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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tarinankerronta-opetusmetodia suomalaisessa
matematiikan perusopetuksessa. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää ja arvioida menetelmän
mahdollisuuksia
ja
haasteita
matematiikan
opetuksessa.
Tutkimus
toteutettiin
kehittämistutkimuksen eli design-tutkimuksen tutkimusotteella ja tutkimuksen empiirinen aineisto
kerättiin eräässä hämeenlinnalaisessa perusopetuksen kolmannessa vuosiluokassa suoritetussa
opetuskokeilussa. Opetuskokeiluun osallistui yhteensä 21 oppilasta: 8 tyttöä ja 13 poikaa.
Tutkimus syntyi vastaamaan tutkijan opintoihin kuuluvissa opetusharjoitteluissa ja käytännön
työssä kohtaamiin ongelmiin sekä matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyviin yleisiin
ongelmiin. Keskeisiä epäkohtia olivat myös monien oppilaiden huono motivaatio matematiikkaa
kohtaan, algoritmien tylsyys ja merkityksettömyys matematiikan opetuksessa, huomio ”elitistisen”
tuntuisesta matematiikasta sekä erilaisuuden hyväksymättömyydestä matematiikan opetuksessa ja
oppimisessa, samanlaisina toistuvat kaavamaiset ja rituaalinomaiset matematiikan tunnit sekä
suomalaisten koululaisten toisinaan huono kouluviihtyvyys.
Tutkimuksen tutkimusongelma koostui neljästä teema-alueesta, joista jokainen piti sisällään
kaksi tutkimuskysymystä:
1.

Oppiminen ja opetus
1.1 Millaiselle oppijalle (toimijalle) tarinankerronta matematiikan opetuksessa sopii?
1.2 Miten tarinankerronta-metodi matematiikan opetuksessa huomioi erilaiset oppijat?
2.
Kieli ja matemaattinen ajattelu
2.1 Miten tarinankerronta tukee oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä käytännössä
matematiikan opetuksessa?
2.2 Miten tarinankerronta tukee matemaattisen käsitteen ymmärtämistä käytännössä
matematiikan
opetuksessa?
3.
Tarinankerronta
3.1 Miten oppilaat suhtautuvat tarinankerrontaan matematiikan opetuksessa?
3.2 Miten menetelmää tulisi kehittää?
4.
Matematiikka ja sukupuoli
4.1 Onnistuuko tarinankerronta matematiikan opetuksessa rikkomaan matematiikan
yhteiskunnallisessa diskurssissa muodostuneen maskuliinisuuden ja matematiikan opetuksen
rutiinit ja rituaalit?
4.2 Pystyykö tarinankerronta-opetusmetodin käyttö matematiikan opetuksessa motivoimaan
tyttöjä matematiikan pariin?
Tutkimuksen tulos on abstrakti tuote: teorian ja käytännön vuoropuhelun tuloksena syntyneet
kokemus ja tietotaito. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta tarinankerronnan olevan
käyttökelpoinen ja mielekäs opetusmetodi suomalaisen perusopetuksen matematiikan opetukseen
Opetuskokeilu osoitti, että mielikuvitusmaailmassa on mahdollista oppia mielekkäästi
matematiikkaa ja tätä kautta oppia ja ymmärtää myös matemaattisia käsitteitä. Tarinankerronnan
avulla on mahdollista myös parantaa oppilaan motivaatiota matematiikkaa kohtaan, tuoda intoa
matematiikan opettamiseen ja oppimiseen sekä välttää liittämästä matematiikkaan liian varhain

turhaa elitististä leimaa ja päinvastoin sallia erilaisuus matematiikan tunneilla. Metodin kautta on
lisäksi mahdollista rikkoa matematiikan opetukseen kaavamaisuutta, rutiineja ja rituaaleja sekä
parantaa omalta osaltaan oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Luokanopettajalle tarinankerronta
matematiikan opetusmetodina tarjoaa keinon vastata opetussuunnitelman velvoitteisiin, huomioida
erilaiset oppijat sekä erityisesti motivoida myös tyttöjä matematiikan pariin. Metodin kautta
opettajalla on mahdollisuus myös eri oppiaineiden väliseen integrointiin sekä omaan
työssäkehittymiseen ja sitä kautta työssäjaksamiseen.
Matematiikan ja tarinankerronnan yhdistäminen tarjoaa haasteen ja mahdollisuuden
suomalaisille kirjailijoille, matematiikkaa opettaville opettajille sekä oppimateriaalikustantajille.
Kiinnostavaa olisi myös tutkia esimerkiksi piirrosten ja matemaattisen ajattelun välisiä yhteyksiä.
Avainsanat: matematiikka, kerronta, mielikuvitus
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1 JOHDANTO

Pro gradu-tutkimukseni käsittelee tarinankerrontaa matematiikan opetusmetodina ja on osa
Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen laajempaa matematiikan oppimateriaalin
tutkimushanketta eli

MOT-hanketta.

Tutkimukseni

on

laadullinen

tutkimus

ja jatkoa

aikaisemmalle pro seminaari -tutkielmalleni, jossa aihetta käsiteltiin teoreettis-käsitteellisesti.
Tässä työssä tutkimusotteena on käytetty kehittämistutkimusta eli design-tutkimusta, jossa teoria ja
empiria yhdistyvät. Laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaan tutkija nähdään tutkimuksessa
keskeisenä tutkimusvälineenä (Eskola & Suoranta 2003, 210).
Pro seminaari -tutkielman teoreettis-käsitteellinen aiheen tarkastelu toimii tutkimuksessani
alustavana teoriapohjana, jota tässä tutkimuksessa on laajennettu ja syvennetty. Empiirinen osa on
toteutettu Hämeenlinnalaisen peruskoulun kolmannessa vuosiluokassa, jossa oli 22 oppilasta.
Opetuskokeilun aikana heistä paikalla oli 21 oppilasta. Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa
on käytetty alku- ja lopputestausta, yksilöhaastatteluja sekä viivästettyä lopputestausta. Lisäksi
opetuskokeilun oppitunnit videoitiin myöhempää tarkempaa tarkastelua varten. Videotaltioinnit
eivät kuitenkaan toimi tutkimuksessa pääaineistona vaan pikemminkin tukevat ja vahvistavat
tutkijan tekemiä päätelmiä. Tutkimuksen kannalta keskeistä aineistoa ovat edellä mainittujen
lisäksi oppilaiden opetuskokeilun aikana tekemät harjoitustehtävät.
Tutkimus perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään oman
tietonsa rakentajana, ja jossa kielen merkitys oppimisessa korostuu. Lisäksi tutkimuksen
lähtökohtana ovat kielentämisen merkitys käsitteen ymmärtämisessä sekä nykyinen kielen
merkitystä korostava perusopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallitus 2004). Näkökulma
tarinankerronnan käytöstä algoritmien opetuksessa koulumatematiikassa pohjautuu suurelta osin
Michael Stephen Schiron (2004) teoksen ”Oral Storytelling and Teaching Mathematics –
Pedagogical and Multicultural Perspectives” ajatuksiin. Myös liitteenä oleva Velhon tarina
pohjautuu edellä mainitussa teoksessa esiteltyyn ja käytettyyn opetustarinaan Wizard’s Tale.
Tutkimukseni aiheen tekee merkitykselliseksi se, että matematiikan kielentäminen käsitteenä
ja siihen liittyvä tutkimus on Suomessa vasta alullaan (Joutsenlahti 2003a, 194). Ulkomailla kielen
merkitys tieteiden opetuksessa sen sijaan on ollut esillä jo useasti (mt., 188). Lisäksi
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tarinankerrontaa kouluopetuksessa ja erityisesti tarinankerronnan merkitystä matematiikan
algoritmien opetuksessa on Suomessa tutkittu vähän. Kuitenkin tarinankerronnallisen opetuksen
työtavat voidaan hahmottaa yhdeksi vaihtoehdoksi, jonka puitteissa muun muassa nykyistä
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden matematiikan opetussuunnitelmaa voidaan
toteuttaa.
Tutkimusaiheen valintaan pro seminaari –tutkielmaani suunnitellessa minut ohjasi
Tampereen yliopiston Hämeenlinnan Opettajankoulutuslaitoksen matematiikan didaktiikan lehtori
Jorma Joutsenlahti. Aiheesta oli helppo kiinnostua ja innostua, sillä se oli, ja on yhä,
ajankohtainen, mielenkiintoinen ja Suomessa vähän tutkittu. Taustalla vaikutti myös oma
mielenkiintoni soveltavaan matematiikkaan ja tarinoihin sekä huomioni satujen ja tarinoiden
vähäisestä käytöstä opetuksessa peruskoulussa alkuluokkien jälkeen. Tulevana luokanopettajana
olen kiinnostunut myös opetuksen kehittämisestä ja uusista näkökulmista opettamiseen ja
oppimiseen.

1.1 Tutkimuksen tarkoitus
Järvisen ja Järvisen (2004, 8) mukaan ”jokaisella tutkijalla on syynsä suorittaa tutkimuksensa”.
Heidän mukaansa ”yleensä se on halu tietää enemmän”. Niin myös tässä tutkimuksessa.
Tutkimuksen

keskeinen

mahdollisuuksia

ja

tavoite

haasteita

on

selvittää

matematiikan

ja

arvioida

opetuksessa.

tarinankerronta-opetusmetodin
Tutkimus

syntyi

vastaamaan

opetusharjoitteluissa ja käytännön työssä kohtaamiini ongelmiin sekä matematiikan opetukseen ja
oppimiseen yleisesti liittyviin ongelmiin. Ongelmat esitetään ja tarkastellaan alla.
1. Oppilaiden huono motivaatio matematiikkaa kohtaan: Omien havaintojeni mukaan
joidenkin oppilaiden motivaatio matematiikkaa kohtaan on huono ja haluan tutkimukseni kautta
tarinankerronta-metodilla houkutella heitä kiinnostumaan matematiikasta.
2. Algoritmien tylsyys ja merkityksettömyys matematiikan opetuksessa: Erityisesti
matematiikan algoritmien oppiminen koetaan monesti tylsänä ja abstraktina, sillä siitä puuttuvat
oppimiselle tärkeät merkitykset: Oppilaan opettajalleen esittämä kysymys ”Mihin tätä oikein
tarvitsee?” on monille opettajille tuttu matematiikan tunneilla. Merkityksellisen oppimisen
aikaansaaminen onkin yksi tutkimukseni johtoajatuksista.
3. ”Elitistinen” matematiikka: Matematiikka mielletään usein vain pienen, usein
miesvaltaisen, ryhmän asiaksi (ks. esim. Näätänen 2000). Haluan tehdä matematiikasta helpommin
lähestyttävää koko luokalle. Kaikista oppilaista ei tule isona huippumatemaatikkoja, mutta
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jokainen oppilas tarvitsee kuitenkin ainakin jonkinlaista matematiikkaa jossain muodossa
myöhemmin.
4. Erilaisuuden hyväksymättömyys matematiikan opetuksessa: Erilaisuutta tunnutaan
hyväksyvän matematiikassa vain harvoin. Toivon edistäväni erilaisten oppijoiden ja erilaisten
oppimistapojen hyväksymistä tuomalla matematiikan opetukseen ja oppimiseen uuden työtavan.
Uusi erilainen lähestymistapa ja tavanomaisesta matematiikasta poikkeava matematiikkaa
toivottavasti houkuttelee uusia oppilaita myös kiinnostumaan matematiikasta ja auttaa oppilaita
sen oppimisessa.
5. Samanlaisina toistuvat matematiikan tunnit: Matematiikan tunnit ovat keskenään usein
samanlaisia ja opetuksessa painottuu monesti oppikirjakeskeisyys (ks. esim. Kupari 1993, 127);
haluan vaihtelua matematiikan tunneille ja matematiikan opetukseen.
6. Suomalaisten koululaisten huono kouluviihtyvyys: Suomalaisessa koululaitoksessa
oppimistulokset ovat hyviä, mutta kouluviihtyvyys monesti huonoa. (ks. esim. PISA; Programme
for International Student Assessment 2003, 120; 124).

Haluan tutkia keinoja lisätä myös

kouluviihtyvyyttä, sillä koulussa viihtymisellä, tunteella kouluun kuulumisesta on tärkeä rooli
oppimisessa (ks. esim. PISA, Programme for International Student Assessment 2003, 127).
Tutkimukseni nojaa relativistiseen tietokäsitykseen. En tavoittele tutkimuksellani niinkään
”objektiivista” totuutta, sillä jokainen ihminen muodostaa itse oman totuutensa. Tutkimuksen
tarkoitus on muodostaa yksi näkökulma tutkimastani ilmiöstä. (Tynjälä 1991, 388.)
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa ei ole yksi ainoa totuus ja metodi eikä tutkimukseni
pyri syrjäyttämään jo olemassa olevia opetusmetodeja. Sen sijaan sen tarkoitus on tieteellisen
tutkimuksen myötä tarjota uusi näkökulma matematiikan opetukseen. Tavoite on, että
tutkimuksella on teoreettisen tietämyksen lisäämisen ohella myös sovellettavuusarvoa käytännön
opetustyössä.
Tietyllä tavalla miellän tutkimukseni pioneerityöksi. Pro seminaaritutkielmani ja pro gradututkimukseni muodostavat kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tutustua storytellingopetusmetodiin, koota sen perusteeksi ja tueksi teoriaa ja lopuksi soveltaa teoriaa käytäntöön
saaden sitä kautta käytännön kokemusta, jota luokanopettajat voivat soveltaa omassa työssään,
erityisesti matematiikan opetuksessa. Tutkimukseni luo myös pohjaa jatkotutkimuksille ja
matematiikan oppimateriaalin kehittämiselle. Ennen kaikkea tarkoitukseni on tuoda vaihtelua
matematiikan tunneille, tuoda uusi lähestymistapa koulumatematiikan opetukseen ja ottaa näin
huomioon erilaiset oppijat. Tarkoituksena on myös houkutella ja rohkaista matematiikasta
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kiinnostumattomia oppilaita innostumaan matematiikasta sekä tarjota jo matematiikasta
kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus uuteen lähestymistapaan.

1.2 Aikaisemmat tutkimukset
Suomessa tarinankerrontaa matematiikan opetuksessa on tutkittu ja käytetty vähän. Muissa
oppiaineissa tarinoita on sen sijaan käytetty paljonkin. Esimerkiksi suomalaisessa historian ja
uskonnon opetuksessa historialliset kertomukset sekä Raamatun tarinat ovat keskeisessä osassa
opetuksessa (ja tekevätkin edellä mainituista oppiaineista monen oppilaan lempiaineita).
Matematiikan opetuksessa sen sijaan poikkeuksen muodostavat usein vain niin sanotut ”pähkinät”
eli matemaattiset pulmatehtävät ja ongelmat, joihin usein vain kaikkein lahjakkaimmat oppilaat,
jos hekään, ehtivät ja pääsevät käsiksi. Yksi esimerkki käytännön sovellutuksesta matematiikan
opetuksen saralta löytyy kuitenkin perusopetuksen kolmannen vuosiluokan Otavan kustantamasta
Tuhattaituri -oppikirjasarjan opettajan oppaasta, jossa mukaan uuden aiheen käsittelyyn on liitetty
kehyskertomus. Tutkimustietoa tarinankerronnan käytöstä muissa oppiaineissa ei ole paljoakaan.
Tutkimusta on tehty lähinnä tarinankerronnasta draamallisena työtapana opetuksessa. Pienten
lasten niin kutsutusta sadutuksesta on myös saatavilla tutkimustietoa.
Suomalaisen fysiikan ja kemian opetuksen puolelta esimerkin tarjoaa verkkopohjainen
fysiikan

ja

kemian

oppimisympäristö

Astel1,

joka

johdattaa

oppilaita

oppimaan

seikkailutarinamaisen kehyskertomuksen avulla. Siinä Nano- ja Piko-nimiset avaruuden
tiedemiehet (joista toinen on naispuolinen ja toinen miespuolinen) ilmestyvät Saran ja Jaakon uniin
ja niin hauska ja mielekäs oppiminen voi alkaa. Ulkomailla tarinankerrontaa niin matematiikan
kuin muidenkin oppiaineiden opetuksessa on tutkittu ja sovellettu huomattavasti enemmän.
Amerikassa tarinankerrontaa ja matematiikkaa on yhdistänyt muun muassa Michael Stephen
Schiro (2004). Fysiikan opetuksen ja tarinoiden suhdetta Itävallassa on puolestaan pohtinut ja
tutkinut Fritz Kubli (1999; 2002; 2005; 2006).

1
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2 OPPIMINEN JA OPETUS

Oppimiseksi kutsutaan ihmisen informaatioprosessia, joka aiheuttaa suhteellisen pysyvän
muutoksen tiedoissa, käsityksissä, taidoissa tai tunteissa (Rauste-von Wright, von Wright & Soini
2003, 51). Todellisessa oppimisessa käytetään jo olemassa olevaa tietoa ylitettäessä nykyisen
ajattelun rajoja (Bruner 1983, 183). Opimme monin eri tavoin monia erilaisia tarkoituksia varten.
Esimerkiksi voimme oppia pelkäämään jotain asiaa. Voimme myös oppia jonkin taidon, kuten
vaikka vieraalla kielellä puhumisen tai polkupyörällä ajamisen. Yhteistä kaikelle oppimiselle on
kuitenkin oppimisen liittyminen toimintaan. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 19.)
Oppimiselle ei ole tyypillistä informaation passiivinen rekisteröinti vaan tiedon (aktiivinen)
konstruointi. (Rauste-von Wright ym. 2003, 51.)
Lapsen ja aikuisen tavat oppia poikkeavat toisistaan. Lapset etenevät oppimisessaan usein
yksittäisistä

tapauksista

yleistyksiin,

kun

taas

aikuiset

hahmottavat

helpommin

isoja

kokonaisuuksia. Esimerkiksi matematiikan abstrakti ja yleinen esitystapa voi usein olla lapselle
vaikeasti ymmärrettävää. (Mm. Schiro 2004, 77.)
Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2005, 193) mukaan oppimisen tarkastelussa tulee ottaa
huomioon oppimiseen liittyvät perustavat ihmisen kasvua ja kehitystä koskevat kysymykset, sillä
oppiminen on paljon muutakin kuin pelkkä tiedollinen prosessi. Heidän mukaansa ihmisen
suorituskykyyn vaikuttavat myös tunteet ja motivaatio. Kublin (2005, 508) mukaan opettamisessa
on pitkälti kyse vuorovaikutuksesta, jota tapahtuu opettajan ja kuulijan mentaalisen aktiivisuuden
välillä. Tätä vuorovaikutusta tapahtuu yhteisen kielellisen järjestelmämme kautta.
Rauste-von Wright ja muut (2003, 17) näkevät koulutuksen monitasoisena toimintana ja
interventiona, jonka tavoitteena on muuttaa niin yhteiskunnan kuin sen jäsentenkin ongelmia.
Koulutus voidaan nähdä muutoksena ”koulutettavien tiedoissa, taidoissa, arvoissa, asenteissa,
motivaatiossa ja muissa vastaavissa asioissa”. Koulutuksessa on keskeistä mennä yksilön
tavanomaisessa arjessa oppimaa laajemmalla. Koulutuksen prosessia on mahdollista tarkastella
niin yhteiskunnan kuin yksilönkin tasolla. Tässä tutkimuksessa koulutusta keskitytään
tarkastelemaan ennen kaikkea yksilöiden, erityisesti oppilaita opettavien opettajien kannalta
kuitenkaan laajempaa valtakunnallista tasoa unohtamatta. Valtakunnallisen tason nähdään
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vaikuttavan taustalla: millaista tulisi olla hyvän koulumatematiikan opetuksen? Tarinankerrontametodia tarkasteltaessa nostetaan esille myös menetelmän yhteensopivuus yhteistyötä ja kielen
merkitystä painottavan nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus
2004) kanssa.
Snowman (2006, 388) lähestyy opettamista vertaamalla sitä palapelin kokoamiseen, jossa
palasten identifioiminen tähtää lopulta merkityksellisen kokonaisuuden rakentamiseen. Toinen
näkökulma opettamiseen on nähdä se tarinankerrontana (Egan 1988). Egan ehdottaa opetukseen
tarinankaltaista rytmiä: odotukset herättävää aloitusta ja loppua tai johtopäätöstä, joka täyttää nämä
odotukset. Sellaista muotoa, joka sitoo oppitunnin tai jakson alun ja lopun yhteen tavanomaista
tiukemmin ja joka herättää mielenkiinnon ja pitää sitä yllä. (Egan 1988, 38.) Keskeistä
opettamisessa on merkityksien tehokas järjestäminen ja viestiminen. Tarinankerronta on yksi tapa
luoda merkityksiä (Egan 1988, 37-38). Tarinamuotoinen opettaminen perustuu ideaan tehdä
tiedosta merkityksellistä ja houkuttelevaa lapsille (Egan 1988, 3).

2.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Nykyisenä oppimiskäsityksenä pidetään konstruktivismia, jonka keskeisenä ideana on tiedon
siirtymättömyys. Uusi tieto ei siis siirry esimerkiksi opettajalta suoraan oppijalle vaan rakentuu
oppijan valikoidessa, tulkitessa ja jäsentäessä tietoa aikaisempien tietojensa ja kokemustensa
pohjalta. Omien kokemustensa avulla oppija rakentaa myös oman maailmankuvansa. (Rauste-von
Wright & von Wright 1994, 15.)
Konstruktivistisen oppimisteorian ajatuksia ei voida pitää uusina, sillä samankaltaisia ideoita
oppimisesta ovat esittäneet vuosikymmeniä aikaisemmin muun muassa John Dewey, Jean Piaget,
Lev Vygotsky ja Jerome Bruner. Esimerkiksi Brunerin tutkivan oppimisen käsitteen discovery
learning voidaan ajatella edustavan aikaista konstruktivismin muotoa. (Snowman 2006, 310-311.)
1950-luvulle saakka voimassa oli behavioristinen oppimiskäsitys, joka korosti toiminnan
osaamisen vahvistamista ja kontrollointia. Tästä näkökulmasta uusien ongelmien ratkaisemista oli
kuitenkin mahdotonta selittää. Kognitiivinen vallankumous haastoi behaviorismin aluksi
käsityksellään ihmisen tiedosta tietokoneen muistiin ja toimintaan verrattavana järjestelmänä ja
ihmisestä informaatiota käsittelevänä toimijana. Myöhemmin konstruktivismi muutti käsityksensä
skeemateoriaksi, joka salli tallennetun tiedon vuorovaikutuksen uuden tiedon kanssa. Toisin
sanoen tietoa ei ole mahdollista siirtää oppijaan, vaan oppija itse konstruoi sen. Uusi tieto linkittyy
aina vuorovaikutuksessa aikaisempien tietojen, taitojen ja kokemusten kanssa. (ks. esim. Raustevon Wright ym. 2003, 51-54.)
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Konstruktivistisessa oppimisessa korostuu ulkoa oppimisen ja mieleenpainamisen sijasta
tiedon konstruointi. Ihminen nähdään aktiivisena informaationkäsittelijänä. Oppimisen prosessia ei
täten pidetä irrallisena vaan siihen liittyy havaitseminen, muistaminen, ajatteleminen sekä
päätöksenteko. (Leino 2004, 22; Rauste-von Wright & von Wright 1994, 17.) Konstruktivistinen
oppimiskäsitys tunnustaa myös tunteiden, ”emotionaalisten tekijöiden sekä toimintojen seurausten
tunnesävyjen” merkityksen oppimisprosessin säätelijöinä (Rauste-von Wright ym. 2003, 51-52).
Konstruktivismista voidaan erottaa kahtiajako yksilökeskeiseen konstruktivistiseen teoriaan ja
sosiaalisuutta sekä kielen merkitystä korostavan konstruktivismiin.
Jean Piagetin lapsen ajattelua ja kieltä koskevat tutkimukset olivat aikanaan käänteentekeviä.
Piaget oli ensimmäinen, joka järjestelmällisesti ja kliinisesti tutki lapsen logiikkaa. Lapsen
logiikkaa tarkasteltiin ennen määrällisesti, ja vasta Piaget teki siitä laadullisen ongelman. Piagetin
lähtökohtana oli selvittää, mikä on ominaista lapsen ajattelulle. (Vygotski 1982, 24.) Piaget
korostaa toiminnan merkitystä lapsen oppimisessa. Keskustelu ilman tekoja ei ole lapsen
ymmärrettävissä. Lapsi on kyvytön hallitsemaan pelkästään käsitteellistä, verbaalia ajattelua. Täten
toiminta edeltää siis ajattelua. (Vygotski 1982, 65.)
Piagetin kirjoitelmissa korostuu yksilökeskeinen näkökulma konstruktivismiin.

Hänen

mukaansa lapsen ajattelu on egosentristä ajattelua, jonka paikka on autistisen ja järjellisen ajattelun
välissä. Autistinen ajattelu on alitajuista eikä mukaudu ulkoiseen todellisuuteen. Järjellinen ajattelu
sen sijaan tavoittelee tarkoitusperiä. Egosentrinen ajattelu ei tähtää todellisuuteen mukautumiseen
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sen tavoitteena on todellisuuteen sopeutuminen omien tarpeiden
tyydyttämisen kautta. (Piaget 1923, 59–60, Vygotskin 1982, 27–28 mukaan.)
Monien mielestä edellä mainittu lapsen itseensä suuntautumista (egosentrismiä) korostava
lähestymistapa ei ole riittävä. Vygotski (1982) kritisoi Piagetin teoriaa muun muassa siitä, että se
jättää

sosiaalisen

ympäristön

eli

yhteisen

kielen

ja

kulttuurin

vaikutuksen

lapsen

konstruointiprosessissa vähälle huomiolle. Vygotskin mukaan yksilökeskeinen lähestymistapa
konstruktivismiin on riittämätön. Yksilön konstruointiprosessiin liittyvät keskeisesti myös yhteisön
kieli ja toimintatavat.
Sosiokonstruktivismia tukee myös ymmärtämisen sosiaalinen luonne. Kublin (2005, 522)
mukaan ymmärrys on läheisesti linkittynyt sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa. Toki
jokainen yksilö muodostaa itse omat merkityksensä, mutta kuitenkin vertaa niitä toisten
näkemyksiin ja hyväksyttää ne viime kädessä toisilla ihmisillä. Täten yksilön omaa tietoisuutta ja
ymmärrystä on mahdotonta täysin erottaa sosiaalisista muista.
Omassa tutkimuksessani ymmärrän konstruktivismin Vygotskin (1982) ajatuksiin perustuvan
sosiaalisuutta korostavan näkökulman kautta. Opetustilanteessa oppija on vuorovaikutuksessa
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toisten kanssa. Oppilas rakentaa itselleen merkityksellistä tietoa toimimalla esine- ja
sosiaalimaailmassa. Tunnustan kuitenkin myös yksilökeskeisen konstruktivismin hyvät puolet,
kuten yksilön tarpeiden huomioimisen, vaikka näenkin vuorovaikutuksen tärkeänä tekijänä
oppimisprosessissa. Liiallinen yksilöllisyyden korostaminen ei mielestäni aina ole pelkästään hyvä
asia. Viime kädessä kuitenkin opittavan asian luonne määrittää keinot, joilla tavoitteeseen pyritään.
Tärkeää on huomata, ettei Piagetkaan täysin kiistänyt sosiokonstruktivistista näkemystä, vaikka ei
nostanutkaan sitä tutkimuksiensa keskiöön (Kubli 2005, 521).
Yhteenvedoksi oppimisesta yksilökeskeisen konstruktivismin

ja sosiokonstruktivismin

viitekehyksistä sopii hyvin Snowmanin (2006, 313) esimerkki henkilöstä, joka soittaa soitinta
orkesterissa. Henkilö luonnollisesti harjoittelee sekä yksin että orkesterissa yhdessä muiden
soittajien kanssa, sillä jotkut asiat, kuten tekniikka, vaativat yksinopettelua ja toiset asiat,
esimerkiksi yhteensoittaminen tai keskustelut ilmaisusta, ovat parhaiten opittavissa yhdessä
orkesterin muiden soittajien kanssa. Mielestäni samalla tavalla yksilökeskeinen konstruktivismi ja
sosiokonstruktivismi eivät ole toisiaan poissulkevia totuuksia vaan tärkeää olisi tarkastella
oppimisnäkemystä opeteltavan ja opettavan asian valossa.

2.2 Minäkuva, vuorovaikutus ja kieli – oppimisen tärkeitä osatekijöitä
Yksilön minäkuvan sekä vuorovaikutuksen toisten oppilaiden kanssa nähdään vaikuttavan
keskeisesti oppimistuloksiin. Myös kielellä on oppimisessa keskeinen rooli.
Minärakenne

koostuu

yksilön

käsityksestä

itsestään

ja

suhteestaan

ympäröivään

todellisuuteen sekä hänen arvojensa ja tavoitteidensa järjestelmästä (Rauste-von Wright ym. 2003,
43). Oppimisen kannalta on keskeistä huomata oppijan minäkuvan vaikutus oppimistuloksiin:
Muun muassa ”kysymys ’Onko minusta mihinkään?’ on omiaan sitomaan vahvasti rajoittunutta
tiedonkäsittelykapasiteettiamme”. Oppijan käsitys itsestä sekä itsearvostus määrittävät hänen
toimimistaan ”omaa elämäänsä ohjaavana subjektina”.

Keskeistä myönteisen minäkuvan

kehittymisessä on muilta saatu myönteinen palaute. (mt., 48.)
Kielen kautta yksilö rakentaa kuvaansa maailmasta, hahmottaa ympäristöään ja kommunikoi
yhteisönsä kanssa: Kielessä ”kuvastuu yhteinen sosiaalinen maailma”. Kielen kautta myös
”luokitetaan ja käsitteellistetään tapahtumia” (Rauste-von Wright ym. 2003, 60).
Kieli ja vuorovaikutus paljastavat yksilön ajatteluprosessin toisille ihmisille. Ryhmän toisille
jäsenille perusteleminen tai opettaminen auttaa myös yksilön omaa oppimisprosessia hänen muun
muassa kyseenalaistaessaan omia ajatteluprosessejaan ja ennakko-oletuksiaan. (Rauste-von Wright
ym. 2003, 61.)
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Suomalaisten lasten kouluviihtyvyys on tutkimusten mukaan huonoa. Ongelmaa voidaan
tarkastella yhteiskunnassamme ja koululaitoksessamme painottuvan yksin tekemisen ja
yksilöllisyyden korostamisen valossa. Liiallinen kilpailu vailla yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä tulee
tulevaisuudessa tuottamaan vain lisää työuupumusta ja ongelmia. Ennen kaikkea suorituskulttuuri
uhkaa oppimista, sillä ”monipuolinen, hyväntahtoisessa mutta inspiroivassa vuorovaikutuksessa
tapahtuva toiminta on näet oppimaan oppimisen olennainen ehto”. (Rauste-von Wright ym. 2003,
12.)
Oppimisen lisäksi myös yksilön minäkuvan kehittyminen vaatii sosiaalista vuorovaikutusta
ja sitä myönteisesti tukevia työtapoja myös opetuksessa (Rauste-von Wright ym. 2003, 43).
Ylipäätään ”kulttuuri, joka ei tarjoa jäsenilleen mahdollisuutta oman toiminnan
pohjalta esimerkiksi kysymyksiä ja vaihtoehtoja esittämällä saada palautetta
itsestään ja suhteestaan todellisuuteen, jättää yksilön pysyvän epävarmaksi ja
uhkaavaksi koettuun tilaan.” (mt., 48.)
Vuorovaikutustaidot tulisi nähdä keskeisenä osana koulutusta laajemminkin. Rauste-von
Wright ja muut (2003, 12) tekevät aiheellisen huomion suomalaisen kulttuurin monesti
ongelmaisista vuorovaikutussuhteista, kuten esimerkiksi perheväkivallasta. Koulutuksen rooli
ongelmien ennalta ehkäisyssä on suuri. Tästä syystä olisikin aiheellista pohtia toivotut tavoitteet
täyttävän koulutuksen reunaehdoista.

2.3 Oppimisen säätelijä
Myös motivaatiolla (motivation) on keskeinen rooli yksilön oppimisprosessissa oppimisen
säätelijänä (Rauste-von Wright ym. 2003, 56). Käytännön termein motivaatio voidaan määritellä
yksinkertaisesti haluksi tai valmiudeksi, jolla joku henkilö on valmis jatkamaan ponnistelua
saavuttaakseen tietyn tavoitteen tietyssä tilanteessa. Monesti opettajat ymmärtävät sen kuitenkin
väärin ainakin kahdella eri tavalla, jotka estävät heitä käyttämästä tätä käsitettä niin tehokkaasti
kuin olisi mahdollista. (Snowman 2006, 389).
Ensinnäkin usein luullaan että jotkut oppilaat olisivat motivoitumattomia. Tämä ei
kuitenkaan pidä paikkaansa. Oppilaat eivät toki aina ole motivoituneita käyttäytymään kuten
opettaja haluaisi, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö heillä olisi motivaatiota. Tällöin kyse on vain
negatiivisesti suuntautuneesta motivaatiosta positiivisesti suuntautuneen motivaation sijaan.
Toinen yleinen käsitys siitä, että toista ihmistä voisi suoraan motivoida, ei myöskään pidä
paikkaansa. Opettajan on kuitenkin mahdollista luoda motivoivat olosuhteet ja tätä kautta herätellä,
ohjata ja lisätä oppilaiden motivaatiota halutun asian oppimiseen. (Snowman 2006, 389.)
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Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2003, 203) jakavat motivaation sisäiseen ja ulkoiseen
motivaatioon. Sisäinen motivaatio perustuu siihen, että yksilö kokee toiminnan itsessään olevan
mielekästä ja palkitsevaa. Ulkoisessa motivaatiossa toimintaa ohjaavat erilaiset palkkiot tai
rangaistukset. Huomionarvoista on, että ulkoinen motivaatio voi muuttua sisäiseksi ja päinvastoin.
Motivaatiota voidaan tarkastella niin behavioristiselta, sosiokognitiiviselta, kognitiiviselta,
konstruktivistiselta kuin humanistiseltakin kannalta (Snowman 2006, 389-414). Erilaiset teoriat
valottavat sitä, miksi annetuissa oppimistilanteissa jotkut oppilaat haluavat oppia ja toiset eivät
(Snowman 2006, 389). Snowmanin (2006, 389) mukaan yksikään teoreettinen tulkinta
motivaatiosta ei kuitenkaan yksinään pysty selittämään oppilaan mielenkiinnon, tai sen puutteen,
kaikkia puolia.
Yhdyn Snowmanin (2006, 389) käsitykseen siitä, ettei mikään näkemys motivaatiosta
onnistu täydellisti poissulkemaan muita näkemyksiä ja olemaan yksinään kaikenkattava. Oman
tutkimukseni oppimiskäsitykseen, sosiokonstruktivistiseen näkemykseen oppimisesta ja oppijasta,
sopii kuitenkin parhaiten sosiokonstruktivistinen näkemys motivaatiosta. Sosiokonstruktivistisen
näkemyksen mukaan oppimismotivaatioon vaikuttaa kaksi tekijää, toisten ihmisten välittämä malli
sekä yksilön käsitys itsestään (Snowman 2006, 391).
Mielenkiinnolla (interest) nähdään olevan keskeinen vaikutus motivaatioon. Motivaatio
voidaan jakaa henkilökohtaiseen ja tilannekohtaiseen lähteeseen. Henkilökohtaisista lähtökohdista
nousevalle mielenkiinnolle on tyypillistä luontainen halu ymmärtää ja se perustuu yksilön
aikaisemman tiedon varaan. Tilannekohtainen mielenkiinto puolestaan perustuu kontekstiin,
esimerkiksi jonkin tiedon henkilökohtaiseen merkitykseen. Henkilökohtainen ja tilannekohtainen
mielenkiinto eivät välttämättä ole kiinteitä, vaan esimerkiksi tilannekohtainen mielenkiinto saattaa
muodostua yksilön henkilökohtaiseksi mielenkiinnoksi. (Snowman 2006, 398.)
Oppilaan henkilökohtaiseen mielenkiintoon voivat vaikuttaa muun muassa oppiaineen tai
toiminnan herättämät tunteet, oppijan käsitys omasta kompetenssista kyseisen oppiaineen tai
toiminnan suhteen, kyseessä olevan oppiaineen tai toiminnan kokeminen merkitykselliseksi sekä
siihen liittyvät aikaisemmat tiedot ja taidot. Tilannekohtaiseen mielenkiintoon puolestaan
vaikuttavat esimerkiksi toimimalla oppimisen mahdollisuudet, mahdollisuudet tehdä ryhmätyötä
sekä esimerkiksi viriketarinoiden käyttö opetuksessa. (Snowman 2006, 398-399.) Täten
motivaation ja mielenkiinnon suhdetta voidaan tarkastella toisiinsa läheisesti linkittyvinä
käsitteinä. Mielenkiinto on yksi tärkeä osatekijä motivaation muodostumisessa. Mielenkiinnolla on
tärkeä rooli esimerkiksi ulkoisen motivaation muuttuessa sisäiseksi.

15

2.4 Mielikuvituksen rooli oppimisessa
Mielikuvituksen ja oppimisen yhteydestä on olemassa vain vähän kasvatustieteellistä tutkimusta,
sillä mielikuvituksesta on vaikea saada kunnollista tarttumapintaa. Kasvatustieteilijöillä on
tarpeeksi tekemistä jo pelkästään tutkiessaan esimerkiksi sellaisia käsitteitä kuin tieto, oppiminen
tai kehitys. Luonnollisesti kasvatustieteellinen toiminta saa kuitenkin ajatuksensa pitkälti siitä
tiedosta, jota on tutkittu. Näin ollen mielikuvituksen vaikutusta oppimiseen ei ole tiedostettu ja
huomioitu laajalti myöskään luokkahuoneiden opetuskäytännöissä. (Egan 1988, 5.)
Hollo (1918) on tutkinut muun muassa mielikuvitusta älyllisenä toimintona ja keskittynyt
korostamaan mielikuvituksen arvoa kouluopetuksessa. Hollo (1918, 93) tuo esille mielikuvituksen
”tietoelämän” osana. Hän kirjoittaa Aristoteleen ajoilta asti säilyneestä määritelmästä
mielikuvituksesta ”sielun mielikuvilla harjoittamana toimintana – siis tietoelämän osana
yleensäkin”. Hollo (1918, 98) viittaa mielikuvituksen käsitteen määrittelyssä myös Wundtiin
(1908):
”Wundt lähtee siitä ajatuksesta, ettei fantasiaa ole rajoitettava pelkän taiteellisen
luomistyön piiriin, vaan on nähtävä sen ilmiöitä yhtä hyvin niilläkin aloilla, jotka
kuuluvat tiedemiehelle, teknilliselle keksijälle ja kauppamiehelle. Mutta hän
menee vielä paljoa pitemmälle. Mielikuvitus on hänelle yleinen psyykillinen
funktio, joka ilmenee aina, milloin ’luova’ tai ’muovaava’ toiminta (eine bildende
Tätigkeit) on kysymyksessä, siis johdonmukaisesti asian käsittäen niin hyvin
havainnon, muistin kuin ajattelunkin toiminnoissa. Aivan nimenomaan Wundt
varoittaakin vetämästä oleellisia rajoja fantasian toistelevan ja uutta luovan
toiminnan välille.”

2.5 Konkreettisesta abstraktiin vai abstraktista konkreettiseen?
Mielikuvitus ja fantasiatarinat kyseenalaistavat periaatteen, jonka mukaan lasten opetuksessa tulisi
edetä vain ja ainoastaan tutusta tuntemattomaan ja konkreettisesta abstraktiin (Egan 1988, 7-12).
Eganin (1988, 8) mukaan on syytä pohtia, oppiiko lapsi kaikki asiat parhaiten edellä mainitun
periaatteen mukaisesti vai onko olemassa sellaisia asioita, joita ei voi oppia oman käden tiedon
kautta?
Egan todistaa edellä mainitun väitteensä tarkastelemalla satua Tuhkimosta sekä Tolkienin
fantasiatarinaa Taru Sormusten Herrasta. Eganin huomioiden mukaan nuorellakaan lapsella ei ole
vaikeuksia ymmärtää Tuhkimo-satua vaikka se on täynnä erilaisia ristiriitoja ja abstrakteja
käsitteitä kuten pelko ja toivo, kiltteys ja ilkeys sekä hyvä ja paha, jotka ovat keskeisiä tarinan
ymmärtämisen kannalta. Ymmärtääkseen sadun lapsella täytyy olla jonkinlainen käsitys
käsitteellisyydestä. Jos puolestaan luetaan Taru sormusten herrasta -teosta lapsille, huomataan
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lasten mielestä kaikkein viehättävimpien ja helppotajuisimpien kohtien käsittelevän abstrakteja
käsitteitä kuten uskollisuus ja petturuus, rohkeus ja pelkuruus ja kunnia ja itsekkyys. Eganin
mukaan ilman näitä käsitteitä kirjan konkreettinen toiminta jäisi vaille ymmärrystä. Kaiken lisäksi
Egan huomauttaa teoksen kaikkein vähiten houkuttelevien ja vaikeaselkoisimpien kohtien olevan
itse asiassa konkreettisia maiseman, kasvillisuuden tai sään kuvauksia. (Egan 1988, 7-12.)
Entäpä periaate, jonka mukaan lapsen ymmärrys etenisi vain tutusta tuntemattomaan? Egan
(1988, 12) vastaa kysymykseen uusilla kysymyksillä: Miten sitten on mahdollista se, että lapset
ovat niin viehtyneitä esimerkiksi ilkeisiin noitiin tai muihin satuolentoihin ja mielikuvituksen
tuotteisiin? Ovatko edellä mainitut hahmot osa lasten jokapäiväistä elämää? Egan (1988, 13)
vastaa itse, että tavallaan oikeastaan ovatkin. Ovathan televisiota katsovat tai kirjoja lukevat lapset
satuhahmojen ympäröimänä koko ajan. Edellä mainittu vastaus ei kuitenkaan ole koko totuus.
Satuhahmot ja fantasia ei kiehdo lapsia vain sen takia, että aikuiset tyrkyttävät niitä lapsille.
Ihmisten kiinnostus satuja ja fantasiamaailmaa kohtaan kertoo jotain ihmismielen elinvoimaisesta
ja kekseliäästä mielikuvituksellisesta puolesta.
Opimme hyödyllisiä asioita ensin poimimalla palasia sieltä täältä vasta myöhemmin nähden
kokonaisuuden. Jos tarkastellaan vielä fantasiatarinoita, huomataan, että teemme asioista selkoa
sovittamalla asioita ja tapahtumia omiin abstrakteihin skeemoihimme. Esimerkiksi Taru sormusten
Herrasta -trilogiassa Frodon matka Mordoriin on järkeenkäyvä, sillä pystymme sijoittamaan kaikki
uudet asiat ja tapahtumat omiin abstrakteihin kategorioihimme hyvästä ja pahasta, rohkeudesta ja
pelkuruudesta ja niin edelleen. Tiivistetysti sanottuna ymmärrämme tavallaan jo etukäteen uutta
materiaalia. Täten voimme Eganin mukaan esitellä ja opettaa lapsille mitä tahansa aineistoa
kunhan olemme varmoja siitä, että se sopii lapsen jo olemassa oleviin abstrakteihin käsitteellisiin
rakenteisiin. (Egan 1988, 13-14.)
Edellä mainitun nojalla myöskään esimerkiksi kaukaisten tai vaikeidenkaan historian
asioiden käsittelemistä lasten kanssa ei tarvitse karttaa. Samalla tavalla kuin lapsi ottaa selvää
sadusta, hän pystyy käsittelemään myös historiallisia tapahtumia ja tekemään niistä itselleen
merkityksellisiä. On totta, että lapset eivät välttämättä pysty muodostamaan loogista syyseuraussuhdetta, mutta he kuitenkin tunnistavat syysuhteisuuden, joka pitää tarinoita kasassa ja
liikuttaa niitä. Samalla tavoin kuin lapsi pystyy käsittämään esimerkiksi Tuhkimon, samalla tavalla
hän tajuaa myös historian kertomukset esimerkiksi Ateenalaisten tapahtumista ja taisteluista.
Nuorillakin lapsilla on käsitteelliset ”työkalut” jo ennen kouluun tuloaan ymmärtää tärkein ja
syvällisin sanoma historian tapahtumista, esimerkiksi taistelusta vapauden puolesta ja väkivaltaa
vastaan. Samoilla ”työkaluilla” lapset ymmärtävät maailmaa ja oppivat kokemuksistaan. Periaate
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siitä, että lapselle täytyisi opettaa asioita tutusta tuntemattomaan ei ole riittävä ohjeeksi siitä, mitä
lapsi voi oppia. (Egan 1988, 14.)
Aebli

(1991)

tarkastelee

edellä

mainittua

kysymystä

opetuksen

parhaasta

etenemisperiaatteesta eri kantilta kuin Egan (1988). Aeblin (1991, 51-53) mielestä:
”Lapsen ajattelu on suuremmassa määrin sidottu havaintoon kuin aikuisen
ajattelu. Opettajan kertomusten ja kuvausten tuleekin sen vuoksi olla sitä
havainnollisempia ja kuvanomaisempia mitä nuorempia kuulijat ovat.
Konkreettiset yksityiskohdat ja lapsen oman kokemusmaailman hyväksikäyttö
korvaavat abstraktit, yleiset asiayhteydet. … Monet nimekkäät kehityspsykologit
ovat väittäneet, että henkisen kehityksen lähtökohtana on teko, käytännön
toiminta, josta sitten johdetaan mielikuva, käsite ja operaatio. Tästä seuraa, että
opettajan kuvauksissa tulee olla etualalla tapahtumien, ei niinkään valmiiden
tilanteiden.”
Kahdesta edellä esitetystä periaatteesta yhdyn Eganin käsitykseen siitä, että lapsi pystyy
oppimaan, vaikka opetuksessa edettäisiinkin abstraktista konkreettiin vastoin yleistä käsitystä.
Keskeistä olisi mielestäni pysähtyä miettimään mikä oikeastaan on lapselle abstraktia ja mikä
puolestaan konkreettista. Aikuisille fantasiamaailma on kaukana todellisuudesta, mutta monet
lapset elävät satumaailmassa, uskovat tonttuihin, menninkäisiin ja Hiisiin. Heille kivet tuntevat
potkaisut ja luminen kukkula saattaa olla Talvenhengen koti. Aikuiset ja lapset elävät eri
maailmoissa, eivätkä aikuisten muodostamat teoriat, aina ole tarjoa totuutta siitä, mitä lapsi
todellisuudessa ymmärtää ja mitä ei. Toki opetuksessa tulee ottaa lapsen ikäkausi ja kehitys
huomioon. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa lapsen aliarvioimista - oppivathan lapset koko ajan
koulun ulkopuolellakin uusia asioita omaksumalla niitä esimerkiksi aikuisten puheista ja
ikivanhoista saduista, joiden kirjoittamisen aikoihin ei tiedetty mitään siitä periaatteesta, että
opetuksen olisi hyvä edetä konkreettisesta abstraktiin. Loppujen lopuksi on pitkälti opetettavasta
asiasta ja asetetuista oppimistavoitteista kiinni kumman näkökulman kautta opettaja lähestyy
aihetta.
On tärkeää huomata, että mielikuvitus tukee oppimista, mutta se myös, omalta osaltaan,
mahdollistaa uusien asioiden oppimisen ja tarjoaa ”työkaluja” käsitteelliseenkin ymmärtämiseen.
Lapsilla on hyvin kehittyneet mielikuvitukselliset kyvyt. Täten myös lasten äärettömän aktiiviset
oppimisen muodot tulevat esille vaivattomimmin juuri mielikuvituksen tukemassa toiminnassa.
(Egan 1988, 17.)
Edellä mainitusta huolimatta Egan (1988, 17-18) ei kuitenkaan ehdota fantasiatarinoiden
lisäämistä sellaisenaan koulujen opetussuunnitelmiin. Sen sijaan hän ehdottaa, että mielikuvitus
otettaisiin huomioon opetussuunnitelmissa ja opetusmenetelmissä: että lapsi nähtäisiin sekä loogis-

18

matemaattisena ajattelijana että mielikuvituksellisena ja kekseliäänä ajattelijana. Mielikuvitus tulisi
Eganin mukaan nähdä oppimisen työkaluna, joka varsinkin lapsen varhaisimpina vuosina, miksei
myöhemminkin, lienee yksi kaikkein tehokkaimmista oppimisen tukivälineistä. Tämä väline
unohdetaan, jos kasvatustieteellinen tutkimus keskitetään tutkimaan pelkästään oppimista, älyä tai
kehitystä.
Suomalainen opetussuunnitelma ottaa kantaa vain opetuksen tavoitteiden saavuttamiseen eli
oppimiseen. Toisin sanoen annettavan opetuksen tulee olla sisällöltään tietynlaista ja sen tulee
auttaa oppilasta saavuttamaan tietyt tavoitteet. Opetusmenetelmästä päättäminen sen sijaan jää
opettajan oman harkinnan varaan. Täten Eganin edellä mainitut ehdotukset mielikuvituksen
huomioimisesta oppimisen työkaluna tulee suomalaisesta perusopetuksesta keskusteltaessa
kohdistaa opettajalle, ei opetussuunnitelmatyöryhmille.

2.6 Opettaminen ja viihdyttäminen
Kubli (2006) esittää väitteen, että opettajien ei tulisi ainoastaan opettaa vaan myös viihdyttää
oppilaitaan.

Kublin

väite

käsittelee

läheisesti

myös

kysymystä

motivaatiosta

sekä

kouluviihtyvyydestä ja niiden vaikutuksesta oppimistuloksiin. Opetuksen päätavoite ei omasta
mielestänikään saa olla pelkkä viihdyttäminen, mutta ei siitä haittaakaan ole jos koulussa sekä
opittaisiin että viihdyttäisiin. Tämä ei voi olla näkymättä myöskään oppimistuloksissa. Toisaalta
kouluviihtyvyyttä voidaan tarkastella myös opettajan työssäjaksamisen kannalta. Kun oppilaat
viihtyvät koulussa, on myös opettajan työ mielekkäämpää ja palkitsevampaa.
Kublin (2006) mukaan opettajat joutuvat työssään tasapainoilemaan joskus vastakkaisiltakin
tuntuvien ääripäiden välillä. Opettajien tehtävänä on toisaalta johdattaa oppilaansa tiedon saloihin
ja toisaalta mahdollistaa oppiminen kiinnostavan ja motivoivan opetuksen kautta. Edellä mainitut
seikat eivät tokikaan aina ole ristiriidassa keskenään. Silti faktatiedon opetus ja oppiminen
saatetaan kokea toisinaan vähemmän kiinnostavana ja heikosti motivoivana. Tarinankerronta
tarjoaa yhden vastauksen opettajien kohtaamiin ongelmiin opettamisesta ja oppimisesta, sillä
tarinankerronnan kautta on mahdollista yhdistää sekä tieteellisten faktojen opettaminen että
oppilaiden viihdyttäminen yhtä aikaa.
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3 MATEMATIIKAN OPPIMINEN JA OPETUS
”Miksi oikein matematiikan opetus on tärkeää? Entä miksi matematiikkaa pidetään yhtenä
merkittävimmistä oppiaineista ympäri maailman? Ja miksi useimmat maat ovat huolissaan, jos
niiden oppilaat menestyvät huonosti kansainvälisissä matematiikan kokeissa?” (Mattsson 1995,
15.) Muun muassa näihin kysymyksiin Mattsson (mt., 15) tarjoaa vastauksia.
Matematiikan opetus nähdään Mattssonin (mt., 16-17) mukaan tärkeänä kouluopetuksessa
sen perinteisen loogista ajattelua opettavan luonteen takia. Matematiikka on keskeisessä osassa
myös jokapäiväisessä kommunikaatiossamme ja sillä on yhteiskunnallista valtaa muun muassa
siksi, että matemaattista koulutusta vaativat (miesvaltaiset) alat ovat usein hyvin palkattuja. Lisäksi
matematiikan nähdään olevan tärkeä työkalu myös muiden oppiaineiden oppimisessa – onhan
matematiikka yksi vanhimmista tieteistä. Edellä mainittujen piirteidensä ohella matematiikka
oikeuttaa roolinsa koulun oppiaineiden joukossa myös oppilaiden minäkuvan rakentajana. Tämä
on kuitenkin myös matematiikan opetuksen vaara. Liian usein matematiikan opetus musertaa
tarpeettomasti oppilaan minäkuvaa sekä kaventaa jo varhaisessa vaiheessa oppilaiden
urasuunnitelmia.

3.1

Tieteiden opettaja tietoa myyvänä lehtimiehenä

Matematiikan, fysiikan ja muiden tieteiden opettamista voidaan tarkastella Kublin (2005, 501)
tavoin taiteena monimutkaisine prosesseineen. Väite tulee ymmärrettäväksi, kun tarkastellaan
muun muassa opettajien monimuotoisia tehtäviä aiheen esittelijöinä, oppilaiden motivoijina,
innostajina ja auttajina sekä oppilaiden ymmärryksen varmistajina.
Kubli (2005, 532) lähestyy tieteiden opettamista myös dialogisuuden käsitteen kautta. Hänen
mukaansa opettamisen kautta on mahdollista stimuloida loogisen päättelyn lisäksi myös
kuviteltujen henkilöiden välisiä dialogeja. Kublin mukaan dialogit ovat tärkeitä, sillä niiden
muodossa esitetty tieto on ylivoimaista pelkän ulkoa opetellun tiedon rinnalla.
Kublin (2006) artikkelissa tarinankerronta fysiikan opetuksessa kilpailee tieteellisten
kokeiden kanssa. Huomionarvoista tarinankerronnassa on sen mahdollistama rentoutuminen.
Tarinaa kerrottaessa oppilaat voivat hetkeksi rentoutua ja kerätä ymmärtämiseen ja oppimiseen
vaadittavaa energiaa.
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Tarinoita ja kokeita ei Kublin mukaan saisi kuitenkaan mieltää kilpailijoiksi, sillä näitä kahta
elementtiä voidaan käyttää myös yhteistyössä toistensa kanssa. Kubli esittää kuitenkin
rentoutumisen näkökulman lisäksi myös toisen huomionarvoisen seikan tarinoiden käytöstä
tieteiden opetuksessa: tarinat tuovat humaanin lähestymistavan tieteiden opetukseen.
Opettajan työtä voidaan Kublin (2006) mukaan verrata lehtimiehen työhön. Jotta lehti myisi,
on lehtimiehen tehtävä joskus tylsästä ja abstraktista aiheesta lukijaa houkutteleva. Samalla tavoin
opettajankin on kohdennettava viestinsä oppilaille. Opetettavan asian on oltava tarpeeksi
houkuttelevaa, että opetus saisi oppilaissa aikaan vastakaikua sekä halun ja mahdollisuuden oppia.
Esimerkiksi matematiikan tunneilla opettajan olisi hyvä personalisoida muun muassa allekkain
yhteenlaskun algoritmi. Tarinankerronta luo algoritmin oppimiselle tarttumapinnan, muistin
apuvälineen, motivaation lähteen sekä mahdollistaa erilaisen oppimisen tarjoten toiselle oppilaalle
tilaisuuden konkreettiseen oppimiseen toimintamateriaalien kautta ja toiselle taas mahdollisuuden
oppia tunteiden ja mielikuvituksen kautta. Samankaltaisina tarttumapintoina joillekin oppilaille
saattavat toki toimia myös ongelmatehtävät eli niin sanotut pähkinät tai sanalliset tehtävät, jotka
molemmat omalla tavallaan muistuttavat tarinoita, jopa toimivat pieninä tarinoina.
Usein kuulee puhuttavan oppilaiden kiinnostuksen puutteesta tieteellisiin aineisiin kuten
matematiikkaan, fysiikkaan tai kemiaan. Kubli (2006) esittää ratkaisuksi viihteellisyyden
lisäämistä. Tarinankerronta on tähän yksi vastaus ja ratkaisu.
Palatkaamme vielä aikaisemmin (ks. luku 2.8) käsiteltyyn kysymykseen opettamisen ja
viihdyttämien suhteesta. Viihteellisyys kouluopetuksessa mielletään usein epäsopivaksi. Mutta
onko jako vakavasti otettavaan opetukseen ja viihteeseen kuitenkaan tarpeellinen? Kublin mukaan
ei. Hänen mukaansa aiheellisempaa olisi pohtia millainen viihde välittää viestimme, opetettavan
asian, kuulijoille eli oppilaille. (Kubli 2006.)
Huomionarvoista on, ettei viihteellisyys ole niin passiivista kuin yleisesti luullaan. On
tärkeää huomata, ettei viihdyttäjä ole ainoa aktiivinen viihdyttämisprosessissa. Hyvä viihdyttäjä
stimuloi myös yleisönsä mentaalista aktiivisuutta, mielikuvitusta, luovuutta, kekseliäisyyttä,
empatiaa ja antaa rakennusaineita niiden kehittämiseen. Sitä paitsi esimerkiksi saksan ja ranskan
kielten viihdyttämistä tarkoittavissa sanoissa tulee hyvin esille, ettei viihdyttäminen ole passiivinen
vaan itse asiassa aktiivinen vuorovaikutustapahtuma. (Kubli 2006.)
Toki tieteellisiä oppiaineita opetettaessa tulee huomioida tieteelliset lainalaisuudet ja
objektiivisuus. Mielestäni se ei kuitenkaan estä humaanimpaa opetustapaa esimerkiksi
matematiikan kouluopetuksessa. Tärkeää on tehdä ero tiedemaailman matematiikan ja peruskoulun
matematiikan välille juuri tuomalla humaanimpia opetustapoja matematiikan kouluopetukseen
esimerkiksi tarinankerronta-metodin kautta. Mielestäni ketään ei palvele se, että jo alakoululaiset
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kyllästyvät matematiikan oppimiseen ja kertovat inhoavansa matematiikkaa, sillä matematiikalla
on tärkeä rooli muun muassa ajattelun ja ongelmanratkaisun opettajana ja kehittäjänä.
Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna matematiikan taitajia tarvitaan yhteiskunnassa monilla aloilla.
Yksilötasolla puolestaan monien oppilaiden tulevaisuuden urasuunnitelmat saattavat kariutua
matematiikan heikon taitamisen vuoksi. Tärkeää peruskoulussa olisikin herättää oppilaissa
kiinnostus matematiikkaa kohtaan ja kehittää heidän luovuuttaan. Puhtaasti tiedepainotteisen
matematiikan vuoro on myöhemmin.
Koulumatematiikan ei missään nimessä tulisi sulkea yhtäkään oppilasta ulkopuolelle liian
teoreettisella ja yksipuolisella näkemyksellä tai abstraktilla opetustavalla. En näe tarinankerrontaa
todellisena uhkana tieteen periaatteille tai luonteelle, etenkään kun tarinankerronta matematiikassa
on vain yksi opetusmenetelmä muiden joukossa. Sitä paitsi tarinankerronnallinen näkökulmaa
esimerkiksi matematiikkaan voidaan pitää ihmisille luonnollisena lähestymistapana (ks. luku 6).

3.2 Konstruktivismi matematiikan opetuksessa ja oppimisessa
Matematiikan kouluopetuksessa konstruktivismi voidaan käsittää yleiseksi lähestymistavaksi tai
viitekehykseksi oppimisen ymmärtämisessä. Niinpä sitä voidaan myös toteuttaa matematiikan
opetuksessa monella tavalla. Tärkeää on kuitenkin huomata, että tiedon löytäminen tuottaa erilaista
oppimista kuin tiedon saaminen valmiina. Konstruktivistisessa matematiikan opetuksessa korostuu
oppilaiden rooli tiedon muodostamisessa sekä opettajan rooli oppilaiden konstruointiprosessin
ohjaajana. (Leino 2004, 20–24, osittain Leinon 1990 mukaan.)
Matematiikan opetuksessa yhteinen kieli, kulttuuri ja yhteiskunnan historia muodostavat
pohjan kohteiden ja ihmisten keskinäisen toiminnan rakentumiselle. Tämän käsityksen mukaan
konstruoidessaan käsityksiään maailmasta, yksilö toimii osana yhteisönsä kielenkäytön,
toimintatapojen ja kulttuurin verkostoa. Matematiikka käsitetään tästä näkökulmasta tarkasteltuna
yhdeksi kulttuurisektoriksi, jolla on omat periytyvät toimintatapansa ja arvostuksensa. (Leino
2004, 22.)
Leino (2004, 29) tuo matematiikan opetukseen oppilaskeskeisen konstruktivismin käsitteen.
Hän korostaa oppilaan uskomusten ja käsitysten tärkeyttä matematiikan opetuksessa. Lähtökohtana
matematiikan opetuksessa tulisi olla oppilaiden käsitykset ja kiinnostus, jotta aikaisempi tietopohja
saadaan laajenemaan asteittain tietorakenteiksi (Leino 2004, 27).
Matematiikan opetuksen kannalta on tärkeää tiedostaa, että matemaattinen tieto on syntynyt
vähitellen jossain tietyssä asiayhteydessä tai jonkin henkilön ajattelun kautta. Usein uutta tietoa on
tarvittu käytännön ongelmatilanteessa. Se voi myös olla jonkin henkilön uteliaisuuden kautta
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syntynyttä. Kun matematiikkaa yleistetään, on varana tiedon luonnollisen asiayhteyden
unohtuminen ja tätä kautta kontekstivapaa ja irrallinen matematiikan opettaminen. Tällainen
opetus ei tue lapsen luontaista tapaa hahmottaa matematiikka yksittäisistä tilanteista käsin.
Päinvastoin se saattaa johtaa kuvaan matematiikasta puhtaana teoriana, jäykkänä ja ikuisesti totena
tietorakenteena. Matematiikan opetuksesta tulee irrallista muusta elämästä eikä se vastaa
matematiikan muuttuvaa luonnetta totuudenmukaisesti. (Leino 2004, 26; Schiro 2004, 77.)
Konstruktivismi on kiistatta vaikuttanut positiivisesti matematiikan opetuksen uusien
opetusmenetelmien syntyyn ja kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisiä tapoja konstruoida
matematiikkaa tulee myös Ginburgin ja Seon (1999, 114) mukaan kunnioittaa, mutta sitä ei saisi
tehdä matematiikan sisällön (mathematical content) kustannuksella. Matematiikan opetuksessa
tulisi heidän mukaansa ottaa huomioon niin konstruktivismin periaatteet kuin matematiikan
omatkin näkökulmat.

3.3 Matemaattiset suoritukset ovat yhteydessä minäkuvaan
Matematiikan oppimisessa on oppilaan kannalta hyödyllistä tunnistaa minäkuvan vaikutus
oppimiseen. Minäkäsitys on ihmisen kokonaisvaltainen käsitys itsestään, ulkonäöstään, taustastaan
ja

kyvyistään.

Minäkäsitystä

voidaan

tarkastella

yksilön

persoonallisuuden

ytimenä.

Matematiikkaan liittyvän minäkäsityksen rooli keskeisenä oppimissaavutuksia selittävänä tekijänä
on tunnustettu 1970-luvulta saakka. Myönteisellä minäkuvalla on todettu olevan yhteyksiä hyviin
oppimistuloksiin.

Kielteinen

minäkuva

puolestaan

liittyy

voimakkaasti

alhaiseen

opiskelumotivaatioon ja huonoihin tuloksiin. (Linnanmäki 2004, 243–245.)
Matemaattisten suoritusten selkeä yhteys oppijan minäkuvaan tulisi opetuksessa huomioida.
Erityisen tärkeää olisi pyrkiä antamaan heikoille oppilaille myönteisen minäkuvan syntyä
vahvistavia onnistumisen elämyksiä. Opettajan antaman palautteen lisäksi oppijan ikätoverien
myönteisen palautteen merkitys on tärkeä. Tätä voitaisiin matematiikan tunneilla lisätä oppilaiden
välisen vuorovaikutuksen eli esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta. (Linnanmäki 2004,
253.)
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3.4

Toimiminen jäsentää maailmaa ja tietoa

Oppijan minäkuvan ohella matematiikan oppimista on tärkeää tarkastella luonteeltaan toimintaan
sidottuna toimintana. Ihmiset oppivat toiminnan jotain toimintaa varten. (Rauste-von Wright &
von Wright 1994, 20.) Toimiminen on myös lapsen tapa jäsentää maailmaa ja tietoa.
Toiminnan ja toimintamateriaalien käsite matematiikan opetuksessa perustuu suurelta osin
Piagetin teoriaan lapsen ajattelun ja ymmärtämisen kehitysvaiheista. Peruskoulun alemmilla
vuosiluokilla 1-6 oleva oppilas on usein vielä konkreettisten operaatioiden vaiheessa, jolloin
lapsen uskotaan oppivan uutta tietoa parhaiten konkreettisissa tilanteissa itse toimimalla tai
visualisoimalla toimintaansa.
Toiminnan ja toimintamateriaalien käyttö opetuksessa liittyy myös konstruktivistiseen
oppimiskäsitykseen, jossa korostetaan oppilaan omaa käsitteiden rakentamista (Ikäheimo & Risku
2004, 224.) Toiminta on usein välttämätön lisä hyvän ymmärtämispohjan luomiseksi, sillä lapsen
kieli on vielä puutteellinen merkitysten antaja. Toimintamateriaalin avulla lapsen käsitykset ja
uskomukset tulevat näkyvään muotoon. (Leino 2004, 30.) Konkreettisuus, kokemuksellisuus ja
merkityksellisyys ovat tärkeitä lapsen ymmärryksen kannalta.

3.5

Onko ihmisen ajattelu matemaattista?

Ginburg ja Seo (1999, 115-116) esittävät mielenkiintoisen näkökulman matematiikan ja ihmisen
ajattelun suhteesta. He väittävät matemaattisen ajattelun olevan ihmismielelle luonnollista ja
ulottavat väitteensä koskemaan koko luonnollista ympäristöämme sekä kulttuuriympäristöämme.
Ginburg ja Seo (1999, 116-117) perustelevat väitteensä matematiikan ja ajattelun suhteesta
tarkastelemalla rakkausrunoa, Shakespearen 18. sonettia (ks. liite 5), josta ei ensimmäiseksi tulisi
mieleen etsiä matematiikkaa ja matemaattisia käsitteitä. Tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin
ensiajatuksen vääräksi: runo on itse asiassa täynnä matemaattisia käsitteitä. Runossa on
esimerkiksi täsmälleen 14 riviä. Rakenteen lisäksi matemaattiset käsitteet ovat tärkeitä myös runon
merkitykselle. Keskeistä runossa ovat myös määrien vertailu, päättymättömyys (ikuisuus) sekä
fysikaaliset määreet, kuten liian kuuma, tai ajalliset määreet, kuten usein. Myös muun muassa
tunnettu lastensatu Kultakutri rakentuu matemaattisten käsitteiden varaan. Jo Kultakutrista ja
kolmesta karhusta kertovassa sadun alussa lukija tai kuulija törmää käsitteisiin pieni karhu,
keskikokoinen karhu ja suuri karhu, ja täten järjestää mielessään karhut koon mukaan
järjestykseen. Satu Liisa Ihmemaassa on peräti matemaatikon kirjoittama ja myös täynnä
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matematiikkaa. Edellä mainitut matemaattiset ajatukset ja käsitteet ovat keskeisiä myös
jokapäiväisessä elämässämme.
Mistä sitten oikein johtuu ajattelumme edellä esille nostettu matemaattinen luonne? Ginburg
ja Seo (1999, 118) tarkastelevat kysymystä matemaattisen ympäristön käsitteen avulla. Heidän
mukaansa määrällisyys ja matemaattisuus ovat niin läpitunkeva osa ympäristöämme, että harvoin
edes huomaamme niitä. Kuitenkin esimerkiksi kaikki lapset kasvavat laskemisen mahdollistavassa
ympäristössä, joka mahdollistaa myös tehokkaan oppimisen. Jokaisessa kulttuurissa elävä joka
ikinen lapsi löytää päivittäin ympäröivää maailmaa tutkiessaan esimerkiksi esineitä, joita on
mahdollista laskea, huolimatta siitä miten köyhissä oloissa eläisi. Omien kokemustensa lisäksi
lapset myös kuulevat ja näkevät aikuisten tekemiä laskutoimituksia. Tarkemmin ajateltuna
numeroita on joka puolella: talojen seinissä, linja-autojen kyljissä, kaikkialla. Jopa kaikkein
primitiivisimmistäkin kulttuureista on löydettävissä matemaattisia järjestelmiä.
Matemaattinen ympäristö on tärkeä osa jokapäiväistä matematiikan oppimistamme, olipa se
sitten matemaattisesti rakentunutta itsessään tai ajatuksissamme. Oppiessamme matematiikkaa me
joka tapauksessa tulemme konstruoineeksi meitä ympäröivää matematiikkaa. (Ginburg & Seo
1999, 119.)
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4 KIELI JA MATEMAATTINEN AJATTELU

Koppisen, Lyytisen ja Rasku-Puttosen (1989) mukaan kieli voidaan käsittää symbolien
järjestelmäksi, jonka jokaisella symbolilla eli merkillä on sisältö ja muoto. Puhutun ja kirjoitetun
kielen lisäksi myös kuvat, ilmeet ja eleet kuuluvat kieleen. Kieli sisältää myös matemaattisen
symbolikielen kuten numerot, luvut sekä matemaattiset laskumerkit. (Joutsenlahti 2003a, 189.)

4.1 Kielen tehtävät
Kielen avulla muun muassa jäsennetään todellisuutta, välitetään tietoa muille, tutkitaan
ympäristöä, otetaan selvää asioista ja vaikutetaan muihin (Koppinen ym. 1989, Joutsenlahden
2003a, 189, mukaan.) Vygotskin (1982) mukaan ajattelua ja kieltä ei voi alle kouluikäisillä lapsilla
erottaa toisistaan. Kieli on mukana kognitiivisissa kehitysprosesseissa. (Joutsenlahti 2003a, 189.)
Kieli on perusluonteeltaan sosiaalista. Rauste-von Wrightin & von Wrightin (1994, 36–37)
mukaan kielellä on keskeinen rooli yksilön maailman kuvan rakentamisessa. Kieli toimii yhteisön
kommunikaation välineenä. Sen kautta ihminen tarkastelee maailmaa, luokittelee ja käsitteellistää
tapahtumia. Sanojen merkitys opitaan tilanteiden ja tarkoituksien kautta.
Sosiaalinen vuorovaikutus, keskustelu ja toiminta tuovat yksilön ajattelun esille niin yksilölle
itselleen kuin hänen kanssaan vuorovaikutuksessa oleville. Yksilö siis reflektoi ajatteluaan sekä
yksin että vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kieli
tukee niin muilta oppimista kuin yksilön omien ajatteluprosessien ennakko-oletusten ja itsestään
selvien asioiden problematisointia. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 37.)

4.2 Kielen merkitys matematiikan opetuksessa
Pienillä lapsilla kielen merkitys matematiikan oppimisessa ja ymmärtämisessä korostuu (Ikäheimo
& Risku 2004, 234). Lasten matemaattinen ymmärtäminen ei perustu ainoastaan toimintaan vaan
myös puheeseen ja toisten kuuntelemiseen. Kielellä on erittäin tärkeä rooli tilanteiden
tulkitsemisessa, tiedonkeruussa, merkityksien ilmaisussa ja tiedon säilyttämisessä. (Lee & Lawson
1996; Stoessiger & Wilkinson 1991, Westwoodin 2000, 18 mukaan.)
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4.3 Käsitys matematiikasta tekstinä
Meaney (2005) näkee matematiikan tekstinä tai kommunikaation osana, jonka kautta käsitykset ja
ideat ilmaistaan ja tulkitaan. Täten havaitaan hänen mukaansa kulttuurin, kielen ja matemaattisen
ymmärryksen vuorovaikutussuhde (Meaney 2005, 137). Meaney (2005, 110) kirjoittaa Hallidayn
(1978, 126) ajatuksiin viitaten, että kielellisten valintojemme, kulttuurimme ja ymmärryksemme
välillä on symbioottinen suhde. Esimerkiksi informaatio matematiikan tunnilla ei välity ainoastaan
meidän viesteihimme sisältyvän informaation kautta, vaan myös sen kautta, miten me koodaamme
sitä. Toisin sanoen viestien tulkitsijat käyttävät kulttuuritaustaansa ja aikaisempaa ymmärrystään
avukseen saadakseen selvää asioista.

4.4 Matemaattinen ajattelu
Matemaattinen ajattelu ei ole käsitteenä uusi vaan on pitkään esiintynyt sekä ainedidaktisessa
kirjallisuudessa että kouluhallinnon asiakirjoissa. Matemaattista ajattelua voidaan hahmottaa
tutkimuslähtökohdan mukaan erilaisista näkökulmista käsin. Tästä syystä käsitteelle ei liene
mahdollista muodostaa yksiselitteistä määritelmää. Koulumaailma on ollut kiinnostunut
matematiikan oppimiseen liittyvistä ajatteluprosesseista, joissa korostuvat ongelmaratkaisu ja
käsitteellinen ymmärtäminen. Tästä näkökulmasta käsin tutkijoiden tavoitteena on ollut arvioida
oppilaan suoritusta tehtävän alusta sen loppuun viemiseen asti. (Joutsenlahti 2005b, 82;
Joutsenlahti 2003b.) Tässä tutkimuksessa matematiikan oppimista ja matemaattista ajattelua
keskitytään tarkastelemaan tiedon prosessoinnin näkökulmasta käsin. Tutkimuskohteeksi rajautuu
oppilaiden matematiikan käsitteiden oppiminen.
Matemaattista ajattelua on mahdollista tarkastella sekä yksilön että ryhmän ilmiönä. Usein
esimerkiksi luokkayhteisön yhteinen ajattelu kohoaa korkeammalle tasolle kuin yksittäisen
oppilaan ajattelu. (Joutsenlahti 2003b, 8.) Luokkayhteisöllä on siis tärkeä merkitys oppilaan
oppimisessa (Joutsenlahti 2003b, 5).
Matematiikan oppimisessa ajattelussa prosessoitavan tiedon luonne vaikuttaa keskeisesti.
Joutsenlahti jakaa Hiebertiin ja Lefevreen (1986) viitaten tiedon konseptuaaliseen ja proseduraaliin
tietoon.

4.4.1 Konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto
Konseptuaalista tietoa voidaan nimittää käsitteelliseksi tiedoksi, sillä konseptuaalinen tieto on
ymmärrettyä tietoa (Joutsenlahti 2005b, 82–85). Konseptuaaliselle tiedolle on ominaista yhteydet
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muihin tietoyksiköihin, se on siis aina osa laajempaa tietoverkkoa. Huomionarvoista on, että tieto
käsitetään

konseptuaaliseksi

vain,

jos

sen

haltija

tunnistaa

tiedon

suhteen

muihin

informaatioyksiköihin. (Hiebert & Lefevre 1986, 3–4.)
Joutsenlahden (2005b, 83) mukaan konseptuaalinen tieto on selkeästi yhteydessä tiedon
mielekkyyteen. Konseptuaalista tietoa ei voi syntyä pelkän ulkoa opettelun kautta vaan ainoastaan
oppijalle mielekkään tiedon kautta opitut käsitteet linkittyvät konseptuaaliseen tietoon. Hiebert &
Lefevre (1986, 8–9) kirjoittavat konseptuaalisen tiedon muodostamisen olevan oppilaille usein
vaikeaa, sillä käsitteiden välisiä suhteita ei koulussa aina pohdita. Käsitteet eivät linkity keskenään
eikä kattavaa tietoverkkoa, jota konseptuaalinen ymmärrys edellyttää, pääse syntymään.
Käsitteelliseen

ymmärtämiseen

tähtäävä

opetus

vaatiikin

oppilaiden

merkityksien

huomioonottamista.
Kun konseptuaalinen tieto nähdään ymmärrettynä tietona eli käsitetietona, tarkoittaa
proseduraalinen tieto puolestaan matemaattisia taitoja eli menetelmätietoa (Joutsenlahti 2003b, 6).
Menetelmätiedolla tarkoitetaan niin sanottua mekaanista laskutaitoa eli taitoa toistaa matemaattisia
sopimuksia, kuten allekkain yhteenlaskun algoritmia. Hiebert ja Lefevre (1986, 6) jakavat
proseduraalisen

tiedon

kahtia

matematiikan

formaalin

kielen

esittämisjärjestelmiin

ja

matemaattisten ongelmien ratkaisuun, johon kuuluvat algoritmit, proseduurit sekä säännöt.
Ilman käsitteen ja menetelmän yhteyttä lapsi ei ymmärrä, mitä hän tekee. Vaikka lapsi
osaisikin toistaa jonkin algoritmin, se ei takaa että hän ymmärtäisi sen takana olevan käsitteen.
Menetelmätiedon merkitys näkyy sen tietoa kääntävässä luonteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että
konseptuaalista tietoa ei voi olla olemassa ilman siihen linkittyviä proseduureja. (Hiebert &
Lefevre 1986, 8–9.)

4.4.2 Algoritmin opetus matematiikan kouluopetuksessa
Matemaattinen algoritmi on matemaattinen sopimus tai menetelmä, jonka kautta jokin tiettyyn
kategoriaan kuuluva ongelma ratkaistaan. Se on vaihe vaiheelta ohjattu matemaattisten
operaatioiden suoritusjono, jossa jokainen suoritusaskel on perusteltavissa: se vaatii tietojen
syötön, määrätyn sääntöjoukon ja rajallisten vaiheiden antaman tuotoksen, jotka yhdessä tuottavat
todistusvoimaisen vastauksen. Algoritmin jonoluonne ohjeissaan erottaa sen omaksi tiedon
lajikseen. (Joutsenlahti 2005b, 85; Maurer, 1998, 21.)
Viime vuosina algoritmien opetusta koskevassa matemaattisessa keskustelussa etenkin
ulkomailla on asetettu konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto, merkitykset ja taidot, vastakkain.
Ongelmana on ollut käsitys siitä, sopiiko algoritmin opetus nykyiseen konstruktivistiseen oppijan
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aktiivista roolia korostavaan oppimiskäsitykseen. Toisin sanoen kyse on ollut siitä, pitäisikö lasten
antaa ymmärtää ja keksiä itse omat ongelmanratkaisumetodinsa vai antaa heille algoritmi, väline
ongelmanratkaisuun, valmiina. (Schiro 2004, 96-97.)
Joidenkin konstruktivistien mielestä algoritmin opettaminen on lapselle haitallista.
Vastakkaisen näkökannan mukaan konstruktivistinen opettaminen laajasti ymmärrettynä on
vahingollista yhteiskunnalle. Kahden ääripään välillä ei välttämättä tarvitse valita, vaan
näkemykset voivat myös täydentää ja rikastuttaa toisiaan. Pelkän ulkoa opittavan, mekaanisen
algoritmin antaminen lapselle valmiina ilman, että hänellä on aikaa konstruoida matemaattisia
merkityksiä, on hyödytöntä lapsen käsitteellisen ymmärtämisen kannalta. Myös lasten irrottaminen
kulttuurisesti

konstruoiduista

algoritmeista

on

ongelmallista,

sillä

se

irrottaa

lapset

kulttuuriperinnöstään. Algoritmi on sopimus, joten oppilaan ei ole mielekästä konstruoida sitä itse.
Oppilaalle täytyy tarjota sekä kunnollinen yhdistelmä merkityksellistä opettajajohtoista opetusta
(direct instruction) että antaa oppilaalle itse löytää ja konstruoida uutta tietoa (student discovery).
(Schiro 2004, 96–97.)
Algoritmi on osa proseduraalista tietoa ja sen merkitys käsitteen muodostamisessa on
ymmärrettävissä proseduraalisen tiedon merkityksen kautta. Käsitteellistä ymmärtämistä tapahtuu
kuitenkin vain konseptuaalisen tiedon kautta linkittymällä. Konseptuaalista tietoa ei kuitenkaan
esiinny ilman proseduraalisia menetelmiä, sillä ilman käsitteen ja menetelmän yhteyttä lapsi ei
ymmärrä käsitettä eikä menetelmää. Täten matemaattisen algoritmin (osana proseduraalista tietoa)
voidaan sanoa olevan välttämätön käsitteelliselle ymmärtämiselle.
Ymmärrän algoritmin merkityksen eräänlaisena viitekehyksenä, jonka puitteissa lapsi
muodostaa käsitteitä. Algoritmin opetus ei siis mielestäni rajoita lapsen käsitteen konstruointia
vaan oikeastaan on ehto sille, että lapsi tietää missä yhteydessä merkitys konstruoidaan.
Algoritmin

opetuksessa

koulumatematiikassa

tulee

kuitenkin

ottaa

huomioon

myös

konseptuaalisen tiedon vaatimukset. Algoritmin opetuksen on oltava oppijalle mielekästä.

4.4.3 Kielentäminen
Kielelliset valinnat voivat vaikuttaa matemaattisen ymmärryksen kehittymiseen. Kielen kautta
myös toisen ihmisen ymmärrys matematiikasta tulee näkyväksi. (Meaney 2005, 118.)
Matematiikan kielentämisen käsitteen taustalla on Vygotskin (1982) käsitys kielen ja
ajattelun erottamattomuudesta (Joutsenlahti 2003a, 192). Kielentämisen tarkoituksena on auttaa
oppilasta jäsentämään tietoa ja tekemään ajatteluaan näkyväksi itselleen, luokkatovereilleen ja
opettajalleen, ja näin lisätä käsitteiden ymmärtämistä. Kielentämisessä oppilaita ohjataan
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perustelemaan vastauksiaan ääneen, kirjoittamaan soveltavien tehtävien ratkaisuprosessia auki ja
olemaan toisten oppilaiden kanssa vuorovaikutuksessa. (Joutsenlahti 2003b, 8.) Tärkeää on
huomata, että matemaattisen käsitteen kielentäminen on osa käsitteen konstruointiprosessia
(Joutsenlahti 2003a, 192).
Joutsenlahden (2003a, 195) mukaan kielentämisen kautta yksittäinen oppilas jäsentää ja
syventää omaa ajatteluaan. Muut oppilaat puolestaan voivat kuuntelemalla toisten oppilaiden
kielentämistä reflektoida ja kehittää omaa ajatteluaan. Kun oppilaat kielentävät toimintaansa, myös
opettaja pystyy paremmin havainnoimaan oppilaiden kehitystä oppilaan ajattelun tullessa
näkyväksi.
Kielentämisen tavoitteena on käsitteellinen ymmärtäminen. Kielentämisen avulla lapselle
tarjotaan kontaktipinta käsitteen ymmärtämiselle. Normaalisti matematiikan kouluopetuksessa
arkipäivän tapahtumiin sidotut niin sanotut sanalliset tehtävät toimivat kontaktipintana.
(Joutsenlahti 2003a, 192).
Joutsenlahti (2005a, 1) tiivistää kielentämisen käytön perusteet kolmeen pykälään. Pykälät
luetellaan ja selitetään alla.
1. Oppijan oman ymmärryksen tukeminen: Kielentäessään ajatuksiaan ja käsityksiään muille,
yksilön täytyy ensin selvittää ne itselleen. ”Puhuttu kieli on ajateltua kieltä.”
2. Sosiaalinen tekijä: Kielentäminen tarjoaa yksilöille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja
oppia toisiltaan sosiaalisessa kanssakäymisen kautta.
3. Pedagoginen tekijä: Oppilaan suorittama kielentäminen mahdollistaa opettajalle keinon
tarkkailla oppilaansa käsityksiä ja ajattelurakenteita. Täten opettaja voi esimerkiksi oikaista
mahdollista väärinkäsityksiä.

4.4.4 Matemaattinen käsite
Joutsenlahti (2003b, 7-8) toteaa Vygotskin (1982) teoriaan käsitteiden synnystä viitaten, käsitteen
muodostuvan käsitteen sisällöstä ja ilmaisusta. Konstruktivistisen oppikäsityksen mukaan
matemaattiset käsitteet rakentuvat aikaisempien varaan. Täten uuden käsitteen opetuksen
lähtökohdaksi on suositeltavaa ottaa oppilaiden olemassa olevat merkitykselliset tiedot ja taidot.
Käsitteillä on tärkeä merkitys tiedon rakentumisessa ja sen ymmärtämisessä. Käsitteen
muodostuksessa toimintamateriaaleilla on tärkeä merkitys tiedon rakentumisessa ja sen
ymmärtämisessä.
Toimintamateriaalien avulla oppilas luo käsitteen sisältöä. Myös opiskeltavaan asiaan
liittyvät kokemukset ja uskomukset vaikuttavat oppimiseen. (Esim. Lindgren 1990, Joutsenlahden
2003b,

8

mukaan.)

Myös

matemaattisen

käsitteen

kielentäminen

on

osa

oppilaan

käsitteenmuodostusprosessia. Käsitteen kielentäminen muille auttaa oppilasta pohtimaan käsitteen
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keskeisiä piirteitä sekä reflektoimaan ja jäsentämään omaa ajatteluaan. Alla olevassa kuviossa 1
havainnollistetaan matemaattisen käsitteen muodostusprosessia.

KUVIO 1.

Matemaattisen käsitteen muodostus.

Käsitteiden muodostus lisääntyy ja selkiytyy, kun se liitetään leikkeihin, peleihin sekä
tarinoihin ja kun lapsi ilmaisee ajatteluprosessiaan sanoin (Ikäheimo & Risku 2004, 224).
Ikäheimon & Riskun (2004, 228) mukaan uuden käsitteen opetus kannattaa aloittaa
käsitteenmuodostusvälineillä. Näin saadaan opetukseen myös tarvittavaa lisäaikaa oppimiselle.
Käsitteiden selkiytymistä auttaa myös lasten kannustaminen selostamaan toimintaansa suullisesti
toisille lapsille. Käsitteen opetuksen alkuvaiheessa symboliesityksen vähäinen käyttö on suotavaa.
Toiminta, puhe ja symbolikieli tulisi liittää toisiinsa vasta myöhemmin.
Ikäheimo & Risku (2004) pitävät tärkeänä, että todelliset kokemukset käsitteen alan asioista
tai ilmiöistä ovat käsitteenmuodostuksen pohjana. Abstraktiotaso on jo hiukan korkeampi, kun
ilmiötä kuvataan toimintamateriaaleilla. Ikäheimon & Riskun (2004) mukaan materiaalinen vaihe
on tärkeä pienen lapsen käsitteenmuodostusprosessille. Abstraktiotaso nousee edelleen siirryttäessä
toimintamateriaaleista kuvan ja piirroksen tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Viimeisenä vaiheena on
käsitteen ilmentäminen symbolein (luvuin ja matemaattisin merkein). Puheella on keskeinen
merkitys jokaisessa abstraktion vaiheessa. Puhuessaan lapsi ilmentää ajattelumallejaan ja antaa
ohjaajalle

tai

opettajalle

mahdollisuuden

kysymyksin

ohjata

prosessia.

Puhumalla

ja

keskustelemalla siirrytään vähitellen lapsen ”arkipuheesta” kohti täsmällisempää matematiikan
kieltä (ks. Velhon tarina, Liite 7) ja autetaan lasta löytämään yhteyksiä niiden väliltä.

31

Matemaattiset symbolit tulevat mukaan vähitellen siten, että lapsen on mahdollista havaita, miten
ne liittyvät aiempiin abstraktion vaiheisiin.
Käsitteen muodostamisessa oppija tarvitsee sekä proseduraalista että konseptuaalista tietoa ja
tavoite on, että käsite tulee oppijan konseptuaaliseksi tiedoksi. Tiedon ymmärtäminen liittyy
konseptuaaliseen tietoon ja taidon ymmärtäminen proseduraaliseen tietoon. (Joutsenlahti 2005b,
82.)
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5 TARINANKERRONTA

Tarinankerronnalla (storytelling) on lähes kaikissa kulttuureissa pitkät perinteet. Ennen kirjoitus- ja
painotaitoa tarinankerronnalla oli tärkeä merkitys muun muassa perinteiden ja uutisten
välittämisessä. Tarinankerronta voidaan jakaa suulliseen ja kirjalliseen tarinankerrontaan. Tässä
tutkimuksessa keskiössä on suullinen tarinankerronta.
Suulliset, myöhemmin myös kirjoitetut, tarinat ovat tarjonneet kulttuureille keinon ymmärtää
maailmaa ja välittää ymmärrystä eteenpäin seuraaville sukupolville. Opettajat, papit, käsityöläiset
ja vanhemmat

käyttivät suullista tarinankerrontaa välittääkseen

perinteitään

eteenpäin.

Ammattimaiset tarinankertojat toimivat historioitsijoina, uutistenvälittäjinä, moraalisina ja
uskonnollisina opettajina, kasvattajina sekä myös viihdyttäjinä, joita niin lapset kuin aikuisetkin
kuuntelivat mielellään. Laajasti tarkasteltuna tarinankertojat olivat yhteiskuntansa välineitä, joiden
avulla kulttuuria siirrettiin eteenpäin. Tarinankerronnan lisäksi kulttuuria välitettiin eteenpäin
myös muiden taidemuotojen, kuten tanssin, laulun, draaman, veiston ja maalauksen keinoin.
(Schiro 2004, 49.)
Erilaisten välineiden, toimintamateriaalien, käyttö liittyy tarinankerrontaan olennaisena
osana. Muun muassa keltit käyttivät aikoinaan lauluja ja runoja osana tarinankerrontaa. Nukkeja
puolestaan on käytetty Panamalla ja naamioita Venäjällä. Myös yleisön mukanaololla
tarinankerrontatilanteissa on perinteinen ja tärkeä osa suullista tarinankerronnan perinnettä.
Materiaalit vangitsevat oppilaiden huomion ja mielenkiinnon, helpottavat oppimista ja
ymmärtämistä, auttavat muistamaan, edesauttavat toivotun toiminnan syntymistä sekä auttavat
oppilaita oppimaan sosiaalisia arvoja ja kulttuurisia normeja, jotka ovat hyödyllisiä myös
matematiikan opiskelussa. (Schiro 2004, 93–94.)
Velhon tarinassa (ks. Liite 7) oppilaat taputtavat käsiään kolmesti yhteen ennen ja jälkeen
Helinä-velhon tai Gandalf-velhon lausumia taikasanoja auttaakseen taikaa toimimaan ja näin
omalla toiminnallaan vievät tarinaa eteenpäin. Oppilaat käyttävät kymmenjärjestelmämateriaaleja
esittääkseen algoritmeja ja ratkaistakseen tehtäviä. He myös yhdistävät matematiikkaan laulun (ks.
Liite 6) ja matkivat tarinan sankareiden toimintaa pitelemällä kädessään roolinsa symbolileluja,
puskutraktoria, papukaijaa tai gorillaa.
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Myös Suomen kansanperinteessä tarinankerronnalla on pitkät juuret. Suomalaisten
kansalliseepos Kalevala kansanrunoineen on tästä hyvä esimerkki. 1800-luvulla Kalevalaan kootut
runot selittävät oman aikansa ihmisille muun muassa maailman syntyä ja opettivat, mutta myös
viihdyttivät. Runojen avulla perinteet siirtyivät eteenpäin tarinamuodossa. Runojen tietty mitta
muine ominaispiirteineen auttoi niiden muistamista ulkoa.

5.1 Onko nykyajassa tilaa kertomuksille?
Suullisen tarinankerronnan valtaa ikiaikaisena opetusmuotona ovat vähentäneet sekä kirjallisen
kulttuurin leviäminen kirjapainotaidon myötä että lukutaidon lisääntyminen. Ennen kaikkea
tarinankerronnan tilaa nykyaikana on kaventanut audiovisuaalisen median kehitys. (Mm. Luumi
2006, 32.) Nyt, television ja internetin kulta-aikana onkin ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan
kysyä Luumin (2006, 32) sanoin:
”Onko vapaalle suulliselle kertomiselle enää tilaa ja onko sillä enää mitään
tehtävää? Onko toivotonta yrittää herättää kertomisen taitoa henkiin?”
Luumi (2006, 32) ei kuitenkaan ole toivoton, vaan luottaa tarinankerronnan ikiaikaiseen
voimaan. Hänen mukaansa kertomuksella on yhä paikkansa myös tässä ajassa seurallisen ja
yhteisöllisen luonteensa vuoksi. ”Kertomisyhteisö” ei Luumin mukaan ole kadonnut minnekään,
sillä ”ellei kertomisella olisi enää sijaa nykyajassa, olisi seurallisuuden ja yhteisöllisyyden
täytynyt tyystin kadota”. Luumi tunnustaa toki postmodernille maailmalle ominaisen
yksilöllisyyden korostamisen. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että yhä nykyäänkin ihmiset kertovat
kohdatessaan toisensa: kertomisen perinteet elävät vielä nykyäänkin. Luumi esittää myös hyvän
huomion nykyään lisääntyneen matkailun merkityksestä suullisen tarinankerronnan perinteen
säilymisen kannalta:
” -- vaientuisiko kertominen nyt, kun ihmiset matkustavat ja kokevat maailmaa
matkoillaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin? Jokainen matka tarjoaa
ainutkertaisen, persoonallisen kokemuksen. Yhäkin ’sillä joka on matkustanut, on
kerrottavaa’. Valokuvien ja videoitujen tapahtumien selittämiseen tarvitaan yhä
kertomista, muuten kuva jää kuolleeksi.”
Myös yleisinhimilliset tarpeet kuten kokemusten jakaminen ja jopa niillä kerskuminen
ylläpitävät suullista tarinankerrontaa:
”Lapset kertovat toisilleen ihmeellisistä kokemuksistaan, nuoret tekemisistään ja
valloituksistaan; aikuiset menestyksistään tai vastoinkäymisistään työelämässä,
kokemuksistaan matkoilla, näkemistään elokuvista tai teatteriesityksistä ja
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ikäihmiset lapsuusmuistoistaan ja sotakokemuksistaan. Kun kokemus puetaan
sanoiksi, saadaan kuulija vasta tajuamaan, mitä on koettu.” (Luumi 2006, 32-33.)

5.2 Sosialisaatiota ja toisen ihmisen kohtaamista
Schiro (2004, 49) korostaa tarinoiden merkitystä sekä kulttuurien että kulttuureissa elävien
ihmisten kannalta. Kulttuurien kannalta tarkasteltuna tarinat mahdollistavat yhteiskuntien siirtää
kulttuuriaan ja tapojaan eteenpäin seuraaville sukupolville. Tarinoiden avulla yksilöt puolestaan
muodostavat käsityksensä maailmasta ja konstruoivat merkityksiä.
Tarinan rakenne on yksi kommunikointimme perusviitekehyksistä. Tämä selittää muun
muassa sen, miksi tarinoita on mahdollista kääntää kielestä toiseen ilman, että ne menettävät
merkityksensä. (Kubli 2002, 29.) Tarinan rakenne näkyy kaikkialla elämässä. Jokaisella
tapahtumalla on alku, keskikohta ja lopetus. Tarinan rakenne onkin niin luonnollinen, että jo pienet
lapset tietävät, koska tarina loppuu.
Schiro (2004, 50) luonnehtii tarinoita ajattelun perustoimintarakenteeksi (primal act of
mind). Ihmisen mieli toimii tarinamuodossa, sillä aivot ovat luonnostaan tarinoita etsiviä ja
tarinoita luovia. Tarinoiden avulla opitaan uutta tietoa ja muistetaan tapahtumia. (Schiro 2004, 50.)
Tarinoiden avulla on myös mahdollista tutustua ihmiseen syvällisesti, sillä ”kertominen on
ihmisten alkuperäinen kohtaamistapa”. Tarinaa kuunnellessamme emme tutustu ainoastaan tarinan
juoneen ja sanomaan vaan opimme tuntemaan myös tarinan kertoneen ihmisen. (Aebli 1991, 37.)

5.3 Tarinankerronta opetusmetodina kouluopetuksessa
Tarinankerronnan tuominen opetusmetodiksi kouluopetukseen pohjautuu muun muassa Friedrich
Fröbelin työlle. Perustaessaan vuonna 1837 lastentarha-aatteen

Kindergarten), Fröbel esitteli

suullisen tarinankerronnan merkittävänä opetusvälineenä, jonka kautta kulttuuria voitiin siirtää
lapsille. (Schiro 2004.)
Fröbel korosti laulun, tarinoiden ja kertomusten kuuntelemisen sekä niiden itse kertomisen
merkitystä lapsuusiässä. Aikuisen merkitys on tarjota lapselle kieli siihen, mistä se lapselta
itseltään vielä puuttuu. (Fröbel 1826, 141, Heleniuksen 2001, 240, mukaan.) Opetuksen
lähtökohdaksi on Fröbelin mukaan otettava lapselle merkitykselliset asiat ja niihin liitetty toiminta,
jonka kautta lapsi ilmaisee ajatuksiaan. (Fröbel 1826, 16, Heleniuksen 2001, 237 mukaan.)
Myös Hakkarainen ja muut (2003, 204) korostavat tarinoiden merkitystä oppimisessa:
”Tehokkaassa opiskelussa pitäisi onnistua yhdistämään innostuneisuus ja
pohdiskelu, jotta kehittyminen oman alan asiantuntijaksi olisi ylipäänsä
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mahdollista. Opetuksessa onkin liian vähän hyödynnetty tarinoiden merkitystä
ajattelun kehittämisessä. Osuvat tarinat saattavat kuitenkin olla oppimisen
kannalta paljon tehokkaampia kuin nippu faktakeskeisiä piirtoheitinkalvoja, koska
tarinat aktivoivat opiskelijan mielessä tiedon lisäksi myös emootioita ja
asiayhteyksiä.” (Hakkarainen ym. 2003, 204.)
Tarinankerronnallinen opetustapa kouluopetuksessa mahdollistaa monipuolisesti muun
muassa asioiden selvittämisen, kannanottamisen, tapahtumien jatkon ennustamisen (ja sitä kautta
päättelyn) sekä dramatisoinnin (Aebli 1991, 58).
Oman käsitykseni mukaan suomalaisessa perusopetuksessa alkeis- ja alkuluokilla
tarinankerrontaa opetusmetodina hyödynnetään kohtalaisen paljon. Kuitenkaan yläluokkien
matematiikan

opetuksessa

tarinankerronta

opetusmetodina

ei

juurikaan

ole

käytössä.

Tarinankerrontaa pidetään lapsellisena tai viihteellisenä. Erityisesti matematiikan opetuksessa
tarinankerronnan käyttö on vähäistä.

5.3.1 Kertomuksen havainnollistaminen opetustilanteissa
Kertomuksen kertoja ei periaatteessa tarvitse mitään havainnollistamisvälineitä oman äänensä,
äänenpainojensa tai eleidensä lisäksi. Tarinankerrontaa käsittelevä kirjallisuus tyrmääkin usein
esimerkiksi

tarinoiden

kuvituksen

kuulijan

omaa

mielikuvitusta

rajoittavana

tekijänä.

Opetuskäytössä kerrottavien tarinoiden yhteydessä tarinan havainnollistaminen esimerkiksi kuvin
on kuitenkin perusteltua, jotta jokainen oppilas eläisi samassa ”maailmassa” ja tilanteessa; jotta
puhuttaisiin suurin piirtein samasta asiasta ja opittaisiin suurin piirtein samoja asioita. Tämä on
tärkeää esimerkiksi kokemuksien jakamisen ja kielentämisen mahdollistamisen kannalta.
Kuvat tukevat erityisesti nuorten oppilaiden mielikuvitusta ja ”näkemistä”, sillä heidän
kokemusmaailmansa on vielä rajallinen. (Luumi 2006, 163). Varmasti kyse on myös siitä, miten
paljon kuulijoille on aikaisemmin kerrottu satuja ja tarinoita sekä siitä, miten hyvin heidän
mielikuvituksensa ”silmät” ovat kehittyneet. Sanallisen kertomisen on kuitenkin hyvä aina hallita
ja kuvien olla vain tukemassa kertomusta. Kuvien tulisi myös kunnioittaa tarinan tyyliä eivätkä ne
saisi liiaksi rajoittaa kuulijan mielikuvitusta (Luumi 2006, 163-164).
Luumin (2006, 165) mukaan tarinaa on mahdollista havainnollistaa myös muunlaisen
havainto-

ja

virikemateriaalin

luonnonmateriaalit

ovat

avulla.

käyttökelpoisia.

Esimerkiksi
Luumi

erilaiset

(mt.,

165)

nuket,

esineet

muistuttaa

tai

myös

jopa
muista

mahdollisuuksista havainnollistaa tarinankerrontaa:
”Harvoin käytetty, mutta varsin vaikutusvoimainen havainnollistamisen
mahdollisuus on viedä kertomistilanne ulos luontoon. Järven ranta saattaa olla
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esimerkiksi pienille lapsille oivallinen ympäristö kertoa Jeesuksesta
opetuslapsineen myrskyn kourissa Genesaretin järvellä. Metsikkö taas muodostaa
luonnollisen ja jännittävän ympäristön sellaisen sadun kertomiseen, jonka
tapahtumat liikkuvat juuri metsässä.”

5.3.2 Tarinankerronta ja piirtäminen
Piirtämisen merkitys omien tunteiden ilmaisussa on merkittävä pienelle lapselle. Piirtämisen
voikin täten nähdä tukevan tarinankerronnallista opetustapaa, ehkä olevan myös tärkeä osa
tarinankerronnan avulla opetettavaa matematiikkaa. Huomionarvoista oppimisen kannalta on
piirtämisen mieleenpainamista ja oppimista edistävä luonne (Luumi 2006, 164). Piirtämisellä on
myös terapeuttisia vaikutuksia, sillä piirtämällä on mahdollista käsitellä esimerkiksi jännittäviä tai
pelottavia asioita (Luumi 2006, 165).
Piirtäminen tuo myös kielentämisen tavoin oppilaan ajatukset esille opettajalle ja paljastaa,
onko opetettu asia ymmärretty. Luumi (2006, 165) toteaa

piirtämisen esimerkiksi usein

paljastavan, onko kuultu tarina ja sen sanoma ymmärretty. Kun lapsia pyydetään piirtämään
tarinan tärkein kohta, he monesti piirtävät juuri juonen kannalta tärkeän ratkaisuhetken, mikä
puolestaan paljastaa sen, onko tarinan sanoma ymmärretty.
Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa (ks. luku 8) piirtäminen nousi keskeisesti esille. Se
motivoi, houkutteli matematiikan pariin, toi vaihtelua, toimi tunteiden tulkkina ja ”lukkojen”
avaajana, ehkä rentouttikin. Samalla tavoin kuin tarinankerronta matematiikan opetuksessa, myös
piirtäminen eri oppiaineiden tunneilla, saattaa hyvinkin olla hukattu voimavara suomalaisessa
perusopetuksessa.

5.4 Tarinankerronta matematiikan kouluopetuksessa
Matematiikan opetuksessa tarinat voivat luoda innostusta ja tuottaa parempaa tieteellisten faktojen
ymmärrystä. Tarinat toimivat myös linkkeinä erilaisten ideoiden välillä. Tarinat elävöittävät
opetusta ja auttavat järjestämään saatua tietoa muodostamalla yhteyksiä yksittäisten ja irrallisten
asioiden välille. (Kubli 2002, 25–30.) Tämä on tärkeää käsitteellisessä ymmärryksessä, sillä
käsitteellinen tieto on osa laajaa tietoverkkoa. Käsitteellinen ymmärrys on siis mahdollista vain,
jos oppijan yksittäiset tiedot ovat sidottuja keskenään laajaksi verkostoksi.
Tarinankerronta pukee matematiikan opetettavan asian uuteen, houkuttelevampaan tai
ainakin vaihtelevampaan muotoon. Tarinan avulla voidaankin esimerkiksi poistaa tylsyys vaikkapa
algoritmin opetuksesta ja opettelusta. Toki tärkeää on pysähtyä pohtimaan myös tarinan tylsyyttä
tai houkuttelevuutta. Aina ei välttämättä ole mahdollista käyttää opetuksessa sellaista tarinaa, joka
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olisi jokaisen oppilaan mielestä kiinnostava. Joka tapauksessa varmaa on ainakin se, ettei mikään
tarina pysty olemaan yhtä kiinnostava jokaiselle oppilaalle vaan joku oppilaista saattaa kokea
opetustarinan tylsänä. Luokka koostuu aina erilaisista yksilöistä, oppilaista. Tärkeää on huomata,
että kaikki oppilaat eivät välttämättä pidä algoritmin perinteistä opettelua olleenkaan tylsänä. Tästä
syystä opetuksen olisikin mielestäni hyvä olla mahdollisimman monipuolisesti erilaisia
opetusmetodeja hyödyntävää, sillä toiset oppilaat voivat hyvinkin hyötyä tarinankerronta-metodin
käytöstä esimerkiksi matematiikan algoritmien opetuksessa.
Tarinankerronta tapahtuu vuorovaikutuksessa kuuntelijan odotusten kanssa. Opetuksen
kannalta tarkasteltuna suullinen tarinankertoja on paremmassa asemassa kuin kirjoittaja, sillä hän
pystyy ottamaan yleisön tarpeet huomioon ja toimimaan niiden mukaisesti. Toisin sanoen hän voi
muuttaa toimintaansa yleisölleen sopivaksi. Kun oppilailla on tunne, että heidät persoonina otetaan
vakavasti, on oletettavaa, että myös kiinnostus oppiainetta kohtaan kasvaa. (Kubli 2002, 29–30.)
Matematiikan opetukseen sopivia tarinoita on monenlaisia. Tärkeää on tarinan kyky temmata
oppilaat mukaansa, kontekstualisoida matematiikka oppilaiden elämään merkityksellisenä sekä
rohkaista oppilaita eläytymään tarinan henkilöiden rooleihin ja heidän tavoitteisiinsa. (Schiro
2004, 56.) Aeblin (1991, 37) mukaan keskeistä opetuskäyttöön soveltuvissa tarinoissa on toisaalta
odottamattomuus, toisaalta taas tuttuus. Jotta tarinat herättäisivät oppilaissa mielenkiintoa, niiden
tulisi sisältää sekä tuttuja asioita että myös jotain uutta. Hänen mukaansa ”uutuus ja yllättävyys
synnyttävät jännityksen. Yksittäisten tapahtumien tuttuus puolestaan mahdollistaa ymmärtämisen”.
Schiro (2004, 56–58) esittelee fantasiatarinan yhdeksi vaihtoehdoksi opetuskäyttöön.
Kiehtova fantasiatarina saa oppilaat kiinnostumaan matematiikan oppimisesta. Fantasian keinoin
oppilaiden on mahdollista eläytyä tarinan henkilöiden rooleihin. Tällöin omat taidot ja oma kuva
itsestä matemaatikkona eivät ole esteenä onnistumisen elämyksille matematiikan tunneilla.
Fantasiatarinat tekevät matematiikasta merkityksellistä. Mielikuvitusmaailma eroaa tarpeeksi
oppilaiden omasta maailmasta, niin että lapset voivat ilman tavallisesti rajoittavia mielikuvia
unelmoida maailmasta, jossa he voivat vaikuttaa ihmisten elämään matemaattisten voimien avulla.
Tarinankerronnan lähtökohtana opetuksessa on lapsi kokonaisuutena: kognitiivisena,
affektiivisena, fyysisenä ja sosiaalisena oppijana. Tarinankerronta näkee lapsen kokonaisvaltaisesti
ja matematiikkaa opetetaan lapsen omat käsitykset, ajattelu ja kieli lähtökohtana. Lapsen
kehitysvaiheelle ominaiset piirteet huomioidaan ja matematiikan opetus lähtee yksittäisistä
konkreettisista ja lapselle merkityksellisistä tapauksista. Esimerkiksi Velhon tarinassa (ks. liite 7)
lapset ratkaisevat seikkailun yksittäisissä tapahtumissa Helinä-keijun eteen tulleita tehtäviä
toimintamateriaalin (kymmenjärjestelmämateriaalin) avulla ja kielentävät samalla toimintaansa
omin sanoin toisille oppilaille. Vähitellen ongelmat voidaan kuitenkin yleistää koskemaan suurta
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joukkoa matemaattisia tilanteita ja jättää toimintamateriaali pois. Tätä kautta edetään vähitellen
kohti abstraktia yleistä matematiikkaa. (Schiro 2004, 77–79.)
Tarinankerronnan opetusmetodissa korostuu sosiaalisuus ja yhdessä toimiminen. Oppilaat
toimivat pienissä ryhmissä käyttäen toimintamateriaalia toimintansa apuna sekä kielentämällä
toimintaansa omin sanoin itselleen ja tovereilleen. Huomionarvoista on, että opetusmetodina
tarinankerronta ei irrota matematiikkaa sosiaalisesta kontekstistaan. Matematiikan oppiminen
juontaa juurensa aidoista sosiaalista tilanteista ihmisten välillä. Vaikka tarinankerronnassa
oppilaiden yhteistyötä korostetaan, tulee jokaisen oppilaan oppia silti laskemaan myös yksin.
Velhon tarinan (ks. liite 7) loppupuolella sekä jokainen tarinassa seikkailevista velhoista että myös
jokainen luokan oppilaista saa tehtäväkseen selviytyä yksin vuoren asettamasta tehtävästä.
Suullisen tarinankerronnan näkökulmasta lapsen ajattelussa huomioidaan rationaalisen ja
loogisen ajattelun lisäksi myös lapsen ajattelun voimakkain osa: mielikuvitus ja fantasiamaailma.
Kun lapsen ajattelun kaksi älykkyyden osaa yhdistetään, opittava tieto koskettaa lasta
syvällisemmin kuin pelkästään loogisen ja rationaalisen älykkyyden huomioimisella. (Schiro 2004,
77.)
Tarina tapahtuu luonnollisesti aina erityisessä kontekstissa ja ajassa, viitekehyksessä. Lisäksi
tavoitteena tarinankerronnan opetusmetodissa on kertoa tarina niin, että oppilaat voivat kuvitella
itsensä osallistumaan tarinaan ja tarinan sankarien seikkailuihin. Tämä antaa matematiikan
algoritmeille merkityksen sitomalla sen lasten todelliseen maailmaan ja mielikuvitusmaailmaan.
(Schiro 2004, 80.) Kun tarinaa kerrotaan, lapsi saattaa kuvitella itsensä tarinan sankariksi.
Mielikuvituksen kautta sankarin toiminta muuttuu oppilaan omaksi toiminnaksi. Lapsi saattaa elää
tarinaa uudelleen esimerkiksi kotimatkalla ja kertoa siitä uusia versioita toisille ihmisille.
Tekemällä näin lapsi konstruoi ja uudelleenkonstruoi itselleen tarinan juonta, näkemystään
itsestään matemaatikkona sekä muodostaa matemaattisia ratkaisuprosesseja. (Schiro 2004, 53.)
Tarinankerronta

opetusmetodina

laajentaa

perinteistä

näkemystä

matematiikasta

pääasiallisesti loogisten objektiivisten totuuksien rakennelmana, joka voidaan kognitiivisesti
ymmärtää (Schiro 2004, 81). Suullinen tarinankerronta ulottaa konstruktivismin käsittämään myös
mielikuvituksen. Matematiikkaa on mahdollista ymmärtää mielikuvituksen kautta ja edetä lapsen
omista lähtökohdista käsin (yksittäisestä tapauksista) yleiseen abstraktiin matematiikkaan.
Huomionarvoista on, että opettaja toimii tarinaa kertoessaan siltana oppilaan ja joillekin
vaikeasti lähestyttävän abstraktin matematiikan välillä. Joillekin oppilaille tarinankerronnan
tuominen matematiikan oppitunnille saattaa laskea kynnystä tutustua ja kiinnostua oppiaineesta,
toisille tarinat puolestaan tarjoavat motivaation lähteen. Yhteistä kaikille oppilaille lienee se, että
tarinat tuovat vaihtelua matematiikan oppitunneille.
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Joutsenlahti (2007) tarkastelee tarinankerronnan ja matematiikan suhdetta kysymyksen
”Mitä tarinat tuovat matematiikan opetukseen?” kautta. Hänen ajatuksensa esitellään alla olevassa
kuviossa 2. Joutsenlahden mukaan tarinankerronta tukee matematiikan opiskeltavien käsitteiden
oppimista merkityksien, kontekstin, roolien ja juurien näkökulmista käsin. Kun opiskeltava käsite
saa tarinassa sisällön, sen ymmärtäminen helpottuu. Tarinankerronta luo myös opiskeltavalle
käsitteelle kontekstin ja täten tukee mielikuvitusta ja mielenkiintoa. Tarinankerronnan avulla
matematiikkaa opetettaessa oppilaan on mahdollista toimia lisäksi roolissa, toisin sanoen jonain
muuna kuin

itsenään,

ja näin

suojella omaa minäkuvaansa matematiikan

laskijana.

Tarinankerronnallinen lähestymistapa matematiikkaan tukee matematiikan opetusta myös
mahdollistamalla matemaattisten käsitteiden syntyjuurien selittämisen. Matemaattisten juurien
tunteminen on tärkeää muun muassa muistin tuen kannalta.

MERKITYKSIÄ
OPISKELTAVAT
KÄSITTEET

TARINA

KONTEKSTI
ROOLIT
JUURET

KUVIO 2.

Mitä tarinat tuovat matematiikan opetukseen? (Joutsenlahti 2007)

5.4.1 Narratiivisen ja paradigmaattisen ajattelun yhteyksiä tarinankerrontaan ja
matematiikan oppimiseen
Jerome Bruner (1986, 11) jakaa ajattelun kahteen muotoon: paradigmaattiseen eli loogistieteelliseen ja narratiiviseen ajattelunmuotoon. Molemmat niistä jäsentävät omalla tavallaan
kokemuksia ja rakentavat todellisuutta ja molemmilla ajattelun muodoilla on oma tehtävänsä.
Paradigmaattinen ja narratiivinen ajattelun muoto vakuuttavat kuulijansa eri tavoin. Argumentti
vakuuttaa totuudellaan, kun taas tarinat elävyytensä tai uskottavuutensa kautta.
Paradigmaattinen, loogis-tieteellinen ajattelunmuoto käsittelee syy-seuraussuhteita ja hyötyy
proseduureista testatessaan empiirisiä totuuksia. Luova paradigmaattisen ajattelun muodon käyttö
johtaa Brunerin (1986, 13) mukaan muun muassa hyvään teoriaan loogisine todistuksineen ja
perusteltuine hypoteeseineen. Loogis-tieteellinen ajattelun muoto ei kuitenkaan ole ihmisen
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alkuperäisin tai tyypillisin muoto ajatella. Paradigmaattinen ”intuitio” ei myöskään korvaa
esimerkiksi kirjailijan tai runoilijan mielikuvitusta.
Bruner (1986, 13) kirjoittaa narratiivisessa ajattelun muodossa korostuvan humaanin
ajattelutavan. Se selittää, luo kontekstin kiinnittäen jonkin kokemuksen aikaan ja paikkaan. Bruner
(1986, 14) viittaa Paul Ricoeurin ajatuksiin: Teoreettiset väitteet onnistuvat vain joko
vakuuttamaan tai sitten eivät. Narratiivit, tarinat, puolestaan tuovat mukanaan inhimillisemmän,
surullisen, koomisen tai jopa absurdin, näkökulman ja loppuratkaisun.
Pitäisikö hyvän matematiikan opettajan opettaa tunneillaan muutakin kuin matematiikkaa?
Omasta mielestäni pitäisi. Hyvä matematiikan opettaja ei mielestäni opeta ainoastaan faktoja,
tietoa, vaan johdattelee oppilaitaan pohtimaan myös merkityksiä ja arvoja. Etenkään
perusopetuksessa ei mielestäni saisi milloinkaan unohtaa kasvatuksellista näkökulmaa.
Tarinankerronta matematiikan opetuksen, kuten minkä tahansa muunkin oppiaineen opetuksen,
metodina antaa hyvät mahdollisuudet myös esimerkiksi eettisten asioiden käsittelemiseen,
vaikeuksien kohtaamiseen ja selvittämiseen sekä kasvuun niin yksilötasolla kuin yhteiskunnankin
kannalta.
En ehdota loogis-tieteellisen ajattelun muodon hylkäämistä matematiikan opetuksessa.
Pyytäisin kuitenkin lukijaa huomioimaan myös narratiivisen ajattelun toisena muotona.
Molemmille ajattelun muodoille on tehtävänsä ja tarkoituksensa myös matematiikassa.

5.4.2 Kertominen ja tunteet matematiikan opetuksessa: minäkuvan rakentamista ja
suojelua
Hyvää kertomusta lukiessaan lukija saattaa huudahtaa: ”Tämähän kertoo kuin minusta!” Tällöin
kertomus on tullut vastanneeksi lukijan mahdollisiin toiveisiin, ahdistuksiin ja odotuksiin. Hän on
myös tullut samaistuneeksi kertomuksen päähenkilöön. (Luumi 2006, 54.)
”Samaistuminen tapahtuu kertomusta kuunnellessa kuulijan mielikuvituksessa ja
tunteissa. Tämä kokemus on erityisesti nuorelle ihmiselle tärkeä. Hänen vielä
heikko egonsa sulautuu yhteen toisen, voimakkaamman ja kokeneemman minän
kanssa. Toisen ilo ja kärsimys koetaan kuin omana. Nuoren ihmisen itseys, minä,
minuun rakentuu juuri monista samaistumiskokemuksista. Kun lapsi ja nuori
sitten myöhemmin kohtaa todellisessa elämässä vastaavia kysymyksiä, ongelmia
ja vaikeuksia, hän on jo kypsynyt kulkemaan ehjästi ja voitokkaasti niiden läpi.”
(Luumi 2006, 54-55.)
Samalla tavoin opetustarinan henkilöön matematiikan tunnilla samaistunut oppilas rakentaa
ja suojelee minäkuvaansa. Epäonnistumiset eivät kosketa suoraan oppilaan omaa kuvaa itsestään
matematiikan oppijana, jos hän saa mahdollisuuden toimia roolissa matematiikan tehtäviä
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laskiessaan; roolihenkilöhän se laski väärin eikä oppilas. Toisaalta taas onnistumiset kannustavat,
sillä ilman lapsen apuna roolihenkilö ei olisi onnistunut.
Samaistuminen sadun hahmoon, toiseen henkilöön, mahdollistaa yksilön minäkuvan
avartumisen. Satujen kautta yksilö myös oppii elämän perustilanteissa toimimista sekä hahmottaa
elämän vastakohtaisuuden ilman omaa kokemusta niistä. Kertomus on turvallinen paikka elää läpi
suruja ja iloa, pahuutta ja hyvyyttä, sekä muita jokaisen ihmisen ennemmin tai myöhemmin
kohtaamia tunteita. (Luumi 2006, 56.)

5.4.3 Tarinankerronnan lähtökohtia
Tarinankerronnan käytölle matemaattisten algoritmien opetuksessa voidaan hahmottaa useita eri
lähtökohtia. Niitä ovat konstruktivistinen oppimiskäsitys, Opetussuunnitelman perusteet 2004,
kielentäminen, toiminnan merkitys oppimisessa, lapsen mielikuvitus älykkyyden osana, tarinoiden
luonnollisuus elämälle sekä matematiikan erilaisissa tilanteissa syntynyt luonne. Edellä mainitut
lähtökohdat esitetään alla olevassa kuviossa 3.

KUVIO 3.

Lähtökohtia tarinankerronnan käytölle matematiikan kouluopetuksessa

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppija nähdään oman tietonsa aktiivisena
rakentajana. Tässä yhteydessä matematiikka nähdään kulttuurisektoriksi, jolla on omat periytyvät
toimintatavat ja arvostukset, joiden välittämisen tarinankerronta opetusmetodina mahdollistaa.
Tarinankerronnassa oppilas konstruoi uusia käsitteitä rationaalisen tiedon lisäksi myös
mielikuvituksen avulla.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) matematiikan
opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 1-2 ja 3-5 korostetaan kielen merkitystä matemaattisten
käsitteiden muodostusprosessissa. Keskeisiä työtapoja ovat puhuttu kieli ja välineet. Tavoitteena
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on myös, että oppilas oppii kuuntelemaan sekä perustelemaan suullisesti omia ratkaisujaan ja
päätelmiään. Myös ryhmässä toimiminen korostuu. Ylemmillä luokilla oppilaan oletetaan osaavan
osoittaa

käsitteellistä

ymmärrystään

suullisesti.

Lisäksi

oppilaan

oletetaan

pystyvän

kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan muun muassa puhumalla. Opetusmetodina
tarinankerronta pystyy ottamaan hyvin huomioon kaikki edellä mainitut matematiikan tavoitteet.
Tarinankerronnan avulla työskenneltäessä oppilaat toimivat ryhmissä toimintamateriaalien avulla
sekä kielentävät toimiaan.
Matemaattisten käsitteiden kielentäminen on osa käsitteen muodostusprosessia ja pohjautuu
teoriaan lapsen kielen ja ajattelun erottamattomuudesta. Tarinankerronnan vuorovaikutusta
korostava työskentely antaa oppilaalle tilaisuuden omin sanoin selittää toimintaansa. Tarina
puolestaan tarjoaa oppilaalle kontaktipinnan, fantasiamaailma, käsitteen muodostamista varten.
Muun muassa Jean Piagetin teoriaan perustuen perusopetuksen 1-6 luokkien oppilaan,
lapsen, oppimisessa korostuu toiminnan merkitys. Oppiminen tapahtuu parhaiten konkreettisissa
tilanteissa itse toimimalla jotain toimintaa varten. Tarinankerronnan opetusmetodin avulla
matematiikkaa opetettaessa toimintamateriaaleilla on keskeinen osa. Esimerkiksi Velhon tarinassa
(ks. liite 7) kymmenjärjestelmämateriaali on sidottu tarinan juoneen mukaan ja lapset käyttävät
toimintamateriaalia ratkaistessaan tehtäviä.
Yksi lähestymistapa tarinankerronnan käytölle matematiikan opetuksessa on tarinoiden
luonnollisuus kaikelle elämässä. Jokaisella tapahtumallahan on alku, keskikohta ja loppu. Jo pienet
lapset tietävät tarinan rakenteen ja sen, koska tarina on lopussa. Tarinoiden avulla myös
muistamme asioita ja tapahtumia.
Tarinankerronnassa mielikuvitus nähdään tärkeänä osana lapsen älykkyyttä loogisen ja
rationaalisen älykkyyden rinnalla. Opetukseen yhdistetty mahdollisuus käyttää mielikuvitusta tuo
oppimiseen yhden uuden älykkyyden. Tällöin tiedon uskotaan koskettavan lasta syvemmin kuin
pelkän järkiperäisen tiedon.
Matematiikka on syntynyt tilanteissa jotain tarvetta varten. Kouluopetuksessa matematiikka
irrotetaan ja yleistetään usein kontekstistaan eli tilanteista. Matematiikalle on luonteenomaista
myös syntyminen sosiaalisissa tilanteissa. Tarinankerronta opetusmetodina ottaa huomioon niin
tiedon tilannesidonnaisen syntytavan kuin sosiaaliset tilanteetkin. Tarinankerronnan opetuksessa
edetään ryhmässä toimimalla yksittäisistä tapauksista yleiseen.
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5.4.4 Tarinankerronta matematiikan käsitteiden oppimisessa
Keskeistä matemaattisten käsitteiden oppimisessa ja käsitteellisen ymmärryksen synnyssä on
käsitteiden rakentuminen aikaisempien varaan. Täten opetuksessa tulisi ottaa huomioon oppijan
aikaisemmat merkitykselliset tiedot ja taidot. Myös opittavaan asiaan liittyvät tunteet, uskomukset
ja kokemukset, vaikuttavat käsitteen oppimiseen. Esimerkiksi minäkuvan vaikutus oppimiseen on
suuri. Tunteet toimivat myös merkitysten antajina.
Käsitteen kielentämisellä ja toimintamateriaalin käytöllä on tärkeä osa oppilaan käsitteen
muodostusprosessia. Huomionarvoista on myös, että käsitteellistä ymmärtämistä tapahtuu
ainoastaan oppijalle merkityksellisen tiedon kautta. Toisin sanoen merkityksetön asian
ulkoaopettelu ei johda todelliseen käsitteen ymmärtämiseen.
Suullinen tarinankerronta matemaattisten algoritmien opetuksessa tukee oppilaan käsitteen
oppimista ja käsitteellistä ymmärtämistä vuorovaikutuksen, toiminnan ja mielikuvituksen
näkökulmista käsin. Lisäksi tarinanmuodossa esitetyt asiat on helpompi muistaa, joten
tarinankerronta tukee myös käsitteen muistamista. Tarkastelen käsitteitä alla olevan kuvion 4
pohjalta.

KUVIO 4.

Miten tarinankerronta matemaattisten algoritmien opetuksessa tukee oppilaan
käsitteen oppimista ja käsitteellistä ymmärtämistä?

Velhon tarinassa (ks. liite 7) vuorovaikutus on keskeisessä osassa. Opetusmetodin pohjalta
voidaan hahmottaa neljänlaista vuorovaikutusta: oppilaan/oppilaiden ja opettajan välillä, oppilaan
ja oppilaan välillä, oppilaan ja tarinan hahmojen välillä sekä tarinan hahmojen välillä. Oppilaiden
välinen vuorovaikutus luo tilaisuuden kielentämiselle, mutta myös tärkeän vertaispalautteen
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antamiselle, jonka perusteella oppilas muodostaa minäkuvaa. Opettajan ja oppilaan/oppilaiden
välinen vuorovaikutus luo taitavalle kertojalle tilaisuuden huomioida yleisönsä ja muuttaa tarinaa
vastaamaan luokan tarpeisiin. Kun oppilas kokee, että hänen tarpeensa huomioidaan, johtaa se
parhaassa tapauksessa kasvavaan kiinnostukseen oppiainetta kohtaan. Täten vuorovaikutus auttaa
myös myönteisten tunteiden ja merkityksien kautta käsitteen oppimisessa ja käsitteellisessä
ymmärtämisessä.
Toiminta luo pohjaa käsitteelliselle ymmärtämiselle. Velhon tarinassa (ks. liite 7)
toiminnallisuus toteutuu oppilaiden käyttämän toimintamateriaalin (kymmenjärjestelmämateriaali)
kautta. Konkreettisuus näkyy tarinan yksittäisissä tilanteissa, joissa luodaan myös merkityksiä
toiminnalle ja oppimiselle. Tarinankerronta opetusmetodina keskittyy ensin yksittäisiin
tarinanhenkilöille tapahtuviin tapahtumiin ja siirtyy vähitellen kohti yleistä matemaattista teoriaa.
Tarinankerronnassa toiminnalle annetaan merkitys.
Esimerkiksi Velhon tarinassa allekkain yhteenlaskun algoritmille annetaan merkitys tarinan
kautta. Tarinassa velhot ovat joutuneet vangituiksi matemaattisia tehtäviä asettavalle vuorella ja
tarinan sankari pelastaa velhoja oppilaiden toiminnan avulla. Kokemuksellisuus korostuu
erityisesti, kun oppilaat saavat toimia jonain tarinan hahmoista ja ratkaista matemaattisia tehtäviä
heidän rooleissaan. Roolien avulla toiminen suojaa oppilasta kielteisen minäkuvan vaikutuksilta.
Tarinankerronta saa oppilaan mielikuvituksen ja tätä kautta oppilaan tunteet mukaan
oppimiseen. Suullisessa tarinankerronnassa oppija korostuu, kun oppijan minäkuvan nähdään
vaikuttavan oppimiseen. Velhon tarinassa lapset esittävät usein laskiessaan jotakin tarinan
sankareista, he eivät siis toimi puhtaasti omana itsenään. Näin mahdollinen epäonnistumiset eivät
kohdistu vahvasti lapseen itseensä. Toimiessaan jonain tarinan hahmoista lapsesta tulee rohkea
eikä hänellä ole voimakasta (kielteistä) ennakkoasennetta omista taidoistaan. Tarinoiden
maailmassa tarusta tulee totta. Mielikuvitusympäristössä heikot oppilaat ovat taitavia. Roolit
matematiikan toiminnassa vähentävät osaamisen paineita. Tunteet toimivat myös matematiikan
opetuksen merkityksellistäjinä.
Tarinat toimivat muistin tukena muodostamalla yhteyksiä yksittäisten ja irrallisten asioiden
välille. Juuri yksittäisen tiedon linkittyminen toisiin tietoyksiköihin on tärkeää käsitteellisen tiedon
rakentumisessa ja ymmärtämisessä.

5.4.5 Seikkailua mielikuvitusmaailmassa
Tarinankerrontaa opetusmetodina erityisesti matematiikan kouluopetuksessa pidetään usein
lapsellisena tai ainakin negatiivisella tavalla viihteellisenä. Kuitenkin tarinankerronnan
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opetuskäytölle voidaan hahmottaa edellä mainitun perusteella useita perusteita. Esimerkiksi jo
pelkästään

nykyinen

perusopetuksen

opetussuunnitelman

perusteiden

matematiikan

opetussuunnitelma (Opetushallitus 2004) korostaa kielen merkitystä käsitteiden oppimisessa sekä
kielen ja erilaisten toimintamateriaalien tärkeyttä oppimisprosessissa keskeisinä työtapoina.
Tavoitteena

on,

että

lapsi

osaa

ilmaista

käsitteiden

ymmärtämistään

sanoin.

Myös

vuorovaikutustaidot, kuuntelu, omien ratkaisujen perusteleminen sekä omista havainnoista ja
päätelmistä kertominen suullisesti ovat tärkeitä.
Nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden matematiikan opetussuunnitelman
(Opetushallitus 2004) mukainen opetus edellyttää opetusmenetelmää, joka tarjoaa mahdollisuuden
kielentämiselle (käsitteiden) oppimisessa. Myös vuorovaikutukselle sekä toimintamateriaalien
käytölle on suotava mahdollisuus. Nämä asiat ovat tärkeitä myös nykyisessä konstruktivistisessa
oppimiskäsityksessä, joka on opetussuunnitelmien taustalla. Tarinankerronta matematiikan
opetuksen yhtenä työtapana tarjoaa opettajalle yhden vaihtoehdon, jolla hänen on mahdollista
vastata opetussuunnitelman haasteisiin sekä auttaa lasta matematiikan käsitteiden oppimisessa ja
käsitteellisessä ymmärtämisessä. Jos tämä pystytään tekemään mukaansatempaavasti ja hauskasti
seikkaillen mielikuvitusmaailmassa, aina parempi!
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6 MATEMATIIKKA JA SUKUPUOLI

Nykyään yleisesti vallalla olevan käsityksen mukaan molemmat sukupuolet nähdään yhtä päteviksi
oppimaan matematiikkaa. Esimerkiksi vuonna 1999 toteutetun Kolmannen kansainvälisen
matematiikka- ja luonnontiedetutkimuksen TIMSS:n2 tulosten mukaan tyttöjen ja poikien välillä ei
juurikaan ollut eroa suoriutumisessa matematiikan tehtävissä. Samansuuntaisia tuloksia tarjoaa
myös OECD:n PISA-tutkimus3 (Programme for International Students Assessment) vuodelta 2003.
Sen mukaan suomalaisten tyttöjen ja poikien suoriutumisessa matematiikan tehtävistä olivat pienet
tai niitä ei juuri ollut. Edellä mainitusta huolimatta matematiikka mielletään usein miehiseksi
oppiaineeksi, jossa poikien oletetaan olevan tyttöjä lahjakkaampia tai ainakin kiinnostuneempia
siitä. Kuten edellä todetaan, poikien ja tyttöjen suorituksissa matematiikassa ei ollut eroja.
Merkittäviä eroja sukupuolten välillä löytyy kuitenkin asennetasolla. TIMSS-tutkimuksen4 mukaan
pojilla oli yleisesti ottaen positiivisempi asenne matematiikkaa kohtaan.
Kun matematiikkaa tarkastellaan sukupuolet huomioon ottaen, tärkeää olisikin ottaa
huomioon sen patriarkaalisissa yhteiskunnissa rakentunut luonne. Huomiota tulisi myös
matematiikan kieleen ja rakenteeseen: Onko matematiikan kielessä tai rakenteessa jotain sellaista,
joka aiheuttaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa? Sukupuolten välistä epäoikeudenmukaisuutta
matematiikan opetuksessa ja matematiikassa aiheuttavat myös asenteet ja kulttuuri (Hanna &
Nyhof-Young 1995, 9-10).
Tässä tutkimuksessa tyttöjen ja poikien tapoja oppia tutkitaan ja vertaillaan sekä
tarkastellaan osittain myös erillään. Liiallista kahtiajakoa on kuitenkin syytä välttää. Oppilaita
tulisi ensisijaisesti kohdella yksilöinä, ei sukupuoliryhmänsä jäseninä. Mitään syytä korostaa
pelkästään tyttöjen työtapoja tai pelkästään poikien työtapoja käytännön opetustyössä ei mielestäni
myöskään

ole.

sukupuoliryhmiä

Tutkimuksen
erikseen.

kannalta

Jotta

on

kuitenkin

matematiikan

2

http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_ExSum.pdf, s.4

3

http://pisa.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf, s.97

4

http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_ExSum.pdf, s.5
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mielenkiintoista

opetuksessa

tarkastella

päästäisiin

myös

tasa-arvoiseen,

sukupuolineutraaliin opetukseen, täytyy matematiikan ja sukupuolien suhdetta tarkastella
hajottamalla se paloihin: täytyy tarkastella matematiikan maskuliinista luonnetta ja pojille ja
tytöille tyypillisiä tapoja ymmärtää ja toimia.

6.1 Maskuliininen matematiikka – totta vai tarua?
Mendick (2006) pohtii matematiikan ja sukupuolten yhteyksiä teoksessaan Masculinities in
Mathematics. Mendick (2006, 23-24) ei näe matematiikkaa sinällään maskuliinisena vaan käsittää
matematiikkaan liittyvän ja liitetyn miehisyyden sosiaalisen diskurssin tuotteena. Hänen mukaansa
“niin kauan kuin sukupuolierot rakentuvat vastakkainasettelun termeille, jossa naisena oleminen
nähdään olemisena ei-miehenä tai ei-miehisenä, kohtaavat naiset matematiikan parissa
jännitteitä” (Mendick 2006, 9).
Mendick tarkastelee matematiikkaa ja sukupuolia kolmen teeman, sukupuolen, matematiikan
ja valintojen kannalta. Hänen mukaansa sukupuoli on liikkuva käsite: kokoelma meneillään olevia
prosesseja. Sukupuolet rakentuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä, jossa olemme kaikki aktiivisina
toimijoina mukana. Sukupuoliin liittyvät valintamme ovat kuitenkin väkinäisiä ja ankarasti
pakotettuja vastakohtaisiin näkemyksiin. Matematiikka puolestaan määräytyy sosiaalisesti siitä
kerrottujen tarinoiden, narratiivien kautta. Nämä narratiivit määrittävät sen, miten suhtaudumme
matematiikkaan. Matematiikkaan liittyvät vastakohtaisuudet, joiden mukaan matematiikka on
objektiivista (eikä subjektiivista) ja rationaalista (ei emotionaalista) linkittävät matematiikan
miehisyyteen. Valintojen Mendick näkee olevan osa sosiaalista diskurssia. Yksilön identiteetin
rakennustyö (identity work) linkittää matematiikan, sukupuolen ja valinnat yhteen. (Mendick 2006,
24.)
Matematiikka ei ole luonnostaan maskuliinista vaan siihen liittyvä sosiaalinen diskurssi tekee
siitä käsityksissämme ja ajatuksissamme miehistä. Sosiaalinen diskurssi puolestaan vaikuttaa
käsityksiimme matematiikasta sekä valintoihimme opiskelemmeko matematiikkaa vai emmekö, tai
ainakin kiinnostukseemme siitä ja panokseemme sen oppimiseksi.

6.2 Eroavatko naisten ja miesten ajattelu toisistaan?
Yleisen käsityksen mukaan tytöt ja pojat ovat rationaalisesti yhtä älykkäitä. Tyttöjen ja poikien,
miesten ja naisten, tavat lähestyä tiettyjä tilanteita poikkeavat kuitenkin toisistaan. (Goleman
1996.) Goleman (1996) esittääkin, että tyttöjen ja naisten älykkyyttä tietyissä tilanteissa voitaisiin
kutsua loogisen älyn sijaan emotionaaliseksi älykkyydeksi. Esimerkiksi ongelmanratkaisussa
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puhuminen ja asian pohtiminen eri kanteilta on keskeisessä osassa naisilla. Voidaan jopa sanoa,
että monille naisille toisten osoittama tuki ja kanssakäyminen ovat tärkeämpiä kuin itse ongelman
ratkaiseminen. (Tannen 1991.)
Miesten ja naisten erilainen suhtautumistapa näkyy hyvin myös esimerkiksi tarkasteltaessa
moraalista päätöksentekoa. Miehet keskittyvät naisia useammin jyrkästi moraalisiin sääntöihin
olipa tilanne mikä tahansa, kun taas naiset ottavat usein huomioon myös tilanteen, jossa
moraalinen päätös on tehty. (Gilligan 1982.)
On kuitenkin hyvä muistaa, että molemmat sukupuolet ovat pystyviä toisenkinlaiseen
ajatteluun. Liiallinen miesten ja naisten taipumusten korostaminen on helposti stereotyyppistä, sillä
miesten ja naisten erilaiset taipumukset ajatella ja ratkaista ongelmia perustunevat osittain
yhteiskunnan perinteisiin ja yleisesti vallitseviin ajattelutapoihin. (Gilligan 1982.)
Paechterin (2001, 53-54) mielestä miesten ja naisten havaitut eroavuudet ajattelutavoissa
saattavat kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi suhtautumiseen matematiikkaa kohtaan. Monien poikien
tiukan looginen ja rationaalinen ajattelutapa, samoin kuin jokin matematiikan proseduuri tai
ongelma, hyväksyy vain yhden oikean vastauksen. Näin ollen matematiikan tehtävät ja ongelmat
näyttäisivät mahdollistavan miehille samankaltaisen lähestymistavan kuin mitä he käyttävät
muutenkin elämässään. Tytöille puolestaan yhden ainoan oikean vastauksen hyväksyminen voi
olla vaikeaa.
Myös Kublin (1999, 144) mukaan etenkin nuoret naispuoliset oppilaat arvostavat tieteiden
opetuksessa ihmisläheistä tapaa opettaa. Monet tytöt hyötyvät, jos opetuksessa tuodaan esille
näkökulma tieteen takana olevista tiedemiehistä ja -naisista. Tarinankerronta tieteiden opetuksessa
tuo Kublin mukaan humaanimman lähestymistavan matematiikan opettamiseen ja oppimiseen.

6.3 Mitkä tekijät aiheuttavat sukupuolten epätasa-arvoista kohtelua
matematiikassa ja matematiikan opetuksessa?
Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden käsitteet ovat Hannan ja Nyhof-Youngin (1995, 9) mukaan
sosiaalisesti rakentuneita, toisin sanoen syntyvät vuorovaikutuksessa toisten lasten sekä lasten ja
aikuisten kanssa. Keskeisessä osassa tässä ovat suorat ja epäsuorat tulkinnat sekä viestit
miehisyydestä ja naiseudesta, miesten ja naisten älykkyydestä sekä tarpeista. Edellä mainitut asiat
vaikuttavat myös asenteisiin matematiikan opiskelussa ja oppimisessa. Tärkeää olisikin Hannan ja
Nyhof-Youngin (mt., 9) mukaan pohtia, välitetäänkö yhteiskunnassa, koulujärjestelmässä ja
perheissä sellaista viestiä, että matematiikka olisi tarpeellisempaa poikien kuin tyttöjen tulevien
uravalintojen kannalta?
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Näätänen (2000, 20-21) kumoaa väitteet, että tytöt eivät pärjäisi matematiikassa ja että
tyttöjä ja poikia kohdellaan samalla tavalla matematiikan tunneilla. Hänen mukaansa: ”Lukuisat
kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tytöt selviävät matematiikasta yhtä hyvin kuin
pojat”.
Tutkimustietoon vedoten Näätänen (2000, 21) toteaa tyttöjen kuitenkin saavan oppitunneilla
vähemmän huomiota kuin pojat. Monilla matematiikan tunneilla opettajat huomaamattaan myös
rohkaisevat, kuuntelevat ja kyselevät enemmän pojilta kuin tytöiltä. Pojat saattavat myös saada
parempia arvosanoja muun muassa ”tieteellisestä tarkkuudesta”, ”periaatteen ymmärtämisestä”
tai ”asennoitumisesta luonnontieteisiin” pelkästään sukupuolensa perusteella. Tyttöjä suositaan
lievästi vain ”yrittämisen halussa”. (Näätänen 2000, 23.)
Syy tyttöjen ja poikien epätasa-arvoiseen kohteluun matematiikan suhteen ei ole Näätäsen
mukaan ainoastaan opettajien, vaan se aiheutuu koko yhteiskunnan asenteista. Vanhempien
asenteet, tytöillä erityisesti äidin suhtautuminen matematiikkaan ja sen tärkeyteen lapsensa
tulevaisuuden kannalta, vaikuttanee voimakkaasti lasten suhtautumiseen matematiikkaa kohtaan.
Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa on tullut esille, että: ”42% pojista ja 27% tytöistä oli sitä mieltä,
että äidistä lapsen menestyminen matematiikassa oli tärkeää”. Tutkimuksen mukaan vanhemmat
näyttävät osallistuvan enemmän poikien urasuunnitteluun. (Näätänen 2000, 23.)
Tyttöjen ja poikien suoritustasoissa ei Näätäsen (2000, 23) mukaan ole tutkimuksissa todettu
olevan eroja, sen sijaan tytöt uskovat poikia heikommin omiin kykyihinsä: ”Voi sanoa, että poika,
jolla oli 70% ratkaisuista oikein, on erittäin tyytyväinen kykyihinsä. Vastaavassa tilanteessa tyttö
suree, että hänellä oli 30% väärin, joten hänen suorituksensa oli huono.” Tyttöjen suuntautumista
ja kiinnostumista matematiikkaa kohtaan vähentävät myös se, etteivät he tiedä tulevatko he
tulevaisuudessa tarvitsemaan matematiikkaa.
Millainen matematiikan opetus sitten hyödyttäisi erityisesti tyttöjä? Näätäisen (2000, 24)
mukaan tutkimuksissa on tullut ilmi, että kaiken ikäiset tytöt hyötyvät kontaktia ja ryhmätyötä
korostavista työtavoista ja lisää, ettei näistä ole tietenkään haittaa pojillekaan. Liiallinen kilpailu
sen sijaan huonontaa etenkin tyttöjen oppimistuloksia. Yhden ainoan ratkaisun korostamisen sijaan
opetuksen tulisi keskittyä ymmärtämiseen ja erilaisten ratkaisumallien kehittelemiseen niin
sanallisesti kuin kirjallisestikin. Motivaatio tulisi myös ottaa huomioon esimerkiksi tuomalla esille
yhteyksiä todelliseen elämään sekä korostamalla matematiikan tarpeellisuutta.

50

6.4 Sukupuolet huomioiva matematiikan luokkahuoneympäristö
Vastaukseksi kysymykseen matematiikan opetuksessa vallitsevasta sukupuolten epätasa-arvosta
Jungwirth (2003) ehdottaa sukupuolet huomioivaa matematiikan luokkahuoneympäristöä (GenderSensitive Mathematics Classroom). Käsitteen taustalla on näkemys opetussuunnitelman
kehittymisestä

miessukupuolen

kattavasta

molemmat

sukupuolet

sallivaan

ja

ketään

syrjimättömään tilanteeseen (Jungwirth 2003, 9.)
Opetussuunnitelma voidaan

Kaiserin ja Rogersin (1995) mukaan jakaa viiteen eri

vaiheeseen. (Jungwirth 2003, 9.) Näitä vaiheita ovat: (1) ”Womenless Mathematics”
(Matematiikka nähdään kuuluvaksi vain miehille), (2) “Women in Mathematics” (Matematiikka
kuuluu yhä pääsääntöisesti miehille, mutta muutamia naisiakin hyväksytään mukaan), (3) “Women
as a Problem in Mathematics” (Naisten kyvykkyys matematiikkaan tiedostetaan ja heidän
laajempaa osallistumista matematiikkaan tuetaan erilaisten ohjelmien avulla), (4) “Women as
Central to Mathematics” (naisten kokemukset ja tavoitteet nähdään tärkeinä matematiikan
kehittymisen kannalta) ja (5) “Mathematics Reconstructed” (suhtautuminen molempiin
sukupuoliin on tasapainossa ja tasa-arvoista).
Jungwirth (2003) käsittelee kysymystä molemmat sukupuolet huomioivasta matematiikan
luokkahuoneympäristöstä hahmottelemalla kolme erilaista luokkahuonetyyppiä.
Luokkahuonetyypissä I kuvastuu edellä mainitun opetussuunnitelman kehittymisen vaihe 3.
Tässä luokkahuonetyypissä naiset ottavat kiinni miehiä ja se on edelleen laajalle levinnyt
yhteiskunnassa. (Jungwirth 2003, 9.)
Sukupuolet huomioiva luokkahuonetyyppi II tarjoaa jokaiselle ryhmälle omanlaisensa
lähestymistavan matematiikkaan ja huomioi sukupuolisidonnaiset ehdot ja mieltymykset. Tässä
luokkahuonetyypissä oletetaan, että tytöt ja pojat eroavat sisäisiltä kyvyiltään oppia matematiikka.
Molemmat sukupuolet nähdään kuitenkin yhtä pätevinä. (Jungwirth 2003, 10-11.)
Luokkahuonetyypin II mukaisessa opetuksessa huomioidaan molempien sukupuoliryhmien
tarpeet. Huomion arvoista on keskittyminen tytöille ominaisiin ja pojille ominaisiin työtapoihin ja
tarpeisiin. Sukupuoliryhmien sisäisiä eroavaisuuksia ei kyseenalaisteta vaan kaikkien ryhmän
edustajien oletetaan olevan samanlaisia. Tämän luokkahuoneen taustafilosofian mukaan tytöillä ja
pojilla

on

erilaisia

uskomuksia

ja

elämäntapoja,

jotka

heijastuvat

myös

heidän

matematiikkasuhteeseensa. (Jungwirth 2003, 11.)
Sukupuolet huomioivassa luokkahuonetyypissä III korostuu yksilöllisyys. Tämän tyypin
mukaisessa luokkahuoneessa opettaja huomioi jokaisen oppilaan, sukupuolesta riippumatta,
yksilönä. Jungwirthin (2003, 11) mukaan tytöt nähdään tyttöinä ja pojat poikina, mutta
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luokkahuonekäytännöt rakennetaan

yksilöiden ja heidän oppimistaipumustensa mukaan.

Tavoitteena luokkahuonetyypissä III kaikkien oppilaiden ihanteellinen matemaattinen kehitys
ilman sukupuolen korostamista opetuksessa.
Luokkahuonetyypissä III eroaa selkeästi kahdesta muusta luokkahuonetyypistä siinä, että se
korostaa yksilöllisiä eroja molempien sukupuoliryhmien sisällä. Luokkahuonetyypit I sekä II sen
sijaan keskittyvät, toki molemmat omalla tavallaan, sukupuolten välisiin eroihin huomioimatta
ryhmien sisäisiä eroavuuksia. (Jungwirth 2003, 11.)
Lopullista vastausta siitä, mikä luokkahuonetyypeistä huomioisi sukupuolet parhaiten ei
Jungwirthin (2003, 21) mukaan voida antaa. Hän toteaa päätöksen olevan aina sidoksissa
taustafilosofiaan, käsitykseen sukupuolten eroista sekä ideaan ihanteellisesta sukupuolten suhteesta
sekä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

6.5 Matematiikka avoimemmaksi: tilaa erilaisuudelle
Mendickin (2006, 116-117) mukaan matematiikka täytyisi saada avoimemmaksi ja sen
opetuksessa tulisi olla aiempaa enemmän tilaa erilaisuudelle. Kahtiajakoa korostava näkökulma
matematiikkaan pitäisi myös omasta mielestäni hylätä ja mahdollistaa erilaiset tavat oppia
matematiikkaa.

Matematiikkaa

voi

ja

pitää

opettaa

ja

oppia

erilaisilla

tavoilla.

Koulumatematiikassa ollaan liiaksi edetty tiedematematiikan ehdoilla ja suljettu tarpeettomasti
suuri joukko oppijoita pois matematiikasta. Väitän, että tiedematematiikkaa liiaksi matkiva
matematiikka ei kuulu kouluun. Koulussa ei tietenkään saa opettaa matematiikkaa miten tahansa
tai matematiikan yleisiä periaatteita vastaan. Totta on kuitenkin myös se, ettei suurimmasta osasta
oppilaista tule koskaan huippumatemaatikkoja. Kuitenkin heistä jokainen tulee myöhemmin
elämässään tarvitsemaan jonkintasoista matematiikkaa. Aihetta voisi mielestäni tarkastella myös
yhteiskunnallisen tasa-arvon kannalta. Matemaattisilla aloilla maksetaan monesti parempaa
palkkaa kuin esimerkiksi hoiva-aloilla. Ainakin osittain edellä mainitusta syystä miehet lienevät
hakeutuneet matemaattisille aloille. Toisaalta saattaa olla myös niin, että miehet ovat osanneet
vaatia itselleen parempaa palkkaa. Taustalla vaikuttanevat myös vanhat käsitykset jonkin alan tai
työn arvostuksesta juuri sen miehisyyden takia. Joka tapauksessa tyttöjä tulisi rohkaista
matemaattisille aloille välttämällä korostamasta matematiikan keinotekoisesti rakennettua
maskuliinisuutta., jotta sukupuolten väliset erot palkkauksessa saataisiin kurottua kiinni.
Keinoja, pedagogisia mahdollisuuksia, joilla tasa-arvoiseen matematiikan opetukseen
koulumaailmassa päästäisiin, on olemassa. Keskeistä olisi tunnistaa oppilaiden suhtautuminen
matematiikkaan. Tärkeää on tarkastella niitä tapoja, joilla pedagogiset käytännöt vertailevat
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oppilaita sekä kiinnittää huomiota siihen, miten oppilaat suhtautuvat niihin. Huomiota tulisi
kiinnittää myös niihin tapoihin, joilla pedagogisessa käytännöntoiminnassa muodostetaan
merkityksiä ja motivoidaan oppilaita sekä oppilaiden suhtautumista näihin työtapoihin. (Mendick
2006, 136.)
Usein tasa-arvoista koulumatematiikkaa uhkaavat oppilaiden käytössä olevat liian lyhyet
vastausajat. Opettaja odottaa monesti vain kahden tai korkeintaan kolmen sekunnin ajan vastauksia
ja tulee näin tosiasiassa ottaneeksi vastaan vastauksia vain harvoilta. Lopuilla oppilailla ei ole
aikaa pohtia vastausta eivätkä he lopulta edes yritä keksiä vastausta opettajan kysymykseen.
Opettajan esittämiin kysymyksiin vastaamisesta tulee lopulta rituaali, johon vain harvat
osallistuvat muiden oppilaiden seuratessa. (Mendick 2006, 137.) Sen sijaan matematiikan tunneilla
oppilaiden osallistumista ja tasa-arvoa voidaan tukea esimerkiksi antamalla oppilaille enemmän
aikaa vastausten pohtimiseen kollektiivisesti pareittain tai ryhmissä tai mahdollistamalla
ratkaisusta äänestäminen ja vastauksista keskustelu.
Yhdessä työskenteleminen matematiikan tunneilla murtaa perinteisen kaavan laskea
matematiikkaa yksin työskentelemällä ja todistamalla. Ryhmätyössä tärkeät taidot kuten
keskustelu, kuuntelu ja selittäminen nousevat matematiikan taitojen ja nopeuden rinnalle myös
tärkeiksi matematiikan tunnilla. (Mendick 2006, 138.) Matematiikkaan osallistuminen tulee
mahdolliseksi suuremmalle joukolle oppilaita kun matematiikkaa opetetaan ja opitaan eri tavalla
kuin aikaisemmin. Huomionarvoista tällöin on, etteivät vanhat kaavat, tavat eivätkä luokan
rituaalit estä oppilaita osallistumasta matematiikan tunnilla.
Tyttöjä on mahdollista kannustaa matematiikan pariin myös muun muassa naispuolisten
roolimallien avulla (Mendick 2006, 142). Tähän tutkimukseen liittyvässä opetuskokeilussa
opetustarinan (ks. liite 7) sankari oli naispuoleinen velho, Helinä. Tämä on yksi mahdollisuus
kannustaa tyttöjä matematiikan pariin. Oman osansa tekevät tietysti myös erilaiset työtavat.
Opetuskokeilussa keskeisessä roolissa olivat myös parin ja ryhmän kanssa työskentely. Edellä
mainitun voisi tietysti ulottaa koskemaan myös molempia sukupuolia. Kun opetuksessa tarjotaan
runsaasti erilaisia roolimalleja joihin samaistua, kannustaa se oletettavasti erilaisia oppilaita
kiinnostumaan matematiikasta sukupuolesta riippumatta.
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7 TUTKIMUSASETELMA

Tutkimus toteutetaan Design-tutkimuksen tutkimusotteella. Design-tutkimuksen tavoittelema tuote
on tässä tutkimuksessa abstrakti: teorian ja käytännön vuoropuhelun tuloksena syntyneet kokemus
ja tietotaito.
Tutkimuksen keskiössä ovat tarinankerronta ja matematiikka. Aiheita tarkastellaan ennen
kaikkea opetuksen, mutta myös oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan
tarinankerrontaa ja matematiikkaa myös sukupuolien ja sosiaalisissa käytännöissä muodostetun
maskuliinisen matematiikan perspektiiveistä. Tutkimukseen liittyvä opetuskokeilu on kuitenkin
sukupuolista riippumaton, toisin sanoen tutkimuksen lähtökohta ei ole hakea eroja sukupuolten
välille. Sukupuolinäkökulma nähdään kuitenkin tutkimuksen kannalta merkityksellisenä, sillä se
liittyy keskeisesti tutkimuksen keskiössä oleviin teemoihin. Sukupuolinäkökulma esimerkiksi
matematiikkaan on kuitenkin vain yksi näkökulma aiheeseen. Tutkimuksen tavoite ei ole jakaa
oppimismetodeja tyttöjen ja poikien metodeihin, vaan huomioida erilaiset oppijat sukupuolesta
riippumatta.
Tutkimuksen

aineisto

kerättiin

4.11.-11.11.2005

suoritetussa

opetuskokeilussa.

Opetuskokeiluun osallistui Hämeenlinnalaisen peruskoulun kolmannen vuosiluokan 21 oppilasta,
joista hieman yli puolet olivat poikia. Tutkimusaineistona (ks. liitteet) tutkimuksessa toimivat
opetuskokeilun matematiikan oppituntien videotaltioinnit, alku- ja lopputestaukset, viivästetty
lopputestaus sekä yksilöhaastattelut ja oppilaiden kotitehtävät. Tutkimuksen aineistoksi voidaan
nähdä myös aikaisempi proseminaari-tutkielmani (Hytti, 2005) etenkin tutkielman yhteydessä
julkistetun Velhon tarinan osalta.

7.1 Teoreettiset taustasitoumukset
Tutkijan rooli tutkimuksessa nähdään opettavana tutkijana, ei tutkivana opettajana, sillä tutkija ei
ole vielä valmistunut opettajaksi eikä toiminut opetuskokeiluluokan omana opettajana. Tässä
tutkimuksessa tutkija on yhtä aikaa sekä tutkija, toimija että kehittelijä. Roolit ovat jatkuvasti
vaihtuvia, mutta usein myös päällekkäisiä.
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KUVIO 5.

Tutkijan roolit

Tutkimuksessa nojataan relativistiseen tietokäsitykseen, jonka mukaan objektiivisen
totuuden tavoittelemista ei nähdä mahdollisena (Tynjälä 1991, 388). Sen sijaan jokaisen ihmisen
ajatellaan muodostavan itse omat totuutensa. Tutkimus muodostaa vain yhden näkökulman,
tutkijan käsityksen, aiheesta. Jokainen lukija tekee sen perusteella itse omat tulkintansa ja
muodostaa

oman

totuutensa.

Tutkimuksessa

ei

myöskään

kannusteta

vain

yhden

opetusmenetelmän käyttöön, vaikka tutkimuksessa keskitytäänkin vain yhden opetusmenetelmän
esittelemiseen ja tutkimiseen.
Tutkimus tapahtuu kielentämisen käsitteen alla. Kielen ja kielentämisen, ajatusten suullisen
esille tuomisen, nähdään vaikuttavan merkittävästi erityisesti käsitteen oppimiseen. Keskeinen
käsite tutkimuksessa on tarinankerronta matematiikan opetuksessa. Tarinankerrontaa matematiikan
opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan yhden opetustarinan avulla, joka on kerrottu yhdelle luokalle
opetuskokeilussa.
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KUVIO 6.

Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Koulutusprosessia tarkastellaan tässä tutkimuksessa opettajan työn kannalta. Tutkimus
keskittyy

muun

muassa

pohtimaan

miten

matematiikkaa

voidaan

opettaa

oppilaalle

merkityksellisesti ja miten matematiikan opetuksessa on mahdollista huomioida erilaiset oppijat.
Toki

tutkimuksen

voi

nähdä

myös

kuvauksena

matematiikan

yhdestä

uudenlaisesta

opetusmetodista, josta toivottavasti on myös käytännön sovellusarvoa opettajille heidän työssään.
Tutkimuksessa

ei

unohdeta

myöskään

koulutusprosessin

yhteiskunnallista

tasoa.

Yhteiskunnallinen taso ei varsinaisesti ole tarkastelun kohteena, mutta vaikuttaa kuitenkin
taustalla.

Tarinankerronta-metodia

esitellessään

(ks.

luku

6

alalukuineen)

nostetaan

yhteiskunnallinen taso esille perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja
opetusmenetelmää verrattaessa. Alla oleva kuvio 7 valottaa edellä mainittua.

KUVIO 7.

Näkökulma koulutuksen tarkasteluun tässä tutkimuksessa
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7.2

Tutkimusongelmat

Tutkimuksen tutkimusongelmat muodostuvat aikaisemmin käsiteltyjen neljän pääteeman mukaan,
joita ovat oppiminen ja opetus, kieli ja matemaattinen ajattelu, tarinankerronta sekä matematiikka
ja sukupuoli Kaikkia teemoja käsitellään suhteessa tarinankerronta-metodiin (storytelling)
matematiikan opetuksessa. Keskeistä on tarinankerronnan matematiikan opetukseen tuoma uusi
näkökulma, ”uusi matematiikka”. Teemat eivät ole jyrkästi irrallaan toisistaan vaan linkittyvät
läheisesti toisiinsa. Alla olevan kuvion 8 palapelimainen rakenne havainnollistaakin juuri teemojen
läheisiä yhteyksiä toisiinsa. Kuvio 8 sisältää myös viittauksen aikaisemmin esitettyyn kielikuvaan
oppimisesta palapelin kokoamisena (ks. luku 2.1), jossa merkityksellisiä kokonaisuuksia saadaan
aikaan pienistä paloista.

KUVIO 8.

Tutkimusongelmat

Tutkimukseni päätutkimusteemat ja niiden alaongelmat ovat seuraavat:
1. Oppiminen ja opetus
1.1 Millaiselle oppijalle (toimijalle) tarinankerronta matematiikan opetuksessa sopii?
1.2 Miten tarinankerronta-metodi matematiikan opetuksessa huomioi erilaiset oppijat?
2. Kieli ja matemaattinen ajattelu
2.1 Miten tarinankerronta tukee oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä käytännössä
matematiikan opetuksessa?
2.2 Miten tarinankerronta tukee matemaattisen käsitteen ymmärtämistä käytännössä
matematiikan opetuksessa?
3. Tarinankerronta
3.1 Miten oppilaat suhtautuvat tarinankerrontaan matematiikan opetuksessa?
3.2 Miten menetelmää tulisi kehittää?
4. Matematiikka ja sukupuoli
4.1 Onnistuuko tarinankerronta matematiikan opetuksessa rikkomaan matematiikan
yhteiskunnallisessa diskurssissa muodostuneen maskuliinisuuden ja matematiikan opetuksen
rutiinit ja rituaalit?
4.2 Pystyykö tarinankerronta-opetusmetodin käyttö matematiikan opetuksessa motivoimaan tyttöjä
matematiikan pariin?
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7.3 Tutkimusmetodi: Design-tutkimus eli kehittämistutkimus
National Research Councilin (NRC) mukaan usean käytännön opetustyötä tekevän mielestä
opetuksen tutkimus ja käytännön koulumaailma ongelmineen eivät aina kohtaa toisiaan.
Neuvoston mukaan samaa mieltä ovat niin opetusalan tutkijat, päättäjät kuin opettajatkin. Heidän
mukaansa opetusalan tutkimuksen ja käytännön opetustyön jakautuminen erilleen vaatisi
uudenlaisen tutkimusotteen, joka tarjoaisi tapoja lähestyä ja tutkia käytännön ongelmia. (The
Design-Based Research Collective 2003, 5).
Ratkaisuksi opetusmaailmassa vallitsevan teorian ja käytännön välisen kuilun yhdistämiseksi
The Design-Based Research Collective (2003, 5) tarjoaa kehittämistutkimuksen eli designtutkimuksen (engl. design-based research, design research) työtapoja. Tässä tutkimuksessa
käytetään käsitteitä kehittämistutkimus ja design-tutkimus samaa tarkoittavina synonyymeinä
rinnakkain tutkimustekstissä.

7.3.1 Teorian ja käytännön yhteistyötä
Kehittämistutkimus on avainasemassa, kun halutaan selvittää miten, milloin ja miksi uudet
innovaatiot toimivat käytännön opetustyössä koulumaailmassa. Design-tutkimuksen avulla on
mahdollista ymmärtää teorian, kehitetyn tuotteen tai menetelmän sekä käytännön työn välisiä
yhteyksiä. Keskeistä tutkimusotteessa on oppimisen edistäminen ja tukeminen, käytännöllisen,
käytettävän ja hyödyllisen tiedon (usable knowledge) aikaansaaminen sekä opettamista ja
oppimista erilaisissa tilanteissa käsittelevän teorian kehittäminen. Design-tutkimuksen avulla
voidaan myös muuttaa opetuskäytäntöjä ja näin uudistaa opetusta, toisin sanoen kehittää, luoda ja
ylläpitää innovatiivisia, uudenlaisia, oppimisympäristöjä. (The Design-Based Research Collective
2003, 5.)
Kehittämistutkimus keskittyy tutkimaan kaikenlaisia kehiteltyjä innovaatioita, niin tuotteita
kuin

myös

esimerkiksi

vähemmän

konkreettisia

opetussuunnitelmia

tai

instituutioita.

Huomionarvoista on se, että kehittämistutkimuksen tutkimusotteella tehdyssä tutkimuksessa ei
ainoastaan suunnitella tai kokeilla jotain käytäntöä. Käytännön työn ja aikaisempien teorioiden
yhdistäminen ja yhteistyö myös täydentää ja luo uutta opetuksen ja oppimisen teoriaa. (The
Design-Based Research Collective 2003, 6.)
Shavelson, Phillips, Towne sekä Feuer (2003, 25) määrittelevät design-tutkimuksen vahvasti
aikaisempaan tutkimukseen ja teorioihin perustuvaksi tutkimukseksi, jota toteutetaan erilaisissa
opetuksen järjestämisen tilanteissa. Shavelsonin ja muiden (mt., 25) mukaan ”design-tutkimus
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pyrkii monimuotoisissa ja monimutkaisissa luokkahuoneissa ja kouluissa tapahtuvan oppimisen
jäljille, kokeilee ja rakentaa opettamisen ja oppimisen teorioita sekä tuottaa käyttökelpoisia
välineitä, joiden avulla on mahdollista selvitä jokapäiväisen käytännön opetuksen haasteista”.
Shavelsonin ja muiden (mt., 25) edellä mainittu määritelmä sisältää kolme designtutkimuksen tärkeää tavoitetta: (1) tutkimuksen (research), (2) kehittämisen (design) ja (3)
pedagogisen käytännön (pedagogical practice) (Joseph 2004, 235). Josephin (2004, 236) mukaan
myös design-tutkimusta harjoittavalla tutkijalla on kolme eri roolia. Tutkija toimii usein yhtä aikaa
sekä tutkijana, suunnittelijana että toimijana (opettajana). Samalla tavalla myös tässä
tutkimuksessa tutkija toimi sekä tutkijana että opetuskokeilun suunnittelijana ja toteuttajana.
Shavelsonin ja muiden (2005, 25) mukaan design-tutkijoita yhdistävät kiinnostus uusin
opetustapoihin ja käytäntöihin sekä uuteen teknologiaan ja opetusteknologioihin. Tärkeä kysymys
on pohtia, miten tutkia oppilaiden luomia merkityksiä opetustilanteissa uusin tutkimusmenetelmin.
Edellä mainituilta osin menetelmä sopii hyvin myös omaan tutkimukseeni, jossa tutkitaan
uudenlaista matematiikan opettamisen tapaa ja tarvitaan uusia menetelmiä sen tutkimiseen. Myös
merkityksien tutkiminen muodostaa punaisen langan tämän tutkimuksen ja design-tutkimusotteen
välille, keskitytäänhän tässä tutkimuksessa juuri merkityksellisen oppimisen mahdollistamiseen
matematiikassa tarinankerronnan avulla.
Huomionarvoista design-tutkimuksessa on molemminpuolinen hyöty, jonka teorian ja
käytännön yhteistyö saa aikaan. Design-tutkimus tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden ymmärtää
käytäntöä, mutta myös käytännön työn tekijälle tilaisuuden ymmärtää tutkimuksen tavoitteita ja
sovellutuksia. (Joseph 2004, 241.)
Bereiter (2002) tarjoaa varsin väljän määritelmän kehittämistutkimukselle: hänen mukaansa
design-tutkimuksessa tuotetaan innovaatioita ja edistetään niiden kehitystä. Bereiterin mukaan
kaikenlaista tutkimusta, jonka tulokset alistetaan syklimäisen uudelleentarkastelun kohteeksi,
voidaan kutsua design-tutkimukseksi. Bereiter jatkaa kuitenkin kehittämistutkimuksen sisältävän
seuraavanlaisia tunnusomaisia piirteitä:
1. Design-tutkimus tapahtuu läheisessä vuorovaikutuksessa kehitystyön kanssa.
2. Design-tutkimus on luonteeltaan interventionistista, muutosta hakevaa.
3. Design-tutkimuksen keskeisin tavoite on ratkaista käytännön ongelmien ja esteiden pohjalta
muodostettuja ongelmia.
4. Design-tutkimukselle ovat tyypillisiä emergentit tavoitteet, jotka syntyvät ja kehittyvät
design-tutkimuksen syklien kulussa.
5. Design-tutkimuksen erottaa monesti muista tutkimusotteista tai pelkästä käytännöstä eroava
visionäärinen, uusia mahdollisuuksia testaava ja niihin positiivisesti suhtautuva luonne.
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Design-tutkimus tarjoaa ainutlaatuisia ja tärkeitä näkökantoja oppimisen tutkimukselle, sillä
design-tutkimuksessa yhdistetään monesti useita erilaisia metodeja. Sen voima on käytännössä:
Tutkimusta tehdään yhteistyössä oikeiden toimijoiden ja oikeiden ongelmien kanssa. (Shavelson
ym. 2005, 25.) Yhteistyö ja vuorovaikutus tapahtuvat tutkimuksen tavoitteiden, kehitystavoitteiden
sekä käytännön tavoitteiden välillä (Joseph 2004, 241).

7.3.2 ”Ratkaisuehdotusten” rakentamista
”Design-tutkimuksessa ratkaisuehdotus ei ole etukäteen valmiina ja testattavissa
mutta se ei myöskään nouse suoraan havaintoaineistosta, tutkijan on se itse
rakennettava teorian ja empirian pohjalta. Koko tutkimus on oikeastaan
”ratkaisuehdotuksen” rakentamista. Design-tutkimuksessa eri ’vaiheet’ liittyvät
toisiinsa ja tapahtuvat limittäin. Teoriaan tutustuminen ja sen kehittäminen,
käytännön toiminta ja tuotekehittely kulkevat rinnakkain ja vaikuttavat jatkuvasti
toisiinsa.” (Hassinen 2006, 34.)
Ominaista kehittämistutkimukselle on sen eteneminen toinen toistaan seuraavina sykleinä,
joissa teoria ja käytäntö ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa (Hassinen 2006, 7). Alla oleva kuvio 9
havainnollistaa kehittämistutkimuksen vaiheiden etenemistä. Kehittämistutkimusta voisi kuvata
hyvin myös ympyrämäinen, päättymätön kuvio, sillä suunnittelutyö ei mielestäni ole milloinkaan
täysin valmis eikä kehitetty innovaatio milloinkaan täysin aukoton tai täydellinen.

KUVIO 9.

Opetuksen kehittämistutkimus (Hassinen 2006, 7)

7.3.3 Design-tutkimuksen tiedon intressit
Design-tutkimus ei ole yksi yhtenäinen tai tiukasti rajattu tutkimusote. Design-tutkimuksessa
yhdistetään Hassisen (2006, 36) mukaan useita tutkimussuuntauksia sekä erilaisia tiedollisia
intressejä. Design-tutkimuksessa yhdistyy niin kuvaileva kysymys ”miten on?” kuin praktinen
pohdinta siitä, miten ja esimerkiksi missä olosuhteissa innovaatio toimii. (Hassinen 2006, 36.) Alla
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olevassa kuviossa 10 Hassinen (2006, 36) tarkastelee design-tutkimuksen ja erilaisten tiedon
intressien suhdetta.

KUVIO 10.

Design-tutkimuksen intressit (Hassinen 2006, 36)

Pääpaino tässä tutkimuksessa on sekä uusilla ideoilla, että praktisella tarkastelulla
”miten/missä toimii?” Yllä olevan kuvion muiden intressien näen vaikuttavan tutkimuksessani
taustalla. Tutkimukseni saa voimansa ja vakuutensa Hassisen (2006, 37) tavoin ”käytännön
toiminnasta ja teoriayhteyksistä”.

7.3.4 Design-tutkimuksen haasteita
The Design-Based Research Collective (2003, 7) kirjoittaa design-tutkimuksen teorialähtöisen
suunnittelun ja empiirisen tutkimuksen muodostaman luonteen synnyttävät huomattavia haasteita.
He pitävät design-tutkimuksen ehkä kaikkein keskeisimpänä vaarana sen muuttumista
kiertoilmaisuksi fraasille “kaikki käy”. O’Donnelin (2004, 255) mukaan tärkeää on huomata, että
design-tutkimuksen tehtävä on kuvata miten jokin uudistus toimi, ei pelkästään dokumentoida
sitä, että se toimi.
Design-tutkimuksen kausaalisuuta on vaikea lähestyä. ”Tutkimuksen täydellisen tarkka
tieteellinen toistaminen on usein mahdotonta, sillä ilmiö laajenee monesti uusille urille
tutkimuksen eri vaiheiden ja syklien myötä.” (The Design-Based Research Collective 2003, 7.)
Reliabiliteettia eli tutkimuksen tulosten luotettavuutta sen sijaan on huomattavasti helpompi
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lähestyä esimerkiksi triangulaation ja tutkimusotteeseen keskeisesti kuuluvien syklien synnyttämän
toiston kautta. (The Design-Based Research Collective 2003, 7). Samoin on validiteetin eli
tutkimuksen oikeellisuuden laita. Validiteetti voidaan osoittaa esimerkiksi design-tutkimukselle
ominaisen yhteistyön kautta, joka myös omalta osaltaan johtaa teorian, kehittämistyön sekä
käytännön ryhmittymiseen. (The Design-Based Research Collective 2003, 7.)
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8 OPETUSKOKEILU

8.1 Opetuskokeilun kuvaus
Opetuskokeilu suoritettiin Hämeenlinnalaisen peruskoulun kolmannella vuosiluokalla 4.11.11.11.2005. Oppilaita oli yhteensä 22, joista yksi oppilas oli poissa koko kokeilun ajan.
Opetuskokeiluun osallistui täten 21 lasta,13 poikaa ja 8 tyttöä. Myöhemmissä kuvauksissa oppilaat
on koodattu sukupuolen sekä luokan ryhmäkoon mukaan, niin että esimerkiksi Oppilas T1
tarkoittaa naispuolista oppilasta, jolle on annettu järjestysluku 1 erotukseksi muista tytöistä.
Oppilaiden numerointi on juokseva niin, että ensimmäinen tyttöoppilas on koodiltaan T1 ja
ensimmäinen poikaoppilas puolestaan P2.

KUVIO 11.

Opetuskokeiluun osallistuneiden oppilaiden jakautuminen sukupuolittain

Opetuskokeiluun kuuluvia matematiikan tunteja oli yhteensä seitsemän kappaletta kuutena
eri päivänä. Opetuskokeiluun kuului yksi niin sanottu jakotunti, jossa oppilaista oli kerralla
paikalla vain puolet. Niinpä oppilaille matematiikan tunteja oli kuusi kappaletta. Velhon tarinan
avulla opetettiin matematiikkaa opetettiin viitenä päivänä ja kuudentena päivänä järjestettiin
opetuskokeilun lopetus sekä loppukoe. Alkutestaus teetettiin oppilailla ennen opetuskokeilua.
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Samalla heille esiteltiin tutkimusprojekti. Ensimmäinen opetuskokeiluun liittyvä opetustunti
järjestettiin tarkoituksella perjantaina 4.11.2005, jotta oppilaat saivat totutella uuteen
opetusmenetelmään viikonlopun yli.

Perjantaina oli myös mahdollisuus opettaa vain puolta

luokkaa kerrallaan.
Tunnit pidettiin pääosin lukujärjestykseen merkittyjen matematiikan tuntien kohdalla.
Poikkeuksen muodostivat tiistai 8.11.2005, jolloin matematiikan tunti pidettiin ympäristö- ja
luonnontiedon tunnin paikalla. Välttämällä matematiikan opetuksen järjestämistä jonkin muun
oppiaineen kohdalla yritettiin välttää herättämästä oppilaissa turhia negatiivisia asenteita
matematiikkaa kohtaan.
Luokan valinta tutkimukseen ei ollut sattumanvaraista, mutta luokka edustanee silti hyvin
suomalaista keskivertoluokkaa. Luokan oppilaista kahdella on ulkomaalainen tausta ja
opetuskokeilun alkutestauksen (ks. liite 2) mukaan noin puolet luokan oppilaista (52%) eli 11
oppilasta 21 oppilaasta piti matematiikkaa yhtenä neljästä lempiaineestaan. Tytöistä 50% piti
matematiikkaa lempiaineenaan ja pojista 54%. Näin ollen sukupuolten välillä ei ole suurta eroa
suhtautumisessa matematiikkaan. Oppilaiden matematiikan todistusarvosanat jakautuvat niin
kutsutun Gaussin käyrän mukaisesti niin, että arvosanaa hyvä on suhteessa eniten. Tytöistä
jokaisella (8) oli matematiikan arvosana ”hyvä”. Pojistakin seitsemällä kolmestatoista oli
matematiikasta arvosana ”hyvä”. Alla oleva kuvio 12 havainnollistaa oppilaiden matematiikan
todistusarvosanojen jakautumisen.
Matematiikan arvosanat
9

8

7

6

5
Tytöt
Pojat
4

3

2

1

0
Erinomainen

KUVIO 12.

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Tutkimuksen todistusten matematiikan arvosanojen jakautuminen
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Äidinkielen arvosanojen suhteen luokka edustanee myös hyvin keskivertoa suomalaista
perusopetuksen kolmatta vuosiluokkaa. Tarkasteltaessa oppilaiden äidinkielen arvosanojen
(lukeminen, kirjoittaminen ja puheilmaisu) keskiarvosanaa, toteutui matematiikan arvosanojen
tavoin Gaussin käyrän periaate. Pojista enemmistöllä (12/13) oli äidinkielestä arvosana ”hyvä”.
Samoin tyttöjen enemmistön (5/8) arvosana äidinkielestä oli ”hyvä”.
Äidinkielen arvosanat
14

12
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8
Tytöt
Pojat
6

4

2

0
Erinomainen

KUVIO 13.

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Todistusten äidinkielen arvosanojen keskiarvojen jakautuminen

Opetuskokeilun luokan oppilaat kokonaisuutena oli työskentelytaidoiltaan (keskittyminen ja
kuuntelu sekä yhteistyötaidot) poikien osalta hyviä ja tyttöjen osalta erinomaisia. Pojista suurin osa
(7/13) osasi keskittyä hyvin. Tytöistä enemmistö (5/8) keskittyi erinomaisesti. Yhteistyötaidot
jakautuivat suurin piirtein samoin, niin että pojista jälleen seitsemän oppilaan taidot yhteistyössä
ansaitsivat arvosanan ”hyvä” ja tytöistä kuusi oppilasta toimi yhteistyössä muiden kanssa
erinomaisesti.
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Keskittyminen ja kuuntelu
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Pojat
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Erinomainen

KUVIO 14.

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Oppilaiden työskentelytaidot / keskittyminen ja kuuntelu

Yhteistyötaidot
8

7

6

5

Tytöt
Pojat

4

3

2

1

0
Erinomainen

KUVIO 15.

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Oppilaiden työskentelytaidot / yhteistyötaidot

Opetuskokeilun tarkoitus oli koota aineistoa tutkimusta varten sekä saada arvokasta
kokemusta metodin soveltuvuudesta suomalaisen perusopetuksen matematiikan opetukseen.
Tutkimusaineisto koostuu oppilailla teetetyistä tehtävistä (ks. liite 1), alkutestauksesta (ks. liite 2),
lopputestauksesta (ks. liite 3) sekä viivästetystä lopputestauksesta (ks. liite 4), joka teetettiin
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oppilailla heidän matematiikan kokeensa yhteydessä opetuskokeilun jälkeen. Lisäksi oppitunnit
videoitiin myöhempää tarkastelua ja oppilaiden luokittelua toimijaryhmiin (ks. tutkimusteemojen
alaongelma 1.1.)

8.1.1 Opetustarina
Storytelling-metodia kokeiltiin perusopetuksen kolmannessa vuosiluokassa. Kokeilussa käytettiin
viisipäiväistä fantasiamaailmaan sijoittuvaa amerikkalaisen Schiron (2004) Velhon tarina -nimistä
opetustarinaa, joka on muokattu suomalaiseen opetukseen sopivaksi muun muassa kehittämällä
tarinaan sopivat kotitehtävät, jotka nähdään usein keskeisinä koulukulttuurissamme. Päähenkilöinä
tarinassa on Helinä-velho, joka joutuu seikkailuun matemaattisia tehtäviä asettavalle Mietteliäälle
vuorelle pelastaessaan ystäväänsä, velhoa nimeltä Gandalf. Myöhemmin paljastuu, että
matemaattisia tehtäviä asettava vuori pitää vankeinaan muitakin velhoja, ja näin matematiikan
opetus ja oppiminen etenee tunti tunnilta. Tarinan edetessä oppilaat auttavat velhoja pelastamaan
toisiaan ja viimein pääsemään pois vuorelta laskemalla vuoren asettamia tehtäviä eri velhojen
rooleissa. Kokeilussa oppilaat kertasivat tarinan sekä kymmenjärjestelmä materiaalin avulla
allekkain yhteenlaskun algoritmin.

KUVIO 16.

Velhon tarinan henkilöt.
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8.1.2 Opetuskokeilun tehtävät
Kaikki opetuskokeiluun liittyvät tehtävät, niin tunneilla kuin kotonakin tehdyt, liittyivät kiinteästi
tarinaan ja mahdollistivat mielikuvituksen käytön. Sekä tehtävät että tarina, ja lisäksi myös
oppilaiden alku- ja lopputestaukset löytyvät liitteistä.
Velhon tarinaan liittyvillä tehtävillä haluttiin tukea opetusmetodia rohkaisemalla oppilaita
samaistumaan johonkin hahmoon (esim. tehtävä 1 liite 1), mielikuvituksen käyttöön (esim. tehtävä
3 liite 1), kielentämiseen (esim. tehtävä 2 liite 1 ). Oppikirjojen perinteisiä vain yhden vastauksen
hyväksyviä tehtäviä haluttiin välttää tarjoamalla muun muassa lisätehtävien 5 ja 7 muodossa niin
sanottuja avoimia tehtäviä, jotka mahdollistavat monia erilaista, mutta silti oikeita vastauksia.
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9 ANALYYSI

Tutkimuksen analyysi toteutetaan laadullisen tutkimuksen työtapaa teemoittelua (ks. esim. Eskola
& Suoranta 2003) käyttäen. Teemoittelussa tutkimusaineistosta nostetaan esille tutkimusongelmia
valaisevia teemoja. Analyysiluku rakentuu tutkimusongelmien varaan niin, että aineistoa
teemoitellaan ja tyypitellään alaluvuissa, joiden otsikoina alatutkimusongelmien sisältöalueet
toimivat.

Tutkimusteemojen

alatutkimusongelmia

3.1.

ja

3.2.

tarkastellaan

yhteisessä

analyysiluvussa 9.5. Tutkimusongelmien lisäksi kahdessa viimeisessä alaluvussa 9.8. ja 9.9.
nostetaan esille opetuskokeilussa tärkeään rooliin nousseet piirrokset sekä tehdään muutamia muita
huomioita tarinankerronnasta matematiikan opetuksessa.

9.1 Keille tarinankerronta matematiikan opetusmetodina sopii – aktiivisille
toimijoille ja tarkkaileville kuuntelijoille?
Opetuskokeilussa nousi esille kaksi erilaisten toimijoiden (oppijoiden) ryhmää: aktiivit toimijat ja
kuuntelijat, joihin oppilaat voitiin videotaltiointien perusteella jakaa. Alla havainnollistetun
kahtiajaon (ks. taulukko 1) avulla tarkastellaan tutkimuksen teemojen alaongelmaa ”Millaiselle
oppijalle

(toimijalle)

tarinankerronta

matematiikan

opetuksessa

sopii?”.

Tarkastelun

havainnollistamiseksi lukijalle oppilaiden kirjain- ja numerokoodien perään on tähän alalukuun
lisätty joko kirjain a (aktiivi) tai k (kuuntelija) sen mukaan, kumpaan ryhmään oppilas kuuluu.
Edellä mainittua kysymystä tarkastellaan tässä alaluvussa vielä opetuskokeilun loppukokeen (ks.
liite 3) kolmannen sivun avointen kysymysten vastausten perusteella.
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TAULUKKO 1. Toimijaryhmät

T
T%
P
P%
Yhteensä
Yhteensä %

Kuuntelijat
T1
T6
T7
T16
T17
T21
P2
P3
P4
P6
P10
P12
P14
P19
P20
6
28,6 %
9
42,9 %
15
71,4 %

Aktiivit toimijat
T8
T18
P5
P11
P13
P15

2
9,5 %
4
19,0 %
6
28,6 %

Kuuntelijoiden ryhmään luokitelluista oppilaista 67% oli yhtä mieltä loppukokeen viimeisen
sivun väitteen 7. ”Velhon tarina oli mielenkiintoinen” kanssa. Samaa mieltä väitteen 12. ”Tarinat
sopivat mielestäni hyvin matematiikan tunnille” kanssa kuuntelijoiden ryhmän oppilaista oli 80%.
Aktiivien ryhmässä vastaavat prosentit puolestaan olivat seitsemännen väitteen osalta 50% ja
kahdennentoista väitteen osalta 67%. Toimijaryhmien mielipiteiden jakautumista kuvataan alla
olevassa kuviossa 17.
Samaa mieltä olevien osuus
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %

Aktiivit

40,0 %

Kuuntelijat

30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
Väite 7

KUVIO 17.

Väite 12

Toimijaryhmien suhtautuminen loppukokeen väitteisiin 7 ja 12
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Edellä esitetty ryhmien välinen vertailu osoittaa, ettei pelkkä aktiivinen toiminta
matematiikan tunnilla riitä yksin kuvaamaan kiinnostusta matematiikkaa tai tässä tapauksessa
opetusmetodia kohtaan. Edellä esitetyn perusteella voidaan jopa todeta kuuntelijoiden ryhmän
olleen kiinnostuneempia opetusmetodia kohtaan kuin tunneilla kiinnostuksensa avoimesti
näyttäneet aktiivit toimijat. Monet kuuntelijoiden ryhmän oppilaat olivatkin täten vahvasti mukana
opetuskokeilun oppitunneilla, mutta omalla tavallaan hiljaisesti ja mielikuvitusmaailmaan
uppoutuneina.
Tarinankerronnan sopimista jollekin oppilaalle voi tarkastella koko tutkimuksen valossa
laajemminkin.

Tarinankerronta

opetusmetodina

on

joustava

ja

erilaisuutta

hyväksyvä.

Loppukokeen (ks. liite 3) kolmannen sivun avoimet kysymyksien vastausten perusteella
tarinankerronta sopii niin aktiivisille kuin hiljaisillekin oppilaille, tarkkailijoille tai vaikkapa
kuvittelijoille, sillä se sallii uppoutumisen mielikuvitusmaailmaan.
”Oli helpompaa laskea!” (Oppilas P15a)
”No kun tässä luettiin koko ajan ja tämä oli parasta matematiikkaa.” (Oppilas
T6k)
”No tämä oli kivaa koska tässä oli satu.” (Oppilas T1k)
Mukavinta Velhon tarinassa oli ”kun sai kuunnella tarinan ja katsoa minkälaisia
uudet hahmot.” (Oppilas P20k)
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa sopii matematiikasta kiinnostumattomille, sillä
tarinankerrontametodilla matematiikkaa opetettaessa tehdään matematiikan tunneilla paljon
muutakin kuin pelkkää matematiikan kirjaan painettuna olevaa matematiikkaa. Toiminnallisuuden
ja toimintamateriaalien kautta se sopii myös esimerkiksi eläväisille, tukea tarvitseville tai muuten
vain tekemällä ja toimimalla oppiville oppilaille.
Mukavinta Velhon tarinassa oli ”palikoilla laskeminen ja tarina”. (Oppilas T7k)
Mukavinta Velhon tarinassa oli ”laskujen tyyli tai lasku tapa”. (Oppilas P20k)
On kuitenkin hyvä muistaa, että metodi vaatii aluksi avointa mieltä ja ennakkoluulottomuutta
niin

oppilailta

kuin

opettajaltakin.

Vahvan

kannanoton

tarinankerronnan

sopivuudesta

monenlaisille toimijoille antavat opetuskokeiluun osallistuneet oppilaat, joista yksikään ei pitänyt
tarinankerrontaa sopimattomana matematiikan opetukseen (ks. myöhemmin esiintyvä kuvio 19).
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9.2 Tarinankerronta ja erilaiset oppijat
Suomen nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004) velvoittaa
opettajia

huomioimaan

erilaiset

oppijat.

Opetuskokeilun

perusteella

storytelling-metodi

matematiikan opetuksessa sopii erilaisille oppijoille ja onnistui motivoimaan myös niitä oppilaita,
jotka eivät aikaisemmin pitäneet matematiikkaa lempiaineenaan. Kiinnostavina tapauksina
nousivat esille juuri matematiikkaan jostain syystä motivoitumattomat oppilaat. Hyvänä
esimerkkinä tästä toimii Oppilas P11.
Oppilas P11:n tapaus on tyypillinen esimerkki siitä, mitä motivaatio saa aikaan. Oppilas ei
ollut juuri kiinnostunut matematiikasta ennen opetuskokeilua. Taitoja hänellä kyllä olisi luokan
kouluavustajan mukaan ollut, mutta motivaation puutteesta kertoi hänen matematiikan
todistusarvosanansa ”välttävä”. Keskittyminen ja kuuntelu puolestaan oli arvioitu hänen
todistuksessaan tyydyttäväksi. Onnekkaasti

Velhon tarina sijoittui kuitenkin sellaiseen

fantasiamaailmaan, josta oppilas oli kiinnostunut ja niinpä hän kuuluikin heti opetuskokeilun
alusta lähtien kiistatta aktiivien toimijoiden ryhmään (ks. luku 9.1.). Oppilaan motivaatio sekä
aktiivinen tuntityöskentely ja hyvä keskittyminen voimistuivat entisestään opetuskokeilun
jatkuessa samaistumisen kautta. Velhon tarinan sankareista Hipsu (ks. liite 7) kohosi
opetuskokeilun aikana Oppilaan P11 sankariksi, esikuvaksi ja kiinnostuksen kohteeksi. Oppilas
selvästi innostui, kun Hipsun kuva näytettiin. Hän keksi Hipsulle lempinimiä (”Hema Hipsu”) eli
tavallaan otti ja hyväksyi hahmon kaverikseen. Hipsun kautta oppilas saattoi ehkä myös kapinoida
luvallisesti. Opetuskokeilun opetustarinan hahmoja kuvaavassa kuvassa (ks. aikaisemmin esitetty
kuvio 16) Hipsulla oli kädet taskussa, ja kerroin oppilaille tunnilla, että Hipsulla on pörröinen
vihreä tukka. Hipsun rentous ja tietynlainen kapinallisuus vetosi selvästi Oppilas P11:sta jopa siinä
määrin, että hän nimesi Hipsun loppukokeessa tarinan sankariksi ainoana oppilaana koko luokasta.
Oppilas P11:sta kiinnostuksessa Hipsusta korostuu myös mielikuvituksen merkitys;
Hipsuhan ei ollut mitenkään keskeisessä osassa tarinaa. Hipsu ei esimerkiksi pelastanut ketään ja
oli aikamoinen pelkuri oikeastaan, eikä pelkästään tarinan tekstin kautta varmastikaan olisi
päätynyt Oppilaan P11 sankariksi. Kuvilla ja mielikuvituksella on siis valtava voima opetuksessa
ja myös niiden kautta voidaan omalta osaltaan huomioida erilaiset oppijat. Hipsusta nimittäin teki
Oppilas P11:sta mielestä sankarin se, ”kun se oli niin hyvä tyyppi”.
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa tarjoaa opettajalle hyvät mahdollisuudet
huomioida erilaiset oppijat. Motivaatio on tähän yksi näkökulma. Opettajan on mahdollista
esimerkiksi lisätä tarinaan jokin sellainen asia, josta hän tietää matematiikasta kiinnostumattoman
oppilaan olevan kiinnostunut. Tällä tavoin hän tulee mahdollisesti herättäneeksi oppilaan
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kiinnostuksen oppiainetta kohtaan ja siten huomioineeksi erilaisen oppilaan ja tukeneeksi tämän
matematiikan oppimista.
Motivaatiota on mahdollista tarkastella myös aikaisemmin luvussa 2.5. käsitellystä
viihdyttämisen näkökulmasta. Tokikaan matematiikan opetuksen päätarkoitus ei ole ainoastaan
viihdyttää oppilaita – opittavakin on. Huomionarvoista on kuitenkin se, että tunneilla tai
yleisemmin koulussa viihtymisen voidaan nähdä edesauttavan oppimista. Hyvän esimerkin
viihdyttämisen, tarinankerronnan kautta opetetun matematiikan sekä kouluviihtyvyyden suhteesta
tarjosi opetuskokeilun eräänä päivänä kuulemani kahden pojan käytäväkeskustelu, jossa toinen
oppilas harmitteli, kun taas on matematiikkaa. Tähän toinen oppilas vastasi: ”No on se nyt ainakin
kivempaa kuin tavallinen matematiikka”.
Toisaalta tarinankerronta-metodin sekä erilaisten oppijoiden suhdetta voidaan lähestyä
yhteistyönäkökulmasta. Lähtökohta opetustuokioissa on, että opettajalla on vain kaksi kättä ja
kaksi korvaa, eikä hän millään ehdi auttaa kaikkia apua tarvitsevia. Kun matematiikkaa lasketaan
ryhmissä, auttavat eritasoiset oppilaat toinen toisiaan. Joku osaa yhtä ja toinen toista. Kyselyn
perusteella tarinankerrontametodin toimintamateriaali auttoi 62%:a oppilaista, metodiin liittynyt
ryhmätyö puolestaan 48%.
Eräs näkökulma edellä käsiteltyyn aiheeseen on roolin ottaminen, jonka kautta oppilaiden
itsetunto on suojassa mahdollisten epäonnistumisten kohdistuessa roolihahmoon. Roolin ottaminen
toteutui opetuskokeiluun osallistuneessa luokassa hyvin. Kaikki yksilöhaastatellut oppilaat löysivät
itselleen samaistumisen kohteen. Jotkut oppilaat keksivät myös toisille oppilaille sopivia rooleja.
Esimerkiksi Oppilas P15 nimesi loppukokeen ensimmäisellä sivulla olevaan kuvaan (ks. liite 3)
velhoiksi itsensä sekä kolme luokkakaveriaan. Hipsuksi hän nimesi itsensä, sillä heissä oli
oppilaan mielestä samaa näköä. Myös muut hahmot tuli nimetyksi heitä muistuttaviksi
luokkatovereiksi. Huomionarvoista kuitenkin oli, että myös muita kriteereitä kuin ulkonäkö löytyi.
Esimerkiksi:
”Oppilas P5 on yhtä järkevä kun toi Gandalf”. (Oppilas P15)
Tarinan erilaiset hahmot näyttäisivätkin näin omalta osaltaan mahdollistavan erilaisten
oppijoiden huomioimisen. Samoin tarinankerronta-metodin tarjoama uusi, ei-maskuliininen ja eitotuttu, näkökulma matematiikan opetukseen. Kun matematiikan opetuksessa mahdollistetaan
oppilaille uudenlainen lähestymistapa, saavat matematiikasta kiinnostumattomatkin oppilaat
mahdollisuuden kiinnostua matematiikasta kun totuttuja tapoja, rituaaleja ja uskomuksia ei enää
ole sitomassa ja estämässä heidän toimintaansa. Tästä esimerkkinä voi mainita aikaisemmin tässä
luvussa käsitellyn Oppilas P11:sta tapauksen.
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9.3 Tarinankerronta matemaattista ajattelua kehittämässä
Matemaattinen ajattelu (ks. luku 4.4) voidaan jakaa konseptuaaliseen ja proseduraaliseen tietoon
(ks.

luku

4.4.1).

Oppilaan

matemaattista

ajattelua

tarkasteltaessa

konseptuaalinen

ja

proseduraalinen tieto ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, sillä ilman yhteyttä käsitetiedon ja
menetelmällisen tiedon, käsitteen ja menetelmän, välillä oppilas ei ymmärrä, mitä tekee.
Konseptuaalista tietoa, eikä täten ymmärrystäkään, ei voi olla olemassa ilman proseduraalista
tietoa. Toisin sanoen tiedon ymmärtäminen vaatii konseptuaalista ymmärrystä, mutta sitä ei voi
syntyä ilman proseduraalista tietoa.
Huomionarvoista oppilaan matemaattisen ajattelun kehittämisessä on huomioida mielekkyys
konseptuaalisen tiedon keskeisenä lähtökohtana. Konseptuaalista tietoa syntyy ainoastaan, jos
oppimiseen yhdistyy jollain tavalla mielekkyys. Opetuskokeilun Velhon tarina tarinankerrontametodin

edustajana

tukee

oppilaiden

matemaattisen

ajattelun

kehittymistä

sitomalla

menetelmätiedon ja käsitetiedon yhteen sekä tuomalla mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä
algoritmin opetukseen ja oppimiseen. Velhon tarinassa taidon oppimiseen tai kertaamiseen
yhdistyi aina jokin tarkoitus, usein toisen velhon pelastaminen. Opetus ja oppiminen oli
mielekästä, niinpä opetuskokeilun tunneilla ei kertaakaan kuulunut kysymystä ”Mihin tätä
tarvitaan?”. Esimerkkinä opetuksen mielekkyydestä toimii erään oppilaan toteamus:
”Se on aika ihmeellistä kun mä en tykkää matematiikasta, mutta se oli mun
lempitunti”. (Oppilas T16)
Tarinankerronta tukee matemaattisen ajattelun niin konseptuaalista kuin proseduraalistakin
puolta. Konseptuaalista ajattelua se tukee mielekkyyden kautta tarjoamalla syyn miksi laskuja
lasketaan. Proseduraalista ajattelua tarinankerronta puolestaan tukee yhdessä muiden kanssa
lasketulla matematiikalla. Yhteistyötä tukemalla varmistetaan, että jokainen oppilas pääsee alkuun,
saa laskettua tehtäviä sekä saa onnistumisen kokemuksia oppitunneilla. Toisaalta jokainen oppilas
laski opetuskokeilun lopussa tehtävän myös yksin, jolloin varmistetaan, että jokainen oppilas osaa
laskea ihan yksinkin ilman muiden oppilaiden tukea. Tarinankerronnan voidaan nähdä tukevan
myös matemaattisen ajattelun ryhmänäkökulmaa (ks. luku 4.4.), jossa ryhmän yhteisen ajattelun
sanotaan kohoavan yksilön ajattelua korkeammalle.
Tarinankerronta tuki oppilaiden matemaattisen ajattelun kehittymistä myös mielikuvituksen
kautta. Mielikuvituksella voidaan nähdä olevan keskeinen rooli oppimisessa (ks. luku 2.4).
Opetuskokeilussa mielikuvitus tuki lasten matemaattista ajattelua heidän kuvitellessaan tarinaa
eteenpäin esimerkiksi piirtäessään. Huomionarvoista opetuskokeilussa oli, ettei tehtäviin (ks. liite
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1) liittynyt kuin kaksi piirrostehtävää. Velhon tarinan teemoja ja hahmoja esittäviä piirroksia alkoi
kuitenkin ilmestyä esimerkiksi monien oppilaiden tehtäväpapereihin ja kokeiden taakse.
Piirtäessään tai muulla tavoin työstäessään tarinaa mielessään, oppilas tulee samalla
tiedostamattaan käyneeksi läpi myös tarinaan liittyvää matematiikkaa ja matematiikan tunnin
tapahtumia. Täten mielikuvituksen voi nähdä tukevan myös lapsen matemaattisen ajattelun
kehittymistä.

KUVIO 18.

Matematiikkaa ja mielikuvitusta (Oppilas P5)

Hyvänä esimerkkinä lasten voimakkaasta mielikuvituksesta toimii erään oppilaan
kehittelemä sivujuoni. Oppilas P15 kehitteli rakkaustarinan kahden hahmon, Bondon ja Hipsun
välille. Tämä tuli ilmi hänen hahmon paitaan piirtämistä sydämistä, joiden sisällä hahmojen
nimikirjaimet olivat. Oppilas kertoi myös itse tästä.
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KUVIO 19.

Oppilaan mielikuvitus synnytti Hipsun ja Bondon rakkaustarinan (Oppilas P15)

Myös Oppilas T16 kehitteli tarinaa eteenpäin mielikuvituksessaan. Hän esimerkiksi kertoi
yksilöhaastattelussa Hipsun luonteesta sellaisia seikkoja, joita Velhon tarinassa ei mainittu: ”Pitää
kaikista puutarhatöistä ja sitten se on luonteeltaan sellainen tosi --- ja avulias”.
Matemaattinen ajattelu voidaan nähdä kiinteänä ja erottamattomana osana myös
jokapäiväistä elämäämme. Vaikkakin Velhon tarina sijoittui fantasiamaailmaan, eivät sen tilanteet
olleet kovin kaukana todellisuudesta. Toisinaan jokainen meistä joutuu auttamaan lähimmäisiään,
olemaan rohkea ja niin edelleen. Mielenkiintoista on myös palata tarkastelemaan luvussa 2.4.1.
esitettyä pohdintaa siitä, onko fantasiamaailma lapsille osa jokapäiväistä elämää, toisin sanoen
erottelevatko lapset fantasian ja todellisuuden jyrkästi toisistaan vai muodostavatko ne jossain
määrin yhteisen todellisuuden.
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KUVIO 20.

Fantasiamaailma ja Velhon tarinan hahmot – totta vai tarua lapsille? (Oppilas T16)

9.4 Tarinankerronnan rooli matemaattisen käsitteen ymmärtämisprosessissa
Matemaattisen

käsitteen

muodostusta

tukevat

tarinamuotoinen

esitystapa,

toimintamateriaalin käyttö, kielentäminen sekä todellisten kokemusten linkittäminen matematiikan
opetukseen (ks. alaluku 4.4.4.). Tarinankerronta-metodi tukee oppilaan käsitteen muodostamista
myös mielikuvituksen ja vuorovaikutuksen näkökulmista. Keskeistä on myös tarinan rakenteen
tarjoama muistin tuki (ks. kuvio 4).
Kun asiat esitetään kertomuksen kautta, lisääntyy ja selkiytyy oppilaan käsitteen muodostus.
Samoin on laita kielentämisen työtapaa käytettäessä ja siihen oppilaita kannustettaessa.
Toimintamateriaalin avulla oppilas puolestaan luo toimintansa kautta käsitteen sisältöä. Todelliset
kokemukset taas toimivat käsitteen muodostuksen pohjana. Mielikuvituksen roolia käsitteenmuodostusprosessissa tarkasteltaessa on tärkeää huomata, että tarinaa uudelleen mielessään
eläessään ja jatkaessaan lapset tulevat kerranneeksi myös matematiikan tunnin sisältöjä
huomaamattaan. Vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa oppilas tulee selventäneeksi ja
syventäneeksi omaa ymmärrystään, tarinan avulla opetettuja asioita on oppilaan puolestaan helppo
palauttaa mieleensä.
Opetuskokeilussa tarinankerronnallinen matematiikan opetus onnistui tukemaan oppilaiden
käsitteellistä ymmärtämistä kokeiluun kuuluneen Velhon tarinan sekä tarinaan liitetyn
kymmenjärjestelmämateriaalin

kautta.

Tarinamuodossa

esitetty

matematiikka

miellettiin

helpommaksi ymmärtää. Samoin toimintamateriaali tuki asioiden ymmärtämistä. Myös työtapaan
olennaisena kuulunut kielentäminen (ks. esim. alla oleva kuvio 18) ja tarinan (mielikuvituksen)
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kautta saadut (todelliset) kokemukset tukivat opetuskokeilussa oppilaiden matemaattisten
käsitteiden muodostusprosessia.

KUVIO 21.

Oppilaan kielentämistä opetuskokeilun matematiikan kotitehtävässä (Oppilas T8)

Vuorovaikutuksen rooli opetuskokeilun oppilaiden käsitteen ymmärtämisprosessissa oli
suuri. Moni oppilas koki yhteistyön helpottavan laskemista ja sitä kautta asioiden ymmärtämistä
(ks. esim. luvussa 9.7. esitetyt prosenttiluvut). Mielikuvituksen rooli käsitteen ymmärtämisessä
toteutui opetuskokeilussa oppilaiden mielessään kehittelemien jatkotarinoiden avulla. Monet lapset
lähtivät kehittelemään tarinaa mielessään eteenpäin keksien jopa henkilöiden välisen
rakkaustarinan (ks. luku 9.3.).
Muistin tukena opetuskokeilussa toimi jo pelkästään opetuskokeilussa käytetty Velhon tarina
(ks. esim. luku 5.2.). Erityinen muistia tukeva rooli tarinassa oli kuitenkin Helinän
yhteenlaskulaululla (ks. liite 6), jonka avulla tarinaan tuotiin laulu muistisäännöksi algoritmin
oppimista tukemaan. Laulu tai laulaminen eivät olleet opetuskokeilussa keskeisessä asemassa.
Siitä huolimatta laulu selvästi toimi ainakin joillekin oppilaille muistisääntönä, sillä muutamien
oppilaiden kotitehtävien kielentämisen osiossa (ks. tehtävä 2 liite 1) oli selkeitä lainoja
yhteenlaskulaulun sanoista. Yksi mainitsi kielentämisessään sarakkeen, toisen kielentämisen
rakenne mukaili hieman laulun rakennetta niin, että sana ”myös” mainittiin viimeisenä kuten
yhteenlaskulaulun kohdassa (vrt. yhteenlaskulaulun muoto ”kuutiot, sauvat ja levytkin myös” ja
Oppilaan P5 kielentämisen muoto ”lasken ykköset yhteen kymmenetkin myös”). Täten myös
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opetuskokeiluun kuuluneen kielentämisen voidaan nähdä tukeneen käsitteen ymmärtämisen
prosessia.

9.5 Oppilaiden suhtautuminen tarinankerrontaan matematiikan opetuksessa
– ”parasta matematiikkaa” ja parannusehdotuksia
Lapsia kiehtoivat Velhon tarinassa eri asiat: muun muassa piirustusmahdollisuus, onnellinen
loppu, vaihtelu, taikamaailma taikasanoineen ja taikoineen, tarinan sanoma ystävien pelastuksesta,
ystävyydestä, ja rohkeudesta, matematiikan helppous tarinanmuodossa ja toimintamateriaalin
avulla laskettuna. Yhtä kaikki: kyse oli monelle oppilaalle mielekkäästä tavasta oppia.
Tarinankerronnan avulla opetuskokeilussa opetettu matematiikka koettiin loppukokeen
avointen kysymysten vastauksissa sekä yksilöhaastatteluissa hauskempana ja helpompaa. Myös
toimintamateriaalin koettiin auttavan laskemisessa.
”No se oli kivempaa ja siinä sai käyttää palikoita apuna.” (Oppilas T7)
”Oli helpompaa laskea!” (Oppilas P15)
”Tää on helpompaa ja kivempaa.” (Oppilas P11)
Tarinamuodossa opetettu matematiikka osoittautui opetuskokeilussa monille oppilaille
helpommaksi ymmärtää kuin ”tavallinen matematiikka”.
”No kun se tapahtui vähän niinkun sillai tarinan…tapahtui sillai tarinan avulla
niin siitä ymmärsi paljon…vähän helpommin.” (Oppilas P15)
Oppilaat kokivat opetusmetodiin liittyneen lukemisen sekä ylipäätään satujen mukanaolon
matematiikan opetuksessa mukavina. Ylipäätään menetelmä koettiin mukavana opetustapana.
”No tämä oli kivaa koska tässä oli satu.” (Oppilas T1)
”No kun tässä luettiin kokoajan ja tämä oli parasta matematiikkaa.” (Oppilas T6)
”Kaikki oli kivaa!” (Oppilas P11)
”Ei mikään ollut tylsää.” (Oppilas T7)
Mahdollisuutta mielikuvituksen käyttöön matematiikan tunneilla arvostettiin myös.
Mielekkyyttä matematiikan tunneille toi se, ”Kun sai kuunnella tarinan ja katsoa minkälaisia
uudet hahmot” (Oppilas P20). Osa oppilaista kaipaisikin lisää tämän kaltaista opetusta: Ikävintä
oli ”se että se loppui!!” (Oppilas T16).
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Opetuskokeiluun

osallistuneen

luokan

oppilaiden

enemmistö

piti

Velhon

tarinaa

mielenkiintoisena. Samaa mieltä loppukokeen viimeisen sivun seitsemännen väitteen ”Velhon
tarina on mielenkiintoinen” kanssa oli 62% kaikista opetuskokeiluun osallistuneista oppilaista.
Tyttöjä ja poikia erikseen tarkasteltuna 88% tytöistä ja 46% pojista oli samaa mieltä edellä
mainitun väitteen kanssa. Eri mieltä väitteen kanssa oli 8% pojista. Tytöillä vastaava prosenttiluku
oli 0%. Opetuskokeiluun osallistunutta luokkaa kokonaisuutena tarkasteltaessa eri mieltä edellä
mainitun 7.väitteen kanssa oli 5% kaikista oppilaista.
Tylsäksi tarinassa koettiin liiallinen toisto:
”No se kun kokoajan joku oli tullut pelastamaan ystäväänsä.” (Oppilas T6)
”Kun koko ajan toistettiin samaa.” (Oppilas P10)
”Jankutus samasta asiasta.” (Oppilas T21)
Yksi oppilas myös kaipasi matematiikan tunneilla tavanomaista matematiikkaa: tylsintä
Velhon tarinassa hänen mukaansa olivat ”hassut tehtävät”. (Oppilas P12)
Joka tapauksessa suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että tarinat sopivat matematiikan
opetukseen. Yhtä mieltä opetuskokeilun loppukokeen viimeisen sivun väitteen 12. ”Tarinat sopivat
mielestäni hyvin matematiikan tunnille” kanssa yhtä mieltä oli 76% koko luokan oppilaista.
Tytöistä yhtä mieltä oli 100%, pojista puolestaan 62%. Suurin osa oppilaista siis piti metodia
mielekkäänä tapana oppia matematiikkaa.

9.6 Tarinankerronta matematiikan maskuliinisuutta ja matematiikan
opetuksen rutiininomaisia rituaaleja rikkomassa
Monet matematiikan tunnit toistavat totuttua kaavaa ja ovat rutiininomaisia. Usein opettaja kysyy
kysymyksiä, joihin vain osa oppilaista osaa tai ennättää vastata. Muut oppilaat puolestaan luopuvat
ennen pitkää yrittämisestä ja heille kehittyy kielteinen kuva itsestään matematiikan osaajana,
kenties myös matematiikasta oppiaineena. Matematiikka oppiaineena mielletään usein myös
maskuliiniseksi sillä seurauksella, että opettajat saattavat huomaamattaan kysyä useammin pojilta
tai rohkaista enemmän poikia kuin tyttöjä osallistumaan matematiikan tunneilla (ks. luku 6.3.).
Tarinankerronta-metodin tarjoama uudenlainen matematiikka tarjoaa uuden mahdollisuuden
matematiikasta syrjäytyneille oppilaille. Sen avulla on myös mahdollista välttää korostamasta
matematiikkaan liitettyä maskuliinista leimaa.
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Tarinankerronta matematiikan opetuksessa murtaa totutun matematiikan opetuksen kaavan ja
tekee mahdolliseksi uusien toimijoiden kiinnostumisen ja osallistumisen matematiikan tunneilla
opetukseen, kun totuttuja rooleja ei ole olemassa yhtä selvästi kun aikaisemmin. Opetuskokeilussa
tarinankerronta opetusmetodina oli uusi, eikä kellään oppilaalla ollut aikaisemmin kokemusta siitä.
Niinpä esimerkiksi sellaiset oppilaat, jotka eivät aikaisemmin olleet menestyneet matematiikan
tunneilla, saivat nyt siihen tilaisuuden (ks. esim. luvussa 9.2 esitelty Oppilas P11). Toisaalta
tarinankerronta

matematiikan

opetuksessa

matematiikan

tunneilla

rohkaisi

esimerkiksi

yhteistyötaidoiltaan lahjakkaita tai vastaavasti äidinkielen osaamiseltaan lahjakkaita oppilaita
kiinnostumaan ja innostumaan matematiikasta, kun heidän erityisosaamisensa oli mukana
matematiikan tunneilla. He eivät saaneet pelkästään negatiivisia kokemuksia matematiikan
tunneilla, vaan pystyivät luottamaan siihen, että he onnistuvat jossain, olipa se sitten matematiikan
jokin lasku tai sitten vaikkapa tehtävän kielentäminen tai yhteistyössä muiden kanssa toimiminen.
Yhden osa-alueen osaaminen ei korostunut niin vahvasti kuin tavanomaisilla ja totutuilla tunneilla.
Yksi todiste edellä mainitusta matematiikan tuntien totuttujen kaavojen murtamisesta on
koko luokan ja erityisesti tyttöoppilaiden positiivisesti kasvanut suhtautuminen matematiikkaan,
jota käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa 9.7. Tyttöjen positiivisesti kasvanutta
suhtautumista matematiikkaa kohtaan tuki opetuskokeilussa muun muassa tarinankerronnan
mahdollistama ryhmätyömahdollisuus, sillä opetuskokeiluun osallistuneista tytöistä jokainen oli
sitä mieltä, että ”yhdessä parin kanssa tai kolmen hengen ryhmässä laskeminen teki tehtävien
laskemisesta helpompaa”. Täten matematiikan tuntien totuttua kaavamaisuutta on mahdollista
murtaa ainakin luomalla onnistumisen elämyksiä matematiikan tunneille.
Matematiikkaan liitettyä maskuliinisuutta voidaan välttää käyttämällä matematiikan
opetuksessa myös sellaisia edellä mainittuja työtapoja, jotka näyttäisivät sopivan hyvin tytöille.
Toisen näkökulman maskuliinisuuden murtamiseen tarjoaa feminiinisiksi koettujen asioiden tai
henkilöiden mukaan tuominen matematiikan tunneille. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi
opetustarinan naispuolista päähenkilöä. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin seuraavassa
kappaleessa 9.7.

9.7 Tarinankerronta ja tyttöjen motivointi
Tässä tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti keskitytä etsimään eroavuuksia tyttöjen ja poikien välillä
matematiikan oppimisessa ja opetuksessa. Tutkimuksessa esitettyjen näkökulmien, matematiikan
maskuliinisesti rakentuneen luonteen sekä erilaisten oppilaiden huomioimisen, kannalta on
kuitenkin perusteltua tarkastella myös sitä seikkaa, miten tarinankerronta onnistuu motivoimaan
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tyttöjä matematiikan pariin. Edellä tarkastelu on perusteltua myös vuonna 1999 toteutetun TIMSStutkimuksen (ks. luku 6) tulosten valossa. Tutkimuksen tulosten mukaan tyttöjä ja poikia voidaan
pitää yhtä pätevinä oppimaan matematiikkaa. Sen sijaan asennetasolla, toisin sanoen
suhtautumisessa matematiikkaan oppiaineena ja uskossa omiin kykyihin, on havaittu eroavuuksia
sukupuolten välillä.
Tutkimusongelmien alaongelmaa 4.2 ”Pystyykö tarinankerronta-opetusmetodin käyttö
matematiikan opetuksessa motivoimaan tyttöjä matematiikan pariin?” tarkastellaan tässä
alaluvussa kahdesta näkökulmasta kolmen aineiston perusteella. Ensin aihetta lähestytään
opetuskokeilun loppukokeen (ks. liite 3) viimeisen sivun suljettujen kysymysten kautta sekä
vertaillaan alku- ja lopputestauksen tuloksia. Sen jälkeen aihetta tarkastellaan tarinan hahmojen
kautta. Tarinan hahmoihin liittyvä näkökulma keskittyy pohtimaan, pystyttiinkö sillä, että tarinan
päähenkilö oli tyttövelho, motivoimaan tyttöjä matematiikan pariin?
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa näyttäisi tukevan erityisen hyvin tyttöjen
matematiikan

oppimista

opetuskokeilun

loppukokeen

kyselyn

tulosten

perusteella.

Jo

lähtökohtaisesti 100% tytöistä piti erilaisista saduista ja tarinoista. Pojilla sama prosentti oli 54%.
Tytöistä 100% oli myös sitä mieltä, että tarinat sopivat hyvin matematiikan tunneille. Heidän
mukaansa myös tarinankerronta-metodiin kiinteästi liittyvä toimintamateriaali (opetuskokeilussa
kymmenjärjestelmämateriaali) auttoi heitä matematiikan laskemisessa. Pojista 62% oli samaa
mieltä

väitteen

”Tarinat

sopivat

mielestäni

hyvin

matematiikan

tunneille”

kanssa.

Kymmenjärjestelmämateriaali auttoi 39% pojista laskemisessa. Tyttöjen ja poikien suhtautumista
edellä mainittuihin väitteisiin kuvataan alla olevassa kuviossa 19.
Samaa mieltä olevien osuus
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KUVIO 22.

Väite 12

Tyttöjen ja poikien suhtautuminen loppukokeen väitteisiin 4 ja 12
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Vaikka tarinankerronta matematiikan opetuksessa näyttäisi opetuskokeilussa käytetyn
Velhon tarinan perusteella sopivan vahvemmin tytöille, on syytä huomata, ettei myöskään
yksikään opetuskokeiluun osallistuneista pojista pitänyt tarinankerrontaa sopimattomana
matematiikan opetukseen.
Tyttöjen suhtautuminen matematiikkaa kohtaan kasvoi melko paljon alku- ja lopputestauksia
verrattaessa. Opetuskokeilun jälkeen 63% kyselyyn vastanneista tytöistä piti matematiikkaa
lempiaineenaan (nimesi matematiikan neljän lempiaineensa joukkoon), kun luku ennen
opetuskokeilua oli 50%. Pojilla ero suhtautumisessa matematiikkaan lempiaineena ennen ja
jälkeen opetuskokeilun ei ollut näin suuri. Ennen opetuskokeilua 54% prosenttia vastanneista
pojista piti matematiikkaa lempiaineenaan (nimesi matematiikan neljän lempiaineensa joukkoon),
kun taas luku opetuskokeilun jälkeen oli 55%. Koko luokan suhtautuminen matematiikkaan nousi
hieman. Ennen opetuskokeilua luokan oppilaista 52% nimesi matematiikan yhdeksi neljästä
lempiaineestaan. Opetuskokeilun jälkeen luku oli 58%.
Velhon tarinassa seikkailevan naispuolisen Helinä-velhon sukupuoli ja keskeinen rooli
voivat omalta osaltaan olla vaikuttamassa opetuskokeiluun osallistuneiden tyttöoppilaiden
poikaoppilaita suurempaan kiinnostukseen metodia kohtaan. Tytöistä huomattava enemmistö,
75%, valitsi Helinän tarinan sankariksi. Pojilla luku oli alhaisempi, 46%, mikä kuitenkin todistaa,
että myös poikien on mahdollista samaistua hahmoon, joka on tyttö. Esimerkiksi Oppilas P15 olisi
tarinanhahmoista Helinä, ”koska se oli päähahmo; se on tarinassa koko ajan.”
Oppilaan sukupuoli näyttäisi kuitenkin vaikuttavan jonkin verran siihen, valitsiko hän tarinan
sankariksi mies- vai naispuolisen hahmon. Pojista 23% valitsi tarinan sankariksi Gandalf-velhon,
kun taas tytöillä luku oli pienempi, vain 13%. Tarinan sankarin sukupuoli ei kuitenkaan ole tärkein
tekijä, vaan esimerkiksi sankarin teot ovat tärkeämpiä:
Helinä oli tarinan sankari, sillä ”Ilman Helinää ne kaikki ei olis edes pelastunut.”
(Oppilas P5)
Opetuskokeilun perusteella voidaan kuitenkin todeta, että opetustarinan päähenkilön
sukupuolella on väliä oppilaille.

9.8 Piirrokset opetuskokeilussa
Tutkimuksessa lasten tekemät piirrokset nousivat keskeiseen osaan. Ne toivat esille lasten
mielikuvituksen ja toivat sitä kautta lisää tärkeää tietoa tutkimusaineistoon. Mielikuvitus oli
näkyvissä sekä muun muassa ensimmäisessä kotitehtävässä (ks. liite 1 ), että erityisesti lasten

83

omissa piirroksissa, joita he piirsivät esimerkiksi kokeen tai kotitehtävien taakse omalla ajallaan tai
kokeen tai tehtävän tehtyään. Lapset kehittelivät tarinaa mielessään eteenpäin tai ainakin elivät sitä
uudestaan piirtäessään. Tämä on matematiikan oppimisen kannalta merkityksellistä siksi, että
tällöin he saattoivat huomaamattaan kerrata myös sitä matematiikkaa, jota tarinan kussakin
kohdassa oltiin käyty läpi. Tämä puolestaan auttaa oppimista.
Piirrokset tukivat matematiikan oppimisen lisäksi myös roolin ottamista. Piirtäessään
hahmoja, lapset tulivat myös tutustuneeksi niihin. Ja kun hahmot ovat lapselle tuttuja, onnistuu
myös niihin samaistuminen helpommin. Osoituksena tästä ovat esimerkiksi aikaisemmin mainittu
Oppilaan P15 kehittelemä rakkaustarina kahden hahmon välillä (ks. alaluku 9.3.) tai Oppilaan T16
kuvailema Hipsun luonne (ks. alaluku 9.3.) Rakkaustarinaa tai puutarhatyöharrastusta ei
kumpaakaan ollut mainittu tarinassa vaan oppilaat olivat kehitelleet ne itse.
Samaan tapaan kuin kielentäminen matematiikan tunnille tuo oppilaan ajattelun näkyväksi
opettajalle ja toisille oppilaille, myös piirtäminen tuo esille oppilaan mielikuvituksen ja ajattelun.
Piirtämisen ja matemaattisen ajattelunkaan suhdetta ei kannata vähätellä. Tutkimus piirtämisen ja
matemaattisen ajattelun suhteesta saattaisi tuoda uutta hyödyllistä tietoa ja sovellettavuusarvoa
matematiikan opettamiseen ja oppimiseen. Kun kerran piirrokset tukivat opetuskokeilussa niin
mielikuvitusta kuin roolin ottamistakin, voi piirrosten sitä kautta ajatella tukevan myös
matematiikan oppimista ja matemaattista ajattelua. Samalla tavoin kuin storytelling-opetusmetodi
hyödyntää tarinoita matematiikan opetuksessa, tarjoaa myös kuvataide käyttökelpoiset
mahdollisuudet

uudenlaiseen

matematiikan

opetukseen

elävöittämiseen.
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ja

matematiikan

opetuksen

KUVIO 23.

Mielikuvitusta piirustuksessa: Mietteliäs vuori (Oppilas P2)

9.9 Muita huomioita
Tarinankerronnan avulla voidaan opettaa paljon muutakin kuin pelkkää matematiikkaa, vaikkapa
arvoja – onhan Velhon tarina paitsi matematiikan erään algoritmin opetustarina, myös tarina
ystävyyden merkityksestä ja rohkeudesta. Opetuskokeilussa osa oppilaista löysi tarinan sanoman ja
nosti sen keskeiseksi koko opetuskokeilussa:
”Mukavinta oli että kaikki pelastuivat hengissä.” (Oppilas T1)
Mukavinta oli ”Että ne pelastivat ystäviä ja pääsivät pois mietteliäältä vuorelta.”
(Oppilas P5)
Mukavinta oli ”No se kun joku velho aina vapautui.” (Oppilas T6)
Mukavinta oli ”Se että kaikki pääsivät vapaiksi.” (Oppilas T16)
”Mukavinta oli kun he pelastivat kaikki.” (Oppilas T17)
”Mun mielestä se (Helinä) oli aika rohkea kun se ei olis halunnut mennä sinne
Mietteliäälle vuorelle, mutta se meni sinne pelastamaan sen ystävän.” (Oppilas
T16)
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa on monipuolinen työtapa, jolla voi arvojen
opetuksen lisäksi myös käsitellä esimerkiksi luokan sisäisiä ongelmia, kuten kiusaamista,
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häiriköintiä ja niin edelleen. Tarinankerronta on työtapana myös mitä mainioin väline integrointiin.
Matematiikan jokin sisältöalue voidaan oppia vaikkapa samalla kun tutustutaan viikinkeihin tai
keskiaikaan.
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10 TUTKIMUKSEN TULOSTEN ESITTELY

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset vastaamalla tutkimuksen tutkimusongelmiin (ks.
luku 7).

10.1 Millaiselle oppijalle (toimijalle) tarinankerronta matematiikan opetuksessa
sopii?
Tutkimuksen opetuskokeilun perusteella tarinankerronta matematiikan opetuksessa sopii sekä
aktiivisille toimijoille että kuuntelijoille. Pelkkä aktiivinen toiminta kiinnostuksen mittarina nähtiin
opetuskokeilun perusteella riittämättömänä, sillä itse asiassa kuuntelijoiden ryhmään luokitellut
oppilaat osoittautuivat jopa kiinnostuneemmiksi metodia kohtaan kuin aktiiviset toimijat.
Metodin sopimista jollekin oppijalle voidaan tarkastella myös laajemmin. Opetuskokeilussa
kerätyn aineiston perusteella tarinankerronta matematiikan opetuksessa sopii monenlaisille
oppijoille. Tarjoamalla mahdollisuuden oppia toimintamateriaalin ja ryhmätyöskentelyn kautta se
sopii aktiivisille ja vilkkaille oppijoille. Mahdollistamalla seikkailun mielikuvitusmaailmassa se
puolestaan sopii hiljaisille, pohtiville ja rauhallisille oppilaille.

10.2 Miten tarinankerronta-metodi matematiikan opetuksessa huomioi
erilaiset oppijat?
Tarinankerronta-metodi matematiikan opetuksessa huomioi erilaiset oppijat 1) motivaation, 2)
yhteistoiminnan, 3) roolin ottamisen sekä 4) tarjoamansa uuden, ei-maskuliinisen ja ei-totutun
matematiikan opetuksen näkökulmien kautta.
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa tukee erilaisten oppijoiden huomioimista
motivoimalla matematiikasta syystä tai toisesta kiinnostumattomia oppilaita oppimaan
matematiikkaa.

Motivaation

viihdyttäminen

(kouluviihtyvyyden

matematiikan

tunneilla

tarkastelussa

motivoi

keskeisiä

lisääminen).
ainakin

näkökulmia

Mahdollisuus

opetuskokeiluluokan

ovat

mielikuvitus

mielikuvituksen
oppilaita

ja

käyttöön

kiinnostumaan

matematiikasta. Kuvilla ja mielikuvituksella voi olla valtava merkitys opetuksessa, oppimisessa
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sekä erilaisten oppijoiden huomioimisessa. Tunneilla ja koulussa viihtymisen voidaan nähdä myös
tukevan oppilaiden oppimisprosessia ja motivoivan oppilaita koulunkäyntiin.
Tarinankerronta-metodiin keskeisesti kuuluva yhteistoiminta ja yhdessä oppiminen
mahdollistavat myös omalta osaltaan erilaisten oppijoiden huomioimisen. Kun oppilaat laskevat
tehtäviä yhdessä ja auttavat toinen toisiaan, saavat tukea ja harjoitusta tarvitsevat oppilaat
enemmän huomiota ja apua osakseen, kuin jos opettaja olisi ainoa auttava taho luokassa. Toisaalta
myös edistyneempien oppilaiden oma ajattelu selkiintyy ja kehittyy heidän auttaessaan
luokkatovereitaan.
Roolin ottamisen kautta tarinankerronta-metodin on mahdollista tukea oppilaan itsetuntoa.
Kun oppilas laskee matematiikkaa jonain muuna kuin omana itsenään, toisin sanoen roolihahmona,
eivät mahdolliset epäonnistumiset kosketa niin suoraan oppilaan itsetuntoa kuin tavallisesti.
Opetuskokeilussa kaikki yksilöhaastatteluun osallistuneet oppilaat löysivät itselleen samaistumisen
kohteen. Opetuskokeilun perusteella voidaankin todeta tarinankerronta-metodin mahdollistavan
erilaisten oppijoiden huomioimisen tukemalla roolin ottamista ja sitä kautta oppilaan terveen
itsetunnon kehittymistä.
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa tukee erilaisia oppijoita myös matematiikan
opetukseen tarjoamansa uuden, ei-maskuliinisen ja ei-totutun näkökulman kautta. Erilaisten
oppijoiden osallistuminen matematiikan oppitunneilla helpottuu ja tulee mahdolliseksi, kun totutut
rutiinit, rituaalit ja kaavamaiset toimintatavat eivät enää estä tai rajoita osallistumista. Oppilailla ei
myöskään ole niin voimakkaita rooleja, kun opetusmetodi on kaikille oppilaille uusi.

10.3 Miten tarinankerronta tukee oppilaan matemaattisen ajattelun
kehittymistä käytännössä matematiikan opetuksessa?
Opetuskokeilussa kerätyn aineiston mukaan tarinankerronta matematiikan opetuksessa tuki
oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä niin proseduraalisesta kuin konseptuaalisestakin
näkökulmasta tarkasteltuna. Konseptuaalista ajattelua tarinankerronta tuki mielekkyyden kautta.
Proseduraalista ajattelua menetelmä puolestaan tuki yhteistoiminnan ja ryhmätyöskentelyn kautta.
Myös

mielikuvituksella

nähtiin

olevan

tärkeä

kehittämisprosessissa.
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rooli

oppilaan

matemaattisen

ajattelun

10.4 Miten tarinankerronta tukee matemaattisen käsitteen ymmärtämistä
käytännössä matematiikan opetuksessa?
Opetuskokeilussa tarinankerronta matematiikan opetuksessa tuki matemaattisen käsitteen
ymmärtämistä kuudesta eri näkökulmasta, joita ovat: 1) tarinamuodossa esitetty tieto, 2)
laskemisessa apuna käytetty toimintamateriaali (kymmenjärjestelmämateriaali), 3) vuorovaikutus,
4) mielikuvitus, 5) muistin tuki sekä 6) kielentäminen. Oppilaat kokivat tarinamuodossa esitetyn
tiedon tukevan heidän oppimistaan. Samoin kymmenjärjestelmämateriaalin sekä yhdessä
toimimisen

koettiin

helpottavan

oppimisprosessia.

Mielikuvituksen

siivin

kehitellyt

jatkokertomukset olivat keskeisessä osassa tukemassa käsitteen ymmärtämistä ja muistin tukena
oppilaille toimi tarina sekä erityisesti tarinaan liitetty laulu. Kielentämistä tapahtui muun muassa
oppilaiden kotitehtävien puitteissa.

10.5 Miten oppilaat suhtautuvat tarinankerrontaan matematiikan
opetuksessa?
Oppilaiden suhtautuminen tarinankerrontaan matematiikan opetuksessa oli suurimmaksi osaksi
positiivista. Luokkaa kokonaisuutena tarkasteltaessa 76% oppilaista oli yhtä mieltä väitteen
”Tarinat sopivat mielestäni hyvin matematiikan tunnille.” Suurin osa oppilaista myös piti
opetuskokeilussa käytettyä Velhon tarinaa mielenkiintoisena. Samaa mieltä väitteen ”Velhon
tarina oli mielenkiintoinen” kanssa oli 62% opetuskokeiluun osallistuneen luokan oppilaista.
Positiiviseksi metodissa koettiin muun muassa ymmärtämistä helpottavat työtavat sekä
tarinamuodossa esitetty tieto. Mielekkyyttä matematiikan opiskeluun toivat mahdollisuus
mielikuvituksen käyttöön sekä satujen ja tarinoiden mukana olo matematiikan tunneilla. Kritiikkiä
tarinassa puolestaan herätti liiallinen samojen asioiden toistaminen sekä tavanomaisuudesta
poikkeavuus.

10.6 Miten menetelmää tulisi kehittää?
Opetuskokeilussa saatujen tietojen mukaan menetelmää voidaan pitää varsin käyttökelpoisena.
Tarinan juoneen tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota, ettei se pitkästyttäisi ketään kuulijaa. Paras
tarina olisi varmastikin alun perin suomeksi kirjoitettu ammattitaitoisen suomalaisen
lastenkirjailijan sekä matematiikkaan erikoistuneiden opettajien yhteistyön tuloksena syntynyt
tarina. Tarinaa valitessaan tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, että molemmat sukupuolet ja
erilaisten oppilaiden erilaiset mielenkiinnon kohteet tulisivat huomioiduksi niin hyvin ja laajasti
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kuin mahdollista. Jokaisen luokan jokainen oppilas on yksilö, eikä mitään yksiselitteistä mallia
onnistuneesta tarinasta ja menetelmän sovelluksesta voida antaa. Tärkeässä roolissa on luokan
oman opettajan ammattitaito, oppilaan tuntemus sekä aineenhallinta. Joka tapauksessa viime
kädessä oppilaat päättävät, onko tarina tai menetelmä heidän mielestään onnistunut ja heille
sopiva.

10.7 Onnistuuko tarinankerronta matematiikan opetuksessa rikkomaan
matematiikan yhteiskunnallisessa diskurssissa muodostuneen
maskuliinisuuden ja matematiikan opetuksen rutiinit ja rituaalit?
Tarinankerronta matematiikan opetuksessa opetuskokeilussa onnistui rikkomaan matematiikan
maskuliinisuutta sekä opetuksen totuttuja rutiineja ja rituaalinomaisuutta. Matematiikan
maskuliinisuutta vältettiin tarkoituksella valitsemalla sellainen opetustarina, jossa sankarina oli
naispuolinen hahmo. Opetuskokeilun työtavat olivat myös oletetusti monille tyttöoppilaille sopivia
ja tavanomaisesta matematiikan opetuksesta poikkeavia. Opetuskokeilun päättyessä tyttöjen
positiivinen suhtautuminen matematiikkaa kohtaan olikin noussut. Opetuskokeilussa totuttuja
rutiineja ja rooleja mursi kaikille oppilaille entuudestaan tuntematon opetusmetodi. Niinpä
opetukseen pystyivät osallistumaan aktiivisesti myös sellaiset oppilaat, jotka eivät aikaisemmin
olleet ”loistaneet” matematiikan tunneilla.

10.8 Pystyykö tarinankerronta-opetusmetodin käyttö matematiikan
opetuksessa motivoimaan tyttöjä matematiikan pariin?
Tyttöjen ja poikien eroavuuksien tarkastelu ei missään vaiheessa ollut tämän tutkimuksen
pääasiallinen tavoite. Siitä huolimatta opetuskokeilussa kerätyn aineiston mukaan tarinankerronta
matematiikan opetuksessa onnistui hyvin motivoimaan nimenomaan tyttöjä matematiikan pariin.
Tytöt kokivat tarinat mieluisina. Samoin heitä auttoi opetustarinaan liitetty toimintamateriaali sekä
yhteistyömahdollisuus toisten oppilaiden kanssa. Myös tarinan naispuolisen sankarin sukupuoli
selvästi motivoi tyttöjä. Tarinankerronta matematiikan opetuksen työtapana selvästi motivoi tyttöjä
matematiikan

pariin,

sillä

opetuskokeilun

jälkeen

matematiikkaa kohtaan nousi 12,5 prosenttiyksikköä.

90

tyttöjen

suhtautuminen

positiivisesti

11 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

”Laadullisessa tutkimuksessa arviointi pelkistyy kysymykseksi tutkimusprosessin
luotettavuudesta” (Eskola & Suoranta 2003, 210).
Laadullinen tutkimus rakentuu tutkijan avoimen subjektiviteetin varaan, jolloin tutkija
nähdään tutkimuksen keskeisenä välineenä. Tällöin myös laadullisen tutkimuksen luotettavuuden
arvioinnin nähdään keskittyvän koskemaan koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 2003,
210.)
Yksi tärkeä luotettavuuden kriteeri perustuu uskottavuuteen eli siihen, että tutkijat
noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä (Tuomi & Sarajärvi 2003, 129). Omassa tutkimuksessani
olen pyrkinyt toimimaan alla mainittujen periaatteiden mukaisesti:
Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen
noudattamista, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tulosten
esittämisessä, muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukaista
huomioonottamista, omien tulosten esittämistä oikeassa valossa sekä tieteen
avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaatteen kunnioittamista. (Suomen
Akatemia 1998, Tuomi & Sarajärven 2003, 130 mukaan.)
Teoreettisen tutkimuksen uskottavuuden tarkastelussa tärkeää on se, miten argumentointi on
suoritettu eli se, kuinka uskottavasti ja pätevästi lähdeaineistoa on tutkielmassa käytetty. Tällöin
lähteiden merkitys korostuu: lähteiden tulee esimerkiksi olla aiheen kannalta keskeisiä ja
lähdeviitteiden relevantteja. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 21.) Uskottavuuden tarkastelussa tutkijan
taustasitoumuksilla on suuri merkitys (Mm. Tuomi & Sarajärvi 2003, 135). Tutkijana olen tuonut
omat taustasitoumukseni julki luvussa 7.1.
Eskola ja Suoranta (2003, 212-213) näkevät luotettavuuden muun muassa realistiselta
kantilta ikkunana todellisuuteen, jolloin luotettavuuden tarkastelu keskittyy pohtimaan sitä, miten
pätevää

tutkimustekstin

kuvaus

tutkimuskohteesta

on.

Keskeiseksi

muodostuu

tällöin

mahdollisimman tarkka aineistonkeräyksen sekä analyysin kuvaus. Omassa tutkimuksessani olen
pyrkinyt kuvaamaan lukijalle mahdollisimman avoimesti sekä opetuskokeilun ja opetuskokeiluun
osallistuneen luokan, joiden avulla tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty. Myös analyysitapa
on kerrottu lukijalle selkeästi.
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Tutkimuksen arviointia voi suorittaa myös validiteetin eli pätevyyden käsitteen kautta.
Eskola ja Suoranta (2003, 213) jakavat validiteetin käsitteen sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin.
Sisäinen validiteetti keskittyy tarkastelemaan tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten
määrittelyjen

keskinäistä

suhdetta.

Ihannetapauksessa

tutkimuksen

teoreettis-filosofiset

lähtökohdat, käsitteelliset määrittelyt ja menetelmälliset ratkaisut ovat sopusoinnussa ja
muodostavat loogisen kokonaisuuden. Eskolan ja Suorannan mukaan, ”sisäinen validiteetti
osoittaa tutkijan tieteellisen otteen ja tieteenalansa hallinnan voimakkuuden”. Myös Grönforsin
(1982, 174) mukaan ”sisäistä validiteettia on tutkimuksessa, jossa eri teoreettisten ja
käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa on looginen”. Ulkoinen validiteetti puolestaan
keskittyy teoreettisten johtopäätösten sekä empiirisen aineiston keskinäisen suhteen tarkasteluun ja
hypoteesien todentamiseen (Grönfors 1982, 174). Eskola ja Suoranta (2003, 213) kirjoittavat,
Grönforsiin (1982, 174) viitaten, tietyn tutkimuskohteen olevan ulkoisesti validi silloin, kun se
kuvaa tutkimuskohteen juuri sellaisena kuin se on. Grönforsin (1982, 174) mukaan ulkoinen
validiteetti liittyy ensisijaisesti tutkijaan itseensä, ei niinkään tutkittavien käyttäytymiseen.
Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt ottamaan huomioon niin tutkimuksen sisäisen kuin
ulkoisenkin validiteetin. Sisäisen validiteetin ihanteen mukaan olen pyrkinyt tutustumaan
tieteenalasta ja tutkimuksen kohteesta saatavilla olevaan tutkimuskirjallisuuteen mahdollisimman
monipuolisesti ja kattavasti sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä hyödyntäen. Ulkoinen
validiteetti on tässä tutkimuksessa huomioitu tuomalla julki laadullisen tutkimuksen toteuttajan
rooli keskeisenä tutkimusvälineenä sekä esittämällä lukijalle tutkijan rooli luvussa 7.
Design-tutkimus asettaa tiettyjä haasteita tutkimuksen arvioinnille (ks. luku 7.3.4.)
Esimerkiksi tutkimuksen tieteellisen tarkka toistaminen on usein mahdotonta. Design-tutkimuksen
tutkimustulosten yleistettävyys nähdäänkin pohjaavan vahvaan teoriapohjaan ja tutkimuksen
käytännönläheisyyteen (Hassinen 2006, 36). Niin myös tässä tutkimuksessa. Vaikka tutkimuksen
empiirinen aineisto kerättiinkin vain yhdestä luokasta yhden opetuskokeilun avulla, nähdään
tutkimuksen tulosten jonkinasteinen yleistäminen mahdollisena tutkimustuloksia tukevan
teoriapohjan sekä tutkimuksen empiirisen osan perusteella.
Design-tutkimuksen reliabiliteetti eli tutkimuksen tulosten luotettavuutta puolestaan
lähestytään triangulaation, useita eri tutkimusmenetelmiä ja –aineistoja yhdistävän tutkimusotteen,
käsitteeseen nojaten. Keskeiseksi design-tutkimuksen tulosten luotettavuutta tarkasteltaessa
muodostuvat myös tutkimusotteeseen keskeisesti kuuluva syklimäinen toisto. Design-tutkimuksen
validiteettia voidaan lähestyä yhteistyön kautta, jonka nähdään ryhmittävän teorian, kehitystyön
sekä käytännön välistä suhdetta (The Design-Based Research Collective 2003, 7.)
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Eskolan ja Suorannan (2003, 222) mukaan tutkimuksen perusteella syntyneitä uusia
ongelmia, jatkotutkimusmahdollisuuksia, voidaan pitää onnistuneen analyysin merkkinä. Heidän
mukaansa ”kyse on tärkeästä asiasta, sillä aina kannattaa miettiä kumpi on parempi, tehdä
vanhoilla menetelmillä varman päälle tuloksiltaan jo tiedettyä tutkimusta vai uskaltaa pois tieteen
valtaväylältä poluille, jotka kenties vievät harhaan”. Omassa tutkimuksessani ei mielestäni
yleisesti ottaen menty ”metsään” tai edes harhaan. Sen sijaan se tuotti muutamia toteuttamisen
arvoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Täten tutkimuksen analyysia voidaan Eskolaan ja
Suorantaan (2003, 22) viitaten pitää onnistuneena.
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää ja arvioida tarinankerronta-opetusmetodin
mahdollisuuksia ja haasteita matematiikan opetuksessa suomalaisessa perusopetuksessa. Tutkimus
syntyi vastaamaan tutkijan opetusharjoitteluissa ja käytännön työssä kohtaamiin ongelmiin sekä
matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyviin ongelmiin. Keskeisiä ongelmia olivat: 1)
oppilaiden huono motivaatio matematiikkaa kohtaan, 2) algoritmien tylsyys ja merkityksettömyys
matematiikan opetuksessa, 3) huomio ”elitistisen” tuntuisesta matematiikasta sekä 4) erilaisuuden
hyväksymättömyydestä matematiikan opetuksessa, 5) samanlaisina toistuvat kaavamaiset ja
rituaalinomaiset matematiikan tunnit sekä 6) suomalaisten koululaisten huono kouluviihtyvyys.
Oppimista, opetusta ja edellä mainittuja asioita haluttiin tarkastella ja tutkia nimenomaan opettajan
työn kannalta. Opetusta ja oppimista pyrittiin kuitenkin tarkastelemaan monipuolisesti myös niin
yhteiskunnan kuin oppilaan ja oppilasjoukonkin tasolla.
Tutkimus osoitti, että tarinankerronta matematiikan opetuksessa on käyttökelpoinen ja
monille oppilaille myös mielekäs opetusmetodi suomalaisen perusopetuksen matematiikan
opetuksessa: Mielikuvitusmaailmassa on mahdollista oppia mielekkäästi matematiikkaa ja tätä
kautta oppia ja ymmärtää myös matemaattisia käsitteitä. Tarinankerronta tuo mielekkyyttä
matematiikan opetukseen ja oppimiseen, sillä se motivoi erilaisia oppijoita eri tavoin matematiikan
pariin. Voisi oikeastaan todeta mielikuvitusmaailman olevan myös matematiikan maailma, sillä
mielikuvituksen, satujen ja tarinoiden avulla voi oppia matematiikkaa tavoitteellisesti – onhan
mielekkyys avainasemassa matemaattisten käsitteiden ymmärtämis- ja muodostusprosesseissa.
Tarinankerronnan avulla oli tutkimuksen opetuskokeilun mukaan mahdollista parantaa
oppilaan motivaatiota matematiikkaa kohtaan, tuoda intoa ja mielekkyyttä matematiikan
opettamiseen ja oppimiseen sekä välttää liittämästä matematiikkaan liian varhain turhaa elitististä
leimaa ja päinvastoin sallia erilaisuus matematiikan tunneilla. Tarinankerronnallisen matematiikan
opetuksen kautta on mahdollista myös rikkoa matematiikan opetukseen usein kuuluvaa
kaavamaisuutta sekä rutiineja ja rituaaleja sekä parantaa omalta osaltaan oppilaiden
kouluviihtyvyyttä tuomalla ripaus viihdettä koulumaailmaan.
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Luokanopettajalle tarinankerronta matematiikan opetusmetodina tarjoaa keinon vastata
opetussuunnitelman velvoitteisiin, huomioida erilaiset oppijat sekä erityisesti motivoida myös
tyttöjä matematiikan pariin. Toisaalta tarinankerronnan kautta opettajalla on mahdollisuus myös
itse kehittyä työssään ja lisätä sekä omaa että oppilaidensa kouluviihtyvyyttä. Huomionarvoista on
myös metodin mahdollistama muiden sisältöalueiden, kuten arvojen opetus. Tarinankerronnallinen
työtapa matematiikan opetuksessa mahdollistaa sujuvasti myös oppiaineiden välisen integroinnin.
Vaikka tarinankerronta matematiikan opetuksessa onkin opettajalle ainakin aluksi työläs
opetusmenetelmä, tarjoaa se oppilaille mieleenpainuvan kokemuksen ja muiston kouluajoilta.
Mukavan kokemuksen mieleenpainumista ja merkitystä kasvattavat muun muassa erilaiset
todistukset, diplomit ja kirjeet. Opetuskokeiluun osallistuneet oppilaat saivat opetuskokeilun
lopuksi kansilehdellä varustetut vihkoset, joihin oli koottu heidän opetuskokeilun aikana tehneensä
tehtävät. Tehtävät ja vihot olivat selvästi tärkeitä oppilaille tarjoten heille konkreettisen muiston
sekä todisteen tehdystä työstä ja omista onnistumisista.
Uskon, että tutkimus pystyi vastaamaan suurimpaan osaan tämän luvun alussa mainittuihin
tutkimuksen tavoitteisiin ja keskeisiin ongelmiin tai ainakin herättämään ajatuksia ja keskustelua
edellä mainituista asioista. Toivon myös tutkimuksen tulosten sisältävän sovellettavuusarvoa.
Valmis menetelmä ei tokikaan ole, vaan paljon tehtävää on esimerkiksi sopivien tarinoiden
kehittelyssä ja tiiviissä sekä opastavassa muodossa olevan kirjallisuuden kirjoittamisessa ennen
kuin tarinankerronta-metodin voi ajatella yleistyvän suomalaisessa matematiikan opetuksessa
perusasteella.
Tutkimuksen tarjoama opetustarina sekä materiaali eivät välttämättä ole sellaisenaan
valmiita opetuskäyttöön, mutta luovat pohjaa toivottavasti jatkossa tehtävälle lisätutkimukselle ja
metodin kehittämistyölle. Kiinnostavaa voisi tulevaisuudessa olla esimerkiksi piirrosten ja
matematiikan välisten yhteyksien tutkiminen: piirrosten rooli matematiikan opetuksessa,
kielentämisessä sekä tarinankerronta-metodissa. Matematiikan ja tarinankerronnan yhdistäminen
tarjoaa haasteen ja mahdollisuuden myös suomalaisille lastenkirjailijoille, matematiikan opettajille
sekä

oppimateriaalikustantajille.

Suomalaiseen

matematiikan

opetustarinat odottavat kirjoittajaansa ja metodi käyttäjiään.
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Liite 1 (sivu 1/9)

Liite 1 (sivu 2 / 9)

Liite 1 (sivu 3 / 9)

Liite 1 (sivu 4 / 9)

Liite 1 (sivu 5 / 9)

Liite 1 (sivu 6 / 9)

Liite 1 (sivu 7 / 9)

Liite 1 (sivu 8 / 9)

Liite 1 (sivu 9 / 9)

Liite 2

Liite 3 (sivu 1 / 4)

Liite 3 (sivu 2 / 4)

Liite 3 (sivu 3 / 4)

Liite 3 (sivu 4 / 4)

Liite 4

Liite 5
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.

Liite 6

Liite 7 (sivu 1/35)
Velhon tarina
Saatteeksi lukijalle
Velhon tarina on eeppinen matematiikan allekkain yhteenlaskun algoritmin opettamiseen tarkoitettu
fantasiatarina, joka on mukailtu Michael Stephen Schiron teoksen “Oral Storytelling and Teaching
Mathematics – Pedagogical and Multicultural Perspectives“ Velhon tarinasta (The Wizard’s Tale)
suomalaiseen opetukseen sopivaksi. Kyseessä ei siis ole täydellinen suomennos vaan olen
esimerkiksi muuttanut rahayksikön dollarista euroksi, muuttanut amerikkalaisia pituusmittoja
Euroopassa käytössä oleviin, suomentanut muutamien tarinassa esiintyvien henkilöiden nimiä sekä
jättänyt kymmenjärjestelmälaudasta miettimis- ja siirtämisalueen (thinking and trading area) pois,
sillä se ei Suomessa ole käytössä. Olen myös hieman lyhentänyt tarinaa. Tarinan yhteyteen olen
myös kehitellyt viisi kotitehtävää (yhden kullekin päivälle) sekä kaksi lisätehtävää oppilaiden
eriyttämistä varten. Tarinan taikasanat olen jättänyt englanninkielisiksi, sillä niiden kunnollinen
suomentaminen on vaikeaa ja ehkä turhaakin, kun ne eivät kaikki englanniksikaan tarkoita mitään.
Oppilaille taikasanojen voi kertoa olevan esimerkiksi velhokieltä. Toisaalta mikään ei estä opettajaa
keksimästä niiden tilalle suomenkieleen paremmin sopivia taikasanoja.
Tässä liitteessä esitetty tarina, niin kuin eivät muutkaan suulliseen tarinankerrontaan tarkoitetut
tarinat, ei ole parhaimmillaan kerrottuna suoraan tekstistä lukien. Parasta on, jos opettaja pystyy
kertomaan tarinan ulkomuistista luokalleen. Tärkeää on huomata, ettei opettajan tarvitse, eikä
pidäkään, osata koko tarinaa ulkoa, vaan hän voi muokata sitä oman luokkansa tarpeisiin
kulloisenkin tarinankerrontatuokion yhteydessä. Suosittelenkin opettajaa esimerkiksi lisäämään
toiminnallisuutta ja laskuja tarinaan oman mielensä mukaan, etenkin jos luokka on eläväinen eikä
jaksa keskittyä pitkiin kerronta osioihin. Opettajan on hyvä myös elävöittää kertomistaan
esimerkiksi erilaisin kuvin tai esinein.
Velhon tarina soveltuu sekä matematiikan allekkain yhteenlaskun algoritmin opetukseen että sen
kertaamiseen peruskoulun luokka-asteilla 2-3. Schiron kirjassa tarinaa käytettiinkin juuri algoritmin
kertaamiseen ja sen varmistamiseen, että lapset ovat ymmärtäneet algoritmin käsitteellisellä tasolla.
Tarinan tavoitteena on sekä proseduurin oppiminen että käsitteen ymmärtäminen niin, että oppilas
tietää mitä tekee ja minkä vuoksi. Algoritmi osataan siis toteuttaa ja lisäksi ymmärretään ilmiö
algoritmin sääntöjen takana.
Velhon tarina kestää Schiron kirjassa viisi päivää kertoa. Tarinaa kerrotaan noin yhdestä kahteen
tuntia kerrallaan. Ennen tarinan kertomisen aloittamista luokalle on selvitetty
kymmenjärjestelmämateriaalit ja kymmenjärjestelmälauta.
Tarinaan liittyvät keskeisesti kymmenjärjestelmämateriaalit ja kymmenjärjestelmälauta (sekä
muoviset puskutraktorit ja lelupapukaijat, joilla näitä käytetään). Lisäksi Velhon tarinassa tärkeässä
osassa on Helinän yhteenlaskulaulu (ks. Liite 3). Helinän yhteenlaskulaulun olen suomentanut
Schiron Velhon tarinaan kuuluvan laulun (Tinkerbell’s Addition Song) sanoja mukaillen. Laulun
sovituksessa kansanlauluun sain apua musiikin didaktiikan lehtori Marja-Liisa Kekiltä. Laulun
nuotit on kirjoittanut soiton lehtori Marja Vanhatalo ja kuvitus on omani.

Liite 7 (sivu 2/35)
Olen suomentanut tarinan kirjan tekstin perusteella. Tarina olisi tekstimuodossa löytynyt myös
kirjan liitteenä olevalta cd-levyltä, mutta se poikkesi kirjan tekstistä hieman. Tutkimuksen
luotettavuuden kannalta koin järkeväksi suomentaa tarinan kirjan tekstin mukaan.
Tarinan etenemistä havainnollistavat kuvat olen, niitä osittain mukaillen, lainannut Schiron kirjasta.
Kaikkia tarinaan liitettyjä kuvia en ole nähnyt tarpeelliseksi käyttää. Opettajan toiminta on tekstissä
ilmaistu kursivoidulla tekstillä.

Ensimmäinen päivä
Olipa kerran kaksi velhoa, Gandalf ja Helinä, jotka joutuivat jännittäviin seikkailuihin yksi toisensa
jälkeen. Itse asiassa he ovat yhä elossa, ovat yhä ystäviä ja heillä on yhä upeita seikkailuja.
Gandalf on vanha mies, joka on toiminut velhona monien vuosien ajan. Kerrotaan, että hän on
useita tuhansia vuosia vanha. Jotkut sanovat, että hänen tarinansa olisi ensin kirjoitettu Tolkienin
Taru Sormusten Herrassa. Helinä on keiju, joka on 11 vuotta vanha ja on ollut velhona vasta viisi
vuotta. Jotkut sanovat, että hänen äitinsä tarina on kerrottu Peter Panissa. Gandalf ja Helinä ovat
molemmat sellaisia velhoja, jotka osaavat taikoa. Gandalf on noin 180 cm pitkä, hänellä on pitkä
valkoinen parta, harmaat silmät ja hän pukeutuu vanhoihin, roikkuviin, harmaisiin vaatteisiin ja
kartionmuotoiseen velhonhattuun. Helinä on 10 cm pitkä, hänellä on pitkät, suorat hiukset, tähtiä
leijumassa sädekehänä päänsä yläpuolella ja hän pukeutuu häikäiseviin vaatteisiin, joissa on tähtiä,
pitsiä, kimallusta ja sateenkaaria. Sekä Gandalfilla että Helinällä on kyky muuttaa kokoaan ja
muotoaan. Helinä pystyy tekemään itsensä yhtä isoksi kuin jättiläinen. Gandalf pystyy muuttamaan
itsensä muurahaiseksi ja ryömimään ahtaissa paikoissa.
Eräänä päivänä Helinä haaveilee riippumatossa kotinsa vieressä valtavassa tammessa. Yhtäkkiä
hänen päänsä yläpuolella kuuluu iso pamaus. Se on niin kovaääninen, että Helinä hyppää
riippumatostaan ja piiloutuu lehtien alle. Sitten ilotulitukset alkavat Helinän pään yläpuolella isoina
punaisina ja sinisinä ja keltaisina kukkina ja suihkulähteinä. Helinä tietää, mitä nyt tapahtuu, sillä
tämä on Gandalfin tapa keskustella Helinän kanssa kun hän on pulassa. Yhtäkkiä ilotulituksen
sekaan ilmestyy sanoja isoilla punaisilla kirjaimilla: ”Auta, olen vangittuna Mietteliääseen vuoreen.
Tule…” Sitten ilotulitus ja viesti katoavat äkillisesti.
Helinä oli kuullut Mietteliäästä vuoresta. Se oli paikka, jonne velhot ja noidat toisinaan menivät
koettelemaan taikavoimiaan. Se oli elävä and taianomainen ja asetti ongelmia, arvoituksia ja pulmia
vierailijoille. Moni velho ja noita oli kadonnut ikuisiksi ajoiksi mentyään sisälle Mietteliääseen
vuoreen. Helinä ei ollut milloinkaan ollut siellä eikä halunnut mennäkään, mutta Gandalf oli pulassa
Mietteliään vuoren sisällä.
Niinpä Helinä juoksee puutaloonsa ja sitten huoneeseen, jossa hänen taikapulverinsa ja –välineensä
ovat. Kiirehtien hän ottaa esille kristallipallonsa nähdäkseen mitä Gandalfille tapahtuu, asettaa sen
pöydälle, taputtaa käsiään kolme kertaa, lausuu taikasanat kristallipallolle ja taputtaa käsiään
uudelleen kolme kertaa.
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Saadakseen taikansa toimimaan, Helinä taputtaa aina käsiään yhteen kolme kertaa ennen ja jälkeen
taikasanoja. Te, täällä luokkahuoneessa, voitte auttaa Helinää tekemään taiasta vieläkin
tehokkaamman taputtamalla käsiänne yhteen yhtä aikaa kolme kertaa ennen ja jälkeen kun hän
sanoo taikasanat. Minä näytän sinulle koska sinun tulisi taputtaa liikuttamalla käsiäni edessäni tällä
tavoin hiljaisesti taputtamalla.
Opettaja näyttää oppilailleen taikataputusmerkin, jota hän tulee käyttämään myöhemmin tarinan
edetessä, ja harjoittelee luokkansa kanssa taputtamaan yhtä aikaa kolme kertaa sen jälkeen kun hän
näyttää merkin taputtamalla hiljaisesti omia käsiään yhteen. Kun luokka osaa taputtaa kovaan
ääneen yhtä aikaa kolme kertaa, laittaa opettaja oppilaat auttamaan Helinää aktivoimaan
kristallipalloaan taputtamalla yhtä aikaa ennen ja jälkeen Helinän taikasanojen ”Gamble, grumble,
groumble Gandalf”.
Taikasanojen lausuminen ja taputtaminen saavat kristallipallon näyttämään mitä Gandalfille
tapahtuu. Se näyttää, kuinka hän on pimeässä luolassa hitaasti muuttumassa kiveksi. Yhtäkkiä
pallon kuva katoaa. Tämä merkitsee, että joku tai jokin, jolla on taikavoimia – luultavasti Mietteliäs
vuori – on sammuttanut kristallipallon näkemisvoiman.
Helinä on huolissaan. Vikkelästi hän täyttää pienen pussukan taikavälineillä ja juoksee talonsa
ulkopuolelle. Hän valmistautuu tekemään taikuutta. (Opettaja näyttää taikataputuksen merkin ja
hänen luokkansa vastaa.) ”Tiba, diba, riba.” (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat taputtavat
uudelleen.) Tämä muuttaa Helinän valtavan kokoiseksi punaiseksi haukaksi, yhdeksi nopeimmin
lentäväksi linnuksi maailmassa. Ja niin Helinä hyppää ilmaan ja lentää kohti Mietteliästä vuorta.
(Opettaja läpsyttää käsivarsiaan kuin ne olisivat siivet ennen kuin jatkaa kertomusta.)
Helinä lentää viisi tuntia päästäkseen perille Mietteliäälle vuorelle. Samalla kun hän lentää, hän
ajattelee kaikkea mitä hän tietää vuoresta. Se ei ole paljon. Mutta Helinä tietää missä sisäänkäynti
on ja salasanan, joka sallii hänen päästä sisälle vuoreen. Hän tietää myös, että vuoressa on monia
onkaloita sisällä, muun muassa historiaonkalo, matematiikkaonkalo ja tiedeonkalo.
Kun Helinä saapuu vuorelle, hän lentää sisäänkäynnin eteen ja valmistautuu muuttamaan itsensä
punaisesta haukasta takaisin Helinäksi. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat.)
”Tiba, diba, riba.” (Lisää taikataputusta.) Samassa Helinä näyttää jälleen itseltään.
Helinä valmistautuu nyt taikaan, joka sallii hänen mennä sisälle Mietteliääseen vuoreen. (Opettaja
näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat.) ”Double fuffle, guffle, truffle.” (Opettaja näyttää
merkin ja oppilaat taputtavat lisää.)
Vuoresta kuuluu suuri kitisevä ääni ja pieni ovi, joka on juuri Helinän kokoinen, ilmestyy ja
avautuu. Sen yläpuolelle on kirjoitettu hyvin pienellä tekstillä: ”ÄLÄ TULE SISÄLLE, ellet osaa
vastata kysymykseeni. Väärä vastaus muuttaa sinut kiveksi.”
Varovasti Helinä kiipeää ylös vuorelle ja kävelee pienen oven läpi. Ovi paiskautuu kiinni hänen
takanaan ja hän on pilkkopimeässä.
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Helinä huokaisee syvään ja valmistautuu tekemään taikoja. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat
taikataputtavat.) ”Twinkle, twankle, twinkle.” (Lisää taikataputusta.) Tähtisädekehä Helinän pään
yläpuolella alkaa loistaa niin kirkkaasti, että hän voi nähdä kaikkialle ympärilleen. Hänen edessään
on suuri luola, josta johtaa monia tunneleita poispäin. Tämä ei ole mikään tavallinen luola. Onkalon
yhteen seinään, joka näyttää marmorista tehdyltä, on kaiverrettu kaunis kuva kukkaispuutarhasta.
Puutarha on muodostettu pienistä palasista kultaa, timantteja, rubiineja, safiireja ja smaragdeja,
jotka kaikki näyttävät kasvavan ulos seinästä. Helinä kykenee hädin tuskin uskomaan silmiään,
etenkin kun useat hopeiset perhoset lentävät seinän halki.
Mutta Helinä ei tullut Mietteliäälle vuorelle ihailemaan kauniita kiviä. Hän tuli löytääkseen
ystävänsä Gandalfin. Hän katselee monia tunneleita, jotka johtavat pääluolasta poispäin ja miettii
ääneen: ”Mitä tunnelia Gandalf kulki?” Hän ottaa taikakompassinsa esille pussukastaan ja käskee
sen selvittää, minne Gandalf oli kävellyt. Taikakompassi on kuin verijälkiä jäljittävä koira. Sen
neula pyörii ympäri ja ympäri ennen kuin kunnes se löytää Gandalfin jalanjälkien hajun. Sitten se
osoittaa suunnan, jonne Gandalf kulki. Helinä seuraa taikakompassia ja menee yhteen tunneleista.
Hän kävelee tunnelia pitkin tunnin ajan. Sitten tunneli loppuu.
Helinän edessä on vain seinä. Mutta hänen taikakompassinsa sanoo, että Gandalf käveli seinän läpi.
Helinä tutkii seinää ja huomaa, että sen pintaan on kaiverrettu joitakin merkkejä. Tältä ne näyttävät.
(Opettaja piirtää tämän liitutaululle/ näyttää kalvon.)

KUVA 1.1
”Mitä merkit oikein tarkoittavat?” Helinä ihmettelee. Hän miettii ja miettii, mutta ei pysty
keksimään mitään järkevää vastausta.
Opettaja kertoo oppilailleen, että Helinä tarvitsee heidän apuaan selvittääkseen, mitä merkit
tarkoittavat. Hän jakaa oppilaansa kahden hengen ryhmiin ja pyytää heitä pienissä ryhmissä
keskustelemaan siitä, mitä merkit heidän mielestään tarkoittavat (opettaja on aikaisemmin esitellyt
kymmenjärjestelmämateriaalin oppilailleen). Muutaman minuutin luokkakeskustelun jälkeen
opettaja jatkaa tarinaa.
Mietittyään pitkän aikaa keksimättä vastausta, Helinä ottaa esille taikaliuskekivensä. Liuskekivi
yleensä vastaa kaikkiin kysymyksiin, joita hänellä on. Se on eräänlainen maaginen tietosanakirja.
Helinä piirtää seinän merkinnät taikaliuskekiveensä ja valmistautuu taikaan. (Opettaja näyttää
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merkin ja oppilaat taikataputtavat.) ”Sedle, sedelie, see. What are thee?” (Lisää taikataputusta.)
Helinä katselee liuskekiveä, kun se etsii vastausta.
Saadakseen oppilaansa osallisiksi ja auttamaan tarinan eteenpäinviemisessä, opettaja pyytää heitä
telepaattisesti lähettämään vastauksiaan Helinälle. Hän näyttää luokalleen merkin taputtaa kolme
kertaa. Sitten oppilaat keskittyvät lähettämään telepaattisesti vastauksiaan Helinälle. Sitten
opettaja näyttää luokalleen merkin taputtaa kolme kertaa viedäkseen taikasiirto loppuun asti.
Heti kun Helinän taikaliuskekivi vastaanottaa meidän telepaattiset ajatuksemme, se vastaa
metallisella, narisevalla äänellä: ”Me olemme kymmenjärjestelmämateriaaleja. Meitä käytetään
matematiikassa. Meidän nimemme ovat satalevy, kymmensauva ja ykköskuutio. Kymmenen
ykköstä vastaa kymmentä. Kymmenen kymmentä vastaa sataa.”
Nyt Helinä muistaa. Helinä lausuu seinälle: ”Te olette satalevy, kymmensauva ja ykköskuutio. Jos
kymmenen ykköstä laitetaan yhteen, muodostavat ne kymmenen. Jos kymmenen kymmentä
laitetaan yhteen, muodostavat ne sadan.”
Suuri valitus kaikuu ympäri luolaa kun tunnelin päässä oleva seinä viimein sulaa pois. Siinä, missä
ennen oli seinä, on nyt toinen luola.
Helinä kävelee hitaasti uuteen onkaloon. Sisällä Helinä näkee jotain. Siellä on Gandalf, kolme
muuta velhoa ja noita, jotka kaikki ovat muuttuneet kiveksi ja jähmettyneet luolan seinään. Helinä
seisoo paikallaan ja katselee hiljaisesti ympärilleen.
Läheisellä seinällä on maaginen kymmenjärjestelmälauta, joka näyttää tältä. (Opettaja pitelee
kymmenjärjestelmälautaa.)

KUVA 1.2
Yhtäkkiä kumiseva ääni sanoo: ”Hei! Olet tullut testaamaan mietteliäisyyttäsi minua, Mietteliästä
vuorta, vastaan. No, valmistaudu! Ratkaise minun ongelmani, tai muutut kiveksi! Tässä on sinun
ainoa vihjeesi: ’Puhuva puskutraktori yhteenlaskee.’”
Yhtäkkiä huone alkaa vilkkua vaaleanpunaisena, huoneen muoto alkaa loistaa punaisena ja kahdesta
kohtaa seinää putoaa oransseja kiven palasia lattialle. Tältä näyttävät kaksi oranssien kivipalasten
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ryhmää. (Opettaja laittaa tällaiset asetelmat kymmenjärjestelmämateriaaleja pöydälle niin, että
kaikki hänen oppilaansa näkevät ne.)

KUVA 1.3
Tämän jälkeen ei kuulu mitään…on vain hiljaisuutta…Hiljaisuudessa Helinä alkaa ajatella.
Nämä ovat joitain niistä asioista, joita Helinä ajatteli (opettaja kuvailee silmät kiinni): Kiven palasia
täytyy käyttää yhdessä maagisen lattialla olevan kymmenjärjestelmälaudan kanssa. Vihje ”Puhuva
puskutraktori yhteenlaskee” tarkoittaa vain, että puskutraktorin on määrä siirtää kiven paloja, ei
minun. Minä myös luulen, että puskutraktorin täytyy selittää kaikkea, mitä tapahtuu koska tämä on
Mietteliäs vuori.
Puskutraktorin tulee laskea oranssit kiven palaset yhteen. Maagisessa
kymmenjärjestelmälaudassa on kolme erilaista pystysaraketta ja on kolmenlaisia kiviä. Jokaisen
erilaisen kiven palan täytyy mennä omaan sarakkeeseensa – mitään ei tule koskaan olla väärässä
sarakkeessa. Satojen on mentävä satojen sarakkeeseen, kymmenten on mentävä kymmenten
sarakkeeseen ja ykkösien ykkösten sarakkeeseen. Kymmenen pientä kuutiota ovat samaa kokoa
kuin yksi kivinen sauva, ja kymmenen kivistä sauvaa ovat samankokoisia kuin yksi kivinen levy.
Ihmettelenpä vain, onko olemassa jotain erityistä tapaa, jolla puhuva puskutraktori laskee yhteen
kiviä.
(Avaten silmänsä opettaja jatkaa:) Yhtäkkiä Helinän päähän pälkähtää sävel, jota hän kerran oli
kuullut lasten laulavan. Se menee jotenkin näin. (Opettaja laulaa tai soittaa nauhalta nyt ”Helinän
yhteenlaskulaulun”, jonka sanat ovat myös lasten nähtävillä.)
HELINÄN YHTEENLASKULAULU (ks. Liite 6)
Opettaja laittaa oppilaansa keskustelemaan yhteenlaskulaulun sanoista:


Mitä sinun mielestäsi laulun sanat tarkoittivat?



Mikä on sarake?



Voivatko ykköskuutiot mennä mihinkään muuhun sarakkeeseen kuin ykkösien sarakkeeseen?
Entä kymmensauvat ja satalevyt?



Voiko puskutraktori työntää kymmenjärjestelmämateriaaleja alas useamman kuin yhden
sarakkeen kerrallaan?



Jne.
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Helinä ajattelee kauan ennen kuin päättää, mitä hänen tulisi tehdä. Hän ei halua tehdä virhettä ja
tulla muutetuksi kiveksi niin kuin Gandalf. Ja näin Helinä tekee.
Opettaja näyttää nyt luokalleen havaintoesityksen, jota he myöhemmin tulevat jäljittelemään. Hän
asettaa kymmenjärjestelmälaudan, jonka hän aiemmin esitteli oppilailleen, pöydälle
kymmenjärjestelmämateriaalien viereen. Hän asettaa sen niin, että jokainen näkee sen vaivatta.
Sitten hän suorittaa seuraavat toimet kymmenjärjestelmälaudalla puhuen samalla niin, että hänen
oppilaansa
näkevät
vastaavuuden
hänen
kielentämisensä
ja
toimiensa
kymmenjärjestelmämateriaaleilla kymmenjärjestelmälaudalla välillä.
Helinä valmistautuu tekemään taikuutta: (opettaja antaa merkin ja oppilaat taikataputtavat)
”Brump, flump, clump.” Yhtäkkiä Helinä muuttaa itsensä puskutraktoriksi. (Opettaja ottaa esille
muovisen puskutraktorin ja nostaa sen esille luokan nähtäväksi.)
Suurella moottoriensa jyrinällä Helinä-puskutraktori ajaa yhden kivikasan luokse, nostaa sen ylös,
ja sijoittaa luolan maagisen kymmenjärjestelmälaudan riville. Hän on huolellinen, ettei yksikään
kivi putoa väärään sarakkeeseen. (Opettaja näyttää tämän puskutraktorilla ja
kymmenjärjestelmämateriaaleilla pöydällä, pitäen kovaa ”vrrum” ääntä aina kun hän liikkuu
puskutraktorilla eteenpäin.) Sitten Helinä-puskutraktori tekee saman toiselle kasalle oransseja kiviä.
(Opettaja näyttää tämän puskutraktorilla ja kymmenjärjestelmämateriaaleilla äänellään
täydentäen.) (Oranssit kivet on järjestetty maagiselle kymmenjärjestelmälaudalle tällä tavoin:)

KUVA 1.4
Helinä jyrisyttää moottoreitaan, peruuttaa niin, että hän on ykkösten sarakkeen yläpuolella kauha
osoittaen kohti saraketta. Sitten Helinä-puskutraktori huutaa ”Ykköset!” ja liikkuu hitaasti eteenpäin
nostaen oranssit kivipalaset kauhaansa. (Opettaja esittää tämän puskutraktorilla ja
kymmenjärjestelmämateriaaleilla pitäen suurta ”vrrum” ääntä samalla, kun hän liikuttaa
puskutraktoria eteenpäin.) Helinällä on nyt 11 kivistä ykköskuutiota kauhassaan.
Helinä huutaa, ”Seitsemän ykköskuutiota plus neljä ykköskuutiota tekee yhteensä yksitoista
ykköskuutiota.” Sitten hän huutaa: ”Vaihda kymmenen ykköstä yhteen kymmeneen.” Hänen
ilokseen kymmenen oranssia ykköstä katoaa ilmaan savuna ja yksi oranssi kymmensauva putoaa
seinältä hänen puskutraktorinsa kauhaan. (Opettaja näyttää tämän vaihdon.)
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”Aa”, Helinä huudahtaa ääneen, ”yksitoista ykköskuutiota ovat sama kuin yksi kymmensauva ja
yksi
ykköskuutio.”
(Näin
kymmenjärjestelmälaudalle:)

kymmenjärjestelmämateriaalit

ovat

nyt

sijoittuneet

KUVA 1.5
Varovaisesti Helinä ajaa hieman eteenpäin ja tiputtaa kivisen ykköskuution kauhastaan pienelle
suorakulmaiselle alueelle maagisen kymmenjärjestelmälaudan alareunalle, pitäen huolen, ettei
sauva pääse putoamaan ykkösten sarakkeeseen. (Opettaja näyttää tämän.) Hän sanoo: ”Yksi
ykköskuutio.” (Näin kivet ovat nyt sijoittuneet. Nuoli kuvaa Helinän liikkumista:)

KUVA 1.6
Sitten Helinä peruuttaa ykkösten sarakkeesta, ja kun hän saapuu yläosaan, jossa kirjoitus on, hän
kääntyy 90 astetta myötäpäivään ja pudottaa kivisen kymmensauvan kymmenien sarakkeeseen
”kymmenet” sanan päälle pitäen huolen siitä, että kymmensauva on kokonaan pienen
suorakulmaisen ”kymmenet” sanaa ympäröivän alueen sisällä. (Opettaja näyttelee tämän
puskutraktorilla ja kymmenjärjestelmämateriaaleilla alustalla.) (Tältä alusta ja kivet näyttävät nyt.
Nuoli osoittaa Helinän matkan reitin:)
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KUVA 1.7
Kun yksi kivinen kymmensauva, joka on kannettu kymmenien sarakkeeseen, osuu maagiseen
kymmenjärjestelmälautaan, Helinä sanoo, ”Yksi kymmensauva siirretty kymmenien sarakkeeseen.”
Sitten Helinä peruuttaa itsensä ympäri niin, että hänen kasvonsa ovat kohti kymmenien saraketta.
Nyt Helinä käynnistää moottorinsa suurella ”vrrum” äänellä, huutaa: ”Kymmenet!” ja nostaa
kymmensauvat kauhaansa.
Sitten Helinä huutaa: ”Kahdeksan kymmensauvaa eikä täten siirtoja!” Hän liikkuu hieman
eteenpäin ja kippaa kahdeksan kivistä kymmensauvaa kauhastaan pienelle suorakulmaiselle alueelle
maagisen kymmenjärjestelmälaudan alareunaan ja huutaa: ”Kahdeksan kymmensauvaa!”

KUVA 1.8
Sitten Helinä peruuttaa kymmenien sarakkeeseen ja liikuttaa itsensä ympäri siten, että hän katsoo
alas satojen sarakkeeseen. Hän jyrisyttää moottoreitaan suurella ”vrrum” äänellä, huutaa: ”Sadat!”
ja nostaa satalevyt kauhaansa. Sitten Helinä huutaa: ”Neljä satalevyä ja ei siirtoja!”
Seuraavaksi hän liikkuu hieman eteenpäin ja kippaa neljä kivistä satalevyä kauhastaan pienelle
nelikulmaiselle alueelle kymmenjärjestelmälaudan alareunaan ja huutaa: ”Neljä satalevyä!”
(Opettaja näyttää tämän pitäen ”vrrum” ääntä.)
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KUVA 1.9
Sitten Helinä kääntää itsensä ympäri, ajaa pois kymmenjärjestelmälaudalta ja muuttaa itsensä
takaisin normaaliksi Helinä-keijuksi ja huutaa: ”Neljä satalevyä, kahdeksan kymmensauvaa, yksi
ykköskuutio!”
Samalla hetkellä, kun hän sanoo tämän, huone välkkyy vaaleanpunaisena ja violettina yhden
kokonaisen minuutin ajan kun lattian kymmenjärjestelmälaudan kivet leijailevat ilmassa ja katoavat
hiljaisesti räjähtäen vaikuttaviksi punaisiksi, vihreiksi ja sinisiksi ilotulituksen suihkeiksi. (Tämän
sanoessaan opettaja tyhjentää kymmenjärjestelmälaudan kymmenjärjestelmämateriaaleista.)
Helinä on hyvin ylpeä itsestään. Mutta kun valot lakkaavat välkkymästä…kaksi kivirykelmää lisää
putoaa seinästä esittäen lukuja 467 ja 355. (Opettaja kirjoittaa luvut taululle. Ja ongelman ratkaisu
käydään tarvittaessa yhdessä läpi taululla.)
Seuraavaksi vuori esittää lisää ongelmia. (Opettaja voi antaa oppilailleen heidän nopeutensa
mukaan tehtäviä, esimerkiksi 353+248=601 ja 255+607=862.)
Opettaja kertoo oppilailleen, että auttaakseen Helinää, heidän täytyy ratkaista ongelmia
yhteistyössä parinsa/ryhmänsä kanssa hänen ohjauksensa alaisina.
Opettaja antaa jokaiselle kahden tai kolmen hengen ryhmälle kymmenjärjestelmämateriaalit,
kymmenjärjestelmälaudat ja muoviset puskutraktorit. Sitten hän huolellisesti ohjaa luokkansa
ongelmanratkaisuprosessiin tarjoten suullista apua samalla kun hänen oppilaansa ratkaisevat
ongelmaa
muovisilla
puskutraktoreilla,
kymmenjärjestelmämateriaaleilla
ja
kymmenjärjestelmälaudoilla. Kun oppilaat työskentelevät ongelman parissa, opettaja:
− pyytää oppilaita muistelemaan ”Helinän yhteenlaskulaulua”,
− pyytää oppilaita kielentämään, mitä ongelman kussakin kohdassa täytyy tehdä,
− rohkaisee oppilaita eläytymään roolihahmoihinsa esimerkiksi matkimalla ääniä (”vrrum”)
liikkuessaan puskutraktoreilla eteenpäin kutakin saraketta ja
− tarkkailee oppilaiden toimia korjatakseen virheellisiä toimintatapoja.
Opettaja rohkaisee oppilaita toimimaan yhdessä, sillä se auttaa Helinää. Helinä on riippuvainen
molempien ongelmanratkaisusta, ei vain toisen. Toisten auttamiseen liittyy myös se, että selostaa
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ääneen omaa matemaattista ajatteluaan. Tämä merkitsee toisin sanoen omien toimien kielentämistä
ja syiden selittämistä. Oppilaiden tulee myös huolellisesti kuunnella toistensa sanomisia ja seurata
toistensa liikkeitä laudalla.
Kun ongelma on ratkaistu, opettaja jatkaa kertomusta:
Kun ongelmat on ratkaistu, huone välkkyy vuorotellen vaaleanpunaisena, violettina ja punaisena
yhä uudelleen kokonaisen minuutin ajan samalla kun luolan maaginen kymmenjärjestelmälauta
katoaa. Sitten huone muuttuu kokonaan pimeäksi ja vuori puhuu Helinälle: ”Erittäin hyvä, pikku
keiju. Nyt Sinä voit joko lähteä vapaana tai toivoa minkä tahansa toivomuksen, joka on minun
voimissani toteuttaa.”
Helinä huutaa: ”Minun toiveeni on, että vapautat ystäväni Gandalfin!”
Kuuluu valtava murtuvan kiven ääni ja Gandalf putoaa kiviseinästä jälleen inhimillisenä. Helinä
tutkii Gandalfin huolellisesti nähdäkseen, onko Gandalfin todellinen luonne muuttunut jotenkin.
Onko hän yhä viisas, ja haluaako hän edelleen jakaa viisauttaan mieluummin pojille
pesäpallokentällä kuin olla televisio-ohjelmassa? Onko hän yhä hellä ja kieltäytyykö hän edelleen
astumasta muurahaisten päälle? Onko hän yhä rehellinen ja tekee taikoja etsiäkseen löytämänsä
euron omistajan mieluummin kuin pitää sen itsellään. Onko hän yhä kaikkien pulassa olevien
otusten sankari, joka mieluummin pelastaisi hiiren kuin olisi juhlittavana kuninkaan pidoissa?
Kun Helinä huomaa, että seinästä irronnut henkilö on sama Gandalf, jota hän on rakastanut ja
kunnioittanut vuosien ajan, Helinä lentää Gandalfin luokse, vetää häntä parrasta ja huudahtaa:
”Gandalf, Gandalf, miten sinä oikein jouduit tähän ahdinkoon?”
Gandalf kertoo Helinälle kuinka fiksu tämä oli kun onnistui ratkaisemaan vuoren ongelmat ja että
hän tuli vuorelle pelastamaan ystäväänsä Hipsua. Hipsu on yksi luolan seinään jähmettyneistä
kivivelhoista.
Ennen kuin he ehtivät sanoa mitään muuta, vuori jyrisee ja paukkuu, ja Helinä ja Gandalf
valmistautuvat johonkin järisyttävään.
Opettaja lopettaa tarinan kertomisen ja kertoo oppilailleen, että jatkaa sitä seuraavalla
matematiikan tunnilla. Sitten hän pyytää oppilaita keskustelemaan pienissä kahden hengen
ryhmissä alla olevista kysymyksistä ja kirjoittamaan vastaukset esimerkiksi paperiarkille:
Miltä tarina sinusta tuntui (ja miksi?)
Miten tarina muistutti omaa elämääsi?
Piditkö tarinasta (ja miksi)?
Jos kertoisit tarinasta ystävällesi, mitkä kaksi asiaa haluaisit kertoa ystävällesi (ja miksi)?
Osaatko arvata, mitä tarinan lopussa tulee käymään (ja miksi)?
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Ennen keskustelun alkamista opettaja korostaa oppilailleen yhdessä kysymyksistä keskustelemisen
ja toisten kuuntelemisen merkitystä sekä toisilta oppimista ja toisten opettamista. Ryhmän menestys
riippuu molemmista ryhmän jäsenistä.
Kotitehtävien jako (ks. tehtävä 1 liite 1).

Toinen päivä
Velhon tarina loppui eilen Mietteliäällä vuorella siihen, kun Helinä onnistui pelastamaan ystävänsä
Gandalfin. Ennen kuin he ehtivät sanoa paljoakaan toisilleen, vuori alkoi jyristä ja paukkua.
Peloissaan Gandalf heittäytyy lattialle, litistää itsensä sitä vasten, laittaa kätensä päänsä päälle ja
lausuu suojaavan taikaloitsun, jotta mikään ei vahingoittaisi häntä. Helinä, joka on litistettynä hänen
karhean partansa ja luolan kovan lattian väliin, alkaa sättiä Gandalfia: ”Nouse ylös, vuori se vaan
puhuu meille!” Hitaasti Gandalf nousee ylös ja Helinä vapautuu hänen karheasta parrastaan.
Jyrinän ja paukkeen aikana luolan seinät alkavat loistaa punaisina ja vuori sanoo matalalla äänellä:
”Puhumaton puskutraktori, puhuva jättiläiskokoinen papukaija!” Sitten luolan seinät alkavat
murtua. Kahdenlaisia seinän osia, oransseja kiven palasia putoaa lattialle. Tältä kaksi kiviryhmää
näyttävät:

KUVA 1.10
(Opettaja kysyy, mitä kummassakin kivirykelmässä on.)
Seuraavaksi luolan seinät alkavat hehkua vaaleanpunaisina, ja maaginen kymmenjärjestelmälauta
ilmestyy siihen, kaiverrettuna kiveen. (Opettaja näyttää kymmenjärjestelmälautaa ja materiaaleja.)
Sitten Mietteliään vuoren jyrinä ja pauke vaimenevat ja valot sammuvat. Helinä ja Gandalf jäävät
pimeään. Helinä sytyttää taikasädekehänsä tähdet niin, että ne loistavat kirkkaasti. Gandalf
valmistautuu lausumaan muutamia taikasanoja. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat
taikataputtavat.) ”Lit, flitt, latt, flight.” (Lisää taikataputusta.) Yhtäkkiä pieni kuu alkaa loistaa
Gandalfin pään yläpuolella. Siellä himmeässä tähtien ja kuun valossa kaksi velhoa seisovat ja
miettivät, mitä heidän tulisi tehdä.
Gandalf sanoo: ”Minun mielestäni meidän täytyy selvittää mitä vuoren sanat tarkoittavat.”
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Helinä on samaa mieltä ja toistaa sanat: ”Puhumaton puskutraktori ja puhuva jättiläiskokoinen
papukaija!” Hän sanoo: ”Näyttää siltä, että me tarvitsemme sekä puskutraktorin, joka ei osaa puhua,
että puhuvan papukaijan. Koska minä olen jo ollut puskutraktori, miksen minä olisi puskutraktori ja
sinä voisit olla puhuva papukaija.”
”Ei käy”, Gandalf sanoo, ”Minä en halua olla lintu. Linnuilla on kirppuja. Minä en missään nimessä
halua olla höyhenpeitteinen, kirppuja kuhiseva papukaija.”
”Olisitko sitten mieluummin ruosteinen, vanha metallinen puskutraktori?”, kysyy Helinä.
”En halua olla sekään”, Gandalf huudahtaa.
”No sitten olet puhuva papukaija”, Helinä sanoo. ”Muutan sinut kauneimmaksi papukaijaksi, joka
on ikinä ollut olemassa. Annan sinulle kauniin höyhenpeitteen, jossa on sinisiä, punaisia ja kultaisia
höyheniä ja joka hohtaa kirkkaasti. Pidän huolen siitä, ettei sinulla ole kirppuja. Sinun tarvitsee vain
puhua narisevalla äänellä niin kuin papukaijat.”
Ja niin Gandalf suostuu olemaan papukaija.
Nyt kaksi velhoa suunnittelevat, kuinka he käyttäisivät kiven paloja luolan lattialla ratkaistakseen
vuoren yhteenlaskuongelman. He suunnittelevat, kuinka Helinä toimii puskutraktorina, joka ei sano
mitään liikuttaessaan kiviä. He suunnittelevat kuinka Gandalf toimii puhuvana papukaijana ja
selittää Helinän toimia. Samalla kun he suunnittelevat, Helinä laulaa Gandalfille omaa
yhteenlaskulauluaan. (Lauletaan tai kuunnellaan nauhalta ”Helinän yhteenlaskulaulu”.)
Helinä ja Gandalf keskustelevat nyt laulun sanojen merkityksestä ja siitä, miten Gandalf kuvaa
jokaista Helinän toimintaa sanoilla. Sitten Helinä ja Gandalf tarttuvat toimeen.
Helinä lausuu taikasanat. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat.) ”Crank, cronk,
crooky.” (Lisää taikataputusta.) Yhtäkkiä Gandalf muuttuu kauneimmaksi papukaijaksi, mitä ikinä
on ollut olemassa. Hänellä on kaunis höyhenpeite, jossa on sinisiä, punaisia ja kultaisia höyheniä ja
joka hohtaa kirkkaasti, hänellä ei ole kirppuja ja hän puhuu narisevalla äänellä. (Opettaja ottaa
esille puisen papukaijan ja pitelee sitä ylhäällä niin että koko luokka näkee sen. )
Sitten Helinä lausuu lisää taikasanoja. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat.)
”Brump, flump, clump.” (Lisää taikataputusta.) Yhtäkkiä Helinä on muuttunut puskutraktoriksi.
(Opettaja pitelee ylhäällä leikkipuskutraktoria.)
(Aina kun opettaja näyttelee Helinän toimia, hän käyttää puskutraktoria ja kun hän lausuu
Gandalfin selostuksia, hän pitää ylhäällä papukaijaa ja puhuu narisevalla äänellä. Hän näyttää
toimensa luokkahuoneen edessä olevalla pöydällä niin, että hänen oppilaansa näkevät
vastaavuuden hänen sanojensa ja tekojensa välillä.)
Valtavalla jyrinällä Helinä ajaa kohti toista oranssien kivien kasaa, nostaa ne ylös ja sijoittaa ne
lattian maagiselle kymmenjärjestelmälaudalle varoen tiputtamasta yhtäkään kiveä väärään
sarakkeeseen. Jos niin kävisi, vuori voisi muuttaa hänet kiveksi. (Puhuessaan opettaja alkaa siirtää
kiviä.)
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Sillä välin, kun Helinä siirtää oransseja kiviä, jättiläiskokoinen puhuva papukaija Gandalf sanoo
narisevalla äänellä: ”Otamme ensimmäisen
kymmenjärjestelmälaudalle niin, että kolme

kasan oransseja kiviä
satalevyä ovat satojen

ja asetamme ne
sarakkeessa, neljä

kymmensauvaa ovat kymmenien sarakkeessa ja viisi ykköskuutiota ovat ykkösten sarakkeessa.
Tämä tekee yhteensä kolme sataa neljäkymmentäviisi. (Opettaja puhuu narisevalla äänellä pidellen
papukaijaa kädessään.)
Sitten Helinä tekee saman toiselle oranssille kivikasalle sillä väli kun Gandalf sanoo narisevalla
äänellä: ”Me otamme seuraavan kiviryhmän ja asetamme ne maagiselle kymmenjärjestelmälaudalle
niin, että kaksi satalevyä ovat satojen sarakkeessa, kuusi kymmensauvaa ovat kymmenien
sarakkeessa ja kahdeksan ykköskuutiota ovat ykkösien sarakkeessa. Tämä tekee yhteensä kaksi
sataa kuusikymmentäkahdeksan. (Kivet ovat järjestetty näin:)

KUVA 1.11
Sitten Gandalf lausuu: ”Nyt me laskemme yhteen kolme sataa neljäkymmentäviisi ja kaksi sataa
kuusikymmentäkahdeksan. Ensimmäiseksi me laskemme yhteen kaikki ykköskuutiot ykkösten
sarakkeessa. ”
Helinä jyristää moottoreitaan (opettaja pitää ”vrrum” ääntä) ja peruuttaa niin, että hän on ykkösten
sarakkeen yläpuolella kauha osoittamassa kohti saraketta. Helinä-puskutraktori liikkuu nyt hitaasti
eteenpäin nostaen oranssit kiviset ykköskuutiot kauhaansa. Helinällä on nyt kaksitoista
ykköskuutiota kauhassaan. Puhuva papukaija Gandalf huutaa narisevalla äänellä: ”Viisi
ykköskuutiota plus seitsemän ykköskuutiota ovat yhtä kuin kaksitoista ykköskuutiota.” Sitten hän
narisee: ”Vaihdetaan kymmenen ykköstä yhteen kymmeneen.” Niinpä ykkösistä kymmenen katoaa
savuna ilmaan ja yksi kymmensauva putoaa alas seinältä Helinän kauhaan. (Opettaja näyttää tämän
luokan edessä vaihtaen kymmenen ykköskuutiota yhteen kymmensauvaan.) Gandalf raakkuu:
”Kaksitoista ykköskuutiota ovat sama kuin yksi kymmensauva ja kaksi ykköskuutiota.”
Huolellisesti Helinä ajaa hieman eteenpäin (opettaja ääntelee” vrrum” ääntä) ja tiputtaa kaksi
kivistä ykköskuutiota kauhastaan maagisen kymmenjärjestelmälaudan alareunassa olevalle pienelle
nelikulmaiselle alueelle varoen pudottamasta kymmensauvaa ykkösten sarakkeeseen. Gandalf
raakkuu: ”Kaksi ykköskuutiota on jätetty ykkösten sarakkeeseen ja yksi kymmensauva kuljetetaan
kymmenten sarakkeen yläpuolelle.” Sanoessaan tämän, Helinä peruuttaa ylös ykkösien sarakkeesta
ja kun hän saapuu yläreunaan, jossa kirjoitus on, kääntyy hän 90 astetta ja pudottaa kivisen
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kymmensauvan kymmenien sarakkeeseen ”kymmenet” sanan yläpuolelle pitäen huolen siitä, että se
on kokonaan pienen nelikulmaisen sanaa ympäröivän alueen sisällä. (Opettaja näyttelee tämän
samalla kun pitää ”vrrum” ääntä.) Kun sauva, joka on kuljetettu kymmenten sarakkeeseen osuu
maagiseen kymmenjärjestelmälautaan, Gandalf raakkuu: ”Yksi kymmensauva on kuljetettu
kymmenten sarakkeeseen.”
Nyt opettaja toistaa saman kivillä kymmenien ja satojen sarakkeissa kymmenjärjestelmälaudalla.
Kun hän on valmis, jatkaa hän tarinaa.
Samalla kun Helinä peruuttaa pois kymmenjärjestelmälaudalta, Gandalf, jättiläiskokoinen puhuva
papukaija, raakkuu: ”Kolme sataa neljäkymmentäviisi plus kaksi sataa kuusikymmentäkahdeksan
ovat yhteensä kuusi sataa kolmetoista.”
Samalla hetkellä, kun Gandalf sanoo tämän, huoneen väri välkkyy vaaleanpunaisena ja violettina
kokonaisen minuutin ajan kun luolan maagisen kymmenjärjestelmälaudan kivet leijuvat ilmassa ja
katoavat hiljaisesti räjähtäen punaisiksi, vihreiksi ja sinisiksi ilotulitussuihkeiksi. (Tämän
sanoessaan opettaja tyhjentää kymmenjärjestelmälaudan kymmenjärjestelmämateriaaleista.)
Helinä ja Gandalf ovat hyvin ylpeitä itsestään, ja syystäkin. Mutta kun valot lakkaavat välkkymästä,
putoaa seinästä kaksi uutta kivikasaa, jotka esittävät lukuja 446 ja 378.
Opettaja kysyy oppilailtaan, millä kymmenjärjestelmämateriaaleilla luvut voitaisiin esittää. Hän
pyytää oppilaitaan vastaamaan ja heidän opastuksellaan asettaa materiaalit pöydälle
kymmenjärjestelmälaudan viereen.
Opettaja kertoo oppilailleen, että heidän tulee kahden hengen ryhmissä auttaa Helinää ja
Gandalfia ratkaisemaan toinen ongelma. Toisen ryhmän jäsenen tulee toimia Helinänä, käyttää
puskutraktoria ja siirtää kymmenjärjestelmämateriaaleja. Toisen jäsenen tulee toimia Gandalfina,
Puhuvana papukaijana, pitää papukaijaa ylhäällä puhuessaan ja toimia puskutraktorin toimien
selostajana. Doris kertoo, että tulee vielä olemaan kolmaskin ongelma ja oppilaat vaihtavat rooleja
niin, että jokainen saa mahdollisuuden olla sekä Helinä että Gandalf. Oppilaat laulavat
yhteenlaskulaulun
ja
muistelevat
sen
merkitystä.
Oppilaita
myös
muistutetaan
yhteistoiminnallisuudesta ja siitä, että se merkitsee sitä, että jos joku tarvitsee apua, häntä tulee
ystävällisesti opastaa, ihan niin kuin Helinäkin opastaisi.
Kun oppilaat ovat ratkaisseet toisen ongelman, opettaja pyytää heitä vaihtamaan rooleja keskenään
ja antaa jokaiselle ryhmälle ongelman 275+188.
Kun oppilaat saavat kolmannen ongelman valmiiksi, opettaja pyytää oppilaita keskustelemaan
pienissä ryhmissä siitä, miten heidän toimensa muistuttivat muualla opittua matematiikkaa.
Opettaja muistuttaa oppilaita siitä, että he ovat auttamassa Helinää Mietteliäällä vuorella ja
heidän täytyy olla pohdiskelevia ja jakaa ajatuksiaan ryhmän muiden jäsenten kesken niin, että
kaikki ryhmän jäsenet voivat oppia heidän ajatuksistaan keskustelussa.
Keskustelun jälkeen opettaja jatkaa tarinaa:
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Samalla kun Helinä ja Gandalf saavat valmiiksi kolmannen ongelman teidän avullanne, luolan
seinät alkavat välkkyä vaaleanpunaisena ja violettina kahden täyden minuutin ajan kun luolan
kymmenjärjestelmälauta leijuu ilmassa ja katoaa hiljaisesti räjähtäen punaisiksi, vihreiksi ja
sinisiksi ilotulituksiksi.
(Tämän sanoessaan opettaja tyhjentää kymmenjärjestelmälaudan
kymmenjärjestelmämateriaaleista.)
Sitten luola tulee aivan pimeäksi ja vuori puhuu Helinälle ja Gandalfille matalalla äänellä: ”Erittäin
hyvä, pikku velhot. Voitte nyt joko vapautua minusta ja lähteä pois rauhassa tai toivoa mitä tahansa,
joka on minun toteutettavissani.”
Gandalf huudahtaa: ”Vapauta ystäväni Hipsu!”
Kuuluu valtava murtuvan kiven ääni ja Hipsu putoaa kiviseinästä, jälleen inhimillisenä. Gandalf
kävelee hänen luokseen, antaa hänelle salaisen velhojen jalanpuristuksen ja kysyy, miksi tämä oli
tullut Mietteliäälle vuorelle. (Opettaja näyttää oppilailleen erityisen jalanpuristuksen, johon kuuluu
nilkkojen yhteennaputus.)
Helinä tutkii Hipsun olemuksen. Hän saa selville, että tähän voi luottaa, että tämä rakastaa kukkia,
että tämä osaa puhua velhokieltä paremmin kuin kukaan muu velho ja että tämä tulee aina olemaan
uskollinen ystävilleen. Hän saa myös selville, että Hipsu on hajamielinen. Hän saattaa toisinaan
unohtaa laittaa kenkänsä jalkaan tai lähtiessään tapaamaan ystävänsä päivälliselle, unohtua
istumaan alas ja juttelemaan kukalle ja unohtaa, että oli menossa päivälliselle. Hipsu kertoo
Gandalfille ja Helinälle, että hän saapui Mietteliäälle vuorelle pelastamaan erästä ystäväänsä
Bondoa. Bondo on yksi luolan seinän kivivelhoista.
Ennen kuin he ennättävät sanoa enempää, vuori alkaa jyristä ja paukkua ja Helinä, Gandalf ja
Bondo valmistautuvat johonkin järisyttävään.
Kotitehtävien jako (ks. tehtävä 2 liite 1).

Kolmas päivä
(Tällä kerralla toimitaan kolmen hengen ryhmissä.)
Velhon tarina päättyi viimeksi siihen, kun Helinä, Gandalf ja Hipsu keskustelivat Mietteliäällä
vuorella. Ennen kuin ehtivät puhua paljoakaan, vuori alkoi jälleen jyristä ja paukkua.
Hipsu putoaa polvilleen kauhusta, hänen hiuksensa nousevat pystyyn ja hän alkaa ulvoa: ”Äiti!
Äiti!” Helinä sättii: ”Lopeta äitisi huutaminen ja nouse ylös. Vuori se vain puhuu meille!” Hipsu
hiljenee ja nousee ylös. Helinä, Gandalf ja Hipsu seisovat hiljaa, kun vuori paukkuu ja pauhaa.
Yhtäkkiä pauke lakkaa ja luolan seinät alkavat loistaa punaisina. Vuori sanoo matalalla äänellä:
”Puhumaton papukaija, matemaattisesti puhuva jättiläiskokoinen papukaija, kirjoittava gorilla!”
Sitten luolan seinät alkavat rusentua. Kolmenlaisia oransseja seinän palasia putoaa lattialle. On pino
kuutiota, pino sauvoja ja pino levyjä. (Opettaja asettaa jokaisen pinon pöydälleen.)
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Seuraavaksi luolan lattia alkaa välkkyä vaaleanpunaisena, ja maaginen kymmenjärjestelmälauta
ilmestyy siihen kaiverrettuna. (Opettaja näyttää kymmenjärjestelmälautaa ja materiaaleja.)
Sitten yksi luolan seinistä alkaa hehkua violettina, ja kuuluu valtava narskuva ääni, kun sadat
muurahaiset ilmestyvät syömään sitä. Viimein seinästä paljastuu violetin värinen maaginen
yhteenlaskupohja. Seuraavaksi maagiseen yhteenlaskupohjaan ilmestyy pieni reunake, jolla on
kivikynä. Se on varustettu tekstillä: ”Käytä minua seinään kirjoittamiseen.” Tältä maaginen
yhteenlaskupohja näyttää. (Opettaja pitää ylhäällä suurta yhteenlaskupohja, ks. kuva 1.12)

KUVA 1.12
Sitten valot sammuvat ja Helinä, Gandalf ja Hipsu jäävät pimeyteen. Helinä sytyttää
taikasädekehänsä tähdet niin, että ne loistavat loisteliaasti samalla kun Gandalf laittaa päänsä päällä
olevan pienen kuun hehkumaan kirkkaana.
Siellä, tähtien ja kuun valossa, kolme velhoa odottavat kunnes Gandalf sanoo: ”Minusta tuntuu, että
meidän täytyy selvittää, mitä vuoren sanat tarkoittavat.”
Helinä on samaa mieltä, ja toistaa sanat: ”Puhumaton puskutraktori, matemaattisesti puhuva
jättiläiskokoinen papukaija, kirjoittava gorilla!” Sitten hän sanoo: ”Minun mielestäni me
tarvitsemme puskutraktorin, joka ei osaa puhua, matemaattisesti puhuvan papukaijan ja kirjoittavan
gorillan. Koska minä olen jo ollut puskutraktorina, ja Gandalf on jo toiminut jättiläiskokoisena
puhuvana papukaijana, miksi emme tekisi Hipsu kirjoittavaa gorillaa!”
Kolme velhoa suunnittelevat nyt, miten he aikovat työskennellä yhdessä. Helinä Puskutraktori
liikuttaa kiviä sanomatta mitään. Gandalf Matemaattisesti puhuva gorilla kuvailee sanoin Helinän
jokaisen toimen. Ja Hipsu Kirjoittava gorilla käyttää kivikynää kirjoittaakseen yhteenlaskupohjalle
kaiken, jonka Helinä tekee ja Gandalf sanoo. Helinä laulaa Hipsulle hänen yhteenlaskulaulunsa, he
keskustelevat sen sanojen merkityksestä ja siitä, miten Gandalf kuvaa sanallisesti Helinän toimia ja
kuinka Hipsu kirjoittaa seuraukset kynällä yhteenlaskupohjalle.
Opettaja kertoo oppilailleen, että velhot hyötyvät heidän ajatuksistaan, joten heidän täytyy laulaa
Helinän yhteenlaskulaulu ja sitten keskustella samoista asioista kuin velhotkin keskustelevat
parhaillaan. Myöhemmin he lähettävät telepaattisesti ajatuksiaan velhoille. Keskustelun aikana
opettaja korostaa, kuinka matemaattisesti puhuva papukaija on erilainen kuin puhuva papukaija;
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tulisiko heidän matemaattisella kielellä puhua ykköskuutioista vai ykkösistä, kymmensauvoista vai
kymmenistä ja satalevyistä vai sadoista, kuinka maaginen yhteenlaskupohja on yhteneväinen
maagisen kymmenjärjestelmäpohjan kanssa (molemmissa on sarakkeita) ja siitä, mitä
yhteenlaskupohjalle tulisi kirjoittaa. Opettaja päättää keskustelun laittamalla luokan lähettämään
telepaattisesti ajatuksiaan velhoille taputtamalla ensin kolme kertaa, keskittymällä keskustelun
tärkeisiin aiheisiin ja taputtamalla uudestaan kolme kertaa.
Velhot keskustelevat nyt, kuinka yhteenlaskea. Kaikilla velhoilla on samat ajatukset, koska me
lähetimme heille telepaattisesti omia ajatuksiamme. Tämän tuloksena he päättävät, että Galdalfin,
puhuvan papukaijan tulisi puhua kunnollista matemaattista kieltä ja käyttää sanaa ”yksi”
ykköskuution sijasta, sanaa ”kymmenet” kymmensauvojen sijasta ja sanaa ”sadat” satalevyjen
sijasta. He päättävät, että Hipsu kirjoittaisi pelkkiä lukuja kynällä ja että luvut tulisi kirjoittaa
ainoastaan yhteenlaskupohjan laatikoihin, ellipseihin ja ajattelu- ja vaihtamisalueisiin. He myös
päättävät, että jokaista kymmenjärjestelmämateriaaleilla toimimista tulisi välittömästi seurata sen
kanssa yhtenevät puhe ja kirjoitus.
Lopetettuaan keskustelunsa, käyvät velhot töihin.
Gandalf valmistautuu taikomaan. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat) ”Crack,
cronk, crooky” (lisää taikataputusta), ja Galdalf muuttaa itsensä kauniiksi papukaijaksi, joka puhuu
narisevalla äänellä. Helinä valmistautuu tekemään taikoja. (Taputusta) ”Brump, flump, clump”
(lisää taputusta), ja Helinä muuttaa itsensä puskutraktoriksi. Hipsu ei tiedä, kuinka tehdä
muodonmuuttamistaika, joten Helinä tekee taian hänen puolestaan. (Taputusta) "Hipsu, gore, gorie,
gorum” (lisää taputusta), ja Hipsusta tulee karvainen gorilla, jolla on pitkät käsivarret ja
vaaleanpunainen nenä.
Seuraavan havaintoesityksen aikana opettaja käyttää aina puskutraktoria esittäessään Helinän
toimia kymmenjärjestelmämateriaaleilla. Aina, kun hän lausuu Gandalfin kielentämistä, hän pitelee
papukaijaa. Ja joka kerran kun hän kirjoittaa numeroita Hipsun puolesta, käyttää hän kynää ja
yhteenlaskupohjaa, joka on ripustettuna seinälle. Hän suorittaa esityksensä esimerkiksi pöydällä
luokkahuoneen edessä siten, että kaikki oppilaat voivat selkeästi nähdä vastaavuuden hänen
toimiensa, kielentämisensä ja kirjoittamisensa välillä.
Samassa kun velhot ovat muuttaneet muotoaan, kuuluu seinän yhteenlaskupohjasta kirskuva ääni, ja
luvut 377 ja 455 ilmestyvät siihen tällä tavoin. (Opettaja kirjoittaa numerot kynällään samalla, kun
sanoo tämän.)
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KUVA 1.13
Gandalf raakkuu välittömästi, että 377 on kolme sataa seitsemänkymmentäseitsemän, joka on
kolme sataa, seitsemän kymmentä ja seitsemän ykköstä.
Moottorien ulvoessa (”Vrrum”, sanoo opettaja) Helinä ajaa satojen pinon luo ja poimii niistä
kolme, sitten kymmenien luo ja poimii seitsemän ja ykkösten luo ja poimii seitsemän. Hän
tehdessään näin Gandalf narisee ”kolme sataa”, kun hän poimii satoja, ”seitsemän kymmentä”, kun
hän poimii kymmeniä ja ”seitsemän ykköstä” samalla kun hän poimii ykkösiä. Hipsu osoittaa
yhteenlaskupohjan jokaista lukua, kun ne mainitaan (samoin tekee opettaja). Helinä-puskutraktori
(jota opettaja täydentää ”vrrum” äänellä) asettaa nyt kivet luolan maagiselle yhteenlaskupohjalle
varoen tiputtamasta yhtään kiveä väärään sarakkeeseen. Hänen tätä tehdessään, matemaattisesti
puhuva papukaija Gandalf raakkuu: ”Otamme ensimmäisen kiviryhmän ja asetamme sen
kymmenjärjestelmälaudalle siten, että kolme sataa on satojen sarakkeessa, seitsemän kymmentä on
kymmenien sarakkeessa ja seitsemän ykköstä on ykkösten sarakkeessa. Tämä tekee kolme sataa
seitsemänkymmentäseitsemän.” Kun tämä on tehty, Hipsu (opettaja) osoittaa vastaavat luvut
yhteenlaskupohjalla.
Velhot (ja opettaja) tekevät sitten saman luvulle 455 ja kymmenjärjestelmämateriaalit ovat
järjestetyt havaintoesityspöydän kymmenjärjestelmälaudalle tällä tavoin.

KUVA 1.14

Liite 7 (sivu 20/35)
Sitten Gandalf raakkuu: ”Nyt me laskemme yhteen kolme sataa seitsemänkymmentä seitsemän ja
neljä sataa viisikymmentäviisi. Ensin laskemme yhteen ykköset.”
Helinä käynnistää moottorinsa, liikkuu niin, että hänen kauhansa osoittaa kohti ykkösten saraketta
ja kerää kaikki ykköset, kunnes kauhaansa. Helinällä on nyt kaksitoista ykköstä kauhassaan.
Gandalf narisee: Seitsemän ykköstä plus viisi ykköstä on yhteensä kaksitoista ykköstä. ”Sitten
Gandalf raakkuu: ”Vaihdetaan kymmenen ykköstä yhteen kymmeneen.” Ykkösistä kymmenen
katoaa savuna ilmaan ja yksi kymmen putoaa alas seinästä suoraan Helinän puskutraktorin kauhaan.
Matemaattisesti puhuva papukaija Gandalf narisee: ”Kaksitoista ykköstä on sama kuin yksi
kymmen ja kaksi ykköstä.” Varovaisesti Helinä ajaa hieman eteenpäin ja pudottaa kaksi ykköstä
ykkösten sarakkeen alareunaan. Gandalf raakkuu: ”Kaksi ykköstä on jätetty ykkösten sarakkeeseen
ja yksi kymmen kuljetetaan kymmenten sarakkeeseen.” Gandalfin sanoessa tämän, Hipsu kirjoittaa
”2” ykkösten sarakkeen ellipsiin vastaamaan kahta ykköstä. Seuraavaksi Helinä peruuttaa ylös
ykkösten sarakkeesta ja kun hän saapuu yläreunaan, jossa kirjoitus on, kääntyy hän myötäpäivään
90 astetta ja pudottaa kivisen kymmensauvan kymmenten sarakkeeseen sanan ”kymmenen”
yläpuolelle. Kun se osuu maagiseen kymmenjärjestelmälautaan, Gandalf raakkuu: ”Yksi kymmen
on kannettu kymmenien sarakkeeseen” ja Hipsu kirjoittaa ”1” Yhteenlaskupohjan kymmenten
sarakkeen yläreunan pieneen laatikkoon vastaamaan sitä kymmentä. Tältä yhteenlaskupohja näyttää
nyt:

KUVA 1.15
Opettaja toistaa esityksen kymmenien ja satojen sarakkeissa. Kun hän on valmis, hän jatkaa.
Helinän peruuttaessa pois maagiselta yhteenlaskulaudalta, Gandalf narisee: ”Kolme sataa
seitsemänkymmentäseitsemän plus neljä sataa viisikymmentäviisi on yhteensä kahdeksan sataa
kolmekymmentäkaksi samalla kun Hipsu osoittaa tämän seinän yhteenlaskupohjalla.
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KUVA 1.16
Gandalfin tämän sanottua, huoneen väri välkkyy vaaleanpunaisena ja violettina samalla kun
kymmenjärjestelmälaudan kivet leijuvat ilmassa ja katoavat räjähtäen punaisiksi, vihreiksi ja
sinisiksi ilotulitussuihkuiksi ja numerot katoavat seinän yhteenlaskupohjalta. (Tämän sanoessaan
opettaja tyhjentää kymmenjärjestelmälaudan kymmenjärjestelmämateriaaleista ja vaihtaa uuden
yhteenlaskupohjan vanhan tilalle.)
Helinä, Gandalf ja Hipsu ovat erittäin ylpeitä itsestään. Mutta kun valot lakkaavat
välkkymästä…numerot 626 ja 295 ilmestyvät maagisesti yhteenlaskupohjalle kun sähikäiset
räjähtävät sen vieressä.
Opettaja kysyy oppilailtaan, mitkä kymmenjärjestelmämateriaalit esittäisivät näitä lukuja. Sitten
hän pyytää heitä näyttämään omissa ryhmissään kynällä, mitä yhteenlaskupohjan neliöihin tulisi
kirjoittaa.
Opettaja kertoo oppilaille, että heidän täytyy kolmen hengen ryhmissään auttaa velhoja
ratkaisemalla toinen Mietteliään vuoren antama ongelma kuin he itse olisivat velhoja.
Yhden ryhmän jäsenistä täytyy esittää Helinää, käyttää puskutraktoria ja liikuttaa
kymmenjärjestelmämateriaaleja. Toisen täytyy esittää Jättiläiskokoista puhuvaa papukaijaa
Gandalfia, pidellä ylhäällä papukaijaa puhuessaan ja toimia kielentäjänä, joka kuvailee sanoin
Helinän toimia. Kolmannen ryhmän jäsenen tulee esittää Hipsua, Kirjoittavaa gorillaa, käyttää
kynää ja merkitä yhteenlaskupohjan numerot, jotka kuvaavat Helinän toimia ja Gandalfin
kielentämistä, tehtäväpaperille. Opettaja kertoo, että Vuori tulee antamaan vielä kolmannen ja
neljännenkin ongelman ja että he vaihtavat rooleja niin, että kaikki saavat tilaisuuden toimia
Helinänä, Gandalfina ja Hipsuna.
Sitten oppilaat valitsevat roolinsa ja saavat rooliensa symbolit (puskutraktori Helinälle, papukaija
Gandalfille ja kynä Hipsulle). Seuraavaksi oppilaat laulavat tai kuuntelevat Helinän
yhteenlaskulaulun. Opettaja muistuttaa sen säkeiden merkityksestä ja siitä, mitä
yhteistoiminnallisesti työskenteleminen tarkoittaa.
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Oppilaat työskentelevät ongelman 626+295 parissa tarkkaillen toistensa toimia ja keskustellen
siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Opettaja kiertelee oppilaiden keskuudessa tarkkaillen heitä, tarjoten
apua tarvittaessa, tehden kysymyksiä ja muistuttaen heitä, mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa.
Kun oppilaat saavat ongelman valmiiksi, opettaja pyytää heitä vaihtamaan rooleja Helinänä,
Gandalfina ja Hipsuna ja antaa jokaiselle ryhmälle ongelman 255+366. Ennen kolmatta ongelmaa
oppilaat vaihtavat jälleen rooleja ja saavat ratkaistavakseen tehtävän 394+177.
Tehtäviä seuraa keskustelu pienryhmissä ja yhdessä koko luokan kanssa. Luokkakeskustelun aikana
opettaja ohjaa oppilaita oikeaan matemaattiseen kieleen. Esimerkiksi kun ongelmassa 372+251
lasketaan yhteen 7 ja 5 kymmenien sarakkeessa, ei kuuluisi sanoa:”7 plus 5 on yhtä kuin 12,
jätetään 2 ja siirretään 1”, vaan tulisi sanoa: ”7 kymmentä plus 5 kymmentä ovat yhteensä 12
kymmentä. Uudelleenjärjestetään 10 kymmentä yhdeksi sadaksi, näin meillä on 1 sata ja 2
kymmentä. Jätetään 2 kymmentä kymmenten sarakkeeseen ja siirretään 1 sata satojen
sarakkeeseen.” Opettaja selventää tämän sanomalla yksinkertaisesti: ”7 plus 5 on 12, jätetään 2 ja
siirretään 1” on riittämätön, sillä se ei korosta matematiikan tarkoitusta – jota tarvitaan
Mietteliäällä vuorella välttyäkseen muuttumiselta kiveksi.
Kun keskustelu on saatu päätökseen, opettaja jatkaa tarinaa.
Kuten aikaisemminkin, kymmenjärjestelmämateriaalit katoavat, Mietteliäs vuori tarjoaa vapauden
tai toiveen ja Gandalf valitsee toiveen, että vuori vapauttaisi Bondon. Sitten…
Kuuluu valtava murtuvan kiven ääni ja Bondo putoaa alas luolan seinästä, jälleen inhimillisenä.
Hipsu juoksee häntä kohti, antaa hänelle velhojen salaisen jalanpuristuksen sekä ison halauksen ja
kysyy miksi hän oli tullut Mietteliäälle vuorelle. Samalla Helinä tutkii Bondon olemuksen. Hän saa
selville, että Bondo rakastaa kauniita asioita ja että tämä nauttii huomion keskipisteenä olemisesta.
Luultavasti juuri tämän takia hänellä on kaksitoista sormusta sormissaan ja kahdeksan erilaista
hiuspinniä poninhännässään (yksi niistä on mehiläispesä, jonka ympärillä oikeat mehiläiset
lentelevät). Hän rakastaa myös koiranpentuja, kissanpoikasia ja hiiriä. Bondoon voi luottaa,
vaikkakin hän saattaakin käyttäytyä toisinaan piloillehemmotellusti ja typerästi.
Sillä välin, kun Helinä tutkii Bondoa, Bondo kertoo velhoille, että hän saapui Mietteliäälle vuorelle
pelastamaan koiranpentuaan Zunkia, jonka eräs ilkeä velho oli muuttanut noidaksi ja lähettänyt
Mietteliäälle vuorelle, koska Zunk oli häirinnyt velhoa tämän ollessa pohdiskelemassa. Zunk on
kivinoita, joka on vielä jäljellä luolan seinällä.
Ennen kuin he ehtivät sanoa muuta, vuori alkaa jyristä ja Helinä, Gandalf, Hipsu ja Bondo
valmistautuvat johonkin järisyttävään…
Kotitehtävien jako (ks. tehtävä 3 liite 1).
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Neljäs päivä
(Neljäs päivä on kolmannen päivän kanssa muuten samankaltainen, paitsi eroaa kolmella tavalla.
Ensinnäkin kymmenjärjestelmämateriaalin ”kivet” eivät ole enää käytössä. Toiseksi matemaattiset
ongelmat alkavat muistuttaa todellisen maailman tilanteita. Kolmanneksi velhot –ja oppilaat –
työskentelevät kahden hengen ryhmissä toimien matemaattisena kielentäjänä ja matemaattisena
kirjoittajana.)
Opettaja aloittaa jakamalla oppilaat kahden hengen ryhmiin ja antamalla jokaiselle ryhmälle
papukaijan, kynän ja tehtäväpaperin, jossa on neljä yhteenlaskupohjaa.
Opettaja aloittaa tarinan kertomalla, kuinka Helinä, Hipsu ja Bondo olivat puhumassa, kun vuori
alkoi jyristä ja paukkua. Jyrinän keskellä Bondo muuttaa itsensä leijonaksi ja yrittää syödä
Gandalfin, joka suojaa itsensä joillakin taikasanoilla, jotka muuttavat Bondon takaisin omaksi
itsekseen.
Sitten luolan seinät alkavat välkkyä punaisina ja vuori sanoo pauhaavalla äänellä: ”Kaksi kertaa
kaksi velhoa toimivat puhuvana papukaijana ja matemaattisesti kirjoittavana gorillana!”
Seuraavaksi luolan seinät alkavat loistaa kuin kiillotettu marmori. Halki seinän ylemmän puoliskon
marssii miniatyyriorkesteri soittaen musiikkisoittimia. Orkesterin jäsenet ovat pukeutuneet vihreistä
smaragdeista ja sinisistä safiireista tehtyihin univormuihin ja kantavat kullasta tehtyjä soittimia.
Ensin on neliön muotoon rajattu muusikkojen ryhmä kymmenessä siistissä jonossa, joissa kussakin
on kymmenen muusikkoa. ”Se on yhteensä sata muusikkoa!”, Hipsu huutaa. Heitä seuraa toinen
sadan muusikon neliö. Ja heitä seuraa kolmas sadan muusikon neliö. Seuraavaksi on kuusi siistiä
jonoa muusikoita, kymmenen trumpetin soittajaa joka jonossa. Viimeisenä on kahdeksan erillistä
soittaja, joista jokainen soittaa isoa kultaista rumpua. Sitten musiikki ja soittajat pysähtyvät.
Velhot päättävät, että kolmessa neliössä, kuudessa jonossa ja kahdeksassa yksilössä on yhteensä
kolme sataa kuusikymmentäkahdeksan miniatyyrimuusikkoa.
Kahden minuutin päästä musiikki alkaa taas ja seinän alemman puoliskon halki marssii toinen
miniatyyriorkesteri, jonka jäsenet ovat pukeutuneet valkoisiin opaaleihin ja violetteihin ametisteihin
ja joiden soittimet on tehty hopeasta. Kuten aiemminkin, soittajat marssivat neliömuodostelmina,
kymmenen riveinä ja yksilöinä. Kaksi ensimmäistä neliötä, joista kummassakin on sata muusikkoa,
marssii seinän halki. Heitä seuraa kolme riviä muusikoita, jokaisessa rivissä kymmenen pasuunan
soittajaa. Seuraavaksi astuu esiin viisi muusikkoa, joista jokainen soittaa hopeista ksylofonia.
Kun musiikki ja soittajat pysähtyvät, velhot keskustelevat kuinka monta muusikkoa seinän
alemmalla puoliskolla on.
Opettaja pyytää oppilaita nostamaan oikean käden ylös, jos he tietävät, kuinka monta muusikkoa
seinän alemmalla puoliskolla on. Tauon jälkeen opettaja pyytää kolmeen laskettuaan oppilaita
huutamaan oikean vastauksen yhteen ääneen. Oppilaat huutavat: Kaksi sataa
kolmekymmentäviisi.” Johon opettaja vastaa: ”Arvaatteko mitä? Myös velhot päätyivät siihen
tulokseen, että muusikoita oli kaksi sataa kolmekymmentäviisi.”
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”Mutta miksi he ovat siellä?” Gandalf kysyy.
Eräs toinen luolan seinä alkaa vilkkua violettina. Siihen ilmestyy sadoittain pieniä vihreitä
jadelohikäärmeitä syömään sitä pois. Viimein seinään ilmestyy yhteenlaskupohja, joka hohtaa
violettina. Yhteenlaskupohjan viereen ilmestyy pieni kivinen hylly, jossa on kivikynä. Sitten
kirskuvalla äänellä, kuin liitua vedettäisiin liitutaulua pitkin, yhteenlaskupohjalle ilmestyy
numeroita tällä tavoin. (Opettaja kirjoittaa numerot yhteenlaskupohjalle.)

KUVA 1.17
Seuraavaksi valot sammuvat ja jyrinä lakkaa ja velhot jäävät pimeyteen. Helinä sytyttää
taikasädekehän tähtensä loistamaan loisteliaasti sillä välin kun Gandalf sytyttää kuun päänsä
yläpuolella loistamaan kirkkaana. Siellä, tähtien ja kuun loisteessa, velhot seisovat hiljaisesti.
Yhtäkkiä Hipsu huutaa: ”Minä tiedän, miten meidän pitäisi menetellä marssivien orkesterien
kanssa! Muusikoiden määrä kummassakin orkesterissa on sama kuin numerot seinän
yhteenlaskupohjalla. Seinän numero-ongelma esittää samaa kuin muusikoiden kuvaongelma.
Meidän täytyy laskea kahden orkesterin muusikoiden lukumäärät yhteen! Enkös olekin fiksu!”
”Siinä on järkeä”, Helinä sanoo, ”Ja minun ei tarvitse enää olla puskutraktori!”
Gandalf vastaa nauraen: ”No nyt voit olla puhuva papukaija tai kirjoittava gorilla!” Vuori sanoi:
”Kaksi kertaa kaksi velhoa toimivat matemaattisesti puhuvana gorillana ja kirjoittavana gorillana!”
Nyt meidän täytyy ratkaista ongelma kahden ryhmissä, joissa kummassakin on puhuva papukaija ja
kirjoittava gorilla.”
Helinä on samaa mieltä ja lisää: ”Gandalf, mitäpä jos sinä ja minä aloittaisimme, jotta voisimme
näyttää Bondolle mitä tehdä. Kun kerran teit niin hienoa työtä matemaattisesti puhuvana
papukaijana, mitäpä jos sinä olisit papukaija ja minä olisin kirjoittava gorilla?”
Gandalf on samaa mieltä.
Bondo sanoo kovaan ääneen: ”Minä en tiedä, mitä minun pitäisi tehdä!”

Liite 7 (sivu 25/35)
Kolme velhoa, jotka ovat jo ratkaisseet ongelmia laulavat nyt Bondolle Helinän yhteenlaskulaulun
ja selittävät, miten se liittyy yhteenlaskuun.
Kuten aikaisemmin, opettaja kertoo oppilailleen, että velhot hyötyvät heidän ajatuksistaan, joten
heidän täytyy laulaa Helinän yhteenlaskulaulu ja sitten keskustella samoista asioista kuin velhotkin
keskustelevat. Keskustelun aikana opettaja tuo esille, miten matemaattisesti puhuva papukaija on
erilainen kuin puhuva papukaija ja mitä yhteenlaskupohjalle tulisi kirjoittaa. Opettaja päättää
keskustelun laittamalla oppilaansa lähettämään ajatuksiaan telepaattisesti velhoille osallistumalla
rituaaliin, jossa taputetaan, ajatellaan ja taputetaan.
Kaikilla velhoilla on samat ajatukset kuin meilläkin, koska lähetimme heille telepaattisesti
ajatuksiamme. Sen tuloksena he kertovat Bondolle, kuinka laskea yhteen lukuja kussakin
sarakkeessa, sarake kerrallaan oikealta vasemmalle. Ensin ykköset, sitten kymmenet ja sitten sadat.
He kuvailevat, kuinka sarakkeiden tulee aina olla laillisia, ainoastaan ykkösiä ykkösten sarakkeessa,
kymmeniä kymmenten sarakkeessa ja satoja satojen sarakkeessa. He kuvailevat, kuinka tehdä
vaihto kymmenestä ykkösestä yhdeksi kymmeneksi ja kuinka siirtää vaihdetut numerot seuraavaan
sarakkeeseen. Ja he varmistavat tarkasti, että Bondo ymmärtää, että kun hän laskee kaksi numeroa
yhteen kymmenien sarakkeessa, kuten ongelmassa 34+52, hänen ei milloinkaan tule sanoa ”3 plus
5” vaan hänen tulee sanoa ”3 kymmentä plus 5 kymmentä”, sillä 3 ja 5 oikeasti vastaavat 3
kymmentä ja 5 kymmentä eivätkä vain kolmea tai viittä. He selittävät huolellisesti, kuinka numeron
paikka ongelmassa kertoo sen arvon ja kuinka matemaattisesti oikein puhuvan henkilön tulisi sanoa
sen arvo yhteenlaskettaessa.
Kolme velhoa ovat sitä mieltä, että Bondon opettaminen auttaa myös heitä itseään ymmärtämään
paremmin yhteenlaskua.
Gandalf alkaa pihistä, kun he lopettelevat Bondon yhteenlaskuopetusta. ”Vuori huiputtaa meitä!”,
hän sanoo samalla kun sylkäisee ulos kaksikymmentäseitsemän sähikäistä, jotka räjähtävät ilmassa.
”Mitä sinä tarkoita?”, kysyy Helinä.
”Katso ongelmaa: 368+235! Katso kymmenien saraketta. Jos me laskemme 6 kymmentä ja 3
kymmentä yhteen, saamme 9 kymmentä. Mutta meillä on myös 1 kymmen siirrettävänä ykkösten
sarakkeesta. Joten jos lisäämme sen 9 kymmeneen, saammae10 kymmentä. Jos me nyt
vaihdamme10 kymmentä yhdeksi sadaksi, meillä ei ole lainkaan kymmeniä jäljellä. Tämä on se
jekku. Mitä me oikein teemme, jos meillä ei ole yhtään kymmeniä?"
”Me voimme vain kirjoittaa ei yhtään”, sanoo Hipsu.
”Ei käy!”, sanoo Gandalf. Meidän täytyy merkitä jotain kymmenien sarakkeen alapuolella olevaan
ellipsiin. Ja koska meillä ei ole yhtään kymmeniä, ei meillä ole mitään laitettavaa sinne.”
”Miksemme voi vain kirjoittaa ei yhtään”, Helinä kysyy.
”Miten voit kirjoittaa ei yhtään ja samalla merkitä jotain ylös?”, kysyy Gandalf.
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”Älä nyt viitsi, typerys”, sanoo Helinä, ”merkitset vain 0 ja olet kirjoittanut, että kymmenien
sarakkeessa ei ole mitään.”
”Mutta 0 on yhtä kuin ei mitään ja meidän täytyy kirjoittaa jotakin!”, Gandalf väittää vastaan.
Opettaja kysyy oppilaitaan, kuinka auttaa Gandalfia ymmärtämään, mitä tulisi tehdä. Otettuaan
vastaan useita vaihtoehtoja, hän jatkaa tarinaa.
”Älä nyt viitsi Gandalf!” Numeraalisen 0:llan, joka kertoo, että sinulla ei ole mitään ja lukumäärän,
joka sinulla on kun sinulla on nolla jotain, välillä on ero”, sanoo Hipsu. ”Jos merkitsemme 0:n
kymmenten sarakkeeseen, merkitsee se, että meillä ei ole yhtään kymmeniä. 0 on numeraali, joka
sallii sanoa, että sinulla ei ole yhtään. Jos meillä olisi luku ’Kaksi sataa kolme’ ja me
kirjoittaisimme sen ilman 0:aa, meillä olisi vain 23, joka on kaksikymmentäkolme; jos laitamme 0:n
sanoaksemme, että meillä ei ole yhtään kymmeniä, meillä on silloin 203, joka kaksisataa kolme.”
”Okei, no nyt minä tajusin!”, Gandalf sanoo. ”Varmistetaan vain, että aina kun meillä ei ole mitään
yhteenlaskun ja siirron seurauksena, kirjoitamme 0:n sanoaksemme, että meillä ei ole yhtään
jostakin.”
Helinä sanoo: ”Aletaanhan sitten ratkaista ongelmaa! Gandalf ja minä aloitamme tekemään
ensimmäistä ongelmaa, ja sitten Bondo ja Hipsu voivat tehdä seuraavan.” Gandalf valmistautuu
tekemään taikoja. (Opettaja näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat) ”Crack, cronk, crooky”
(lisää taikataputusta) ja Gandalf muuttaa itsensä kauniiksi papukaijaksi, joka puhuu narisevalla
äänellä. Helinä valmistautuu taikomaan. (Taputusta) ”Brump, flump, clump” (lisää taputusta) ja
Helinä muuttaa itsensä karvaiseksi gorillaksi, jolla on pitkät käsivarret ja vaaleanpunainen nenä,
joka kirjoittaa Gandalfin kielentämisen tulokset kynällä.
Seuraavan havaintoesityksen aikana aina lausuessaan Gandalfin raakkuvaa kielentämistä, opettaja
pitelee papukaijaa ylhäällä. Aina kirjoittaessaan numeroita Helinän puolesta, hän käyttää seinällä
roikkuvan yhteenlaskupohjan kynää. Hän tekee tämän sillä tavalla, että se korostaa hänen
kielentämisensä ja kirjoittamisensa välillä olevaa vastaavuutta.
Gandalf raakkuu: ”Me lisäämme 368 ja 235 yhteen, mikä on kolme sataa kuusikymmentäkahdeksan
plus kaksi sataa kolmekymmentäviisi. 368 on 3 sataa, 6 kymmentä ja 8 ykköstä. 235 on 2 sataa, 3
kymmentä ja 5 ykköstä.” Samalla kun Gandalf Matemaattisesti puhuva papukaija sanoo tämän,
Helinä Kirjoittava gorilla osoittaa maagisella yhteenlaskupohjalla olevia lukuja.
Matemaattisesti puhuva papukaija Gandalf ilmoittaa nyt, että he aikovat ensin laskea yhteen
ykkösten sarakkeen numerot. Helinä osoittaa niitä. Matemaattisesti puhuva papukaija Gandalf
raakkuu: ”8 ykköstä plus 5 ykköstä on yhtä kuin 13 ykköstä.” Sitten Gandalf narisee: ”Vaihdetaan
10 ykköstä yhteen kymmeneen. 13 on nyt sama kuin 1 kymmenen ja 3 ykköstä. Kirjoita 3 ykkösten
sarakkeeseen ja kuljeta 1 kymmen pois ja merkitse se kymmenien sarakkeeseen.” Samalla kun
Gandalf sanoo tämän, kirjoittava gorilla Helinä kirjoittaa ”3” ellipsiin ykkösten sarakkeen
alapuolelle vastaamaan 3 ykköstä ja ”1” pieneen laatikkoon kymmenien sarakkeen yläreunaan
muistinumeroksi vastaamaan 1 kymmentä, joka siirrettiin kymmenten sarakkeeseen.
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KUVA 1.18
Opettaja toistaa nyt havaintoesityksen kymmenien ja satojen sarakkeessa. Kun hän on valmis, hän
jatkaa.
Matemaattisesti
puhuva
papukaija
Gandalf
viimein
raakkuu:
”Kolme
sataa
kuusikymmentäkahdeksan plus kaksi sataa kolmekymmentäviisi on yhtä kuin kuusi sataa kolme”
samalla kun Helinä osoittaa tämän seinän yhteenlaskupohjalla.

KUVA 1.19
Kaikkialla on hiljaista minuutin ajan, ihan kuin jotain pitäisi vielä tehdä. Hipsu alkaa hyppiä ylös ja
alas osoittaessaan marmoriseinän kahta orkesteria soittajineen. Silloin Gandalf lisää: ”Jos 368
soittajan orkesteri liittyy 235 soittajan orkesteriin, syntyy yksi orkesteri, jossa on 603 soittajaa!”
Samassa kun Gandalf, matemaattisesti puhuva papukaija, sanoo tämän, huoneen väri välkkyy
vaaleanpunaisena ja violettina kahden minuutin ajan, kun yhteenlaskupohjan numerot palavat pois
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liekeissä ja kaksi orkesteria marssivat yhdessä muodostaen yhden orkesterin, jossa on 603 soittajaa,
ja sitten räjähtävät ilotulitukseksi, jossa kimaltaa 603 pienen pientä kirkkaan valkoisen valon
pistettä.
Helinä ja Gandalf ovat hyvin ylpeitä itsestään kun he sanovat taikasanat, jotka muuttavat heidät
takaisin omiksi normaaleiksi itsekseen. He työskentelivät yhteistoiminnallisesti, kuuntelivat ja
seurasivat toisiaan tarkasti kun he sovittivat yhteen puhettaan ja kirjoittamistaan.
Seuraavaksi on Hipsun ja Bondon vuoro. Tai oikeastaan te oppilaat otatte vuoron heidän
puolestaan, joten kuunnelkaa huolellisesti, mitä tapahtuu ja jäljittäkää matemaattisia asioita, jotka
saattavat auttaa kun ratkaisette ongelmaa Hipsun ja Bondon puolesta. Seuraavaksi marmoriseinä
alkaa loistaa ja sen yläpuoliskolle ilmestyy leipuri kantaen peltiä, joka on täytetty sadalla
muffinssilla, joista jokainen on koristeltu kallisarvoisin timantein, jotka tuikkivat luolan
pimeydessä. Muffinssit ovat järjestetty pellille siisteihin kymmenen jonoihin, joissa jokaisessa on
kymmenen muffinssia. Ensimmäistä leipuria seuraa kolme muuta leipuria kantaen peltejä, joissa
jokaisessa on sata muffinssia. Heitä seuraa leipuri, joka kantaa peltiä, jossa on ainoastaan viisi
kymmenen jonoa muffinsseja. Ja häntä seuraa leipuri kantaen tarjotinta, jolla on kuusi yksinäistä
muffinssia. Kun kaikki nämä leipurit ovat seinän yläosassa, seuraava leipurien ryhmä, kantaen
sinisillä safiireilla koristeltuja muffinsseja, kävelee seinän alemmalle puoliskolle. He kantavat kahta
peltiä, joissa kummassakin on sata muffinssia, yhtä peltiä, jossa on kuusi kymmenen muffinssin
jonoa ja neljää yksinäistä muffinssia.
Kun kaikki leipurit ovat järjestäytyneet ja seisovat hiljaa, seinän yhteenlaskupohja alkaa hehkua
violettina ja siihen ilmestyy kirskuvalla äänellä uusia numeroita. Mitä luulet näiden numeroiden
olevan?
Opettaja pyytää oppilaitaan kokoontumaan ryhmiinsä ja kirjoittamaan numerot paperin palaselle
ja sitten nostamaan kätensä ylös. Kun kädet ovat ylhäällä, hän kiertää katsomassa, että 456 ja 264
ovat merkitty. Jos joku ryhmä tekee virheen, opettaja pyytää viereistä ryhmää auttamaan heitä.
Opettaja kertoo oppilaille, että heidän täytyy kahden hengen ryhmissä auttaa velhoja ratkaisemalla
Mietteliään vuoren toinen ongelma kuin he olisivat velhoja. Yhden ryhmän jäsenen tulee toimia
jättiläiskokoisena puhuvana papukaijana, pitää ylhäällä papukaijaa puhuessaan ja toimia
kielentäjänä. Toisen ryhmän jäsenen tulee toimia kirjoittavana gorillana ja käyttää kynää
merkitäkseen muistiin numerot, jotka kuvaavat sitä, mitä papukaija sanoo, yhdelle
yhteenlaskupohjalle heidän tehtäväpaperissaan. Opettaja kertoo oppilailleen, että vuori tulee
antamaan vielä kolmannenkin ongelman ja että he vaihtavat rooleja niin, että jokainen ryhmän
jäsen saa tilaisuuden olla kielentäjä ja kirjoittaja.
Opettaja laittaa oppilaat valitsemaan roolinsa ja ottamaan heidän rooliinsa kuuluvat symbolin:
lelupapukaijan tai kynän. Seuraavaksi hän laittaa oppilaansa laulamaan tai kuuntelemaan Helinän
yhteenlaskulaulun ja jälleen muistuttaa heitä sen säkeiden merkityksestä. Hän myös muistuttaa, että
heidän tulee työskennellä yhteistoiminnallisesti ja siitä, mitä se merkitsee.
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Oppilaat alkavat työskennellä ongelman 456+264 parissa. Kuten aikaisemminkin, opettaja
kiertelee oppilaiden keskuudessa tarkkaillen heitä ja tarjoten apua tarvittaessa.
Kun toinen ongelma on kokonaan valmis, opettaja pyytää oppilaita vaihtamaan roolejaan
kirjoittajana ja kielentäjänä keskenään ja antaa uuden ongelman: 358+328.
Kuten aiemmin, kun ryhmät saavat kolmannen ongelman valmiiksi, opettaja pyytää heitä
keskustelemaan pienissä ryhmissään, kuinka heidän äsken tekemänsä työ liittyy matematiikkaan,
jota he ovat aikaisemmin jossain muualla oppineet, ja kirjoittamaan vastauksiaan ylös. Kun pienet
ryhmäkeskustelut on käyty, opettaja voi tarvittaessa pitää koko luokalle yhteisen keskustelun, jossa
oppilaat kertovat ajatuksistaan.
Kun keskustelu on käyty loppuun, opettaja jatkaa Velhon tarinaa.
Kuten aikaisemminkin, Mietteliäs vuori tarjoaa vapauden tai toteuttaa toiveen. Bondo valitsee, että
Mietteliäs vuori vapauttaa Zunkin. Sitten…Kuuluu murtuvan kiven ääni ja Zunk putoaa
kiviseinästä. Zunk on ilkeän noidan hahmossa, jonka velho, joka kyllästyi sen leikkimielisyyteen,
antoi hänelle. Zunk katsoo Gandalfia, Helinää, Hipsua ja Bondoa ja alkaa sihahdella taikakirouksia.
”Gandalf, gum, gam, gibble”, hän sanoo ja muuttaa Gandalfin isoksi kiemurtelevaksi madoksi.
”Hipsu, gum, gam, gibble”, hän sanoo ja muuttaa Hipsun isoksi kiemurtelevaksi madoksi. Helinä
lentää nopeasti pois näkyviltä ja piiloutuu. ”Bondo, gum, gam, gibble!”, huutaa Zunk ja muuttaa
Bondon madoksi. Sitten hän menee Bondo-madon luokse ja suuri nautinnon ilme kasvoillaan
kohottaa jalkansa valmiina litistämään Bondon.
Mutta Helinä toimii ensin. Hän valmistautuu sanomaan joitakin taikasanoja. (Opettaja näyttää
merkin ja oppilaat taikataputtavat) ”Ding, bing, ping, swing Zunk” (lisää taputusta). Helinä
muuttaa Zunkin takaisin koiranpentumaiseksi itsekseen. Sitten hän muuttaa Gandalfin, Hipsun ja
Bondon takaisin omaksi itsekseen.
Zunk juoksee välittömästi Bondon luo häntä heiluen ja päästäen vikiseviä ilonääniä nähdessään
vanhan emäntänsä. Bondo nostaa Zunkin ylös ja antaa sille halauksen. Zunk alkaa nuolla Bondon
kasvoja. Mutta ennen kuin mitään muuta tapahtuu, vuori alkaa jyristä ja paukkua.
Kotitehtävän jako (ks. tehtävä 4 liite 1)

Viides päivä
Tämä on Velhon tarinan viimeinen päivä. Oppilaat siirtyvät lukualueelta 1-100 lukualueelle 1-1000.
Allekkain yhteenlaskun algoritmiin liitetään kaksi muistinumeroa eli muistinumero tulee sekä
kymmeniin että satoihin.
Oppilaita halutaan valmistaa laskemaan moninumeroisilla luvuilla allekkain käsitteellisellä tasolla
ilman apuvälineitä. Lisäksi kolminumeroisilla luvuilla allekkainlaskemisen lisäksi laskeminen
halutaan ulottaa moninumeroisiin laskuihin rahalla ja varmistaa, että oppilaat tietävät, mitä tehdä
kun lasku sarakkeessa päättyy nollaan.
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Kuten edellisenä päivänä, vuori ilmoittaa: ” Toimitaan kahden velhon ryhmissä niin, että toinen
velhoista on puhuva papukaija ja toimii kirjoittavana gorillana.” Sitten vuori esittää ongelman
rahaongelman 568+226 jalokivillä luolan seinällä. Eurot ilmestyvät satojen senttien
neliömuodostelmina (jotka on tehty opaaleista ja smaragdeista), kymmenien senttien jonoina (jotka
on tehty hopeasta ja rubiineista) ja yhden sentin yksittäisinä taidokkaasti kaiverrettuina ja timantein
koristeltuina jadepalasina. Tältä yhteenlaskupohja näyttää.

KUVA 1.20
Oppilaat keskustelevat, kuinka paljon rahaa seinällä on ja huutavat vastauksensa yhteen ääneen.
Helinä ja Gandalf sytyttävät tähdet ja kuun (oppilaiden taikataputuksen avulla) ja päättävät toimia
puhuvana papukaijana ja kirjoittavana gorillana. Oppilaat laulavat Helinän yhteenlaskulaulun,
keskustelevat yhteenlaskemisesta ja lähettävät telepaattisesti ajatuksiaan velhoille. Telepaattisesti
lähetettyjen ajatusten avulla velhot kuvailevat Zunkille kuinka lasketaan yhteen ja ovat sitä mieltä,
että joka kerran kun he etsivät sanoja kuvaillakseen yhteenlaskua, he auttavat myös omaa
ymmärrysprosessiaan. Helinä ja Gandalf taikovat itsensä puhuvaksi papukaijaksi ja kirjoittavaksi
gorillaksi (oppilaiden taputuksen avulla) ja opettaja näyttää, kuinka seinän ongelma ratkaistaan.
Sitten opettaja pyytää oppilaitaan ratkaisemaan kaksi ongelmaa kahden hengen pareissa. Kun
oppilaat ratkaisevat ensimmäistä ongelmaa, 177+277, he esittävät Hipsua ja Bondoa. Ratkaistessaan
toista ongelmaa, 389+151, he puolestaan esittävät olevansa Helinä ja Gandalf. Ongelmia
ratkaistessa toinen oppilas toimii kirjoittajana kirjaten numeroita tehtävämonisteeseen ja toinen
kielentäjänä. Ensimmäisen ongelman jälkeen oppilaat vaihtavat roolejaan kirjoittajana ja
kielentäjänä.
Kun oppilaat saavat ongelmansa valmiiksi, kaikki katoaa luolasta maagista kivikynää lukuun
ottamatta. Opettaja jatkaa tarinaa:
Sitten Mietteliäs vuori pamahtaa kolme kertaa kovaäänisesti ja sanoo: ”Helinä ja Gandalf, puhuva
papukaija ja kirjoittava gorilla, laskekaa yhteen seinällä 345 ja 456.” Sitten vuori hiljenee.
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Gandalf sanoo: ”Ihan kuten ajattelinkin, nyt meidän täytyy laskea yhteen ilman yhteenlaskupohjan
apua. Muista nuo numerot: 345 ja 456. Helinä, haluatko olla papukaija vai gorilla?”
Helinä vastaa: ”Minä voin olla papukaija ja sinä puolestaan gorilla. Mutta mitä me teemme?”
”Niin”, yhtyvät Bondo ja Hipsu keskusteluun, ”mitä me teemme, kun meillä ei ole
yhteenlaskupohjaa?”
”Sehän on helppoa”, sanoo Gandalf, ”teeskennellään vain, että yhteenlaskupohja on seinällä ja
laitetaan numerot sen näkymättömiin laatikoihin ja ellipseihin! Helppo homma! Katso vaikka
seinälle. Etkös voikin nähdä yhteenlaskupohjan seinällä? …Näetkö?…Siinä on kaksi pientä
laatikkoa ylhäällä ja kuusi suurempaa laatikkoa keskellä…Viiva ja tulosalue on niiden alla. Kaikki
on järjestettynä siisteihin sarakkeisiin ja kuten laulussa sanottiin, voimme laskea yhteen sarake
sarakkeelta. Muista vain Helinän yhteenlaskulaulu ja kuvittele yhteenlaskupohja eteesi.”
Oppilaiden taputuksien avulla Helinä ja Gandalf muuttavat itsensä puhuvaksi papukaijaksi ja
kirjoittavaksi gorillaksi. Opettaja näyttää nyt kuinka uusi ongelma lasketaan ilman
yhteenlaskupohjaa. Opettaja kirjoittaa yhteenlaskun liitutaululleen.
Sitten Helinä puhuu: ”Me laskemme yhteen 345 ja 456, joten meidän täytyy ensin kirjoittaa ylös
nämä numerot, yksi toisen päälle, ykköset ykkösten päälle, kymmenet kymmenten päälle ja sadat
satojen päälle.”
Kun Helinä on sanonut tämän, kirjoittava gorilla Gandalf (opettaja) kirjoittaa ongelman seinälle
taikakynällään.
Sitten puhuva papukaija Helinä sanoo: ”Vedä numeroiden alle viiva, joka erottaa laskun
vastauksesta ja laita yhteenlaskumerkki alemman luvun vasemmalla puolelle.” Gandalf (opettaja)
tekee tämän ja velhot ovat valmiita aloittamaan.

KUVA 1.21
Höyhenpeitteinen Helinä sanoo sitten: ”Ensiksi me lisäämme ykköset. 5 ykköstä plus 6 ykköstä on
yhteensä 11 ykköstä. Se tarkoittaa samaa kuin 1 kymmen ja 1 ykkönen. Niinpä me kirjoitamme 1
ykkösten sarakkeen alapuolelle ja siirrämme yhden kymmenen kymmenten sarakkeen yläpuolelle ja
kirjoitamme sen.” Samalla Gandalf on työssä ja kirjoittaa luolan seinään kaiken, mitä Helinä sanoo.
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KUVA 1.22
Opettaja jatkaa ongelmaa tähän tapaan kunnes se on valmis. Tältä seinä näyttää nyt.

KUVA 1.23
Seuraavaksi on Hipsu ja Bondon vuoro. Tai oikeastaan te lapset teette vuoron heidän puolestaan.
Opettaja on nyt sekä kertonut että näyttänyt, miten vuoren viimeisin tehtävä ratkaistaan. Hän on
sekä antanut kognitiivisen kartan prosessille että mallintanut toivottua käytäntöä sillä tavalla, että
oppilaat näkevät, miten kirjoitus tapahtuu, kuulevat, miten matemaattinen ajattelu on kielennetty ja
ymmärtävät kirjoituksen ja kielentämisen vastaavuuden.
Opettaja antaa oppilailleen seuraavat kaksi tehtävää suullisesti. Ne ovat 484+217 ja 284+247.
Oppilaat työskentelevät pareittain ja kuten aikaisemminkin, toinen toimii kirjurina ja toinen
kielentäjänä ja he vaihtavat rooleja tehtävien välillä. Tällä kerralla he kuitenkin kirjoittavat
puhtaalle paperille.
Kun oppilaat saavat tehtävänsä valmiiksi, opettaja jatkaa tarinaa:
Sitten Mietteliäs vuori pamahtaa kolmesti ja sanoo: ”Tässä teille velhoille vielä viimeinen ongelma:
567+678.” Jokainen teistä työskentelee yksin, sitten vertaatte tuloksianne keskenänne ja kerrotte
minulle vastauksen.” Yhtäkkiä kuuluu kirskuva ääni ja luolan lattiasta kohoaa neljä kivipöytää, yksi
kunkin velhon eteen. Jokaisella pöydällä on kivilevy ja taikakynä. Jokaisen pöydän luota kuuluu
äkillinen trumpetin ääni. Sitten vuori hiljenee.
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Gandalf sanoo: ”Luulenpa, että meidän jokaisen täytyy ratkaista ongelma itsekseen. Luultavasti
meidän täytyy todistaa vuorelle, että jokainen meistä osaa yhteenlaskea. Tehtäviin, velhot ja
muistakaa, että meidän tulee verrata vastauksiamme sitten, kun olemme valmiita! Muistakaa
tehtävä, 567+678. Se on aika kinkkinen, mutta olen varma, että me jokainen selviydymme siitä.
Muistakaa vain, että kun aloitat tekemään jotakin, tee se loppuun asti.”
Opettaja on nyt esittänyt oppilailleen tehtävän. Jokaisen oppilaan täytyy nyt selviytyä tehtävästä
itsenäisesti, pelkällä paperilla, puhuen itsekseen mielessään samalla kun kirjoittaa. Kun oppilaat
ovat valmiita, he tarkastavat työnsä, kielentämisensä ja vastauksensa yhdessä parinsa kanssa ja
auttavat pariaan tarpeen vaatiessa. Opettaja seuraa oppilaiden työtä.
Kun työt on tehty, oppilaat lähettävät telepaattisesti vastauksensa velhoille Mietteliäälle vuorelle
(taputuksien avulla). Ensin he lähettävät vastauksensa (1245) huutamalla sen yhteen ääneen. Sitten,
istuttuaan hiljaa ja mietittyään sitä, mitä he olivat tehneet, he hiljaisesti lähettävät ajatuksiaan
yhteenlaskemisesta.
Sitten, kuten aikaisempinakin päivinä, opettaja laittaa oppilaat keskustelemaan pienissä ryhmissä
siitä, miten tällä kerralla tehty matematiikkaa muistuttaa sitä matematiikkaa, jota he ovat
aikaisemmin jossain muualla oppineet. Tätä seuraa koko luokan yhteinen keskustelu.
Keskustelun jälkeen opettaja jatkaa tarinaa:
Heti kun tehtävä on ratkaistu ja kaikki velhot ovat samaa mieltä sen vastauksesta, huoneen väri
välkehtii kullasta hopeaan ja violettiin yhä uudelleen ja uudelleen usean minuutin ajan samalla kun
pöydät, kynät ja kivilevyt katoavat valtavaan kuplivaan suihkulähteeseen. Sitten Mietteliäs vuori
paukahtaa kolme kertaa ja sanoo: ”Oikein hyvä, pikku velhot. Voitte nyt joko lähteä vapaana ja tai
toivoa minkä tahansa toiveen, joka on minun toteutettavissani.”
Gandalf vastaa: ”Vapauta meidät luolastasi!”
Samassa kun hän sanoo tämän, Mietteliäs vuori alkaa ääntelehtiä purkautuvan tulivuoren tavoin.
Kaikki velhot liikahtelevat pelokkaana rykelmänä ja Zunk hyppää Bondon syliin. Heidän jalkojensa
alla luolan lattia alkaa sulaa laavaksi, joka alkaa pulputtaa kuin kattila täynnä punaista nestemäistä
kiveä. Jostain maagisesta syystä se ei kuitenkaan polta heidän jalkojaan tai käristä heitä. Yhtäkkiä
luolan katto avautuu tulivuoren kraatterin muotoon ja sininen taivas näkyy heidän yläpuolellaan.
Viimein sula laava heidän jalkojensa alla purkautuu vuoren ytimestä ja nostaa velhot ylös vuoren
reunalle. Sitten, yhtäkkiä, velhot syöstään ulos taivaalle kuin kanuunan kuulat kanuunasta kun
Mietteliäs vuori purkautuu ja sylkee savua, laavaa ja heidät taivaalle.
Samassa, kun heidät syöstään taivaalle, Gandalf ja Helinä muuttavat itsensä jättiläiskokoisiksi
kotkiksi taikasanoillaan: (opettaja näyttää merkin ja oppilaat taikataputtavat) ”Eagle, agle, oggle,
ungle” (lisää taputusta). Gandalf lentää Hipsun alle ja Hipsu laskeutuu hänen selkäänsä. Helinä
syöksyy Bondon alle ja Bondo ja Zunk, joka on Bondon sylissä, laskeutuvat Helinän selkään. Sitten
kaksi velhomaista kotkaa lentävät lasteineen pois Mietteliäältä vuorelta samalla kun tulivuoren
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purkaus laantuu ja kraatteri sulkeutuu niin, että näyttää siltä kuin vuori ei olisi koskaan ollutkaan
tulivuori.
Gandalf raakkuu Helinälle kotkan äänellä: ”Seuraa minua kotiini. Se on lähempänä kuin sinun
kotisi!” Ja niin kaksi kotkaa lentävät Gandalfin kotiin.
Kun he saapuvat Gandalfin kotiin, kotkat laskevat lastinsa alas ja muuttavat itsensä normaaliin
muotoon Gandalfiksi ja Helinäksi. Zunk haukkuu kovaäänisesti kertoakseen kaikille, että se on
nälkäinen. Kaikki muutkin ovat samaa mieltä. He menevät Gandalfin ruokasaliin ja Gandalf luo
heille suurenmoisen päivällisen muuttamalla tomun ruuaksi. Heillä on paljon ruokaa, sillä
Gandalfin talossa on paljon tomua. Ja mikä suurenmoinen ateria se onkaan: kasoittain lihaa ja
vihanneksia, mutta parasta siinä on jälkiruoka. Kolme suurenmoista jäätelöjälkiruokaa, joista
jokaisessa on ilotulitusraketteja ja joiden sisältä kuuluu musiikkia.
Kun ateria on saatu päätökseen, kolme velhoa ja koiranpentu lähtevät Gandalfin luota palatakseen
omiin koteihinsa.
Ja tähän tarina loppuu.
Kotitehtävän jako (ks. tehtävä 6 liite 1)
Tähän ei kuitenkaan lopu allekkainlasku. Oppilaat harjoittelevat vielä laskemista opettajansa
johdolla muun muassa erilaisilla toimintamateriaaleilla.
Myöhemmin Gandalf lähettää luokalle Helinälle osoitetun kirjeen, joka kuvailee erilaisia tapoja
laskea yhteen, joita hän oli löytänyt matkustellessaan ympäri maailmaa. Opettaja esittelee nämä
vaihtoehtoiset algoritmit oppilaille muiden kulttuurien tapoina yhteenlaskea ja auttaa oppilaita
selkiyttämään ja syventämään ymmärrystään heille opetetun tavan suhteen. Tässä on kopio
kirjeestä.
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KUVA 1.24

