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TIIVISTELMÄ 

 
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa keskitytään viiteen 

alakouluikäiseen koeoppilaaseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka 

Piotr Bazian kehittämä matematiikan opetukseen tarkoitettu salamamenetelmä 

toimii pitkäaikaisessa alakoulun matematiikan opetuksessa ja kuinka se 

soveltuu matemaattisesti lahjakkaan oppilaan matematiikan opetukseen. 

Tutkimus toteutettiin eräällä jyväskyläläisellä alakoululla ja se oli osa 

pidempiaikaista tutkimusprojektia.  

Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia aiempien tutkimustulosten 

kanssa. Oppilaat viihtyivät salamapelituokioilla hyvin ja oppivat heille opitut 

asiat. Toisen luokan oppilaat pitivät erityisen paljon murtolukujen opiskelusta. 

Oppilaille oli kehittynyt hyvä nopean nimeämisen taito, joka tuli esille 

kertotaulujen opiskelun yhteydessä. Tutkimuksen mukaan salamamenetelmä 

soveltuu hyvin myös lahjakkaan oppilaan matematiikan opetukseen. Lahjakas 

koeoppilas piti tuokioilla käymisestä ja oppi hänelle uusia, haastaviakin asioita. 

Tutkimusta varten haastattelin sekä lahjakasta oppilasta itseään että hänen 

vanhempaansa ja hänen opettajaansa. Kaikki tutkimuksen osapuolet olivat 

menetelmään tyytyväisiä ja vakuuttuneita sen tehosta. 

Jatkossa lahjakkaan koeoppilaan matematiikan opetusta tulee eriyttää ja 

nopeuttaa, jotta hän saa riittävästi haastetta ajattelunsa kehittämiseen. Hänen 

kanssaan voidaan käsitellä jo varhain syvällisiäkin asioita, kunhan muistetaan 

hänen tasonsa ja riittävä havainnollistaminen. Salamapeliopetusta jatketaan 

entiseen tapaan. 

Avainsanat: salamamenetelmä, matemaattinen lahjakkuus, 

oppimissuunnitelma 
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JOHDANTO 

Paljon eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskenneltyäni olen huomannut, että jokainen 

oppilas on omalla tavallaan erilainen ja erityinen. Nykyään puhutaan paljon oppilaista, 

joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimista hidastavia tekijöitä. He tarvitsevat 

erityisopetusta ja kaiken mahdollisen tuen, jonka koulu ja koti voi heille tarjota. Tällöin 

puhutaan niin sanotuista erityistä tukea tarvitsevista oppilaista. Erityisopetuksen resurssit 

riittävät nipin napin näille oppilaille. Kuka muistaa enää tässä tilanteessa toista ääripäätä, 

lahjakkaita oppilaita? 

Jotta suomalainen yhteiskunta kehittyy jatkossakin, tarvitaan kuitenkin kykeneviä 

yksilöitä viemään kehitystä eteenpäin. Ja kuten sanontakin sanoo, lapsissa on tulevaisuus. 

Kouluissa, ja jopa päiväkodeissa, on kiinnitettävä huomiota erityisiä taitoja osoittaviin 

lapsiin, jotta lahjakkuus voitaisiin tunnistaa mahdollisimman aikaisin ja tukea sen 

kehittymistä. Lahjakkaita yksilöitä ei kuitenkaan tule kohdella eri tavoin kuin muitakaan 

yksilöitä. Hekin tarvitsevat samankaltaista tukea kasvussaan kuin toisetkin lapset. 

Suureksi ilokseni pääsin tutustumaan erääseen valloittavaan lahjakkaaseen poikaan 

kahden Pro gradu-tutkielmani merkeissä. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta lahjakkaista 

oppilaista, joten tutkielmien tekeminen motivoi minua suuresti. Haluan esittää kiitokseni 

kaikille tutkimukseen osallistuneille osapuolille, erityisesti koeoppilailleni, heidän 

vanhemmilleen ja opettajilleen.  
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1. TUTKIMUSKYSYMYKSET 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Piotr Bazian matematiikan 

opetukseen kehittämän salamamenetelmän toimivuutta matemaattisesti lahjakkaan 

oppilaan opetuksessa. Salamamenetelmä on yksilöllisesti etenevä, opettajan ja oppilaan 

vuorovaikutukseen perustuva matematiikan opetusmenetelmä. Salamamenetelmällä 

opettaminen tapahtuu yksilöopetuksena. (Bazia & Kahanpää, painossa.) Menetelmä on 

melko uusi ja sitä on tutkittu aiemmin vain vähän. Salamamenetelmästä on lisää luvussa 

2.1. 

Tutkittaessa yksilöopetukseen perustuvaa opetusmenetelmää herää kysymys, 

kenelle yksilöopetusta kannattaa antaa. Aiemmin tutkimuksen kohteena olleiden lasten 

lisäksi uusin koehenkilö on matemaattisesti lahjakas oppilas. Lisäksi on tehty tutkimusta 

kuulovammaisten matematiikan opetuksesta salamamenetelmällä. (ks. Vuorela, M.) Tällä 

tavoin on avautunut mahdollisuuksia laajentaa salamaopetuksen kohteena olevaa 

oppilasjoukkoa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia toisaalta sitä, kuinka Piotr Bazian 

kehittämä matematiikan opetukseen tarkoitettu salamamenetelmä toimii pitkäaikaisesti ja 

toisaalta sitä, kuinka salamamenetelmä soveltuu lahjakkaan oppilaan opetukseen ja 

kuinka se vastaa lahjakkaan oppilaan opettamisen haasteisiin. Lisäksi keskitytään siihen, 

kuinka lahjakkaan oppilaan matematiikan opetusta voitaisiin jatkaa salamamenetelmällä. 

Tutkimuksen koehenkilöt käyvät normaalisti koulua ja tutkimukseen kuuluvaa opetusta 

annetaan heille kouluopetuksen rinnalla. Salamaopetuksessa opetettavat asiat etenevät 

pidemmälle kuin kouluopetuksessa opetettavat asiat. 
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1.2 Tutkimuskysymykset 

Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 

 

•  Kuinka salamamenetelmä toimii pitkäaikaisessa opetuksessa? 

•  Kuinka salamamenetelmä soveltuu lahjakkaan oppilaan opetukseen? 

•  Kuinka lahjakkaan oppilaan opiskelu jatkuu tästä eteenpäin? 

 

Aiempien tutkimustulosten perusteella voidaan arvella, että salamamenetelmä 

osoittautuu edelleenkin hyvin toimivaksi matematiikan opetusmenetelmäksi niin 

lahjakkaan kuin muidenkin oppilaiden kohdalla. Muiden oppilaiden tavoin lahjakkaan 

oppilaan voi olettaa viihtyvän salamaopetuksessa hyvin ja hyötyvän haasteellisimmista 

sisällöistä ja nopeutetusta etenemisestä. 

 

1.3 Tutkimusmetodit 

1.3.1 Laadullinen tutkimus ja tapaustutkimus 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

keskitytään laadulliseen eli tekstimuotoiseen aineistoon. Aineisto voidaan hankkia 

esimerkiksi haastatteluilla, havainnoinneilla tai päiväkirjoilla. Laadullinen tutkimus 

huomioi ilmiöiden muutoksen, minkä vuoksi tutkimussuunnitelmatkin muotoutuvat 

usein vasta tutkimushankkeen myötä. Laadullisen tutkimuksen tekijä on usein jollakin 

tavalla osa tutkimusta. Hän saattaa olla tekemisissä tutkittavien kanssa kenttätyössään. 

Laadullisen tutkimuksen otanta on usein hyvin pieni, jolloin aineiston tieteellisyyttä ei 

määrittele sen määrä vaan laatu. Otanta valitaan yleensä harkinnanvaraisesti, sillä sen 

halutaan tukevan teoriaa. Laadullisen tutkimuksen tekemisessä ongelmana on se, että 

aineisto ei lopu koskaan. Tällöin teoria rakennetaan usein empiirisestä aineistosta lähtien 

ja aineiston rajausta joudutaan pohtimaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä 

etukäteen määritellä hypoteeseja, vaan tutkijan pitäisi yllättyä tai oppia uutta 

tutkimuksensa myötä. Luonnollisesti tutkijalla on ennakko-oletuksia tutkimuksestaan, 
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mutta ei varsinaisia hypoteeseja. Tällöin voidaan puhua hypoteesien keksimisestä, ei 

niinkään niiden todistamisesta. Laadullisen tutkimuksen tutkijalla on erilaista vapautta 

kuin määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen tutkijalla. Tutkijalla on mahdollisuus 

joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja tutkimukselliseen mielikuvitukseen. Joskus 

laadullinen tutkimus on nähty eräänlaisena parannusreseptinä lähes kaikkiin kasvatus- tai 

sosiaalitieteellisiin tutkimuksen ongelmiin. (Eskola & Suoranta 1998, 13-21.) 

Tapaustutkimus tuottaa intensiivistä tietoa yhdestä tapauksesta. 

Tapaustutkimukselle ei ole olemassa yksikäsitteistä määritelmää, vaan sitä voi tehdä 

monella eri tavalla. Tapaustutkimuksessa pyritään ensisijaisesti tapauksen 

kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen yleistämisen sijasta. Tutkimuksen taustalla on 

kuitenkin yleensä aina halu myös yleistettävyydestä jossakin merkityksessä. On hyvä 

huomata, ettei tapaustutkimus ole menetelmä vaan lähestymistapa todellisuuden 

tutkimiseen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190-199.) 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, sillä se keskittyy neljän koeoppilaan 

havainnointiin ja opettamiseen. Lahjakkaan oppilaan kannalta tutkimusta voitaneen pitää 

tapaustutkimuksena, sillä lahjakkaita oppilaita oli tutkimuksessa mukana vain yksi.  

1.3.2 Haastattelu 

Sanasta haastattelu tulee usein mieleen keskustelu. Haastattelu poikkeaa 

keskustelusta kuitenkin siten, että haastattelulla pyritään aina tiedon hankintaan ja näin 

ollen se on siis päämäärätietoista ja ennalta suunniteltua toimintaa. Keskustelu on 

enemmän yhdessäoloa ja se polveilee aiheesta toiseen.  Haastattelutilanteessa tapaa 

yleensä kaksi toisilleen vierasta ihmistä haastattelijan toiveesta. Ihanteellisella 

haastattelutilanteella on viisi piirrettä. Ensinnäkin haastattelu on suunniteltu tilanne, 

johon haastattelija on valmistautunut ennalta. Pyrkimyksenä on saada luotettavaa tietoa 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Toiseksi haastattelu on haastattelijan hallinnassa ja 

kolmanneksi haastattelija joutuu motivoimaan haastateltavaa. Neljänneksi haastattelussa 

kummallakin osapuolella on omat roolinsa ja haastateltavakin oppii ne haastattelun 

kuluessa. Viides ihanteellisen haastattelutilanteen piirre on se, että haastateltava voi 
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luottaa siihen, että hänen antamiaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 42-43.)  

Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua haastattelua, jossa aihepiiri ja 

teema-alueet on ennalta päätetty. Kysymyksiä ei tarvitse esittää tietyssä muodossa ja 

järjestyksessä. Haastattelija huolehtii, että kaikki aiheet tulee käsiteltyä. Kun haastattelija 

valitsee paikkaa, jossa haastattelu tehdään, on hyvä huomioida paikan mukavuus ja 

tuttuus haastateltavalle. Tärkeää on ottaa huomioon nimenomaan haastateltavan 

näkökulma. Esimerkiksi haastattelijalle tuttu yliopistoympäristö ei ole välttämättä 

haastateltavalle mukava. Haastattelun osapuolien on hyvä asettua istumaan vieretysten, 

jotta tunnelma olisi mahdollisimman luonteva ja rento. (Eskola & Vastamäki 2010, 28-31.) 

Lapsia haastateltaessa haastattelijan on huomioitava lasten kokemusmaailma ja 

kielellinen ilmaisukyky. Kohtaaminen olisi hyvä järjestää luonnolliseksi. Haastattelija voi 

helpottaa tilannetta olemalla itse vastavuoroinen ja kuunteleva ja antamalla lapselle aikaa. 

Oman äänen nauhoittaminen voi jännittää lapsia, jolloin haastattelija voi helpottaa 

tilannetta esittelemällä nauhoitusvälinettä ja kertomalla, mitä tallenteille tapahtuu 

myöhemmin. (Aarnos 2010, 175-176.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelin koehenkilönä olevaa oppilasta Eetua (nimi 

muutettu), hänen vanhempaansa ja opettajia saadakseni monipuolisen kuvan oppilaan 

lahjakkuudesta ja hänen koulunkäynnistään. Eetun haastattelun runko on liitteenä 2 ja 

nykyisen opettajan haastattelu liitteenä 3. Vanhemman ja entisen opettajan kanssa käydyt 

keskustelut etenivät heidän omassa tahdissaan siten, että he saivat kertoa mieleen 

nousevia asioita Eetusta. 

1.3.3 Päiväkirja ja videointi 

Kirjoitin tutkimusta varten pidetyistä opetustuokioista päiväkirjaa, joka on 

kokonaisuudessaan tämän työn liitteenä 1. Päiväkirja perustuu oppilaista tekemiini 

havaintoihin. Kirjasin lyhyesti tuokiolla opetetut sisällöt ja sen, kuinka oppilaat niissä 

pärjäsivät. Lisäksi saatoin mainita oppilaiden vireystilasta tai tuokion tunnelmasta. 

Päiväkirjaa kirjoitin ensinnäkin sen vuoksi, että se kuuluu salamapelimenetelmän 

käytänteisiin. Toisaalta se oli hyvä keino pitää kirjaa tuokioista. Palasin usein katsomaan 
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päiväkirjamerkinnöistä, mitä olimme edellisellä tuokiolla käsitelleet. Koeoppilaiden 

kehityksen seuraaminen onnistui päiväkirjan avulla helposti. Lisäksi videoin kaikki 

tutkimustani varten pitämäni opetustuokiot. Jälkikäteen videolta oli helppo tarkistaa, mitä 

olimme aiemmin puhuneet tai kuinka oppilaat olivat kuhunkin tehtävään vastanneet.  
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2. TEORIA 

Tässä luvussa esittelen käyttämääni ja tutkimaani salamamenetelmää. Lisäksi kerron 

yleisemmin matematiikan opetuksen tavoitteista ja erityisesti Suomessa voimassa olevien 

opetussuunnitelman perusteiden pohjalta oppimissuunnitelmasta ja matematiikan 

opetuksen tehtävistä. 

  2.1 Salamamenetelmä 

Salamamenetelmä (Bazia & Kahanpää, painossa) on kajaanilaisen lääkärin Piotr 

Bazian kehittämä matematiikan opetusmenetelmä. Salamapeliopetusta annetaan vain 

yhdelle oppilaalle kerrallaan, ja oppilas on koko opetustuokion ajan aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Salamapeliopetuksen tavoitteena on, että lapset 

oppivat matematiikkaa ja hankkivat samalla sitä kohtaan myönteisiä asenteita ja voivat 

henkisesti hyvin. Oppilaiden edistymistä seurataan tarkasti ja opetustuokioista pidetään 

koko ajan päiväkirjaa. Kutakin oppilasta opetetaan noin 5-10 minuuttia kerrallaan 

muutaman kerran viikossa. Pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman hyvä 

matemaattisten taitojen rutiininomainen hallinta. Opetus etenee tarkan suunnitelman 

mukaisesti melko nopeassa tahdissa. Jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja taidot otetaan 

kuitenkin huomioon. Tehokkaan opetuksen ja matemaattisen aineiston valinnan ohella on 

ensiarvoisen tärkeää, että aikuisen jakamaton huomio edistää lapsen hyvinvointia. 

Salamamenetelmässä on seitsemän periaatetta. Ensimmäinen ja tärkein periaate 

koskee työntekoa. Oppilas haastetaan tekemään töitä oman älykkyytensä rajoissa. 

Eteneminen tapahtuu oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toinen periaate koskee 

yksilöllistä opetusta. Opettaja toimii kerrallaan vain yhden oppilaan kanssa. Opetus voi 

tapahtua koulun muun toiminnan ohessa. Arvostelun puuttuminen on kolmas periaate. 

Lapsia ei luokitella arvosanojen perusteella, vaan tavoitteena on, että oppilas oppii. 
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Neljäs periaate on tehokas ajankäyttö. Niin kauan kuin oppilaan kirjoitustaito on 

vielä heikko ja yleensä myöhemminkin, hän ratkoo tehtävät päässä ja kertoo tehtävien 

ratkaisut suullisesti. Kommunikointi opettajan ja oppilaan välillä tapahtuu nopeimmalla 

mahdollisella tavalla oppilaan omalla äidinkielellä. Lyhyet opetustuokiot perustuvat myös 

siihen, etteivät pienet lapset jaksa keksittyä pitkään samaan asiaan. Viides periaate koskee 

aikarajoitteiden puuttumista. Jokainen lapsi etenee omalla tahdillaan, eikä hitaudesta 

rangaista. Kuudes periaate on varhaisopetus. Opetus aloitetaan mieluiten jo 3-6 vuoden 

iässä, mutta menetelmää voidaan käyttää aivan minkä ikäisenä tahansa. Opetusprosessin 

aikana tuodaan esiin jo ennen kouluikää matemaattisia käsitteitä, kuten luku, yhteenlasku, 

luokittelu ja niin edelleen. Viimeinen eli seitsemäs periaate koskee kertausta. Jotta opetus 

nivoutuisi yhteen, jokaisella opetustuokiolla kerrataan aikaisemmin opittua asiaa. 

Salamamenetelmää käyttävältä opettajalta ei vaadita erityisiä matemaattisia taitoja, 

sillä opettajan matemaattinen tietämys on joka tapauksessa ainakin alussa suurempi kuin 

lapsen matemaattinen tietämys ja opettajille on käytössä yksityiskohtainen opas. 

Luonnollisesti opettajan tietojen ja taitojen syvällisyys tekevät tuokioista molemmille 

osapuolille antoisampia. Salamamenetelmän ideologiaan kuuluu, että opettaja on lempeä 

ja iloinen, ja puhuu rauhallisesti. Oppilaan kanssa pyritään luomaan luottamuksellinen ja 

hyvä suhde. Menetelmä vaatii opettajalta kärsivällisyyttä ja kykyä havaita oppilaiden 

vahvuudet ja heikkoudet. Vanhempien tehtävänä on tukea koulussa tai päiväkodissa 

toteutettua opetusta. He voivat esimerkiksi kysellä, mitä tuokioilla on opetettu tai leikkiä 

lastensa kanssa samoja leikkejä kuin tuokioilla. Vanhemmat voivat myös itse opettaa 

lastaan salamamenetelmällä kotioloissa. 

Käytännössä salamapeliopetus tapahtuu kaksin oppilaan kanssa rauhallisessa 

paikassa tarpeeksi matalan pöydän ääressä, esimerkiksi käytävällä tai luokan perällä 

olevassa nurkkauksessa. Opettaja ja oppilas istuvat siten, että oppilas ei koe oloaan 

ahdistavaksi. Opettajalla on tarvittavat opetusvälineet, kynä ja vihko sekä 

muistiinpanovälineet. Opetuksessa ei tarvita erityisiä välineitä tai tietokoneohjelmia. 

Kaiken tarvittavan materiaalin voi helposti ostaa tai askarrella itse tai vaikka yhdessä 

lapsen kanssa. (Bazia & Kahanpää, painossa.) Opetuksen yksityiskohdista ja 

matemaattisesta sisällöstä on lisää luvussa 3. Salamamenetelmästä on myös tekeillä 

opettajan kirja. Olen saanut käyttää kyseisen opettajan kirjan luonnosta apuna 

salamaopetusta suunnitellessani. 
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2.2 Oppimissuunnitelma 

Koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole vain kokeilla jo suunniteltua 

opetusmenetelmää vaan myös suunnitella sille jatkoa, kerron seuraavaksi oppimis- ja 

opetussuunnitelmista. Kolmas tutkimuskysymykseni koskee lahjakkaan koehenkilön 

opetuksen suunnittelua tulevaisuudessa, minkä vuoksi on syytä olla tietoinen seikoista, 

jotka suunnitteluun vaikuttavat. Tässä vaiheessa opetuksen etenemistä pohditaan vain 

yhden oppilaan osalta. Tulevaisuudessa salamamenetelmä on käytössä kenties muidenkin 

lahjakkaiden oppilaiden opetuksessa, ja tällöin joudutaan pohtimaan salamaopetuksen 

sisältöjä yleisemminkin. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2004) mukaan 

oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opetuksen toteuttamiseksi. 

Oppimissuunnitelma on koulun ja opettajan työkalu opetuksen eriyttämiseen. Tavoitteena 

on, että oppilas saa parhaat mahdolliset edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan. 

Oppimissuunnitelmaa voidaan hyödyntää myös oppilaan edistymisen arvioinnissa ja sen 

laatimisessa tärkeää on yhteistyö vanhempien, opettajan ja oppilaan välillä. Suunnitelman 

laatimisessa päävastuu on etenkin aluksi opettajalla, mutta vuosien edetessä oppilas voi 

itsekin ottaa vastuuta suunnitelman laatimisesta. Tällöin oppilas oppii ottamaan vastuuta 

opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa opiskeluunsa enemmän tavoitteellisuutta. 

Oppimissuunnitelmassa määritellään muun muassa mahdolliset valinnaiset opinnot ja 

opiskelun erityiset painoalueet ja kerrotaan mahdollisista tukitoimista. 

Mikäli oppimissuunnitelmassa on päätetty, että oppilas etenee opiskelussaan yli 

vuosiluokkiin sidotun oppimäärän, oppimissuunnitelmassa on mainittava 

opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan. Lisäksi määritellään 

niiden suorittamisjärjestys ja aikataulu sekä lisäksi mahdolliset erityistavoitteet. 

Oppimissuunnitelma laaditaan usein erityistä tukea tarvitseville oppilaille ja 

maahanmuuttajaoppilaille, mutta opetussuunnitelman puitteissa se voidaan laatia kaikille 

oppilaille. (POPS 2004, 9.) 

2.3 Matematiikan opetuksen tavoitteet 

Ahteen ja Pehkosen (2000) mukaan yhteiskunta ylläpitää lakisääteistä 

opetustoimintaa, ja pitkälti sanelee koulussa toteutetun opetuksen tavoitteet ja sisällöt. 
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Käytännössä nämä tulevat Suomessa esiin perusopetus- ja lukiolaissa, jotka eduskunta 

laatii. Lakien perusteella opetushallitus laatii opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelman 

perusteet kertoo opettajalle yleisellä tasolla, mitä sisältöjä tulee käsitellä. Sitten opettaja 

suunnittelee opetuksensa kunnallisen ja mahdollisesti myös koulukohtaisen 

opetussuunnitelman perusteella. Sitä, miten opetus toteutetaan, ei Ahteen ja Pehkosen 

mukaan kerro mikään asiakirja, vaan se riippuu opettajan ammattitaidosta. Oppikirjat 

antavat opettajalle lisää ohjeistusta opetettavista sisällöistä ja toteutustavoista. 

Ammattitaitoinen opettaja ei kuitenkaan anna oppikirjan sitoa itseään liikaa. Oppikirjat 

tulee ymmärtää kirjantekijöiden tulkinnoiksi opetussuunnitelmista. 

Ahteen ja Pehkosen (2000) mukaan opetuksella on aina sekä formaalisia että 

materiaalisia tavoitteita. Materiaaliset tavoitteet tarkoittavat ainekohtaisia 

sisältötavoitteita. Formaaliset tavoitteet taas tarkoittavat muun muassa päättelemistä, 

ajattelun kehittämistä, tietojen arvioimista ja luovaa ajattelua. Lisäksi opetuksella on 

esimerkiksi eettisiä ja sosiaalisia tavoitteita, joiden toteutumisesta kaikki opettajat ovat 

yhdessä vastuussa. Erityisen tärkeitä näiden opetuksen yleistavoitteiden huomioiminen 

on matemaattisten aineiden opettajille, jotka usein keskittyvät liikaa sisältöjen 

opettamiseen. (Ahtee & Pehkonen 2000, 16-23.) 

2.4 Matematiikan opetuksen tehtävät 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) mukaan matematiikan opetuksen 

tehtävä on edistää oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä ja matemaattisten 

käsitteiden ja yleisimpien ratkaisumallien oppimista. Matematiikka on syytä nähdä 

laajasti. Se kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja ja tavoitteellista toimintaa. Matematiikka 

vaikuttaa myös oppilaan henkiseen kasvuun. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) mukaan matematiikan opetuksen on 

edettävä systemaattisesti. Opetuksen tulee luoda kestävä pohja matematiikan rakenteiden 

ja käsitteiden omaksumiselle. Konkreettisuus tulee muistaa, sillä se auttaa yhdistämään 

oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. 

Opetuksessa tulee hyödyntää arkipäivän tilanteissa esiintyviä ongelmia, joita voi ratkoa 

matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla. Myös tieto- ja viestintätekniikkaa tulee 

hyödyntää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa. (POPS 2004, 105.) 
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Vuosiluokilla 1-2 matematiikan opetuksen tehtävänä on matemaattisen ajattelun, 

kuuntelemisen, kommunikoinnin ja keskittymisen harjaannuttaminen. Tärkeää on myös 

kokemusten hankkiminen matemaattisten rakenteiden ja käsitteiden muodostumisen 

perustaksi. Oppilaan tulisi pystyä saamaan tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä 

ja ratkaisemisesta. Ratkaisujen perustelemisen taito opitaan jo näin varhain. 

Vuosiluokilla 3-5 matematiikan opetuksen tehtävänä ovat matemaattisten 

ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, matemaattisen ajattelun kehittäminen ja 

lukukäsitteen ja peruslaskutoimitusten varmentaminen. Näillä vuosiluokilla hankitaan 

kokemuksia matematiikan rakenteiden ja käsitteiden omaksumisen pohjaksi ja opitaan 

esittämään omia ratkaisuja muille. 

Vuosiluokilla 6-9 matematiikan opetuksen tehtävänä on matemaattisten käsitteiden 

ymmärtämisen syventäminen ja perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksilla 

tarkoitetaan arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintamista, matemaattisten 

ajattelumallien oppimista ja keskittymisen, muistamisen ja täsmällisen ilmaisun 

harjoittelemista. Tässä vaiheessa tavoitteena on, että oppilas oppii luottamaan itseensä ja 

ottamaan vastuuta omasta matematiikan opiskelustaan. (POPS 2004, 10-11.) 

Lukion matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa opiskelijan valmiuksia 

ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Opiskelijat tulee 

tutustuttaa matemaattisen ajattelun malleihin ja matematiikan perusideoihin ja -

rakenteisiin. Lisäksi tehtävänä on opettaa opiskelijat käyttämään puhuttua ja kirjoitettua 

matematiikan kieltä sekä kehittää edelleen laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.  

Opiskelijaa pyritään edelleen kannustamaan luovaan ongelmanratkaisuun ja 

matematiikan ja arkielämän välisten yhteyksien havainnoimiseen. 

Lukion pitkän matematiikan opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet, 

joita tarvitaan matematiikan osalta ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. 

Pitkän matematiikan kursseilla opiskelijalla on mahdollisuus oppia ymmärtämään 

matemaattisen tiedon luonnetta ja omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä. 

Pitkän matematiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään 

pitkäjänteisesti ja luottamaan omiin taitoihinsa. Opiskelijan tulisi rohkaistua kokeilevaan 

ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen ja niiden kriittiseen arviointiin. Lisäksi 

opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii, että matemaattinen tieto on looginen 

rakenne.  Opiskelijan tulisi oppia käsittelemään matematiikalle ominainen tiedon 
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käsittelytapa. Perusteleminen ja perustelujen pätevyyden arvioiminen ovat tärkeitä 

opiskeltavia taitoja. Nämä ovat tärkeitä taitoja, kun matematiikassa edetään syvemmälle. 

Tavoitteena on, että opiskelija oppii mallintamaan arkipäivän ongelmia ja käyttämään 

erilaisia ratkaisumenetelmiä. (LOPS 2003, 106-107.) 

2.5 Matematiikan sisältöjä 4., 5. ja 6. luokalla 

3.5.1 Neljännen luokan matematiikan sisällöt 

Opetussuunnitelman mukaan (POPS 2004) neljännellä luokalla käsitellään suuria 

lukuja ja kymmenjärjestelmää lukuyksiköineen. Tutustutaan siis muun muassa tuhansiin 

ja miljooniin. Laskujärjestystä kerrataan ja harjoitellaan myös päässälaskua. Lisäksi 

opetellaan käyttämään muuttujakirjainta ja laskemaan muuttujan sisältävän lausekkeen 

arvo. Lähinnä kokeilemalla tutustutaan myös yhtälön ja epäyhtälön ratkaisemiseen. 

Murtolukuja ja desimaalilukuja kerrataan ja opiskellaan yhteen- ja vähennyslaskua 

desimaaliluvuilla. Näiden lisäksi neljännellä luokalla opetellaan jakamaan jakokulmassa, 

muuttamaan murtolukuja sekaluvuiksi ja laskemaan murtoluvuilla yhteen- ja 

vähennyslaskuja. Lisäksi harjoitellaan yksikkömuunnoksia ja opetellaan koordinaatisto. 

(POPS 2004, 107-108.) 

2.5.2 Viidennen luokan matematiikan sisällöt 

Viidennen luokan oppisisältöön kuuluvat opetussuunnitelman mukaan (POPS 2004) 

jakokulmassa jakaminen kaksinumeroisella luvulla, tuhannesosat desimaaliluvuissa ja 

desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla. Geometriassa 

opiskellaan pinta-alan käsite ja mittayksikkö (neliösenttimetri) sekä opitaan kulman 

mittayksikkö. Lisäksi tutustutaan yhtenevyyteen, yhdenmuotoisuuteen ja peilauksiin. 

Viidennellä luokalla harjoitellaan pituuden, massan ja tilavuuden mittayksiköitä, kulman 

mittaamista ja piirtämistä sekä yhtälön ratkaisemista. Lisäksi opetellaan prosenttilaskun 

alkeita ja lasketaan pinta-aloja ja mittakaavoja. (POPS 2004, 107-108.)  

2.5.3 Kuudennen luokan matematiikan sisällöt 

Opetussuunnitelman (POPS 2004) mukaan kuudennella luokalla kerrataan alakoulun 

sisältöjä monipuolisesti. Murtoluvuista opiskellaan erinimisten sekalukujen yhteen- ja 

vähennyslaskuja, laventamista ja supistamista sekä kertomista ja jakamista luonnollisella 
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luvulla. Desimaaliluvuista opiskellaan murtoluvun muuttaminen desimaaliluvuksi, 

kertolasku ja soveltaminen arkielämän tilanteisiin. Lisäksi opiskellaan prosenttilaskua, 

erityisesti murtoluvun muuttamista prosenteiksi, muuttuneen määrän laskemista 

prosentteina ja prosenttien käyttämistä tilastoissa. Kuudennella luokalla opitaan 

tilavuuden mittayksiköt, kuutiomittojen yksikkömuunnokset sekä särmiön tilavuus. 

Geometriassa opiskellaan ympyrän ominaisuuksia, kulmia ja kappaleiden särmä, tahko ja 

kärkipiste. Lisäksi kerrataan pinta-aloja ja tilavuuksia. (POPS 2004, 110-111.) 

2.6 Muiden opettajien kokemuksia lahjakkaista oppilaista 

Olen ollut yhteydessä kahteen helsinkiläiseen yläkoulun ja lukion matematiikan 

opettajaan, jotka ovat olleet tekemisissä lahjakkaiden lasten ja nuorten kanssa. Niin he 

kuin kirjallisuuskin korostaa oppilaan omaa työtä. Lahjakas oppilas haluaa usein 

työskennellä itsenäisesti ja hän ei tarvitse opettajan apua. Myös Eetun luokanopettaja on 

kertonut, että Eetu opiskelee matematiikkaa omaan tahtiinsa ja tarvitsee vain harvoin 

opettajan apua tehtävien ratkaisemiseen. Eetu osaa siis opiskella asiat kirjasta itsenäisesti 

ja vieläpä heti oikein. Kokeista hän saa täysiä pisteitä. Eetun opettaja pitää hänelle myös 

kokeet Eetun omassa tahdissa. Eräs yläkoulun opettaja, jonka oppilas alkoi 

kahdeksannella luokalla suorittaa lukion kursseja, kertoi, että ennen lukiokursseille 

päästämistä hän piti oppilaille yläkoulun matematiikan päättökokeen, josta piti saada 

arvosanaksi vähintään yhdeksän puoli. Tällöin opettaja katsoi, että oppilas oli valmis 

siirtymään haastavampaan matematiikkaan. Aluksi hän varmisteli, että oppilas ymmärsi 

lukiokurssien asiat oikein, mutta lisäsi oppilaan omaa vastuuta huomattuaan, ettei 

ongelmia ilmennyt. Tämä kyseinen opettaja kokee, että hän on enemmän valmentaja kuin 

opettaja. Hänen tehtävänsä on siis varmistaa, että asiat opiskellaan johdonmukaisessa 

järjestyksessä ja ettei osaamiseen jää aukkoja.  
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3. TUTKIMUS 

 
Tässä luvussa kerron lyhyesti Piotr Bazian salamamenetelmää koskevista aiemmista 

tutkimustuloksista. Lisäksi kerron havaintojani kunkin koeoppilaan kehittymisestä. 

Mukana on otteita päiväkirjasta, joka on kokonaisuudessaan liitteenä työn lopussa. 

Lopuksi erittelen matematiikan sisältöjä opetussuunnitelman perusteiden mukaan ja 

esittelen lahjakkaalle koeoppilaalle laaditun oppimissuunnitelman. 

3.1 Aiemmat tutkimustulokset 

Piotr Bazian salamamenetelmää on tutkittu Jyväskylän yliopistossa jo vuodesta 2009 

alkaen. Tutkimus koostuu laadullisista esitutkimuksista, ja ne on toteutettu pitkän 

aikavälin koeopetuksina (ks.Bazia & Kahanpää, painossa). Koska tutkittavia yksilöitä on 

ollut vähän, laadullinen tutkimus on ollut perusteltu vaihtoehto. Koeopetusta on 

järjestetty kahdessa eri päiväkodissa ja yhdessä peruskoulussa. Nyt tutkimuksessa on 

mukana neljä lasta, kun kaiken kaikkiaan heitä on ollut kymmenen. Alkuperäisistä 

koelapsista on edelleen mukana kolme. Osa lapsista on poistunut tutkimuksen piiristä 

esimerkiksi muutettuaan toiselle paikkakunnalle tai siirryttyään toiseen kouluun. 

Tutkimuksessa pyritään seuraamaan koelapsia mahdollisimman pitkään ja pohtimaan, 

olisiko syytä järjestää laajempi tutkimus. Tutkijoina, ja samalla opettajina, ovat toimineet 

laudatur-vaiheen matematiikan opiskelijat, joilla jokaisella on ollut omat erityiset 

tutkimuskysymyksensä. Jokainen opettaja on dokumentoinut opetustuokioidensa 

tapahtumat sekä kirjallisesti että suurimman osan myös videoimalla. Tähän saakka 

tutkimuksista on ilmennyt, että kokemukset opetuskokeilusta ovat myönteisiä. 

Salamamenetelmän on havaittu toimivan hyvin. (Bazia & Kahanpää, painossa.) 

Hypoteesini on, että etenkin erityistä tukea tarvitseville, erityisen hitaasti tai nopeasti 
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oppiville, lapsille salamamenetelmä voisi olla hyvä ratkaisu. Menetelmää voitaisiin 

hyödyntää hyvin vammaisten opetuksessa tai pienissä opetusryhmissä. Menetelmän 

toimivuutta on alettu tutkia myös kuurojen lasten opetuksessa. Menetelmän 

taloudellisesta tehokkuudesta ei vielä osata sanoa mitään. 

Tässä tutkimuksessa halutaan siis selvittää, kuinka salamamenetelmä toimii 

pitkäaikaisessa matematiikan opetuksessa niin lahjakkaan kuin muidenkin oppilaidenkin 

kohdalla. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten lahjakkaan oppilaan matematiikan 

opetus jatkuu tästä eteenpäin. Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen keinoin. 

3.2 Tutkimuksen toteutus 

Toteutin tutkimuksen eräällä jyväskyläläisellä alakoululla. Opetin tutkimusprojektiin 

jo ennalta valittuja lapsia kolmen kuukauden ajan kolme kertaa viikossa. Opetus tapahtui 

oppilaasta riippuen joko välituntien tai oppituntien aikana. Tuokioiden etenemisestä olin 

yhteydessä sekä opettajiin että vanhempiin. Opetus tapahtui joko koulun käytävällä tai 

ruokalassa sen ollessa tyhjillään. 

3.3 Koeoppilaat 

Käytössäni ollut salamamenetelmän opettajan kirjan luonnos sisältää suunnitelmat, 

joiden avulla toteutin koehenkilöiden salamaopetuksen. Esimerkiksi 2.-luokkalaisten 

kanssa käsittelimme kertolaskua ja murtolukuja. Opetuksen eteneminen tapahtuu kunkin 

oppilaan ehdoilla, hänen omassa tahdissaan. Opetusta painotetaan oppilaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi etukäteen ei asetettu oppilaskohtaisia tavoitteita, vaan 

opetus etenee oppilaan alkutason ja oppimisen mukaan. Seuraavaksi kerron jokaisen 

koeoppilaan opetuksen etenemisestä. Väliin olen poiminut otteita päiväkirjasta, jota 

kirjoitetaan siis jokaisen opetuskerran jälkeen. Salamaopetuksessa käytetyt tehtävät olen 

laatinut itse Bazian ohjeita (Bazia & Kahanpää, painossa) mukaillen. 

 

3.2.1 Timo ja Pekka 

Pekka ja Timo ovat kaksoset. He käyvät toista luokkaa ja ovat samalla luokalla. 

Pekka ja Timo ovat olleet tutkimusprojektissa mukana alusta lähtien. Pojat tulivat 
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tuokioille yhtä aikaa. Sillä välin, kun toinen opiskeli matematiikkaa, toinen leikki legoilla 

tai lähti välitunnille. Pekan ja Timon tuokiot olivat kolme kertaa viikossa keväällä 

välituntien aikana ja syksyllä ennen koulun alkua. Timolle pidin yhteensä 26 tuokiota, 

joka on minuuteissa noin 180 minuuttia. Pekalle pidin 27 tuokiota, joka on minuuteissa 

lähes sama kuin Timon tuokiot.  Vaikka pojilla onkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa, 

heidän tuokionsa sisällöt kulkivat samassa tahdissa. Aloitin tuokiomme kertaamalla 

kahdes- ja kolmasosat sekä murtolukujen yhteenlaskun. Nämä olivat pojilla hyvin 

hallussa. Seuraavaksi aloimme käsitellä kuuden kertotaulua. Salamamenetelmällä 

kertotaulut opetellaan niin, että opettaja laittaa kuvun alle legoja (6, 12, 18 jne.) ja lapsi 

tunnistaa luvun ja kertoo sitä vastaavan kertolaskun hyvin nopean vilauttamisen jälkeen. 

Saman voi tehdä tietokoneen diaesitystoiminnon avulla (Kuva 1). Siinä legojen tilalla 

käytettiin pieniä neliöitä tai ympyröitä. Itse käytin kahden värisiä neliöitä selventämään 

rivejä, joilla kullakin oli aina viisi neliötä. Jokaisen dian jälkeen oli tyhjä dia, jotta lapsi sai 

rauhassa sanoa kunkin dian lukumäärän ennen seuraavaa diaa. Jälkikäteen ajateltuna olisi 

hahmottamisen kannalta ollut parempi, että kullakin rivillä olisi ollut kuuden kertotaulun 

kohdalla kuusi ja seitsemän kertotaulun kohdalla seitsemän legoa. Näin Baziakin asian 

varmasti oli tarkoittanut, mutta minä olin ymmärtänyt keskustelumme eri tavoin.  

 
Kuva 1. Luvun seitsemän kertotaulua diaesityksen avulla. 

 

Kun kertotaulu on käyty legojen avulla, painopiste siirtyy enemmän vihkotehtäviin. 

Vihkotehtävissä on ensin koko kuuden kertotaulu, järjestyksessä ja sitten vieressä 

sekoitetussa järjestyksessä. Molemmat pojat suoriutuivat kuuden kertotaulusta hyvin. 

Pekka on pojista hieman hitaampi, mutta kun hän saa miettiä asiaa rauhassa, vastaus tulee 

lähes aina oikein. Timo taas on nopeampi ja tunnistaa luvut yleensä todella hyvin. Myös 

vihkotehtävissä hän on osoittanut osaavansa hyvin. Vastaukset tulevat yleensä sulavasti. 
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Päiväkirjamerkintä 19.5.2011 klo 9.53-10.00 Pekka 

Pekka olisi lähtenyt mielellään välitunnille, mutta tuli tuokiolle kuitenkin reippaasti. Hänen 

kanssaan kävimme vihkotehtävinä kuuden kertotaulun. Järjestyksessä hän osasi kaikki 

virheettömästi. Sekalaisessa järjestyksessä tahti hidastui, mutta Pekkakin onnistui kuitenkin hyvin, 

kun helpotin vähän järjestystä. Ensin siis helpompia sekalaisesti ja sitten vähän haastavampia 

sekalaisesti. 

 

 

 

Kuva 2. Pekka tekemässä kertolaskuja diaesityksen ja vihkotehtävien avulla. 

 

Syyslukukauden aloitimme neljäsosien parissa. Murtolukuja olemme lähestyneet 

puisten piirakkapalikoiden avulla. Neljäsosia aloimme käsitellä siten, että pyysin poikia 

rakentamaan palikoista erilaisia murtolukuja (esim. 3/4 tai 1 2/4). Nämä ovat pojille 

todella helppoja tehtäviä. Pojat saivat myös tehtäväkseen kirjoittaa taululle neljäsosan ja 

kolme neljäsosaa murtolukuna. Tämä onnistui molemmilta hienosti, mutta sekaluvun 

kirjoittaminen ei muistunut kummankaan mieleen. 

 

Päiväkirjamerkintä 6.9.2011 klo 9.45-9.52 Timo 

Timon kanssa vaihdettiin kesän kuulumiset ja sen jälkeen mentiinkin jo neljäsosien pariin. 

Aluksi tutkittiin puisia neljäsosapaloja ja sitten pyysin häntä rakentamaan erilaisia murto- ja 
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sekalukuja palikoilla. Timo onnistui näissä todella hienosti. Hän myös osasi kirjoittaa taululle 

neljäsosan ja kolme neljäsosaa. Sekaluvun kirjoittaminen ei muistunut mieleen. 

 

 

 

Kuva 3. Timo pohtimassa murtolukuja piirakkapalikoiden avulla. 

 

Näiden tehtävien jälkeen murtoluvuissa siirryttiin vihkotehtäviin. Aluksi muutetaan 

murtolukuja sekaluvuiksi järjestyksessä (esim. 5/4, 6/4, 7/4 jne.). Nämä olivat pojille 

yleensä helppoja tehtäviä. Näissäkin tehtävissä sekoitettu järjestys aiheutti miettimisajan 

lisääntyvän tarpeen ja pienen epävarmuuden. Seuraavaksi vihkotehtävissä edettiin 

tehtäviin, joissa sekaluvut muutettiin murtoluvuiksi. Käytimme noin neljä tuokiota näihin 

muunnoksiin kumpaankin suuntaan. Lopulta ne alkoivat sujua molemmilta pojilta 

paremmin. 

 

Päiväkirjamerkintä 15.9.2011 klo 8.45-8.52 Timo 

Timo onnistui sekaluvun muuttamisessa murtoluvuksi tosi hienosti. Hän ratkaisee tehtävät 

nopeasti ja sujuvasti. 

 

Päiväkirjamerkintä 15.9.2011 klo 8.52-9.00 Pekka 

Pekka onnistui hyvin järjestyksessä luetelluista sekalukutehtävistä. Sen sijaan sekoitetussa 

järjestyksessä tulleet tehtävät olivat selvästi vaikeampia ja vaativat enemmän pohdinta-aikaa. 
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Ennen viidesosiin siirtymistä teimme poikien kanssa tehtäviä, joissa heidän piti 

muuttaa kahdesosia neljäsosiksi (esim. 1/2=2/4). Näissä käytimme sekä puisia 

piirakkapalikoita että numeerisia vihkotehtäviä. Molemmat pojat selviytyivät näistä 

tehtävistä hyvin, Pekka tosin tarvitsi enemmän aikaa. Minulle oli jopa hieman yllätys, 

kuinka hyvin pojat osasivat nämä tehtävät aivan itse. Kumpikaan ei kuitenkaan osannut 

selittää, kuinka oli tehtävät ratkaissut. Seuraavaksi siirryimme viidesosien pariin. 

 

Päiväkirjamerkintä 22.9.2011 klo 8.45-9.52 Timo 

Timon kanssa jatkoimme murtolukuja. Annoin hänelle salapoliisitehtäväksi selvittää, mitä 

murtolukuja pöydälle asetetut eriväriset palat esittävät. Hän tutkaili kasoja (toisessa oli viidesosat 

ja toisessa kuudesosat). Ensiksi hän oli sitä mieltä, että viidesosat olivat kuudesosia. Pyysin häntä 

kokoamaan niistä kokonaisen, jolloin hän heti tajusi, että nehän olivatkin viidesosia. Kuudesosien 

tunnistaminen oli tämän jälkeen helppoa. Lisäksi teimme perinteisiä luukun alta 

tunnistamisleikkejä, jotka onnistuivat hienosti. Lopuksi vielä joitakin yhteen- ja vähennyslaskuja 

murtolukupaloilla. Timon tuokio onnistui hienosti. 

 

Päiväkirjamerkintä 22.9.2011 klo 8.52-9.00 Pekka 

Pekan kanssa jatkoimme murtolukuja. Annoin hänelle salapoliisitehtäväksi selvittää, mitä 

murtolukuja pöydälle asetetut eriväriset palat esittävät. Pekka kokosi heti paloista ja ympyrät ja 

sanoi murtoluvut aivan oikein. Hän, kuten veljensäkin, ymmärsi, että viidesosa on suurempi kuin 

kuudesosa. Pekan tunnistamistehtävät sekä yhteen- ja vähennyslaskut sujuivat tosi hienosti. Hän 

myös osasi itse muodostaa paloista annettuja murto- tai sekalukuja. 

 

Edellä olevat päiväkirjamerkinnät poikkeavat toisistaan jonkin verran. Yleensä Timo 

ratkaisee tehtävät nopeammin ja hieman paremmin kuin veljensä, mutta tämän tuokion 

kohdalla tilanne olikin toinen. Pekka yllätti minut salapoliisitehtävässä osaamalla heti 

muodostaa paloista kokonaiset ja katsoa vasta sitten, mitä murtolukuja palat kuvaavat. 

Olin myös positiivisesti yllättynyt, kun molemmat pojat ymmärsivät itse, että viidesosa on 

suurempi kuin kuudesosa. Seuraavaksi teimme viidesosiin liittyvät vihkotehtävät samalla 

tavoin kuin neljäsosien kohdalla. Molemmat pojat onnistuivat näissä erittäin hyvin. 

Arvelen tämän johtuvan siitä, että viiden kertotaulu koetaan yleensä helpoksi, ja sitähän 

näissä viidesosatehtävissä juuri tarvittiin. Ennen seitsemän kertotauluun siirtymistä 



26	  
	  

	  

teimme vielä murtolukujen yhteenlaskua, joka sujui pojilta loistavasti. Seuraavaksi halusin 

varmistaa, ymmärtävätkö he, mitä murtoluvut oikeastaan tarkoittavat. Piirsin paperille 

ensin tutun ympyrän ja sen neljäsosat. Seuraavaksi piirsin nelikulmion, jonka pojat 

tunnistivat hienosti neliöksi. Sitten pyysin heitä näyttämään minulle, mikä on kyseisestä 

neliöstä neljäsosa. Selvensin tehtävää vielä pyytämällä jakamaan neliön siis neljään yhtä 

suureen osaan. Pekalta tämä tehtävä sujui varsin mallikkaasti, hän keksi jopa kaksi 

erilaista tapaa. Timo taas joutui pohtimaan ja ei keksinyt yhtään tapaa ilman apua. Sitten 

piirsin paperille kahdeksan mustikkaa. Annoin poikien tehtäväksi ottaa mustikoista 

neljäsosan. Timolta tämä onnistui pienen pohdinnan jälkeen hyvin, mutta Pekalta vasta 

vinkin jälkeen. Taas poikien yksilölliset erot siis tulivat hyvin esille. 

Seuraavaksi oli aika siirtyä seitsemän ja kahdeksan kertotauluihin. Ajattelin 

etukäteen, että nämä olisivat oppilaille vaikeat, liikutaanhan niissä jo laajemmalla 

lukualueella. Seitsemän kertotaulu sujui normaaliin tapaan: alussa tehtävät aiheuttivat 

hieman ongelmia, mutta loppua kohti ne alkoivat sujua jo paremmin. Yllätyinkin 

melkoisesti, kun kahdeksan kertotaulu osoittautui Timolle ja Pekalle helpoksi. He 

luettelivat vastauksia lähestulkoon virheettömästi. Kahdeksan kertotaulun kohdalla pojat 

kirjoittivat tehtävät paperille. Näin harjoittelimme taas välillä käden motoriikkaa. 

 

Päiväkirjamerkintä 12.10.2011 klo 8.45-8.55 Timo 

Timon kanssa kävimme kahdeksan kertotaulun diaesityksen avulla. Se meni 

kokonaisuudessaan aivan loistavasti! 

 

Päiväkirjamerkintä 12.10.2011 klo 8.55- 9.00 Pekka 

Pekan kanssa meni aivan tosi hienosti kahdeksan kertotaulu diaesityksen avulla.  

3.2.2 Kaisa 

Pekan ja Timon lisäksi kolmas 2.-luokkalainen oli Kaisa, joka käy kaksospoikien 

rinnakkaisluokkaa. Keväällä 2011 Kaisa kävi tuokioilla kaksi kertaa viikossa. Aiemmin 

Kaisa kävi tuokioilla kolmesti viikossa, mutta ensimmäisen luokan keväällä tuokioiden 

määrä vähennettiin kahteen tuokioon viikossa. Syynä oli väsymys, sillä Kaisa tuli 

tuokioille ennen koulun alkua. Toisen luokan syksyllä jatkettiin kahden tuokion 

viikkotahtia aikataulullisten asioiden vuoksi. Kaisan kanssa meillä oli käytettävissä koko 
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välitunti, joten saatoimme pitää hieman pidemmät tuokiot. Näin ollen pysyimme 

ongelmitta samassa tahdissa kaksospoikien kanssa. Kaiken kaikkiaan pidin Kaisalle 16 

tuokiota, jotka ovat yhteensä noin 210 minuuttia. 

Kaisan kanssa opiskelimme samat asiat ja samalla tavoin kuin kaksospoikien kanssa. 

Kaisa tuli tuokioille yleensä mielellään. Hänen työskentelynsä sujui yleensä todella hyvin, 

mutta toisinaan Kaisa oli väsynyt tai ei muuten vain jaksanut keskittyä tuokioon. 

Ollessaan virkeä ja keskittynyt, Kaisa suoriutui tehtävistä todella hienosti. 

  

Päiväkirjamerkintä 12.5.2011 klo 8.45-8.55 Kaisa 

Kaisa tuli tänään omatoimisesti ja reippaana tuokiollemme. Kertasimme, kuinka murtoluvut 

luetaan, ja Kaisa osasi kaikki moitteettomasti. Lisäksi kertasimme kolmen ja viiden kertotaulut, 

jotka sujuivat tosi jouhevasti. Kaisalle sattui vain muutama virhe, jotka hän osasi itse korjata. 

Kävimme kertotauluja läpi myös sekalaisessa järjestyksessä. 

 

Salamapelituokioihin kuuluu juttelu lapsen kanssa. Kun kyselin Kaisalta kuulumisia, 

hän kertoi niistä vuolaasti ja oli muutoinkin hyvin puhelias ja energinen tyttö. Kaisasta 

huomasi, että hän nauttii aikuisen jakamattomasta huomiosta, joka on yksi 

salamamenetelmän periaatteista. Seuraava tapahtuma on jäänyt hyvin mieleeni. 

 

Päiväkirjamerkintä 17.5.2011 klo 7.50-8.00 Kaisa 

Kaisa tuli tuokiolle väsyneenä. Tänään kävimme läpi salamamenetelmällä kuuden kertotaulun 

6*7 asti. Kaisa tunnisti luvut melko hyvin ja osasi sanoa vastaavat kertolaskut hyvin. Tuokion 

lopuksi Kaisa tokaisi: "Tämäpäs virkisti". Se oli mukava kuulla! 

 

Kaisalle sattui jonkin verran laskuvirheitä, mutta useimmiten hän osasi korjata ne 

itse. Toisinaan Kaisa tosin sortui arvailemaan oikeita vastauksia. Hän ei yleensä käyttänyt 

paljon aikaa miettimiseen, ja tällöin myös virheet olivat yleisiä. Murtoluvut sujuivat 

Kaisalta hyvin. Etenkin yhteen- ja vähennyslaskut ja puisilla palikoilla toimiminen 

onnistuivat todella hyvin. 

 

Päiväkirjamerkintä 8.9.2011 klo 9.45-10.00 Kaisa 
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Kaisa tuli tuokiolle matikan tunnilta, jolla oli kuulemma melkein nukahtanut. Kaisan kanssa 

harjoittelimme sekaluvun muuttamista murtoluvuksi neljäsosilla. Alku sujui Kaisalta hyvin, mutta 

kohdassa 7 1/4 tuli ongelmia. Palauttelimme mieliin neljän kertotaulua ja loppu sujui hieman 

paremmin. Välillä Kaisa alkoi arvailla. Kun sekaluvut olivat sekalaisessa järjestyksessä, virheitä tuli 

aika paljon. Jatkamme siis harjoittelua ensi kerralla! 

 

Murtolukujen muuttaminen sekaluvuksi tai sekalukujen muuttaminen murtoluvuksi 

sujui Kaisalta useimmiten hyvin silloin, kun tehtävät tulivat järjestyksessä. Kun järjestys 

oli sekoitettu, Kaisalle sattui useammin virheitä. Kaisa yllätti minut osatessaan ottaa 

neliöstä kolmella eri tavalla neljäsosan. Eri vaihtoehdot tulivat vieläpä hyvin nopeasti. 

Kun kysyin, kuinka kahdeksasta mustikasta voitaisiin ottaa neljäsosa, hän tiesi heti oikean 

lukumäärän. Sama tapahtui kymmenen puolukan ja viidesosan ottamisen kanssa. Kaisaa 

helpotti miettiä asiaa jakolaskun kautta. Kuvittelimme yhdessä hänen perheenjäsenensä 

jakamaan keskenään marjoja. 

 

Päiväkirjamerkintä 4.10.2011 klo 10.45-11.00 Kaisa 

Kaisan kanssa meillä olikin tänään hyvä tuokio. Kaisa oli iloisella tuulella, kuten yleensä aina. 

Aluksi kertasimme murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja. Aluksi Kaisa vähän epäröi, mutta 

kun asia palautui mieleen, tehtävät onnistuivat hyvin. Seuraavaksi otimme hieman 

piirtämistehtäviä. Kaisa osasi ottaa neliöstä kolmella eri tavalla neljäsosan. Olin aivan yllättynyt. 

Sen jälkeen piirsin kahdeksan mustikkaa, joista Kaisa osasi heti ottaa neljäsosan. Samoin kävi 

kymmenen puolukan kanssa, kun tehtävänä oli ottaa niistä viidesosa. Todella antoisa tuokio! 

 

Kaisan kanssa ehdimme seitsemän kertotauluun saakka. Se sujui Kaisalta hyvin 

vaihtelevasti, kuten tuokiot yleensäkin. Toisinaan Kaisa osasi sanoa diaesityksen 

lukumäärät hienosti, toisinaan hän sortui arvailemaan. Toistettuamme vihkotehtäviä 

tarpeeksi monta kertaa, Kaisa osasi seitsemän kertotaulun jo melko hyvin.  

2.-luokkalaisten oppilaiden kanssa seuraava käsiteltävä asia oli lukujärjestelmät, joita 

opetti minua seurannut salamaopettaja. Tämän vuoksi esittelen lukujärjestelmiä 

tarkemmin luvussa 4. 
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3.2.3 Kalle 

Aloittaessani salamapelituokiot keväällä 2011 Kalle oli esikoululainen. Kallea 

opetettiin kevät 2011 kaksi kertaa viikossa päiväkodin tiloissa. Minä ehdin pitää hänelle 

yhteensä viisi tuokiota, mikä tekee yhteensä noin 50 minuuttia. Ensimmäisellä tuokiolla 

kertasimme tehtäviä, joita hän oli tehnyt minua edeltävän opettajan kanssa. Kalle osasi 

laskea ikäisekseen hyvin, mikä kävi ilmi jo ensimmäisellä tuokiolla. Kallen kanssa 

etenimme yhteenlaskuihin, joissa lisättiin luvut 1-10 lukuun kuusi. Tehtävät tehtiin niin, 

että näytin hänelle kuvun alta seitsemää legoa (kuusi vihreää ja yksi keltainen) noin 

sekunnin ajan. Tämän jälkeen Kalle kertoi minulle, montako palikkaa kuvun alla oli ja 

ilmaisi luvun yhteenlaskuna. Tämän jälkeen samat yhteenlaskut käytiin vihkotehtävinä, 

eli minä osoitin Kallelle laskua ja Kalle kertoi vastauksen ääneen. 

 

Päiväkirjamerkintä 17.5.2011 klo 10.00-10.17 

Kallen kanssa teimme vihkosta 6+1, 6+2, ..., 6+10 tehtävät. Nämä Kalle osasi järjestyksessä 

suorastaan salamannopeasti. Kun kysyin samoja laskuja sekoitetussa järjestyksessä, Kalle joutui 

selvästi miettimään enemmän ja myös virheitä sattui aika monta. Kalle kyllä laskee hienosti ja tuli 

tänään tuokiolle ihan reippaasti. Ja vaikka toisen sarjan tehtävät olivatkin haastavampia, Kalle 

jaksoi yrittää ja miettiä ilman apua. 

 

Kuten päiväkirjamerkinnästäkin huomaa, lapsi saattaa helposti ymmärtää, että 

edelliseen vastaukseen tulee lisätä yksi ja osaa siksi luetella vastaukset nopeasti. Kun 

järjestystä muutetaan, asia ei olekaan lapselle enää niin yksinkertainen. Juuri tämän vuoksi 

on mielestäni hyvä, että tehtäviä lasketaan myös sekoitetussa järjestyksessä. Tällöin 

voidaan varmistaa, osaako lapsi todella laskea. Kallen kanssa käytimme kolme kertaa 

näiden yhteenlaskujen harjoittelemiseen. Viimeisen tuokion päiväkirjamerkintä kertoo 

aika paljon. 

 

Päiväkirjamerkintä 24.5.2011 klo 10.05-10.10 Kalle 
 
Kalle tuli taas tuokiolle vastahakoisesti. Lopulta sovimme, että teemme kymmenen tehtävää. 

Kalle laskikin aivan oikein ja näppärästi kymmenen yhteenlaskua kertauksena kevään tuokioista. 
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Kallen tuokioihin liittyi eräs ongelma. Tuokiot nimittäin olivat ulkoiluaikana, joten 

Kalle täytyi hakea pihalta. Tämä aiheuttikin hieman ongelmia, sillä Kalle ei olisi halunnut 

lähteä kesken leikkien sisälle laskemaan. Usein jouduin suostuttelemaan häntä kaikin 

keinoin. Näin oli ollut myös edellisen opettajan aikana. Tämä ei luonnollisesti kuulu 

salamapelin ideologiaan, ja siksi olin itsekin harmistunut asiasta. Kesäloman jälkeen 

päädyinkin sitten jättämään Kallen pois koelapsien joukosta. En ollut missään vaiheessa 

saanut yhteyttä hänen vanhempiinsa, ja Kalle itse ilmaisi, ettei halunnut jatkaa tuokioita 

ensimmäiselle luokalle siirryttyään. Kallen kohdalla totean kaikesta huolimatta, että 

salamapeliopetus sopi mielestäni hänelle hyvin. Ongelmat johtuivat enemmänkin 

aikataulullisista syistä. Jää arvailujen varaan, olisiko hän tullut tuokioille mieluummin, jos 

niiden sisältö olisi ollut jollakin tapaa houkuttelevampi. 

3.2.4 Lahjakas koeoppilas Eetu 

Saadakseni monipuolisen käsityksen tutkimukseni koehenkilöstä, Eetusta, 

haastattelin sekä hänen isäänsä että opettajaansa. 9-vuotias Eetu on kolmelapsisen perheen 

esikoinen. Perheeseen kuuluvat 7-vuotias pikkuveli ja 5-vuotias pikkusisko. Eetun isä 

työskentelee matematiikan parissa, äiti taas on palannut kasvatustieteen opintojen pariin 

pitkän kotona olon jälkeen. 

Isän mukaan Eetu on nokkela, oppivainen ja mukava poika. Eetu on aina ollut 

kiinnostunut oikeastaan kaikesta ympärillä olevasta. Jo Eetun leikkiajoilta isä muistaa, 

kuinka Eetu aina laittoi pikkuautot järjestykseen värin tai merkin mukaan. Pikkuautojen 

jälkeen lempileluiksi tulivat legot, joilla Eetu tykkäsi kovasti rakennella. Isä sanoi 

kiinnittäneensä Eetun lahjakkuuteen ensimmäisiä kertoja huomiota silloin, kun Eetu alle 

3-vuotiaana osasi itsenäisesti seurata legosarjojen ohjeita. Tuolloin Eetu oppi luvut suurin 

piirtein sataan asti. 5-vuotiaana Eetu sai lahjaksi tietokirjan. Hän kiinnitti huomiota 

kuvaan, jossa olivat luvut ykkösestä sataan. Osa luvuista oli värillisellä fontilla. Eetu kysyi 

isältä, mitä värillä haluttiin kertoa. Isä kertoi pojalle, että värilliset luvut ovat alkulukuja. 

Koska Eetu halusi tietää, mitä ne tarkoittavat, isä kertoi hänelle alkuluvuista. Hetken asiaa 

pohdittuaan isä arveli Eetun ymmärtäneen, mistä oli kyse. Lukemaan Eetu oppi 

neljävuotiaana. Lukeminen lähti kiinnostuksesta kirjaimiin. Kerran iltasatua lukiessaan isä 

kiinnitti huomiota siihen, kuinka Eetu osasi sivulta toiselta siirryttäessä seurata 
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katseellaan tekstiä. Nykyään Eetu lukee enimmäkseen sarjakuvia ja tietokirjoja. 

Lastenromaanitkin maistuvat, mutta harvemmin. 

Eetu on todella hyvä päässälaskija. Isää mietityttääkin, mistä tämä johtuu. Vaikka isä 

onkin matematiikan asiantuntija, hän ei myönnä opettaneensa poikaansa. Jos Eetulle herää 

kysymyksiä, isä luonnollisesti kertoo asioista pojalleen. Tämän isä kokeekin Eetun 

onneksi. Matematiikkaan liittyviin kysymyksiin apua löytyy aina läheltä. Kotona 

suhtaudutaan kouluun, opiskeluun ja matematiikkaan positiivisesti. Isä uskoo, että Eetun 

lahjakkuus on synnynnäistä. Eetulla on aina ollut valtava tiedonjano ja hän on isän 

mukaan vastaanottavainen kaiken uuden tiedon suhteen. Lahjakkuuden synnynnäisyyden 

puolesta puhuu myös se, että perheen kaksi muuta lasta eivät ole osoittaneet merkkejä 

vastaavasta lahjakkuudesta, vaikka ovat kasvaneet samanlaisessa ympäristössä. Isän 

mukaan muiden lasten lahjakkuus on suuntautunut eri tavalla kuin Eetulla. Pikkuveli on 

verbaalisesti nokkela tarinoiden kertoja, kun taas pikkusisko on perheen taiteilija. Eetun 

kertomukset ja piirustukset ovat rationaalisia. Niissä ei niinkään kuvailla tuntemuksia, 

vaan kerrotaan reiteistä, kartoista ja niin edelleen. Eetu on voinut periä matemaattista 

lahjakkuuttaan isältään. Isällekin matematiikka oli koulussa aina mieluista ja helppoa, 

mutta ei samalla tavoin kuin Eetulle. Eetu pitää kovasti kartoista ja taulukoista. Hän 

tykkää lukea esimerkiksi urheilutuloksien sarjataulukoita ja laskea vaikkapa sitä, kuinka 

monta pistettä jokin joukkue tarvitsee noustakseen sarjaykköseksi. 

Eetu sai varttua kotona äidin hoivassa siihen asti, kun oli aika lähetä esikouluun. 

Tuttu esikouluryhmä jatkoi koululuokkana. Siirtymä oli Eetulle helppo, ehkä juuri tämän 

tutun ryhmän vuoksi. Kouluun tullessaan Eetu oli opettajan mukaan reipas koululainen, 

kuin kuka tahansa seitsemänvuotias. Opettajan havaintojen mukaan Eetulla ei ollut 

kumpaankaan suuntaan poikkeavaa kypsyyttä sosiaalisissa kyvyissä. Juuri 

koululaistaitojen ja kasvamisen takia Eetu ei olisi voinut aloittaa koulua suoraan toiselta 

tai kolmannelta luokalta. Jo ennen ensimmäisen luokan syyslukukauden päättymistä 

Eetun opettaja, Päivi, huomasi, että Eetu on etevä poika. Päivi antoikin Eetulle ja 

muutamalle muulle oppilaalle haastavampia tehtäviä. Jo ensimmäisen luokan syksyllä 

Eetu sai toisen luokan matematiikan kirjan. Ensimmäisen luokan keväällä Eetu ei tehnyt 

ollenkaan ensimmäisen luokan matematiikan kirjan tehtäviä, vaan keskittyi toisen luokan 

kirjan tehtäviin. Eetu teki kaikki tehtävät omassa tahdissa, itsenäisesti opiskellen. Opettaja 

korostaa Eetun erinomaista keskittymiskykyä. Tunneilla opettaja opetti muita oppilaita, 
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mutta Eetu ei heistä häiriintynyt.  Opettajalla ei ollut mitenkään mahdollisuutta opettaa 

erikseen Eetua. Myös kokeet menivät todella hyvin. Eetu saattoi tehdä tunnissa monta 

summatiivista koetta. Kokeet on suunniteltu yhdessä tunnissa tehtäviksi. Luokassa oli 

muitakin eteviä oppilaita, jotka kokeiltuaan toisen luokan kirjan tehtäviä palasivat 

kuitenkin oman matematiikan kirjan lisätehtäviin. He eivät saaneet etenemisestä niin 

paljon irti kuin Eetu. Opettaja huomasi, että Eetu kaipaa seuraa tehtävien tekemisessä. 

Hänkään ei jaksa aina tehdä itsenäisiä esseitä tai muita vastaavia, jos kukaan muu ei tee 

samanlaisia tehtäviä. 

Pikkuhiljaa toisen luokan syksyllä alettiin miettiä, kuinka Eetun opiskelua voitaisiin 

tukea mahdollisimman hyvin. Opettaja alkoi selvittää, voisiko Eetu siirtyä kolmannelle 

luokalle. Tätä ei kuitenkaan voitu toteuttaa pelkästään opettajan kehotuksesta, vaan Eetu 

kävi psykologisissa kypsyyskokeissa. Psykologilta saadun luvan turvin Eetu alkoi 

vähitellen käydä kolmannen luokan tunneilla. Aluksi hän kävi matematiikan tunneilla. 

Kohta mukaan otettiin myös äidinkieli ja ympäristö- ja luonnontieto. Englannin 

opiskeluun Eetu sai yksityistunteja ja saikin muut kiinni varsin nopeasti.   

Salamapeliopetuksen piiriin tuolloin 2.-luokkalainen Eetu tuli alkuvuodesta 2011 

rehtorinsa aloitteesta. Eetun koulussa salamapeliopetusta on annettu jo aiemmin 

pienemmille oppilaille. Eetun opettaja koki Eetun tarvitsevan eriyttävää opetusta ja kertoi 

asiasta rehtorille. Kun tutkimusta varten oltiin hankkimassa lupaa rehtorilta, hän pyysi, 

että Eetukin otettaisiin mukaan salamapeliopetuksen piiriin.  Toisen luokan keväällä Eetu 

siirtyi kokonaan kolmannelle luokalle. 

Isän mukaan Eetulle hankalinta aikaa oli toisen luokan lokakuusta helmikuuhun, 

jolloin ei vielä oikein tiedetty, miten Eetun siirto tapahtuu. Eetu ei oikein kokenut 

kuuluvansa mihinkään ryhmään. Välillä Eetua harmitti, kun opettajat eivät muistaneet 

muistuttaa häntä oikeaan luokkaan tunnille menemisestä. Siirron jälkeen Eetu kuitenkin 

rentoutui. Tilanne selkiintyi ja Eetukin saattoi keskittyä rauhassa uuteen luokkaan 

sopeutumiseen. Vanhempia kolmannelle luokalle siirtäminen jännitti vain vähän. Osittain 

myös heidän pyynnöstään siirtyminen tehtiin rauhallisesti, Eetun omassa tahdissa. 

Aktiivinen yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpotti vanhempien oloa. Isää 

ilahduttaakin kovasti, kuinka hyvin yhteistyö koulun ja Eetun opettajien kanssa on 

sujunut. Isän mielestä opettajilla oli suuri vaikutus siinä, että Eetu on saanut erityistä 

tukea ja hänen tarpeensa on huomioitu. Myös opettaja korostaa yhteistyön merkitystä. 
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Sillä, että rehtori, perhe ja uusi opettaja ovat ottaneet asian vakavasti, on saatu paljon 

aikaiseksi. Opettajan mukaan luokalta toiselle siirtyminen kesken lukuvuoden vaatii 

pieneltä oppilaalta paljon voimavaroja, mutta hänen mukaansa Eetu onkin pärjännyt 

todella hyvin. Hänen mielestään on suorastaan hienoa, kuinka pieni koululainen pystyy 

luovimaan eri paikkojen; oppituntien, luokkien ja opettajien, ristiaallokossa. 

Sen lisäksi, että Eetu on erittäin lahjakas matematiikassa, hän pärjää todella hyvin 

kaikissa muissakin kouluaineissa. Isän mukaan matematiikka, liikunta ja musiikki ovat jo 

pitkään kuuluneet Eetun lempiaineisiin. Eetu on myös sosiaalisesti taitava lapsi. Hän tulee 

toimeen opettajien ja luokkatovereiden kanssa erinomaisesti. Isän mukaan Eetulla onkin 

hyviä kavereita sekä entiseltä että nykyiseltä luokaltaan. Eetu viihtyy kuitenkin hyvin 

myös yksin. Hän ei kaipaa ympärilleen jatkuvasti kavereita. Ja kun pikkuvelikin on vain 

pari vuotta nuorempi, löytyy leikkikaveri läheltä. Isä uskoo, että rauhallinen tahti 

siirryttäessä kolmannelle luokalle oli Eetulle hyväksi, sillä Eetu tarvitsee aikaa suurien 

muutosten kanssa. 

 
Kuva 4. Eetu esittelee salamapelituokioilla tarvittavat välineet. 
 

3.3 Lahjakkaan lapsen koeopetus salamamenetelmällä 

 Opetin Eetua salamamenetelmällä kolme kertaa viikossa. Tuokio kesti noin 15 

minuuttia. Tuokioita oli kaiken kaikkiaan 28 kappaletta ja ne kestivät yhteensä noin 420 

minuuttia. Eetun salamapeliopetus alkoi osaltani 9.5.2011 ja päättyi osaltani 27.10.2011, 

mutta jatkuu edelleen seuraavan tutkijan ohjauksessa. Opetus tapahtui oppituntien 

aikana. Kävin hakemassa Eetun luokasta tuokiolle, joka pidettiin yleensä käytävässä 

olevan pöydän ääressä. Jokainen tuokio taltioitiin sekä videoimalla että päiväkirjaa 
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kirjoittamalla. Matematiikan tunneilla Eetu etenee omaa tahtiaan. Hän opiskelee kirjasta 

asiat itsenäisesti samalla kun opettaja opettaa muuta luokkaa niin sanotussa normaalissa 

tahdissa. Eetu tekee myös kokeet omassa rytmissään ja saa niistä yleensä täydet pisteet. 

Edellisen salamapeliopettajansa kanssa Eetu oli käsitellyt lukujärjestelmiä (ks. luku 4), 

lähinnä kymmen-, binääri- ja kolmoisjärjestelmiä. Ulkopuolisena oli aluksi vaikea tietää, 

mitä Eetu jo osaa, sillä hän omaksuu uudetkin asiat nopeasti, aivan kuin hän tuntisi ne jo 

entuudestaan. 

3.3.1 Potenssit 

Aloitin omat tuokioni potenssien parissa. Harjoittelimme etupäässä luvun 2 

potensseja (LIITE 6), koska se on tarpeeksi yksinkertainen luku uuden asian opiskeluun. 

Autoin Eetua ymmärtämään potenssin idean. Muutimme kertolaskuja 

potenssimerkinnöiksi ja toisin päin potenssimerkintöjä kertolaskuiksi. Jo heti alussa 

potensseja harjoitellessamme huomasin Eetun huikean päässälaskutaidon. Hän laskee 

esimerkiksi tehtävän seitsemän potenssiin kolme, huomattavan nopeasti. Oli 

ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että minulta kesti kauemmin laskea tehtävät kuin 

Eetulta. Usein pyörittelinkin päätäni hänen nopeudelleen.  Jo varhain havaitsin Eetun 

osaavan muuttaa laskuja helpommin laskettaviksi. Esimerkiksi, kun Eetun piti laskea 

edellä mainitsemani 7 potenssiin 3, hän laski ensin 7 potenssiin 2 ja totesi sen olevan 49. 

Tämän jälkeen hänen piti siis vielä kertoa luku 7 luvulla 49. Tehtävä tuntuu päässä 

laskettavaksi aika vaikealta, joten Eetu kertoikin luvun 7 ensin luvulla 50, jolloin tehtävä 

oli jo helpompi. Sen jälkeen hän vähensi saadusta tulosta 7 ja päätyi aivan oikeaan 

vastaukseen, lukuun 343. Tämänkaltaista logiikkaa tapaa harvoin vanhemmillakaan, saati 

sitten 9-vuotiailla. Tämänkaltainen lukujen rakenteen tajun harjoittelu on tyypillistä 

salamamenetelmän alkuopetuksessa, mutta Eetu ei ollut vielä saanut sellaista, vaan tuli 

mukaan vasta koululaisena. 

Potensseissa etenimme vähitellen erilaisiin laskusääntöihin. Opiskelimme 

samakantaisten potenssien kerto- ja jakolaskun sekä negatiivisen potenssin. Näitä aiheita 

lähestyimme esimerkkien kautta siten, että ensin Eetu laski esimerkiksi muutaman 

potenssien kertolaskun, minkä jälkeen hän itse sai muodostaa säännön. Näissä tehtävissä 

käytössä oli kynä ja paperia välivaiheiden merkitsemistä varten. 
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Päiväkirjamerkintä 17.5.2011 klo 9.30-9.40 

Eetu tuli tänään tuokiolle iloisena ja reippaana niin kuin aina. Huomasin tänään, että meille 

on syntynyt hyvä yhteistyö, ja molemmilla on tuokioilla tosi mukavaa. Eetun kanssa on kiva välillä 

vähän hassutellakin. Tänään kävimme samaa kantalukua olevien potenssien kertolaskua. Teimme 

ensin tehtäviä tyyliin kaksi potenssiin kaksi kertaa kaksi potenssiin kaksi. Eetu hoksasi välittömästi, 

että eksponentit lasketaan yhteen. Teimme muitakin vastaavia laskuja ja lopuksi kirjoitimme 

säännön. Kävimme läpi myös nollan potenssin ja sen, ettei potenssimerkintä ole vaihdannainen. 

 
Näiden lisäksi käsittelimme vielä potenssin potenssin. Sitä opiskellessamme otin 

myös muutaman tehtävän, jossa eksponentti oli korotettu johonkin potenssiin. Kun 

myöhemmin katsoin näitä muistiinpanoja, huomasin niissä virheen. Virhe liittyy sulkujen 

käyttämiseen. Korjasimme tämän asian myöhemmin Eetun kanssa. Samalla Eetukin sai 

osoituksen siitä, että virheitä sattuu meille aikuisillekin. Ne kuuluvat elämään ja ovat 

onneksi korjattavissa. Potenssien jälkeen käytimme yhden tuokion käden hienomotoriikan 

harjoittamiseen. Eetu sai harjoitella piirtämään kuution, särmiön, pallon ja pyramidin. 

Kappaleet piirrettiin valkoiselle viivattomalle paperille ja apuna käytettiin katkoviivoja 

kuvaamaan kappaleen taakse jääviä särmiä. Eetu tarvitsi apua katkoviivojen 

sijoittamisessa oikeaan kohtaan. Muutoin piirtäminen sujui hyvin. Lisäksi Eetu sai 

rakentaa legoista kuution, jonka tilavuuden tuli olla 27 palikkaa. Eetulle oli heti selvää, 

että silloin sivun pituus piti olla joka suuntaan 3 palikkaa. Toisin sanoen hän osasi käyttää 

jo näppärästi kuutiojuurta. 

3.3.2 Karteesinen tulo, joukko-oppi ja funktio 

Potenssien jälkeen siirryimme kokonaan uuteen aihealueeseen; karteesiseen tuloon ja 

funktioon. Kahden joukon A ja B karteesinen tulo tarkoittaa kaikkien järjestettyjen parien 

(a,b) joukkoa, joissa a on joukon A alkio ja b on vastaavasti joukon B alkio. Järjestetty pari 

tarkoittaa sellaista joukkoa, että kummastakin alkiosta voidaan sanoa, onko se 

ensimmäinen vai jälkimmäinen joukon jäsen. Oleellinen osa karteesista tuloa on joukko-

oppi, jota lähestyimme askartelemieni korttien avulla. Olin tehnyt kortteja, joissa oli 

erilaisia kulkuneuvoja ja kahdessa kortissa oli lintu. Aloitimme siten, että annoin Eetulle 

kortteja, joissa oli automerkkejä ja Eetu nimesi joukon "autoiksi". Sitten lisäsin pöydälle 

lisää kortteja (metro, juna, polkupyörä ja raitiovaunu), jolloin Eetu nimesi koko joukon 

kulkuneuvoiksi. Ja näin jatkoimme jonkin aikaa. Eetu osasi heti nimetä joukot hyvin, 



36	  
	  

	  

hänellä oli jopa useampiakin vaihtoehtoja. Puhuimme myös siitä, että joukot voivat 

sisältyä toisiin joukkoihin (esimerkiksi autot kuuluvat suurempaan kulkuneuvojen 

joukkoon). Tämän jälkeen pelasimme "Arvaa, mitä eläintä ajattelen"-leikkiä. Toinen siis 

mietti jotain eläintä, ja toinen yritti saada sen selville kyselemällä kysymyksiä, joihin voisi 

vastata joko "kyllä" tai "ei". Eetu oli heti niin sanotusti juonessa mukana, ja leikki onnistui 

todella hyvin. Leikissä oli oikeastaan kyse joukkojen leikkauksista. Kun kysymykset 

etenivät, myös leikkausten määrä lisääntyi. Mitä enemmän leikkauksia otettiin, sitä 

pienemmäksi joukko kävi, jolloin arvaaminenkin helpottui. Arvaaja on voinut saada 

selville vaikkapa, että eläin kuuluu nisäkkäisiin, ja lisäksi selviää, että se on villieläin. 

Tällöin arvaaja muodostaa nisäkkäiden ja villieläinten joukkojen leikkauksen. 

Opetus eteni siten, että seuraavaksi käsittelimme joukko-opista osajoukon, tyhjän 

joukon sekä joukkojen leikkauksen ja yhdisteen. Käytimme edelleen samoja 

kulkuvälinekortteja. Nyt levitimme kortit paperin päälle ja kyselin aluksi edellä 

mainituista termeistä Eetulta. Hän päätteli aivan oikein tyhjän joukon olevan joukko, jossa 

ei ole yhtään alkiota. Samoin kävi osajoukon kohdalla. Tämän jälkeen pyysin Eetua 

ympyröimään kulkuvälineiden joukosta erilaisia osajoukkoja. Hän teki valintoja 

esimerkiksi sen mukaan, kulkevatko joukon alkiot tiellä vai raiteilla. Seuraavaksi otin 

suuresta alkuperäisestä joukosta kaksi pienempää osajoukkoa ja pyysin Eetua 

muodostamaan näiden joukkojen yhdisteen. Tämä sujuikin aivan oikein kokoamalla 

pienemmät joukot yhdeksi suuremmaksi joukoksi. Tehdessäni saman kahden joukon 

leikkaukselle, Eetu ei osannut päätellä, mitä leikkaus merkitsisi. Kun selitin leikkauksen 

määritelmän Eetulle, hän selviytyi tehtävästä hienosti. Kun seuraavalla kerralla piirsin 

leikkausta ja yhdistettä kuvaavat Vennin diagrammit, Eetu tunnisti leikkauksen heti. 

Joukko-opin opiskelu konkreettisten korttien avulla oli mielestäni hyvä lähestymistapa. 

Korttien kulkuneuvot olivat helppoja luokitella ja tuttuja lapselle jo ennestään. Havaitsin 

Eetusta, että hän nautti näistä harjoituksista. Erityisen innostunut hän tuntui kuitenkin 

olevan "Arvaa, mitä eläintä ajattelen"-leikissä. Seuraavalla tuokiolla käytimme joukkoina 

lukujoukkoja ja harjoittelimme joukon ja leikkauksen merkintöjä. 

 

Päiväkirjamerkintä 15.9.2011 klo 9.15-9.30 
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Eetun kanssa otimme vielä joukko-oppitehtäviä lukujoukoilla. Hän osasi hienosti ottaa 

joukoista yhdisteet, leikkaukset ja osajoukkoja. Hän jopa halusi itse keksiä joukkoja ja niiden 

leikkauksia ja yhdisteitä. Kun piirsin yhdisteen ja leikkauksen, Eetu sanoi heti, että: "Tuohan on 

leikkaus". En ollut edes ehtinyt kysyä asiaa. Lopputuokiolla Eetu piirsi perheenjäsenensä kuvat ensi 

kertaa varten. Tuokio sujui taas kerran oikein hyvin. 

 

Tästä jatkoimme siten, että Eetu piirsi kuvan jokaisesta perheenjäsenestään itsensä 

mukaan lukien. Minä otin jokaisesta kuvasta yhtä monta kopiota kuin kuviakin oli, tässä 

tapauksessa perheenjäseniä ja kuvia oli viisi kappaletta. Lisäksi tein jokaista 

perheenjäsenten nimeä kohti viisi nimilappua. Eetu sai tehtäväksi muodostaa kaikki 

mahdolliset parit, joita voisi muodostaa siten, että parissa oli sekä kuva että nimi. Koska 

sekä kuvia että nimiä oli viisi erilaista, Eetu ymmärsi heti, että pareja tulisi olemaan 

yhteensä 25. Tässäkin työläässä parien kokoamistehtävässä Eetu käytti järjestelmällistä 

systeemiä hahmottaakseen paremmin ja nopeammin, mitkä parit oli jo muodostettu. 

Seuraavaksi kerroin Eetulle, että olimme itse asiassa muodostaneet kahden joukon (kuvat 

ja nimet) karteesisen tulon (LIITE 4). Kerroin hänelle karteesisen tulon periaatteen. Sen 

jälkeen esitimme saman karteesisen tulon koordinaatistossa. Piirsimme paperille akselit 

(x-akselille kuvat ja y-akselille nimet) ja liimasimme kuvat ja nimilaput akseleille tasasin 

välimatkoin. Tämän jälkeen Eetu merkitsi vielä kuvaan kaikki parit rasteilla. Tässäkin 

kohtaa havaitsimme vielä, että pareja tuli kaiken kaikkiaan 25 kappaletta. 

Konkreettisen havainnollistamisen jälkeen siirryimme lukujoukkojen karteesiseen 

tuloon. Otin esimerkkijoukoiksi yksinkertaisia pieniä joukkoja. Eetu osasi heti todella 

hyvin muodostaa järjestetyt parit ja ymmärsi idean saman tien. Eetulla on usein tapana 

kysellä paljon. Nytkin hän esitti kysymyksiä muun muassa siitä, mitä tapahtuu jos 

karteesinen tulo otetaan joukon itsensä kanssa. Kokeilimme konkreettisesti, kuinka siinä 

käy. Samoin pohdimme sitä, mitä merkitystä joukkojen järjestyksellä karteesisessa tulossa 

on. Seuraavaksi siirryimme opiskelemaan funktion käsitettä. Laitoin paperin päälle kahta 

joukkoa (kuvat ja nimet) kuvaavat lappuset ja pyysin Eetua yhdistämään viivoilla oikean 

nimen ja kuvan (LIITE 5). Samalla puhuimme siitä, että jokaisella ihmisellä on vain yksi 

etunimi. Mietimme yhdessä, millä muilla asioilla on vain yksi nimi. Eetu keksi esimerkiksi 

valtiot ja kaupungit. Tästä pääsimmekin funktion käsitteeseen. Funktio liittää jokaisen 
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lähtöjoukon alkioon täsmälleen yhden maalijoukon alkion. Muodostimme vielä lisäksi 

kaksi joukkoa (joukot kukka ja auto), joissa molemmissa oli kolme alkiota (LIITE 7). Eetun 

tehtävänä oli yhdistää viivoilla jokaiseen kukka-joukon alkioon yhden auto-joukon alkion. 

Tehtävä oli Eetulle helppo. Heti perään hän loi itse omasta aloitteestaan uudet joukot ja 

päätyi yhdistelemään alkioita niin, ettei kyseessä ollutkaan enää funktio. Samalla tavoin 

viivojen avulla kertasimme vielä karteesisen tulon. 

3.3.3 Koordinaatisto ja negatiivisten lukujen laskutoimitukset 

Seuraavaksi rakensimme Eetun kanssa niin kutsutun maitotölkkipelin. Leikkasimme 

25 maitotölkkiä noin kymmenen senttimetrin korkuisiksi ja nidoimme ne yhteen siten, että 

tölkeistä muodostui 5x5-ruudukko. Samalla juttelimme Eetun kanssa siitä, miten tölkin 

tilavuus lasketaan tai millainen neliömuodostelma 25 tölkistä saadaan. Kun ruudukko oli 

valmis, teimme tölkkien pohjalla erilaisia pistekortteja. Eetu sai keksiä niitä itse ja hänellä 

olikin paljon hyviä ideoita, kuten esimerkiksi "Jos nappulasi osuu tähän ruutuun, menetät 

viisi pistettä" tai "Tähän ruutuun osuessasi kaverisi menettää kaksi pistettä, mutta sinä 

saat kolme pistettä." Tämän jälkeen kävimme lyhyesti läpi negatiivisten lukujen 

laskutoimitukset. Ne tuntuivat olevan Eetulle aivan tuttuja, ja niin pääsimme pelaamaan 

uutta peliämme. Aluksi ideana oli saada mahdollisimman paljon pisteitä heittämällä 

nappulaa ruudukkoon. Jos nappula osui tölkkiin, jossa oli pistelappu, piti toimittaa ohjeen 

mukaiset laskutoimitukset. Pelasimme molemmat innostuneina ja yritimme voittaa 

toisemme. Eetuhan pelit yleensä voitti. Välillä muutimme hieman pistelappuja tai 

yritimme saada mahdollisimman vähän pisteitä. Tämäkään vaihdos ei aiheuttanut Eetulle 

ongelmia, vaan hänellä oli heti hyvä strategia pisteiden keräämiseksi. 

Seuraavassa vaiheessa poistin pistelaput tölkkien pohjalta ja pyysin Eetua 

kertomaan, kuinka hän nimeäisi loogisesti kaikki 25 tölkkiä. Asiaa hetken mietittyään Eetu 

sanoi, että vaakatasossa tölkit voisivat olla 1, 2, 3, 4 ja 5 ja vastaavasti pystysuunnassa A, B, 

C, D ja E. Tällöin tölkki sai hänen mukaansa siis esimerkiksi nimen A3 tai E4. Hän siis 

poimi ensin pystysuunnan "koordinaatin". Sitten Eetu piirsi ruudukon vielä paperille ja 

nimesi tölkit siihen. Hän alkoi omatoimisesti kertoa, että jos tölkkejä olisi vielä esimerkiksi 

vasemmalle päin, niiden "x-koordinaatit" olisivat sitten negatiivisia lukuja. Kun kysyin 

häneltä, kuinka hän osasi nimetä tölkit näin näppärästi, hän kertoi nähneensä vastaavaa 

esimerkiksi kartoissa. Kerroin Eetulle vielä, että yleensä ensin luetaan niin kutsuttu 
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leveyssuunta ja sitten vasta niin kutsuttu korkeussuunta. Tällöin tölkit saivat nimekseen 

esimerkiksi 3A tai 4E. Tästä etenimme luontevasti koordinaatistoon ja Eetu osasikin itse 

sijoittaa pisteitä kaikkiin neljään neljännekseen. 

Koordinaatistoa harjoittelimme lisäksi Missä on aarrearkku? -pelillä. Siinä 

molemmilla on oma suuri koordinaatisto, johon merkitään oma aarrearkku (kuusi pistettä 

suorakulmiona joko pysty- tai vaakasuunnassa). Tehtävän on saada selville, missä 

vastapelaajan aarrearkku sijaitsee. Tämä tehdään siten, että toiselle ehdotetaan pisteitä, 

joissa aarrearkku voisi olla. Jos arvaus ei osu oikeaan, toinen kehottaa menemään 

seuraavalla kerralla esimerkiksi luoteeseen tai itään. Tässä pelissä saimme yhdistettyä 

ilmansuuntia ja matematiikkaa. Eetu oppi pelin idean nopeasti ja piti pelistä kovasti. Hän 

jopa sijoitti yhden aarrearkuistaan y-akselin päälle. 

3.3.4 Funktiokone ja funktion kuvaaja 

Viimeinen aiheemme tuokioillamme oli funktiokone ja funktion kuvaajan 

piirtäminen. Funktiokoneeseen tutustuimme sähköisen funktiokoneanimaation kanssa. 

Eetu sai vetää hiirellä koneeseen lukuja ja tarkkailla ulos tulleita tulosteita. Hän kokosi 

nämä pisteparit taulukkoon ja keksi säännön, mitä kone teki syötteelle. Osa näistä 

tehtävistä oli Eetulle helppoja, joissakin säännön keksiminen aiheutti enemmän 

päänvaivaa (esim. 3x+6). Eetu keksi taulukoihin muutaman oman syötteen ja laski 

tulosteen arvon. Syvensimme taitoa vielä siten, että hänen tuli merkitä pisteet 

koordinaatistoon ja yhdistää ne viivalla, jolloin hän tuli piirtäneeksi funktion kuvaajan. Jo 

ensimmäisellä kerralla, kun hän merkitsi pisteitä koordinaatistoon, hän tokaisi: "Tämähän 

alkaa näyttää aivan suoralta." Ja suorahan siitä tulikin. Lopuksi otimme vielä käsittelyyn 

aiemmin tekemämme perheenjäsenten kuva- ja nimikortit. Leikimme niillä funktiokonetta 

ja merkitsimme tämän tutun funktion pisteet koordinaatistoon ja piirsimme funktion 

kuvaajan. 
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4. LUKUJÄRJESTELMÄT 

4.1 Kymmenenjärjestelmä 

Meillä käytössä oleva lukujärjestelmä on kymmenenjärjestelmä. 

Kymmenjärjestelmässä on numeromerkit kantalukua 10 pienemmille luonnollisille 

luvuille (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9) sekä nollalle. Käyttämämme järjestelmä on 

paikkajärjestelmä eli numeron paikka kertoo, mitä kymmenenpotenssia se esittää. Tällöin 

kymmenenpotenssit voidaan jättää merkitsemättä. (Tuominen 2007, 1.) 

 

4.1.1 Esimerkki 

Kymmenjärjestelmän luku 54906 voidaan esittää kantaluvun kymmenen 

potenssisummana 

54906 = ! ∙ !"! + ! ∙ !"! + ! ∙ !"! + ! ∙ !"! + ! ∙ !"!. 

Nollan merkitys on syytä huomioida. Vaikka luvussa 54906 ei ole kymmeniä, sitä ei voi 

merkitä 5496. 

 

4.2 Muut lukujärjestelmät 

Samalla tavalla muodostetaan myös muut lukujärjestelmät, sillä jokainen 

luonnollinen luku voidaan esittää yksikäsitteisenä potenssisummana valitun kantaluvun 

avulla. Yleisesti n-järjestelmässä, jossa n on ykköstä suurempi luonnollinen luku, on 

käytössä numeromerkit kantalukua n pienemmille luonnollisille luvuille ja nollalle. 

(Tuominen 2007, 2.) Seuraavaksi esittelen jakoyhtälön, joka helpottaa muunnoksia eri 

lukujärjestelmien välillä. 
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        4.2.1 Jakoyhtälö 

 !"#$$%  !, !  !  ℤ  !"  ! ≠ 0.    !ä!!ö!"  !"  !"#$"ä!"##$"!$#  !, !  !  ℤ  !"#$%, !""ä 

 

! = !" + !    !"    0 ≤ ! < ! .   

 

Jakoyhtälössä a on jaettava, b jakaja, q osamäärä ja luku r on jakojäännös. 

 

4.3 Binäärijärjestelmä 

Binäärijärjestelmässä kantalukuna on luku 2 ja numeromerkkeinä vain 0 ja 1. 

Tietokoneissa käytetään 2:n potensseihin perustuvaa binäärijärjestelmää. 

Ohjelmakoodeissa alaindeksin kirjoittaminen on hankalaa, joten se korvataan yleensä 

kirjaimella B, esimerkiksi 110011B. (Männikkö 2000.) 

 

4.3.1 Esimerkki 

 

Binäärijärjestelmän luku !"!!"!! muunnetaan kymmenjärjestelmään seuraavasti 

 

!"!!"!!   = ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! + !! = !"+ !+ !+ ! = !"!". 

 

4.4 Oktaali- ja heksaalijärjestelmät 

Tässä tutkielmassa esittelen kymmen- ja binäärijärjestelmien lisäksi oktaali- ja 

heksaalijärjestelmät. Oktaalijärjestelmässä on käytössä numeromerkit 0,1,..,7 ja 

heksaalijärjestelmässä on käytössä numeromerkit 0,1,…,9 sekä lisäksi kirjaimet A, B,…,F 

kuvaamassa lukuja 10,11,…,15. (Tuominen 2007, 2.) 
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4.4.1 Esimerkki 

 

Oktaali- eli kahdeksanjärjestelmän luku !"#! muunnetaan kymmenjärjestelmään 

seuraavasti 

!"#! = ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! = !"#+ !"+ ! = !"#. 

 

4.4.2 Esimerkki 

 

Heksaali- eli kuusitoistajärjestelmän luku !"#$!" muunnetaan 

kymmenjärjestelmään seuraavasti 

!"#$!" = ! ∙ !"! + !" ∙ !"! + !" ∙ !"! + ! ∙ !"!. 

  

4.5 Muunnoksia lukujärjestelmien välillä 

Aiemmin olen esittänyt esimerkkejä, kuinka muiden järjestelmien lukuja 

muunnetaan kymmenjärjestelmään. Seuraavaksi esitän muutamia esimerkkejä 

muunnoksista kymmenjärjestelmästä muihin järjestelmiin. 

 

4.5.1 Esimerkki 

 

Kymmenjärjestelmän luku 29 muunnetaan binäärijärjestelmän luvuksi seuraavasti 

 

!" = !" ∙ !+ ! = ! ∙ ! ∙ !+ ! = ! ∙ ! ∙ !+ ! ∙ !+ ! = (! ∙ ! ∙ ! ∙ !+ ! + ! ) ∙ !+ !

= ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! + ! ∙ !! = !!!"!! 

 

tai lukemalla jakojäännökset alhaalta ylöspäin seuraavasti 
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!" = ! ∙ !"+ ! 

!" = ! ∙ !+ ! 

    ! = ! ∙ !+ ! 

    ! = ! ∙ !+ ! 

    ! = ! ∙ !+ !. 

 

Siis !" = !!!"!!. 

 

       4.5.2 Esimerkki  
 

Kymmenjärjestelmän luku 1475 muunnetaan heksaalijärjestelmään seuraavasti 

 

!"#$ = !" ∙ !"+ ! = (! ∙ !"+ !") ∙ !"+ ! = ! ∙ !"! + !" ∙ !"+ ! = !"#!".  

 

Seuraavaksi esitän esimerkkejä, kuinka tehdään muunnoksia lukujärjestelmien 

välillä muissa kuin kymmenjärjestelmässä. 

 

4.5.3 Esimerkki 

 

Binäärijärjestelmän luku voidaan muuntaa oktaalijärjestelmään ryhmittelemällä 

binääriluku oikealta alkaen kolme numeromerkin ryhmiin. Kun kutakin kolmen 

numeromerkin ryhmää merkitään vastaavalla kymmenenjärjestelmän luvulla, saadaan 

binäärilukua vastaava oktaaliluku. (Männikkö 2000.) Binäärijärjestelmän luku !!!"!!"!! 

muunnetaan oktaalijärjestelmän luvuksi seuraavasti 

 

!!!"!!"!! = !!  !"!  !"!! = !""!. 

 

4.5.4 Esimerkki 

 

Binäärijärjestelmän luku voidaan muuntaa heksaalijärjestelmään ryhmittelemällä 

binääriluku oikealta alkaen neljän numeromerkin ryhmiin. Kun kutakin neljän 

numeromerkin ryhmää merkitään vastaavalla kymmenenjärjestelmän, luvulla saadaan 
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binäärilukua vastaava heksaaliluku. (Männikkö 2000.) Binäärijärjestelmän luku 

!!!"!!"!! muunnetaan heksaalijärjestelmän luvuksi seuraavasti 

 

  !!!"!!"!! = !!!"  !!"!! = !"!". 

 

4.5.5 Esimerkki 

Kun muunnetaan lukuja oktaali- ja heksaalijärjestelmien välillä, kannattaa nekin 

tehdä luvun binääriesitystä hyödyntäen. Esimerkiksi oktaalijärjestelmän luku 

!""!  voidaan muuntaa heksaalijärjestelmään seuraavasti 

 

!""! = !""  !"!  !"!! = !  !!!"  !!"!! = !!!!  !!!"  !!"!! = !"#!". 

 

4.6 Yhteen- ja kertolasku lukujärjestelmissä 

Lukujärjestelmissä, joiden kantaluku on erisuuri kuin kymmenen, voidaan tehdä 
laskutoimituksia normaalisti ilman että lukuja muunnetaan ensin 
kymmenenjärjestelmään. (Tuominen 2007, 2.) Seuraavaksi esimerkit sekä yhteen- että 
vähennyslaskusta. 

 
 
4.6.1 Esimerkki 
 
Yhteenlasku  !!!"! + !"!! voidaan suorittaa allekkain seuraavasti 
 

      !!!"! 
+    !"!! 

                                                                 !""!!!  
 
Kertolasku ! ∙ !"#!" voidaan suorittaa allekkain seuraavasti 
 

!"#!" 
                                                                ∙           ! 

!"#!" 

  



45	  

	  

4.7 Lukujärjestelmien opettaminen 

 Lukujärjestelmien opettaminen salamamenetelmällä tapahtuu postinpakkausleikin 

avulla (ks. Bazia & Kahanpää, painossa). Lisäksi alakoulun opetuksessa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi värisauvoja ja kolmijärjestelmäpalikoita (Kuva 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Vasemmalla värisauvoilla kymmenenjärjestelmässä ja oikealla sinivihreillä 

palikoilla kolmijärjestelmässä luku 70. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että salamamenetelmä toimii 

pitkäaikaisessa opetuksessa. Aiemmat tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. Kaikki 

koeoppilaat kehittyivät taidoissaan ja oppivat heille opetetut asiat. Oppilaat tulivat 

opetustuokioille innoissaan ja vaikuttivat pitävän saamastaan huomiosta. 

Salamamenetelmän soveltuvuudesta lahjakkaan oppilaan opetukseen on myönteistä 

näyttöä. Salamamenetelmä vastaa hyvin lahjakkaan oppilaan opetuksen haasteisiin, 

esimerkiksi nopeuttamisen ja eriyttämisen keinoin. Kaikki tutkimuksen osapuolet 

vaikuttavat olevan tyytyväisiä menetelmän käyttöön. Lahjakkaan koeoppilaan opiskelu 

jatkuu matematiikan osalta luokkaopetukseen nopeutetusti osallistuen ja 

salamapelituokioilla käyden. Aika näyttää, mihin hänen oma mielenkiintonsa kohdistuu ja 

kuinka koulunkäynti sujuu.  

5.1 Kuinka salamenetelmä toimii pitkäaikaisessa opetuksessa? 

Koehenkilöt edistyivät tuokioiden aikana mielestäni hyvin. He olivat jo tottuneet 

tapaan, jolla kertotauluja ja murtolukuja käsiteltiin. Tämän vuoksi heidän kanssaan oli 

helppo edetä ohjelmassa eteenpäin. Olen sitä mieltä, että salamamenetelmä toimi näiden 

lasten opetuksessa, koska kaikki oppivat varsin nopeasti opiskeltavana olleet asiat, 

esimerkiksi kahdeksan kertotaulun jopa huomattavan nopeasti. Uskon, että visuaalinen 

havainnollistaminen diaesityksen avulla auttoi oppilaita saamaan käsityksen luvuista, 

joita kertolaskut antoivat. Kun sitten siirryimme vihkotehtäviin, heidän oli helpompi 

kohdata ne. Olin tehnyt diaesitykset siten, että ruudulla oli viiden riveissä neliöitä ja 

jokaisella rivillä oli eriväriset neliöt. Myöhemmin pohdittuani asiaa tulin ajatelleeksi, 

olisiko neliöiden pitänyt olla esimerkiksi seitsemän kertotaulussa siten, että seitsemän 
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peräkkäistä neliötä olisi ollut samanvärisiä ja taas seuraavat seitsemän neliötä erivärisiä. 

Näin oppilaan olisi ollut helpompi ymmärtää seitsemän kertotaulu. Minun versiossani 

neliöiden asettelu viiden ryhmiin tuki ehkä enemmänkin viiden kertotaulua. Toisaalta 

uskon, että neliöiden asettelu allekkain viiden riveihin, auttoi lapsia hahmottamaan suuria 

lukuja. 

Murtoluvut olivat selvästi oppilaiden lempiaihealue. He kaikki sanoivat useaan 

otteeseen, että murtoluvut olivat heidän mielestään helppoja ja mukavia. Tämä näkyi 

myös tuokioilla. Murtolukuihin keskittyneet tuokiot alkoivat useimmiten 

piirakkapalikoilla havainnollistamisella. Oppilaat osasivatkin toimia palikoiden kanssa 

näppärästi. Vihkotehtävätkin olivat heille rakenteeltaan ennestään tuttuja, joten tuokiot 

etenivät tutulla tavalla. Oppilaat hyödynsivät varmasti esimerkiksi sekalukujen 

muuttamisessa murtoluvuiksi kertolaskua. Kysyin heiltä useammin kuin kerran, kuinka 

he nuo muutokset tekivät, mutta he eivät osanneet vastata yleensä mitään. Murtolukuihin 

liittyen eräs seikka hämmästytti minua. Nimittäin tehtävät, joissa murtolukuja lavennettiin 

samannimisiksi, olivat oppilaille hämmästyttävän helppoja. Asialle voi olla monta 

selitystä, mutta luulen, että piirakkapalikoilla toimiminen on havainnollistanut heille 

erinimisten murtolukujen yhteyttä. Sekä neljäs- että kahdesosien kohdalla oppilaat ovat 

tutustuneet piirakkapalikoihin ja saaneet konkreettisen käsityksen murtoluvuista. Näyttää 

siltä, että salamamenetelmä on oiva menetelmä havainnollistamaan tämänkaltaisia 

tehtäviä. Menetelmä pyrkii nopean nimeämisen taitoon ja siinä on ainakin näiden 

tehtävien kohdalla onnistuttu. Toisaalta myös tehtävien rakenteellinen samanlaisuus on 

salamamenetelmässä yleistä. 

5.2 Miten menetelmä toimii lahjakkaan oppilaan tapauksessa? 

Seurattuani Eetun matematiikan tunteja ja keskusteltuani hänen opettajansa kanssa 

huomasin, että oppikirjan tehtävät ovat Eetulle turhan helppoja. Hän tekee tehtävät 

todella nopeasti eikä tarvitse ollenkaan opettajan apua. Salamatuokioilla käsittelimme 

erilaisia asioita kuin oppitunneilla, mikä oli niin minusta kuin Eetustakin hyvä asia. 

Salamatuokiot toimivat Eetun opetuksessa sekä eriyttävänä että nopeuttavana 

elementtinä, sillä tuokiot poikkesivat luokkaopetuksesta niin sisällön kuin 

työskentelytavankin suhteen. Salamatuokioilla opiskeltavat asiat etenevät normaalia 

kouluopetusta nopeampaan tahtiin. Tuokiolla työskenteleminen erosi 
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luokkatyöskentelystä siten, ettei meillä ollut käytössä oppikirjaa eikä muutakaan valmista 

materiaalia. Valmistimme kaiken tarvittavan materiaalin Eetun kanssa itse. Lisäksi 

tuokioilla ei tehty varsinaisesti tehtäviä, vaan pohdimme asioita yhdessä niin keskustellen 

kuin paperillekin kirjoittaen. Tavoitteena oli, että Eetu saisi itse keksiä mahdollisimman 

paljon eli, että minä antaisin hänelle mahdollisimman vähän valmiita tietoja tai 

toimintatapoja. Mielestäni tähän tavoitteeseen päästiinkin hyvin. Esimerkiksi potenssien 

laskusäännöt Eetu kehitteli lähestulkoon itse. Tuokioilla emme ensisijaisesti niinkään 

pyrkineet opiskelemaan jotakin tiettyä matematiikan sisältöä, vaan kehittämään Eetun 

ajattelua ja haastamaan häntä ajattelemaan. Tarkoitus oli siis tarjota Eetulle mielekästä 

tekemistä ja pitää hänen innostustaan matematiikkaa kohtaan yllä. Vaikuttaa siltä, että 

pääsimme myös tähän tavoitteeseen. Eetu piti kertomansa mukaan tuokioilla tehdyistä 

asioista ja näytti tulevan tuokioille aina innostuneena. 

Yksi salamamenetelmän perusperiaatteista on yksilöopetus. Eetu opiskelee 

matematiikkaa itsenäisesti, mutta on kuitenkin fyysisesti läsnä koko luokan matematiikan 

tunneilla tehden eri tehtäviä kuin muut. Eetu kertoi minulle pitävänsä toimintatunneista, 

minkä luulen osittain johtuvan myös siitä, että silloin hän voi osallistua samoihin tehtäviin 

kuin muutkin. Eetu on siis tottunut opiskelemaan matematiikkaa itsenäisesti ilman 

opettajaa, jolloin salamatuokiot antoivat hänelle mahdollisuuden olla kahdestaan 

salamaopettajan eli minun kanssani. Sain vaikutelman, että Eetu piti kahdenkeskisestäkin 

työskentelystä. Opiskelimme tuokioilla asioita melko usein toiminnallisten harjoitusten, 

kuten vaikkapa pelien, kautta. Esimerkiksi pelatessamme maitotölkkipeliä ja Missä on 

aarrearkku? -peliä, olin itsekin tosissani pelin suhteen. Olimme tasavertaisia 

pelikumppaneita ja teimme kaikkemme voittaaksemme toisemme. Kysellessäni Eetulta 

aina tuokion aluksi kuulumisia hän kertoi asioistaan reippaasti. Minä koin, että meille ehti 

muodostua tuokioiden kuluessa hyvä opettaja-oppilas-suhde. 

Eetun opettaja oli kertomansa mukaan yrittänyt kysyä Eetulle erityisopettajan 

tunteja, mutta niitä ei ollut saatavilla. Salamatuokiomme pystyivät korjaamaan tätä 

vajetta. Eetun oli mahdollista saada eriytettyä ja yksilöityä opetusta. Opettajakin vaikutti 

järjestelyyn erittäin tyytyväiseltä. Eetun opetus eteni hänelle yksilöllisesti suunnitellun 

ohjelman mukaisesti. Yritin ottaa opetuksessa huomioon Eetun mielenkiinnon kohteita. 

Esimerkiksi Missä on aarrearkku? -pelissä oli maantiedettä ilmansuuntien muodossa. 

Maantiede on yksi Eetun lempiaineista. Samoin hän kertoi tuokioilla pitävänsä peleistä, 
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joten niitäkin otin mukaan mahdollisimman paljon. Eetun hieman vanhetessa hänelle 

itselleen voisi antaa enemmän vastuuta salamatuokioiden sisällön suunnittelusta. Hän 

myös voisi itse päättää, mihin aihealueeseen hän haluaisi erityisesti tutustua. Tämän 

jälkeen hän voisi tehdä oman syventävän tutkielman aiheesta ja esitellä sen kenties vaikka 

omalle luokalleen. Salamaopettaja voisi toimia tutorina. Lahjakkaiden opetuksessa 

tärkeänä pidetään opettajan vahvaa aineenhallintaa. Joskus opettajan puutteellinen 

matemaattinen ammattitaito voi siirtyä hänen oppilaaseensa, jolla on vastaavia puutteita 

omassa matematiikan osaamisessaan, mikä taas voi johtaa ylitsepääsemättömiin 

ongelmiin oppilaan opiskelussa. (Koshya, Ernebst ym. 2009, 226.) Luokanopettajat eivät 

yleensä ole opinnoissaan syventyneet matematiikkaan. Tekeillä olevan salamamenetelmää 

koskevan opettajanoppaan on tarkoitus madaltaa luokanopettajien ja 

lastentarhanopettajien kynnystä ryhtyä työhön. Minulla kuitenkin on takanani myös 

matematiikan aineenopettajaopinnot, joten pystyin käymään Eetun kanssa 

haastavampiakin aiheita. Ei tietenkään ole välttämättä niin, että luokanopettaja ei pystyisi 

omilla tiedoillaan opettamaan vaikkapa yläkoulun matematiikkaa, mutta laajemmasta 

matematiikan opiskelusta ei varmasti ole haittaakaan. 

Tuokioiden, videoiden ja päiväkirjan perusteella voin sanoa, että Eetu kehittyi 

ainakin jossain määrin salamapelituokioidemme aikana. Hän oppi monia uusia asioita, 

vaikkakin monet olivat hänelle myös ennestään tuttuja. Esimerkiksi potenssit olivat 

hänelle täysin uusi asia, kun taas koordinaatisto jo hieman tuttu. Tutuissa asioissa Eetu sai 

lisää varmuutta ja kokemusta, uusissa asioissa taas ensimmäiset kokemukset kyseisestä 

aiheesta.  

5.3 Kuinka lahjakkaan oppilaan opiskelu jatkuu tästä eteenpäin? 

Eetun kaltaisen lahjakkaan oppilaan tavattuaan tulee miettineeksi, mitä lapsesta 

mahtaa vielä tulla vuosien saatossa. On kiinnostavaa nähdä, mille alalle lahjakas päätyy 

tai miten hänen mielenkiinnon kohteensa muuttuvat iän myötä. Tulevana opettajana 

toivon, että koulu voisi tukea ja kannustaa lahjakasta valitsemaan rohkeasti omien 

mieltymystensä mukaisesti, mihin tämä haluaa keskittyä. Ainakin Eetun kohdalla näin 

näyttää käyneen. Keskusteltuani hänen opettajansa ja vanhempiensa kanssa ja seurattuani 

Eetun oppitunteja, panin merkille, että Eetun oma mielipide pyritään koko ajan ottamaan 

huomioon. Oppitunneilla hän on kuin kuka tahansa muukin ja opettaja kohtelee häntä 
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samoin kuin toisiakin. Myös toiset oppilaat näyttävät suhtautuvan Eetuun neutraalisti. 

Hänen lahjakkuutensa kyllä tiedetään, mutta siitä ei tehdä sen suurempaa numeroa. 

Jos kuitenkin oletamme, että Eetu suuntautuu matematiikan tai luonnontieteiden 

alalle, joudumme pohtimaan, millaista matematiikkaa hänen olisi hyvä opiskella. Näen, 

että alakoulu on Eetulle perustaitojen hankkimisen aikaa, jolloin hän opiskelee esimerkiksi 

peruslaskutoimituksia, murto- ja desimaalilukuja sekä geometrian alkeita. Eetun opetusta 

eriytetään ja hän saa salamapeliopetusta. Eetulle helpon koulumatematiikan lisäksi hänen 

tietojaan ja taitojaan siis syvennetään ja edetään myös matematiikan ulkopuolelle fysiikan 

perusteisiin. Piotr Bazian mukaan salamapelituokioiden avulla lapsi hankkii itselleen 

työkalun, jonka avulla hän selviää muun muassa laskutoimituksista nopeasti. Tämä 

työkalu käsittää siis ajattelun, keskittymisen ja rutiininopeuden kaltaisia universaaleja 

taitoja. Vähitellen Eetu oppii lisää tärkeitä taitoja, kuten esimerkiksi perustelemisen ja 

asioiden kriittisen tarkastelun taidon. Hänen opetuksessaan pyritään soveltamaan tietoja 

ja integroimaan opetus eri oppiaineisiin. Nämä edellä mainitut taidot ovat hyödyllisiä 

muissakin aineissa ja hyvin monenlaisten ongelmien ratkomisessa. 

Lahjakkaan oppilaan kohdalla tulisi mielestäni muistaa koko ajan lapsen oma etu. 

Häntä ei tulisi rasittaa liikaa, vaan hänelle tulisi antaa mahdollisuus turvalliseen kasvuun 

ja kehitykseen. Olen samaa mieltä Bazian kanssa siitä, että Eetun kaltaisen lahjakkaan 

lapsen opetuksessa ei tulisi niinkään lisätä teoriaopetusta, vaan pikemminkin antaa 

lapselle mahdollisuus kehittää vaikkapa liikunnallisia ja sosiaalisia valmiuksiaan ja 

samalla ikään kuin lepuuttaa aivojaan. 

Koska Eetu on osoittautunut hyvin omatoimiseksi ja itsenäiseksi opiskelijaksi, olen 

opetuksen nopeuttamisen kannalla. Eetuhan on jo siirtynyt yhden luokan yli ja hän tekee 

muun muassa matematiikkaa omassa tahdissaan. Näkisin parhaaksi, että Eetu tekisi 

itsenäisesti ja omassa tahdissaan sekä neljännen, viidennen että kuudennen luokan 

matematiikan. Kokeet pidettäisiin niissä kohdissa, joissa ne normaalistikin ovat. Mikäli 

tulokset jatkuvat hyvänä ja Eetun oma innostus ja motivaatio pysyvät korkealla, näin 

voitaisiin jatkaa koko alakoulun loppuun. Kun alakoulun matematiikka on suoritettu, 

Eetu voisi alkaa opiskella yläkoulun kursseja. Mielestäni asioiden suoraviivainen opiskelu 

on hyväksi, jotta asiat eivät tule epäjohdonmukaisessa järjestyksessä. Näin Eetu voisi 

jatkaa yläkoulun matematiikan osalta. Tukea Eetu saisi koulussa omalta opettajaltaan, joka 
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on sitoutunut hänen eriyttämiseensä. Kotona tukea olisi tarjolla vanhempien, etenkin 

matemaatikkoisän taholta. Tuen saaminen onkin hyvin tärkeä asia, jottei Eetu koe 

jäävänsä yksin. 

Jotta Eetun matematiikan opiskelu ei olisi vain tehtävien tekemistä ja kirjan 

lukemista, häntä voisi jo varhain ohjata todistamisen alkeisiin. Tällöin Eetu saisi jo varhain 

mahdollisuuden tutustua niin kutsuttuun oikeaan matematiikkaan. Esimerkiksi 

geometriasta löytyy paljon hyviä todistamisharjoituksia. Muutenkin olisi mielestäni hyvä, 

että Eetu ei opiskelisi "vain kirjaa" kannesta kanteen. Hänelle olisi hyvä tarjota erilaisia 

mahdollisuuksia työskennellä tunneilla. Esimerkiksi erilaiset tietokoneohjelmat, 

matematiikan opiskeluun tarkoitetut välineet ja harrastekerhot tai -kurssit voisivat antaa 

opiskeluun lisää sisältöä ja tekisivät opiskelusta ehkä mielenkiintoisempaa. Eetun kannalta 

voisi olla hyvä, jos hänellä olisi mahdollisuus tavata muita matemaattisesti lahjakkaita 

oppilaita. Hän on useassa yhteydessä ilmaissut pitävänsä peleistä ja toimintatunneista. 

Toimintatunneilla oppilaat saattavat esimerkiksi pelata oppikirjan matematiikkapelejä tai 

ratkoa yhdessä normaaleista kirjan tehtävistä poikkeavia tehtäviä. 

Siirryttäessä vähitellen kohti yläkoulua ja perustaitojen ollessa vahvalla pohjalla, 

Eetun kaltainen lahjakas oppilas voisi alkaa tutustua enemmän niin kutsuttuun 

syvällisempään matematiikkaan. Asia on vielä kovin kaukainen, mutta lahjakkaille ja 

motivoituneille lukiolaisille on tarjolla mahdollisuus suorittaa yliopiston kursseja jo lukion 

aikana. Tämä voisi olla Eetun kohdalla hyvinkin toimiva vaihtoehto. Esimerkiksi 

lukuteorian opiskeleminen voisi olla hyvä vaihtoehto, sillä se tarjoaa paljon materiaalia, 

todistukset ovat melko yksinkertaisia ja asia on helposti lähestyttävä. Myös analyysin ja 

geometrian taidot ovat yleishyödyllisiä ja matematiikassa olennaisia. Ne ovat myös 

aihealueita, joita voi havainnollistaa varsin hyvin ja joihin liittyy tarve ymmärtää asiat 

syvällisesti. Molempiin aihealueisiin kuuluu paljon materiaalia ja molempien 

opiskelemisen voisi aloittaa jo varhain. Tai vastaavasti edellä mainittujen tilalla voisi olla 

jokin muu Eetua itseä kiehtova matematiikan aihealue. Eetu osallistuisi siis muiden 

oppilaiden kanssa matematiikan tunneille, mutta samaan aikaan hän siinä sivussa 

opiskelisi jo hieman syvällisempiä tai täysin kirjan aihealueista poikkeavia asioita. 

Syvemmälle edenneitä aiheita voisi olla aivan hyvin kaksikin, jolloin ne etenisivät 

rinnakkain ja tukisivat parhaimmillaan toisiaan. Tärkeä huomioitava asia on iän myötä 

lisääntyvä Eetun oma vastuu opintojen suunnittelusta. Aluksi niitä ohjaa opettaja, mutta 



52	  
	  

	  

myöhemmin Eetu voi alkaa itse pohtia itseään kiinnostavia erikoisaloja. Opettaja voisi 

esitellä erilaisia vaihtoehtoja, joista Eetu voisi sitten valita. 

Lukiovaiheessa Eetun kaltaisella lahjakkaalla opiskelijalla voi olla jo hyvinkin 

edistyneet taidot ja tiedot. Hän voi olla perehtynyt johonkin tiettyyn asiaan syvällisemmin 

kuin opettajansa. Tässä vaiheessa opiskelussa olisi hyvä tilaisuus pyrkiä vahvistamaan 

vielä opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskelijaa voisi kannustaa tiedon kriittiseen 

tarkasteluun ja omatoimiseen työskentelyyn. Tiedon kriittinen tarkastelu on 

matematiikassa hyvin olennaista. Sitä voi harjoitella muun muassa etsimällä tietoa 

erilaisista lähteistä, lähteiden luotettavuutta pohtimalla ja omia ratkaisuja arvioimalla. 

Aiemmin hankittuja tietoja voisi opetella soveltamaan muissakin aineissa. Oman, pienen 

tutkielman laatiminen antaisi opiskelijalle tilaisuuden hyödyntää ja esitellä omat taitonsa. 

Samalla hän saisi kokea, millaista on olla tutkija, ja esittää omia tuloksiaan muulle 

tiedeyhteisölle. 

Eetun kaltaisen lahjakkaan oppilaan opintojen ajatteleminen kauas tulevaisuuteen on 

varsin haastava tehtävä ja sen vuoksi en näe tarpeelliseksi tehdä vielä kovin tarkkoja 

suunnitelmia Eetun varalle. Emmehän kykene ennustamaan, mitä tulee tapahtumaan. 

Hänen kehityksensä ja kiinnostuksensa arvioiminen tekee tulevaisuuden suunnittelusta 

vaikeaa. Eetun tapauksessa pidän melko todennäköisenä, että hän voisi suuntautua 

matematiikan tai luonnontieteiden alalle. Hän on jo tässä vaiheessa hyvin kiinnostunut 

matematiikasta, maantieteestä ja muista luonnontieteistä. Jos innostus pysyy yllä, 

olettaisin hänen suuntautuvan kyseiseen suuntaan. Mutta aivan yhtä hyvin hänestä voi 

tulla jalkapalloilija tai kirjailija. 

5.3.1 Eetun salamapelituokioiden oppimissuunnitelma 

Tämän suunnitelman tarkoituksena on ohjata Eetun salamapelituokioiden sisältöä 

lähitulevaisuudessa. Suunnitelma perustuu kokemukseeni Eetun taidoista ja se on suuntaa 

antava. Suunnitelma antaa myös vinkkejä myöhemmin käsiteltäviin asioihin. Kuten 

muitakin suunnitelmia, myös tätä on arvioitava ja tarkasteltava eri tahojen kanssa aika 

ajoin. Tällä tavoin varmistetaan, että suunnitelma pysyy ajan tasalla ja siihen voidaan 

kirjata mahdolliset muutokset ja huomiot. 
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Lähitulevaisuudessa Eetun salamapelituokioilla käsitellään karttaa, binomikaavaa, 

yhtälön ratkaisemista ja todennäköisyyslaskentaa. Karttaan tutustutaan sitä lukemalla ja 

sellainen itse laatimalla. Opetus tapahtuu osittain ulkona ympäristöä havainnoimalla. 

Samalla harjoitellaan kompassin käyttöä ja opitaan karttaan liittyviä käsitteitä (suunta, 

etäisyys, kulma, napakoordinaatit jne.). Myöhemmin paperilla opiskellaan kulmia ja 

monikulmioita. Binomikaavaa käsitellään aluksi klassisella gnomon-kuviolla ja legoilla. 

Yhtälöitä opetellaan ratkaisemaan tasapainovaakaa hyödyntäen. Oppilas havaitsee hyvin 

nopeasti, että jos tasapainossa olevaan vaakaan tehdään sama asia molemmille puolille, 

niin tasapaino säilyy. Vaakaa hyödyntäen tehdään yhteenlasku-, kerto- ja 

jakolaskuharjoituksia. Tämän jälkeen opetellaan ratkaisemaan lineaarisia yhtälöitä. 

Todennäköisyyslaskenta aloitetaan puhumalla mahdollisista ja mahdottomista 

vaihtoehdoista eli tapauksista. Sen jälkeen lapsen kanssa puhutaan siitä, että 

todennäköisyys on laskettavissa ja se on aina nollan ja yhden välissä oleva luku. Opetus 

etenee perinteisiin noppapeleihin ja "pussissa on n mustaa palloa"-leikkeihin. Lisäksi 

opiskellaan toistokokeita, kombinatoriikan alkeita ja binomijakaumaa. 

Myöhemmin Eetun kanssa voi käsitellä esimerkiksi Pythagoraan lausetta, piitä ja sen 

yhteyttä ympyrään, Eulerin lausetta, kellonaika-aritmetiikkaa, Möbiuksen lehteä ja 

kolmio- ja alkulukuja tai muita vastaavia asioita. Opiskeltavat asiat voivat olla 

haastaviakin, mutta pääasia on, että ne käsitellään Eetun kanssa hänen tasolleen sopivalla 

tavalla. 
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6. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

6.1 Reliaabelius 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Se kertoo siis, kuinka 

hyvin mittaus tai tutkimus antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Jos kaksi arvioijaa päätyy 

samaan tulokseen tai jos kahdella eri tutkimuskerralla saadaan sama tulos, voidaan tulos 

todeta reliaabeliksi. Laadullisen tutkimuksen reliaabeliutta voidaan lisätä selittämällä 

mahdollisimman tarkasti, mitä tutkimuksessa on tehty.  (Hirsjärvi, Remes ym. 2008, 226-

227.) 

Tutkimuksen reliabiliteettia parantaakseni annoin lahjakasta koeoppilasta koskevan 

kohdan luettavaksi hänen isälleen, jolloin vältyttiin virheellisiltä haastattelijan 

tulkinnoilta. Luotettavuuteen pyrittiin myös monipuolisilla tiedonhankintamenetelmillä. 

Keräsin tietoa koeoppilaistani haastattelemalla, havainnoimalla ja opettamalla heitä vielä 

itsekin. Koska kaikki opetustuokiot videoitiin ja niistä kirjoitettiin päiväkirjaa, minun oli 

mahdollista palata tuokioiden tapahtumiin ja varmistaa videoilta erinäisiä asioita. 

6.2 Validius 

Tutkimuksen validius tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä on ollut 

tarkoituskin mitata. Mittarit ja menetelmät aiheuttavat tuloksiin joskus virhettä, koska ne 

eivät vastaa tutkijan luuloista huolimatta tutkittavaa todellisuutta. Validiutta voidaan 

lisätä käyttämällä mahdollisimman monia tutkimusmenetelmiä. (Hirsjärvi, Remes ym. 

2008, 226-228.) 
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Tutkimuksessa tutkittiin juuri sitä, mitä oli tarkoituskin tutkia. Haastatteluissa 

keskityttiin niihin seikkoihin, joita haluttiinkin selvittää. Salamamenetelmän 

soveltuvuudesta lahjakkaan oppilaan opetukseen oli olemassa jo etukäteen aavistus, joka 

osoittautui oikeaksi. Tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää kaikkiin lahjakkaisiin lapsiin, sillä 

tässä tutkimuksessa keskityttiin vain yhteen tapaukseen. 
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7. POHDINTA 

Tässä luvussa kerron Eetun omia mietteitä salamapeliopetuksesta ja muustakin 

kouluopetuksesta. Lisäksi pohdin salamamenetelmää osana sekä lahjakkaan että 

muidenkin oppilaiden opetusta. Lopuksi esitän muutamia ideoita, kuinka tutkimusta 

voitaisiin jatkaa. 

Omien sanojensa mukaan Eetu piti salamatuokioilla käymisestä. Ne poikkesivat 

normaalista kouluopetuksesta melko paljon ja niillä sai oppia sellaisia asioita, joista ei 

vielä tiennyt mitään. Tuokioiden ajankohtaan oppituntien aikana hän vaikutti olevan 

tyytyväinen. Joskus häntä huolestuttaa, ehtiikö hän tehdä yhtä paljon tehtäviä kuin toiset. 

Mutta kertomansa mukaan hän saa yleensä toiset pian kiinni. Välituntisin Eetun mielestä 

on kiva pelata ja leikkiä pihalla, joten tuokioita ei olisi hyvä pitää niiden aikana. Tuokiolla 

käsitellyistä asioista Eetu oli sitä mieltä, että vaikeustaso oli hyvä. Toiset asiat olivat hänen 

mukaansa helpompia ja toiset vaikeampia. Salamatuokion työtapoihin Eetu vaikutti 

olevan tyytyväinen. Hänen mielestään pelkät kirjan tehtävät käyvät tavallisilla 

matematiikan tunneilla tylsiksi. Toimintatunneista hän kertoi pitävänsä. Eetu kertoi 

pitävänsä itsenäisestä matematiikan opiskelusta, koska hän ei tarvitse opettajan apua vaan 

pystyy itse pohtimaan uudet asiat. Hän pitää yksin tekemisestä ja kertoi, ettei kaipaa 

vertaistukea. Vaikka Eetu etenee matematiikassa muiden edellä, hän kertoi silti 

seuraavansa opettajan opetuksen tunnin aluksi, koska se on hänen sanojensa mukaan 

"vähän kertausta". Kysyttyäni Eetulta, miltä tuntuu olla niinkin etevä esimerkiksi 

matematiikassa ja äidinkielessä, hän sanoi "vain osaavansa niin hyvin". Tulkitsin, että hän 

kokee oman lahjakkuutensa täysin luonnollisena asiana. Hänen mielestään muutkin 

voisivat saada parempia arvosanoja, jos harjoittelisivat enemmän. 

Nyt voidaankin kysyä, oppiiko Eetun kaltainen lahjakas oppilas joka tapauksessa vai 

onko käytettävällä opetusmenetelmällä merkitystä. Tätä asiaa lähestyttäessä on hyvä 
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huomioida, mikä on lahjakkaalle oppilaalle, tässä tapauksessa Eetulle, parasta. 

Salamaopetus mahdollistaa Eetulle opettajan jakamattoman huomion ja hän saa juuri 

hänen tarpeitaan vastaavaa opetusta. Mutta kuka oikein on oikea ihminen päättämään, 

mitä ja miten Eetulle tulisi opettaa? Sain mahdollisuuden osallistua Eetun opiskelua 

koskevaan palaveriin, jossa päivitettiin hänen henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa. 

Tuossa tilaisuudessa Eetulta kysyttiin, mitä mieltä hän on nykyisestä tilanteestaan 

koulussa. Eetu, kuten muutkin osapuolet, vaikuttivat olevan tyytyväisiä Eetun 

tilanteeseen. Mielestäni Eetu osaa jo itse vähitellen kertoa, mistä hän on kiinnostunut ja 

kuinka hän toivoisi opiskelunsa etenevän.  

Ulkopuolesta vaikuttaa siltä, että Eetu on hyvin kiinnostunut matematiikasta ja on 

matemaattisesti erittäin lahjakas. Ainakin me muut varmasti toivomme, että hänen 

kykynsä pääsevät oikeuksiinsa. On kuitenkin ilmeistä, että Eetu on muutenkin kuin 

matemaattisesti lahjakas. Kuinka hänen opiskeluaan siis pitäisi ohjata eteenpäin? On syytä 

pohtia, pitäisikö hänen osaamistaan kehittää myös näillä muilla lahjakkuusalueilla. 

Tokihan kouluopetus sitä tekeekin, mutta se, onko se riittävää, on vaikeampi kysymys. 

Voitaneen myös pohtia, kuinka suuressa vastuussa koulu on lahjakkuuksien 

kehittämisessä. Onko kouluopetuksen tehtävä taata hyvät perustaidot ja –tiedot ja jättää 

syvällisempi asioihin perehtyminen kodin vastuulle? 

Uskon, että salamamenetelmä voitaisiin ottaa osaksi koulujen ja päiväkotien 

matematiikan opetusta. Tulevana matematiikan opettajana ja luokanopettajana koen 

menetelmän laajemman käyttöönoton hyvänä ajatuksena. Salamamenetelmän periaatteita 

voitaisiin opettaa niin tuleville kuin nykyisillekin opettajille. Se, kuinka menetelmä 

tehdään tutuksi opettajille ja opettajaopiskelijoille, onkin eräs salamamenetelmän 

tulevaisuuden haasteista. Uskon, että lyhyitä tuokioita olisi mahdollista järjestää muun 

opetustyön yhteydessä. Esimerkiksi matematiikan tunneilla, kun muu luokka tekee 

tehtäviä, opettaja voisi pitää pari tuokiota luokan rauhallisessa nurkkauksessa. 

Menetelmän käyttöönottoa saattaakin rajoittaa juuri yksilöopetuksen haasteellisuus 

luokassa, jossa on vain yksi opettaja. Pienillä sovelluksilla se voitaisiin kuitenkin saada 

toimimaan. Salamamenetelmän periaatteisiin kuuluva kahdenkeskinen vuorovaikutus 

asettaa omat vaatimuksensa. Opettajan tulee olla oppilaan näkökulmasta helposti 

lähestyttävä ja luotettava aikuinen, jotta kontakti toimisi mahdollisimman hyvin. Lisäksi 

salamamenetelmä korostaa nimenomaan aikuisen ja lapsen välistä suhdetta, mutta ei tue 
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niinkään oppilaiden keskinäistä kommunikointia. Salamatuokioita voisivat pitää 

opettajien lisäksi myös muut oppilaat. Esimerkiksi ylemmillä luokilla olevat oppilaat 

voisivat pitää tuokioita alaluokkien kummioppilailleen tai oppilaat voisivat opetella 

pitämään tuokioita pareittain. 

7.1 Kuinka tästä voitaisiin jatkaa? 

Tutkimus jatkuu edelleen. Samat koeoppilaat jatkavat opiskeluaan 

salamamenetelmän keinoin. Jotta tutkimuksesta voitaisiin saada yleistettävämpiä tuloksia, 

pitäisi järjestää laajempi tutkimus suuremmalle otannalle. Vertaileva tutkimus isommalla 

otannalla voisi tuoda luotettavampia tuloksia siitä, kuinka salamamenetelmä toimii 

muihin menetelmiin verrattuna. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, oppivatko oppilaat 

ja etenkin lahjakkaat oppilaat millä tahansa menetelmällä, ja kuinka paljon opetuksessa 

käytettävä menetelmä vaikuttaa oppimistuloksiin. 

7.2 Lopuksi 

Kokeiltuani salamamenetelmää viiden erilaisen oppilaan kanssa olen sitä mieltä, että 

salamamenetelmä on hyvä lisä matematiikan opetusmenetelmien joukkoon. 

Salamamenetelmä huomioi oppilaan yksilölliset tarpeet ja mahdollistaa vuorovaikutuksen 

aikuisen kanssa. Koen, että oppilaan opetusta on salamamenetelmää käyttämällä erittäin 

helppo eriyttää ja nopeuttaa. Tutkimuksen koehenkilöt vaikuttivat oppivan heille 

opettamani asiat, ja heidän ajattelussaan oli nähtävissä merkkejä salamamenetelmän 

tuomista hyödyistä, kuten esimerkiksi nopean nimeämisen taidoista. Ei tietenkään voida 

aivan varmaksi sanoa, onko juuri salamamenetelmä oikea tai ainoa tapa opettaa 

esimerkiksi lahjakkaita oppilaita, mutta kannustaisin kaikkia lahjakkaiden opettajia ja 

vanhempia kokeilemaan sitä. Matematiikan oppimisen ilo on tarttuvaa, joten annetaan me 

aikuiset tuo ilon siemen myös nuoremmille sukupolville! 
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LIITTEET 

 
LIITE 1 Päiväkirja 
 

9.5.2011 klo 9.45-9.53 Pekka 
 
Kertasimme kahdes- ja kolmasosilla sekaluvun muuttamista murtoluvuksi. Pekka 

osasi nämä hyvin. 10 1/3 tuotti aluksi hankaluuksia, mutta myöhemmin se jo sujui 

hienosti. Lisäksi kertasimme murtolukujen yhteenlaskua (kolmas-, neljäs-, viides- ja 

kuudesosat). Sen Pekka osasi oikein sujuvasti. 

 

9.5.2011 klo 9.53-10.00 Timo 
 
Kertasimme kahdes- ja kolmasosilla sekaluvun muuttamista murtoluvuksi. Timo 

osasi nämä kahdesosilla hyvin. Kolmasosissa sattui muutamia virheitä, jotka kuitenkin 

opettajan avustuksella korjattiin. 10 1/3 ei tuottanut hankaluuksia. Lisäksi kertasimme 

murtolukujen yhteenlaskua (kolmas-, neljäs-, viides- ja kuudesosat). Tämän Timo osasi 

oikein sujuvasti. 

 

9.5.2011 klo 10.30-10.45 Eetu 

 

Eetu hymyili heti minut nähdessään, vaikka meillä olikin ensimmäinen yhteinen 

opetuskerta tänään. Hänellä riitti paljon kuulumisia kerrottavaksi. Kävimme Eetun kanssa 

läpi kymmenjärjestelmän taulukoinnin avulla, kuten aiemminkin on tehty. Lisäksi otimme 

muutamia laskuja, joissa Eetun tuli muuttaa kymmenjärjestelmän luvut "normaaleiksi 

luvuiksi". Eetu kuitenkin hoksasi heti, että luvut ovat aina samat. Eli hän tiesi, että me 

käytämme normaalisti kymmenjärjestelmää. Lopuksi kertasimme hieman aiempia 

lukujärjestelmiä (2, 3 ja 5). 

 

10.5.2011 klo 7.45- 7.55 Kaisa 

 

Tänään Kaisa ei jaksanut keskittyä kovin hyvin. Kertasimme sekaluvun muuttamista 

murtoluvuksi (kahdes- ja kolmasosat). Se onnistui hitaalla tahdilla, mutta muuten ihan 
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hyvin. Muutamia virheitäkin sattui. Lisäksi kertasimme murtolukujen yhteenlaskua, joka 

sujui Kaisalta hyvin.   

 

10.5.2011 klo 9.30-9.40 Eetu 

 

Eetu tuli tuokiolle oikein reippaana ja iloisena. Kertasimme potensseja. Aluksi 

palautimme mieleen, mitä potenssimerkintä tarkoittaa. Otimme harjoitukset molempiin 

suuntiin (2^n kertolaskuksi ja kertolasku muotoon 2^n). Lisäksi teimme noin 

kymmenkunta harjoitusta (esim. 2^4, 7^3, 9^2 jne.) Haastavimmatkaan tehtävät eivät 

tuntuneet tuottavan vaikeuksia Eetulle. 

 

10.5.2011 klo 9.45-9.53 Timo 

 

Timolla taisi olla tänään muuta mietittävää matikan lisäksi. Hän ei ehkä ollut niin 

keskittynyt kuin vaikkapa veljensä. Kertasimme, kuinka murtolukuja luetaan. Nämä Timo 

osasi hyvin alkutakeltelun jälkeen. Lisäksi kertasimme kolmen ja viiden kertotaulua. 

Kolmen kertotaulu meni hyvin. Viiden kertotaulua kokeiltiin sekalaisessa järjestyksessä, ja 

tässä Timolle tuli virheitä. 

 

10.5.2011 klo 9.53-10.00 Pekka 

 

Pekka vaikutti reippaalta tuokiolle tullessaan. Kertasimme, kuinka murtolukuja 

luetaan. Nämä Pekka osasi hyvin. Lisäksi kertasimme kolmen ja viiden kertotaulua. 

Molemmat kertotaulut menivät hyvin, todella nopeasti ja sujuvasti. Pekka vaikutti pois 

lähtiessään oikein iloiselta, koska tehtävät olivat sujuneet niin hyvin. 

 

10.5.2011 klo 10.05-10.15 Kalle 

 

Kalle tuli kesken Batman-leikkien iloisena tuokiollemme. Kertasimme sellaisia 

yhteenlaskuja, joita Juhani oli Kallen kanssa laskenut. Ja Kallehan osasi laskea todella 

hienosti ja lähes virheettömästi. 

 
12.5.2011 klo 8.45-8.55 Kaisa 
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Kaisa tuli tänään omatoimisesti ja reippaana tuokiollemme. Kertasimme, kuinka 

murtoluvut luetaan, ja Kaisa osasi kaikki moitteettomasti. Lisäksi kertasimme kolmen ja 

viiden kertotaulut, jotka sujuivat tosi jouhevasti. Kaisalle sattui vain muutama virhe, jotka 

hän osasi itse korjata. Kävimme kertotauluja läpi myös sekalaisessa järjestyksessä. 

 

12.5.2011 klo 9.45-9.52 Pekka 

Pekan mieli olisi tehnyt lähteä välitunnille, mutta hän tuli tuokioomme kuitenkin 

reippaasti. Uutena asiana otimme kuuden kertotaulun. Legojen avulla kävimme läpi 6*1, 

6*2, 6*3 ja 6*4. Pekka osasi sanoa luvut nopean vilauttamisen jälkeen hyvin. 

 

12.5.2011 klo 9.52-9.58 Timo 

Timo tuli tuokiolle reippaasti. Uutena asiana otimme kuuden kertotaulun. Legojen 

avulla kävimme läpi 6*1, 6*2, 6*3, 6*4, 6*5 ja 6*6. Pekka osasi sanoa luvut nopean 

vilauttamisen jälkeen hyvin. Luvun sanomisen jälkeen pyysin Timoa sanomaan sitä 

vastaavan kertolaskun. Nämä Timo hoksasi hyvin. Lukujen hahmottamisessa sattui 

joitakin virheitä. Timon ja Pekan tuokioissa olin opettajana hieman epävarma, koska tein 

salamapeliä ensimmäisen kerran ja en ollut aivan varma, kuinka kannattaisi toimia. 

 

12.5.2011 klo 10.00-10.10 Eetu 

Eetu oli taas tänään yhtä iloinen ja pirteä kuin ennenkin. Rakensimme legoista 

neliöitä ja kuutioita ja laskimme niiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Eetu osasi nämä heti. 

Merkitsimme laskutoimitukset paperille. Kun pyysin Eetua ilmaisemaan lausekkeen 3*3 

potenssimuodossa, hän ei heti oivaltanut, mistä oli kyse. Kun yksi saatiin onnistumaan, 

loput sujuivat hienosti. 

 

16.5.2011 klo 9.45-9.52 Timo 

 

Timo tuli tuokiolle reippaasti. Tänään kävimme läpi salamamenetelmällä kuuden 

kertotaulun kokonaan. Timo tunnisti luvut hyvin ja osasi sanoa vastaavat kertolaskut 

hienosti. 

 

16.5.2011 klo 9.53-10.00 Pekka 
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Pekka tuli tuokiolle reippaasti. Tänään kävimme läpi salamamenetelmällä kuuden 

kertotaulun kokonaan. Pekka tunnisti luvut melko hyvin ja osasi sanoa vastaavat 

kertolaskut hyvin 

 

16.5.2011 klo 10.05-10.15 Kalle 

 

Kalle tuli tuokiolle reippaasti. Kävimme läpi laskut 6+1, 6+2, ..., 6+10. Kalle tunnisti 

luvut hyvin ja osasi sanoa vastaavat yhteenlaskut hienosti. 

 

16.5.2011 klo 10.20-10.30 Eetu 

 

Eetun syntymäpäivä. Eetun kanssa laskimme muutaman neliön pinta-alat ja yhden 

kuution tilavuuden. Samalla harjoittelimme potenssimerkinnän käyttämistä. Yksi tehtävä 

tehtiin kirjainlaskentaa hyödyntäen. Lisäksi piirsimme neliön ja kuution. Näiden 

piirtäminen ei ollut Eetulle tuttua, mutta hän selviytyi hienosti.   

 

17.5.2011 klo 7.50-8.00 Kaisa 

 

Kaisa tuli tuokiolle väsyneenä. Tänään kävimme läpi salamamenetelmällä kuuden 

kertotaulun 6*7 asti. Kaisa tunnisti luvut melko hyvin ja osasi sanoa vastaavat kertolaskut 

hyvin. Tuokion lopuksi Kaisa tokaisi: "Tämäpäs virkisti". Se oli mukava kuulla! 

 

17.5.2011 klo 9.30-9.40 Eetu 

 

Eetu tuli tänään tuokiolle iloisena ja reippaana niin kuin aina. Huomasin tänään, että 

meille on syntynyt hyvä yhteistyö ja molemmilla on tuokioilla tosi mukavaa. Eetun kanssa 

on kiva välillä vähän hassutellakin. Tänään kävimme samaa kantalukua olevien 

potenssien kertolaskua. Teimme ensin tehtäviä tyyliin 2^2*2^2*2^2. Eetu hoksasi 

välittömästi, että eksponentit lasketaan yhteen. Teimme muitakin vastaavia laskuja ja 

lopuksi kirjoitimme säännön: 2^m*2^n=2^(m+n). Kävimme myös nollan potenssin ja sen, 

ettei potenssimerkintä ole vaihdannainen. 
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17.5.2011 klo 9.45-9.50 Pekka 

 

Tänään kävimme kuuden kertotaulun vihkotehtävinä. Ensin 6*1,6*2,...,6*10 ja sitten 

10*6, 9*6 jne. Pekka osasi ensimmäisen vaiheen tosi hienosti. Toisessa vaiheessa oli 

muutamia hankalia kohtia, mutta hienosti päästiin loppuun asti. Pekka vaikutti tulevan 

tuokiolle reippaasti. 

 

17.5.2011 klo 9.50-9.55 Timo 

 

Tänään kävimme kuuden kertotaulun vihkotehtävinä. Ensin 6*1,6*2,...,6*10 ja sitten 

10*6, 9*6 jne. Timo osasi ensimmäisen vaiheen tosi hienosti. Toisessa vaiheessa vauhti 

hieman hidastui, mutta hienosti Timo tehtävät osasi. Timo tuli tuokiolle ihan mielellään. 

 

17.5.2011 klo 10.00-10.17 Kalle 

Kallen kanssa teimme vihkosta 6+1, 6+2, ..., 6+10 tehtävät. Nämä Kalle osasi 

järjestyksessä suorastaan salamannopeasti. Kun kysyin samoja laskuja sekoitetussa 

järjestyksessä, Kalle joutui selvästi miettimään enemmän ja myös virheitä sattui aika 

monta. Kalle kyllä laskee hienosti ja tuli tänään tuokiolle ihan reippaasti. Ja vaikka toisen 

sarjan tehtävät olivatkin haastavampia, Kalle jaksoi yrittää ja miettiä ilman apua. 

 

19.5.2011 klo 8.50-9.00 Kaisa 

 

Kaisa tuli tuokiolle iloisena ja virkeänä. Teimme legojen avulla ensin kuuden 

kertotaulua viidestä kymmeneen asti. Ne menivät ihan hyvin. Sitten kertasimme 

muutaman alkupään laskun, 6*2, 6*3 ja 6*4. Kaisa hahmotti lukuja ihan hyvin, muutamia 

virheitä sattui kyllä. 

 

19.5.2011 klo 9.45-9.53 Timo 
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Timo tuli tuokiolle taas kerran mielellään. Hänen kanssaan kävimme vihkotehtävinä 

kuuden kertotaulun. Järjestyksessä hän osasi kaikki virheettömästi. Sekalaisessa 

järjestyksessä tahti hidastui, mutta Timo onnistui kuitenkin hyvin. 

 

19.5.2011 klo 9.53-10.00 Pekka 

 

Pekka olisi lähtenyt mielellään välitunnille, mutta tuli tuokiolle kuitenkin reippaasti. 

Hänen kanssaan kävimme vihkotehtävinä kuuden kertotaulun. Järjestyksessä hän osasi 

kaikki virheettömästi. Sekalaisessa järjestyksessä tahti hidastui, mutta Pekkakin onnistui 

kuitenkin hyvin, kun helpotin vähän järjestystä. Ensin siis helpompia sekalaisesti ja sitten 

vähän haastavampia sekalaisesti. 

 

19.5.2011 klo 10.00-10.15 Eetu 

 

Eetu tuli tuokiolle hyväntuulisena, kuten aina. Tänään kävimme samaa kantalukua 

olevien potenssien jakolaskua. Eetu hoksasi säännön taas heti. Kirjaimilla laskeminen 

tuntuu Eetusta vähän vaikealta. Myös sääntöjen muodostaminen on vielä hapuilevaa, 

mutta se onkin ihan luonnollista, kun huomioi harjoituksen vähyyden. Tuokio sujui taas 

mukavasti ja Eetu osasi hienosti kaikki laskut. 

 

23.5.2011 klo 10.05-10.10 Kalle 

Kalle ei olisi halunnut tulla tänään tuokiolle. Lopulta hän kuitenkin suostui. 

Harjoittelimme lyhyen hetken verran 6+ laskuja. Kalle osasi paremmin kuin viimeksi. 

 

23.5.2011 klo 10.15-10.30 Eetu 

 

Eetun kanssa jatkettiin taas iloisin mielin. Kerrattiin potenssilaskuja. Ne sujuvat jo 

hyvin. Välillä tulee pieniä laskuvirheitä, mutta Eetu korjaa ne hyvin. Tänään tuli 

ensimmäisen kerran nollas potenssi. 

 

         24.5.2011 klo 7.45-7.55 Kaisa 
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Kaisa olikin tänään hyvissä ajoin koulun pihalla, ja pääsimme aloittamaan tuokion 

ajoissa. Kevään viimeisellä tuokiolla kerrattiin kuuden kertotaulua. Se sujuu Kaisalta jo 

melko hyvin. Tänään Kaisa myös malttoi keskittyä tehtäviin. 

 

24.5.2011 klo 9.30-9.45 Eetu 

 

Eetun kevään viimeisellä tuokiolla kerrattiin vielä vähän potenssilaskuja. Ne alkoivat 

sujua hyvin. Pientä hakemista vielä on, mutta se kuulunee asiaan. Lisäksi otimme 

lukujärjestelmien kertaamiseksi yhteenlaskuja binäärijärjestelmässä. Ne olivat Eetulle 

vaikeita. Koska järjestelmien käsittelemisestä on ehtinyt kulua jo hyvä tovi, Eetu ei oikein 

muistanut, kuinka binääriluvut muutetaan kymmenjärjestelmään. Ensimmäistä kertaa 

myös havaitsin hänessä pientä luovuttamista tai turhautumista. Syksyllä jatketaan siis! 

 

24.52011 klo 9.50-10.00 Pekka 

 

Pekka tuli tänään tuokiolle yksin, sillä Timo oli sairastunut. Pekan kanssa 

kertasimme edelleen kuuden kertotaulua, joka sujuikin Pekalta jo hienosti. Lopuksi 

kertasimme vielä muitakin kertotauluja, joita kevään mittaan on ollut esillä. Pekan piti 

miettiä aika kauan vastauksia, mutta oikeat vastaukset löytyivät lähes kaikkiin tehtäviin. 

 

24.5.2011 klo 10.05-10.10 Kalle 
 
Kalle tuli taas tuokiolle vastahakoisesti. Lopulta sovimme, että teemme kymmenen 

tehtävää. Kalle laskikin aivan oikein ja näppärästi kymmenen yhteenlaskua kertauksena 

kevään tuokioista. 

 
KEVÄTLUKUKAUSI PÄÄTTYY! 

 

SYYSLUKUKAUSI 2011 ALKAA! 

6.9.3011 klo 9.20-9.35 Eetu 

Eetun kanssa juteltiin kesän kuulumisista ja kerrattiin potensseja. Ne olivat aluksi 

vähän hukkuneet mielestä, mutta lopulta palautuivat varsin mallikkaasti. Eetusta huomaa, 
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ettei hän pyri muistamaan asioita ulkoa, vaan osaa miettiä ne aina uudelleen. Uutena 

asiana otimme potenssin potenssin. Se sujui melko hyvin. 

 

6.9.2011 klo 9.45-9.52 Timo 

Timon kanssa vaihdettiin kesän kuulumiset ja sen jälkeen mentiinkin jo neljäsosien 

pariin. Aluksi tutkittiin puisia neljäsosapaloja ja sitten pyysin häntä rakentamaan erilaisia 

murto- ja sekalukuja palikoilla. Timo onnistui näissä todella hienosti. Hän myös osasi 

kirjoittaa taululle neljäsosan ja kolme neljäsosaa. Sekaluvun kirjoittaminen ei muistunut 

mieleen. 

 

6.9.2011 klo 9.52-10 Pekka 

Pekan kanssa vaihdettiin kesän kuulumiset ja sen jälkeen mentiinkin jo neljäsosien 

pariin. Aluksi tutkittiin puisia neljäsosapaloja ja sitten pyysin häntä rakentamaan erilaisia 

murto- ja sekalukuja palikoilla. Pekka onnistui näissä todella hienosti. Hän myös osasi 

kirjoittaa taululle neljäsosan ja kolme neljäsosaa. Sekaluvun kirjoittaminen ei muistunut 

mieleen. 

 

6.9.2011 klo 10.45-10.55 Kaisa 

Kaisan kanssa vaihdettiin kesän kuulumiset ja sen jälkeen mentiinkin jo neljäsosien 

pariin. Aluksi tutkittiin puisia neljäsosapaloja ja sitten pyysin häntä rakentamaan erilaisia 

murto- ja sekalukuja palikoilla. Kaisa onnistui näissä todella hienosti. Hän myös osasi 

kirjoittaa taululle neljäsosan ja kolme neljäsosaa. Sekaluvun kirjoittamisessa Kaisa kirjoitti 

ensin 4/4 1/4 (yksi kokonainen ja yksi neljäsosaa), mutta pienen muistuttelun jälkeen 

oikea merkintätapa löytyi hienosti. Kaisa oli yhtä puhelias kuin aiemminkin :) 

 

7.9.2011 klo 8.46-8.52 Pekka 

Pekka osasi hienosti nimetä kuvasta murto- ja sekalukuja pikaisen vilauttamisen 

jälkeen. Sen jälkeen harjoittelimme sekalukujen muuttamista murtoluvuksi. Nämäkin 

Pekka osasi hienosti. Mietintäaikaa tosin tarvittiin. 

 

7.9.2011 klo 8.52-9.00 Timo 

Timokin onnistui samoissa tehtävissä kuin Pekka aivan yhtä hyvin. 
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7.9.2011 klo 9.05-9.20 Eetu 

Eetu oli taas tapansa mukaisesti hyvällä tuulella. Eetun kanssa harjoittelimme 

hieman käden hienomotoriikkaa piirtämällä kolmiuloitteisia kappaleita (kuutio, pyramidi 

ja särmiö). Apua Eetu tarvitsi katkoviivojen eli kappaleen taakse jäävien särmien 

piirtämiseen. Lisäksi Eetu rakensi legoilla kuution, jonka tilavuus oli 27 palikkaa. 

 

8.9.2011 klo 8.47-8.53 Timo 

Timon kanssa kävimme läpi sekaluvun muuttamista murtoluvuksi neljäsosilla. Timo 

tarvitsi miettimisaikaa, mutta tehtävät onnistuivat ihan hyvin. Harjoittelemme vielä ensi 

kerralla. Timo tuli tuokiolle taas reippaana ja hyväntuulisena. 

 

8.9.2011 klo 8.53-9.00 Pekka 

Pekan kanssa muutimme sekalukuja murtoluvuiksi. Tehtävät onnistuivat ihan hyvin, 

tosin aikaa hän tarvitsi miettimiseen. Jatkamme harjoittelua ensi kerralla. Pekka oli taas 

iloinen, reipas koululainen. 

 

8.9.2011 klo 9.15-9.25 Eetu 

Eetun kanssa aloitimme tänään uuden aiheen, olemme menossa kohti karteesista 

tuloa ja funktiota.  Tänään tutustuimme hieman joukko-oppiin. Annoin Eetulle kortteja, 

joissa oli erilaisia kulkuneuvoja. Aluksi korteissa oli automerkkejä ja Eetu nimesi joukon 

"autoiksi". Sitten lisäsin pöydälle metron, junan, polkupyörän ja raitiovaunun. Sitten Eetu 

nimesi koko joukon kulkuneuvoiksi. Ja näin jatkoimme jonkin aikaa. Eetu osasi heti 

nimetä joukot hyvin, hänellä oli jopa useampiakin vaihtoehtoja. Puhuimme myös siitä, 

kuinka joku joukko sisältyy toiseen joukkoon (autot kuuluvat kulkuneuvojen joukkoon). 

Tämän jälkeen pelasimme leikkiä "Arvaa, mitä eläintä ajattelen". Toinen siis mietti jotain 

eläintä, ja toinen yritti saada sen selville kyselemällä kysymyksiä, joihin voisi vastata 

"kyllä" tai "ei". Eetu oli heti ns. juonessa mukana ja leikki onnistui todella hyvin. Meillä oli 

Eetun kanssa oikein mukava tuokio! 

 

8.9.2011 klo 9.45-10.00 Kaisa 
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Kaisa tuli tuokiolle matikan tunnilta, jolla oli kuulemma melkein nukahtanut. Kaisan 

kanssa harjoittelimme sekaluvun muuttamista murtoluvuksi neljäsosilla. Alku sujui 

Kaisalta hyvin, mutta kohdassa 7 1/4 tuli ongelmia. Palauttelimme mieliin neljän 

kertotaulua ja loppu sujui hieman paremmin. Välillä Kaisa alkoi arvailla. Kun sekaluvut 

olivat sekalaisessa järjestyksessä, virheitä tuli aika paljon. Jatkamme siis harjoittelua ensi 

kerralla! 

 

13.9.2011 klo 9.20-9.25 Eetu 

Eetu tuli tuokiolle tänään suoraan 1500 metrin juoksusta. Hän oli aivan puhki, mutta 

aloitimme tuokion normaalisti. Huomasin Eetusta kuitenkin pian, ettei hän oikein pysty 

keskittymään. Kun kysyin vointia, hän valitteli kovaa päänsärkyä ja lievää pahaa oloa. 

Niinpä keskeytimme tuokion ja Eetu pääsi lepäilemään. 

 

13.9.2011 klo 10.45-11 Kaisa 

Kaisan kanssa kävimme läpi murtoluvun muuttamisen sekaluvuksi neljäsosilla. 

Näistä Kaisa selviytyi todella hyvin. Sekoitetussa järjestyksessä olevissa tehtävissä tuli 

muutama virhe, mutta lopulta saimme nekin korjattua. Kaisa tuntui olevan itsekin iloinen 

hyvin menneestä tuokiosta ja vaikutti muutenkin pirteältä ja reippaalta. 

 

14.9.2011 klo 8.45-8.52 Timo 

Timo tuli veljensä kanssa tuokiolle ajoissa ja reippaana syysmyrskystä huolimatta. 

Harjoittelimme murtoluvun muuttamista sekaluvuksi neljäsosilla. Nämä tehtävät 

onnistuivat Timolta todella hyvin, lähes virheettä ja nopealla tahdilla. 

 

14.9.2011 klo 8.52-9.00 Pekka 

Pekka oli taas oma iloinen itsensä. Harjoittelimme murtoluvun muuttamista 

sekaluvuksi neljäsosilla. Pekka onnistui tehtävissä hienosti. Välillä hän tarvitsi melko 

paljon miettimisaikaa, mutta vastaus oli oikea. Pari virhettä. 

 

14.9.2011 klo 9.05-9.20 Eetu 

Eetu oli toipunut edellispäivän päänsärystä ja pääsimme taas jatkamaan 

tuokioitamme. Otimme esille viimeksi käyttämämme kulkuvälinekortit. Laitoimme ne 
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kahden valkoisen paperin päälle. Sitten kerroin Eetulle, että tässä on meidän joukkomme: 

kulkuvälineet (ja pari lintua). Sitten kysyin Eetulta, mitä osajoukko voisi tarkoittaa, ja hän 

vastasi, että osaa tästä joukosta. Pyysin häntä ympyröimään värikynällä osajoukon 

alkuperäisestä joukostamme. Hän teki sen aivan oikein. Mietimme myös muita 

osajoukkoja. Sen jälkeen otimme kaksi pienempää joukkoa, ja Eetu muodosti niistä 

yhdisteen aivan oikein. Leikkausta hän ei keksinyt itse, mutta kerrottuani asian hänelle, 

hän osasi muodostaa sen kahdesta joukosta. Tuokio sujui taas kerran hyvin ja Eetu oli 

aktiivisesti mukana. 

 

15.9.2011 klo 8.45-8.52 Timo 

Timo onnistui sekaluvun muuttamisessa murtoluvuksi tosi hienosti. Hän ratkaisee 

tehtävät nopeasti ja sujuvasti. 

 

15.9.2011 klo 8.52-9.00 Pekka 

Pekka onnistui hyvin järjestyksessä luetelluista sekalukutehtävistä. Sen sijaan 

sekoitetussa järjestyksessä tulleet tehtävät olivat selvästi vaikeampia ja vaativat enemmän 

pohdinta-aikaa. 

 

15.9.2011 klo 9.15-9.30 Eetu 

Eetun kanssa otimme vielä joukko-oppitehtäviä lukujoukoilla. Hän osasi hienosti 

ottaa yhdisteet, leikkaukset ja osajoukkoja. Hän jopa halusi itse keksiä joukkoja ja niiden 

leikkauksia ja yhdisteitä. Kun piirsin yhdisteen ja leikkauksen, Eetu sanoi heti, että: 

"Tuohan on leikkaus". En ollut edes ehtinyt kysyä asiaa. Lopputuokiolla Eetu piirsi 

perheenjäsenensä kuvat ensi kertaa varten. Tuokio sujui taas kerran oikein hyvin. 

 

15.9.2011 klo 9.45-9.50 Kaisa 

Kaisalta sujui tosi hyvin sekalukutehtävät. Sekoitettu järjestys oli selvästi vaikeampi, 

mutta hienosti Kaisa sai niihinkin oikeat vastaukset. Tuokio sujui hyvin, hieman oli ehkä 

keskittymisvaikeutta. 

 

20.9.2011 klo 9.20-9.35 Eetu 
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Eetun kanssa kävimme karteesista tuloa. Olin kopioinut jokaisesta perheenjäsenestä 

viisi kappaletta ja tehnyt jokaista nimeä kohti viisi nimilappua. Pyysin Eetua 

muodostamaan kaikki mahdolliset parit, jotka näistä kuvista ja nimistä voisi muodostaa. 

Eetu osasi tämän hyvin. Hän teki homman systemaattisesti. Lopussa Eetu alkoi riehaantua 

(ensimmäistä kertaa), joten kun aikakin oli jo lopussa, lopetimme tuokion. 

 

20.9.2011 klo 9.45-9.52 Timo 

Timo tuli reippaasti tuokiolle. Kävimme läpi murtolukuja, 1/2=?/4 jne. Nämä Timo 

osasi todella hyvin. Hän ei osannut selittää laskusääntöä, vaikka selvästi sen tajusikin. 

Samoin puisilla palikoilla murtoluvut näyttivät olevan hallussa. 

 

20.9.2011 klo 9.52-10.00 Pekka 

Pekkakin tuli tuokiolle iloisena omana itsenään. Hänkin suoriutui tehtävistä hyvin, 

vaikkakin selvästi veljeään hitaammin ja epävarmemmin. Pekalle tuli yksi kohta 

(14/2=?/4), josta hän ei omin voimin selvinnyt. 

 

21.9.2011 klo 8.45-8.52 Pekka 

Tänään teimme samanlaisia tehtäviä kuin eilen, paitsi toisin  päin. Siis 2/4=?/2. 

Pekka osasi nämä tehtävät hyvin. Aluksi kertasimme viimekertaista ja sekin sujui hyvin. 

 

21.9.2011 klo 8.52-9.00 Timo 

Timolla samat tehtävät kuin Pekalla. Hän suoriutui tehtävistä todella hyvin. 

 

21.9.2011 klo 9.05-9.20 Eetu 

Eetun kanssa piirsimme edellisen kerran karteesisen tulon koordinaatistoon. Eetu 

suoriutui tehtävästä hienosti ilman apua. Hän tiesi heti, että pareja on yhteensä 25, koska 

5*5=25. Lisäksi otimme karteesista tuloa ihan oikeilla lukujoukoilla. Nämäkin Eetu osasi 

hienosti. Hän jopa kyseli, että mitä on A:n karteesinen tulo itsensä kanssa jne... Taas ihan 

lopputuokiolla Eetu alkoi vähän normaalista poiketen muuttua levottomammaksi. 

 

22.9.2011 klo 8.45-9.52 Timo 
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Timon kanssa jatkoimme murtolukuja. Annoin hänelle salapoliisitehtäväksi selvittää, 

mitä murtolukuja pöydälle asetetut eriväriset palat esittävät. Hän tutkaili kasoja (toisessa 

oli viidesosat ja toisessa kuudesosat). Ensiksi hän oli sitä mieltä, että viidesosat olivat 

kuudesosia. Pyysin häntä kokoamaan niistä kokonaisen, jolloin hän heti tajusi, että nehän 

olivatkin viidesosia. Kuudesosien tunnistaminen oli tämän jälkeen helppoa. Lisäksi 

teimme perinteisiä luukun alta tunnistamisleikkejä, jotka onnistuivat hienosti. Lopuksi 

vielä joitakin yhteen- ja vähennyslaskuja murtolukupaloilla. Timon tuokio onnistui 

hienosti. 

 

22.9.2011 klo 8.52-9.00 Pekka 

Pekan kanssa jatkoimme murtolukuja. Annoin hänelle salapoliisitehtäväksi selvittää, 

mitä murtolukuja pöydälle asetetut eri väriset palat esittävät. Pekka kokosi heti paloista ja 

ympyrät ja sanoi murtoluvut aivan oikein. Hän, kuten veljensäkin, ymmärsi, että viidesosa 

on suurempi kuin kuudesosa. Pekan tunnistamistehtävät sekä yhteen- ja vähennyslaskut 

sujuivat tosi hienosti. Hän myös osasi itse muodostaa paloista annettuja murto- tai 

sekalukuja. 

 

22.9.2011 klo 9.15-9.30 Eetu 

Eetun kanssa käsittelimme funktiota. Laitoimme kuvat ja nimet joukoiksi paperin 

päälle. Pyysin Eetua yhdistämään oikean kuvan ja nimen. Keskustelimme siitä, että 

jokaisella ihmisellä on tasan yksi etunimi. Hän keksi, että myös esim. valtioilla tai 

maanosillakin on vain yksi nimi. Sitten Selitin Eetulle funktion periaatteen. Lisäksi teimme 

vielä yhteenvedon karteesisesta tulosta ja funktiosta joukkojen ja viivojen avulla. Tuokio 

sujui hyvin. 

 

22.9.2011 klo 9.45-10.00 Kaisa 

Kävimme läpi murtolukuja, 1/2=?/4 jne. Nämä Kaisa osasi hyvin. Hän käytti 

apunaan piirakkapalikoita. Lisäksi kävimme läpi samat tehtävät toisinpäin, eli 2/4=?/2. 

Näistäkin Kaisa selvisi hyvin. Kaisa puuhasteli palikoilla, mutta keskittyi silti ihan hyvin 

tehtäviin ja onnistuikin niissä hyvin. 

 

27.9.2011 klo 9.20-9.35 Eetu 



73	  

	  

Eetu tuli tuokiolle reippaasti ja hymyilevänä. Aluksi korjasimme virheen 

potenssitehtävissä. Olin epähuomiossa opettanut Eetulle väärin eksponentin potenssin. 

Korjasimme sen. Eetu muisti potensseja ihan hyvin, ei tosin aivan virheettömästi. 

Havaitsin Eetussa taas pientä levottomuutta näiden tehtävien kohdalla. Kun sitten 

siirryimme leikkelemään maitotölkkejä seuraavaa aihettamme varten, hän selvästi 

keskittyi tehtäväänsä paremmin. Samalla kun teimme mekaanista leikkaustyötä, 

juttelimme esimerkiksi maitotölkin tilavuuden laskemisesta. Sen Eetu osasi kertoa aivan 

oikein. Hän myös tiesi tölkin tilavuuden (1 litra). Kun kerroin, että tölkkejä on 25 

kappaletta ja niistä tehdään neliö, Eetu sanoi saman tien, että silloin se tekee viisi kertaa 

viisi tölkkiä. Työskentely sujui hyvin. 

 

27.9.2011 klo 9.45.-9.52 Timo 

Timo tuli tuokiolle reippaana kuten ennenkin. Teimme viidesosiin liittyviä 

vihkotehtäviä. Timo muutti kaikki sekaluvut aivan oikein murtoluvuiksi. Yhtään virhettä 

ei tullut, ja vauhtikin oli hyvä. Timo ei taaskaan osannut selittää, kuinka hän tehtävät 

ratkaisee. 

 

 

27.9.2011 klo 9.52-10.00 Pekka 

Pekka tuntui olevan hyvällä tuulella tämän päivän tuokiolla. Hänkin suoriutui 

viidesosasekalukujen muuttamisesta murtoluvuiksi aivan mainiosti. Pari virhettä tuli, 

mutta hän osasi itse korjata ne. Vauhti ei ollut aivan yhtä nopea kuin veljellään. Pekka ei 

taaskaan osannut selittää, kuinka hän tehtävät ratkaisee. 

 

27.9.2011 klo 10.45-11.00 Kaisa 

Kaisalla oli taas paljon kerrottavaa viikonlopusta ja kaikista muistakin kuulumisista. 

Annoin hänelle salapoliisitehtäväksi selvittää, mitä murtolukuja pöydälle asetetut 

eriväriset palat esittävät. Aluksi Kaisa yritti arvata, mitä murtolukuja palat olisivat. 

Kehotin häntä tutkimaan tarkasti, minkä jälkeen hän muodosti paloista ympyrät ja sanoi 

murtoluvut aivan oikein. Kun kysyin, kumpi on suurempi (viides- vai kuudesosa), Kaisa 

vastasi aluksi väärin. Sitten kehotin häntä taas tutkimaan paloja tarkemmin. Oikea vastaus 

tulikin näin. Kaisan tunnistamistehtävät ja yhteen- ja vähennyslaskut sujuivat tosi 
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hienosti. Hän myös osasi itse muodostaa paloista annettuja murto- tai sekalukuja. Lopuksi 

teimme vielä vihkotehtävät, joissa sekaluku piti muuttaa murtoluvuksi. Näistäkin Kaisa 

selviytyi hyvin. Ainoastaan sekoitetussa järjestyksessä tuli muutama virhe. 

 

28.9.2011 klo 8.45-8.50 Pekka 

Viidesosilla murtoluvut sekaluvuiksi. Lähes virheetön suoritus. Hyvä nopeus ja 

iloinen  mieli. 

 

28.9.2011 klo 8.50-8.55 Timo 

Viidesosilla murtoluvut sekaluvuiksi. Timo vaikutti väsyneeltä ja virheitä sattui 

monta. Välillä mukaan hyppäsivät kolmasosatkin. 

 

28.9.2011 klo 9.05-9.15 Eetu 

Teimme maitotölkkipeliimme purkkien pohjalle tulevat laput. Eetu oli oiva 

keksimään hyviä pisteen menetyksiä tai muita vastaavia. Kertasimme hiukan negatiivisten 

lukujen yhteen- ja vähennyslaskua sekä kertolaskua, ja hyvinhän ne sujuivat. 

 

29.9.2011 klo 8.45-8.52 Timo 

Timon kanssa teimme murtolukujen yhteenlaskuja kahdes-, kolmas-, neljäs-, viides- 

ja kuudesosilla. Nämä tehtävät sujuivat Timolta suorastaan loistavasti. Ei yhtään virhettä. 

Sen jälkeen piirsin paperille neliön ja Timo osasi nimetä sen neliöksi ihan oikein. Annoin 

hänelle kynän ja kysyin häneltä, kuinka neliöstä saadaan otettua neljäsosa. Aluksi tehtävä 

oli Timolle vaikea, mutta kun kehotin ottamaan mallia ympyrästä, hän onnistui siinä 

hyvin. Hän ei itse keksinyt toisenlaista tapaa jakaa neliötä neljään osaan. Kun piirsin 

paperille seuraavaksi 8 mustikkaa, hän osasi ottaa niistä neljäsosan. Tuokio sujui 

rauhallisesti. 

 

29.9.2011 klo 8.52-9.00 Pekka 

Pekan kanssa teimme murtolukujen yhteenlaskuja kahdes-, kolmas-, neljäs-, viides- 

ja kuudesosilla. Nämä tehtävät sujuivat Pekalta suorastaan loistavasti. Sen jälkeen piirsin 

paperille neliön ja Pekka osasi nimetä sen neliöksi ihan oikein. Annoin hänelle kynän ja 

kysyin häneltä, kuinka neliöstä saadaan otettua neljäsosa. Hän jakoi neliön helposti 



75	  

	  

neljään osaan ja keksi vieläpä toisenkin tavan tehdä sen. Kahdeksasta mustikasta hän ei 

heti osannut ottaa neljäsosaa, mutta vinkin jälkeen se onnistui hyvin. Tuokio sujui hyvin. 

Kysyttyäni asiaa Pekka sanoi tehtävien olleen aika vaikeita. 

 

29.9.2011 klo 9.30.9.45 Eetu 

Eetun kanssa kokosimme maitotölkkipelimme. Sitten teimme vielä muutaman 

pistelappusen lisää ja aloimme pelata. Peli sujuikin hyvin ja olimme molemmat 

innostuneita siitä. Pisteiden lasku sujui sekin tosi hyvin. Minulla oli jossain vaiheessa peliä 

-1 pistettä ja jouduin vähentämään vielä kolme pistettä. Eetu osasi heti laskea päässään, 

että minulla olisi silloin pisteitä kaiken kaikkiaan -4. Näin jatkoimme ja teimme hyviä 

laskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. 

 

29.9.2011 klo 9.50-10.00 Kaisa 

Viidesosilla murtolukujen muuttaminen sekaluvuiksi. Tehtävät sujuivat todella 

hienosti. Jopa 21/4 meni nopeasti ja oikein. Pari virhettä, jotka korjattiin. Tuokio sujui 

hyvin, vaikka Kaisa joutuikin jättämään polttopallopelin pihalla kesken. 

 

4.10.2011 klo 9.20-9.35 Eetu 

Eetun kanssa pelasimme tänään maitotölkkipeliä. Peli sujui hyvin. Eetu osasi 

hienosti laskea yhteen- ja vähennyslaskut. Hänelle ei tuota minkäänlaisia vaikeuksia 

laskea negatiivisilla luvuilla. Eetu viihtyi mielestäni tuokiolla hyvin, mutta lähti reippaasti 

takaisin luokkaan tuokion päätyttyä. 

 

4.10.2011 klo 9.50-9.55 Timo 

Timo meinasi unohtaa tuokion, mutta tuli tuokiolle reippaasti huomattuaan asian. 

Hän vaikutti kuitenkin väsyneeltä ja tehtävätkään eivät sujuneet aivan niin hyvin kuin 

yleensä. Aloitimme tänään seitsemän kertotaulun powerpoint-esityksen avulla. Nyt legoja 

olisi jo niin paljon, että katsoin parhaaksi käyttää tietokonetta. Timon lukujen hahmotus 

oli tänään melko heikkoa ja virheitä sattui. Pääsimme kohtaan 7*6. 

 

4.10.2011 klo 9.55-10.00 Pekka 



76	  
	  

	  

Pekka näytti tulevan tuokiolle reippaammin kuin veljensä ja hän olikin tänään 

terävämpi. Aloitimme hänenkin kanssaan seitsemän kertotaulua. Lukujen tunnistus oli 

hänellekin hieman vaikeaa, mutta sujui huomattavasti paremmin kuin Timolta. Pekka 

osasi hyvin sanoa lukua vastaavan kertolaskun. Pääsimme kohtaan 7*8. 

 

4.10.2011 klo 10.45-11.00 Kaisa 

Kaisan kanssa meillä olikin tänään hyvä tuokio. Kaisa oli iloisella tuulella, kuten 

yleensä aina. Aluksi kertasimme murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja. Aluksi Kaisa 

vähän epäröi, mutta kun asia palautui mieleen, tehtävät onnistuivat hyvin. Seuraavaksi 

otimme hieman piirtämistehtäviä. Kaisa osasi ottaa neliöstä kolmella eri tavalla neljäsosan. 

Olin aivan yllättynyt. Sen jälkeen piirsin kahdeksan mustikkaa, joista Kaisa osasi heti ottaa 

neljäsosan. Samoin kävi kymmenen puolukan kanssa, kun tehtävänä oli ottaa niistä 

viidesosa. Todella antoisa tuokio! 

 

5.10.2011 klo 8.50-8.55 Pekka 

Tänään kävimme läpi seitsemän kertotaulun kokonaisuudessaan powerpointilta. Se 

sujui Pekalta jo melko hyvin. Muutamia virheitä sattui, mutta kyllä tehtäväkin oli aika 

hankala, kun luvut alkavat jo olla niin suuria. Pekka myös osasi kertoa vastaavat 

kertolaskut hyvin. Tuokio oli nopea, mutta saimme kaiken hyvin tehtyä. Ensi kerralla 

etenemme sitten vihkotehtäviin. 

 

5.10.2011 klo 8.55-9.00 Timo 

Tänään kävimme kokonaisuudessaan läpi koko seitsemän kertotaulun 

powerpointilta. Nyt tämä sujui Timolta jo paremmin kuin viimeksi. Virheitäkin sattui, 

mutta ei ihmekään, kun luvut olivat jo niin suuria. Timo osasi sanoa vastaavat kertolaskut 

hyvin. Tuokio sujui kuten tähänkin asti eli hyvin. 

 

5.10.2011 klo 9.05-9.20 Eetu 

Eetun kanssa pelasimme maitotölkkipeliä, tällä kertaa tavoitteena oli saada 

mahdollisimman vähän pisteitä. Pelaaminen sujui taas kerran tosi hyvin. Eetu osasi 

suorastaan loistavasti laskea pistemäärät. Nyt negatiivisten lukujen laskutoimituksia oli 
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enemmän kuin viimeksi. Eetu osasi myös tosi hyvin päätellä, mihin ruutuihin hänen 

kannattaisi tähdätä jne. 

 

6.10.2011 klo 8.50-8.55 Timo 

Teimme seitsemän kertotauluun liittyvät vihkotehtävät. Järjestyksessä olleet tehtävät 

sujuivat melkein loppuun asti sujuvasti ja virheittä. Lopussa pari virhettä, jotka korjattiin. 

Sekoitettu järjestys sujui sekin hienosti. Olin jopa hieman yllättynyt, sillä olin ajatellut, että 

tämä kertotaulu olisi vaikeampikin. 

 

6.10.2011 klo 8.55-9.00 Pekka 

Myös Pekan kanssa teimme seitsemän kertotaulun vihkotehtävät. Ensimmäiset neljä 

tehtävää sujuivat hyvin, mutta sitten alkoi takellella. Pekalle sattui paljon virheitä ja hän 

alkoi ehkä arvailla vastauksia. Kun teimme järjestyksessä olleet tehtävät uudestaan, ne 

sujuivat jo paljon paremmin. Emme tehneet vielä sekoitettua järjestystä lainkaan. 

 

11.10.2011 klo 9.10-9.10 Eetu 

Eetu tuli tuokiolle reippaasti oman suullisen esitelmänsä jälkeen. Hän laittaa 

tomerasti kameran johdon seinään ja laittaa kameran nauhoittamaan. Otimme taas 

maitotölkkiruudukkomme esille. Kehotin Eetua miettimään, kuinka hän nimeäisi 

ruudukon ruudut. Jos vaikkapa pudottaisin kumin johonkin niistä, miten hän ilmaisisi 

mikä ruutu on kyseessä. Ja kuinka ollakaan! Hän nimesi vaakasuunnan heti numeroilla ja 

pystysuunnan kirjaimilla. Ruudut saivat siis nimen A3, D2 jne. Sitten Eetu piirsi vastaavan 

kuvan paperille. Hän alkoi puhua jo negatiivisista luvuista eli siis muistakin 

neljänneksistä. Kerroin hänelle koordinaatistosta ja hän osasi heti laittaa pisteitä oikeisiin 

paikkoihin kaikissa neljänneksissä. 

 

11.10.2011 klo 9.45-9.52 Pekka 

Pekka tuli tuokiolle hyvillä mielin ja vaikutti keskittyneeltä. Kertasimme vielä 

seitsemän kertotaulun järjestyksessä ja epäjärjestyksessä. Pekka osasi kaikki tehtävät 

todella hyvin. Hänelle ei tullut yhtään virhettä. Hienoa! 

 

11.10.2011 klo 9.52-10.00 Timo 



78	  
	  

	  

Timokin vaikutti reippaalta tuokiolle tullessaan. Hänen kanssaan kertasimme niin 

ikään seitsemän kertotaulun. Järjestyksessä olleet tehtävät sujuivat hieman paremmin kuin 

epäjärjestyksessä olleet tehtävät. Timolle sattui pari virhettä ja hän tarvitsi selkeästi 

enemmän miettimisaikaa kuin normaalisti. Tehtävät onnistuivat kuitenkin kaikin puolin 

hyvin. 

 

11.10.2011 klo 10.45-11.00 Kaisa 

Kaisa tuli tuokiolle reippaasti. Hänen kanssaan aloitimme tänään seitsemän 

kertotaulun diaesityksen avulla. Ehdimme edetä noin puoleen väliin saakka. Välillä Kaisa 

osasi sanoa luvut hienosti, mutta toisinaan taas meni ihan arvailuksi. 

 

12.10.2011 klo 8.45-8.55 Timo 

Timon kanssa kävimme kahdeksan kertotaulun diaesityksen avulla. Se meni 

kokonaisuudessaan aivan loistavasti! 

 

12.10.2011 klo 8.55- 9.00 Pekka 

Pekan kanssa meni aivan tosi hienosti kahdeksan kertotaulu diaesityksen avulla. 

 

12.10.2011 klo 9.05-9.20 Eetu 

Pelasimme Missä on aarrearkku? -peliä. Se sujui todella hyvin. Eetulla oli 

ilmansuunnat hallussa ja pelisilmää, taas kerran. Innostunut tunnelma! 

 

13.10.2011 klo 8.45-8.55 Pekka 

Pekka osasi kasin kertotaulun todella hyvin. Hän kirjoitti tehtävät myös paperille. 

 

13.10.2011 klo 8.55-9.00 Timo 

Timo kirjoitti kasin kertotaulun paperille ja osasi sen hienosti diaesityksestä. 

 

13.10.2011 klo 9.15-9.30 Eetu 

Pelattiin vielä erä Missä on aarrearkku-peliä. Hienostihan se sujui! Eetu jopa sijoitti 

aarrearkkunsa y-akselin päälle. 
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13.10.2010 klo 9.45-10.00 Kaisa 

Kaisan kanssa jatkoimme seitsemän kertotaulua, joka sujuikin vahän vaihtelevasti. 

Välillä hyvin, välillä arvaillen. Kaisa oli selvästi vähän levoton. 

 

25.10.2011 klo 9.20-9.40 Eetu 

Eetu tuli tuokiolle reippaasti, vaikka Esko olikin katselemassa tuokiotamme. Aluksi 

Eetu ehkä hieman jännitti Eskoa, mutta se hellitti pian. Käsittelimme funktiokonetta cd-

rompun avulla. Tehtävät aiheuttivat Eetulle päänvaivaa, mikä oli hyvä asia. 

Funktiokoneen idea oli kuitenkin Eetulle heti selvä. 

 

25.10.2011 klo 9.45-9.55 Pekka 

Pekan kanssa teimme vielä kerran kahdeksan kertotaulun, joka sujui hitaasti, mutta 

hienosti. Syyslomakuulumisiakin vaihdettiin. Pekka ei näyttänyt kovasti jännittävän 

Eskon läsnäoloa. 

 

25.10.2011 klo 9.55-10.00 Timo 

Timon kanssa juteltiin syysloman kuulumista. Eskon läsnäolo ei näyttänyt häntä 

vaivaavan. Kertasimme vielä kahdeksan kertotaulun, joka sujui todella hienosti. 

 

25.10.2011 klo 10.45.10.55 Kaisa 

Kaisan kanssa teimme seitsemän kertotaulun vihkotehtävät, jotka sujuivatkin melko 

hyvin. Välillä sattui unohduksia ja homma meni arvailuksi. Jouduimme pitämään tuokion 

käytävällä ja se saattoi hieman häiritä Kaisan keskittymistä. Kaisa jutteli iloisesti 

lomakuulumisistaan ja ei näyttänyt jännittävän Eskon läsnäoloa. 

 

26.10.2011 klo 8.45-8.57 Timo 

Timon kanssa aloimme käsitellä kuudesosia. Aluksi pyysin häntä tutkimaan, mitä 

murtolukua pöydällä oleva pala esittää. Hän suoriutui tehtävästä hienosti, kuten myös 

erilaisista hahmottamis- ja laskutehtävistä, joita hänelle annoin. Mietimme myös, montako 

kuudesosaa tarvitaan kolmeen kokonaiseen. Tätä hän ei keksinyt itse. Yhdistimme siihen 

myös kertolaskun. Tuokio oli lyhyt, mutta sujui hyvin. 

 



80	  
	  

	  

26.10.2011 klo 8.57-9.00 Pekka 

Pekan kanssa teimme samat asiat kuin Timonkin kanssa. Hän selviytyi hienosti. Hän 

osasi sanoa, montako kuudesosaa tarvitaan kolmeen kokonaiseen, muttei osannut kertoa 

sitä kertolaskuna. Kyselin myös, montako kuudesosaa tarvitaan yhteen kahdes- tai 

kolmasosaan. Tuokio sujui hienosti! 

 

 26.10.2011 klo 9.10-9.35 Eetu 

Eetu tuli tuokiolle innokkaasti kesken piirtämistehtävien. Hänen kanssaan teimme 

funktiokoneen perheenjäsenillä ja kuvilla. Eetu osasi tämän todella hyvin. Sen jälkeen 

merkitsimme tämän funktion pisteet koordinaatistoon ja yhdistimme ne viivalla. Näin 

saimme funktion kuvaajan. Homma vaikutti olevan Eetulle helppo. Tuokio sujui hyvin. 

 

27.10.2011 klo 9.15-9.30 Eetu 

Eetun kanssa otimme vielä yhden funktiokoneen. Hän sai päätellä, mitä kone tekee 

syötteille. Tehtävä osoittautui hieman hankalaksi, mutta Eetu ei hermostunut. Hän osasi 

hienosti kirjoittaa yhtälön ja laskea lisää pistepareja. Myös pisteiden sijoittaminen 

koordinaatistoon ja kuvaajan piirtäminen onnistuivat Eetulta hienosti. 
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LIITE 2 
 
Eetun haastattelun runko 
 

1. Miltä salamapelituokioilla käyminen on tuntunut? 
2.  Miltä opetetut asiat ovat tuntuneet? 
3.  Mitä mieltä olet salamapelituokioiden ajankohdasta? 
4.  Olisiko sinulla toiveita tai parannusehdotuksia salamapelituokioiden suhteen? 
5.  Koetko hyötyneesi salamapelituokioista? 
6.  Miltä sinusta tuntuu esimerkiksi matematiikassa tehtäviä omassa tahdissasi?  
7.  Kaipaatko seuraa tai opettajaa tehtävien tekemiseen? 
8.  Miten koet oman lahjakkuutesi?  
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LIITE 3 
 
Nykyisen opettajan haastattelun runko 
 

1. Onko sinulla tietoa, millä tavoin Juuson lahjakkuutta on tutkittu? 
2. Kuinka luokan yli hyppääminen on Eetulta sujunut? 
3. Mitä lahjakas oppilas antaa luokkayhteisölle? 
4. Millä tavoin Eetu poikkeaa muista? 
5. Onko helppoa kohdella Eetua samalla tavoin kaikkia muitakin? 
6. Millä tavoin lahjakas oppilas työllistää opettajaa? 
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LIITE 4 KARTEESINEN TULO 
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LIITE 5 FUNKTIO 
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LIITE 6 POTENSSIT 
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LIITE 7 KARTEESINEN TULO JA FUNKTIO 

	  

	  

 


