiden kuviot, voidaan siirtyä vaativampiin 

laskutoimituksiin kyseisillä luvuilla. Opettajan on hyvä muistaa eri lukujen tietyt kuviot ja 

käyttää niitä mahdollisuuksien mukaan opetuksessa. Lapsen kanssa on hyvä käydä 

laskutoimitukset seuraavassa järjestyksessä 1+, 2+, 3+ jne. ja ”kymmenen ylitykset” 

järjestyksessä 10+, 9+, 8+, 7+, 6+ jne. Siis aluksi käydään laskutoimitukset 1+ siten, että 

summa ei ylitä lukua kymmenen. Seuraavaksi siirrytään laskutoimituksiin 2+ siten, että 

summa ei taaskaan ole yli kymmenen. Samalla tavalla tehdään laskutoimitukset 3+, 4+ jne. 

Kun lapsi osaa laskutoimitukset pienillä luvuilla, voidaan siirtyä suurempien lukujen 

laskutoimituksiin. Laskutoimitukset, joiden summa on suurempi kuin kymmenen aloitetaan 

laskutoimituksista 10+1, 10+2,…, 10+10. Kun nämä onnistuvat lapselta sujuvasti, voidaan 

siirtyä laskutoimituksiin 9+1, 9+2,…, 9+10. Seuraavaksi käydään laskutoimitukset 8+, 
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sitten 7+ jne. Tällä tavoin edettäessä lapsen on helpompi hahmottaa, mistä luvusta on 

milloinkin kyse ja tehtävät ovat helppousjärjestyksessä. Opettaja voi helpottaa 9+, 8+, jne. 

-laskutoimituksia siirtämällä palikat lapsen nähden 10+:ksi. Esimerkiksi 8+3→10+1: 

 

Tällöin lapsi näkee heti, että kyseessä on luku yksitoista. 

Kun tietyn luvun tehtävät sujuvat lapsella legopalikoilla erinomaisesti, voidaan siirtyä 

vihkotehtäviin. Vihkon tehtäviä toistetaan useaan otteeseen. Ensimmäisellä kerralla 

opettaja lukee kysymyksen ääneen ja lapsi vastaa. (Liite 2) 

Esimerkiksi: 

Opettaja: ”Yksi plus yksi on?” 

Lapsi: ”Kaksi.” 

Opettaja: ”Kaksi plus yksi on?” 

Lapsi: ”Kolme.” 

 

Kun lapsi ymmärtää kuulemansa kysymykset hyvin, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, 

jossa lapsi itse lukee kysymyksen ja kertoo vastauksen. Opettajan tehtävänä on osoittaa 

vihkosta sormellaan vuorossa olevaa kysymystä. 

Esimerkiksi: 

Lapsi: ”Yksi plus kaksi on kolme.” 

Lapsi: ”Kaksi plus yksi on kolme.” 
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Kun lapsi osaa edellisen kohdan, voidaan siirtyä vaiheeseen, jossa opettaja osoittaa 

vuorossa olevaa kysymystä ja lapsi kertoo vastauksen. Tässä vaiheessa kysymystä ei siis 

lueta ääneen. Tällöin harjoitus on hyvin nopeaa. 

Esimerkiksi: 

Lapsi: ”Kolme.” 

Lapsi: ”Viisi.” 

 

Vihkotehtävät kyllästyttävät lapsella pian, joten niitä ei saa ottaa pitkästi kerrallaan. Pari 

minuuttia on riittävä aika 5-6 -vuotiaalle lapselle. Tehtäviä jatketaan aina vuorotellen 

legopalikoiden ja vihkotehtävien avulla.  

Yhteenlaskujen jälkeen voidaan siirtyä kertolaskuihin. Kertolaskut harjoitellaan 

yhteenlaskujen tapaan ensin salamapelin avulla. Kertolaskuissa käytetään laskun 

suuruudesta riippuen kahden tai useamman värisiä legopalikoita. Esimerkiksi kertolasku 

3*4 hahmotellaan kolmen eri värin legopalikoista siten, että kuvio on 3*4 

palikkamuodostelma, jossa on kolmella eri värillä neljä palikkaa rivissä.  

  

Kertolaskuissakin opettajan on tärkeä muistaa eri lukujen tietyt kuviot ja käyttää niitä 

mahdollisuuksien mukaan opetuksessa. Kertolaskut opetetaan järjestyksessä 1*, 2*, 3* jne. 

siten, että tulo ei aluksi ylitä lukua 20. Vaikeampiin kertolaskuihin siirrytään, kun lapsi 

osaa helpommat kertolaskut erittäin hyvin.  
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5 Tutkimustulokset 

Tutkimuksessa oli mukana kuusi 6-7 -vuotiasta lasta ja kaksi 5-vuotiasta lasta. Lapsista osa 

on ollut opetuskokeilussa mukana kokeilun alusta (kevät 2009) saakka. Näistä lapsista 

käytän samoja nimiä, kuin Ville Kinnunen on käyttänyt omassa pro gradu -tutkielmassaan 

(Kinnunen, V. 2009). Yksittäisen lapsen kehittymisen osiossa käsittelen lapsen osaamisen 

kehitystä oman opetukseni aikana. 

5.1 Yksittäisen lapsen kehittyminen 

Ensimmäinen tutkimusongelmani oli, oppiiko lapsi salamapeli-opetusmenetelmällä. Tässä 

luvussa käsittelen jokaisen lapsen osaamisen kehittymistä erikseen. Tutkimustulokset 

pohjautuvat opetustuokioista keräämiini muistiinpanoihin ja videomateriaaliin. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että jokainen lapsi kehittyi omaa tahtiaan ja kehitys oli selvästi 

havaittavissa.  

5.1.1 Timo, 7-vuotias poika  

Timo on hieman hiljainen ja sisäänpäin vetäytyvä poika. Hän välttelee usein 

katsekontaktia, mutta selvästi tykkää matematiikasta. Aloittaessani Timon opetuksen, hän 

osasi luvut 1-20 virheettömästi sekä laskutoimitukset salamapelillä 7+:aan saakka ja 

vihkotehtävien avulla 8+:aan saakka. Kertolaskuista Timo osasi 4*4 ja murtoluvuissa 

hänellä oli vielä vaikeuksia eri murtolukujen nimien sanomisessa.  

Jo ensimmäisellä opetuskerrallani Timo oli oppinut vihkosta 7+ -tehtävät, sillä ne sujuivat 

hyvin. Timolla ei ollut salamapelissä ongelmia, sillä hän jätti itse omasta aloitteestaan 

omien palikoiden käytön pois ja vastasi suoraan nähtyään opettajan asettamat tehtävät, 

vaikka ne olivat hänelle uusia tehtäviä. 

Päiväkirjamerkintä 15.3.2010 

Tehtävissä 2*5, 3*5 ja 4*5 Timo sanoi vastaukset suoraan nähtyään palikat, eikä tehnyt 

omilla palikoilla tehtäviä ollenkaan.  

Murtolukujen kanssa Timolla oli alusta asti hieman ongelmia. Murtolukujen nimien 

sanominen tuotti hänelle vaikeuksia, murtoluvut ja kertolaskut menivät hänellä helposti 
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sekaisin. Jos opettaja sanoi murtoluvun, Timo osasi kirjoittaa sen, mutta ei itse muistanut 

murtolukupiirakan osien nimeä ilman apua.  

Päiväkirjamerkintä 22.3.2010. 

Osaa rakentaa murtolukupiirakan palasista kokonaisen piirakan, mutta nimien kanssa 

vähän ongelmaa, esimerkiksi 1/3=”kolme kertaa yksi”. 

Päiväkirjamerkintä 8.4.2010. 

Tehtävänä oli kirjoittaa murtolukulasku 1/2+2/4=1. Timo meinasi aluksi, ettei osaa 

kirjoittaa murtolukuja, mutta ne onnistuivat hienosti. 

Kokonaisten murtolukupiirakoiden kokoamisessa Timolla ei sen sijaan ollut ongelmia 

vaikka hän ei osien nimiä muistanutkaan. 

Päiväkirjamerkintä 27.5.2010.   

Tehtävänä oli koota kaksi omavalintaista kokonaista piirakkaa. Timo teki hienosti piirakat: 

1/3+2/8+1/6+1/4=1 ja 3/4+2/8=1. 

Timo kertoi tuokioissa, että äiti tekee hänelle kotona kertolaskuja ja hän osaa jo kahdeksan 

kertotaulun. Timon mielestä kertolaskut ovat helpoimpia paperille kirjoitettuina. Erään 

tuokion tehtävänä oli kirjoittaa omavalintainen kertolasku, jolloin Timo kirjoitti 

1000*5=5000. Tämänkin oli äiti kuulemma hänelle opettanut. Kyselin joskus pluslaskujen 

yhteydessä Timolta, osaisiko hän sanoa, minkälainen kertolasku palikoista saadaan.  

Päiväkirjamerkintä 26.4.2010 

Salamapelin laskutoimituksena oli 8+8, jolloin Timo vastasi 16. Kysyin häneltä, osaisiko 

hän sanoa, minkälainen kertolasku palikoista saadaan, jolloin Timo vastasi: ”Kaksi kertaa 

kahdeksan”. 

Timosta huomasi heti, jos hän oli väsynyt. Tällöin aikaisemmin sujuneet tehtävät eivät 

oikein onnistuneet ja keskittymisessä oli ongelmia. Kaiken kaikkiaan opetukseni aikana 

Timo eteni salamapelissä kertolaskuun 3*8 ja vihkotehtävissä 6+:aan. Lopussa tehtävät 

sujuivat häneltä todella nopeasti ja hänelle oli kehittynyt selvä rutiini ongelmien 

ratkaisemiseen.  
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Timo sai opetusta yhteensä 13 kertaa ja tuokioiden kestot vaihtelivat 6,5 minuutista 15:sta 

minuuttiin. Tässä ajassa Timo saavutti vaiheen 5-6, mutta osasi myös vaiheen 7.  

5.1.2 Pekka, 7-vuotias poika  

Pekka on iloinen ja reipas poika, joka haluaa olla varma oikeasta vastauksesta. Alussa 

Pekka osasi laskutoimitukset salamapelillä 8+:aan saakka, 7+ -tehtäviäkin oli harjoiteltu 

muutaman kerran. Vihkotehtävistä 8+:t sujuivat hyvin ja piirakan palasten nimissä ei ollut 

ongelmia. Myös Pekka osasi kertolaskut 4*4:ään saakka, mutta hän tykkäsi kurkistaa 

tehtävää useasti. 

Pekka osasi jo aluksi todella hyvin murtolukupiirakat ja niiden laskutoimitukset. Hänellä ei 

ollut ongelmia piirakan palasten nimeämisessäkään, vaan nimet tulivat kuin ”apteekin 

hyllyltä”.  

Päiväkirjamerkintä 12.4.2010. 

Osaa tehtävät nopeasti. Myös piirakat onnistuvat todella hyvin. Nimetkin tulevat kuin 

”apteekin hyllyltä”.  

Pekka luopui Timoa myöhemmin omien palikoiden käytöstä, mutta muuten he olivat koko 

ajan lähes samalla tasolla. Pekalla oli vihkotehtävissä välillä vaikeuksia 7+7:n kanssa. 

Vihkotehtävissä laskutoimitukset 6+ sujuivat Pekalta hyvin 17.5.2010.  

Lukujen kirjoittamisessa Pekalla tuli numerot helposti peilikuvana, mutta muuta ongelmaa 

hänellä ei niissä ollut.  

Päiväkirjamerkintä 25.3.2010. 

Omavalintaisen kertolaskun 10*10=100 kirjoittamisessa Pekalla meni ykköset ja nollat 

väärinpäin.   

Kertolaskujen sanomisessa Pekalla oli alussa vaikeuksia, vaikka hän osasi laskea laskut 

oikein. Opettajan avustuksella kertolaskukin alkoi pikkuhiljaa hahmottua ja kertolaskun 

sanominen sujui moitteettomasti. 

Päiväkirjamerkintä 25.3.2010. 

Kertolaskun sanominen aluksi vaikeaa, muuten onnistuu hienosti. 
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Päiväkirjamerkintä 29.4.2010. 

Kertolaskun sanominenkin onnistuu pääasiassa hyvin. Välillä piti vähän auttaa. 

Päiväkirjamerkintä 27.5.2010 

Osaa sanoa kertolaskut ja niiden vastaukset nopeasti. 

Pekka on vähän arka poika ja hän halusi olla aina varma omasta vastauksestaan. Hän ei 

suostunut kertaakaan tekemään legopalikoilla minulle tehtävää, vaikka yritin muutaman 

kerran.  

Päiväkirjamerkintä 3.5.2010. 

Ei kuulemma osaa tehdä tehtävää opettajalle. Kirjoitti sitten laskun 2*4=8. 

Opetukseni aikana Pekka eteni salamapelissä kertolaskuun 3*8, vihkotehtävissä 6+:aan ja 

murtoluvuissa erilaisiin laskutoimituksiin. Pekka saavutti siis viimeisen esittelemistäni 

vaiheista tässä ajassa. Pekka sai opetusta yhteensä 14 kertaa ja tuokioiden kestot vaihtelivat 

6,5 minuutista 13,5 minuuttiin. 

5.1.3 Jussi, 6-vuotias poika  

Jussi on iloinen pohdiskelijatyyppi, joka on matematiikassa erittäin etevä. Opetukseni 

alussa Jussilla oli tapana katsoa tehtävästä yksi väri kerrallaan ja kurkistaa siis useammin 

ratkaistessaan ongelmia. Laskutoimitukset sujuivat hienosti 7+:aan saakka salamapelin 

avulla, mutta vihkotehtävissä 9+:aa pienemmät laskutoimitukset tuottivat vaikeuksia. 

Murtoluvuissa ja kertolaskuissa Jussilla ei ollut ongelmia. 

Jussi käyttää mielellään sormia apuna tehtävissä vaikka ei laskekaan palikoita yksitellen.  

Päiväkirjamerkintä 10.3.2010. 

Tehtävään 6+6=12 Jussi sanoi vastauksen ja laskutoimituksen heti nähtyään palikat. 4*4 

ei meinannut onnistua ilman apua, käyttää paljon sormia apunaan. 

Päiväkirjamerkintä 28.5.2010. 

Tehtävässä 6+7 laski sormillaan kolmeen ja vastasi 13. 
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Vaikka Jussi on etevä matematiikassa, hänellä on välillä vaikeuksia yhteenlaskun 

sanomisessa. Hän ei jotenkin hahmottanut, mistä yhteenlaskusta on kyse, vaikka osasi 

sanoa palikoiden yhteismäärän suoraan.  

Jussi luopui omien palikoiden käytöstä kokonaan 7.4.2010. ja ratkaisi jo tällöin tehtäviä 

erittäin nopeasti. Jussin innostuneisuus matematiikkaa kohtaan näkyi muun muassa 

kiinnostuksena numeroihin ja esimerkiksi kellon katsomiseen. 

Päiväkirjamerkintä 7.4.2010. 

Jussi kertoi innokkaasti kuulumisiaan ja sanoi osaavansa katsoa kelloa. Tehtävät 

onnistuivat nopeasti ilman omia palikoita. Jussi on selvästikin innostunut matematiikasta 

ja numeroista yleensä. Hän on innokkaana aina mukana. 

Numeroiden kirjoittamisessa Jussi on täsmällinen, vaikka välillä hän kirjoitti numerot 

kaksi ja kuusi peilikuvina. Joillakin kerroilla kertomerkki ja yhtäsuuruusmerkki olivat 

unohtuneet, joten ne täytyi kerrata. Jussi tekee omavalintaisia tehtäviä, joihin ei itse tiedä 

vastauksia. 

Päiväkirjamerkintä 7.4.2010. 

Jussi ei tiennyt, mikä on kertomerkki. Myös yhtäsuuruusmerkki täytyi kerrata.  

Päiväkirjamerkintä 16.4.2010. 

Omavalintainen lasku 8+8, mutta sanoi, ettei tiedä vastausta. 

Jussilla ei ollut missään vaiheessa ongelmia murtolukujen kanssa. Yhdellä kerralla hän teki 

kaksikerroksisen murtolukupiirakan ja osasi heti sanoa, että se on kaksi kokonaista.  

Päiväkirjamerkintä 12.5.2010. 

Jussi teki kaksikerroksisen piirakan ja tiesi heti, että se on kaksi kokonaista. Piirakoista 

hän sai yhteenlaskun 2/4+1/2+3/6+1/2=2.  

Jussi käyttää paljon päässälaskua tehtävien ratkaisemisessa. Videoiden analyysista näkee, 

kuinka hän esimerkiksi tehtävän 5*3 yhteydessä nyökkää päällään viisi kertaa ja vastaa: 

”viisi kertaa kolme on viisitoista”.  
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Jussilla ei ollut suurempia ongelmia kertolaskun kanssa, vaikka hän välillä kurkisti 

kolmekin kertaa ennen kuin osasi sanoa vastauksen ja palikoista saatavan kertolaskun. 

Yhdellä kerralla Jussilla meni yhteenlasku ja kertolasku sekaisin ja hän vastasi tehtävään 

4*5 yhdeksän. Kun opettajana sanoin, että nyt ei mennyt aivan oikein, hän korjasi sen 

olevan 20.  

Opetukseni aikana Jussi eteni salamapelissä tehtävään 3*8 ja vihkotehtävissä 6+:aan. Hän 

käytti edelleen paljon sormia apuna, mutta osasi tehtävät hyvin. Kirjoittamisessa ja 

murtoluvuissa Jussilla ei ollut ongelmia. Jussi sai opetusta yhteensä 16 kertaa, ja 

tuokioiden kestot vaihtelivat 6,5 minuutista 15 minuuttiin. Jussi saavutti siis viimeisen 

esittelemistäni vaiheista.  

5.1.4 Anna, 7-vuotias tyttö  

Anna on innostunut matematiikasta ja nauttii suunnattomasti aikuisen huomiosta. Hän 

kertoo mielellään kuulumisiaan ja pitää itseään hyvänä matematiikassa. Aloittaessani 

opetuksen Anna osasi laskutoimitukset salamapelillä 8+:aan saakka ja vihkotehtävistä 9+:t 

onnistuivat hienosti. Kertolaskuja hän osasi 3*4:ään saakka ja murtolukupiirakat sujuivat 

Annalta hyvin. Anna on monista poissaoloistaan huolimatta etevä matematiikassa. 

Anna jätti jo toisella opetuskerrallani omien palikoiden käytön pois ja osasi tehtävät siitä 

huolimatta hyvin. Yli viikon taukojenkin jälkeen edelliset asiat muistuivat hänellä hyvin 

mieleen ja kertaus sujui hyvin nopeasti. Salamapelissä Anna eteni yhteenlaskuista aina 

4*5:een asti. 

Päiväkirjamerkintä 19.3.2010. 

Legopalikoilla 2*2, 2*3, 2*4 ja 2*5 onnistuu ilman omia palikoita. Anna osaa sanoa, 

mistä kertolaskusta on kyse. 

Päiväkirjamerkintä 24.3.2010. 

Salamapelitehtävän 7+3+2 yhteydessä Anna osasi heti sanoa oikean vastauksen ja selitti 

yhteenlaskun seuraavasti: ”Kun palikoiden lukumäärä/kuvio laitetaan puoliksi, saadaan 

6+6=12.” 
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Myös vihkotehtävissä Anna käytti omaa laskutapaansa. Eräällä opetuskerralla ihmettelin, 

miten hän nyökkäilee päällään ja vastaa vasta sen jälkeen. Kysyin häneltä, miten hän 

päättelee vihkotehtävän vastauksen. Hän vastasi, että laskee ensin, mikä tulee ylimmästä 

tehtävästä ja lisää siihen tarvittavan määrän ykkösiä. Vihkotehtävissä tehtävät olivat 

vasemmassa laidassa järjestyksessä, esimerkiksi 7+1, 7+2, 7+3, jne. Tällöin esimerkiksi 

7+2:n laskemisessa Anna lähti liikkeelle seitsemästä ja lisäsi siihen ensin yhden, jolloin sai 

kahdeksan ja sitten siihen lisäämällä yhden sai vastaukseksi yhdeksän.  

Päiväkirjamerkintä 19.3.2010. 

Vihkotehtävissä 7+:t onnistuvat hyvin. Anna laskee yksi kerrallaan lisäten, esimerkiksi 

7+2=7→8→9. 

Murtolukupiirakat sujuivat Annalta hyvin, vaikka pitkän tauon jälkeen osien nimet 

meinasivat olla vähän hukassa. Piirakkatehtävissä Anna osasi käyttää osien yhteenlaskua 

siten, että hän sanoi esimerkiksi kaksi neljäsosaa eikä yksi neljäsosa ja yksi neljäsosa. 

Anna osasi kirjoittaa kaikki numerot oikein eikä hänellä ollut vaikeuksia laskutoimitusten 

kirjoittamisessa. Tuokioiden aikana minulle myös selvisi, että Anna osasi jo lukea. 

Opetukseni aikana Anna eteni salamapelissä kertolaskuun 4*5 asti ja vihkotehtävissä 7+:t 

onnistuivat hyvin. Anna ei näyttänyt kärsivän tuokioiden vähyydestä, vaikka hän sai 

opetusta yhteensä kuusi kertaa. Opetustuokioiden kestot vaihtelivat Annan kohdalla 10 

minuutista 14,5 minuuttiin. Tässä ajassa Anna saavutti viimeisen esittelemistäni vaiheista. 

5.1.5 Petri, 6-vuotias poika  

Petri on erittäin impulsiivinen ja huono keskittymään. Hänellä olisi potentiaalia vaikka 

mihin, mutta hän ei usein jaksa keskittyä lähes ollenkaan, jolloin hän arvailee tehtävien 

vastauksia. Petri osasi aluksi salamapelillä laskutoimitukset 8+:aan saakka, mutta 

vihkotehtävistä 10+:tkin tuottivat välillä vaikeuksia. Murtolukupiirakat onnistuvat Petriltä 

melko hyvin, mutta kertolaskuja hänen kanssaan ei ollut vielä harjoiteltu.   

Petri luetteli lähes jokaisen tuokion aluksi omat ehdot tuokiolle. Hänellä oli suunnattomia 

vaikeuksia keskittyä pitemmän aikaa, joten tuokiot hänen kanssaan olivat lyhyempiä kuin 
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muiden lasten kanssa. Keskittymisvaikeudesta kertoo parhaiten päiväkirjamerkinnät, joissa 

on lähes jokaiselta päivältä maininta keskittymisen puutteesta. 

Päiväkirjamerkintä 17.3.2010. 

Palikkatehtävissä useita kurkistuksia, mutta onnistui kuitenkin. Ei jaksanut oikein 

keskittyä. 

Päiväkirjamerkintä 7.4.2010. 

Tehtävät onnistuvat ilman omia palikoita, mutta kertolaskun sanomisessa vaikeuksia. 

Keskittyminen herpaantuu helposti, jaksaa noin 10 minuuttia kerrallaan. 

Päiväkirjamerkintä 16.4.2010. 

Petri oli tosi vilkkaalla päällä, koska hänellä oli kiire ulos. Osasi tehtävät ilman omia 

palikoita, kun mietti vähän aikaa. Keskittyminen hukassa. 

Petrin kanssa piti tehdä tosissaan töitä, että hänet sai keskittymään tehtäviin huolellisesti. 

Kun hän jaksoi keskittyä, salamapelikin eteni nopeasti ja virheitä tuli vain vähän.  

Päiväkirjamerkintä 21.4.2010. 

Tänään tehtävät onnistuivat hyvin. Saatiin tehtyä kaikki tehtävät ja Petri malttoi vielä 

sanoa palikoiden eri värien lukumäärät erikseen. 

Petrillä oli alusta asti vaikeuksia kertolaskun sanomisessa. Hän sai helpoista kertolaskuista 

vastauksen oikein, koska palikoiden muoto oli tuttu, mutta kertolaskun käsitettä hän ei 

ymmärtänyt. Koko kolmen kuukauden aikana Petri ei osannut kertaakaan sanoa palikoista 

muodostettua kertolaskua ilman opettajan apua. Näin ollen kertolaskun käsite jäi hänelle 

epäselväksi.  

Petrillä oli helposti tapana laskea palikat yksitellen käyttäen sormiaan apuna. Opettajan 

kielloista huolimatta Petri ei luopunut tästä tavastaan koko kevään aikana.  

Päiväkirjamerkintä 9.4.2010. 

Petri laskee helposti yksitellen palikat. 

Päiväkirjamerkintä 7.5.2010. 

Tehtävissä 3*3 ja 8+4 laski yksitellen palikat ja arvaili vastauksia. 
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Päiväkirjamerkintä 21.5.2010. 

Laskee helposti yksitellen ja sormien avulla palikat. 

Petri tykkäsi vihkotehtävistä ja toivoi usein sinistä sivua eli 10+ -tehtäviä. Ne olivat hänen 

mielestään helppoja ja niissä hän koki onnistumisentunteita. Vihkotehtävät sujuivatkin 

Petriltä hyvin ja opetukseni lopussa hän osasi jo 6+:t todella hyvin. 

Numeroiden kirjoittamisessa Petrillä ei ollut ongelmia. Hän osasi kirjoittaa kaikki numerot 

kahdeksaa lukuun ottamatta, mutta laskutoimituksien kirjoittamisessa hän ei meinannut 

muistaa yhteenlasku- ja yhtäsuuruusmerkkejä. Kertomerkki oli hänelle aluksi outo, mutta 

viimeisellä opetuskerralla opetin sen hänelle.    

Petri oli innokas poika tekemään minulle tehtäviä. Hän järjesti palikat huolellisesti 

järjestykseen, vaikka ei itse tiennytkään, montako palikkaa tehtävässä oli. Erityylinen 

tehtävä innosti Petriä kokeilemaan uutta. 

Päiväkirjamerkintä 7.5.2010. 

Teki minulle innoissaan tehtävät 6*3 ja 4*8. Petri ei itse tiennyt tehtäviin vastauksia, vaan 

laski palikat yksitellen. 

Murtolukupiirakat Petri osasi kohtuullisesti, eikä hänellä ollut ongelmia palasten 

nimeämisessä tai omanvalintaisen piirakan kokoamisessa. 

Kaiken kaikkiaan Petri sai opetusta 12 kertaa ja saavutti tässä ajassa vaiheen viisi. 

Tuokioiden kestot vaihtelivat Petrin kohdalla 8 minuutista 19 minuuttiin, mutta tuokioissa 

oli melko paljon jutustelua ja matematiikka jäi vähemmälle. 

5.1.6 Kaisa, 6-vuotias tyttö  

Kaisa on iloinen ja huomionkipeä tyttö, joka tykkää käydä matematiikan opetuksessa. 

Aloittaessani opetuksen Kaisa osasi salamapelillä tehtävät 7+:aan asti tyydyttävästi ja 

vihkotehtävät sujuivat kivasti, vaikka hän mietti monesti aika kauan. Kaisalla oli kuitenkin 

vaikeuksia pienten lukujen laskutoimituksissa, esimerkiksi 3+4 vaati miettimistä. Kaisa 

rakastaa murtolukupiirakoita ja osaakin ne todella hyvin. 
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Kaisa kertoi jokaisen tuokion aluksi innokkaana kuulumisiaan. Keskiviikkoisin hän kertoi 

edellisestä viikonlopusta ja perjantaisin tulevasta viikonlopusta. Kaisalla oli aina joitakin 

suunnitelmia viikonlopuille.  

Päiväkirjamerkintä 28.4.2010. 

Kaisa kertoi innokkaana: ”Et arvaa, ku mä kerron taas, mitä kivaa meille on tulossa. 

Vapun jälkeen me mennään Tampereelle ja Turkuun.” 

Päiväkirjamerkintä 21.5.2010. 

Kaisa kertoi tulevasta viikonlopusta ja kesän ulkomaanmatkasta. Häntä jännitti reissut jo 

nyt, eikä hän jaksanut keskittyä kovin kauaa. 

Ensimmäisellä opetuskerrallani Kaisa katsoi salamapelitehtävistä yhden värin kerrallaan ja 

laski palikat yksitellen, vaikka tehtävät olivat hänelle ennestään tuttuja. Yksitellen 

laskemisessa Kaisalla ei ollut ongelmaa, mutta yritin saada hänet luopumaan siitä tavasta. 

Kaisa arvaili helposti tehtävien vastauksia niillä opetuskerroilla, joilla hän ei jaksanut 

kunnolla keskittyä tehtäviin. Arvailujen yhteydessä kehotin häntä miettimään vastaustaan 

ja kysyin, onko hän todella sitä mieltä. Silloin hänen oli pakko keskittyä tehtävään ja 

tehtävät onnistuivatkin tällöin hyvin. 

Päiväkirjamerkintä 17.3.2010. 

Kaisalla oli keskittymisessä ongelmia, mihin vaikutti ehkä toisen opettajan läsnäolo. Kaisa 

yritti arvaamalla saada vihkotehtävistä oikeita ratkaisuja. Palasimme takaisin 

salamapelitehtäviin, koska vihkotehtävät menivät arvailuksi. 

Kaisa luopui omien palikoiden käytöstä 16.4.2010., mutta halusi palikat usein käyttöönsä, 

jotta pystyi rakentamaan niistä tuokion aikana. Yksitellen laskeminen väheni 

huomattavasti, kun omia legopalikoita ei ollut käytössä. Tuokioiden aikana Kaisa keskittyi 

monesti niin paljon rakentamiseen, että salamapelitehtävät saivat odottaa. 

Kaiken kaikkiaan Kaisa eteni salamapelissä tehtävään 3*8 saakka. Vaikeimmat kertolaskut 

sujuivat vaihtelevalla menestyksellä, mutta kertolaskun sanomisessa Kaisalla ei ollut 

vaikeuksia. Palikoiden yhteismäärän sanomiseen Kaisa tarvitsi aikaa. Hänellä oli tapana 

järjestää palikat uudelleen siten, että palikat olivat joko viiden tai kymmenen palikan 

ryhmissä. 
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Päiväkirjamerkintä 21.5.2010. 

Tehtävässä 3*6 Kaisa tiesi heti kertolaskun 3*6, mutta järjesti palikat uudelleen 10+8:ksi 

ja sanoi palikoiden yhteismääräksi 18. Hänen on selvästi helpompi hahmottaa suuria 

palikkamääriä pienempien määrien avulla.  

Piirakkatehtävissä Kaisa haki katseellaan helposti tukea minulta vastauksiinsa, mutta osasi 

tehtävät hyvin. Piirakan osien nimeämisessä hänellä ei ollut ongelmia ja omavalintaisten 

piirakoiden rakentaminen sujui nopeasti. 

Numeroiden kirjoittaminen sujui Kaisalta hyvin, mutta hän kirjoitti numerot lähes 

poikkeuksetta peilikuvana. Opetustuokiossa 9.4.2010. Kaisa ei tiennyt kertomerkkiä, mutta 

oppi sen nopeasti. Summa-, tulo- ja murtolukulaskut pienillä luvuilla onnistuivat Kaisalta 

hienosti. Numeroiden oikeinkirjoittamista täytyy vielä harjoitella, jotta numerot tulevat 

oikeinpäin. 

Vihkotehtävissä Kaisa eteni tehtäviin 6+ saakka. Tehtävät sujuivat häneltä nopeasti ja 

virheettömästi, hänen mielestään vihkotehtävät ovat helppoja. 

Kaisa sai opetusta yhteensä 13 kertaa ja saavutti tässä ajassa viimeisen esittelemistäni 

vaiheista. Tuokioiden kestot vaihtelivat Kaisan kohdalla 10 minuutista 19 minuuttiin. 

Tuokiot sisälsivät paljon positiivista kanssakäymistä aikuisen ja lapsen välillä. 

5.1.7 Matti, 5-vuotias poika  

Matti on innokas matematiikan opiskelija, joka oli opetukseni alkuun mennessä ollut 

mukana opetuskokeilussa vasta kolme kuukautta. Hän tunnisti kuitenkin jo palikkakuviot 

lukuun neljä saakka, mutta laski palikat helposti yksitellen. Matti tiesi luvut 1-5 ja piirsi 

peilikuvana monet numerot, mutta tykkäsi niiden piirtämisestä.  

Ensimmäisellä opetustuokiollani Matti kertoi harjoitelleensa kotona numeroita ja paperin 

leikkaamista. Legopalikoilla tehdyt tehtävät sujuivat hyvin, mutta tehtävissä 5+7 ja 8+2 

Matti laski palikat yksitellen. Nämä tehtävät olivatkin hänelle vielä outoja ja 

palikkamuodostelmat eivät muistuneet mieleen.  
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Matilla oli välillä lähes kuukauden tauko salamapelissä, joten eteneminen hänen kanssaan 

oli hitaampaa. Palikkatehtävät sujuivat hänellä kuitenkin joka kerta paremmin, vaikka hän 

käytti mielellään sormiaan ja yksitellen laskemista apuna.  

Päiväkirjamerkintä 15.4.2010. 

Matti tiesi aina heti palikoiden yhteismäärän, mutta laski eriväriset palikat yksitellen 

sormien avulla. Hän ei käyttänyt omia palikoita apuna, mutta tehtävissä on vielä 

harjoittelemista.  

Päiväkirjamerkintä 19.4.2010. 

Matti katsoo palikoita ja laskee ne mielessään yksitellen. Hän arvailee välillä palikoiden 

lukumäärää, mutta silloin näytän palikat uudelleen ja hän laskee ne. Tunnistaa 

palikkamuodostelmista 2 ja 4, mutta 6 ei aina onnistu. 

Matti kirjoittaa innokkaasti numeroita ja nimiä. Opetustuokioiden aikana hän oppi 

kirjoittamaan numerot 1-8 ja ne tulivat harvoin peilikuvana. Hän oppi myös kirjoittamaan 

eri nimiä. 

Matti sai opetusta yhteensä seitsemän kertaa ja hän eteni tässä ajassa salamapelissä 

laskutoimituksiin 4+ saakka. Opetustuokioiden kestot vaihtelivat Matin kohdalla 10 

minuutista 18 minuuttiin.     

5.1.8 Kalle, 5-vuotias poika  

Kalle ei ole kovin innostunut matematiikasta. Hän on silti etevä ja tunnisti jo aluksi 

palikkakuvioista kaikki luvut lukuun kuusi saakka. Kalle osasi helppoja yhteenlaskuja, 

vaikka kurkisti tehtäviä useasti. Rutiinia laskutoimitusten suorittamiseen ei kuitenkaan 

ollut vielä tullut.  

Ensimmäisellä opetuskerralla huomasin jo, että Kalle ei ole oikein innostunut 

matematiikasta. Hän ei halunnut kertoa mitään itsestään eikä hiihtolomastaan. Tällä 

kerralla hän halusi vain kaksi palikkatehtävää, jotka onnistuivat kahden kurkistuksen 

jälkeen hyvin.  

Aloitin murtolukupiirakkatehtävät Kallen kanssa jo hyvin aikaisessa vaiheessa, koska 

ajattelin hänen innostuvan erilaisista tehtävistä. Hän kiinnostuikin murtolukujen nimistä ja 
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erilaisten murtolukupiirakoiden rakentamisesta kovasti. Myös salamapeli legopalikoilla 

sujui tällaisella kerralla hienosti. 

Päiväkirjamerkintä 11.3.2010. 

Kalle innostui kokeilemaan erilaisia murtolukupiirakoita ja halusi opetella eri osien nimiä. 

Legopalikoilla tehtävät 6+6 ja 7+5 onnistuivat heti ja Kalle huomasi, että 7+5 on saman 

verran kuin 6+6, vaikka palikoita ei siirrettykään samaan muodostelmaan. 

Kalle luetteli usein opetustuokion aluksi omat ehtonsa päivän tuokiolle. Tällöin hänen 

kanssaan käytiin läpi niitä tehtäviä, joita hän halusi. 

Päiväkirjamerkintä 25.3.2010. 

Kalle luetteli tuokion aluksi omat ehtonsa: ”Haluan piirakoita, ne on mukavia. Mutta 

tänään ei tehdä palikoilla ollenkaan.” Hän halusikin rakentaa useita piirakoita ja osasi 

tehdä kaikki aivan itse. 

Kalle oli päiväkodissa lähes jokaisella opetuskerrallani, joten hän sai opetusta useasti. 

Usein toistuvien opetuskertojen hyöty tuli Kallen kohdalla selvästi esille, sillä hän oppi 

paljon pitämieni opetustuokioiden aikana. Salamapelissä Kalle eteni opetustuokioitteni 

aikana laskutoimituksiin 10+ saakka. Hänen kanssaan opeteltiin lukujen 1-20 

muodostelmat ja helpohkoja laskutoimituksia.  

Mitä kauemmin Kalle oli ollut mukana matematiikan opetuksessa, sitä innostuneemmaksi 

hän tuli. Viimeiset viisi opetuskertaa hän oli innokkaana ja iloisena opetustuokioilla ja 

tehtävät sujuivat hyvin. Keskustelin hänen kanssaan usein erilaisista asioista ja hän näytti 

nauttivan aikuisen huomiosta. 

Päiväkirjamerkintä 29.4.2010. 

Kalle oli kuulemma kotona harjoitellut matematiikkaa ja aikoi tehdä salamapelitehtäviä 

siskoilleen. 

Päiväkirjamerkintä 3.5.2010. 

Kalle oli tänään iloisena ja osasi tehtävät hyvin. Hän tunnistaa jo luvun 10:kin. Hän teki 

minulle tehtävän, johon laittoi kaikki palikat (50 kpl) järjestykseen, enkä saanut laskea 

palikoita yksitellen. 
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Numeroiden kirjoittaminen oli Kallelle mieluista puuhaa, vaikka numerot eivät aina 

onnistuneetkaan. Opetustuokioiden aikana hän opetteli kirjoittamaan numerot 1-9, mutta 

hän tarvitsi apua vielä viimeiselläkin opetuskerralla. Luvut 1,3,5,7 ja 8 onnistuivat yleensä 

melko hyvin. Luvut 2, 4 ja 6 tuottivat vaikeuksia. 

Kalle sai opetusta yhteensä 15 kertaa ja hän saavutti tässä ajassa vaiheen 2, mutta hän osasi 

myös vaiheen 5. Salamapelissä Kalle eteni laskutoimituksiin 10+ saakka ja tunnisti 

murtolukupiirakoista eri osat sekä osasi niiden nimet. Opetustuokioiden kestot vaihtelivat 

Kallen kohdalla 5 minuutista 14 minuuttiin, riippuen hänen innostuksestaan. 

5.2 Innostuneisuuden vaikutus oppimiseen 

Toisena tutkimusongelmanani oli selvittää, onko lapsen omalla innostuneisuudella 

vaikutusta oppimiseen. Innostuneisuudella tarkoitan tässä yhteydessä lapsen positiivista 

suhtautumista matematiikkaa ja opetustuokioita kohtaan. Opetustuokioissa tästä aiheesta 

tekemieni vapaamuotoisten muistiinpanojen mukaan lapsen innostuneisuudella oli 

vaikutusta opetustuokion ilmapiiriin ja matematiikan oppimiseen. Lapsen innostaminen ja 

motivointi on siis tärkeä osa opetustuokiota.  

Opettamistani lapsista Timo, Pekka, Jussi, Anna, Kaisa ja Matti olivat innostuneita 

matematiikasta. He tulivat mielellään opetustuokioihin ja tekivät innokkaasti heille 

esitettyjä tehtäviä. Lapsen innostuneisuus vaikutti positiivisesti opetustuokion ilmapiiriin ja 

melko selvästi lapsen edistymiseen matematiikassa. Matematiikasta innostuneiden lasten 

kanssa opetustuokion aikana tehtiin tehtäviä legopalikoilla, murtolukupiirakoilla, 

kirjoittamalla ja vihkosta monipuolisemmin kuin kahden vähemmän innostuneen lapsen eli 

Petrin ja Kallen kanssa.  

Lapsi, jota tehtävät kiinnostivat, osasi edellisen tuokion kertaustehtävät paremmin kuin 

vähemmän innostunut lapsi. Esimerkiksi Kalle oli alussa selvästi etevämpi kuin Matti, 

mutta hänen edistymisensä tehtävissä oli alussa hitaampaa kuin Matin. Kalle oli myös 

ainut lapsista, joka oli vähällä kieltäytyä tulemasta opetustuokioon. Tällöin päiväkodin 

lastentarhanopettaja suostutteli Kallen matematiikkaan. On ymmärrettävää, että jos 

opetustuokiossa olevat tehtävät eivät kiinnosta lasta, ei hän halua harjoitella niitä. Tällöin 
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myös oppiminen on hitaampaa. Päiväkodin lastentarhanopettaja ehdottikin satujen ja 

leikinomaisuuden lisäämistä opetukseen, jolloin lasten mielenkiinto tehtävissä säilyisi. 

Ottaessani Kallen kanssa tehtäviä monipuolisesti eri välineillä, hän selvästi innostui 

opetustuokioista enemmän ja osasi tällöin tehtävät paremmin. Hänen kanssaan otin 

esimerkiksi murtolukupiirakat hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön ja hän teki mielellään 

niillä tehtäviä. 

Lapsista Petri oli tavallaan innostunut matematiikasta, mutta hänellä oli suuria 

keskittymisvaikeuksia. Toisinaan Petrikin onnistui tehtävissä hyvin ja opetustuokiot 

tuottivat toivottuja oppimistuloksia. Tällaisen lapsen innostuneisuuden vaikutusta 

oppimiseen on vaikea arvioida, koska oppiminen oli hänen kohdallaan vahvasti 

riippuvainen päivästä ja keskittymiskyvystä.  

5.3 Salamapeli-opetusmenetelmän ja unkarilaisen matematiikan 

opetusmenetelmän yhteiset piirteet 

Kolmantena tutkimusongelmanani oli tutkia, onko salamapeli-opetusmenetelmällä ja 

unkarilaisella matematiikan opetusmenetelmällä yhteisiä piirteitä. Opetuskokeilussa 

tekemieni havaintojen perusteella sekä tutkiessani eri lähteitä unkarilaisesta matematiikan 

opetuksesta voin todeta, että menetelmistä löytyy useita yhteisiä piirteitä.   

Kuten totesin jo luvussa 3, unkarilaisessa matematiikan opetusmenetelmässä edetään 

konkreettisesta kohti abstraktia, käytetään paljon toimintamateriaaleja sekä korostetaan, 

että kokemuksen kautta tapahtuva ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa opettelu ja 

sääntöjen muistaminen. Nämä opetusmenetelmän piirteet liittyvät vahvasti myös 

salamapeli-opetusmenetelmään. (Taulukko 1) 
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Taulukko 1. Salamapeli-opetusmenetelmän ja unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän 

yhteiset piirteet 

 

Verratessani opetusmenetelmien periaatteita, jotka on esitelty tämän tutkielman luvuissa 2 

ja 4, voin todeta, että yhtäläisyyksiä löytyy. Unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän 

viides pedagoginen periaate on: ”Lupa erehtyä, väitellä ja iloita.” Tällä periaatteella on 

selvä yhteys salamapeli-opetusmenetelmän kolmanteen ja kahdeksanteen periaatteeseen eli 

kohtiin Ei arvostelua sekä Leikinomaisuus. Tämä takaa sen, että jokainen lapsi saa olla 

omana itsenään opetustuokioissa ja saa iloita omasta onnistumisestaan. Lapselle pyritään 

saamaan mahdollisimman paljon onnistumisentunteita ja häntä kannustetaan oppimaan. 

Lisäksi unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän kuudes periaate on: ”Oppilaan 

kehityksen ja ominaispiirteiden huomioiminen.” Tämä periaate liittyy salamapeli-

opetusmenetelmän kahteenkin periaatteeseen, joita ovat 2. Yksilöllinen opetus ja 5. Ei 

aikatavoitteita. Näillä periaatteilla pyritään siihen, että jokainen lapsi saa yksilöllistä 

opetusta sopivalla etenemisnopeudella. Tällöin lapsi oppii ja muistaa oppimansa parhaiten.   

Kuten teoriaosuudessa tuli ilmi, Unkarissa esiopetus alkaa kolmevuotiaana ja kestää sen 

vuoden elokuun loppuun, kun lapsi täyttää kuusi vuotta, mutta pakollista siitä on vain 

viimeinen vuosi. Opetuksen tavoitteena on taata jokaiselle lapselle koulussa tarvittavat 

Salamapeli-opetusmenetelmä Unkarilainen matematiikan opetusmenetelmä 

- Legopalikat 

- Ei arvostelua ja leikinomaisuus 

- Yksilöllinen opetus sopivalla 

etenemisnopeudella 

- Varhaisopetus 

- Perusasioiden perusteellinen 

opetus 

- Toimintamateriaalit 

- Lupa erehtyä, väitellä ja iloita 

- Oppilaan kehityksen ja 

ominaispiirteiden huomioiminen 

- Matematiikan esiopetus 

- Hidas eteneminen, huolellinen 

perustaitojen opetus 
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perustaidot ja keskittymiskyky. Nämä perustaidot sisältävät myös alkeelliset matematiikan 

taidot, joten salamapeli-opetusmenetelmän kuudes periaate eli varhaisopetus täyttyy myös 

unkarilaisessa matematiikan opetusmenetelmässä. Myös matemaattisten käsitteiden 

varhainen opetus kuuluu molempiin opetusmenetelmiin. 

Molemmille opetusmenetelmille on tyypillistä melko hidas eteneminen ja runsas 

toimintamateriaalin käyttö. Esimerkiksi unkarilaisessa matematiikan opetusmenetelmässä 

ensimmäisenä kouluvuonna käsitellään lukualue 0:sta 20:een, kun vastaavasti 

suomalaisessa kouluopetuksessa ensimmäisellä luokalla käsiteltävä lukualue on 0-100. 

Unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän ja salamapeli-opetusmenetelmän 

tarkoituksena on, että lapsi oppii perusasiat kunnolla, jolloin hänen on helppo rakentaa 

uutta tietoa niiden päälle.  

Merkittävä ero unkarilaisen matematiikan opetusmenetelmän ja salamapeli-

opetusmenetelmän välillä on opetuksen järjestäminen. Salamapeli-opetusmenetelmä 

perustuu yksilölliseen opetukseen eli opetustuokiossa on jokaisella kerralla läsnä vain yksi 

lapsi ja opettaja. Unkarilaista matematiikan opetusta järjestetään luokassa, jossa voi olla 

jopa 30 oppilasta yhdellä kertaa. Siinäkin pyritään kuitenkin huomioimaan oppilaan 

yksilöllinen kehitys ja ominaispiirteet. 

5.4 Salamapeli-opetusmenetelmän videomateriaalin analysointi Powellin, 

Franciscon & Maherin analyysimenetelmällä 

Analysoin kokeilumielessä tämän opetuskokeilun aikana kuvaamani videomateriaalin 

Powellin ym. analyysimenetelmällä. Tarkoituksenani oli kokeilla, miten 

analyysimenetelmä soveltuu salamapeli-opetuskokeilun videomateriaalin analysointiin ja 

voidaanko se opetuskokeilun jatkossa ottaa laajempaan käyttöön.  

Käytännössä analyysimenetelmä perustui videoiden katselemiseen, eri tehtävien kuvailuun, 

merkittävien muutosten havainnointiin ja kriittisten tapahtumien kommentointiin. Powellin 

ym. (2003, 413) analyysimenetelmässä on seuraavat seitsemän vaihetta: 
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1. Tarkka videon katselu 

2. Videon tietojen kuvailu ja kommentointi 

3. Kriittisten tapahtumien tunnistaminen 

4. Litterointi 

5. Koodaus 

6. Juonen rakentaminen 

7. Selostuksen laatiminen 

Tämän tutkimuksen videomateriaalin analyysin tein analyysimenetelmän neljän 

ensimmäisen vaiheen perusteella. Jokaisesta videosta tehtiin tarkka analyysi liitteenä 

olevan kaavakkeen mukaisesti (Liite 1).  

Havaintoni on, että tällainen videoanalyysimenetelmä sopii hyvin salamapeli-

opetuskokeilun videoiden analysointiin, koska tällä tavalla voidaan osoittaa tietyt kohdat, 

joissa oppimista on tapahtunut. Jos jokainen opetustuokio kuvattaisiin ja videoista 

tehtäisiin tarkka analyysi tämän menetelmän mukaisesti, voitaisiin jokaiselle lapselle luoda 

oma opinpolku, jossa kuvattaisiin oppimisen vaiheet. Tällöin myös lasten oppimisen 

tulkinta aiempien vaiheiden pohjalta olisi mahdollista. Samalla saataisiin vertailukelpoista 

tietoa lasten oppimisesta ja siihen vaikuttavista seikoista. 

Tällainen videoanalyysi vaatii kuitenkin paljon aikaa ja voimavaroja, sillä yhden lyhyen 

opetustuokion videon analyysiin menee aikaa yli tunti. Jos analyysia tekee yksi ihminen, 

voi hänellä olla opetettavana enintään neljä lasta, ettei videoanalyysi käy liian työlääksi. 

Tietenkin täysipäiväistä työtä tämän opetuskokeilun puitteissa tekevä ihminen voisi opettaa 

ja analysoida useampia lapsia. Kokemuksestani voin kuitenkin sanoa, että viiden lapsen 

opetustuokiovideoiden analysointi vei paljon aikaa, mutta antoi myös paljon.   
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5.5 Yleiskuva opetuskokeilun tilasta 

Kuten tässä tutkielmassa on jo aiemmin tullut ilmi, salamapeli-opetuskokeilussa on saatu 

erittäin positiivisia oppimistuloksia ainakin salamapelin näkökulmasta. On kuitenkin 

vaikea arvioida, mikä lasten matemaattisten taitojen kehityksen päätekijä on ollut, sillä 

lapset oppivat matematiikkaa myös muualla. Päiväkodissa on oma varhaiskasvatuksen 

matematiikanopetus ja myös lapset kohtaavat matematiikan eri osa-alueita jokapäiväisessä 

arkielämässä. Ei kuitenkaan ole tullut esiin mitään syytä epäillä salamapeli-opetuskokeilun 

hyödyllisyyttä lasten matematiikan opetuksessa.  

Salamapeli-opetuskokeilu on jatkumassa taas syksyllä kesätauon jälkeen. Tällä hetkellä 

opetuskokeiluun osallistuneista lapsista kuusi on aloittamassa koulun tänä syksynä ja kaksi 

jatkaa päiväkodin esikoulussa. Matti, toinen esikoulun aloittavista pojista, muuttaa 

kuitenkin paikkakunnalta, joten hänelle ei pystytä enää järjestämään salamapeli-opetusta. 

Kolme koulunaloittavista lapsista (Timo, Pekka ja Kaisa) käyvät samaa koulua, jolloin 

opetuksen järjestäminen heille on mahdollista.  Jussi, Anna ja Petri menevät kauemmas 

kouluun, joten heille salamapeli-opetusta ei järjestetä. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tulosten soveltaminen esikouluopetuksessa 

Tämän opetuskokeilun perusteella salamapeli-opetusmenetelmästä on hyötyä lapsen 

matemaattisten taitojen kehityksessä. Tästä johtuen on syytä pohtia, miten positiivisia 

oppimistuloksia voidaan soveltaa erikouluopetuksessa ja mitä resursseja opetuksen 

järjestäminen ehkä vaatisi. Opetushallituksen laatimissa esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (esiopetuksen OPS) mainitaan matematiikan kohdalla muun muassa 

seuraavasti: 

”Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Lasta ohjataan 

kiinnittämään huomioita luonnollisilla arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin 

ilmiöihin. Oppimistilanteissa lapsella on aktiivinen rooli. Pääosin leikkien, tarinoiden, 

laulujen, liikunnan, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien ja pelien avulla johdattelu sekä 

runsas havainnollisuus ovat luonnollisia tapoja avartaa lapsen käsitystä matematiikasta. 

Lapsen myönteistä suhtautumista matematiikkaa kohtaan tulee tukea. Hänen tulisi kokea 

matematiikan oppiminen mielenkiintoiseksi ja haastavaksi toiminnaksi, joka on 

merkityksellistä ja mielekästä.” (Opetushallitus 2000, 11) 

Esiopetuksen OPS:n mukaan lapsella itsellään on siis matematiikan oppimisessa suuri 

rooli. OPS:n mukaan hänet pyritään saamaan leikkien, pelien ja muiden arkipäivän 

askareiden avulla kiinnostumaan ja innostumaan matematiikasta. Samalla tavalla 

salamapeli-opetuskokeilussa pyritään avartamaan lapsen käsitystä matematiikasta sekä 

tukemaan lapsen myönteistä suhtautumista matematiikkaa kohtaan. Salamapeli-

opetusmenetelmä sopisi siis näiltä osin todella hyvin esiopetuksen matematiikan 

opetukseen. 

Lisäksi esiopetuksen OPS:ssa korostetaan matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä 

oppimisen edellytyksenä. Lapsen tulee saada monipuolisia kokemuksia käsitteen eri 

ilmenemismuodoista. OPS:n mukaan opetusmenetelmä, välineet ja kieli ovat keskeisiä 

käsitteen muodostusprosessissa. Lapsi tutkii ja jäsentää ympäristöään luokittelun, vertailun 

ja järjestämisen avulla erilaisten muotojen, määrien ja muiden ominaisuuksien perusteella. 
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(Opetushallitus 2000, 11–12) Matemaattiset käsitteet ja niiden muodostaminen ovat 

keskeisessä roolissa myös salamapeli-opetusmenetelmässä. Jo alusta alkaen lapselle 

pyritään opettamaan täsmälliset matemaattiset käsitteet, joiden avulla luodaan pohjaa myös 

myöhemmälle matemaattiselle ajattelulle.  

Esiopetuksen OPS:ssa lapsen kehityksen tukemisesta sanotaan seuraavasti: 

”Esiopetuksessa on tärkeä kehittää lapsen keskittymistä, kuuntelemista, kommunikointia ja 

ajattelun taitoja. Matemaattisen ajattelun kehittymisessä on tärkeää, että lapsi oppii 

tarkkailemaan omaa ajattelemistaan. Lasta on kannustettava kertomaan, mitä hän ajattelee 

tai miten hän ajatteli. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja 

edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä.” (Opetushallitus 

2000, 12)  

Myös tältä osin esiopetuksen OPS ja salamapeli-opetusmenetelmän tavoitteet ovat 

samansuuntaisia, sillä kummassakin lapselle pyritään opettamaan keskittymistä, 

kommunikointia ja matemaattisen ajattelun taitoja. Lapsen puhe ja matematiikan 

kielentäminen ovat tärkeässä osassa salamapeliä. Myös oppimisympäristöön kiinnitetään 

salamapeli-opetusmenetelmässä suurta huomiota.  

Salamapeli-opetusmenetelmä on kokonaisuudessaan hyvin sopusoinnussa esiopetuksen 

OPS:n kanssa. Salamapelin soveltamiseen esiopetuksessa liittyy kuitenkin 

resurssiongelma, jota käsittelen seuraavassa luvussa. 

6.2 Salamapelin laajempi käyttö 

Vaikka salamapeli-opetuskokeilussa saatiin paljon positiivisia oppimistuloksia ja 

salamapelin soveltaminen esiopetuksen matematiikan opetuksessa on teoriassa 

mahdollista, poikkeaa päiväkodin käytäntö kuitenkin teoriasta tavalla, joka hidastaa 

salamapeli-opetusmenetelmän yleisempää käyttöönottoa. Salamapeli-opetusmenetelmä 

soveltuu vain ja ainoastaan yksilölliseen opetukseen, vaikka muut lapset voivat kyllä olla 

seuraamassa opetustuokioita. Vaikka opetustuokiot ovat lyhyitä, tämä yksilöllisen 

opetuksen vaatimus vaikeuttaa menetelmän laajempaa käyttöönottoa, sillä päiväkodeissa ei 

ole erillistä henkilökuntaa toteuttamaan tätä. Siksi pyrimmekin nyt järjestämään 
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salamapeli-opetuskokeilulle rahoituksen, jonka turvin saisimme ainakin yhden osa-aikaisen 

opettajan Jyväskylän seudulle eri päiväkoteihin. Kiertävä salamapeli-opettaja voisi samalla 

kouluttaa päiväkotien henkilökuntaa salamapeli-opetusmenetelmään ja tällä tavalla 

tietoisuus menetelmästä ja sen hyödyistä leviäisi. 

Opetuksessa nousi välillä esille myös lasten runsaat poissaolot, mutta niistä ei tarvitse 

tehdä ongelmaa. Kuten tässä tutkielmassa tuli jo aikaisemmin esille, esimerkiksi Kaisan 

poissaolojaksot eivät hidastaneen hänen edistymistään salamapelissä. Päiväkodissa lapsilla 

ei ole oppivelvollisuutta, joten lapsen on annettava nauttia vielä vapaudesta ja lapsuudesta. 

Salamapeliä sovelletaan aina lapsen yksilöllisen kehityksen mukaan.    

On hyvä kiinnittää huomioita myös siihen, että lapset eivät näyttäneet kärsivän opettajien 

vaihtuvuudesta opetuskokeilun aikana. Opettajien vaihdos tehdään aina siten, että uusi 

opettaja on edellisen opettajan mukana tutustumassa päiväkotiin ja lapsiin mahdollisimman 

monella opetuskerralla. Tällöin lapset ja seuraava opettaja pääsevät tutustumaan toisiinsa 

jo ennen varsinaisen opetuksen alkua tutun opettajan seurassa. Aluksi lapset ujostelivat 

vähän, mutta jo ensimmäisen tuokion lopussa ujous oli yleensä vähentynyt. Lapset ovat 

erittäin sopeutuvaisia uusiin tilanteisiin. 

6.3 Jatkotutkimus 

Tämän tutkimuksen aikana nousi esille neljä selkeää jatkotutkimusaihetta, joita voisi tutkia 

tulevaisuudessa. 

1) Piotr Bazian salamapeli-opetusmenetelmän yleistymisen kannalta olisi erittäin 

tarpeellista tutkia menetelmän soveltuvuutta eri-ikäisille ja eritasoisille lapsille. 

Erityisesti salamapeli-opetusmenetelmän soveltaminen erityislasten matematiikan 

opetuksessa olisi mielenkiintoinen ja varmasti hyödyllinen tutkimus. Vastaavaa 

tutkimusta on tehty Puolassa ja siellä salamapeli-opetusmenetelmää on sovellettu 

juuri erityislasten matematiikan opetukseen. Tulokset ovat olleet lupaavia, joten 

vastaavalle tutkimukselle Suomessa olisi kysyntää. 

2) Jatkotutkimuksen kannalta olisi hyvä, että ainakin osa lapsista osallistuisi 

pitkittäistutkimukseen, jossa seurattaisiin heidän matematiikan oppimistaan 
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pitemmällä aikavälillä. Tällöin salamapeli-opetusmenetelmän vaikutus 

myöhempään matematiikan oppimiseen tulisi luultavasti esille. Tällaiselle 

pitkittäistutkimukselle on olemassa jo hyvät lähtökohdat, sillä osa lapsista on 

opetuskokeilussa mukana jo kolmatta lukuvuotta ja jatkaa syksyllä peruskoulussa 

uuden salamapeli-opettajan kanssa. Lisäksi kaikkien salamapeli-opetuskokeilussa 

mukana olleiden lasten seurantaa voisi jatkaa, vaikka opetusta kaikille lapsille ei 

pystytäkään enää järjestämään. 

3) Salamapelin laajemman käytön kannalta olisi erittäin tärkeää tehdä arviointi 

yleistymisen vaativista resursseista. Tämä sisältäisi myös arvioinnin päiväkodin 

henkilökunnan mielenkiinnosta salamapeli-koulutukseen sekä siihen tarvittavista 

resursseista. 

4) Laaja tutkimus isolla aineistolla lisäisi tutkimuksen luotettavuutta. Tällä hetkellä 

pidemmälle vieviä johtopäätöksiä on vaikea tehdä, sillä ensimmäiset 

opetuskokeiluun osallistuneet lapset aloittavat nyt syksyllä peruskoulun. Koulussa 

opetusmenetelmän vaikutuksia on helpompi tutkia ja siellä voidaan tehdä myös 

luotettavampia verrokkitestejä. Tulevaisuudessa voidaan luultavasti esittää 

tarkempia johtopäätöksiä ja salamapeli-opetusmenetelmän oppimistuloksia.  

6.4 Tulosten luotettavuus 

Tutkimuksessani olen noudattanut eettisiä ohjeita ja pyrkinyt luotettavuuteen. Tutkimuksen 

tutkimustulokset perustuvat empiiriseen aineistoon, jonka keräsin jokaisesta 

opetustuokiosta. Aineisto koostuu kirjallisista muistiinpanoista, muutamasta valokuvasta ja 

17:sta videosta, jotka on kerätty tuokioiden aikana. Mielestäni tällaisen 

opetuskokeilututkimuksen voi tehdä luotettavasti empiirisen tutkimuksen avulla, joten 

valittu tutkimusmenetelmä on tutkimustehtävän kannalta mielekäs. Aineiston käsittelytapa 

on luotettava, sillä kaikki muistiinpanot on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Lisäksi videoiden 

analyysissä on käytetty yleisesti hyväksyttyä analyysimenetelmää. Tulosten luotettavuutta 

heikentää kuitenkin pieni tutkimusaineisto sekä muun päiväkotiopetuksen mahdollinen 

vaikutus, jota oli tässä tapauksessa vaikea tutkia. Tutkimuksen raportoinnissa olen pyrkinyt 

mahdollisimman selkeästi ja tarkasti kuvailemaan tutkimuksen eri vaiheet sekä 
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johtopäätökset. Looginen raportointi auttaa myös asiasta tietämättömien henkilöiden 

perehtymistä aiheeseen. 
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Liitteet 

Liite 1. Videon analysointikaavake 

Opetustuokio ja tehtävä Kuvaus Kommentit

28.5.2010

Tehtävä: Minkälainen 

kertolasku? (3*5) Paljonko 

siitä tulee?

Lapsi nyökkää päällään 

kolme kertaa ja vastaa 15. 

Opettaja kysyy, 

minkälainen kertolasku ja 

lapsi vastaa kolme kertaa 

viisi.

Lapsi laskee mielessään 

palikkarivit yksitellen, koska 

hän nyökkää päällään kolme 

kertaa.

Tehtävä: Minkälainen 

kertolasku? (3*6) Paljonko 

siitä tulee?

Lapsi haluaa kurkistaa 

kaksi kertaa. Sitten hän 

nyökkää päällään kolme 

kertaa ja vastaa 18. 

Opettaja kysyy, 

minkälainen kertolasku ja 

lapsi vastaa kolme kertaa 

kuusi.

Lapsen keskittyminen 

häiriintyy, koska tuokiota on 

seuraamassa vieras ihminen. 

Lasta selvästi jännittää.

Tehtävä: Minkälainen 

kertolasku? (3*7) Paljonko 

siitä tulee?

Lapsi miettii vähän aikaa ja 

vastaa 21. Opettaja kysyy 

kertolaskua ja lapsi vastaa 

kolme kertaa seitsemän. 

Kertolaskun sanomisessa ei 

ongelmaa.

Tehtävä: Minkälainen 

kertolasku? (3*8) Paljonko 

siitä tulee?

Lapsi haluaa kurkistaa 

useamman kerran. Hän on 

selvästi jännittynyt, koska 

tuokiota on seuraamassa 

hänelle vieras ihminen. 

Lopulta lapsi sanoo 

kertolaskuksi kolme kertaa 

kahdeksan. Opettaja 

järjestää palikat uudelleen, 

jolloin lapsi osaa sanoa 

palikoiden yhteismääräksi 

24.

Lapsi ei itse osaa hyödyntää 

palikoiden uudelleen 

järjestämistä.

Tehtävä: Kuinka monta 

palikkaa? (6+8)

Lapsi haluaa kurkistaa 

kaksi kertaa. Sitten hän 

vastaa 14. Opettaja kysyy 

pluslaskua, jolloin lapsi 

vastaa kahdeksan plus 

kuusi.

Tehtävä: Vihkosta 7+ ja 6+ Lapsi vastaa tehtäviin 

nopeasti. 6+7: n kohdalla 

lapsi laskee sormilla 

kolmeen ja vastaa 13. 

Lapsi hyödyntää sormia 

apuvälineenä.
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Liite 2. Esimerkkisivu vihkotehtävistä 

1+1=    2+1= 

2+1=    4+1= 

3+1=    1+1= 

4+1=    5+1= 

5+1=    3+1= 

   ------------------- 

1+2=    4+2= 

2+2=    5+2= 

3+2=    1+2= 

4+2=    2+2= 

5+2=    3+2= 


