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Tämä tutkimus on osa Matematiikan oppimateriaalin tutkimuksen (MOT) hanketta. Tutkimuksen
tarkoituksena oli analysoida Matematiikkaa 1b -oppikirjaa, opettajan opasta sekä opettajan oppaan
lisämonisteita. Oppimateriaalia tutkittiin MOT -hankkeen yhteisten tutkimustehtävien kautta. Tut-
kimustehtävät olivat:

1. Millaisia ovat matematiikan oppimateriaalien harjoitustehtävät?
2. Miten matematiikan oppimateriaali tukee oppilaan matemaattisen osaamisen kehit-

tymistä?
3. Miten matematiikan oppimateriaali vastaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

ta 2004?
Lisäksi tutkijat asettivat oman tutkimustehtävänsä:

4. Miten Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin tulokset eroavat muista alkuopetuksen MOT -
hankkeen pro gradujen tuloksista?

Tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä, jotta aineiston analysointi
olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista. Oppimateriaalia tutkittiin sisällönanalyysin keinoin ja har-
joitustehtävien määrällisen luokittelun avulla.

Tutkimuksessa selvisi, että oppimateriaalissa oli melko tasaisesti kaikkien kognitiivisten taso-
jen tehtäviä. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin tehtävätyypit erosivat muista ensimmäisen luokan
kirjasarjoista. Ero oli huomattavissa erityisesti sievennys- ja tuottamistehtävien osalta. Oppimateri-
aalista löytyi kaikki matemaattisen osaamisen piirteet. Oppimateriaalissa korostui proseduraalinen
sujuvuus, käsitteellinen ymmärtäminen, mukautuva päättely ja strateginen kompetenssi. Tämä
poikkeaa muista MOT -hankkeen ensimmäisen luokan oppimateriaaleista, joissa korostuu prosedu-
raalinen sujuvuus ja käsitteellinen ymmärrys.

Oppimateriaali oli perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukainen. Yksinään
oppikirjan täyttäminen ei vastaa kaikkia tavoitteita ja sisältöjä. Varga-Neményi -menetelmän nou-
dattaminen ja opettajanoppaan ohjeiden hyödyntäminen oppikirjan ohella vastaavat tavoite- ja sisäl-
tönormeihin.

Tuloksista voi päätellä, että Matematiikkaa 1b -oppimateriaali vaikuttaa monipuolisemmalta
kuin muut MOT -hankkeen alkuopetuksen matematiikan oppimateriaalit. Mielestämme oppimateri-
aali innostaa yritteliäisyyteen, koska oppilas pääsee tekemään itse erilaisilla välineillä matematiik-
kaa. Matematiikkaa 1b -oppimateriaali kehittää matemaattista ajattelua monipuolisuutensa ja Varga-
Neményi -opetusmenetelmän myötä.

Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisi olla projektityöskentelyn omainen tutkimus Hämeenlinnan
normaalikoululla Varga-Neményi -menetelmän käytöstä alkuopetuksessa. Toinen jatkotutkimusaihe
voisi olla toiminta- tai tapaustutkimus kahden alkuopetusluokan välillä. Toinen luokka opiskelisi
Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukaisesti. Tutkimuksessa seurattaisiin opettajan havainnollis-
tamista ja oppilaiden välineiden käyttöä.

Avainsanat: Varga-Neményi -opetusmenetelmä, matematiikka, alkuopetus, oppimateriaali
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1 JOHDANTO

Varga-Neményi -menetelmä on 2000-luvulla tullut tunnetummaksi opettajien keskuudessa lehtien

ja tutkimusten1 kautta. Tutkimuksista voi lukea Varga-Neményi -menetelmän tai unkarilaisen ma-

tematiikan kokeiluista ja tuloksista, mutta suuremmalle osalle opetusalan ammattilaisista tämä me-

netelmä on lähes tuntematon. Oma kiinnostuksemme unkarilaiseen matematiikkaan nousi matema-

tiikan opintojen myötä Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. Huomasimme, että matematii-

kan tunti ei ole välttämättä pelkästään hiljaista työskentelyä. On olemassa menetelmiä, joiden kautta

matematiikka pääsee elämään. Varga-Neményi -menetelmän mukaisia kursseja pidetään Suomessa

joillakin paikkakunnilla. Kursseja ohjaavat matematiikan opetuksen alalla ansioituneet opettajat2.

Matematiikan oppimateriaalin tutkimus eli MOT -hanke aloitettiin vuonna 2005 Tampereen

yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa Hämeenlinnassa. Hankkeen tavoitteena on

Arvioida (tiettyjen yhteisten kriteerien avulla) opetussuunnitelman perusteiden

2004 mukaan laadittua matematiikan oppimateriaalia ja tuottaa riippumaton ar-

vio niiden vahvuuksista ja heikkouksista tietyistä valituista näkökulmista.

(http://www.joutsenlahti.net/mot.pdf)

Oppimateriaalitutkimuksen kohteena olivat kolmen kustantajan oppimateriaalit: Laskutaito

(WSOY), Matikkamatka (Tammi) ja Tuhattaituri (Otava). Hankkeeseen osallistui 13 opiskelijaa,

jotka tutkivat eri luokka-asteiden oppimateriaalia tai tuottivat uutta oppimateriaalia omissa pro

gradu -tutkielmissaan. Korvenoja ja Laaksonen tutkivat esikoulun matematiikan oppimateriaaleja,

Ritvasalo ja Vuorinen peruskoulun ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaaleja, Aromaa

toisen luokan, Ollikainen ja Rossi kolmannen luokan, Kautto ja Riihiaho neljännen luokan, Saari-

nen ja Tuominen viidennen luokan ja Pispa ja Rantanen kuudennen luokan oppimateriaaleja.

Näin valmistui vuosina 2006–2007 kahdeksan pro gradua, yksi jokaista luokka-astetta kohden

ja esiopetukseen omansa. MOT -hankkeen vaihtoehtoisena tavoitteena oli tuottaa myös uutta ma-

tematiikan oppimateriaalia ja kokeilla sitä, minkä tuotoksena valmistui Hytin (2007) tutkimus op-

1 Matematiikkalehti Solmu mm. 2/2008; Räty-Zaborszky (2006); Tikkanen (2008)
2 Ikäheimo H; Lampinen A; Näätänen M; Puumalainen K; Risku A-M; Tikkanen P.

http://www.joutsenlahti.net/mot.pdf
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pimateriaalin tuottamisesta ja kokeilusta algoritmin opetuksesta tarinankerronnan avulla (storytel-

ling).

Varga-Neményi-yhdistys ry julkaisi vuoden 2008 marraskuussa uuden oppikirjan: Matema-

tiikkaa 1b. Tätä kautta meille avautui tilaisuus tutustua Varga-Neményi -menetelmään ja analysoi-

da sen oppimateriaalia. Olemme osallistuneet myös Varga-Neményi-yhdistyksen järjestämille

kursseille. Tutkielmamme jatkaa MOT -hanketta omalta osaltaan Varga-Neményi -oppimateriaalin

tutkimisella. Tutkimuksessamme pyrimme vastaamaan kysymyksiin: ”Minkälaisia ovat matema-

tiikan oppimateriaalien harjoitustehtävät?, Miten matematiikan oppimateriaalit tukevat oppilaan

matemaattisen osaamisen piirteiden kehittymistä?, Miten matematiikan oppimateriaalit vastaavat

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 tavoite- ja sisältönormeihin?, Miten Mate-

matiikkaa 1b -oppimateriaalin analyysin tulokset eroavat muista alkuopetuksen MOT -hankkeen

pro gradujen tuloksista?”

Tutkimuksessamme avaamme aluksi keskeisimpiä käsitteitä ja teorioita sekä Varga-Neményi

-opetusmenetelmän periaatteita. Tutkimusmetodinamme käytämme sisällönanalyysia. Tutkielman

näkökulma on koulussa opetettava matematiikka eli koulumatematiikka.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Tässä kappaleessa esittelemme tutkimuksellemme keskeisimpiä käsitteitä, kuten oppimateriaalia ja

oppikirjaa. Lisäksi kuvaamme tutkimuksemme tärkeimpiä taustoja ja oppimiskäsityksiä.

2.1 Oppimateriaali ja oppikirja

Oppimateriaalilla tarkoitetaan kaikkea opetuksen apuna olevaa materiaalia, jonka avulla voidaan

saavuttaa oppimisen tavoitteet. Oppimateriaalit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: kirjallinen op-

pimateriaali (kirjat, opettajan opas, monisteet, sanomalehdet), visuaalinen oppimateriaali (multi-

mediaesitykset, diat), auditiivinen oppimateriaali (cd-levyt, äänitteet), audiovisuaalinen oppimate-

riaali (elokuvat, koulutelevisio) ja muu oppimateriaali (esineet tai tietokoneohjelmat). (Määttä

1984, 1-2.) Heinonen (2005, 30) määritteli tutkimuksessaan oppimateriaalin: oppikirjaksi, oppi- tai

tehtäväkirjaksi, tehtäväkirjaksi, opettajan materiaaliksi tai muuksi oheismateriaaliksi (mm. cd-

romit, verkkopohjaiset oppimisympäristöt). Oppikirjalla on kuitenkin vahva asema oppimateriaali-

na opetuksessa, joten avaamme oppikirjan käsitettä tarkemmin.

Oppikirjalla tarkoitetaan teosta, joka on varta vasten laadittu opetustarkoituksiin (Lappalainen

1992, 11). Kouluhallitus tarkisti oppikirjojen käsikirjoitukset vielä 1980-luvulla ja antoi luvan pai-

natukseen vain, jos kriteerit täyttyivät. Nykyään oppimateriaalien asema ja vaatimustaso ovat

muuttuneet, eikä kouluhallitus tarkista enää käsikirjoituksia. Opetussuunnitelma antaa kehykset

oppiainekselle, jonka pohjalta luodaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat. (Perkkilä 2002, 46–47.)

Oppikirjojen kustantajat luettavat asiantuntijoilla materiaalin, mikä on apuna arvioinnissa ja oppi-

kirjan muokkaamisessa (Ahtineva 2000, 35). Oppikirja ei tarkoita samaa asiaa kuin opetussuunni-

telma, vaan oppikirja on lähinnä vain suunnitelma, millä tavalla opetussuunnitelmaa voitaisiin to-

teuttaa opetuksessa. (Räty-Záborszky 2006, 18.)

Oppikirjalla on tärkeä rooli oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksessa, koska oppikirja kertoo

mitä on tärkeää oppia. Tämä tarkoittaa sitä, että oppikirja ei ole suinkaan neutraali. (Mikkilä-

Erdmann ym. 1999, 436.) Oppikirjojen asema on Suomessa ollut hyvin vahva ja usein oppikirjat

ohjaavat opetuksen kulkua, esimerkiksi opettajan oppaan valmiit tuntiohjeet. (Perkkilä 2002, 45;

ks. myös Ahtineva 2000, 45.) Tämä koskee kaikkia oppikirjoja, ei pelkästään matematiikan ope-
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tusta. Suomalaista opetusta on kuvailtu oppikirjakeskeiseksi, jolla tarkoitetaan riippuvuutta oppi-

kirjasta opetuksessa. Oppikirjakeskeisyydelle voi löytyä useita syitä: kirjallista opetusta korostava

traditio, standardoidun opetussuunnitelman painotus ja yhdenmukaistamispyrkimys, jolla tavoitel-

laan tasa-arvoa. Nämä ovat syitä, jotka voivat olla syynä sille, että oppikirjan asema on ylikorostu-

nut. (Mikkilä-Erdmann 1999, 437.)

Oppikirjojen tehtävät ohjaavat oppilaista monenlaisiin toimintoihin: tiedon hankintaan, vertai-

luun, soveltamiseen ja tulkintaan. Tehtävien vaativuutta voidaan arvioida niiden syvyyden ja laa-

juuden mukaan. Alhaisinta prosessoinnin tasoa edustavat tehtävät, joissa oppiaines pitää opetella

ulkoa, esimerkiksi kertotaulu. Rutiiniopetuksella on vieläkin vahva sija koulussa, vaikka ulkolukua

on vähennetty. Tietyt opetusmenetelmät ovat hyväksyttyjä yleisesti, esimerkiksi aakkosten opetta-

minen pelkästään mekaanisesti. (Ahtineva 2000, 41.)

Oppikirjat eivät ole pitkäikäisiä. Niiden keskimääräinen käyttöaika on 3-4 vuotta, mikä on ly-

hentynyt kilpailun takia. Vain hyvin laadukkaat oppikirjat jäävät pitkäksi aikaa pysyvään opetus-

käyttöön. (Lappalainen 1992, 14.) Opettajat päättävät viime kädessä mitä kirjasarjaa he käyttävät

tulevana vuonna, mikä lisää oppikirjakustantajien kilpailua, mutta myös lisää tarvetta oppimateri-

aalianalyysille. Mediassa3 on ollut syksyllä 2008 kirjoituksia siitä, että kouluilla on liian vanhoja

oppikirjoja. Kunnat antavat kouluille määrärahat, jotka käytetään oppimateriaalien hankintaan.

Kunnasta ja koulusta riippuu miten vanhoja oppikirjoja on käytössä.

2.2 Alkuopetus

Alkuopetus tulee erottaa esiopetuksesta, jolla tarkoitetaan 3-6-vuotiaiden tavoitteellista ja suunni-

telmallista kasvatusta. Esiopetuksen yhteydessä puhutaan varhaiskasvatuksesta, jonka laajentami-

sesta alkuopetuksen puolelle on keskusteltu. Raja esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä vaihtelee

kansainvälisissä vertailuissa. Suomessa kuitenkin alkuopetus on hyvin yksinkertainen käsite. Se

tarkoittaa 1. ja 2. luokan opetusta kouluopetuksen kokonaisuuden osana. (Brotherus ym. 1999, 27–

29.)

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 2004 pidetään varhaiskasvatuksen ja alkuopetuk-

sen yhteyttä tärkeänä. Siirtymä esiopetuksesta tulee olla ehyt ja johdonmukainen. Opetussuunni-

telman mukaan alimpien luokkien keskeisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää oppi-

mista ja työskentelyä varten. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 15.)

3 Mm. Turun Sanomat 2.9.2008 kirjoitti Lääninhallituksen moittineen Turun kaupunkia liian vanhoista oppikirjoista.
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3 ALKUOPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN
OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma tarkoittaa kapeimmillaan aine- tai tuntijakoa, mutta laajimmillaan koko kasva-

tuksen kenttää ohjaavaa näkemystä (Kalliomeri 2006, 27). On hankalaa antaa vain yhtä tiettyä ja

lyhyttä määritelmää tai vastausta opetussuunnitelman perimmäisestä tarkoituksesta, mutta moni

opetussuunnitelmateoreetikko4 pyrkii tuomaan oman käsityksensä kentälle. Seuraavaksi pyrimme

avaamaan opetussuunnitelman käsitettä A.V. Kellyn teorian mukaan ja perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden 2004 matematiikan opetussuunnitelmaa tarkemmin.

3.1 Opetussuunnitelman määrittelyä

Opetussuunnitelmasta käytettäviä määritelmiä on monenlaisia: koulutuksellinen, totaalinen, piilos-

sa oleva, suunniteltu ja vastaanotettu sekä formaalinen ja informaalinen opetussuunnitelma. Nämä

kaikki lähestymistavat löytyvät jokaisesta käsiteltävästä opetussuunnitelmasta. Koulutuksellisen

opetussuunnitelman avulla useimmiten määritellään opetuksen ja ohjauksen termit, tavoitteet sekä

opetuksen kohteet. Totaalinen opetussuunnitelma ei rajaudu pelkästään valtakunnalliseen opetus-

suunnitelmaan, joka annetaan opetusta varten, vaan se viedään myös kouluun, jossa oppilaat vas-

taanottavat sen. (Kelly 2004, 2-8.)

Piilo-opetussuunnitelmalla tarkoitetaan sitä, miten koulun rutiinien, toimintatapojen ja materi-

aalien kautta oppilaat oppivat esimerkiksi sosiaalisia rooleja. Opettajalta vaaditaan vastuuntuntoa,

koska oman käytöksensä tai mahdollisen materiaalin avulla hän voi tuoda esille erilaisia arvoja tai

käsityksiä maailmasta. Neljäs opetussuunnitelma, suunniteltu opetussuunnitelma, on tehty tietoi-

sesti, mutta vastaanotetulla tarkoitetaan oppilaitten kokemusten realiteettia. (Kelly 2004, 5-7.)

Opetussuunnitelman ulottuvuuksia voidaan vielä tarkastella formaalisena ja informaalisena.

Formaalinen tarkoittaa koulussa tapahtuvaa, kun taas informaalinen merkitsee jatkuvaa oppimista

koulun ulkopuolella. Tämä oppiminen tapahtuu esimerkiksi harrastuksissa, kotona, kaduilla, tele-

visiota katsellessa. Opetussuunnitelma voidaan ymmärtää näin ollen monella eri tavalla sen ulottu-

4 mm. Kelly (2004), Tyler (1989), Apple (2004), Cubain (1992)



6

vuuksien kautta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 on asiakirja, joka pitää sisäl-

lään usean ulottuvuuden. Huomioitavaa on se, miten opettaja ja lapset vaikuttavat sen toteutumi-

seen. Opetussuunnitelma ei koskaan pääse sellaisenaan oppilaan ajatteluun, vaan siihen vaikuttavat

kulttuuri, opettaja, oppilas ja muu ympäristö. Opetussuunnitelman toteutumisesta ei näin ollen voi-

da mitata suoraan opetuksesta, koska siihen liittyvät niin monet eri asiat.

3.2 Matematiikan opetussuunnitelma

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 2004 (2004, 155) mukaan matematiikan tehtävänä on

tarjota edellytyksiä matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisen käsitteiden sekä ratkai-

sumenetelmien oppimiseen.  Opetus kehittää oppilaan luovaa ajattelua ja ohjaa oppilaan löytämään

ongelmia ja ratkaisemaan ne. Matematiikka vaikuttaa oppilaan kokonaisvaltaiseen kasvamiseen,

joten se on nähtävä laajana kokonaisuutena. Matematiikan opetuksen tulee olla konkreettista, jol-

loin se luo yhteyksiä oppilaan kokemuksien ja uusien abstraktien järjestelmien välillä. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelma 2004, 155.) Opetussuunnitelmasta voidaan huomata, että siinä on hyvin

otettu huomioon kaikki lapsen kehitystä ja matemaattista ajattelua koskevat teoriat.

Alkuopetuksessa opetussuunnitelman tavoitteet tähtäävät matemaattisen ajattelun kehittämi-

seen, keskittymiseen, kuuntelemiseen, kommunikoinnin harjaannuttamiseen ja kokemusten saami-

nen matemaattisen käsitteiden ja rakenteiden perustaksi. Näillä tavoitteilla voidaan luoda perusta

tuleville vuosiluokille, joilla edetään matematiikassa abstraktimpaan suuntaan. Tavoitteissa pide-

tään tärkeänä sitä, että oppilas kykenee kielentämään probleemat ja pystyy esittelemään ne muille

oppilaille sekä opettajalle. Tällä pyritään rakentamaan siltaa puhutun ja kirjoitetun kielen välille.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 155.) Opetussuunnitelmasta ei löytynyt ta-

voitteita matematiikan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Sosiaalisuuden kehittäminen on näin ollen opet-

tajan menetelmätietoa, johon ei opetussuunnitelmassa puututa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 jakaa vuosiluokkien 1-2 sisällöt seuraaviin

pääkohtiin: Luvut ja laskutoimitukset, algebra, geometria, mittaaminen sekä tietojen käsittely ja

tilastot. Luvut ja laskutoimitukset pitävät sisällään lukujen ominaisuuksien ymmärtämistä, kym-

menjärjestelmän hallintaa, yhteen- ja vähennyslaskut sekä eri toimintatapojen hallintaa. Algebran

tavoitteet tähtäävät säännönmukaisuuksien löytämistä ja lukujonojen muodostamista. Geometrian

sisällöillä tavoitellaan tilan ja geometristen muotojen havainnointia, kaksi- ja kolmiulotteisten

muotojen tunnistamista, peruskäsitteiden hallintaa ja peilaamista. Mittaaminen pitää sisällään tiet-

tyjen mittojen hallintaa, välineiden käyttöä, vertailua ja arviointia. Tietojen käsittelyn ja tilastoin-
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nin tavoitteet ovat tietojen etsiminen, diagrammin lukeminen ja laatiminen. Sisällöt löytyvät tar-

kemmin eriteltynä liitteestä 1. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 158)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 löytyy arviointi vasta toisen luokan lo-

pulle (2004, 159–160). Arviointiin opetussuunnitelma antaa viittauksen oppilaan hyvän osaamisen

arvioinnista toiselle luokalle, mutta ensimmäiselle luokalle ei ole arviointiperusteita. Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2004 antaa tavoitteet opetukselle, joiden perusteella kunnat ja

koulut luovat oman opetussuunnitelmansa jokaiselle luokka-asteelle. Koulu ja luokanopettaja saa-

vat itse päättää opetuksestaan, mikä on autonomisempaa ja opetukselle ominaista. Tämä antaa

mahdollisuuksia, mutta myös kirjavaa käytäntöä arvioinnissa.

Alkuopetuksessa ei tulisi pelätä arkipäivän matemaattisia ongelmia, vaan niihin tulisi etsiä yh-

dessä erilaisia ratkaisumalleja (Ikäheimo & Risku 2004, 239). Alkuopetuksessa korostuu oppi-

misympäristön tärkeys, se että kaikki materiaalit ovat lähellä ja on tilaa opiskella. Näin oppilaan on

paljon helpompi orientoitua matematiikan opiskeluun. (Brewer 2001, 319.) Kommunikointi on

tärkeää alkuopetuksessa, jolloin vahvistetaan oppilaita oppijoina. Se, että opettaja pyytää oppilasta

kertomaan ajattelustaan kertoo siitä, että hänestä ja hänen ajatuksistaan välitetään. (Räty-

Záborszky 2006, 87.) Alkuopettajan ensisijainen tehtävä onkin luoda ympäristö, jossa on turvallis-

ta oppia, kokea onnistumisia ja saada tukea, kun matematiikka ei suju.
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4 MATEMAATTISEN OSAAMISEN
LÄHTÖKOHTIA

Oma käsityksemme matematiikasta perustui aikaisemmin siihen, miten ja millaista matematiikan

opetusta peruskoulussa ja lukiossa olimme itse aikanaan saaneet. Meille se merkitsi pitkään koulu-

tunneilla opetettavia matematiikan kirjatehtäviä sekä niiden mekaanista harjoittelua, missä puheel-

la ei ollut paljoa sijaa ja oikeita vastauksia oli vain yksi ja ainoa.  Kupari (1999, 25) huomauttaa,

että edellisen kaltaiset ajatukset matematiikan luonteesta edustavat matematiikan absoluuttista

näkökulmaa, joka on erittäin kapea-alainen. Absoluuttista näkökulmaa pidetään tänä päivänä erit-

täin puutteellisena käsityksenä siitä, mitä matematiikka todella on, kuinka sitä opitaan tai kuinka

sitä hyödynnetään arkielämässä. Kupari (1999, 25) näkee absoluuttisen näkökulman ahtaaksi ja

erittäin merkittäväksi ongelmaksi, koska se ohjaa koulun matematiikkaa koskevia ratkaisuja kaikil-

la kouluasteilla.

4.1 Sosiokonstruktivistinen näkökulma

Matemaattisen tiedon sosiologisesta analyysistä on syntynyt vaihtoehtoinen kuvaus matematiikan

merkityksen ja sen luonteen ymmärtämiseksi. Se pohjautuu matemaatikkojen tapaan toimia, jossa

he näkevät matematiikan sekä henkisenä toimintana että sosiaalisena rakenteena.. Kupari (1999, 27)

lainaa Lakatoksen (1977) alkuperäistä teoriaa Thompsonin (1992) käsittelemänä, jonka mukaan

matematiikka ymmärrettäisiin tutkimusprosessina (coming to know), jolloin se hyväksyttäisiin ereh-

tyväisenä sosiaalisena rakenteena sekä inhimillisen keksimisen ja luomisen kenttänä. Tämä edustaa

fallibilistista näkökulmaa, jossa matematiikka on ihmisen keksimää ja siten siinä voi olla puutteita,

joita voidaan joutua korjaamaan aikojen saatossa, kuten muutakin ihmisten kehittelemää tiedettä.

Tällöin matematiikkaa ei nähdä valmiina tuotteena, vaan se sisältää hypoteeseja, todistuksia sekä

väitteiden kumoamisia. Tulosten pätevyyttä voidaan arvioida vain suhteessa sen hetkiseen sosiaali-

seen ja kulttuuriseen taustaan, koska tulokset ovat herkkiä kohteita muutoksille. Kupari (1999, 27)

myös kirjoittaa Hershin (1986) ajatuksesta, jossa matematiikan osaaminen on matematiikan tekemis-

tä, mille on tunnusomaista tekeminen, luovuus ja tuottavat prosessit.
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Berry ja Sahlberg (1995, 27) huomauttavat että, jos matematiikkaa pidetään vuorovaikutuksen

ja kommunikaation välineenä eli kielenä, on matematiikan oppimisessa suuri merkitys sosiaalisella

vuorovaikutuksella. Keskinäisen vuorovaikutuksen avulla, esimerkiksi selittämällä, väittelemällä

ja kyselemällä toisiltaan, pystyvät oppilaat samalla rakentamaan ja tarkentamaan omia tietoraken-

teitaan. Tämän merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskeltavana asiana on käsitteellisesti

kompleksisia asioita. (Mts.27.)

Tärkeä osa oppilaan käsitteenmuodostusprosessia on matemaattisen käsitteen kielentäminen

eli matemaattisen ajattelun tekemistä näkyväksi muille. Käytännössä tämä tarkoittaa kertomista

käsiteltävästä ilmiöstä omin sanoin muille joko suullisesti tai kirjallisesti. Selventämällä käsiteltä-

vän asian sisältöä muille, oppilas joutuu samalla pohtimaan käsitteen keskeisimpiä piirteitä, reflek-

toimaan sekä jäsentämään omaa matemaattista ajatteluaan. (Joutsenlahti 2003, 8.)

Kirjoitettu kieli eroaa puhutusta kielestä suuresti. Puhuttu kieli opitaan tiedostamatta, mutta kirjoi-

tettu kieli pakottaa toimimaan älyllisemmin ja tiedostamaan puhetapahtumaa. Kirjoituksen tavoit-

teet ovat abstraktimpia ja älyllisempiä kuin puhutun kielen motiivit. (Vygotski 1982, 179.)

Oppimisen ja tiedon rakentamisen yhteisesti katsotaan edustavan tiedonmuodostuksen sosio-

kulttuurista lähestymistapaa. Sosiaalinen konstruktivismi, josta käytetään myös nimitystä sosiokon-

struktivismi, on ihmisten välistä kommunikatiivista toimintaa ja vuorovaikutusta, jossa tiedonmuo-

dostusta ja oppimista ei voi erottaa sosiaalisesta, kulttuurisesta sekä historiallisesta kontekstistaan.

(Tynjälä 1999, 44.) Kupari (1999, 27) näkee tämän oppimiskäsityksen matematiikan opetuksessa

toimintamuotona, jonka tulee tarjota oppilaille aitoja ongelmia, mahdollisuutta päättelyyn, luovaa

ajattelua, tiedon keräämistä ja soveltamista, ideointia, kommunikointia sekä mahdollisuutta hypo-

teesien testaukseen kriittisen pohdinnan ja argumentoinnin avulla.

Sosiaalinen konstruktivismi antaa tärkeän teoreettisen perustan tarkastella matematiikan op-

pimista. Se ei kuitenkaan ole matematiikan opettamisen malli, vaan se on tietynlainen matematiik-

kanäkemys, jossa matemaattinen tieto nähdään muuttuvana. Tietyllä ajan hetkellä matematiikka on

sisäisesti hyväksyttyä ja se on kiinteästi yhteydessä ihmisen jokapäiväisiin toimiin kulttuurisessa

kontekstissaan. (Kupari 1999, 37–38.) Muun muassa Tynjälä (1999, 61–67) on hahmotellut asioita,

joita konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä seuraa käytännön opetustyöhön.

Kuparin (1999, 27) mukaan sosiokonstruktivistinen ajattelu on yleistynyt julkaisuissa, joissa

käsitellään matematiikan opetuksen ja opetussuunnitelman uudistamista. Myös Joutsenlahti (2005,

38) mainitsee, että vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa on painotettu sosiaa-

liseen konstruktivismiin perustuvaa oppimiskäsitystä, jota voidaan tällä hetkellä pitää oppimisen ja

opettamisen keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä.
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Koulutuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa elinkeinoelämään hyviä työntekijöitä,

minkä takia ryhmätyötaidot nousevat huomionarvoiseen asemaan. Ryhmän tuotos on monesti laa-

dukkaampi kuin sen osien summa. Työskenneltäessä yhdessä ajattelun taso nousee korkeammalle

saaden uusia ulottuvuuksia, joita yksilötyöskentelyssä ei ehkä saavuteta. Tärkeänä kysymyksenä

onkin, mittaammeko yksilön ajattelua vai hänen ajattelutaitoaan ryhmässä. (Joutsenlahti 2003, 7.)

4.2 Matemaattinen osaaminen

Lähestymme matemaattista ajattelua Jeremy Kilpatrickin, Jane Swaffordin ja Bradford Findellin

(2001, 116) matemaattisen osaamisen piirteiden (mathematical proficiency) kautta, mistä Joutsen-

lahti (2005, 96) on käyttänyt suomennosta matemaattinen osaaminen. Käytämme hänen suomen-

noksiaan myös matemaattisen osaamisen piirteistä. Kilpatrick ym. (2001, 117) on havainnollista-

nut kuviossa 1 matemaattisen osaamisen piirteitä viidellä narunpätkällä, jotka kietoutuvat yhdeksi

köydeksi. Yksi narunpätkä edustaa aina yhtä matemaattisen osaamisen piirrettä, joiden katsotaan

olevan tarpeellisia jokaiselle, jotta oppisi onnistuneesti matematiikkaa. Matemaattisen osaamisen

piirteitä ovat conceptual understanding (käsitteellinen ymmärtäminen), procedural fluency (prose-

duraalinen sujuvuus), strategic competence (strateginen kompetenssi), adaptive reasoning (mukau-

tuva päättely) ja productive disposition (yritteliäisyys). (Kilpatrick ym. 2001, 116.)

KUVIO 1. Matemaattisen osaamisen viisi piirrettä (Kilpatrick ym. 2001, 117).
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Narunpätkämallissa on kiinnostavaa se, kuinka konkreettisesti se kuvaa matemaattisen osaamisen

yhteenkietoutunutta rakennetta. Yhteenpunoutuneesta köydestä näkyy myös se, kuinka matemaat-

tisen osaamisen alku saattaa olla hankalaa, mutta kaikkien osa-alueiden aktiivisessa käytössä

osaaminen alkaa muuttua sujuvammaksi. Kilpatrickin ym. mukaan (2001, 117) se kuinka hyvin

oppijat ilmaisevat ja yhdistävät palasia toisiinsa eri osa-alueista on avaintekijänä siihen kuinka

hyvin he ymmärtävät sen ja voivat käyttää ongelmaratkaisussa apuna. Hän tähdentää, että narun-

pätkät muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden täytyy toimia yhdessä, jotta oppilas oppisi onnis-

tuneesti. Hän myös näkee oppimisen ilmiönä, jossa jokaisen narunpätkän ominaisuutta tulisi kehit-

tää vähitellen, mutta samanaikaisesti muiden kanssa. (Mts. 133.)

4.2.1 Käsitteellinen ymmärtäminen

Käsitteellinen ymmärtäminen (conceptual understanding) viittaa integroituun ja toiminnalli-

seen osa-alueeseen matemaattisessa ajattelussa. Tätä osa-aluetta kehittämällä oppilas oppii ratkai-

semaan vaikeampia mekaanisia ja sanallisia tehtäviä. Matemaattisten käsitteiden, suhteiden ja toi-

mintojen ymmärtäminen on myös käsitteellistä ymmärtämistä. Käsitteellisen ymmärryksen omaa-

va oppilas tietää enemmän kuin erillisiä faktoja ja metodeja. Hän ymmärtää, miksi tietty matemaat-

tinen kaava tai käsite on tärkeä, missä yhteydessä ja miten se on käyttökelpoinen. Käsitteellisen

ymmärryksen omaavalla oppilaalla tieto on järjestäytynyt kiinteäksi kokonaisuudeksi, jossa oppi-

las tietää matematiikasta järjestelmänä enemmän. (Kilpatrick ym. 2001, 118–119.)

Käsitteellinen ymmärtäminen mahdollistaa uusien asioiden oppimisen yhdistämällä uudet tie-

dot aikaisempiin sekä käyttämään niitä uusien ongelmien ratkaisemisessa. Tämä näkyy etenkin

sellaisten tehtävien ratkaisussa, joissa uutta asiaa sovelletaan vanhojen tehtävien ratkaisuun. (Mts.

118.)

Käsitteellinen ymmärtäminen tukee myös muistamista. Jos faktat ja metodit on opittu ymmär-

täen, niitä on helpompi käyttää ja muistaa. Ne pystytään rakentamaan myös helpommin uudelleen,

jos ne on unohdettu. Jos oppilas ymmärtää metodin, on epätodennäköisempää muistaa se väärin.

Hän tarkkailee mitä muistaa ja yrittää selvittää onko siinä järkeä. Hän saattaa yrittää selittää meto-

dia itselleen ja korjata sitä, jos se on tarpeen. (Mts. 118.)

Opettajat usein etsivät todisteita oppilaan konseptuaalista ymmärtämisestä kyvyllä kielentää

käsitteiden välistä yhteyttä, mutta oppilaat ymmärtävät käsitteitä ennen kuin he pystyvät niitä kie-

lentämään. Käsitteellisen ymmärtämisen tärkeänä indikaattorina on kyky havainnollistaa mate-

maattisia tilanteita eri tavoin sekä se, miten eri tapoja voidaan käyttää eri tarkoituksissa. (Mts.

118–119.)
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4.2.2 Proseduraalinen sujuvuus

Proseduraalinen sujuvuus (procedural fluency) tarkoittaa oppilaan tietoa eri menettelytavoista

sekä taitoa käyttää niitä erilaisissa tilanteissa joustavasti, huolellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksen-

mukaisesti. Oppilas ei kykene syventämään matemaattista ymmärtämystään eikä ratkaisemaan

ongelmia oikein, jos hänellä ei ole perustaitoa proseduraalisessa sujuvuudessa. Proseduraalinen

sujuvuus on taitoa valita ongelmaan soveltuva ratkaisumalli sekä apuvälineet sen ratkaisemiseksi.

(Kilpatrick ym. 2001, 121.)

Proseduraalista sujuvuutta tarvitaan erityisesti käsitteellisen ymmärtämisen tueksi, jotta oppi-

las esimerkiksi ymmärtäisi paikkajärjestelmän ja rationaalilukujen merkityksen. Proseduraalisen ja

konseptuaalisen tiedon yhteenpunoutuneisuus tukee myös samanlaisuuksien ja eroavaisuuksien

analysointia laskemiskäytäntöjen, kuten esimerkiksi kirjoitettujen menettelytapojen, laskun ratkai-

suprosessien, eroavaisuuksien, lopputulosten ja osamäärien välillä. Mitä paremmin oppilas näkee

matematiikan selkeänä, loogisena, ennakoitavana systeeminä, jossa on erilaisia kaavoja, sitä hel-

pommin hän osaa käyttää ja etsiä eri menetelmiä ongelman ratkaisemiseksi. (Mts. 121.)

Ongelmanratkaisussa käytettävien menetelmien tulisi olla tehokkaita ja niitä tulisi käyttää oi-

kein. Harjoittelemalla menetelmien käyttöä voi parantaa niiden tehokkuutta ja tarkkuutta. Esimer-

kiksi oppilas, jolla on rajallinen ymmärrys yhteenlaskussa, tarvitsee tavallisesti paperia ja kynää

laskeakseen yhteen 598 ja 647. Oppilas, jolla on enemmän ymmärrystä, tunnistaa, että 598 on vain

kaksi vähemmän kuin 600, jolloin hän lisää ensin 600 lukuun 647 ja sitten vähentää siitä kaksi.

(Mts. 123–124.)

Jos oppilaan proseduraalinen sujuvuus ei ole riittävän korkealla tasolla on oppilaan vaikea sy-

ventää ymmärtämystään matemaattisissa ongelmissa ja kaavoissa. Väärin ymmärretyt menetelmät

saattavat muodostua rasitteeksi oppilaalle, jolloin niistä pois oppiminen on hankalaa. Vaikka oppi-

las oppii oikean menetelmän, hän käyttää virheellistä menetelmää uuden, oikean, rinnalla. Vain

harjoittelun ja ajan myötä, oppilas lopettaa virheellisen menetelmän käytön. Oppimisesta tulee

tehokkaampaa, jos oppilas oppii heti alusta asti ymmärtämään mitä tekee. (Mts.123.)

Kilpatrick ym. (2001, 122) tuo julki esimerkiksi Wun (1999) ajatuksen siitä, että proseduraali-

nen sujuvuus ja konseptuaalinen ymmärtäminen nähdään usein kilpailevan huomiosta koulumate-

matiikassa. Tämänkaltainen asettelu laittamalla taidon vastaan ymmärtämistä luo väärän dikotomi-

an5. Käsitteellinen ymmärtäminen mahdollistaa erilaisten menetelmien oikean ja sujuvan käytön,

kun taas erilaisten menetelmien oikea käyttö vahvistaa oppilaan käsitteellistä ymmärrystä. (Mts.

122.)

5 kahtiajako
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4.2.3 Strateginen kompetenssi

Strateginen kompetenssi (strategic competence) viittaa oppilaan kykyyn muotoilla, esittää ja

ratkaista matemaattisia ongelmia. Tästä piirteestä on käytetty myös nimitystä ongelmanratkaisu tai

ongelmanmuotoilu. Tavoitteena tulisi olla, että oppilas osaisi itse asettaa matemaattisia ongelmia

sekä keksiä niihin ratkaisuja. Usein koulumatematiikan ongelmanratkaisutehtävät ovat tarkoin

määriteltyjä tuloksineen. Kuitenkin koulun ulkopuolella, oppilaan arjessa, ongelma täytyy muo-

dostaa itse ja sitten vasta käyttää matematiikkaa ongelmanratkaisuun. (Kilpatrick ym. 2001, 124.)

Oppilas, jolla on strategista kompetenssia, löytää vaivattomasti tehtävän ratkaisun kannalta

olennaisimmat osat. Rutiinitehtävissä ratkaisu perustuu aikaisempaan kokemukseen, mutta ei-

rutiininomaisissa tehtävissä oppilas joutuu keksimään oikean ratkaisumallin ja ratkaisemaan tehtä-

vän keksimänsä mallin avulla. Vahvan strategisen kompetenssin omaava oppilas hallitsee myös

monia erilaisia ratkaisutapoja matemaattisiin ongelmiin. Strateginen kompetenssi on ongelmanrat-

kaisua, jossa ratkaisumenetelmä ei ole selvä. Erilaisten ratkaisumallien sujuva käyttö liittyy hyvin

vahvasti kykynä proseduraaliseen sujuvuuteen. Strateginen kompetenssi ilmenee monien ratkaisu-

menetelmien joustavana käyttönä ei-rutiininomaisissa tehtävissä.  (Mts. 126–127.)

4.2.4 Mukautuva päättely

Pystyvyyttä ajatella loogisesti sekä sen yhteyttä käsitteiden ja tilanteiden välisiin suhteisiin kutsu-

taan mukautuvaksi päättelyksi (adaptive reasoning). Se sisältää myös reflektoinnin, selittämisen

sekä johtopäätösten todistamisen. Matematiikassa mukautuva päättely on kuin johtotähti, joka oh-

jaa oppimista pitäen kaiken kasassa. Jotta oppilas kykenee mukautuvaan päättelyyn, hänellä tulee

olla riittävä tietopohja, hän on ymmärtänyt tehtävän, tehtävä on tarpeeksi kiinnostava ja tehtävän

konteksti on tuttu. Mukautuvan päättelyn tärkeä piirre on kyky perustella omia valintojaan tietyn

ratkaisumallin käytössä. Oppilaan tulisi oppia perustelemaan ja selittämään matemaattisia ratkaisu-

ja johdonmukaisesti, mitä on muun muassa todistaminen. (Kilpatrick ym. 2001, 129–130.)

4.2.5 Yritteliäisyys

Yritteliäisyys (productive disposition) viittaa matematiikan luonteeseen, jossa se nähdään luontai-

sesti järkevänä, hyödyllisenä ja arvokkaana. Siihen yhdistyy myös usko ahkeruuden merkityksestä

omiin kykyihin -learning mathematics pays off. Oppilaan näkökulmasta se viittaa kykyyn nähdä

matematiikka mielekkäänä, hyödyllisenä ja järkevänä. Yritteliäisyys nähdään matemaattisten on-

gelmien ratkaisuprosessissa kykynä, joka yhdistelee ja valjastaa käyttöön muita matemaattisen
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osaamisen osa-alueita. Kun oppilas kokee matematiikan oppimisen mielekkäänä, kehittyvät samal-

la myös muut osa-alueet. Sitä järkevämmäksi matematiikka tulee mitä enemmän matemaattisia

käsitteitä oppilas ymmärtää. (Kilpatrick ym. 2001, 131–132.) Tätä osa-aluetta haluamme täydentää

vielä Kaasilan, Hannulan, Laineen ja Pehkosen artikkelissa (2007) määritellyn matemaattisen iden-

titeetin ja matematiikkakuvan avulla.

4.2.6 Matemaattinen identiteetti ja matematiikkakuva

Perinteisessä koulumatematiikassa on keskitytty enimmäkseen kognitiivisten tulosten seurantaan,

vaikka oppimisen metakognitioihin yhteydessä olevat affektiiviset6 oheistulokset määräävät piilo-

tekijänä oppimisen laadun. Piilotekijöiksi kutsutaan muun muassa erilaisia uskomuksia, jotka si-

joittuvat kognitiivisen ja affektiivisen alueen väliselle ”harmaalle” alueelle. Yksilön uskomukset

ovat yksilön itsensä määrittelemiä ja ne muodostavat uskomusjärjestelmän, jota nimitetään mate-

matiikkakuvaksi. (Pehkonen 1998b, 29.) Termi matematiikkakuva (view of mathematics) käsittelee

erilaisia uskomuksia matematiikan luonteesta sekä oppilaan uskomuksia omasta itsestä matematii-

kan opiskelijana (Pehkonen1998a, 47).

Kaasilan ym. (2007, 350) artikkelissa Pehkonen ja Pietilä (2003) on jalostanut Pehkosen

(1998a, b) aikaisemmin määrittelemää matematiikkakuvaa, jonka he katsovat kuuluvan matema-

tiikkakuvan kognitiiviseen näkökulmaan. Lisäksi Kaasila ym. (2007, 350) on liittänyt matematiik-

kakuvaan Op`t Eynden, De Corten ja Verschaffelin (2002, 26–27)  uskomuksen sosiaalisesta kon-

tekstista. Uskomukset on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Kaksi ensimmäistä uskomusta ovat Peh-

kosen ja Pietilän (2003) ja viimeinen on Op`t Eynden (2002).

1. uskomukset itsestä matematiikan oppijana ja opettajana

2. uskomukset matematiikasta, sen opetuksesta ja oppimisesta

3. uskomukset sosiaalisesta kontekstista, jossa oppiminen ja opetus tapahtuu.

Bikner-Ahsbahs (2003, 2-98) on määritellyt matemaattisen identiteetin konstruktioksi, joka kuvaa

oppilaan suhdetta matematiikkaan. Tärkeä osa matemaattista identiteettiä on matematiikkakuva,

jossa itseluottamuksella on keskeinen merkitys. Tämä liittyy ensimmäisen kategorian uskomuksiin

itsestä matematiikan oppijana ja opettajana. Toinen kategoria sisältää myös käsityksen miten ope-

tus tulisi organisoida. Kolmannessa kategoriassa huomioidaan erityisesti matematiikan tunneilla

6 Erittäin tunnepitoiset
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muodostuvat sosio-matemaattiset normit, joista esimerkkinä on se, ettei toisten tekemille virheille

naureta matematiikan tunneilla. Kaasila ym. (2007, 350.)

Yksilön matematiikkakuvassa painottuvat matematiikanopetuksen filosofiassa esille tuodut

näkökulmat kullekin yksilölle ominaisessa suhteessa. Jos matematiikka nähdään ”työkalupakkina”,

siitä otetaan tarvittaessa esille vaadittavat ”työkalut”. Jos taas matematiikka nähdään formaalina

systeeminä, on siinä olennaisinta tarkka kieli ja loogisesti pätevät todistukset. Näkökulmassa, jossa

matematiikka on prosessi, hankitaan uutta tietoa väitteiden ja vastaväitteiden kautta. (Pehkonen

1998b, 29.)

Uskomuksilla voi olla suuri vaikutus siihen kuinka oppilaat oppivat ja käyttävät matematiik-

kaa. Jäykät ja negatiiviset uskomukset matematiikasta ja sen oppimisesta saavat oppilaan helposti

passiiviseksi oppijaksi, joka painottaa enemmän muistamista kuin ymmärtävää oppimista. (Pehko-

nen 1998b, 30.)

Uskomukset omista kyvyistä ovat merkittävässä asemassa siihen uskooko oppilas omiin ma-

temaattisiin kykyihinsä. Jos lapselle on pienestä asti sanottu, ettei hänellä ole matikkapäätä, uskoo

hän sen väistämättä eikä jaksa ponnistella matemaattista ajattelua vaativissa tehtävissä. Näin muo-

dostunut käsitys itsestä, jolla on huono matikkapää, saattaa saada aikaan negatiivisen asenteen ma-

tematiikkaa kohtaan. (Joutsenlahti 2005, 51–55.) (esim. Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005,

204)

Perkkilä esittelee Hakkaraisen & Puupposen tutkimuksen (1997), jossa pohditaan syitä lasten

matemaattisiin vaikeuksiin koulussa. Saattaa olla, että lapsi kokee vaikeuksia matematiikassa siksi,

että hän ei uskalla vastata kunnes tietää varmasti vastauksen oikeaksi. Näin voidaan painottaa lap-

set aikuisen ajattelumalliin eikä anneta lasten oman ajattelun lentää vapaana. Lapsi ei välttämättä

kykene ratkaisemaan tehtävää yksin, vaan vaatii aikuisten valmiita ratkaisumalleja tai apua aikui-

selta. (Perkkilä 2002, 41.) Matematiikka voi hyvin herkästi herättää ahdistuneisuutta epäonnistu-

misen kokemuksesta, jolloin matemaattinen ajattelun hallintastrategiat, esimerkiksi keskittyminen,

eivät pääse kehittymään. (Ikäheimo 1994, 28.)

Sosiaaliset paineet voivat ajaa myös opettajan toimimaan omien uskomustensa vastaisesti op-

pikirjakeskeisesti. Esimerkiksi oppilaiden vanhemmat voivat vastustaa uusia opetusmenetelmiä tai

kollegat voivat suhtautua nihkeästi toisenlaiseen tapaan opettaa. Uusien opetusmenetelmien käyt-

töönotto vie aikaa alkuopetuksessa, mikä voi olla syynä yhdessä sosiaalisen paineen kanssa siihen,

että alkuopettajat saattavat toimia toisin opetustilanteissa kuin he uskovat. (Perkkilä 2002, 173.)
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4.3 Matemaattisen ajattelun lähtökohtia

Vygotski (1982) on kuvannut ajattelun olevan sisäisen puheen verbalisointia, jossa sen todellinen

merkitys tulee esiin. Hänen mukaansa kirjoitettu kieli on aina kompleksista toimintaa ja sisäisessä

puheessa tiedämme aina mistä on kysymys, koska tiedämme mitä ajattelemme. Sisäisessä puheessa

sana ei ole läsnä, vaan pelkästään ajatus. Kun ajatus muuttuu puheeksi, rakentuu se uudelleen ja

muuttuu. Ajatus ei missään vaiheessa ilmene, vaan se toteutuu sanassa. (Vygotski 1982, 215, 237–

238, 243.)

Koulumaailmassa ovat olleet kiinnostuksen kohteena jo pitkään oppilaiden matemaattiset ajat-

teluprosessit, joiden tasoa sekä sisältöä on mitattu muun muassa valtakunnallisilla kokeilla. Testien

tuotoksia on analysoitu jälkikäteen tehtävien sekä suorituksen oikeellisuuden ja ajatteluprosessin

osalta. Jos oppilas ei ole kirjoittanut vastauspaperiin auki perusteltua ajatteluprosessiaan, jolla on

vastukseen päässyt, ei välttämättä pelkän tuotoksen perusteella pystytä seuraamaan oppilaan ajatte-

luprosessin kulkua. Ajattelun näkyväksi tekeminen, esimerkiksi tunneilla kirjoittamalla tehtävän

ratkaisun perusteluineen vihkoon, helpottaa myös opettajan työtä mahdollisien ongelmakohtien

ymmärtämisessä sekä prosessin etenemisessä. (Joutsenlahti 2003, 6.)

4.3.1 Tiedon luonne

Merkittävänä seikkana ajattelussa on prosessoitavan tiedon luonne. Ongelmanratkaisussa käytettä-

vät strategiat ovat Hiebertin ja Lefevren (1986, 9) mukaan tietoa, jota ei voi pelkästään jakaa joko

proseduraaliseen tai konseptuaaliseen. Konseptuaalinen tieto on käsitetietoa, joka avaa tutkittavan

ilmiön teoreettisia taustoja. Se on merkitysten verkko, jonka ongelmakohtien avaamiseen ja raken-

tamiseen yksilö osallistuu tiedostaen ja ymmärtäen toimintansa perusteet sekä logiikan. (Haapasalo

2004, 53.) Joutsenlahti (2005, 82) tarkentaa vielä, että tieto on konseptuaalista vain silloin, kun sitä

käsittelevä henkilö tunnistaa kyseessä olevan tiedon suhteen muihin tietoyksikköihin.

Proseduraalinen tieto on menetelmätietoa, ymmärtämistä, jonka avulla yksilö pystyy ratkai-

semaan tehtävän oikein käyttäen hyväksi tiettyjä ratkaisukaavoja (algoritmejä) sekä symboleja.  Se

ei välttämättä ole tietoista ajattelua paitsi silloin, kun suoritus on automatisoitunut. Konseptuaali-

seen tietoon panostaminen tuottaa proseduraalista tietoa minkä vuoksi niitä ei voi erottaa toisis-

taan. (Haapasalo 2004, 53–67.) Myös Joutsenlahti (2003, 7) tuo julki saman seikan konseptuaali-

sen ja proseduraalisen tiedon kytköksestä. Hänen mukaansa opiskelijat saattavat käyttää matemaat-

tisiin ongelmiin ennalta harjoiteltuja ratkaisumalleja (proseduurijonoja), mutta eivät kuitenkaan

ymmärrä, mitä ovat tehneet.
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4.3.2 Matemaattinen ajattelu

Kouluhallinnon asiakirjoissa, matematiikan didaktisessa kirjallisuudessa sekä käsitteenä matemaat-

tinen ajattelu on esiintynyt jo kauan. Se, mitä matemaattinen ajattelu tarkoittaa, ei ole kuitenkaan

vakiintunut käsite. Monet tutkijat ovat määritelleet käsitteen eri tavoin omasta näkökulmastaan.

(Joutsenlahti 2003, 6.) Joutsenlahti (2005, 64–65) nostaa kuitenkin esiin Sternbergin (1996) ni-

meämät matemaattisen ajattelun lähestymistavat yhdistettynä omiin käsitteellisiin lähtökohtiinsa

(kuviossa 2), jotka esiintyvät myös matematiikan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

2004.

KUVIO 2. Lähestymistavat matemaattiseen ajatteluun Joutsenlahden ja Sternbergin (1996) mukaan
(Joutsenlahti 2005, 65).

Kulttuuri ja uskomukset kuuluvat antropologisen lähestymistavan piiriin. Kun matemaattista ajat-

telua tarkastellaan kulttuurin näkökulmasta, nousevat tärkeään asemaan oppimisen tilannesidon-

naisuus, kieli ajattelun välineenä sekä kulttuurin ominaispiirteet. Arkielämän matematiikka on eri-

laista eri kulttuureissa. Omassa elinympäristössä asuva voi täysin ymmärtää omalle kulttuurille

ominaista arkielämän matematiikkaa. Oppiminen on aina yhteydessä johonkin tilanteeseen ja ti-

lanne on aina erilainen eri kulttuureissa. Lisäksi kieli, joka on tiukasti sidoksissa kulttuuriin, vai-

kuttaa tapaan toimia. Uskomusten ja oppilasta ympäröivän kulttuurin välillä on tiivis yhteys, min-

kä takia uskomukset voi liittää antropologiseen lähestymistapaan. (Joutsenlahti 2005, 55–56, 65.)

Psykometrinen lähestymistapa tarkastelee matemaattista ajattelua lähinnä oppilaan matemaat-

tisten kykyjen näkökulmasta. Matematiikan oppimisen eroja on yritetty selittää yksilöiden mate-
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maattisten kykyjen eroavaisuudella. Kyvykkyys käsitteenä on usein yhdistetty myös lahjakkuuteen

ja älykkyyteen. Yksilön matemaattiset kyvyt muodostuvat matematiikan kannalta merkittävien

ajatteluprosessien hallinnasta. Ne ovat suurilta osin ihmisen potentiaalinen ominaisuus, jossa ma-

temaattinen ajattelu on hänen matemaattisten kykyjensä säätelemä prosessi. (Joutsenlahti 2005,

57–59, 64.)

Pedagoginen näkökulma tarkastelee matemaattista ajattelua opettamisen ja opetussuunnitel-

man näkökulmasta. Opetussuunnitelma ohjaa sekä määrittää opetuksessa toteutettavia toimintoja ja

rajaa näin matemaattista ajattelua tavoitteillaan. Opettamisen näkökulmasta toisia matemaattisia

käsitteitä on helpompi opettaa kuin toisia. Matematiikan opiskelussa ongelmanratkaisu on keskei-

nen työskentelytapa, minkä takia opettamis- ja oppimisprosessien tarkastelu jälkeenpäin nousee

tärkeään asemaan. Oppilaiden uskomukset kuuluvat myös pedagogiseen näkökulmaan. (Joutsen-

lahti 2005, 65.)

Tiedematematiikan piiriin kuluu informaation prosessointi ja ongelmanratkaisu. Tiedematema-

tiikan lähestymistavassa kuitenkin tutkitaan ongelmanratkaisuprosesseja sekä matemaattisten käsit-

teiden muodostamisprosesseja. (Joutsenlahti 2005, 66.)

Tiedon prosessointi sisältää sekä informaation prosessoinnin että ongelmanratkaisun koulu-

ympäristössä. Ongelmaratkaisulla tarkoitetaan toimintoja ongelman selvittämiseksi. Ongelma on

tilanne, jossa tietoa joudutaan rakentamaan tai järjestämään uudelleen tehtävää suoritettaessa. On-

gelmalla tarkoitetaan myös tilannetta, jossa ratkaisumenetelmä on tuntematon, mutta ratkaisuun

tarvittava tieto on jo opittu. (Vaulamo & Pehkonen 1999, 13.) Ongelmanratkaisutoiminnot ovat

erityyppisten tietojen prosessointia, joiden avulla kuvataan matemaattista ajattelua. Tästä esimerk-

kinä on muun muassa ongelmaratkaisussa käytettävät strategiat, joista Joutsenlahti (2005) käyttää

nimitystä strategiatieto. Strategiat tarkoittavat mentaalisia operaatioita, joilla ohjaillaan ja kontrol-

loidaan kognitiivisia prosesseja monimutkaisissa tilanteissa. Strategiat eivät pelkästään tarkoita

perusoperaatioita, vaan strategioihin kuuluvat niiden säätelyä ohjaavat metakognitiot. Menetelmiä,

joissa käytetään matemaattisia käsitteitä, lauseita ja algoritmeja kutsutaan matemaattisiksi strategi-

oiksi. (Joutsenlahti 2005, 66, 89.)

Haapasalo (2004, 85) käyttää samasta asiasta nimitystä heuristiset prosessit täsmentämällä, et-

tä ongelmatilanteessa tarvitaan tietynlaisia prosesseja, jotka saavat ajattelemaan sekä pitävät ajatte-

lua käynnissä. Näitä ajatteluun saattavia ja ajattelua ylläpitäviä prosesseja ovat strategiat sekä me-

takognitiot, jotka säätelevät strategian valintaa. Ratkaisun löytämiseen tarvitaan aina kognitiivinen

konflikti, ristiriita- ja epätasapainotila, joka saa aikaan päämäärähakuista ajattelua ristiriidan pois-

tamiseksi. Jos konfliktia ei muodostu, tilanne on joko rutiinitehtävä tai yksilö ei halua ratkaista

sitä. Haluttomuus tehtävän ratkaisuun johtuu usein emotionaalisesta syystä. Koska yksilöllisiä
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seikkoja (motivaatio, kokemukset, resurssit, emootiot ja asenteet) ei voi erottaa pedagogisesta nä-

kökulmasta (loogiset, matemaattiset tai yleiset lainalaisuudet), ei ongelmaa ja heuristista proses-

siakaan voi erottaa toisistaan. (Haapasalo 2004, 85.)

4.3.3 Avoin ja suljettu ongelma

Ongelmanratkaisutaidon ytimeksi määritellään avoin ongelma, koska siihen liittyy koko ongel-

manratkaisuajattelu. Ongelmakäsite on aina kiinteässä yhteydessä henkilöön ja aikaan. Kun tehtä-

vän ratkaisija saavuttaa kohdan, josta hän ei enää pääse etenemään, tulee tehtävästä ongelma.

(Vaulamo & Pehkonen 1999, 12–14.)

Ongelman luokittelutapoja on monia, mutta tässä tarkastellaan jakoa avoimiin ja suljettuihin

ongelmiin. Avoimessa ongelmassa tehtävän lähtö- tai lopputilanne on annettu avoimena, siihen

saattaa olla monta vastausta, eikä siihen ole valmista ratkaisua. Suljetussa ongelmassa sekä lähtö-

että lopputilanne on tarkoin määritelty. Taulukossa 1 on selvennetty edellä mainittuja luokituksia.

(Vaulamo & Pehkonen 1999, 12–14.)

     lopputi-
         lanne

lähtö-
tilanne

SULJETTU
(ts. tarkasti selitetty)

AVOIN

SULJETTU
(ts. tarkasti seli-
tetty)

open-ended – ongelmat
todellisen elämän tilanteet
tutkimustehtävät
ongelmien variointi

AVOIN todellisen elämän tilanteet
ongelmien variointi

todellisen elämän tilanteet
ongelmien variointi
projektit
ongelman asettaminen

TAULUKKO 1. Ongelmien luokittelu lähtö- ja lopputilanteen mukaan (Pehkonen 1999, 14).

Tutkimustehtävän painopiste on luovassa ajattelussa, mutta se sisältää aina ongelmanratkaisua.

Ongelmatehtävästä voidaan saada tutkimustehtävä muuttamalla annettuja ehtoja. (Vaulamo &

suljetut
ongelmat
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Pehkonen 1999, 14.) Avointen tehtävien määrää tulisi lisätä oppikirjoissa, jolloin oppilailla voi

kehittyä syvällisemmät ongelmanratkaisustrategiat pinnallisten sijaan (Perkkilä 1999, 115).

4.4 Lapsen matemaattisen ajattelun kehittyminen

Lapsen matemaattinen ajattelu kehittyy prosessimaisesti ja johdonmukaisesti. Kehittyminen tapah-

tuu yksilöllisesti. Ajattelun kehittymisessä lainataan usein Piagetin teoriaa, jossa hän on jakanut

ihmisen kognitiivisen kehittymisen neljään päävaiheeseen: sensomotoriseen, esioperationaaliseen,

konkreettisten operaatioiden vaiheeseen ja formaalisten operaatioiden vaiheeseen. Operaatioilla

tarkoitetaan sellaisia toimintoja, jotka ovat palautettavissa, esimerkiksi yhteenlasku (Piaget & In-

heldner 1977, 94). Koulutulokas voi olla vielä esioperationaalisessa vaiheessa, mutta siirtyy noin

seitsemän vuoden iässä konkreettisten operaatioiden vaiheeseen ja pysyy siinä koko peruskoulun

alaluokkien ajan. (Piaget 1988, 25).

Esioperationaalisessa vaiheessa lapsi alkaa jo käyttää operaatioita ajattelussaan ja luokittelee

asioita. Hän kykenee myös kahden asian vertailuun. Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi

pystyy jo käsittämään kolmen dimension suhteita. Argumentille on kolme vastausta, joista lapsi

kykenee ratkaisemaan tehtävän. (English & Halford 1995, 27–29.) Piaget tutki lapsen ajattelun

kehittymistä erilaisilla testeillä, esimerkiksi sokeri- ja vesitestillä. Hän laittoi sokerin veteen ja ky-

syi lapselta missä sokeri nyt on. Alle 7 -vuotiaat lapset kielsivät sokerin säilymisen, kun vanhem-

mat lapset ymmärsivät sokerin liuenneen veteen ja ymmärsivät samalla tilavuuden ja painon säily-

vyyden. (Piaget 1988, 67–68.)

Lapsi on syntymästään alkaen aktiivinen ja haluaa tutkia ympäristöään ja ratkaista ongelmia.

6-vuotias lapsi kerää tietoa sillä, että hän oppii miten tulla toimeen muiden lasten kanssa. (Brothe-

rus ym. 1999, 61). Vygotski esittelee teoksessaan lähikehityksen vyöhykkeen, jolla tarkoitetaan

vyöhykettä, jossa lapsi oppii yli oman kehitystasonsa ottaen tukea asiantuntijasta. Asiantuntija voi

olla toinen lapsi tai opettaja, mutta kuitenkin sellainen, joka kykenee ohjaamaan oppijaa asiassa

eteenpäin. Lähikehityksen vyöhykkeellä on keskeisempi merkitys älyllisen kehityksen dynamiik-

kaan ja koulusuorituksiin kuin lapsen kehitystasolla. Se, mitä lapsi osaa tehdä lähikehityksen vyö-

hykkeellä, muuttuu todelliseksi kehitystasoksi seuraavassa vaiheessa. Näin ollen se, minkä lapsi

osaa tehdä tänään lähikehityksen vyöhykkeessä yhteistyössä, osaa hän tehdä huomenna itsenäises-

ti. (Vygotski 1982, 184–185.) Lapsen oppiminen on sosiaalista ja ryhmä onkin lapselle tärkein

itsetuntemisen lisäämisen avain (Brotherus ym. 1999, 63).

Ryhmän antamat rakentavat kokemukset lisäävät lapsen toimintakykyä ja edelleen persoonal-

lisuuden kasvua. Lapsen on annettava kehittää luonnollista uteliaisuuttaan tarkoituksenmukaisesti.
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Lapsi hakee tietoa ympäristöstään tutkimalla, kysymällä, vertaamalla, kuuntelemalla, pohtimalla ja

havainnoimalla. Jos lapsen haluaa saada ymmärtämään maailmaa, hänet on saatava ajattelemaan.

(Brotherus ym. 1999, 64–66.) Lapsen varhaiset matemaattiset taidot kehittyvät vuorovaikutukses-

sa, mutta aikuinen tai toinen lapsi voi olla tukena lapsen ajattelun kehittymisessä (Aunio ym. 2004,

211).

4.4.1 Lapsen kehitys ja oppiminen

Vain sellainen opetus on hyvää, joka kulkee kehitystä edellä. Vain silloin opetus herättää sellaisia

ajatusmalleja ja toimintoja, jotka ovat muuten vasta kypsymässä. Opetus on hedelmällistä silloin,

kun se tapahtuu ajalla, jota määrittelee lähikehityksen vyöhyke. Tällaisia herkkyyskausia käyttää

esimerkiksi Montessori. (Vygotski 1982, 186.) Kyseinen herkkyyskausi on hedelmällinen, kun se

ole vielä edennyt kovin pitkälle. Herkkyyskauden ylittänyt opetus ei ole enää lähikehityksen vyö-

hykkeellä eikä ole näin ollen produktiivista.

Lapsi pystyy esimerkiksi luettelemaan lukuja hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta symbolin

yhdistäminen puhuttuun on jo paljon haastavampaa älyllisesti. Opetuksessa ja kehityksessä on

omat solmukohtansa, jotka hallitsevat seuraavaa vaihetta ja myös edeltävää. Kehitys ei etene sa-

massa tahdissa oppimisen kanssa, vaan kehityksellä on oma logiikkansa.  Opetus kulkee kuitenkin

jokseenkin aina kehitystä edellä (Vygotski 1982, 182.)

Vygoskin teorian mukaan oppimisen ja kehityksen tulee olla hyvin lähellä toisiaan. Oppimisen

ei kuitenkaan tarvitse kulkea kehityksen jäljessä, vaan se voi kulkea kehityksen edellä. Näin oppi-

minen voi viedä kehitystä eteenpäin. Oppiaineiden opetuksen psykologisen perustan kehitys tapah-

tuu yhteydessä opetuksen etenemiseen vähitellen. Kirjoitusta opetettaessa siihen pohjautuvat toi-

minnot eivät ole vielä edes alkaneet kehittyä. Näin ollen opetus nojaa kypsymättömiin psyykkisiin

prosesseihin. Samoin on esimerkiksi aritmetiikan opetuksen suhteen, jota vastaavat toiminnot ovat

epäkypsiä opetusta aloitettaessa. (Mts. 1982, 173, 179–181.)

Perkkilä kirjoittaa Lehtisen & Kinnusen (1993) tutkimustuloksista, joiden mukaan koulutu-

lokkaiden yhteen- ja vähennyslaskun oppimistaidot ovat varsin kehittymättömiä. Liian nopea sym-

bolisten merkintöjen käyttöönotto aiheuttaa sen, että lapsen aikaisempi tietämys asiasta ei akti-

voidu. Voi myös olla, että koulun matematiikka ei vastaa lapsen tasoa. (Perkkilä 2002, 40–41.)

Matematiikan opetuksessa tulee keskittyä käsitteiden opiskeluun, jotta symbolimerkintöihin voitai-

siin edetä.
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Lapsen käsitykset omasta oppimisesta kehittyvät vähitellen. Asioita opitaan aluksi tekemällä,

tietämällä ja lopulta ymmärtämällä. Tietäminen karttuu kokemalla, mutta ymmärtäminen vain ajat-

telemalla. (Brotherus ym. 1999, 74–75.)

4.4.2 Lapsen lukukäsite

Lukukäsite liittyy vahvasti matemaattiseen ajatteluun ja sen kehittymiseen, joten se alkaa muodos-

tua hyvin varhaisessa vaiheessa. Lukukäsite ei tarkoita pelkästään 10-järjestelmän hallintaa, vaan

siihen liittyy paljon erilaisia asioita. Kielen ja matematiikan kehittyminen ruokkivat toinen toistaan

ja lukukäsitteen vahvistuminen liittyy kieleen. Jo esikouluikäiset lapset kykenevät ratkaisemaan

yksinkertaisia matemaattisia ongelmia, järkeilemään ja selittämään niitä. Heillä tuntuisi olevan tarve

määrittää koko maailma ja olla innokkaasti mukana tekemisessä tai ottamassa selvää matematiikas-

ta. Esikouluikäisten lasten on hankalampaa toimia isojen lukujen kuin pienten lukujen kanssa. (Kil-

patrick ym. 2001, 174) Pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä lukukäsitettä, vaikka hän osaisikin laskea.

Piaget tutki lukumäärän säilyvyyttä pelimerkkien avulla. Hän asetteli saman määrän pelimerk-

kejä kahteen jonoon. Ensimmäisessä jonossa pelimerkit olivat toisistaan kaukana, kun toisessa

jonossa ne olivat lähellä toisiaan, jolloin tämä jono näytti lyhyemmältä. Lapsi saattaa sanoa, että

ensimmäisessä jonossa on enemmän pelimerkkejä, jolloin hänen lukukäsitteensä ei ole kehittynyt.

Lukukäsitteen kehittyminen vaatii harjoittelua yksi yhteen vastaavuuksien parissa. (Piaget & In-

helder 1977, 102.)

Matematiikka on loogista, joten sen opettamisen tulee edetä systemaattisesti, esimerkiksi oi-

keita käsitteitä käyttäen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan (2004,

155) opetuksen tulee edetä systemaattisesti ja sen on luotava pohja käsitteiden ja rakenteiden

omaksumiselle. Matematiikan ymmärtämistä voidaan verrata taloon, jonka perustus luodaan en-

simmäisellä ja toisella luokalla. Keskeiset käsitteet, esimerkiksi luku, on ymmärrettävä niin hyvin,

että se on hyvä pohja tuleville opinnoille. Myöhemmin lapsikin ymmärtää, että luvulla voidaan

ymmärtää lukumäärää, mutta myös symbolia, järjestystä ja arvoa. Matematiikan abstraktisuuden

takia opetuksen tuleekin olla hyvin konkreettista. (Risku 2002, 115–116, 120.)

Pirjo Aunio on tutkinut väitöskirjassaan lapsen lukukäsitettä. Hän lainaa tutkimuksessaan

Gearyn (1994, 2000) teoriaa, jonka mukaan lapsen lukukäsite koostuu biologisista seikoista, joihin

vaikuttavat kognitiiviset, kulttuuriset (esimerkiksi opetussuunnitelman kautta) ja motivaatiotekijät.

Lukukäsite pitää sisällään biologisesti ensisijaiset (numeraalisuus, ordinaalisuus, laskeminen ja

yksinkertainen aritmetiikka) ja toissijaiset numeeriset taidot (luku ja laskeminen, aritmetiikka, ku-
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ten sanalliset tehtävät). Ensisijaiset biologiset taidot ovat universaaleja ja jokaisella hallussa. Tois-

sijaiset taidot liittyvät laskemisen tietoon ja 10-järjestelmään. (Aunio 2006, 10–11, 13.)

Ensisijaiset taidot kehittyvät lapselle tavanomaisissa tilanteissa, kuten kielikin. Lukutaito on

esimerkki toissijaisista taidoista. Tätä taitoa varten lapsen on täytynyt harjoitella sitä. Kielelliset

taidot näyttäisivät olevan yhteydessä varhaisen laskutaidon kehittymiseen. Lapsi kykenee hyvin

varhaisessa vaiheessa hahmottamaan pieniä lukumääriä, mikä mahdollistaa sen, että lapsi ymmärtää

sana-luku -vastineen. (Aunio ym. 2004, 201–202.)

Lukukäsitteeseen liittyvät vielä käsitteelliset ja proseduraaliset taidot. Käsitteellisten taitojen

avulla lapsi pystyy valitsemaan matemaattiseen ongelmaan sopivan ratkaisumallin ja proseduraali-

silla taidoilla hän ratkaisee ongelman oikein. Käsitteellisillä taidoilla voidaan ymmärtää lapsen tai-

toa ymmärtää relaatioita ja proseduraalisilla taidoilla kykyä toimia lukujen ja sanojen kanssa eli

laskea. Motivaatiotekijät liittyvät vahvasti lukukäsitteeseen kuten myös kognitiiviset tekijät. Lukui-

hin liittyvä ajattelu on kytköksissä yleisiin ajattelun taitoihin. Motivaatio voi parantaa matemaattisia

kykyjä, mutta motivaation puute voi aiheuttaa heikot taidot lapselle matematiikan kentällä. (Aunio

2006, 12–13.) Kognitiivinen kapasiteetti vaikuttaa myös kykyyn poimia ympäristöstä säännönmu-

kaisuuksia ja muodostaa niistä käsiterakenteita (Aunio ym. 2004, 202). Koulutulokkaiden ongelmat

matematiikassa juontavat juurensa usein siitä, että koulun matematiikanopetus ei yhdisty loogisma-

temaattiseen ajatteluun, joka on kehittynyt konkreettisissa toimintatilanteissa (Ikäheimo 1994, 27).

4.4.3 Lukukäsitteen kehittyminen

Lukujonon oppiminen on tärkeä osa lapsen matemaattista kehittymistä ja erityisesti lukukäsitteen

vahventumista. Hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa yhden tai kahden vuoden iässä, lapsi saattaa lue-

tella lukuja muutamalla sanalla ja taitojen kehittyessä hän kykenee jo tuottamaan lukujonon sanoja

tavoitteellisemmin. Ordinaalisuuden kehittyminen takaa sen, että lapsi ymmärtää lukujen suhteita,

esimerkiksi 20 on pienempi kuin 22. Se, että lapsi on taitava luettelemaan lukuja, ei takaa sitä, että

hän olisi myös taitava laskemaan. Lapsien välillä on suuria eroja siinä missä vaiheessa he yhdistävät

luettelemisen laskemiseen. Tärkeä vaihe on se, kun lapsi alkaa ymmärtää, että laskemisella on jokin

tulos. Lapsi käyttää laskemista lukumäärän määrittämiseen. Vasta kun lapsi pystyy aloittamaan las-

kemisen jostain muusta luvusta kuin ykkösestä, voidaan laskea esineitä ryhmittelemällä tai edetä

kehittyneempiin laskustrategioihin, esimerkiksi 3+4. (Aunio ym. 2004, 203; Bryant 1996, 321–322;

Kinnunen 2003, 4.) Kardinaalisuus on näin ollen lapsella hallinnassa.

Peruskoulun tärkein aines matematiikassa ovat kokonaiset luvut ja niiden käsitteet, esimerkik-

si numeerisuus. Esikouluikäiset jo tietävät hieman luvuista ja numeroista kouluun tullessaan. (Kil-
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patrick ym. 2001, 158–159.) Lukukäsitteen omaksumista voidaan arvioida näyttämällä lapselle

erilaisia lukumääriä ja pyytää kertomaan mitä lukua näytetään. Silmien liikkeestä voi päätellä, hah-

mottaako lapsi luvun vai joutuuko hän laskemaan. Kun lapsi kykenee hahmottamaan harjoitusten

jälkeen luvun nopeasti, on hän hyvin lähellä käsitteen ”luku” ymmärtämistä (Matikainen ym. 2005,

10.) Lukukäsitteen kehittyminen vaatii myös paljon harjoittelua yksi yhteen -vastaavuuksien paris-

sa (Piaget & Inhelder 1977, 102).

Lapsen lukukäsitteen kehittymistä kuvaa hyvin kuvio 3, jossa numeerisen tiedon ja taidon ke-

hittyminen etenee hierarkkisesti. Alkuopetusikäisenä lapsi on vaiheessa, jossa hän on tietoinen

joustavasta abstraktista luonnollisesta luvusta. (Mattinen 2006, 32.) Koulun aloittaessaan lapsi on

myös vaiheessa, jossa hän ymmärtää, että luvut ovat lukujonossa suuruusjärjestyksessä ja oppii 10-

järjestelmän lukujen säännöt, joilla luvut muodostetaan, esimerkiksi 12 ja 20. Aloittajien joukossa

on kuitenkin niitäkin lapsia, jotka eivät kykene toimimaan edes pienten lukujen kanssa ja näin heil-

le alkaa kasaantua vaikeuksia matematiikassa. (Kinnunen 2003, 2, 5–6.) Jotta lapsi ymmärtäisi

laskemisen, tulee hänen ymmärtää, että luku viittaa numeerisuuteen, eli se on lukumääräi-

nen.(English & Halford 1995, 112).
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KUVIO 3. Numeerisen tiedon ja taidon hierarkkinen rakentuminen (Mattinen 2006, 33).

Aritmetiikan hallinnan kannalta tärkeä kehitysvaihe on se, jossa lapsi kykenee käsittämään ja käsit-

telemään lukujonoa lukumäärien jonona. Luku ilmaisee suuruusjärjestyksen, mutta myös lukumää-

rän ja sen kuinka monta lukua on laskettu. (Kinnunen 2003, 5.) Lukujonotaitojen kehittynein vaihe

on juuri tämä vaihe lapsen elämässä, kun hän ymmärtää, että luvut ovat toisiinsa merkityksellisesti

liittyviä. Hän ymmärtää, että suuremmat luvut koostuvat sitä pienemmistä yhdistelemällä, esimer-

kiksi 5+2=7. Tässä vaiheessa lukujonotaidot ja yhteen- ja vähennyslasku tukevat toisiaan. (Aunio

ym. 2004, 203.)
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Luku on käsite, joka pohjaa monien muiden matematiikan osa-alueiden käsitteiden ymmärtä-

miselle, kuten kertotaulun. Luvun käsitteen ymmärtäminen vaatii konkreettisuutta ja toiminnalli-

suutta. Toiminnallisen vaiheen, esimerkiksi sormilla laskeminen, tulee päättyä vasta, kun lapsi

omatoimisesti luopuu välineiden käytöstä. Lapsi käsittelee silloin lukuja mielessään. On tärkeää,

että lapsi saa riittävän pitkään operoida pienillä luvuilla, joihin rakentuvat pysyvästi käsitykset

myös suuremmista luvuista. (Ikäheimo & Risku 2004, 234.)
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5 UNKARILAISEN MATEMATIIKAN
OPETUS

Unkarilaisen matematiikan kehittäjiä on useita ja niin on samoin kehittäjien hengessä toimivia

koulutuntiakin. Yhteistä kaikille koulukunnille ja suunnille on se, että matemaattista perustaa ale-

taan luoda hyvin aikaisessa vaiheessa. Päiväkodissa ja esikoulussa tulisi varmistaa, että lapsilla on

tietyt matemaattiset peruskäsitteet hallinnassa, jotta alkuopetuksessa pystytään aloittamaan tietyltä

perustasolta. Matematiikan opetus etenee harkitusti ja se rakentaa systemaattisesti pohjaa matema-

tiikan omaksumiselle. (Näätänen 2001, 2.)

Unkarilaisella matematiikalla on pitkät perinteet. Historiasta löytyy useita matemaatikkoja tai

matematiikan opetuksen kehittäjiä: mm. Farkas Bolyai (1775–1856), János Bolyai (1802–1860),

George (György) Pólya (1887–1985), Alfred Rényi (1921–1976), Tamás Varga (1919–1987) ja

Zoltán P. Dienes (1916-). Kaikkien edellä mainittujen unkarilaisten matemaatikoiden merkitys

matematiikan opetukselle on kiistaton. Kaikille heillä oli tyypillistä laaja älyllinen ja kulttuurinen

näkemys ja kiinnostus historiaan, kirjallisuuteen ja filosofiaan. (Räty-Záborszky 2006, 94.) Tu-

lemme keskittymään Tamás Vargan ajatuksiin pohjautuvaa opetusmenetelmää seuraavaksi. Ope-

tusmenetelmään ovat kuitenkin vaikuttaneet useat eri teoreetikot, joista tärkeimmät löytyvät alla

olevasta kuviosta 4.
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KUVIO 4. Varga-Neményi -opetusmenetelmän periaatteet Tikkasen (2008, 66) mukaan.

George Pólyan merkitys heuristiselle matematiikalle on ollut suuri. Pólya kehitti probleemaratkai-

sua eteenpäin, jossa oppilaan tulee ratkaista paljon ongelmia. Pólya loi oman mallinsa tehtävien

ratkaisemiseen, jossa edetään suunnitelmasta ratkaisemiseen ja tehtävän ratkaisun läpikäymiseen.

Opettajan merkitys on tärkeä, koska hänen vastuullaan on valita juuri sopivia, yksilöllisiä tehtäviä

kullekin oppilaalle. (Räty-Záborszky 2006, 96–97.)

Zoltán P. Dienes on hyvin huomattava matematiikan didaktikko, joka pitää tärkeänä lasten ak-

tiivista toimintaa, materiaalin käyttöä ja lasten omakohtaisia kokemuksia matematiikan oppimises-

sa. Dienes korostaa, että muutokset matematiikan opetuksessa eivät tapahdu vain välineiden avul-

la, vaan ongelmana ovat opetusmenetelmät, mitä tehdään ja miten. Dienes kehitteli Piagetin teori-

aan pohjautuen matematiikan oppimisprosessin, joka etenee vapaan leikin kautta formaaliin sys-

teemiin, jossa lapsi jo kykenee käsittelemään matematiikan säännönmukaisuuksia. Samoin kuin

Pólyan teoria, näkyy myös Dienesin ajatus Unkarin kansallisessa opetussuunnitelmassa hyvin.

(Räty-Záborszky 2006, 101–104.)

Muita tärkeitä teoreetikkoja tai filosofeja ovat olleet Jean Piaget, Lev Vygotski ja Maria Mon-

tessori. Piaget’n ajattelua näkyy muun muassa siinä, että oppimisessa hyödynnetään kognitiivisen
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epäjärjestyksen ja ristiriitaisuuksien omakohtaista selvittämistä. Vygotskin merkitys on erityisesti

lähiympäristön ja lähikehityksen vyöhykkeen hyödyntäminen. (Näätänen & Matikainen 2005, 94.)

 Montessori-pedagogiikan ajatusmaailma ja apuvälineet muistuttavat Varga-Neményi -

menetelmää. Montessori- pedagogialle on ominaista apuvälineiden runsaus, ikäkausien huomioi-

minen, työskentelyn arvostus ja spontaani kurinalaisuus, jotka ovat varmastikin vaikuttaneet Var-

gan ja Neményin ajatusmaailmaan. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 18–20). Näätänen vertailee

Solmu-lehdessä (2008) Montessori ja Varga-Neményi -opetustyylejä. Molemmat tyylit korostavat

omien kokemusten tärkeyttä ja apuvälineiden käyttämistä oppimisessa. Montessori korostaa hil-

jaista työskentelyä, kun Varga-Neményi -opetustyylissä puhe on korostuneella sijalla. (Näätänen

2008, 1.)

5.1 Varga-Neményi -opetusmenetelmä

Varga-Nemenyi- opetusmenetelmä tunnetaan kompleksisena matematiikkana, Varga -

menetelmänä tai meillä Suomessa pelkästään ”unkarilaisena matematiikkana” tai ”matematiikkaa

unkarilaisittain”. Opetusmenetelmän edelläkävijät käyttävät kuitenkin nimitystä Varga-Neményi -

opetusmenetelmä, jolla he kunnioittavat Tamás Vargan ja Eszter C. Neményin elämäntyötä. (Tik-

kanen & Lampinen 2005, 78.) Käytämme tästä eteenpäin nimitystä Varga-Neményi -

opetusmenetelmä tai Varga-Neményi -menetelmä. Vargan ja Neményin elämäntyötä on jatkanut

Márta Sz. Oravec, joka muun muassa pitää Suomessa koulutusta Varga-Neményi-yhdistyksen jär-

jestämillä kursseilla.

Unkarissa on toiminut 1960-luvulta lähtien matemaatikko Tamás Vargan työryhmä, joka on

tutkinut matematiikan opetusmenetelmää. Työryhmä, johon kuului myös Eszter Neményi, huoma-

si, että vaikka oppilaat laskivat hyvin laskuja, heidän ajattelunsa oli jäykkää toteuttamista. Joustava

ja luova ratkaiseminen oli hyvin alhaisella tasolla. 1960-luvulta lähtien Varga aloitti koulukokeilu-

ja, joissa hänen koulutuksensa saaneet opettajat ottivat käyttöön omiin luokkiinsa Vargan työryh-

män teorian mukaisen mallin. Vargan menetelmä oli ainoa sallittu matematiikan opetusmenetelmä

vuosia 1978–1989. (Tikkanen & Lampinen, 2005, 78–79.) Varga-Neményi -opetusmenetelmä pe-

rustuu seitsemään pääkohtaan (kuvio 4), joita avaamme seuraavaksi.

5.1.1 Todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen

Matematiikan tehtävät kumpuavat lapsen arjesta, esimerkiksi kodista tai lähikaupasta. Todellisuus

on oppilaiden jokapäiväinen elinympäristö. Kokemuksellisuus on konkreettista esineellistä toimin-
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taa, jolla on seuraavat neljä tavoitetta: esineiden käyttö, toimintavälineet, aistimusten käyttö ja ajat-

telun havainnointi. Esineiden käyttö toiminnassa pyrkii varmistamaan monien aistihavaintojen käy-

tön matemaattisten käsitteiden pohjaksi. Usein käytetään unkarilaisia värisauvoja tai loogisia paloja

opetuksen tukena. Henkilökohtaiset toimintavälineet mahdollistavat oppilaiden omakohtaiset ko-

kemukset. Opettaja valmistaa taululla käytettävän havainnollistamisvälineen, jonka mukaan oppi-

laat valmistavat itse oman välineensä, jolla kukin saa omakohtaista kokemusta. Kuulo- ja tuntoais-

timuksien käyttöä painotetaan, esimerkiksi taputus, tömistys, askellus sekä liikkeet ylös ja alas.

Nämä rakentavat suhdetta esineisiin ja asioihin sekä lisäävät ymmärrystä niistä. Omaa ajattelua ha-

vainnoidaan konkreettisten esineiden avulla, esimerkiksi luokitteluista voidaan tehdä puudiagram-

mit, joista näkee hyvin luokittelun ja ajattelun perusteet. (Tikkanen 2008b, 67–68.)

Matematiikan oppimisen kannalta tärkeimpään eli loogis-matemaattiseen kokemukseen pääs-

tään arkielämän tuttujen fyysisten kokemusten kautta. Fyysinen kokemus tarkoittaa sitä, että lapsi

toimii järjestellen ympäristöään lisäten samalla tietoaan toiminnan kohteesta esimerkiksi laskien,

ryhmitellen ja luokitellen. Loogis-matemaattisessa kokemuksessa lapsi lisää tietoa toiminnasta

itsestään ja sen tuloksesta. (Tikkanen 2008b, 68.)

Tikkanen (2008b, 86) tähdentää myös, että todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkimi-

nen on opetusmenetelmän tärkein periaate. Tavoitteena on fyysisten kokemusten hankkiminen

loogis-matemaattisten kokemusten perustaksi. Tätä kautta lapsella on tilaisuus havaita kahden toi-

minnan samankaltaisuus, kuten mitatessaan nuken päästä varpaisiin ja varpaista päähän. Lapsen

avustaminen huomioimaan matematiikkaa ja yhdistämään sen sisältöjä omassa arjessaan pysyvästi

ja käyttökelpoisesti, ei tapahdu automaattisesti. Tämä vaatii pitkäkestoista, suunnitelmallista ja

monipuolista ohjausta. (Mts.86.)

Lasten spontaanit arkikäsitteet etenevät alkeellisemmista ylöspäin, mutta tieteelliset etenevät

päinvastoin. Tieteellisen käsitteen kehittyminen liittyy arkikäsitteiden kehitystasoon, esimerkiksi

matemaattiset käsitteet voivat kehittyä vain, jos sitä pohjaavat arkikäsitteet ovat omaksuttu. Lapsen

suhteet objektiin ovat välittömämmät kuin aikuisen, mikä tarkoittaa sitä, että kaiken opetuksen

tulisi olla hyvin konkreettista. (Vygotski 1982, 192, 203.) Lasten omat kokemukset asioista määrit-

tävät, miten lapsi kykenee omaksumaan uusia käsitteitä.

5.1.2 Abstraktion tie

Oppiaineet ovat yhteydessä lapsen kehitykseen ja niillä on yhtenäinen psykologinen perusta. Abst-

rakti ajattelu kehittyy kaikilla tunneilla, riippumatta siitä, mistä oppiaineesta on kulloinkin kysy-

mys. (Vygotski 1982, 183.) Varga-Neményi -opetusmenetelmässä hyödynnetään abstraktin ajatte-
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lun kehittymistä vaiheittain. Abstraktion tiellä tarkoitetaan lapsen käsitteen oppimisen vaiheita

fyysisistä kokemuksista loogis-matemaattisiin kokemuksiin.

Lapsen arkielämän esimerkkinä tästä on tuijotusleikki, jossa tavoitteena on katsoa toista mah-

dollisimman pitkään silmiin silmiään räpäyttämättä. Tämän jälkeen keskustellaan tapahtumasta, eli

kielennetään leikkiä. Loogis-matemaattiseen kokemukseen pääsemiseksi lapsilta kysytään leikki-

parien yhdistelmien määrää. Ehkäpä todetaan, että ettei yhdistelmiä tullut lasketuksi. Tämän jäl-

keen leikitään järjestäytyneesti, jotta huomattaisiin säännönmukaisuus. Sitten lasketaan leikkiparit

ja niitä havainnollistetaan esimerkiksi askartelutikkujen avulla (välineellinen vaihe), jonka jälkeen

voidaan luoda visuaalinen malli, esimerkiksi puudiagrammi (kuvallinen vaihe). Loppuvaiheessa

luodaan symbolinen malli, jossa muodostetaan lauseke pareista. Abstraktion tie etenee symboleista

objekteihin ja päinvastoin. Etenemällä vaiheittain vapaasta leikistä sen formaaleihin sääntöihin

tuetaan lapsen oppimisprosessia. (Tikkanen 2008b, 69–70, 86.)

5.1.3 Toimintavälineiden runsas käyttö

Tikkanen (2008b) kirjoittaa Neményin (2003, 2005) ajatuksesta, jonka mukaan runsas toimintaväli-

neiden käyttö tukee induktiivista oppimista. Toimintavälineet voivat olla esineitä tai kirjallista ma-

teriaalia, joiden avulla harjoitellaan abstraktisten käsitteiden tutkimista ja soveltamista. Konkreettis-

ten toimintavälineiden käyttöä perustellaan Piaget’n kehitysteoriaan perustuen, jossa konkreettista

seuraa abstraktiot. Toimintavälineiden tarkoituksena on antaa oppilaille aistihavaintoja, kokemuksia

ja mielikuvia. Matemaattinen ajattelu edistyy toimintavälineiden synnyttämien mielikuvien avulla.

Matematiikan tunneilla on sekä pysyviä (unkarilaiset värisauvat, loogiset palat, sinipunakiekot ja

geolauta) että satunnaisia välineitä, joiden avulla herätetään aikaisemmin havaittua muistikuvia tai

ennakoidaan muutoksia tai seurauksia. (Tikkanen 2008b, 73–74.)

Satunnaisia välineitä valmistetaan riippuen tunnin aiheesta. Voidaan esimerkiksi tehdä loogi-

sia sarjoja pulloista tai mistä tahansa materiaalista. Pysyviä ja satunnaisia välineitä käytetään vah-

vistamaan toinen toistaan. Kaikessa oppimisessa on aina liitos kokemuksellisuuteen. Opetuksessa

hyödynnetään paljon lasten kokemusmaailmaa, joka lapsille on hyvin tuttu. Voidaan käyttää ope-

tuksen tukea kelloa tai vaikkapa liikennemerkkejä, jotka löytyvät koulumatkalta. Toimintavälineet

ja toiminnalliset tavat tulevat lapsille tutuksi heti kouluvuoden alussa ja samoja menetelmiä käyte-

tään jatkuvasti uusilla varioiden. Toiminta on helpompaa, kun toiminta ja välineet ovat tuttuja.

Jokaisella oppilaalla on työkalupakki, joka koostuu esimerkiksi papukympeistä pusseissa tai na-

peista, jotka on helppo ottaa esille tunnin aikana. (Matikainen ym. 2005, 5.) Menetelmässä erote-

taan toisistaan havainnollistamisväline ja toimintaväline. Havainnollistamisvälineen opettaja val-
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mistaa ja lapset havainnoivat, mutta oppilaat itse käyttävät toimintavälinettä, eli toimivat. (Tikka-

nen 2008a, 9.)

Lapset saavat myös käyttää esimerkiksi sormiaan apuna laskemisessa. Lapset luopuvat apuvä-

lineen käytöstä, kun toiminta ja käsite on niin tuttu, että ei enää tarvitse apua. Välineitä ei käytetä

Varga-Neményi -opetusmenetelmässä satunnaisesti puuhastelemalla, vaan kaikella toiminnalla on

tarkoituksensa ja matemaattinen ideansa, josta edetään eteenpäin kohti seuraavaa aihetta (Kahan-

pää & Kangas 2002, 6).

5.1.4 Laaja ja yhtenäinen käsitteiden pohjustus

Tikkanen (2008b) kirjoittaa väitöskirjassaan Vargan ja Neményin (2002; 2003) teoriasta, jonka mu-

kaan on tärkeää, että lapsen varhaiset kokemukset matematiikasta eivät johda harhaan myöhempää

käsitteenmuodostusta. Tikkanen (2008b) esittää edelleen Varga-Neményi -opetusmenetelmän sovel-

tajien Oravecz ja Kivovicsin (2005) perusperiaatteen siitä, että oppilaan tulee saada yhdenmukainen

ja laaja perusta matematiikan oppimiselle. Tavoitteena on lapsen monipuolisen matemaattisen ajat-

telun kehittyminen. (Tikkanen 2008b, 77, 86.) Varga-Neményi -opetusmenetelmässä monien tär-

keiden käsitteiden, esimerkiksi algebran tai todennäköisyyslaskennan, pohjustus aloitetaankin jo

ensimmäisinä kouluvuosina (Kahanpää & Kangas 2002, 5).

 Käsitteiden pohjustaminen lähtee menetelmässä aina liikkeelle luokitteluista, joissa lapsi ke-

rää kokemuksia tulevaa varten. Opettaja pyrkii viivästyttämään käsitteiden käyttöä alussa, mutta

ottaa ne käyttöön, kun oppilaat ovat edenneet tarpeeksi pitkälle abstraktion tiellä. Esimerkiksi geo-

metriassa luokitellaan ensin kappaleita ja tasokuvioita ja lapset saavat keksiä ryhmille omat nimet.

Vasta kun kappaleet ja tasokuviot ovat tulleet kaikille tutuiksi, otetaan leikin avulla esille nimet

(Oravecz, 2008). Matematiikka on systemaattista ja loogista, joten opetuksenkin tulee edetä samal-

la tavalla.

5.1.5 Lupa erehtyä, väitellä ja iloita

Tikkanen (2008b) lainaa Neményin (2005) ajatusta siitä, että lupa erehtyä, väitellä ja iloita tarkoit-

taa matematiikan oppimisen yhteydessä erehtymisen hyväksymistä. Tällä tavalla luodaan turvalli-

nen oppimisilmapiiri, jossa ratkaisuja ongelmiin voi olla useita. Avoimista tehtävistä kumpuavat

monet ratkaisut nähdään rikkautena ja oivaltaminen on ensimmäinen porras ongelman matema-

tisoinnissa Varga-Neményi -menetelmässä. Tikkanen (2008b) jatkaa edelleen Oraveczin ja Kivo-

vicsin (2005) teoriasta, jonka mukaan erehtyminen on luonnollista. Erhe korjataan siten, että oppilas
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käy abstraktion tien uudestaan, jotta hän voi itse oivaltaa erehdyksensä ja oikaista virheensä. (Tik-

kanen 2008b, 78–79.)

 Tällä tavalla voidaan poistaa väärän vastauksen aiheuttama osaamattomuuden tunne, joka

saattaa jättää syvät jäljet lapsen itsetuntoon. Tätä kautta lapsi haluaa yrittää yhä uudestaan. Oppi-

minen on sosiaalista toimintaa, jossa ongelmia pohditaan yhdessä ja niistä väitellään. Opettajan

täytyy iloita virheistäkin, koska se tuottaa polkuja uusille oivalluksille ja kokemuksille. (Tikkanen

2008b, 79–80.) Puhuminen on keskeinen apuväline, jonka avulla oppilas itsekin ymmärtää missä

on erehtynyt. Puhetta tulisi sisältyä kaikkiin tunteihin siten, että jokainen lapsi saa tilaisuuden pu-

hua matematiikkaa. (Matikainen ym. 2005, 6.) Lasten kanssa keskustelemalla ja eri toimintatapoja

kokeilemalla voidaan poistaa vääränlainen ajattelumalli. Lapset ovat älykkäitä, joten onkin loogis-

ta keskustella heidän kanssaan eikä pitää monologia taulun edessä.

5.1.6 Oppilaan kehityksen ja ominaispiirteiden huomioiminen

Lasten yksilölliset erot kehityksessä on otettava huomioon. Jos lapsi ei ole kehitysvaiheeltaan kyp-

sä, ei ole tarpeen edetä kaikkien kanssa samassa vaiheessa, koska tällöin lapsen motivaatio saattaa

laskea. Tikkanen (2008b) lainaa Vargan (1971) teoriaa, jonka mukaan voidaan työskennellä Mon-

tessori-pedagogiikan mukaisesti pienryhmissä toimintavälineitä käyttäen yksilöllisten erojen häl-

ventämiseksi. Ei ole suositeltavaa jakaa lapsia iän mukaisiin ryhmiin, koska kehitystasot ovat niin

erilaiset ryhmien sisälläkin. Tikkanen (2008b) kirjoittaa Vargan (1971) ajatuksesta, jossa ryhmiin

jakaminen on verrattavissa siihen, että kaikki samana vuonna syntyneet ihmiset puettaisiin saman-

kokoisiin vaatteisiin. (Tikkanen 2008b, 81–82.)

Varga-Neményi -menetelmässä harjoitutetaan keskittymistä leikinomaisesti toimintavälinei-

den avulla. Tuttua kieltä käytetään opetuksessa, esimerkiksi alkuopetusikäisen kanssa ei käytetä

sanaa ”relaatio”, vaan pyydetään osoittamaan pitempää, korkeampaa tai kapeampaa. Opettaja käyt-

tää sellaisia sanoja, jotka ovat oppilaalle tuttuja. Johdattaminen matematiikan termeihin tapahtuu

vähitellen ja oppilaalle annetaan mahdollisuus kertoa havainnoistaan arkikielellä. Kielentämistä

voidaan viivyttää, jotta hitaillakin oppilailla olisi mahdollisuus edetä ja kokea keksimisen ilo.

(Tikkanen 2008b, 81–82.)

Opettajan täytyy osata huomata ja reagoida siihen, jos oppilas ei kykene oppimaan asiaa parin

kanssa tai ryhmässä. Opettaja saattaa tässä tapauksessa ensin kaikki oppilaat työskentelyssä eteen-

päin ja vasta sitten toimii työparina oppilaalle, jolla on ongelmia asian ymmärtämisessä. Tärkeintä

on kuitenkin se, että jokainen lapsi tekee itse. Vanhan sananlaskun mukaan sen, minkä tekee itse,

oppii parhaiten (mm. Matikainen 2005, 4; Kahanpää & Kangas 2002, 6). Tämä sopii Varga-
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Neményi -opetusmenetelmän ajatukseen täydellisesti, kuten myös työmme otsikkokin, matema-

tiikka kuuluu kaikille.

5.1.7 Opettaja ja matematiikan opetus

Tikkanen (2008b) esittää Oraveczin ja Kivovicsin (2005) listan siitä, mitä Varga-Neményi -

opetusmenetelmä vaatii opettajalta käytännössä. Opettajan tulee olla: tunteihinsa valmistunut, itse-

ään kouluttava, itsenäisiin päätöksiin pystyvä, luova ja askarteleva, omata kokemusta matemaatti-

sista aihepiireistä, suunnitella ja järjestää toiminnan tunneille, järjestää aistihavaintojen kautta tule-

vat kokemukset, alustaa abstraktion portaat, keksiä ja taata toimintavälineiden käytön, mukautua

oppilaiden käyttämään ilmaisuun ja puheeseen, ottaa huomioon kehityksen ominaispiirteet ja sallia

keskustelun ja antaa oppilaiden iloita. Opettajan ei tarvitse uuvuttaa itseään, vaan on oivallettava,

että matematiikkaa löytyy kaikkialta kehosta ja ympäristöstä. (Tikkanen 2008b, 83–84.)

Huumoria matematiikan opetuksessa ei pidä pelätä. Matematiikka ei ole vakava asia, vaan sen

ääressä voi pitää hauskaa ja myös nauttia sen kauneudesta. Varga-Neményi -menetelmän mukai-

nen toiminnallinen tunti on melko opettajajohtoinen. Tunnilla voi olla jopa yli kymmenen harjoi-

tetta, joiden sujuminen vaatii opettajan johtamista. Oppilaat ovat tottuneet toiminnallisuuteen ja

osaavat hallita oppimateriaalinsa, mikä helpottaa oppitunnin sujumista. Lisäksi pidetään oppikirja-

tunteja, jolloin oppilas saa oman tahtinsa mukaan edetä ja harjoittaa jo opittua. (Paasjoki & Parta-

nen 2008.)

Tärkeintä matematiikan opetuksessa on se, että lapsilla on jo kokemuksia opetettavasta asiasta.

Lapsi, jolle tulee ihan uutena asiana, esimerkiksi geometria, ei kykene sitä oppimaan, jos ei omaa

siitä mitään kokemusta. Varga-Neményi -menetelmä lähteekin aina liikkeelle kertauksesta tai poh-

justuksesta lukuvuoden alussa, jolloin käydään läpi käsiteltäviä asioita. Ei ole tarkoitus käsitellä

opetettavia asioita perinpohjaisesti, vaan lähinnä jättää ajatus hautumaan lapselle. Jokainen isompi

kokonaisuus käsitellään kouluvuoden aikana uudelleen laajemmin. Vahvistaminen takaa sen, että

jokainen lapsi oppii asian.

Suurin osa näistä edellytyksistä liittyy opettajan omaan persoonaan sekä omaan opettajuuteen.

Tikkanen (2008b, 87) korostaa opettajankoulutuksen tärkeyttä seuraavasti:

Suotuisa opettajankoulutus ohjaa sekä ymmärtämään matematiikkaa ja lasta että
rakastamaan matematiikkaa ja lasta.

Vaikka nämä seitsemän periaatetta on edellä purettu osiin, ne muodostavat hyvin kiinteän kokonai-

suuden. Varga-Neményi -opetusmenetelmän periaatteita voidaan löytää perusopetuksen opetus-
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suunnitelman perusteista 2004 vuosiluokille 1-2., esimerkiksi oppilaan kokemukset eri tavoista esit-

tää matemaattisia käsitteitä ja lisäksi opetuksen tulee perustua toiminnallisuutta edistäviin työtapoi-

hin. (Tikkanen & Lampinen 2005, 79–80.) Matematiikkaa katsotaan usein pala kerrallaan, mietti-

mättä suuresti kokonaisuutta. Varga-Neményi -menetelmässä on tärkeää asioiden laaja ja yhtenäi-

nen pohjustus. Edetään systemaattisesti kokemuksia hankkien ja lopulta kokonaisuuden kruunaa

abstraktio. (Kahanpää & Kangas 2002, 5.)

5.2 Varga-Neményi- opetusmenetelmä alkuopetuksessa

Matematiikan oppimisen perusta luodaan jo varhaisessa vaiheessa varhaiskasvatuksessa, jolloin

lapsi on esikoulussa tai alkuopetuksessa. Alakoulussa 6-10-vuotiaana opetus etenee induktiivisesti,

edeten konkreettisesta abstraktiin lapsen kokemusten kautta. Näin kehittyvät motoriikka, tarkka-

vaisuus, muisti ja ajattelu. Jos abstraktio ei ole tarpeeksi vahva, palataan takaisin konkretiaan.

(Näätänen & Matikainen 2005, 92.) Jo alkuopetuksessa opetetaan syvällisiä käsitteitä toiminnan

kautta. (Kahanpää & Kangas 2002, 6.) Asiat lähtevät aina liikkeelle tutusta. Unkarilaisessa al-

kuopetuksessakin kiinnitetään paljon huomiota äidinkieleen ja omaan kulttuuriin lorujen, satujen ja

laulujen avulla. Näin tutustutaan samalla luontoon, eläimiin ja lähiympäristöön, jotka tukevat myös

sitä, että lapsi hankkii kokemuksia matematiikasta. (Näätänen 2000, 115.) Unkarissa matematiikka

onkin osa kulttuuria, mikä heijastuu eheinä oppikirjojen kokonaisuuksina (Räty-Záborszky 2002,

49).

Ei ole järkevää nimetä abstrakteja käsitteitä lapsille, jotka eivät ole koskaan edes nähneet ky-

seisiä asioita. Matematiikan tarkoituksena ei ole opettaa lapsille asioita ulkoa, ilman ajattelua. Ko-

konaiskäsitys matematiikasta ja käsitteistä ovat hyvin tärkeitä, mutta matematiikka on myös rutii-

nien hallintaa. Jos asiat täytyy aina ajatella uudestaan alusta alkaen, ei matematiikan tekeminen

onnistu. Rutiineja onkin opetettava alkuopetuksessa älykkäällä tavalla lapsien kehitysvaiheen

huomioon ottaen. (Kahanpää & Kangas 2002, 6.)

Äidinkielen merkitys on keskeinen. Lapset oppivat itse kertomaan, miten he päättelevät asioi-

ta, jotka ovat lapsille hyvin mieluista toimintaa. Se kehittää myös keskittymistä ja innostaa oppimi-

seen. Varga-Neményi -menetelmä etenee tarkasti kokemuksen kautta apuvälineiden avulla. Ope-

tustyylille on myös ominaista luokan yhteistyö. Luokassa on vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne,

joka perustuu luottamukseen ja yhteistyöhön. Virheistäkin pystytään keskustelemaan ilman huo-

nommuuden kokemusta. Opettaja huomioi jokaisen oppilaan edistymistä jatkuvasti. (Näätänen &

Matikainen 2005, 92–93.)
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Myös piirtäminen ja apuvälineiden valmistaminen itse tuovat lapselle kokemuksen asiasta

kuin asiasta. Oppilas oppii jo varhaisessa vaiheessa muotoilemaan sanallisia ongelmia, ymmärtä-

män ja ratkaisemaan niitä. Monesti koulussa voi huomata, että oppilailla on juuri hankaluuksia

sanallisien tehtävien ratkaisemisessa. Varga-Neményi -menetelmässä jokaisen laskutoimituksen

oppiminen lähtee lapsen kokemusmaailmasta, kuten sanalliset tehtävätkin. (Risku 2008, 26.) Lap-

sen on helpompi eläytyä omaan kokemusmaailmaansa liittyvään sanalliseen tehtävään, kun johon-

kin irralliseen keinotekoiseen tehtävään.

Varga-Neményi -menetelmän pohjana on lapsen kehitysvaiheen tunteminen. Lapset eivät ky-

kene abstraktiin ajatteluun heti, vaan vasta konkreettisen vaiheen jälkeen. On tärkeää, että opettaja

tuntee lapsen ajatusmaailman hyvin, koska oppiminen etenee oppijan oman ajattelun kautta. Asioi-

ta pohditaan yhdessä luokassa ja väitteiden todentaminen tai kiistäminen vaatii loogista ajattelua.

Osaamistasojen erot pyritään pitämään pieninä, koska silloin pystytään paremmin pitämään yhteis-

keskustelua yllä. Opettajan tulee hyvin tarkasti seurata ryhmää, huomata mahdolliset ongelmat ja

antaa tukiopetusta, jotta oppimisen vaikeudet eivät pääse kumuloitumaan. (Näätänen & Matikainen

2005, 93.)

Opetusmenetelmässä tulee hyvin vahvasti esille integraation ajatus. Matematiikan aihealueet

tulevat luontevasti esille muun muassa äidinkielessä, musiikissa, liikunnassa ja kuvataiteessa. Ma-

tematiikan toimintavälineitä ei kaikkia valmisteta matematiikan tunnilla, vaan ne voidaan tehdä

muillakin tunneilla. Luonnollisesti esimerkiksi geometrian tunnilla voidaan tehdä vaikkapa mehu-

pilleistä tasokuvioita. Usein matematiikka ajatellaan vain matematiikan tunnille, vaikka se on hy-

vin elämänläheinen. Tiivis yhteydenpito kodin kanssa mahdollistaa sen, että matematiikka elää

lapsen arjessa mukana. (Oravescz 2008.)

Varga-Neményi -opetusmenetelmän seitsemän pääkohtaa sopii hyvin yhteen. Menetelmä vaa-

tii opettajalta kohtalaisen paljon valmistelua ja perehtymistä menetelmään sekä oppilaisiin. Opetta-

jalla on hyvä mahdollisuus edesauttaa sitä, että lapsi alkaisi rakastaa matematiikkaa. Innostus ma-

tematiikkaan ei saa mennä ohi kouluun tullessa, kun heti aloitetaan liian vaikeilla asioilla. Opetuk-

sen tulee edetä systemaattisesti ja opettajan täytyy luottaa siihen, että jossain vaiheessa matematii-

kan kokonaisuus loksahtaa kohdalleen myös oppilailla. Ei ole tarkoitus, että opettaja puurtaa itsen-

sä uuvuksiin matematiikan takia, vaan että opettaja ymmärtää matematiikan hauskuuden ja ottaa

käyttöönsä sen luovuuden, joka hänelle on annettu.
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6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

Oppikirja -analyysille on suuri tarve kasvatustieteen saralla. Opettajat hankkivat tietoa uusista ja

vanhoistakin oppikirjasarjoista, kun pohtivat tulevan syksyn hankintoja. Oppikirja -analyysin avul-

la voidaan kehittää ja parantaa oppikirjoja ja opetusta. Perkkilä (2002) tutki väitöskirjassaan al-

kuopettajien matematiikkauskomusten ja opetuskäytäntöjen välistä yhteyttä alkuopetuksessa. Li-

säksi hän tutki matematiikan oppikirjojen sekä opettajan oppaiden merkitystä opetuksen suunnitte-

lussa ja opetuksessa.  Perkkilä päätyi tuloksissaan siihen, että perinteiset matematiikan opetustavat

ovat edelleen keskeisiä. Opetuksen tavoitteena on ikään kuin matematiikan oppikirjojen sisältöjen

läpikäyminen, eikä niinkään ymmärtämisen näkökulma. Näin oppimisteorioiden merkitys ei ulotu

luokkiin, eikä esimerkiksi oteta huomioon oppilaiden käsitteiden kehitystä. Tutkimuksessa ilmeni

myös, että matematiikan oppikirjasarjan vaihtamiseen vaikuttavat ulkoiset syyt, eivätkä niinkään

sisältö. Pakotteet vaihtamiseen tulivat sosiaalisista ympäristötekijöistä. Opettajat tuntuivat tutki-

muksessa painottavan perusrutiinien harjoittelua ja selkeyttä alkuopetuksen oppikirjojen rakentees-

sa. Laskemisen merkitys tuntui olevan edelleen voimakas. (Perkkilä 2002, 10, 159–160,173–174.)

Kupari (1999) on myös tutkinut matematiikan opettajien uskomuksia matematiikasta, oppimi-

sesta ja opetusta ja näiden uskomusten merkitystä matematiikan opetukselle. Kuparin keskeisim-

mät tulokset kertovat, että matematiikan opettajilla on hyvinkin vahvoja uskomuksia matematiikas-

ta. Uskomuksissa olivat keskeisellä sijalla ajatteleminen ja ongelmatehtävien käsittely. Luokan-

opettajien ja aineenopettajien uskomukset rakentuivat monista osatekijöistä, eikä siis vain yhdestä

uskomustyypistä. Harjoittelukeskeisyys korostui, mutta myös oppijakeskeisyys. Uskomukset

muuttuivat vain vähän viiden vuoden aikana, mikä asettaa paineita opettajan ammatilliselle kehit-

tymiselle ja täydennyskoulutukselle. (Kupari 1999, III-IV.)

Tutkimuksemme yhtenä tavoitteena on verrata aikaisempia MOT -hankkeen tutkimuksien tu-

loksia omiin tuloksiimme. Tutkimuksemme kiinnostuksenkohde on alkuopetus, joten käsittelemme

tutkimustuloksia Ritvasalo ja Vuorisen (2007) ensimmäisen luokan oppimateriaalien analyysista ja

Aromaan (2007) toisen luokan oppimateriaalien analyysista. Molemmissa tutkimuksissa analysoi-

tiin kolmea kirjasarjaa ja kirjojen opettajan opasta: Tuhattaituri (Otava), Laskutaito (WSOY) ja

Matikkamatka (Tammi).
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Molemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että kirjasarjoissa painotettiin proseduraalista sujuvuut-

ta. Ensimmäisen luokan kirjasarjoissa painotettiin myös käsitteellistä ymmärtämistä. Materiaali

vastasi perusopetuksen opetussuunnitelman tavoite- ja sisältönormeja, mutta tehtävät olivat koko-

naisuudessaan vaativuudeltaan vain laskennallista sujuvuutta vaativia tehtäviä. Kirjasarjojen välillä

ei ollut merkitseviä eroja vaativuustasoissa. Kirjasarjojen tehtävät olivat pääosin suljettuja, joissa

on vain yksi tapa ratkaista tehtävä. Avoimien tehtävien puute oli kirjasarjoissa silmiinpistävää.

Kaikkien kirjasarjojen tuntitehtävät ja kotitehtävät painottuivat kognitiiviselta tasoltaan LY -tason

tehtäviin (laskutaito/ ymmärtäminen), jotka lisäävät proseduraalista sujuvuutta.(Aromaa 2007, 97–

98; Ritvasalo & Vuorinen 2007, 49, 82.)

Molemmissa tutkimuksissa havaittiin jatkuvan toiston korostuminen (Aromaa 2007, 99; Rit-

vasalo & Vuorinen 2007, 63). Toisen luokan kirjasarjoissa edettiin jatkuvan laskennallisen suju-

vuuden toistosta sanallisiin tehtäviin. Tuhattaiturin ja Matikkamatkan kirjasarjoissa toisen luokan

osalta oli toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen ohjaavia tehtäviä ja pelejä, jotka lisäävät kie-

lentämisen mahdollisuutta. Laskutaidon osalta tehtävät olivat vain yksilötyöskentelyyn soveltuvia.

Tuhattaiturin toisen luokan oppikirjassa pyrittiin kielentämiseen tuottamistehtävien avulla. (Aro-

maa 2007, 99.)

Strateginen kompetenssi kehittyy SA -tason (sovellus/analyysi) tehtävien kautta. Soveltamista

ja analyysiä vaativat tehtävät olivat molempien luokkien kirjasarjoissa yhdellä kädellä laskettavis-

sa. Opettajanoppaissa tilanne oli kuitenkin erilainen. Oppaissa oli avoimia tehtäviä sekä pulma- ja

ongelmanratkaisutehtäviä, jotka lisäävät strategista kompetenssia (Ritvasalo & Vuorinen 2007, 50,

59; Aromaa 2007, 77, 98).

Mukautuvaan päättelyyn ohjaavia selittävät ja perusteltavat tehtävät olivat vähissä molempien

tutkimusten kirjasarjoissa. Suuressa osassa toisen luokan tehtävistä ratkaisustrategia oli jo annettu

valmiiksi, jolloin kielentämisen näkökulma jää puutteelliseksi. Käsitteellinen ymmärtäminen on

alkuopetuksessa tärkeällä sijalla, esimerkiksi lukukäsitteen takia. Opettajan oppaat tarjosivat mo-

lempien luokkien kirjasarjoissa vinkkejä, miten lähteä käsittelemään uutta käsitettä, esimerkiksi

opetusvälineiden avulla. Uusi käsite esitellään kirjassa selkeästi (poikkeuksena Matikkamatka),

jonka jälkeen lähdetään opettelemaan ja harjaannuttamaan tarvittavaa algoritmia. (Ritvasalo &

Vuorinen 2007, 57, 60, Aromaa 2007, 73–74, 77.)

Yritteliäisyyden kehittymistä auttaa se, että oppikirjat eivät anna oppilaille kuvaa, että mate-

matiikka on pelkkää laskutoimitusta toisen perään. Toisen vuosiluokan Laskutaidon ja Matikka-

matkan pitkät toistot kuitenkin himmentävät tätä kuvaa. Ensimmäisen luokan oppikirjoissa tarjoil-

laan oppilaille käytännönläheisen näkökulma tehtäviin. Esimerkiksi Tuhattaiturissa annetaan opet-
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tajalle kehyskertomus, joka johdattaa oppilaat kyseisen tunnin aiheeseen (Aromaa 2007, 78; Ritva-

salo & Vuorinen 2007, 62.)

Pirjo Aunion (2006) väitöskirjassa verrattiin lukukäsitteen kehittymistä varhaiskasvatuksessa

kansainvälisesti. Tutkimuksesta selvisi, että lukukäsitteen hallinnassa on eroja kansainvälisesti

katsottuna. Suomalaislasten lukukäsite on heikompi verrattuna Pekingin, Hong Kongin ja Singapo-

ren lapsiin verrattuna. Erot voivat selittyä varhaiskasvatuksen tasosta. Kassel -projektin tulokset

kertovat unkarilaisnuorien menestyvän muita maita paremmin. 14-vuotiaat nuoret tekivät kolme

koetta kuudessa maassa, joissa testattiin algebraa, lukuja ja geometriaa. Unkarilaisnuoret pärjäsivät

parhaiten (84,4 pistettä, kun maksimi oli 150 pistettä), kun suomalaiset jäivät alle keskiarvon (47,1

pistettä). Projektin tulokset kertovat, että suomalaiset oppilaat olivat yhtä hyviä muiden oppilaiden

kanssa päättelyssä ja yksinkertaisessa ongelmanratkaisussa. Suuria ongelmia suomalaisilla oli kä-

sitteiden, laskusääntöjen ja ratkaisumenettelyjen tuntemisessa. Myös geometriassa oli vakavia

puutteita. (Aunio 2006; Soro & Pehkonen 1998, 23, 39, 50.)

Sinikka Räty-Záborszkyn (2006) väitöstutkimuksessa tutkittiin suomalaisten ja unkarilaisten

opettajien sekä oppikirjan tekijöiden käsityksiä geometriasta, geometrian opetuksesta ja oppimises-

ta. Räty-Záborszky vertaili ensin maiden opetussuunnitelmia ja koulujärjestelmiä sekä myöhem-

min opettajien ja oppikirjantekijöiden käsityksiä keskenään. Tutkimustuloksista voidaan todeta,

että unkarilaiset opettajat ja oppikirjan tekijät pitivät geometriaa jokapäiväisenä ja toiminnallisena

asiana. Unkarilasten käsitykset geometriasta erosivat myös siinä, että geometria koettiin osana ma-

temaattisen tiedon luonnetta ja esteettisenä. Suomalaiset opettajat kokivat oppikirjageometrian

negatiivisena asiana ja pitivät geometrian perinteen puuttumista ongelmana. (Räty-Záborszky

2006, 238–246.)

Pirjo Tikkanen (2008b) vertaili väitöskirjassaan suomalaisten ja unkarilaisten perusopetuksen

neljännen luokan oppilaiden kokemaa matematiikan opetussuunnitelmaa. Unkarilaisen luokan ope-

tus perustui Varga-Neményi -opetusmenetelmään, kuten myös toisen suomalaisen tutkimusluokan

opetuskin. Kolmas verrattava luokka oli tavallinen opetusryhmä Suomessa. (Tikkanen 2008b,

260.) Tikkanen tulkitsi toteutuvaa opetussuunnitelmaa oppilaiden kuvausten perusteella. Suurim-

malla osalla opetusryhmien oppilaista suhtautuminen matematiikkaan oli positiivinen, kuten myös

heidän minäkäsityksensä.  Neljännen luokan oppilaiden minäkäsitys perustuu oppimiskokemuk-

siin, omaan menestymiseen, mutta myös opettajan palautteeseen. Varga-Neményi -

opetusmenetelmän ryhmien oppilaiden mielestä matematiikka oli ongelmia ja yhtälöitä, jotka rat-

keavat ymmärtämällä, keksimällä ja oivaltamalla. Tavallisen suomalaisen luokan oppilaiden mie-

lestä matematiikka oli peruslaskutoimituksia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan ymmärtämistä. (Tik-

kanen 2008b, 289–290.)
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Unkarilainen matematiikka ja erityisesti Varga-Neményi -opetusmenetelmä on ollut 2000-

luvulla enemmän esillä7. Myös Laskutaidon toimintapaketti (Matikainen, Kyyrä, Risku & Tikka-

nen 2005) perustuu tähän menetelmään. Varga-Neményi-yhdistys ry tuo muun muassa koulutusten

kautta suomalaisille opettajille tietoa matematiikan opetuksesta ja menetelmästä.

7 Mm. Räty-Záborszky (2006); Tikkanen (2008)
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7 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukaisen ensimmäi-

sen luokan oppikirjaa, opettajan opasta sekä opettajan oppaan lisämonisteita. Valitsimme MOT -

hankkeen tutkimuksissa olleet tutkimustehtävät, jotta tutkimus olisi sovellettavissa muihin tutki-

muksiin. Lisäksi esitimme tutkimukselle oman tutkimustehtävämme (listassa viimeisenä), jossa

vertaamme aikaisempia alkuopetuksen MOT -hankkeen tutkimustuloksia omiimme. Laajan MOT-

hankkeen tutkimustehtävät on mietitty tarkkaan, mikä parantaa tutkimuksemme luotettavuutta.

1. Millaisia ovat matematiikan oppimateriaalien harjoitustehtävät?

2. Miten matematiikan oppimateriaali tukee oppilaan matemaattisen osaamisen kehit-

tymistä?

3. Miten matematiikan oppimateriaalit vastaavat perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteiden 2004 tavoite- ja sisältönormeihin?

4. Miten Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin tulokset eroavat muista alkuopetuksen

MOT – hankkeen pro gradujen tuloksista?

Tulemme analysoimaan Matematiikkaa 1b -oppimateriaalia laadullisesti taustateoriaan pohjautuen.

Käytämme analysoinnissa myös määrällisiä metodeja. Vertailemme omia tutkimustuloksiamme

ensimmäisen ja toisen luokan pro gradujen tuloksiin laadullisesti sekä osittain määrällisesti.

7.1 Kvalitatiivinen tutkimus

Syrjäläisen, Erosen ja Värrin (2007, 8) mukaan laadullisen analyysin avulla pyritään inhimillisen

ymmärryksen kasvattamiseen, joten tutkijan tulkinta nousee tärkeään rooliin. Usein kvalitatiivinen

ja kvantitatiivinen tutkimus erotetaan hyvin jyrkästi toisistaan. Scott avaa teoksessaan Hammers-

leyn (1992) pohdintoja, joista käy ilmi, että ero näiden tutkimustapojen välillä ei ole niin jyrkkä

kuten luullaan. Esimerkiksi kumpienkin tutkimustyylien edustajat käyttävät termejä työssään, jotka

perustuvat numeroihin. Tavat, jotka estävät tutkijaa keräämästä luotettavaa aineistoa, eivät ole käyt-

tökelpoisia. Onkin tärkeää, että tutkija käyttää analyysitapoja, joiden avulla hän kerää luotettavaa ja

validia aineistoa, ei niinkään tule keskittyä tutkimustavan edellyttämiin analyysitapoihin. (Scott
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1996, 59–64.) Tulemme käyttämään tutkimuksessamme perinteisesti katsoen sekä kvalitatiivisia

että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Laadullisessa tutkimuksessa teorialla on merkittävä sija ja sen analyysi eroaa joissain suhteissa

kvantitatiivisesta analyysistä. Laadullisessa analyysissa eivät kelpaa tilastolliset todennäköisyydet

analyysin johtaviksi punaisiksi langoiksi, vaan kvalitatiivisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan

kokonaisuutena. Laadullisen analyysin avulla pyritään pelkistämään havainnot kategorioiksi ja

ratkaisemaan arvoitus tulkinnan avulla. Yksikin poikkeus kumoaa säännön, jolloin havainnot täy-

tyy miettiä uudestaan. Niin sanotut raakahavainnot yhdistetään, jota voidaan kutsua laadulliseksi

analyysiksi. Ajatuksena on koota ja muotoilla raakahavaintoja kokoavia sääntöjä, jotka kuvaavat

aineistoa. Mahdolliset poikkeustapaukset pakottavat tutkijan miettimään aineistoa uudelleen, jol-

loin usein sääntö pitää muotoilla uudelleen. (Alasuutari 1994, 28–30, 33, 43.)

Teemme analyysin sisällönanalyysin avulla, joka on perinteinen laadullisen tutkimuksen ana-

lyysimenetelmä. Laadullisen tutkimuksen aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena, josta ajatellaan

löytyvän loogisia rakenteita (Alasuutari 1994, 28). Tutkimuksemme on teorialähtöinen tutkimus,

koska teoria ja aikaisemmat tutkimukset ohjailevat kuitenkin jossain määrin tutkimustamme. Teo-

ria voi näin olla apuna analyysissä. Analyysissä teemat valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto

ohjaa ja auttaa analyysiä valikoivasti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93–99.) Teorialla on erityisluonne

laadullisessa tutkimuksessa. Tarvitaan jokin taustateoria, johon perustuen tarkastellaan aineistoa ja

tuloksia. (Eskola & Suoranta 1998, 82.) Laadullinen tutkimus voi sisältää kvantitatiivisia tarkaste-

luita. Esimerkiksi selittämisvaiheessa voidaan käyttää johtolankoina kvantitatiivisen tuloksen tu-

loksia, mutta kuitenkin arvoituksen ratkaiseminen on laadullisen tutkimuksen ydin. (Alasuutari

1994, 44.) Tutkimuksessamme käytämme johtolankoina kvantitatiivisia menetelmiä Excel -

ohjelman avulla.

7.2 Sisällönanalyysi

Kaikissa laadullisissa tutkimuksissa voidaan käyttää perusanalyysimetodina sisällönanalyysiä. Se

voidaan käsittää metodina, mutta myös teoreettisena kehyksenä. Laadullisen tutkimuksen analyysi-

menetelmät perustuvat joissain määrin sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, eikä

sitä pidä sekoittaa sisällön erittelyyn. Sisällön erittelyllä kuvataan aineistoa pelkästään kvantitatiivi-

silla tavoilla. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 105, 107.) Laadullisen aineiston analysoinnilla tavoitel-

laan selkeytä aineistoon ja tiivistämään sitä niin, ettei mitään tärkeää tule kadotettua. (Eskola &

Suoranta 1998, 138).
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Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti.

Tutkimuksessamme dokumentteina toimivat matematiikan oppimateriaali, josta pyrimme saamaan

kuvaus tiivistetyssä muodossa sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Sisällönanalyysillä saa-

daan aineisto järjestetyksi johtopäätöksiä varten, jolloin on tutkijan tehtävänä luoda mielekäs ko-

konaisuus aineistosta. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa etsitään tekstin eri merkityksiä.

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 102–106.)

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan tavoitetta kuvata sanallisesti dokumenttien sisältöä, joten ana-

lyysitapa on laadullinen. Sisällönanalyysi voidaan muodostaa teorialähtöisesti eli deduktiivisesti,

jolloin luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen, joka on tutkimuksessamme MOT -

hankkeen analysointirunko. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116–117.) Analysointirunko perustuu Wil-

sonin (1971) matemaattisten tehtävien hierarkkiseen mallin neljään tasoon: laskutaito, ymmärtä-

minen, soveltaminen ja analysointi. Analyysirunko ohjaa luokittelua, josta tutkija tekee johtopää-

töksiä. Myös Kangasniemi (1989) on käsitellyt matemaattista käyttäytymistä tutkimuksessaan.

Tältä pohjalta avaamme analyysimallia.

7.3 Tutkimusaineiston esittely

Oppimateriaaliksi voidaan sanoa kaikkea opetukseen ja oppimiseen tarkoitettua materiaalia, kuten

oppikirja tai lisätehtävämonisteet. Tutkimuksessamme käytämme tutkimusaineistona Matematiik-

kaa 1b -oppikirjaa. Lisäksi analysoitavaan oppimateriaaliin kuuluvat opettajanopas, viikkosuunnit-

telu ja ohjeistusvihkonen, opettajanoppaan lisämonisteet ja liitekuvat.

Matematiikkaa 1b kirjan ovat tehneet Neményi Eszter C., Sz. Oravecz Márta ja Lampinen

Anni. Julkaisija on Varga-Neményi-yhdistys ry. Oppimateriaali julkaistaan marraskuussa 2008,

joten analysoimme vielä keskeneräisiä oppimateriaaleja. Koska kirja ei ole vielä ilmestynyt, tutki-

musaineistomme koostuu mustavalkomonisteista.

Matematiikkaa 1b -oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti 1. luokan oppimateriaaliksi.

Opettajanopas on vielä raakaversio, joten sen analysoiminen on haastavaa. Jo valmis Matematiik-

kaa 1a -opettajanopas antaa viitteitä siitä, että myös 1b -opettajanopas on samantyylinen kuin

muutkin suomessa myytävät opettajanoppaat. Opettajanoppaassa on oppikirjan jokainen aukeama,

jossa opettajalle annetaan didaktisia ohjeita. Varga-Neményi -menetelmä vaatii opettajalta paljon

omaa työtä, koska sen onnistunut käyttö vaatii tietotaitoa menetelmästä. Tietotaidon avulla opettaja

kykenee käsittelemään uutta aihealuetta monin eri tavoin. Opettajalla on mahdollista osallistua

maksuttomalle kurssille, jonka avulla oppii Varga-Neményi -opetusmenetelmän toimintatavat.

Menetelmä ei ole yksin puurtamista, vaan siinä tehdään paljon yhdessä.
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Viikkosuunnittelu etenee loogisesti ensimmäisillä viikoilla osaamisen arvioinnista, ominai-

suuksien arvioimiseen ja vertailemiseen. Opetusviikolla viisi edetään joukkojen lukuisuuteen ja

lukukäsitteeseen, jossa pitäydytään koko syyslukukauden ajan. Lukuja tutkitaan eri tavoin ja myö-

hemmin myös lasketaan yhteen sekä vähennetään. Keväällä on geometrian jakso (Rakennetaan,

taitetaan, leikataan ja piirretään – jakso), jonka jälkeen harjoitellaan laskumenetelmiä. Opetusvii-

koilla 26–27 jatketaan vielä geometria -teemalla, josta siirrytään lukujen tiettyihin ominaisuuksiin,

kuten parillisuuteen ja parittomuuteen. Opetusviikoilla 30–35 varmistetaan, että oppilaille on syn-

tynyt rikas kuva lukukäsitteistä ja laskutoimitusten käsitteistä.

Tutkimusaineistoomme kuuluvat alkuopetuksen MOT -hankkeen pro gradu -tutkielmat vuo-

delta 2007. Keskitymme vertailussa ainoastaan yhteisiin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisen luo-

kan oppimateriaalia tutkivat Ritvasalo Jussi ja Vuorinen Lasse (2007) ja toisen luokan oppimateri-

aaleja Aromaa Laura (2007).

7.4 Luokittelun perusteet

Oppimateriaalin luokittelu perustuu MOT -hankkeen yhteisesti sovittuihin periaatteisiin. Luokitte-

lu tapahtuu kuvion 5 mukaisesti. Tehtävien kognitiivinen puoli voidaan luokitella kolmelle eri ta-

solle: laskutaito/ymmärtäminen (LY), ymmärtäminen/soveltaminen (YS) tai soveltaminen/analyysi

(SA). Tehtävä on tyypiltään sievennys-, tuottamis-, tunnistamis-, rakentelutehtävä tai muu ja mit-

taamistehtävä. Tehtävä on luonteeltaan joko suljettu tai avoin.

KUVIO 5. Tehtävien luokittelu mukaillen MOT-hankkeen tehtäväluokittelua.
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7.4.1 Matemaattisen käyttäytymisen tasot

Matemaattisen käyttäytymisen luokittelu perustuu Wilsonin (1971) esittämään Bloomin tak-

sonomiaan pohjautuvan ryhmittelyyn. Tätä mallia on Suomessa tutkinut Kangasniemi (1989), joka

on muokannut Wilsonin (1971) ajattelun pohjalta samantyylisen luokittelun matemaattisen käyt-

täytymisen tasoista. Matemaattista käyttäytymistä käsitellään neljällä eri tasolla: laskutaito, ym-

märtäminen, soveltaminen ja analysoiminen. Laskutaito on erittäin yksinkertaista käyttäytymistä,

jota yleensä odotamme opetuksen tuloksena oppilailta. Siihen liittyy muistamisharjoituksia ja ru-

tiininomaisia käsittelyharjoituksia, kuten kertotaulu tai jakokulma. Tämä taso ei vaadi oppilaalta

mitään päätöksentekoa, vaan pelkästään suorittamista ja muistamista. Algoritmien noudattaminen

on keskeisin esimerkki laskutaidon käyttäytymistä. Siinä käsitellään tietoja opittujen sääntöjen

mukaisesti. (Kangasniemi 1989, 100–102.)

Monimutkaisempaa käyttäytymistä edustaa ymmärtäminen. Siinä oppilas osaa muuttaa tehtä-

vän sanallisesta graafiseen tai matemaattiseen muotoon, esimerkiksi tulkitsee diagrammia tai luo

sellaisen itse. Se tarkoittaa myös kykyä tunnistaa matemaattisia käsitteitä, esimerkiksi kertominen

ja jakolasku. Ero mekaanisen laskutaidon ja ymmärtämisen välillä on epäaito, koska laskutaitoon

edellytetään joskus ymmärtämistä. Ymmärtämisellä tarkoitetaan myös kykyä kommunikoida ma-

temaattisesti. Kyky laskea ja tulkita matemaattista tehtävää on myös ymmärtämistä, mikä on vä-

hemmän kuin ratkaista tehtävä, mutta ratkaisussa välttämätön avain. Tehtävän lukemisessa on tai-

toja, jotka ovat ylempiä kuin pelkkä laskutaito. (Kangasniemi 1989, 102–104.)

Soveltamiseen liittyy keskeisesti oppilaiden useiden reaktioiden peräkkäisyys, joka erottaa sen

kahdesta edellisestä käyttäytymisestä. Soveltamisen tasoa selventävät neljä esimerkkiä. Kyky rat-

kaista rutiiniongelma vaatii algoritmin valinnan ja suorittamisen. Jos tehtävä esitetään sanallisesti,

täytyy ratkaisemista edeltää ongelman muokkaaminen symbolitermein. Jos käyttäytymisvaiheita

jaksotetaan, laitetaan peräkkäin, tuottaa se haastavamman tehtävän. Soveltamistason käyttäytymis-

tä on kyky suorittaa vertailuja, koska silloin oppilaan tulee palauttaa mieleensä merkityksellistä

tietoa (käsitteet, säännöt, matemaattiset rakenteet, kieli), havaitsevan suhteita ja vielä tekevän joh-

topäätöksiä. Vertailuja tehdessään oppilas kehittelee algoritmin ja sitä seuraten tekee päätöksen.

Tärkeä tässä on valintakäyttäytyminen, jossa täytyy valita monista eri vaihtoehdoista. (Kangas-

niemi 1989, 104–105.)

Kolmas esimerkki soveltamisesta on kyky analysoida tietoa. Se pitää sisällään tiedon lukemis-

ta ja tulkintaa, tiedon muokkaamista ja päätöksentekoa, mutta myös kykyä jakaa tehtävä osiin ja

yhdistellä alaongelmia, jotka on jo ratkaistu. Viimeinen esimerkki soveltamisesta on kyky tunnis-

taa malleja, rakenneyhteyksiä ja symmetriaa, jotka voivat sisältää merkityksellisen tiedon miel-
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teenpalauttamista, ongelman pääkohtien muuntamista ja niiden käsittelyä sekä suhteiden havaitse-

mista. Tämä tarkoittaa useamman käyttäytymistavan peräkkäisyyttä ja niin ollen soveltamista. Jos

oppilas joutuukin itse luomaan uusia malleja tai symmetriaa, se on analyysitasolle kuuluvaa käyt-

täytymistä. (Kangasniemi 1989, 106.)

Viimeinen käyttäytymistaso on analysoiminen, joka on korkein kaikista kognitiivisista luokis-

ta. Se pitää sisällään useimmat käyttäytymistasot. Analysointiin kuuluu ei-rutiininomainen ongel-

manratkaisu, keksimisen kokemukset ja luova käyttäytyminen. Se pitää sisällään jonkin verran

transferia8 sisältöalueella, jolla ei ole ollut opetus- ja oppimiskokemuksia. Tämä erottaa analysoi-

misen soveltamisesta ja ymmärtämisestä. Kun oppilas ratkaisee tehtävää, joka on analysoinnin

tasolla, hän ei voi rakentaa ratkaisua aikaisemmin opitun tiedon varaan. Tällainen ongelmanratkai-

su voi käsittää uudelleenjärjestelemistä ratkaisun määrittelemiseksi. (Kangasniemi 1989, 106–

107.)

Analysointiin liittyy myös kyky havaita suhteita, jolloin havaitseminen vaatii uudelleenjärjes-

tämistä suhteen määrittelemiseksi. Oppilaan täytyy siis löytää uusi suhde eikä tunnistaa tuttua yh-

teyttä uuteen aineistoon, kuten soveltamisessa. Matemaattinen todistaminen sekä kyky muodostaa

ja valikoida yhteyksiä ovat myös tavallisia analyysitoiminnalle. Analyysikäyttäytyminen on kykyä

havaita suhteita ja laatia todistus osoittamaan tieto oikeaksi. (Kangasniemi 1989, 107–108.)

Kaikissa näissä käyttäytymisen luokissa on päällekkäisyyksiä. Riippuu paljon tehtävästä ja

oppilasta, millaisena hän kokee tehtävän. Jollekin oppilaalle tehtävä voi olla ymmärtämistä vaati-

va, kun joku voi tarvita vain laskutaitokäyttäytymistä. Tehtävät eivät välttämättä ole vain yhtä

käyttäytymistasoa vaativia, vaan niissä voi olla piirteitä useammasta käyttäytymisestä. Käytämme

tehtävien luokittelussa Joutsenlahden (1996, 2005) pelkistettyä luokitusta kolmesta kognitiivisesta

tasosta:

− Laskutaito/Ymmärtäminen (LY)

− Ymmärtäminen/Soveltaminen (YS)

− Soveltaminen/Analyysi (SA)

Alimmalla tasolla korostuu muistaminen ja proseduraalisen tiedon hallinta, eli algoritmien hallin-

taa liittyvät taidot. Keskimmäisellä tasolla oppilas hallitsee menettelytapoja ja kykenee siirtämään

ja soveltamaan niitä samanlaisiin tilanteisiin. Ylimmällä tasolla tarvitaan ongelmanratkaisutehtä-

vissä konseptuaalista tietoa ja strategiatietoa. Kaikkien tasojen tunnuspiirteinä käytämme edellisiä

Wilsonin (1971) neljän tason ominaisuuksia. (Joutsenlahti 2005, 123.) Alla olevissa kuvioissa 6 ja

7 on esimerkkejä eri tason tehtävistä.

8 Siirtovaikutus, kaksi tai useampi oppimistapahtuma vaikuttaa toisiinsa.
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KUVIO 6. Esiopetuksen oppimateriaalin LY -tason suljettu tehtävä. (Korvenoja & Laaksonen
2007, 32

KUVIO 7. Toisen luokan oppimateriaalien (Tuhattaituri) SA -tason tehtävä. (Aromaa 2007, 50.)

Kuvioiden erot näkee helposti. Ensimmäinen tehtävä, kuvio 6, vaatii lapselta vain yhteenlaskusään-

nön muistamista, mutta kuvion 7 tehtävä on jo selkeästi haasteellisempi. SA -tason tehtävässä ei ole

annettu valmista kaavaa tai edes ohjetta, miten edetä ratkaisun saamiseksi.
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7.4.2 Tehtävätyypit

Tehtävätyypit luokittelemme seuraaviin MOT -hankkeen yhteisiin ryhmiin: sievennystehtävät, tuot-

tamistehtävät, tunnistamistehtävät, rakentelutehtävät sekä muut ja mittaamistehtävät. Tämä luokitte-

lu antaa tehtävistä lisätietoa ja sitä, millaista ratkaisuprosessia oppilaalta vaaditaan ratkaisuksi. Sie-

vennystehtävät ovat mekaanisia peruslaskutoimituksia, joiden ratkaisemiseen sovelletaan laskulake-

ja ja opittuja sääntöjä. Tehtävässä on annettu valmiiksi laskulauseke, esimerkiksi ”laske”, joka pitää

sieventää lukuarvoksi.

Tuottamistehtävissä oppilas joutuu ensin löytämään yksi- tai useampivaiheiseen tehtävään

ratkaisustrategian ja sen jälkeen selittämään vaiheittain, iskulausekkeiden ja niiden sievennyksien

avulla, kielentämällä ratkaisujaan tai muodostamalla ratkaisustrategiaa kuvaavan laskulausekkeen ja

sieventämällä sen.  Tuottamistehtävät ovat useimmiten sanallisia ja ne voivat olla joko avoimia tai

suljettuja. Vastauksena voi olla luku tai johtopäätös, joka tulee antaa erikseen vastauksena. Tuotta-

mistehtävässä oppilas tuottaa strategian mukaisen ratkaisuprosessin, dokumentoi sen ja antaa erilli-

sen vastauksen esitettyyn ongelmaan. Alla olevassa kuviossa 8 voi huomata tuottamistehtävän aja-

tuksen. Lapselle on annettu kuva, josta hän tuottaa itse lausekkeen.

KUVIO 8. Toisen luokan mukautetun oppimateriaalin (Laskutaito) tuottamistehtävä (Aromaa
2007, 88.)

Tunnistamistehtävissä oppilas tunnistaa matemaattisten käsitteiden ominaispiirteitä annetussa yh-

teydessä ja osaa nimetä, yhdistää ne johonkin tehtävässä annettuun objektiin. Tehtävien iskulausei-

na voivat olla: ”nimeä” tai ”mitkä seuraavista kuuluvat yhteen?”. Rakentelutehtävät olemme lisän-

neet tehtävätyyppeihin, koska aineistostamme löytyi paljon siihen liittyviä tehtäviä. Kuvion 9 tehtä-

vä on tyypillinen rakentelutehtävä, jossa hyödynnetään unkarilaisia värisauvoja.
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KUVIO 9. Matematiikkaa 1b -oppikirjan rakentelutehtävä (Neményi ym. 2008, 59.)

Viidentenä tehtävätyyppinä ovat muut ja mittaamista edellyttävät tehtävät. Tähän kategoriaan kuu-

luvat tehtävät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, tai joiden luokittelu ei ole mahdollista.

Mittaamistehtäviä oli aineistossamme, mutta kuitenkaan ei niin paljon, että olisimme luoneet niitä

varten oman kategorian.

7.4.3 Avoin ja suljettu tehtävä

Tehtävät voidaan vielä jakaa avoimiin ja suljettuihin tehtäviin. Suljetuissa tehtävissä vastauksia on

olemassa vain yksi, kun avoimissa vastauksia voi olla useampia. Avoimen tehtävän alkutilanne voi

olla hyvin epämääräinen, jolloin oppilaan tulee pohtia mistä lähtötilanteesta lopputilanne seuraa.

Samoin lopputilanne voi olla epämääräinen. (Haapasalo 1994, 37.) Avoimen tehtävän ratkaisemi-

seksi voivat oppilaat tuoda lisäoletuksiaan ratkaisuprosessin aikana, jolloin he päätyvät erilaisiin

tuloksiin, mutta ihan yhtä oikeisiin ratkaisuihin. Avoimilla tehtävillä on usein monta eri ratkaisua,

kuten alla olevassa kuviossa 10. (Pehkonen 2004, 36.)

KUVIO 10. Avoin tehtävä toisen luokan (Matikkamatka) oppimateriaalista (Aromaa 2007, 51).

Avoimia tehtäviä ovat myös arkielämän probleemat, ongelman asettaminen itse, ongelmat ilman

kysymystä, mutta myös projektitehtävät. Tyypillinen avoin tehtävä on ongelmajonot tai -kentät,
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joissa oppilaan esimerkiksi täytyy päätellä puuttuvat numerot. (Pehkonen 2004, 36.) Suljettu tehtä-

vä on luonteeltaan rutiininomainen, jossa vaaditaan tietyn ratkaisutavan hallitsemista, esimerkiksi

2+3=?. Oppilas tietää heti mitä pitää tehdä ja ratkaisee tehtävän. Opettaja tai oppilas voi itse tarkis-

taa ratkaisukirjasta menikö tehtävä oikein. Suljettu tehtävä ei kuitenkaan ole välttämättä prosessil-

taan suljettu. Suljettu tehtävä voi olla ratkaisuprosessiltaan avoin, mutta vastauksia voi olla vain

yksi.
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8 OPPIMATERIAALIN ANALYYSI

Analysoitava oppimateriaali koostui ensisijaisesti Matematiikkaa 1b -oppikirjasta ja opettajan mo-

nisteista. Olemme osittain hyödyntäneet myös opettajan opasta, mutta sen keskeneräisyyden vuoksi

emme ole sitä kyenneet käyttämään täysipainoisena aineistona. Tässä luvussa analysoimme oppikir-

jan ja opettajan monisteiden tehtävät. Tarkastelemme oppimateriaalin matemaattisen osaamisen

piirteitä ja yhteenvetoa oppimateriaalin tehtävistä myöhemmin kappaleessa 8.3. Oppimateriaalin

vastaavuutta perusopetuksen opetussuunnitelmaan analysoimme kappaleessa 8.4.

8.1 Matematiikkaa 1b – oppikirjan harjoitustehtävät

Oppikirjassa jaksot ovat selkeästi erilaisia, vaikka niissä on samoja tehtävätyyppejä ja elementtejä

käytössä. Oppikirjan jaksot ovat: Luku 9, Luku 10, Kuinka monta enemmän? Kuinka monta vä-

hemmän?, Luvut 11, 12, 13…, Valikoidaan ja järjestellään, Rakennetaan, taitellaan, leikataan ja

piirretään, Tutkitaan lukuja, Nopeammin ja järkevämmin, Kymmenylitys yhteenlaskussa, Kym-

menylitys vähennyslaskussa, Sanallisia tehtäviä, Sekoitettu yhteenlaskuruudukko, Pikalukua: luvut

4-9, 6-10 sekä 10–20.

Oppikirjan aloittavat jaksot, luku 9 ja luku 10, jatkavat samalla tyylillä kuin aikaisemmat luvut

on opetettu 1a – oppikirjassa. Uuden luvun tutkiminen etenee keskustelusta, numeron harjoittelusta

ja hajotelmista kohti haasteellisempia tehtäviä. Jaksojen sanallisissa tehtävissä piirretään ja muo-

dostetaan yhtälö. Alla olevassa kuviossa 11 on esimerkki tyypillisestä hajotelmatehtävästä.
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KUVIO 11. Hajotelmatehtävä (Neményi ym 2008, 8). LY-tason suljettu tuottamistehtävä.

Kuvion 11 tehtävässä harjoitellaan luvun 9 hajottamista osiin, mikä pohjustaa kymmenjärjes-

telmän perusteita sekä kymmenylitystä. Sinipunakiekko on toiselta puolelta sininen ja toiselta puo-

lelta punainen. Tämä havainnollistaa sitä, että kiekko pysyy samana, vaikka väri vaihtuu. Oppikir-

jassa on tavoitteena opetella hajotelmat ulkoa lukuun 10 asti. hajotelmia harjoitellaan myös rahojen

avulla. Lukujonotaitojen ja lukusuoran ymmärtämisen harjoittelu otetaan esille lukujen 9 ja 10

jaksoissa.

Kuinka monta enemmän? Kuinka monta vähemmän? –jaksossa vertaillaan lukuja keskenään.

Alla olevassa kuviossa 12 on Varga-Neményi -menetelmälle ominainen tehtävä.
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KUVIO 12. Vertailutehtävä (Neményi ym. 2008, 30), YS -tason avoin tuottamistehtävä

Kuviossa 12 on vertailtu yhtälöitä lukumääriin. Merkitsemistapana käytetään suurempi- ja pie-

nempi kuin symboleja. Tehtävissä esimerkiksi miinus yksi merkitään myös <1 – merkinnällä. Ver-

tailua tehdään eri tavoin tässä jaksossa, mutta sitä harjoitellaan myös myöhemmissä jaksoissa. Jak-

son sanallisissa tehtävissä oppilaan tulee kirjoittaa myös vastaus piirtämisen sekä yhtälön muodos-

tamisen ohella.

Luvut 11, 12, 13, … -jaksossa arvioidaan lukumääriä eri tavoin, ryhmitellään ja lasketaan pa-

reittain. Jaksossa on erilaisia lukusuoratehtäviä sekä tehtäviä, joissa harjoitellaan yksi yhteen yh-

teneväisyyttä. Sanallisissa tehtävissä oppilaan tulee keksiä annettuun laskuun sanallinen tehtävä

itse ja ratkaista se. Yhtälön muodostamista harjoitellaan eri tavoin, esimerkiksi kirjoitetaan kuvasta

matematiikan kielellä.  Alla olevassa kuviossa 13 on arviointitehtävä.



54

KUVIO 13. Lukumäärien arviointiin tähtäävä tehtävä (Neményi ym. 2008, 35). LY -tason suljettu
tunnistamistehtävä

Kuviossa 13 harjoitellaan ensin pikaluvun avulla lukumäärien arviointia, jonka jälkeen lukumäärät

lasketaan.  Jaksossa harjoitellaan laskemista myös rahojen avulla.

Valikoidaan ja järjestellään – jaksossa luokitellaan erilaisin tavoin tutkimalla, esimerkiksi

ominaisuuksia kuvista. Alla olevassa kuviossa 14 on Varga-Neményi -menetelmälle ominainen

tehtävä, jossa käytetään loogisia paloja.

KUVIO 14. Esimerkki tehtävästä, jossa käytetään loogisia paloja (Neményi ym. 2008, 55).  SA-
tason avoin tunnistamistehtävä.
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Tehtävässä (kuvio 14) tutkitaan loogisten palojen ominaisuuksia, esimerkiksi väri, koko ja

muoto. Loogisilla paloilla pelataan myös parin kanssa keksien omia luokitteluperusteita.

Rakennetaan, taitellaan, leikataan ja piirretään – jaksossa rakennellaan eri tavoin unkarilaisil-

la värisauvoilla, tutustutaan tasokuvioihin, esimerkiksi rakentelemalla, piirtämällä ja värittämällä.

Siinä myös harjoitellaan mittaamista, suunnan mukaan liikkumista sekä symmetriaa peilin avulla.

Kuviossa 15 on esimerkki peilaamistehtävästä.

KUVIO 15. Peilaustehtävä (Neményi ym. 2008, 63). YS -tason avoin luokkaan muut kuuluva teh-
tävä.

Tehtävässä (kuvio 15) tutkitaan peilin avulla nallen ja peilissä näkyvän nallen eroja. Myö-

hemmissä peilaustehtävissä oppilas myös piirtää näkyvät kuviot. Peilaustehtävät pohjustavat mo-

ninkertaistuvia lukuja.

Tutkitaan lukuja – jaksossa tutkitaan lukuja alueella 0-30 eri tavoin. Esimerkiksi parillisia ja

parittomia lukuja tutkitaan unkarilaisilla värisauvoilla. Kahden- tai kolminkertaistuvia lukuja tutki-

taan esimerkiksi peilin avulla, mutta myös vähentämällä, esimerkiksi aina kolme samaan aikaan

piirtäen. Myös yksinumeroisiin ja kaksinumeroisiin lukuihin tutustutaan. Jaksossa täydennetään

myös taulukoita puuttuvien lukujen ja kuvioiden osalta.  Jaksossa tutkitaan lukuja myös ihmeko-

neen avulla (ks. kuvio 38). Alla olevassa kuviossa 16 on yksi tapa tutkia lukuja.
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KUVIO 16. Lukujen tutkimiseen liittyvä tehtävä (Neményi ym. 2008, 72). LY-tason suljettu sie-
vennystehtävä.

Kuviossa 16 on esimerkki tehtävästä, jossa lukujen suuruutta voidaan tutkia unkarilaisten värisau-

vojen valkoisilla kuutioilla. Tämänkaltaiseen tehtävään käyvät myös multilink -palikat.

Nopeammin ja järkevämmin – jaksossa on runsaasti peruslaskuja, joiden harjoittelemiseen

käytetään unkarilaisia värisauvoja, viivainta, sinipunakiekkoja sekä lukusuoraa. Muutokseen täh-

täävissä tehtävissä harjoitellaan huomaamaan lukujen välinen yhteys, esimerkiksi muutosnuolien

avulla sekä yksi enemmän yksi vähemmän – periaatteen avulla. Jaksossa on yksi laskintehtävä

sekä yhteenlaskua allekkain. Jaksossa harjoitellaan myös sitä, missä järjestyksessä luvut kannattaa

laskea yhteen. Alla olevassa kuviossa 17 on ryhmittelystä esimerkki.

KUVIO 17. Ryhmittelytehtävä (Neményi ym. 2008, 88). SA-tason avoin tuottamistehtävä.
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Yllä olevassa tehtävässä (kuvio 17) oppilas ryhmittelee astiat, laskee ne ja kirjoittaa näkyviin, mi-

ten hän laski ne.

Kymmenylitys yhteen- ja vähennyslaskussa – jaksot alkavat laskuilla, joissa käytetään hyväksi

munakennoja ja sinipunakiekkoja. Alla olevassa kuviossa 18 on esimerkki yhteenlaskusta.

KUVIO 18. Kymmenylitys munakennojen sekä sinipunakiekkojen avulla (Neményi ym. 2008,
109).

Tehtävässä (kuvio 18) kymmenylitystä harjoitellaan täydentämällä ensiksi kymmenet täyteen.

Kummassakin jaksossa on erilaisia peruslaskuja sekä yhteenlaskua helmitaulun avulla. Alla ole-

vassa kuviossa 19 on esimerkki kymmenylityksestä vähennyslaskussa.

KUVIO 19. Kymmenylitys vähennyslaskussa unkarilaisten värisauvojen avulla (Neményi ym.
2008, 117). YS -tason suljettu tunnistamistehtävä.
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Kuviossa 19 on esimerkki tehtävästä, jossa harjoitellaan kymmenylitystä vähennyslaskussa käyttä-

en apuna mittanauhaa sekä unkarilaisia värisauvoja.

Sanalliset tehtävät – jaksossa keskitytään erilaisiin sanallisiin tehtäviin. Esimerkiksi oppilaan

tulee kirjoittaa tehtävänannosta oma kysymyksensä, josta hän muodostaa yhtälön, piirtää ja ratkai-

see sen. Jaksossa on myös pohdintatehtäviä, joista alla olevassa kuviossa 20 on yksi esimerkki.

KUVIO 20. Pohdintatehtävä (Neményi 2008, 127). SA -tason avoin tuottamistehtävä.

Tehtävässä (kuvio 20) harjoitellaan päässälaskua. Kirjan loput jaksot ovat Sekoitettu yhteenlasku-

ruudukko sekä Pikalukua: luvut 4-9, 6-10 ja 10–20.

8.1.1 Oppikirjan harjoitustehtävien yhteenvetotaulukko

Kirjan edetessä oppilas tietää tehtävien tavoitteet ja työskentelytavat, minkä kautta hän kyke-

nee operoimaan isommilla luvuilla tai abstraktimmilla käsitteillä. Unkarilaiset värisauvat, loogiset

palat, helminauhat, erilaiset luokittelut ja rakentelu ovat esillä kaikkien jaksojen ajan. Loogisten

palojen osuus oppikirjan tehtävissä on melko vähäinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niitä

ei käytettäisi lainkaan. Riippuu paljon opettajasta itsestään kuinka paljon hän hyödyntää mitäkin

välinettä.

Olemme koonneet alla olevaan taulukkoon 2 oppikirjan jaksojen harjoitustehtävien kognitiivi-

set tasot, tehtävätyypit sekä jaon avoimiin ja suljettuihin tehtäviin prosenttilukuina.
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Siev. Tuot. Tunn. Rak. Muut LY YS SA Sulj. Avoin

Luku 9
20 34 30 0 16 57 29 14 86 14

Luku 10
21 36 39 0 4 57 39 4 89 11

Kuinka monta enem-
män?
Kuinka monta vä-
hemmän?

18 82 0 0 0 27 64 9 82 18

Luvut 11, 12, 13…
26 51 20 0 3 47 28 25 60 40

Valikoidaan ja järjes-
tellään 0 100 0 0 0 50 50 0 50 50

Rakennetaan, taite-
taan,
leikataan ja piirretään

0 17 11 44 28 24 58 18 62 38

Tutkitaan lukuja
17 31 35 6 11 29 48 23 54 46

Nopeammin ja järke-
vämmin 53 26 17 0 4 47 44 9 82 18

Kymmenylitys yh-
teenlaskussa 22 78 0 0 0 22 78 0 89 11

Kymmenylitys vä-
hennyslaskussa 43 36 21 0 0 43 36 21 79 21

Sanallisia tehtäviä

0 100 0 0 0 0 44 56 44 56

Sekoitettu yhteenlas-
kuruudukko 0 100 0 0 0 0 100 0 100 0

Pikalukua

0 0 100 0 0 100 0 0 100 0

TAULUKKO 2. Oppikirjan tehtävien tyypit, kognitiiviset tasot sekä jako avoimiin ja suljettuihin
tehtäviin prosentteina.

   TEHTÄVÄTYYPIT   KOGN. TASO
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Kuten taulukosta 2 käy ilmi, suurin osa jaksojen tehtävätyypeistä on tuottamista. Poikkeuksen teke-

vät jaksot: Nopeammin ja järkevämmin ja kymmenylitys vähennyslaskuissa. Nämä jaksot pitävät

sisällään enemmän sievennystehtäviä. Oppikirjan aloittavat jaksot, luku 9 ja luku 10, pitivät myös

sisällään enemmän tunnistamistehtäviä (30–39 % kaikista tehtävätyypeistä) kuin muissa jaksoissa

on keskimäärin. Jakson tehtävissä on lukusuoran tunnistamista tai hajotusten tunnistamista.

8.1.2 Oppikirjan harjoitustehtävien luokittelun yhteenveto

Tässä kappaleessa on koottu yhteen luokittelua kuvaavat kuviot. Alla olevassa kuviossa 21 on kaik-

kien oppikirjan tehtävien tehtävätyyppien prosenttiosuudet.

23 %

42 %

24 %

4 % 7 %

Sievennys Tuottamis Tunnistamis Rakentelu Muut

KUVIO 21. Oppikirjan tehtävien tyypit.

Tuottamistehtävien osuus on suurin 42 %. Sievennystehtäviä (23 %) on yksi prosenttiyksikkö vä-

hemmän kuin tunnistamistehtäviä. Rakentelutehtävien osuus on 4 % ja muiden tehtävien 7 %. Ra-

kennetaan, taitellaan, leikataan ja piirretään – jaksossa on eniten rakentelutehtäviä. Muulta osiltaan

tämä geometrianjakso ei eroa muista oppikirjan jaksoista.

Nopeammin ja järkevämmin, Valikoidaan ja järjestellään ja kymmenylitys vähennyslaskuissa

–  jaksot  pitävät  sisällään  enemmän  (noin  50  %)  LY  -tason  tehtäviä  kuin  muissa  jaksoissa.  Alun

lukuja käsittelevissä jaksoissa: luku 9, luku 10 ja luvut 11, 12, 13…, on myös paljon LY-tason

tehtäviä. YS -tason tehtäviä on jaksoissa eniten, kuten alla olevasta kuviosta 22 käy ilmi.
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39 %

42 %

19 %

LY YS SA

KUVIO 22. Oppikirjan kognitiivisen tason tehtävät.

Ero LY -ja YS -tason välillä ei ole suuri, vain 3 prosenttiyksikköä. SA -tason osuus on 19 % oppi-

kirjan tehtävistä.

Suljettuja tehtäviä on melkein kaikissa jaksoissa eniten. Eniten avoimia tehtäviä on Sanallisia

tehtäviä – jaksossa, 56 %. Sanallisissa tehtävissä on myös YS -tason tehtävin osuus suurin kaikista

jaksoista, 56 %. Valikoidaan ja järjestellään – jaksossa on suljettuja ja avoimia tehtäviä yhtä pal-

jon, 50 % ja 50 %. Samaisessa jaksossa on samanlainen jako LY- ja YS -tason tehtävien kanssa,

jossa kumpiakin on 50 %. Suljettuja tehtäviä on selvästi eniten jaksoissa, kuten alla olevasta kuvi-

osta 23 käy ilmi.

73 %

27 %

Suljettu Avoin

KUVIO 23. Oppikirjan jako suljettuihin ja avoimiin tehtäviin.
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Avoimien osuus kaikista oppikirjan tehtävistä oli 27 % ja suljettujen 73 %. Yhteensä oppikirjassa

on tehtäviä 273 kappaletta. Jaksot olivat eripituisia, esimerkiksi sekoitettu yhteenlaskuruudukko

koostuu vain yhdestä tehtävästä, kun luku 9 – jaksossa tehtäviä on jopa 42.

8.2 Opettajan monisteiden harjoitustehtävät

Analysoimme myös opettajan monisteet, jotka ovat liitteinä valmisteilla olevassa opettajanoppaas-

sa. Tehtäviä opettajan monisteissa oli 67 ja monisteita oli yhteensä 28 kappaletta. Kuviossa 43

(liite 2) on havainnollistettu opettajan monisteiden tehtävien tyypittely. Kuviosta 43 käy ilmi, että

sievennystehtävien osuus on toiseksi pienin, vain 10 %. Tuottamistehtäviä on eniten, kuten oppi-

kirjassakin, mutta tunnistustehtävien ja rakentelutehtävien osuus on suurempi. Muiden tehtävien

määrä on 3 %.

Opettajan monisteet eivät eroa oppikirjan tehtävistä. Monisteet ovat lisätehtäviä oppikirjan

tehtäville, joten samankaltaisuus tehtävissä on ilmeinen. Erityisesti geometriaan opettajan monis-

teissa on lisätehtäviä, esimerkiksi geolautatehtäviä. Tyypillinen geolautatehtävä on alla olevassa

kuviossa 24.

KUVIO 24. Geolautatehtävä opettajan monisteesta 34 (Neményi ym. 2008). YS-tason avoin raken-
telutehtävä.

Tehtävässä (kuvio 24) oppilaan tulee tehdä omalla geolaudallaan taloja. Tappien määrä pitää kir-

joittaa vihkoon. Oppikirjan tehtävät ovat kaikki kirjan tehtäviä, mutta opettajan monisteissa on

harjoituksia, joissa tarvitaan vihkoa. Unkarilaisten värisauvojen osuus opettajanmonisteissa on

myös keskeinen, kuten oppikirjassakin. 1a – kirjassa aloitetaan työskentely tutustuen kaikkiin tar-

peellisiin välineisiin, jolloin ne tulevat oppilaille myöhempää tarkoitusta varten tutuksi. Samoja
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välineitä käytetään jatkuvasti uudestaan, mutta eritavalla riippuen opetuksen ja oppimisen tavoit-

teista. Seuraavassa kuviossa 25 on unkarilaisten värisauvojen avulla tehtävä harjoitus.

KUVIO 25. Unkarilaisilla värisauvoilla tehtävä harjoitus (Neményi ym. 2008, 52). YS-tason sul-
jettu tuottamistehtävä.

Tässä vaiheessa oppilas tuntee sauvat jo hyvin. Hän tietää miten pitkä on vaaleansininen tai tum-

manpunainen sauva. Tehtävässä (kuvio 25) oppilas kykenee värisauvan avulla laskemaan yhteen-

ja vähennyslaskuja, käyttäen hyväksi esimerkiksi vaaleansinistä sauvaa, joka tarkoittaa lukua 3.

Tutkimusmateriaalimme on valitettavasti mustavalkokopio, joten näihin tehtäviin emme saa värejä.

Opettajan monisteiden kognitiivisen tason jaottelu löytyy kuviosta 44 (liite 2). YS -tason

osuus on selvästi suurin, 67 %. LY -tason tehtäviä on toiseksi eniten, 21 %, jolloin SA -tason

osuudeksi jää 12 %. Opettajan monisteiden suljetut ja avoimet tehtävät on havainnollistettu seu-

raavaan kuvioon. 45 (liite 2) voi huomata, että ero suljettujen ja avoimien tehtävien välillä on hy-

vin pieni, vain 2 prosenttiyksikköä. Oppikirjan suljettujen tehtävien osuus oli 73 %, joten ero opet-

tajan monisteisiin on melko suuri. Opettaja voi myös hankkia lisämateriaalia opetustaan varten

kirjan kustantajalta, esimerkiksi erivärisiä ja erilaisia autoja, joilla voi tehdä loogista päättelyä.

Lisämateriaaleissa on vielä numerokortit, symbolikortit autoja ja loogisia paloja varten. Nämä ma-

teriaalit eivät kuulu automaattisesti oppimateriaaliin, vaan ne tulee hankkia erikseen kirjan kustan-

tajalta.
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8.3 Matemaattisen osaamisen yhteys oppimateriaaliin

Teoreettisena lähtökohtana on Kilpatrickin, Swaffordin ja Findellin (2001) matemaattisen osaami-

sen piirteet. Seuraavaksi tarkastelemme miten Matematiikkaa 1b:n oppimateriaali tukee oppilaan

matemaattisen osaamisen piirteiden kehittymistä. Esittelemme tässä yhteydessä myös oppimateriaa-

lin taulukot tehtävien tyypeistä, kognitiivisesta tasosta sekä jaottelusta avoimiin ja suljettuihin teh-

täviin. Lisäksi tarkastelemme Varga-Nemènyi -opetusmenetelmää matemaattisen osaamisen piirtei-

den kautta.

8.3.1 Oppimateriaalin laadullista tarkastelua matemaattisen osaamisen piirteisiin

Matemaattisten käsitteiden, suhteiden ja toimintojen ymmärtäminen on käsitteellistä eli konseptuaa-

lista ymmärtämistä, jota kehittämällä oppilas oppii ratkaisemaan vaikeampia mekaanisia ja sanalli-

sia tehtäviä. Käsitteellistä ymmärtämistä mitataan yleensä kyvyllä kielentää käsitteiden välistä yh-

teyttä, jolloin se tukee myös muistamista.  Tärkeänä indikaattorina on kyky havainnollistaa mate-

maattisia tilanteita eri tavoin sekä se, miten eri tapoja voidaan käyttää eri tarkoituksissa. (Kilpatrick

ym. 2001, 118–119.) Lukukäsitteen kehittyminen vaatii harjoittelua yksi yhteen vastaavuuksien

parissa. (Piaget & Inhelder 1977, 102.)

Oppimateriaalin tehtävät ohjaavat selkeästi käsitteellisen ymmärtämisen kehittämiseen. Teh-

täviä havainnollistetaan eri tavoin: Mitä näet kuvissa? Kirjoita matematiikan kielellä. Kielentämis-

tä tehdään useiden tehtävien yhteydessä myös piirtämällä ja kirjoittamalla. Näissä tehtävissä on

selkeästi varattu tilaa kielentämiselle. Alla olevassa kuviossa 26 on esimerkki kielentämistä vaati-

vasta sanallisesta tehtävästä.
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KUVIO 26. Sanallinen tehtävä. (Neményi ym. 2008, 44). SA-tason tuottamistehtävä.

Kuviosta 26 voidaan nähdä, että tehtäviä käsitellään monipuolisesti, niin että oppilas saa käyttää

omaa kieltään. Opetusmenetelmä korostaa tutun kielen käyttämistä opetuksessa, esimerkiksi al-

kuopetusikäisen kanssa ei käytetä sanaa ”relaatio”, vaan pyydetään osoittamaan pitempää, korke-

ampaa tai kapeampaa. (Tikkanen 2008, 82.)

Tehtäviä havainnollistetaan esimerkiksi asettamalla sinipunakiekkoja eteen pöydälle tehden

niistä luvun yhdeksän hajotelmia (ks. kuvio 11). Alla olevassa kuviossa 27 on esimerkki rahoihin

liittyvästä hajotelmatehtävästä.
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KUVIO 27. 20 euron hajotelmia, yhteensä kukkaroita on tehtävässä 15 kappaletta (Neményi ym.
2008, 53). SA – tason avoin tuottamistehtävä.

Kuvion 27 lisäksi hajotelmatehtäviin voidaan käyttää myös unkarilaisia värisauvoja ”maton ku-

dontaan”, jossa esimerkiksi lukua yhdeksän hajotetaan eripituisilla sauvoilla. Tavoitteena on, että

jokaisen luvun hajotelmat opittaisiin jo kyseessä olevan luvun yhteydessä ulkoa esimerkiksi keho-

tuksella: Muistatko hajotelmat jo silmät kiinni? Kokeile ja harjoittele. Ulkoaoppiminen on prose-

duraalisen sujuvuuden alimmalla tasolla. Asioiden opetteleminen ulkoa harjoituttaa myös muistia,

joka on tarpeen, esimerkiksi matematiikassa.

Oppikirjassa tehdään paljon vertailuja, josta on myös oma kappaleensa. Suurempi kuin pie-

nempi kuin – merkkiin on tutustuttu jo 1a oppikirjassa ketun suulla, joka syö kanoja. Havainnolli-

sena merkintätapana on laittaa lisättävä tai vähennettävä luku ”suun” sisään (ks. kuvio 12).  Oppi-

materiaalissa on myös tehtäviä, joissa oppilaan pitää etsiä värisauvoja, joiden pituuden voi koota

toisista värisauvoista. Värisauvoja käytetään myös lukusuora- ja konetehtäviin, rakenteluun ja mit-

taamiseen. Lukumääriä tutkitaan myös peilaamalla, joka kehittää rakentelun ohella spatiaalisia9

kykyjä. Lukujen tutkimisesta on myös oma kappale: Tutkitaan lukuja. Runsas välineiden käyttö

havainnollistaa oppilaalle, mutta myös opettajalle, missä mennään.

Proseduraalinen sujuvuus on taitoa valita ongelmaan soveltuva ratkaisumalli sekä

apuvälineet sen ratkaisemiseksi (Kilpatrick ym. 2001, 121). Oppikirjassa käydään läpi erilaisia ta-

poja laskea. Monipuolisilla tavoilla laskea pohjustetaan proseduraalista sujuvuutta. Oppikirjassa on

myös kappale: Nopeammin ja järkevämmin, missä erityisesti harjoitellaan toimintatapojen näky-

väksi tekemistä kaikille. Pikalukua -jaksoja käytetään aina kunkin lukualueen yhteydessä. Se auttaa

9 Avaruudellinen, kolmiulotteinen
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oppilasta havaitsemaan, että ryhmittely helpottaa laskemista, jolloin oppilas tulee tietoiseksi erilai-

sista strategioista. Varhaisten matemaattisten taitojen kehittymisessä lasten spontaaneilla lukumää-

rien huomioimisella on tärkeä osuus (Mattinen ym. 2006, 159). Oppikirja harjoituttaa monipuolises-

ti eri menetelmien käyttöä, jolloin mahdollisuuksia ymmärtää, mitä tekee, tulee useampia. Prosedu-

raaliseen sujuvuuteen liittyen kirjassa on muutamia drillaustehtäviä, joista on esimerkki alla olevas-

sa kuviossa 28.

KUVIO 28. Yhteen- ja vähennyslaskun harjoittelua. (Neményi ym. 2008, 19)

Kuvion 28 tyylisiä tehtäviä on oppimateriaalissa vähän. Tehtävässä korostuu algoritmin mekaani-

nen harjoittaminen.

Käsitteelliset ja proseduraaliset taidot liittyvät lukukäsitteeseen. Käsitteelliset taidot ovat lap-

sen taitoa ymmärtää relaatioita ja proseduraaliset taidot ovat kykyä laskea (Aunio 2006, 12). Pro-

seduraalista sujuvuutta tarvitaan erityisesti käsitteellisen ymmärtämisen tueksi, jotta oppilas esi-

merkiksi ymmärtäisi paikkajärjestelmän ja rationaalilukujen merkityksen (Kilpatrick ym. 2001,

121). Lukukäsite liittyy vahvasti matemaattiseen ajatteluun ja sen kehittymiseen. Lukukäsitteen

vahvistuminen liittyy myös kieleen. Esikouluikäisten lasten on hankalampaa toimia isojen kuin

pienten lukujen kanssa. (Kilpatrick ym. 2001, 174.) Matematiikkaa 1b -oppikirjan tehtävissä liiku-

taan pääasiallisesti pienellä lukualueella 0-20, maksimissaan lukuun 30 asti. Oppikirja käsittelee

jokaista lukua perusteellisesti ja pitkään ennen kuin siirrytään uuteen lukuun. Esimerkiksi lukua

yhdeksän tutkitaan eri tavoin seitsemän aukeaman verran ennen kuin siirrytään lukuun kymmenen.

Lukua kymmenen tutkitaan viiden aukeaman verran. Lukuja yhdeksän ja kymmenen tutkitaan

kolmen tehtävän verran samalla tyylillä, esimerkiksi keskustelua kuvasta, luvun symbolimerkinnän

harjoittelua sekä tehtävät sinipunakiekoilla, mutta muuten tehtävät erottuvat toisistaan. Luvun
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kymmenen jälkeen ei hypätä suoraan lukuihin 11,12 ja 13, vaan vertaillaan ensin alle kymmenen

olevia lukuja keskenään.

Opettajanoppaassa 1a on runsaasti vinkkejä lukujen erilaiseen käsittelyyn, mutta siinä on

myös selkeät ohjeet oppikirjan tehtävien käsittelemiseksi. Siinä painotetaan asioiden pohjustamista

useaan otteeseen, mikä näkyy myös 1b oppimateriaalin tehtävissä. 1a -opettajanoppaassa on esi-

merkiksi lyhyt kuvaus, mitä oppilaalta tulisi vaatia muistamisen, muistiin painamisen ja mieleen

palauttamisen osalta. Oppikirjassa 1a on siihen liittyviä tehtäviä. Arviomme on, että opettajanopas

1b ohjaa yhtä selkeästi, esimerkiksi luvun käsitteen tutkimiseen., koska kyseessä on sarjan toinen

osa.

Luvun käsitteen ymmärtäminen vaatii konkreettisuutta ja toiminnallisuutta. Toiminnallisen

vaiheen tulee päättyä vasta, kun lapsi omatoimisesti luopuu välineiden käytöstä. Lapsi käsittelee

silloin lukuja mielessään. On tärkeää, että lapsi saa riittävän pitkään operoida pienillä luvuilla, joi-

hin rakentuvat pystyvästi käsitykset myös suuremmista luvuista. (Ikäheimo & Risku 2004, 234.)

Liian nopea symbolisten merkintöjen käyttöönotto aiheuttaa sen, että lapsen aikaisempi tietämys

asiasta ei aktivoidu. (Perkkilä 2002, 40–41.) Menetelmässä käsitteiden pohjustaminen lähtee aina

liikkeelle luokittelusta, jossa lapsi kerää kokemuksia tulevaa varten. Opettaja pyrkii aluksi viiväs-

tyttämään käsitteiden käyttöä, mutta ottaa ne käyttöön, kun oppilaat ovat edenneet tarpeeksi pitkäl-

le abstraktion tiellä. Konkreettisuus ja toiminnallisuus tulee esiin monissa tehtävissä, mutta suurin

osa siitä tulee menetelmän kautta. Oppikirja itsessään ei ohjaa paljoa välineiden käyttöön, vaan on

opettajasta kiinni, miten hän niitä käyttää. Kun oppilas pääsee tekemään tehtäviä välineillä, hän ei

joudu miettimään asiaa pelkästään omassa päässään. Samalla kun hän tekee itse, hän näkee, mitä

vieruskaveri tekee, toisin sanoen ajattelee matematiikan kielellä.

Lapsen varhaiset matemaattiset taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa, joten aikuinen tai toinen

lapsi voi olla tukena lapsen ajattelun kehittymisessä (Aunio ym. 2004, 211). Oppimateriaalissa on

muutamissa tehtävissä ohjeistettu seuraavasti: Kerro ja kirjoita tai piirrä ja kerro tai selosta mitä

teit. Yhdessä tehtävässä kehotettiin pelaamaan parin kanssa, mutta suoraa kehotusta ”tee parin

kanssa”, ei ollut. Monet tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, joita voi tehdä parin kanssa, mutta

paljon jää opettajan vastuulle, mitä hän teettää ryhmissä tai pareittain. Toisaalta, esimerkiksi raken-

telu värisauvoilla on luonteeltaan sellaista, että oppilas on kiinnostunut siitä, mitä kaveri tekee.

Näin parityöskentely on luonnollista, eikä järjestettyä.

Tavoitteena tulisi olla, että oppilas osaisi itse asettaa matemaattisia ongelmia sekä keksiä nii-

hin ratkaisuja. Strateginen kompetenssi on ongelmanratkaisua, jossa ratkaisumenetelmä ei ole sel-

vä ja se ilmenee monien ratkaisumenetelmien joustavana käyttönä ei-rutiininomaisissa tehtävissä,

mikä on yhteydessä hyvin vahvasti kykynä proseduraaliseen sujuvuuteen. (Kilpatrick ym. 2001,
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124–127.) Oppimateriaalissa on tehtäviä, joissa oppilas joutuu asettamaan ongelman itse annetun

laskun mukaan tai annetusta laskusta tulee tehdä tehtäväsarjoja ja ratkaista ne. Siinä on myös teh-

täviä, joissa tulee keksiä lasku ja ratkaise se. Oppimateriaalissa on myös kokeilutehtäviä, joissa

joutuu keksimään, miten ja millä luvuilla vastaus saadaan. Ongelmanratkaisua on esimerkiksi opet-

tajan monisteen tehtävä: ”Etsi sellaisia värisauvoja, jotka voi koota pelkistä vaaleansinisistä. Mit-

taa valkoisella kuutiolla. Kirjoita sama luvuilla. Jatka mittanauhalla.” Sanallisia tehtävien tekemis-

tä harjoitellaan jo 1a -oppikirjassa, mutta 1b -kirjassa niiden merkitys on keskeinen. Menetelmään

kuuluu olennaisesti asioiden ennustaminen, joka pohjustaa todennäköisyyden käsitettä.

Oppilaan tulisi oppia myös perustelemaan ja selittämään matemaattisia ratkaisuja johdonmu-

kaisesti. Pystyvyyttä ajatella loogisesti sekä sen yhteyttä käsitteiden ja tilanteiden välisiin suhtei-

siin, sanotaan mukautuvaksi päättelyksi. Jotta oppilas kykenee mukautuvaan päättelyyn, tulisi

muun muassa tehtävän olla tarpeeksi kiinnostava ja sen konteksti tuttu. (Kilpatrick ym. 2001, 129–

130.) Oppimateriaalissa loogista ajattelua harjoitellaan esimerkiksi tehtävillä, joissa oppilas joutuu

itse päättelemään mikä tai mitkä eivät kuulu joukkoon ja miksi.  Alla olevassa kuviossa 29 on esi-

merkki loogista ajattelua kehittävästä tehtävästä.

KUVIO 29. Loogista ajattelua kehittävä tehtävä. (Neményi ym. 2008, 57.)

Kuviossa 29 oppilaan tai oppilaiden tulee päätellä ja perustella mikä tai mitkä eivät kuulu joukkoon.

Loogista ajattelua kehitetään myös ihmekoneen avulla, jossa oppilaan tulee päätellä, miten kone

toimii. Erilaiset ryhmittelytehtävät pohjustavat kombinatoriikkaa10, mutta ne tekevät myös näky-

10 joukko-oppi
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väksi erilaisia laskustrategioita. Loogiset palat ovat opetusmenetelmän keskeisempiä toimintaväli-

neitä, mutta oppimateriaalissa oli vain yksi tehtävä niihin liittyen.

Motivaatiotekijät liittyvät vahvasti lukukäsitteeseen, kuten myös kognitiiviset tekijät (Aunio

2006, 12). Kun oppilas kokee matematiikan oppimisen mielekkäänä, kehittyvät samalla myös

muut osa-alueet. Tämä on piirre yritteliäisyydestä. (Kilpatrick ym. 2001, 131–132.) Oppimateriaa-

lissa on käytetty monipuolisesti oppilaan arkeen liittyviä tehtäviä ja kuvia, muun muassa kyniä,

helmiä, ilmapalloja, syntymäpäiväkakkuja, hyönteisiä, eläimiä ja lapsia. Se, miten lapsi näkee op-

pimateriaalin, on erittäin subjektiivista. Värikkäät, omaan arkeen liittyvät tehtävät ja kuvat innos-

tavat varmasti tekemään tehtäviä, mutta suurin anti tulee menetelmän kautta. Menetelmän yksi

käytetyimmistä toimintavoista on tutkia salaisuuksien pussia eri tavoin ja eri aisteja käyttäen, mut-

ta oppimateriaalissa tällaista tehtävää ei ole. Matematikkaa 1a -opettajanoppaassa on ohjeistus sa-

laisuuksienpussin käyttöön. Menetelmää käyttäneet opettajat ovat kertoneet oppilaidensa olevan

erittäin innostuneita ja motivoituneita Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukaiseen matematii-

kan opiskeluun.

8.3.2 Oppimateriaalin tehtävien määrällinen tarkastelu

Tarkasteltaessa oppimateriaalin tehtävätasoja määrällisesti, löytyy niistä jonkin verran eroja. Lasku-

taito ja ymmärtäminen – tason (LY) tehtäviä on kaikista tehtävistä yhteensä 38 % eli toiseksi eni-

ten, kuten kuviosta 30 voi nähdä.  LY -tason tehtävät ovat niin sanottuja peruslaskuja, jotka viittaa-

vat proseduraaliseen sujuvuuteen ja muistamiseen. Ymmärtäminen ja soveltaminen -tason (YS) teh-

täviä on kaikista eniten, yhteensä 42 %. YS -tason tehtävät viittaavat erilaisten matemaattisten me-

nettelytapojen hallintaan, siirtovaikutukseen sekä soveltamiseen samanlaisissa tilanteissa. YS -tason

tehtävät ovat niin sanottuja rutiiniongelmia. Soveltaminen ja analysointi -tason (SA) tehtäviä on

yhteensä 20 %. SA -tason ongelmanratkaisutehtävissä tarvitaan sekä käsitteellistä tietoa että strate-

giatietoa, koska tehtävät ovat luonteeltaan ei-rutiininomaisia. Tämän tason tehtävät kehittävät oppi-

laan matemaattista ajattelua.
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38 %

42 %

20 %

LY YS SA

KUVIO 30. Oppimateriaalin kognitiivisen tason tehtävät.

Oppimateriaalin kognitiivisen tason tehtävät ovat samoin täysin samansuuntaiset oppikirjan analyy-

sin kanssa. Oppikirjassa LY -tason tehtäviä on 39 % ja SA -tason tehtäviä 19 %.

Oppimateriaalin tehtävätyypeistä eniten on tuottamistehtäviä, 43 %.  Tuottamistehtävässä op-

pilas tuottaa strategian mukaisen ratkaisuprosessin, dokumentoi sen ja antaa erillisen vastauksen

esitettyyn ongelmaan. Vastauksena voi olla luku tai johtopäätös, johon annetaan erikseen vastaus.

Esimerkkinä tästä on kuvasta tuotettu lauseke. Tunnistamistehtäviä oli 23 % Tunnistamistehtävissä

oppilas tunnistaa matemaattisten käsitteiden ominaispiirteitä annetussa yhteydessä. Hän osaa nime-

tä ja yhdistää ne johonkin tehtävässä annettuun objektiin. Tehtävien iskulauseina voivat esimerkik-

si olla: ”nimeä” tai ”mitkä seuraavista kuuluvat yhteen?” Erityisen paljon tunnistamistehtävissä on

lukusuoraan liittyviä tehtäviä. Sievennystehtäviä oli prosenttiyksikkö enemmän eli 24 %. Sieven-

nystehtävät ovat mekaanisia peruslaskutoimituksia, joiden ratkaisemiseen sovelletaan laskulakeja

ja opittuja sääntöjä. Tehtävässä on esimerkiksi laskulauseke ”laske”, jolloin lauseke tulee sieventää

lukuarvoksi. Rakentelutehtäviä oli 3 %. Rakentelutehtävissä käytetään joko unkarilaisia värisauvo-

ja muodostaen erilaisia kolmiulotteisia rakennelmia tai kirjan liitteenä olevia kolmiopaloja. Muita

ja mittaamista edellyttäviä tehtäviä on 7 %. Kategoriaan muut kuuluva tehtävä on esimerkiksi sel-

lainen, jossa harjoitellaan luvun yhdeksän symbolimuodon piirtämistä. Mittaamistehtävä on esi-

merkiksi sellainen, jossa mitataan viivan pituutta unkarilaisen värisauvan pituudella. Alla olevassa

kuviossa 31 on oppimateriaalin jaottelu tehtävätyyppien mukaan.
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Sievennys Tuottamis Tunnistamis Rakentelu Muut

KUVIO 31. Oppimateriaalin tehtävien tyypit.

Oppimateriaalin tehtävätyyppien osuus on samansuuntainen oppikirjan analyysitaulukoiden kans-

sa. Tehtävätyyppien määrissä on vain muutaman prosenttiyksikön heitto, esimerkiksi tuottamisteh-

tävien osuus koko oppimateriaalissa on 43 %, kun oppikirjassa sen osuus on 42 %. Suljettuja teh-

täviä on koko oppimateriaalissa 72 % ja avoimia tehtäviä on 28 %. Suljettuihin tehtäviin kuuluvat

sekä lähtö- että lopputilanteeltaan on tarkoin määritellyt tehtävät. Avoimiin ongelmiin kuuluvat

mm. todellisen elämän tilanteet sekä ongelman asettelu ja variointi. Alla olevassa kuviossa 32 on

oppimateriaalin tehtävien jako suljettuihin ja avoimiin ongelmiin.

72 %

28 %

Suljettu Avoin

KUVIO 32. Oppimateriaalin tehtävien jako suljettuihin ja avoimiin ongelmiin
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Suljettujen tehtävien osuus koko oppimateriaalissa on 72 %, kun oppikirjassa näiden tehtävien

osuus on 73 %.

8.3.3 Matemaattisen identiteetin ja matematiikkakuvan yhteys oppimateriaaliin

Matemaattisen identiteetin ja matematiikkakuvan tarkastelussa käytämme Pehkosen ja Pietilän

(2003) sekä Op`t Eynden (2002) matematiikkakuvaa. Käytämme tarkastelussa myös Bikner-

Ahsbahsin (2003) teoriaa matemaattisesta identiteetistä, joka on osa matematiikkakuvaa.

Uskomukset itsestä matematiikan oppijana ja opettajana. Oppimateriaalissa on kognitiiviselta

tasoltaan erilaisia tehtäviä, joiden tehtävätyypit myös vaihtelevat. Monipuoliset tehtävät antavat

haasteita kaikille oppilaille. Tehtävien kognitiiviset tasot (LY, YS ja SA) ovat jakautuneet melko

tasaisesti, mikä kertoo monipuolisuudesta. Onnistumisen kokemuksia tuovat eritasoiset tehtävät,

mutta myös runsas välineiden käyttö. Välineiden säännöllinen käyttö antaa edellytykset onnistumi-

sen kokemuksille. Menetelmän mukaan tärkeää matematiikan opetuksessa on se, että lapsilla on jo

kokemuksia opetettavasta asiasta. Aikaisemmat kokemukset lisäävät omalta osaltaan onnistumisen

elämyksiä ja positiivisemman kuvan omasta itsestä matematiikan oppijana. Uskomukset omista

taidoista ovat merkittävässä asemassa siihen, uskooko oppilas omiin matemaattisiin kykyihinsä

(Joutsenlahti 2005, 52).

Varga-Neményi -menetelmässä erehtyminen nähdään luonnollisena asiana. Menetelmässä er-

he korjataan siten, että oppilas käy abstraktion tien uudestaan, jotta hän voi itse oivaltaa erehdyk-

sensä ja oikaista virheensä. Oppilas uskaltaa tehdä virheitä, jolloin hän ei herkästi kritisoi itseään

tekemistään erheistä, vaan korjaa ne. Myös opettajan täytyy iloita virheistä, koska se tuottaa polku-

ja uusille oivalluksille ja kokemuksille. (Tikkanen 2008b, 78–80.)

Uskomukset matematiikasta, sen opetuksesta ja oppimisesta. Oppilaan uskomukset matematii-

kasta liittyvät läheisesti siihen, millaista opetusta hän saa ja millaisen oppimateriaalin perustella.

Oppimateriaalin vaihtelevat tehtävätyypit pitävät yllä mielenkiintoa ja antavat oppiaineesta kuvan,

että matematiikka on muutakin kuin algoritmien toistamista. Varga-Neményi -menetelmässä pe-

rusperiaatteena on se, että opettaja havainnollistaa käsiteltävät asiat eri välinein, mikä voi lisätä

oppilaan mielenkiintoa. Myös oppilas pääsee tekemään harjoituksia konkreettisilla välineillä. Op-

pilaan arjessa tehdään havaintoja matematiikasta, mikä lisää mielenkiintoa ja tietoisuutta siitä, että

matematiikkaa on kaikkialla. Tämä on yksi menetelmän periaatteista.

Bikner-Ahsbahsin (2003) mukaan uskomukset matematiikasta ja sen opetuksesta sisältävät

käsityksen, miten opetus tulisi organisoida. Menetelmässä korostetaan opetuksen organisointia,

jossa opettajan tulee muun muassa valmistella, suunnitella sekä järjestää toiminnan ja aistihavain-
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tojen kautta tulevat kokemukset tunneille. Opettajan ei tarvitse uuvuttaa itseään. Hänen on vain

oivallettava, että matematiikkaa löytyy kaikkialta kehosta ja ympäristöstä. (Tikkanen 2008b, 83–

84).

Uskomukset sosiaalisesta kontekstista, jossa oppiminen ja opetus tapahtuu. Menetelmä pitää

tärkeänä asioiden käsittelemistä puhumalla sosiaalisessa kontekstissa. Puhuminen ja oppiminen

yhdessä vahvistavat mahdollisesti uskomuksia omasta itsestä sosiaalisissa tilanteissa. Oppiminen

on sosiaalista toimintaa, jossa ongelmia pohditaan yhdessä ja niistä väitellään. Virheiden tekemi-

nen voi olla vaikea asia oppilaille, mikä voi aiheuttaa osaamattomuuden tunteen. (Tikkanen 2008b,

79–80.) Oppimateriaalissa puheen korostaminen ei näy vahvasti, vaikka menetelmä sitä korostaa-

kin. Opettajanopas 1a sen sijaan antaa vinkkejä opettajalle asioiden käsittelemiseksi yhdessä, esi-

merkiksi leikein ja pelein, mikä voi vahvistaa ryhmän sosiaalista kontekstia.

Opettajanopas 1a tuo esiin näkökulman oppimiseen yhdessä. Opettajanopas suosittelee, että

koko opetusryhmä otettaisiin mukaan tekemään ja pohtimaan yhdessä. Myöhemmin ensimmäisen

luokan oppilailla voi onnistua pienet ja lyhyet parityöt. (Lampinen ym. 2008a, 12.) Opettajan vas-

tuulle kuitenkin jää viime kädessä se, millaisen sosiaalisen kontekstin hän luo luokkaan.

8.4 Oppimateriaalin ja perusopetuksen opetussuunnitelman vastaavuus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat tavoitteet ja sisällöt opetusta ja oppimista

varten. Tähän nojaten oppikirjan tekijät myös suunnittelevat kirjansa. Matemaattisen ajattelun ke-

hittäminen, matemaattisten käsitteiden ja ratkaisumenetelmien oppiminen ovat matematiikan ope-

tuksen tehtäviä Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Matematiikan opetuksen tulee lisäksi

kehittää oppilaan luovaa ajattelua ja ohjata oppilasta löytämään ongelmia ja etsimään ratkaisuja

niihin. Matematiikkaa ei voi ajatella kapeana oppiaineena, vaan laajasti, jolloin huomataan sen

vaikutus henkiseen kasvamiseen, oppilaan tavoitteelliseen toimintaa ja sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen tähtäävänä opetuksena. Opetuksen tulee edetä järjestelmällisesti ja sen on luotava pohja käsit-

teiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus on tärkeä apuväline, jonka kautta edetään

abstraktiin järjestelmään. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 158)

Jo näistä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisistä tavoitteista voimme huo-

mata yhtäläisyyksiä Varga-Neményi -menetelmään. Esimerkiksi abstraktion tien ja Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteiden 2004 konkreettisuuden painottamisesta alkuopetuksessa voi huo-

mata yhtäläisyyttä. Sosiaalisten taitojen tähdentäminen ja arjen huomioon ottaminen antavat tältä

osin viitteitä siitä, että Matematiikkaa 1b -oppimateriaali olisi opetussuunnitelman mukainen. Py-

rimme tässä luvussa vastaamaan siihen, onko oppimateriaali perusopetuksen opetussuunnitelman
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perusteiden mukainen. Tässä luvussa avaamme ensin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoit-

teiden yhtäläisyyksiä oppimateriaaliin, jonka jälkeen tutkimme tarkemmin niiden sisältöjen vas-

taavuutta.

Oppimateriaalin viikkosuunnitelmaluonnos 1. luokalle selvensi paljon oppimateriaalin ajoi-

tuksen ymmärtämistä. Viikoilla 1-18 edetään Matematiikkaa 1a:n mukaan ja viikolla 19 siirrytään

1b -kirjaan (Lampinen ym. 2008b). Tässä kokeiluversiossa opettajalle on jaettu viikoille tietyt si-

sällöt, jotka tulisi opettaa sen viikon aikana. Välttämättä ei tarvitse kirjan tehtäviä tehdä, jos haluaa

opettaa asian toisella tavalla. Oppilaat eivät välttämättä etene kirjan tehtävien mukaan, vaan opet-

taja voi ottaa sisällöt yhdessä taululla. Näin kirjan tehtävät tulevat yhdessä opiskelluiksi. Olimme

syksyllä Varga-Neményi -kurssilla Helsingissä, jossa täsmennettiin sitä, että perusopetuksessa asi-

oiden tulee edetä, vaikka haluaisi kerrata tiettyjä asioita. Alla olevassa taulukossa 3 on täsmennetty

erilaisia vaihtoehtoja 1a ja 1b -kirjojen käyttöön.

               Esiopetus tai startti 1. luokka

1. Matematiikkaa 1a
Muu oppimateriaali

+ geometria

2. Muu oppimateriaali Matematiikkaa 1a ja 1b

3.                           Matematiikkaa 1a ja 1b

TAULUKKO 3. Matematiikkaa 1a:n ja 1b:n vaihtoehtoja (Lampinen ym. 2008a, 4).

Taulukossa 3 esitellään vaihtoehdot esikoululaisille tai starttiluokalle sekä ensimmäisen luokalle.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa esiopetuksessa opetettaisiin 1a -kirjaa, jos ensimmäisellä luokalla

opettaja haluaa käyttää jotain muuta kirjasarjaa. Toisessa vaihtoehdossa esikoulussa opetettaisiin

jotain muuta kirjasarjaa, jolloin ensimmäisellä luokalla opetettaisiin Matematiikkaa 1a syksyllä ja

1b keväällä.  Taulukon ihanteellisin vaihtoehto löytyy viimeisestä kohdasta, jossa sama opettaja

opettaisi esikoululaisia ja ensimmäistä luokkaa. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi joustavan kou-

lunaloituksen myötä. Analysoimme 1b -kirjaa siitä lähtökohdasta, että Matematiikkaa 1a -

kirjasarja on opetettu syyslukukaudella. Analysoinnissa on otettava huomioon se seikka, että ana-
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lyysi koskee vain kevätlukukauden kirjaa, jolloin puolet sisällöistä on jo opetettu. Opettajanopas

1a on jo valmis, mutta 1b on vielä keskeneräinen.

8.4.1  Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet

Esittelemme seuraavaksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 tavoitteet sekä

sisällöt ja peilaamme niihin oppimateriaalin sisältöä. Ensimmäisellä ja toisella luokalla luodaan

perusteita matematiikan oppimiselle. Matemaattista ajattelua kehitetään, harjaannutetaan kuunte-

lua ja kommunikointia sekä hankintaan kokemuksia oppimista varten. (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2004, 158). Tavoitteiden vertaaminen oppimateriaaliin on hankalaa, koska

tavoitteiden saavuttaminen riippuu paljon opettajasta. Keskittyminen ja kuunteleminen tulevat vas-

ta esille luokkatilanteessa, kuten myös tyydytyksen ja ilon saaminen ymmärtämisestä ja ratkaise-

misesta. Varga-Neményi -opetusmenetelmä pyrkii tällaisiin onnistumisen elämyksiin, mutta tätä

asiaa ei ole kirjoitettu oppimateriaaliin. Tavoitteen saavuttaminen riippuu kuitenkin ainakin osit-

tain opettajan ammattitaidosta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoite: Oppilas saa monipuolisia kokemuksia eri tavois-

ta esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kir-

joitettu kieli, välineet, symbolit. Oppimateriaali antaa paljon mahdollisuuksia kokemusten hankin-

taan jo oppikirjassakin, mutta opettajanopas antaa opettajalle vinkkejä esimerkiksi tuntoaistin käyt-

tämiseen, esimerkiksi peilaamisessa. Oppimateriaali tähtää selvästi siihen, että tehtävät kirjoitetaan

matematiikan kielellä. Opettajanopas antaa lisäksi vihjeitä opettajalle puhutun kielen tähdentämi-

seen opetuksessa. Varga-Neményi -menetelmässä kielellä on tärkeä osa matematiikan oppimista

(vrt. Vygotski). Tätä ei lausuta suoraan oppimateriaalissa, mutta asia tulee ilmi monessa eri koh-

dassa. Opettajan tienviitta 1a antaa opettajalle ohjeita ja neuvoja menetelmän opettamisessa, joten

on oletettavaa, että sama toistuu 1b -kirjasarjassa. Näin opettajalle tulee tutuksi oppimateriaalin

menetelmäopilliset asiat, esimerkiksi abstraktion tien tukeminen opetuksessa.

Opetussuunnitelman tavoite: oppilas ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita ja ymmär-

tää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja, on myös paljon opetta-

jasta kiinni oleva asia. Oppimateriaali tähtää alusta alkaen lukukäsitteen vahvistamiseen, jotta se

tulisi hyvin varmaksi jokaisella oppilaalla. Kun lasta kannustetaan kielentämään ajattelunsa, on

hänen paljon helpompi ymmärtää omaa ajatteluaan. Oppimateriaalissa keskitytään paljon lukukä-

sitteen harjaannuttamiseen ja peruslaskutaidon oppimiseen. Kuitenkaan perinteistä drillausta11 ei

ole havaittavissa. Laskutaidon ja lukukäsitteen kehittymistä harjoitetaan useilla eri keinoilla ja vä-

11 Yksityiskohtaisen tarkka harjoittelu
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lineillä, mikä on Varga-Neményi -opetusmenetelmän periaatteena. Osa tehtävien opettamisesta voi

tuottaa haasteellisia tilanteita opettajalle, jos hän ei ole käynyt erikseen Varga-Neményi -kurssia.

Opettaminen voi jäädä pintapuoliseksi ilman riittäviä tietoja opetuksen menetelmistä. Opettajalta

vaaditaan kuitenkin oma-aloitteisuutta. Esimerkiksi hänen tulisi oma-aloitteidesti osallistua osaa

Varga-Neményi - kurssille ja kykenisi opettajamaan oppimateriaalin tavoitteiden mukaisesti.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 158) seuraava tavoite: oppilas oppii

perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti tai

suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-

seuraussuhteita johtaa oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymiseen. Oppimateriaalissa on pal-

jon mahdollisuuksia saavuttaa tämä tavoite, mutta tavoitteen saavuttaminen on kiinni opettajasta,

menetelmän hallinnasta ja hänen omasta jaksamisestaan kannustaa oppilaitaan selventämään ajat-

teluaan. Opettajanoppaassa on opettajalle keinoja käsitellä uusi asia yhdessä. Esimerkiksi jokaisel-

la oppilaalla on tarvittava apuväline,  jonka avulla he pystyvät kielentämään ajatteluaan. Menetel-

män opetuskeinona on se, että opettaja näyttää oppilaille probleeman, joka ratkaistaan yhdessä.

Opettaja ratkaisee probleemaa taululla isommilla välineillä ja oppilaat pulpetissaan itsenäisesti tai

parin kanssa. Myös Risku (2002) on painottanut välineiden merkitystä käsitteenmuodostuksessa.

Viimeinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 158) tavoite on 1-2 -

luokille: Oppilas harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä

ja haasteellisista matemaattisista ongelmista. Tavoitteen saavuttaminen riippuu opettajasta, mutta

myös oppilaan motivaatiosta. Varga-Neményi -menetelmässä pyritään ottamaan arjesta kiinni ja

käsitellään oppilaan probleemat yhdessä. Näin pyritään arkipäiväistämään matematiikkaa ja luo-

maan motivaatiota sekä haasteellisuutta. Oppimateriaalista tämä ei käy ilmi. Matematiikkaa 1a

opettajanoppaassa ohjeistetaan toimintaan myös kotona, esimerkiksi mittaamaan langalla televisi-

on tai radion leveys (Lampinen ym. 2008a, 52).

8.4.2  Perusopetuksen opetussuunnitelman keskeiset sisällöt

Perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöjen vertaaminen oppimateriaaliin on haastavaa, koska

opetussuunnitelman sisällöt vastaavat luokka-asteita 1-2. Tukena käytämme Hämeenlinnan nor-

maalikoulun opetussuunnitelmaa (Hyperops12) luokka-asteelle 1. Olemme selventäneet taulukkoon

4 oppimateriaalin sisältöjen esiintymistä, joita avaamme yksitellen tekstissämme. Taulukossa 4 X

12 Hämeenlinnan normaalikoulun internet -versio opetussuunnitelmasta;
(http://www.uta.fi/laitokset/normaalikoulu/hyperops/index.htm)

http://www.uta.fi/laitokset/normaalikoulu/hyperops/index.htm
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tarkoittaa, että sisältö löytyy oppimateriaalista, (X) sisältö löytyy osittain oppimateriaalista ja –

tarkoittaa, että sisältöä ei löydy oppimateriaalista.

KESKEISET SISÄLLÖT

Luvut ja laskutoimitukset

• lukumäärä, lukusana ja numerosymboli X

• lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen,
lukujen hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein

X

• kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate X

• yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla X

• kertolaskua ja kertotauluja -

• jakolaskua konkreettisilla välineillä -

• eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä,
lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö

X

• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista X

• murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein -

Algebra

• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista X

• yksinkertaisia lukujonoja X

Geometria

• ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu X

• ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen (X)

• kaksiulotteisten ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen X

• geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma -

• kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen sekä kolmiulotteisten kappaleiden
tunnistaminen ja rakentaminen

X

• yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia X

Mittaaminen

• mittaamisen periaate X

• pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja hinta       (X)

• mittavälineiden käyttö X

• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu -

• mittaustuloksen arviointi X

Tietojen käsittely ja tilastot

• tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen -

• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen X

• koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina -

TAULUKKO 4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 sisällöt verrattuna
oppimateriaalin sisältöihin.
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Ensimmäinen sisältökokonaisuus on luvut ja laskutoimitukset. Matematiikkaa 1b -kirja lähtee liik-

keelle luvusta yhdeksän. Matematiikkaa 1a -kirja pitää sisällään pienemmät luvut ja tutustumisen

välineisiin ja työtapoihin. Luvuilla tehdään hajotelmia ja niitä tutkitaan monella eri tavalla vä-

lineidenkin kanssa. Matematiikkaa 1b -kirjassa toimitaan luvuilla 0-20, mutta oppikirjasta löytyy

myös tehtäviä, joissa operoidaan lukualueella 0-30. Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunni-

telman mukaan 1. luokalla oppilaan tulisi osata toimia luvuilla 0-100.

Lukujen vertailua, luokittelua, järjestykseen asettamista on oppimateriaalissa paljon. Vertailu

on myös Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelman matematiikan sisällöissä (Hyperops).

Varga-Neményi -opetusmenetelmä aloittaa opettamisen erilaisista luokitteluista, jolloin oppilaat

saavat kokemuksia uudesta aiheesta. Luokittelun merkitys on Varga-Neményi -menetelmässä kes-

keinen. Piaget (1988, 79) piti keskeisenä luokittelua, jonka avulla lapsi siirtyy intuitiosta logiik-

kaan ja matemaattisiin operaatioihin.

Oppikirjan aihekokonaisuus, ”Kuinka monta enemmän? Kuinka monta vähemmän?”, pitää si-

sällään vertailua lukumäärien ja lukujen välillä. Oppimateriaalin tehtävissä ohjataan käyttämään

paljon rakennuspalikoita, unkarilaisia värisauvoja, loogisia paloja ja muita välineitä. Oppimateriaa-

lissa on mukana valmiita kortteja, joita voi luokitella, esimerkiksi välineet loogisten palojensymbo-

likortit. On kuitenkin ilmiselvää, että opettajan on hyödyllistä käydä Varga-Neményi -kurssi, jossa

hän oppii hyödyntämään erilaisia välineitä, koska oppimateriaalissa niiden käyttöön ei ohjata.

Opettajan tienviitta 1a -kirjassa löytyy lyhyesti menetelmäopilliset asiat ja välineiden käytön opas-

tusta, mutta vain pelkästään opettajanoppaan tiedoilla ja ohjeilla on vaikeaa lähteä opettamaan. (ks.

Lampinen ym. 2008a, 7.) Samaisessa opettajanoppaassa on myös käytännön ohjeita koulun arkeen,

esimerkiksi toimenpiteet ennen oppituntia. Opettajanopas antaa tuntien valmisteluun ohjeita, esi-

merkiksi laittamaan tarvittavat opetusvälineet omille paikoilleen, joista oppilaan on helppo hakea

ne ja palauttaa takaisin.

Yhteen- ja vähennyslaskuun panostetaan paljon. Jaksossa ”Nopeammin ja järkevämmin” oppi-

laan laskemista pyritään saamaan automaattiseksi. Lukusuoralla toimitaan nopeammin ja ryhmitte-

lyn avulla laskutoimituksista saadaan järkevämpiä ja automaattisia. Kuviossa 33 on tyypillinen

lukusuoratehtävä. Tämä tehtävätyyppi on oppilaille tuttu jo 1a -oppikirjasta.
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KUVIO 33. Lukusuoralla operointia (Neményi ym. 2008, 46). LY-tason suljettu sievennystehtävä

Tässä tehtävässä (kuvio 33) näemme esimerkin erilaisten muotojen käyttämisestä vastauksessa.

Pelkkiä neliön muotoisia vastauslaatikoita ei oppimateriaalissa näe, vaan käytetään erilaisia tapoja,

esimerkiksi puolisuunnikasta tai puoliympyrää.

Lukuja lasketaan yhteen tai vähennetään myös allekkain. Opettajanoppaassa on useita yhteis-

toiminnallisia vinkkejä laskemista varten. Oppimateriaalissa on yksi tehtävä, jossa käytetään las-

kinta. Tehtävä voi näyttää yksinään oudolta, kun muualla kirjassa ei käytetä taskulaskinta. Varga-

Neményi -opetusmenetelmän mukaan lasten tulee saada kokemuksia matematiikasta, jotta he

etenisivät abstraktion tiellä loogisesti ja jouhevasti. Oppimateriaalissa tutkitaan lukujen parillisuut-

ta ja parittomuutta, mikä on myös Hämeenlinnan normaalikoulun sisällöissä.

Yhteen- ja vähennyslaskuosuus on tärkeällä sijalla oppimateriaalissa ja sitä opetellaan välinei-

den avulla, esimerkiksi unkarilaiset värisauvat. Laskutaidon automatisoitumista harjoitutetaan

myös pitkien yhteen- ja vähennyslaskuosuuksien avulla. Sanallisia tehtäviä löytyy useita, jossa

oppilaan tulee itse luoda lauseke ja ratkaista ongelma. Alla olevassa kuviossa 34 oppilaan tulee

keksiä itse tehtävä jo annettuun laskuun.
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KUVIO 34. Sanallinen tehtävä. (Neményi ym. 2008, 44). SA -tason avoin tuottamistehtävä.

Sanallisten tehtävien osuus oppimateriaalissa on merkittävä, mikä lisää matemaattisen ajattelun

kehittymistä. Oppilas joutuu kielentämään ajatteluaan ja kirjaamaan sen ylös.

Sanallisia tehtäviä annetaan lasten ratkaistavaksi jo ensimmäisen luokan syksyllä, mutta sanal-

listen tehtävien rakenne seuraa mekaanisen LY-tason rakennetta. Tällaiset sanalliset tehtävät ovat

tilanneköyhiä, jolloin siinä on annettu vain laskuun tarvittava lauseke ja ratkaisuja on vain yksi.

Sanalliset tehtävät voivat tuntua oppilaista vaikeilta. Oppilas ei välttämättä kykene rakentamaan

tilannemallia, jolla löytäisi ratkaisun. (Perkkilä 1999, 111–112.)

Oppimateriaalissa pyritään luomaan pohjaa kymmenjärjestelmän ymmärtämiselle helminau-

hojen tai unkarilaisten värisauvojen avulla. Toisella luokalla syvennytään tarkemmin kymmenjär-

jestelmän rakenteeseen (mm. Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelma). Vahva lukukäsi-

te on tarpeen, jotta oppilas voi ymmärtää lukujen järjestyksen. Oppimateriaalissa pidetään tärkeänä

sitä, että oppilas on hyvin harjaantunut lukukäsitteen hallinnassa. Oppikirjan lopussa on pikalukua,
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jossa oppilaan tulee tunnistaa lukumäärä kuvasta, esimerkiksi tulppaanikimpusta. Alla olevassa

kuviossa 35 on esimerkki pikalukuharjoituksesta.

KUVIO 35. Pikalukuharjoitus lukualueella 4-9 (Neményi ym. 2008, 129). LY-tason suljettu tunnis-
tamistehtävä.

Lukuja tutkitaan enemmän oppikirjan kokonaisuudessa: Tutkitaan lukuja. Tässä kokonaisuudessa

päästään jopa kertolaskun ja jakolaskun lähteille lukujen hajotelmien ja järjestämisen avulla. Kir-

jassa on monta tehtävää, jossa täytyy jostakin luvusta vähentää aina lukumäärä, jonka avulla pääs-

tään kerto- ja jakolaskun maailmaan.

Algebraa oppimateriaalissa on runsaasti. Kuvia vertaillaan ja niistä voidaan huomata tiettyjä

säännönmukaisuuksia, esimerkiksi aina kolme enemmän. Oppikirjassa esitellään kone, joka aina

tekee jotain. Alla olevassa kuviossa 36 on tyypillinen koneeseen liittyvä tehtävä.

KUVIO 36. Mitä kone tekee? (Neményi ym. 2008, 78). YS-tason suljettu tunnistamistehtävä

Vaativimmissa konetehtävissä lapsi joutuu itse päättelemään muutamien vihjeiden perusteella mitä

kone tekee. Tällöin lasten tulee huomata säännönmukaisuus ja toimia sen mukaan. Yhden kirjan



83

tekijöistä Márta Sz. Oraveczin mukaan opettajalla tulisi olla oma kone, jonka avulla lapset ymmär-

tävät koneen toiminnan ja pystyvät itse tuottamaan säännönmukaisuuksia. Oppimateriaalissa on

hyvin paljon lukusuoralla toimimista. Lukusuoria tulkitaan ja niitä tuotetaan itse eri tavoin, mikä

on myös Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelman (Hyperops) sisällöissä. Lukusuora on

kymmenjärjestelmäväline, johon tutustuminen on sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden että Hämeenlinnan normaalikoulun sisällöissä. Normaalikoulun opetussuunnitelmassa mai-

nitaan myös sataruudukko, joka esitellään oppimateriaalissa. Alla olevassa kuviossa 37 on esi-

merkki tehtävästä, jossa toimitaan lukusuoralla.

KUVIO 37. Lukujonotehtävä (Neményi ym. 2008, 16). YS-tason suljettu tuottamistehtävä.

Tehtävässä (kuvio 37) oppilaan tulee osata toimia lukusuoralla niin, että hän kykenee tunnistamaan

lukujonon. Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelman (Hyperops) sisällöissä tulee esille

lukujonotaidot, niiden luettelu eteen- ja taaksepäin yhden, kahden, viiden ja kymmenen välein.

Tämän sisällön mukaisia tehtäviä löytyy oppimateriaalista.

Geometriaan löytyy oppimateriaalista erilaisia tehtäviä. Rakenteluun käytetään paljon aikaa,

esimerkiksi lasta pyydetään rakentamaan kuvan mukainen talo. Rakentelun avulla lapsi oppii hah-

mottamaan kolmiulotteisia muotoja ja saa niistä kokemuksia. Toisella luokalla perehdytään sy-

vemmin muotojen ja tasokuvioiden käsitteisiin. Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukaisesti on

tärkeää se, että lapsi saa kokemuksia aiheesta ennen kuin hän pystyy toimimaan abstraktion tiellä

korkeammalla tasolla. Geometrian jaksossa tuodaan esille muun muassa kolmion ja nelikulmion

käsitteet, mutta niitä ei tutkita sen tarkemmin. Lapset tutustuvat käsitteisiin, mutta niiden tarkempi

käsittely tapahtuu vasta toisella luokalla. Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelmassa ei

vaadita käsitteiden osaamista, vaan pelkästään kuvioiden tunnistamista. Samaisessa opetussuunni-

telmassa vaaditaan kuitenkin, että oppilas kykenee nimeämään ympäristönsä geometrisiä kappalei-

ta, esimerkiksi ympyrälieriö. Tähän ei Matematiikkaa 1b -oppimateriaali vastaa.
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Varga-Neményi -menetelmässä on tärkeää, että matematiikassa hyödynnetään arkea. Kuiten-

kaan oppimateriaalissa ei kehoteta tutkimaan ympäristöä ja ottamaan siitä esimerkkejä geometrian

jaksoon. Matematiikkaa 1a:n opettajanoppaassa kannustetaan tutkimaan ympäristöä ja löytämään

sieltä arkipäivän geometriaa tai probleemoja. Kirjan tekijän Márta Sz. Oravescin Varga-Neményi -

kurssilla kesäkuussa täsmennettiin arjen tärkeyttä matematiikassa. Opettaja voi kurssin käyneenä

ymmärtää kyllä, että geometrian opettaminen lähtee lasten kokemuksesta ja ympäristöstä, mutta

oppimateriaalista tämä ei käy ilmi. Oppimateriaalin läpikäyminen onkin ollut haastavaa, koska se

eroaa niin paljon muista markkinoilla olevista kirjasarjoista. Matematiikkaa 1b -kirjaa ei kykene

opettamaan omasta mielestämme ilman asiaankuuluvaa kurssia. Muuten opettaminen jää pintapuo-

liseksi, eikä Varga-Neményi -menetelmän sisältöjä ja tavoitteita saavuteta.

Tasokuvioista käydään oppimateriaalissa läpi kolmiot ja nelikulmiot. Kolmiulotteisia kuvioita

ei käsitellä ollenkaan. Oppimateriaalissa tutustutaan symmetriaan peilaamisen avulla. Opetta-

janopas antaa vinkkejä opettajalle miten konkretisoida peilaamista leikkien tai eri aistihavainnoin.

Geometrian osuus jää aika ohueksi Matematiikka 1b -kirjassa, mutta onkin paljon opettajasta kiin-

ni, millaisia ja miten paljon asioita luokassa käsitellään, kuten on kaikissa oppiaineissa.

Mittaaminen tulee tutuksi lapsille unkarilaisten värisauvojen avulla, esimerkiksi vertailemalla

niitä. Vertailemisella pyritään myös lukukäsitteen vahvistamiseen.  Lapset mittaavat tehtävissä

erilaisia pintoja tai viivoja valkoisella kuutiolla tai jollain muun värisellä sauvalla. Mittoina ei käy-

tetä senttimetrejä tai metrejä, mutta ne mainitaan kyllä tehtävissä. Näin lapselle jää kokemus asias-

ta, kun asia otetaan tarkemmin käsittelyyn toisella luokalla. Hämeenlinnan normaalikoulun opetus-

suunnitelmassa (Hyperops) on sisällöissä pituus senttimetreissä ja metreissä sekä mittaaminen.

Mittaamisen arviointi tulee esille oppimateriaalissa. Oppilas esimerkiksi arvioi ennen mittaamista

mitä viiva on pisin ja arvioi tulostaan lopuksi. Tehtävän lopuksi oppilas kirjaa pituudet ylös pie-

nimmästä suurimpaan.

Hinnat ja eurot tulevat tutuksi lapsille heti alusta alkaen. Esimerkiksi käsitellessä lukua 20,

lapsen tulee piirtää 10€ jokaiseen kukkaroon eri tavalla. Oravesc painotti kesäkuussa pitämällään

Varga-Neményi -kurssilla kauppaleikkien tärkeyttä juuri siitä syystä, että lapsilla on asiasta jo ko-

kemusta ja se on yksinkertaisesti mukavaa. Lapsille eurojen käsittely on mielekästä, koska se on

heidän arjessaan todellista. Pelkkä laskeminen ei välttämättä motivoi kaikkia lapsia niin paljon

kuin konkreettisilla välineillä toimiminen, ainakaan pienemmillä oppilailla.

Ajan opettamista ei löydy ollenkaan oppimateriaalista. Varga-Neményi -kurssilla kesällä 2008

Márta Sz. Oravesc kertoi, että ensimmäisen luokan oppilaat eivät vielä kykene ymmärtämään kel-

loa. Oppilaita ohjataan kymmenjärjestelmään, mutta kello ei sovi tähän ajatteluun, koska se koos-

tuu 60 minuutista. Sz. Oravescin mukaan ensimmäisen luokan oppilailla on paljon ongelmia ajan
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käsitteen kanssa, joten se on hyvä ottaa tarkempaan käsittelyyn vuotta myöhemmin. Ensimmäisellä

luokalla voidaan opettaa tasatunnit ja puolet tunnit, mutta tarkemmin aikaa ei kannata käsitellä Sz.

Oravescin mukaan. Myös Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelman (Hyperops) sisäl-

löissä on matematiikan sisällöissä kellonajan opettaminen tasatunnein ja puolitunnein. Kellonaiko-

jen oppiminen vaatii kokonaisuuksien hallintaa, esimerkiksi aamun ja päivän eron tiedostaminen ja

vuodenaikojen hallitseminen. Myös Piaget (1988, 72) katsoi ajan opettamisen olevan yhteydessä

aikojen johdonmukaiseen yhdistämiseen, jolloin lapsen on helpompi ymmärtää tapahtumisen aika-

välit.

Opettajan tienviitta 1a -oppaassa annetaan ohjeita opettajalle miten opettaa kellonajat niin, että

lapsi saa niistä tarpeeksi kokemusta. Esimerkiksi jokaisen luvun käsittelyssä käydään läpi tasatun-

nit. Oppilaiden kanssa keskustellaan päivittäin kellon ajoista, jolloin kello kytketään osaksi oppi-

laan arkea. Kellon opettaminen on siis yhteistä toimintaa tunneilla pitkin päivää, ei niinkään ma-

tematiikan tunnilla pikaisesti käytävä asia.

Tietojen käsittely ja tilastointi on jätetty vähäiselle huomiolle oppimateriaalissa. Pylväsdia-

grammiin tutustutaan, mutta oppikirjassa itsessään siihen tähtääviä tehtäviä ei ole. Matematiikkaa

1a -oppikirjassa sen sijaan on paljonkin diagrammeja. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ei ole

sisällöiksi ollenkaan mainittu todennäköisyyslaskentaa, joka on oppimateriaalissa esillä useaan

otteeseen. Todennäköisyyslaskenta tulee oppimateriaalissa esille yhteen- ja vähennyslaskuissa tai

laskuissa, joissa oppilaan tulee päätellä kuinka monta erilaista mahdollisuutta on ratkaisussa. Mah-

dollisuuksien tutkiminen on usein motivoivaa lapsille.

Sisällöissä ei tuoda esille sanallisia tehtäviä, joita on hyvin paljon oppimateriaalissa. Sanalliset

tehtävät auttavat lasta tuomaan hänen ajatteluaan esille ja ne tuovat lapselle kokemuksia siitä, että

hän pystyy ratkaisemaan sanallisia probleemoja. Kun sanalliset tehtävät vaikeutuvat, ei lapsella ole

niin suuria ongelmia ratkaista niitä, jos hän on opetellut lausekkeen tekemistä ensimmäiseltä luo-

kalta lähtien. Usein sanalliset tehtävät tuottavat eniten ongelmia oppilailla, joten on mielekästä

harjoittaa niiden ratkaisemista jo 1. luokalta lähtien.

8.4.3  Pohdintaa oppimateriaalin ja perusopetuksen opetussuunnitelman vastaa-
vuudesta

Oppimateriaalin vertaaminen opetussuunnitelmaan oli haastavaa, koska tavoitteet ja sisällöt on

asetettu 1-2-luokille. Kuitenkin oli helppo huomata tietyt sisällöt heti. Voimme todeta, että oppi-

materiaali on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukainen. Samaan tulokseen

on tullut myös Pirjo Tikkanen tarkastaessaan Matematiikkaa 1a ja 1b -oppikirjat. Hämeenlinnan
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normaalikoulun opetussuunnitelmaan (Hyperops) oppimateriaali ei täysin vastannut. Normaalikou-

lun opetussuunnitelman sisältöjen mukaan oppilaan tulee hallita lukumäärän, lukusanan ja luku-

merkinnän vastaavuus lukualueella 0-100, kun Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa vastaavuus on

lukualueella 0-20. Oppimateriaalin geometrian sisällöt eivät vastanneet Hämeenlinnan normaali-

koulun opetussuunnitelman (Hyperops) sisältöjä täysin. Oppimateriaalissa ei käsitelty kappaleiden

nimiä, jotka tulee osata ainakin Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelman mukaan.

Oppimateriaali eroaa selkeästi melko paljon muissa Suomessa myytävissä olevista kirjasar-

joista. Suurin ero on siinä, että Matematiikkaa 1b vaatii paljon opettajalta omaa aikaa ja perehty-

neisyyttä Varga-Neményi -opetusmenetelmään. Opettajalta vaaditaan myös luottavaisuutta Varga-

Neményi -menetelmään, että kaikki sisällöt tulevat opetetuiksi. Nyt esimerkiksi geometrian osuus

näyttäisi olevan aika kapea yksinään. Täytyy myös ottaa huomioon se seikka, että 1b – oppimateri-

aali on kevätlukukauden materiaali, jolloin 1a – oppimateriaalissa on puolet sisällöistä. Oppimate-

riaalissa ei käydä läpi kolmiulotteisia muotoja, esimerkiksi kartiota tai särmiötä, jotka käydään

muissa kirjasarjoissa läpi (ks. Ritvasalo & Vuorinen 2007, 67). Voimme kuitenkin pohtia onko

tarpeen, että 1.luokalla oleva oppilas osaa käsitteen särmiö. Varga-Neményi -menetelmä pyrkii

siihen, että oppilas saa kokemuksia kaikenlaisista matemaattisista asioista. Menetelmän ajatuksena

on, että oppilaalle opetetaan käsite, kun hänellä on tarpeeksi kokemusta ja ymmärrystä asioista.

Oppimateriaali ei ole oppikirja opettajalle, vaan hänen tulee hallita matematiikan opetus.

Varga-Neményi -kurssilla olleet opettajat kehuivat toisen luokan oppimateriaalia ja sanoivat oppi-

laiden olevan motivoituneempia ja hallitsevan matematiikkaa paremmin kuin aiemmin toisen op-

pimateriaalin avulla. Kuitenkin eräs opettaja sanoi, että hän käyttää muita kirjasarjoja apuna Var-

ga-Neményi -menetelmän työläyden takia. On jokaisen opettajan omassa päätösvallassa, miten

paljon hän kuluttaa aikaansa oppituntien suunnitteluun.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 pidetään tärkeänä sitä, että alkuopetuk-

sessa oppilas saa paljon kokemuksia eri tavoista harjaannuttaa matemaattista ajattelua ja ymmärtää

matemaattisia käsitteitä. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa oppilasta kannustetaan ajattelemaan

asiat matematiikan kielellä ja kulkemaan abstraktion tiellä.

Oppikirjassa on tehtäviä, joissa on tehtävänanto ja oppilaan tehtävänä on kirjoittaa se uudes-

taan, piirtää ja kirjoittaa lasku matematiikan kielellä. Matematiikkaa 1b -oppimateriaali tähtää mie-

lestämme siihen, että oppilas pystyy käyttämään asioista matematiikan kieltä, esimerkiksi kirjoit-

tamaan sanallinen tehtävä matematiikan kielellä yhtälöksi. Kielentämisen avulla oppilas kirjoittaa

omia ajatuksiaan matematiikan kielellä, jolloin hän tuo myös oman ajatteluprosessinsa näkyville.

Käsitteiden kielentäminen on tärkeää oppilaan käsitteenmuodostusprosessin takia (Joutsenlahti

2003, 6).
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Ulkoa oppimiseen oli myös kiinnitetty huomiota oppimateriaalissa kolmessa harjoitustehtä-

vässä, esimerkiksi kymmenen eri hajotelmien yhteydessä. Oppilasta kehotettiin opettelemaan ul-

koa hajotelmat, mikä on drillauksen tasolla olevaa toimintaa. Oppimateriaalin tavoitteena näyttäisi

olevan muistin parantaminen ja erityisesti työmuistin kehittäminen. Soveltaminen ja analyysi hel-

pottuvat, kun oppilas kykenee helpommin muistamaan ulkoa tietyt tärkeät laskutoimitukset tai

yhtälöt. Perusopetuksen opetussuunnitelmat tavoitteena on se, että oppilas oppii tietyt peruslasku-

toimitukset. Syvemmän SA -tason tavoittaminen helpottuu, kun oppilas hallitsee jo tärkeimmät

perusasiat ulkoa.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ei mainita kombinatoriikkaa tavoitteissa eikä sisällöis-

sä. Oppimateriaalista oli selkeästi tehtäviä, jotka tähtäävät todennäköisyyslaskennan pohjustami-

seen Oppilaan kirjassa oli tehtävä, jossa harjoiteltiin lukujen eri hajotelmia noppien avulla. Alla

olevassa kuviossa 38 on esimerkki kyseisestä tehtävätyypistä.

KUVIO 38. Yhteenlaskutehtävä. LY-tason suljettu sievennystehtävä.

Eräässä toisessa tehtävässä oppilaitten tulee heittää noppaa, laskea silmäluvut yhteen ja kiinnittää

huomiota myös siihen, mikä luku nopista tuli useimmiten. On opettajasta kiinni, haluako hän käsi-

tellä tehtävän todennäköisyyspuolta, mutta oppilaita voi hyvinkin kiinnostaa kombinatoriikan pe-

rusteet. Tämä voi joillakin oppilailla lisätä motivaatiota matematiikan opiskeluun.

8.5 Matematiikkaa 1b ja muut alkuopetuksen oppimateriaalit

Tässä kappaleessa vertailemme Matematiikkaa 1b:n analyysia Ritvasalon ja Vuorisen ensimmäisen

luokan oppimateriaalien analyysiin. Harjoitetehtävien vertailua helpottaaksemme olemme tehneet

diagrammit, joissa vertailemme ensimmäisen luokan oppimateriaaleja toisiinsa. Vertailemme op-

pimateriaalimme analyysia myös osittain Aromaan toisen luokan oppimateriaalien analyysiin. Toi-

sen luokan oppimateriaali on analysoitu kertotaulutehtävien ja geometriatehtävien osalta.

Ritvasalo ja Vuorinen analysoivat Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin ensimmäisen

luokan oppimateriaaleista lukukäsitteen ja geometrian osuudet. Heidän tutkimuksessaan lukukäsi-



88

tetehtävät ovat tehtäviä, joissa oppilaan tulee laskea kuvasta lukumääriä ja yhdistää ne lukusanoi-

hin. Lukusuoralla liikkuvat tehtävät ovat myös lukukäsitetehtäviä. (Ritvasalo & Vuorinen 2007,

36.) Yhdistimme nämä molemmat osuudet, jotta vertaileminen Matematiikkaa 1b -oppimateriaaliin

olisi luotettavampaa. Matematiikkaa 1b -oppikirjassa ei ole selkeästi vain yhtä geometrian jaksoa,

vaan sitä löytyy muistakin jaksoista. Aromaa on myös tutkimuksessaan tarkastellut kertolasku -ja

geometriatehtäviä kokonaisuudessaan, eikä hän huomannut mitään merkittävää eroa tuloksien ja-

kaantumisessa.

Laskutaidon oppimateriaalissa on lukukäsite- ja geometriatehtäviä yhteensä 170, Matikkamat-

kassa 242 ja Tuhattaiturissa 209 kappaletta. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa tehtäviä on yh-

teensä 341 kappaletta. Ritvasalo ja Vuorinen jättivät kirjasarjojensa vertailusta kokonaan pois ka-

tegorian muut tehtävät, koska siihen sopivia tehtäviä ei ollut kuin muutama. Olemme jättäneet ver-

tailustamme samoin pois rakentelu – sekä mittaamis- ja muut tehtävät.

Alla olevassa kuviossa 39 on Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin ja muiden ensimmäisen luo-

kan oppimateriaalien harjoitustehtävien tyypittely.
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KUVIO 39. 1. luokan oppimateriaalien analyysitaulukoiden tehtävätyyppien vertailu Matematiik-
kaa 1b -analyysin analyysitaulukoihin (Ritvasalo & Vuorinen 2007, 40, 52).
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Sievennystehtäviä on Laskutaidossa 129, Matikkamatkassa 193 ja Tuhattaiturissa 110 kappaletta.

Kuviossa 39 on sievennystehtävien osuus suurin Laskutaidon (75,9 %), Matikkamatkan (79,8 %)

ja Tuhattaiturin (52,6 %) kirjasarjoissa. Tuhattaiturissa sievennystehtävien osuus on pienin vertai-

lun kohteina olevista oppimateriaaleista. Toisen luokan Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaitu-

rin oppimateriaaleissa eniten on sievennystehtäviä (54,5 %). Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa

sievennystehtävien osuus on 25,8 %. Tuottamistehtäviä on Laskutaidossa 11, Matikkamatkassa 7

ja Tuhattaiturissa 22 kappaletta. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa tuottamistehtävien osuus on

selvästi suurin, 47,6 %. Muissa ensimmäisen luokan kirjasarjoissa tuottamistehtävien osuus on 3-

10 % riippuen kirjasarjasta. Toisen luokan oppimateriaaleissa toiseksi eniten tuottamistehtäviä

30,9 %. Ero on selvä ensimmäisen ja toisen luokan kirjasarjojen välillä.

Tunnistamistehtäviä on Laskutaidossa 30, Matikkamatkassa 42 ja Tuhattaiturissa 77 kappalet-

ta. Tunnistamistehtävien osuus ensimmäisen luokan Tuhattaituri -oppimateriaalissa on suurin, 36,8

%. Laskutaidon ja Matikkamatkan tunnistamistehtävien osuus on noin 17 %. Matematiikkaa 1b –

oppimateriaalissa tunnistamistehtäviä on 26,6 %. Toisen luokan oppimateriaaleissa on tunnistamis-

tehtäviä 13,3 %. (Aromaa 2007, 71; Ritvasalo & Vuorinen 40, 50.) Erot voidaan huomata ensim-

mäisen ja toisen luokan Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin välillä, mutta molempien

vuosiluokkien kirjasarjoissa on eniten sievennystehtäviä. Niiden osuus Matematiikkaa 1b - oppi-

materiaalissa on kolmanneksi pienin kaikista tehtävätyypeistä. toisen luokan oppimateriaalit tuntu-

vat olevan monipuolisempia ensimmäisen luokan samoihin kirjasarjoihin verrattuna.

Ritvasalon ja Vuorisen (2007, 82) mukaan mekaanisuus ja lukukäsitetehtävät kulkevat käsi

kädessä ja geometriantehtävissä voi nähdä oppimateriaalin tehtävien oikean luonteen. Matematiik-

kaa 1b -oppimateriaalissa on käsitelty jokaista lukua monipuolisesti, ei pelkästään mekaanisesti.

Tästä voimme havaita, että lukumääräisyyttä ja lukukäsitettä voidaan käsitellä toiminnallisesti sekä

eri tehtävätyypein, ei pelkästään geometriantehtävissä. Myös geometriaosuus Matematiikkaa 1b -

oppimateriaalissa on käsitelty yhtä monipuolisesti kuin muutkin oppikirjan kappaleet. Ritvasalo ja

Vuorinen tutkivat oppimateriaaleista pelkästään lukukäsite- ja geometriatehtävät, mikä vaikuttaa

siihen, että he eivät ole käsitelleet oppimateriaalien tehtävien kokonaisuutta. Tehtävien oikean

luonteen todentaminen vaatisi koko oppimateriaalin analysoimista, kuten myös käsitteen ”oikea

luonne” avaamista.

Alla olevassa kuviossa 40 on diagrammi ensimmäisen luokan oppimateriaalien harjoitustehtä-

vien kognitiivisen tasosta. LY -tason tehtäviä on yhteensä Laskutaidossa 152, Matikkamatkassa

212 ja Tuhattaiturissa 180 kappaletta. YS -tason tehtäviä on Laskutaidossa 15, Matikkamatkassa

23 ja Tuhattaiturissa 25 kappaletta. SA -tason tehtäviä on Laskutaidossa 3, Matikkamatkassa 5 ja

Tuhattaiturissa 5 kappaletta.
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KUVIO 40. 1. luokan oppimateriaalien analyysitaulukoiden kognitiivisten tasojen vertailu Mate-
matiikkaa 1b -analyysin analyysitaulukoihin (Ritvasalo & Vuorinen 2007, 39, 50)

Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin pylväät kuviossa 40 ovat hyvin samanlaiset. LY  -

tason tehtäviä on noin 85 %, kun Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin LY -taso on 38,7 %. Ritvasa-

lon ja Vuorisen mukaan kirjasarjojen lukukäsitetehtävät ovat mekaanisia, eivätkä ne vaadi mate-

maattista ajattelua. Mekaaniset laskut ovat perusteltuja ensimmäisellä luokalla perusasioiden har-

joittelun takia, mutta ne eivät tue erilaisten oppijoiden opetusta. (Ritvasalo & Vuorinen 2007, 39,

50.) Aromaan toisen luokan Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin oppimateriaalitutkimus

on samansuuntainen ensimmäisen luokan samojen kirjasarjojen kanssa tuloksiltaan. Eniten toisen

luokan kirjasarjoissa on LY -tason tehtäviä, Laskutaidossa 69,9 %, Matikkamatkassa 77,4 % ja

Tuhattaiturissa 87,3 %.

Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin ensimmäisen luokan oppimateriaaleissa YS  -

tason tehtäviä noin 10 %.  Toisen luokan oppimateriaaleissa toiseksi eniten on YS -tason tehtäviä

10–17 %. Matematiikkaa 1b -oppimateriaaleissa YS -taso on 41,6 %. Laskutaidon, Matikkamatkan

ja Tuhattaiturin ensimmäisen luokan SA -tason tehtäviä noin 2 %. Toisen luokan SA -tason tehtä-

viä on 2,8 % Tuhattaiturissa, Matikkamatkassa 6,4 % ja Laskutaidossa peräti 13,1 %. Matematiik-
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kaa 1b -oppimateriaalin SA -tason osuudeksi jää noin 20 %. (Ritvasalo & Vuorinen 2007, 39, 50;

Aromaa 2007, 70–71.)

Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa kaikki tasot ovat jakautuneet tasaisemmin, kun ensim-

mäisen luokan Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin oppimateriaalit ovat jakautuneet hy-

vin selvästi LY -tason tehtäviin. Samansuuntaiset tulokset olivat myös toisen luokan oppimateriaa-

leissa.

Alla olevassa kuviossa 41 on diagrammi ensimmäisen luokan oppimateriaalien suljettujen ja

avointen tehtävien osuuksista. Laskutaidossa suljettujen tehtävien osuus on 159, Matikkamatkas-

sa 230 ja Tuhattaiturissa 195 kappaletta. Avoimia tehtäviä on Laskutaidossa 11, Matikkamatkassa

12 ja Tuhattaiturissa 15 kappaletta.
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KUVIO 41. 1. luokan oppimateriaalien analyysitaulukoiden avointen ja suljettujen tehtävien vertai-
lu Matematiikkaa 1b -analyysin analyysitaulukoihin (Ritvasalo & Vuorinen 2007, 38,
48).

Kuviosta 41 voi nähdä, että Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin suljettujen tehtävien

osuus on samansuuntainen, noin 93 %. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa suljettuja tehtäviä on

73 %. Avoimia tehtäviä Ritvasalon ja Vuorisen tutkimuksen mukaan on noin 7 %, kun Matema-

tiikkaa 1b -oppimateriaalissa avoimia tehtäviä on 27 %. Avointen tehtävien puute Laskutaidossa,
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Matikkamatkassa ja Tuhattaiturissa on nähtävissä selvästi. Lukukäsite- ja geometriatehtävien välil-

lä ei ole eroja avointen tehtävien suhteen. Geometriassa olisi mahdollista käyttää enemmänkin luo-

vuutta hyödyntäviä harjoitustehtäviä. Toisen luokan oppimateriaaleissa avointen tehtävien osuus

oli hyvin vähäinen. Avoimia tehtäviä oli jokaisessa kirjasarjassa alle 1 %. (Ritvasalo & Vuorinen

2007, 38, 49; Aromaa 2007.)

Alla olevassa kuviossa 42 on laskettu Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin harjoitus-

tehtävien piirteet, kognitiiviset tasot sekä avointen ja suljettujen tehtävien osuudet yhteen. Dia-

grammissa on näiden kolmen kirjasarjan pylväät ja Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin analyysia.

Kolmen kirjasarjan välillä olevat erot ovat harjoitustehtävien piirteissä, jossa Tuhattaiturin sieven-

nystehtävien osuus on noin 53 %, kun Laskutaidossa ja Matikkamatkassa osuus on 76–79 %. Tu-

hattaiturin tunnistamistehtävien osuus on jopa 37 %, kun Laskutaidossa ja Matikkamatkassa kysei-

siä tehtäviä on noin 17 %. Kirjasarjat ovat kognitiiviselta tasoltaan sekä avointen ja suljettujen teh-

tävien osalta samansuuntaiset.
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KUVIO 42. Kaikkien 1. luokan oppimateriaalien analyysitaulukkojen vertailu Matematiikkaa 1b -
analyysin analyysitaulukoihin.
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Kuvion 42 mukaan suurimmat erot Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin ja muiden ensimmäisen

luokan oppimateriaalien välillä ovat kognitiivisissa tasoissa sekä harjoitustehtävien piirteissä. Ma-

tematiikkaa 1b -oppimateriaalissa on enemmän YS- ja SA -tason tehtäviä kuin muissa ensimmäi-

sen. luokan oppimateriaaleissa. Ero sievennystehtävien ja tuottamistehtävien välillä on myös suuri.

Ensimmäisen luokan oppimateriaaleissa on yhteensä 622 kappaletta lukukäsite- ja geometriatehtä-

viä. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa on yhteensä tehtäviä 341 kappaletta.

 Ritvasalo ja Vuorinen huomasivat tutkimuksessaan, että opettajanoppaan materiaalit olivat

monipuolisempia oppikirjaan verrattuna. Eriyttävä materiaali löytyy opettajanoppaasta. (Ritvasalo

& Vuorinen 2007, 82.) Opettajanoppaan vinkkien hyödyntäminen vaatii opetustyyliä, joka ei ole

täysin kiinni oppikirjassa, muutoin opettaja ei tule käyttäneeksi eriyttävää opetusmateriaalia.

 Ritvasalon ja Vuorisen tutkimuksen mukaan ensimmäisen luokan Laskutaito, Matikkamatka

ja Tuhattaituri vastasivat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004, mutta kirjasarjois-

sa oppikirjojen tehtävät eivät korostaneet yhteisöllisyyttä. Opettajanoppaissa oli toiminnallisuutta

ja yhteisöllisyyttä vaativia tehtäviä, jotka kehittävät kaikkia matemaattisen osaamisen piirteitä (Rit-

vasalo & Vuorinen 2007, 83; Aromaa 2007, 98.) Myös Matematiikkaa 1a – opettajanoppaassa on

runsaasti toiminnallisuutta vaativia harjoituksia, muun muassa leikit. Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteiden 2004 vastasi toisen luokan oppimateriaaleja. Oppimateriaaleista puuttuivat

tosin oman toiminnan perustelu, kieltäminen, ratkaisustrategioiden kehittäminen ja puhuttu kieli

(Aromaa 2007, 101.) Varga-Neményi -menetelmä itsessään painottaa juuri Aromaan mainitsemia

seikkoja, vaikka ne eivät tule esille vahvasti oppimateriaalissa.

Kokoavasti voidaan todeta, että Laskutaidon, Matikkamatkan ja Tuhattaiturin oppimateriaalit

perustuivat proseduraalisen sujuvuuden ja käsitteellisen ymmärtämisen harjoituttamiselle (Ritvasalo

& Vuorinen 2007, 82–83). Samaan johtopäätökseen tuli myös Aromaa omassa tutkimuksessaan.

Toisen luokan oppimateriaalissa on nähtävissä drillauksen toistuvuus, jonka avulla oppilaan osaa-

mista mitataan. Aromaa huomasi tutkimuksessaan, että uuden algoritmin opettelun jälkeen siirryt-

tiin sanallisiin tehtäviin ja lopulta jakson päätyttyä ongelmanratkaisutehtäviin, mikä heikentää so-

veltamisen hyödyntämistä asiakokonaisuuteen. (Aromaa 2007, 97–99.)

Ritvasalo ja Vuorinen (2007) toivat tutkimuksessaan esille sen, että jokainen uusi luku käsitel-

lään samalla tyylillä, erityisesti Laskutaidon oppimateriaalissa. Esimerkiksi Tuhattaiturissa uutta

lukua käsitellään yhden aukeaman verran ja lisänä on yksi aukeama lisätehtäviä. Kaikkia MOT -

hankkeen tutkimia oppimateriaaleja vaivaa kaavamaisuus, mikä ohjaa suorittamiseen eikä uteliaa-

seen tutkimusseikkailuun (Joutsenlahti & Vainionpää 2008). Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa

lukujen ja jaksojen tehtävät vaihtelevat paljon ja esimerkiksi lukua yhdeksän käsitellään seitsemän
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aukeaman verran. Luvun käsitteeseen tutustutaan monin eri tavoin, mistä jokainen oppilas voi mah-

dollisesti helpommin löytää oman tapansa käsittää asia.
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9 LUOTETTAVUUS

Kaikkien tutkimusten luotettavuus ja pätevyys vaihtelee, mikä takia on tärkeää jokaisessa tutki-

muksessa arvioida niitä. Tutkimuksen tulee olla objektiivisesti tehty, mikä tarkoittaa myös tutkijan

puolueettomuutta. Kuitenkin tutkijan oma sukupuoli, ikä, uskonto jne. voivat vaikuttaa siihen mi-

ten hän tutkimustaan suodattaa. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 132–133.) Tutkimuksen luotettavuutta

ja objektiivisuutta arvioitaessa voidaan käsitellä reliabiliteettia ja validiteettia, jotka yleensä yhdis-

tetään kvantitatiiviseen tutkimukseen. Reliaabelius tarkoittaa toistettavuutta. Esimerkiksi jos kaksi

tutkijaa päätyy samaan tulokseen, voidaan tutkimuksen tuloksia pitää reliaabeleina. (Hirsjärvi,

Remes & Sajavaara 2007, 226.) Tutkimuksessamme reliabiliteettia lisää se, että tutkielmamme

kuuluu MOT -hankkeeseen, josta on julkaistu monta pro gradu – tutkimusta.

Validius eli pätevyys tarkoittaa kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Mittarin valit-

seminen voi tuottaa virheitä, esimerkiksi jos haastattelussa haastateltava on ymmärtänyt asian toi-

sin kuin tutkija. Reliaabelius ja validius voivat olla kvantitatiivisen tutkimuksen termejä, mutta

kuitenkin luotettavuutta ja pätevyyttä on arvioitava myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Mts.

226–227.) Olemme käyttäneet tutkimuksessamme myös kvantitatiivisia menetelmiä, joten on mie-

lestämme perusteltua käyttää termejä validi ja reliaabeli.

 Validiutta voidaan arvioida laadullisessa tutkimuksessa sillä, onko selitys kuvaukseen luotet-

tava. Tutkimuksen toteuttamisen tarkka selostus parantaa luotettavuutta, johon olemme tutkimuk-

sessamme pyrkineet. (Mts. 227.) Olemme käyttäneet paljon metatekstiä, jolla olemme pyrkineet

helpottamaan luettavuutta. Lukijan on helpompi seurata tekstiä, kun tietää miten tutkimus etenee,

mikä lisää myös luotettavuutta. Olemme avanneet tarkasti tutkimusaineistoamme ja käyttäneet

paljon esimerkkejä, mitkä lisäävät avoimuutta ja validiutta. Vertailumme muihin MOT -hankkeen

tutkimuksiin herätti luotettavuuskysymyksen. Ritvasalo ja Vuorinen (2007, 32) tutkivat vain luku-

käsite- ja geometriatehtäviä ja Aromaa (2007, 56) kertolasku- ja geometriatehtäviä. Heidän tutki-

muksessaan ei ole samanlaista kokonaisuutta kuin omassa tutkimuksessamme, mikä voi heikentää

heidän tutkimustuloksiaan, mutta samalla saattaa vaikuttaa tutkielmamme luotettavuutta vertailun

suhteen. Oppimateriaalimme ei myöskään ole kokonaisuus, koska se käsittää vain 1b -

oppimateriaalin. Toisaalta 1a -oppimateriaali on hyvin samansuuntainen kuin 1b. Aromaa (2007)
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68–71) yhdisti tutkimuksessaan kaikki tehtävät ja huomasi, ettei niiden välillä ole suuria eroja.

Yhdistimme samoin Ritvasalon ja Vuorisen lukukäsite- ja geometriatehtävien tulokset, joiden vä-

lillä ei ollut nähtävissä myöskään suuria eroja. Erot ovat nähtävissä Ritvasalon ja Vuorisen sekä

oman oppimateriaalimme välillä.

 Lisäksi luottavuutta voi heikentää se, että oppimateriaali on vielä tällä hetkellä, syksyllä

2008, keskeneräinen. Oppikirja sinällään on jo valmis, mutta opettajanopasta emme kyenneet ana-

lysoimaan sen keskeneräisyyden vuoksi. Viitteitä tulevasta olemme saaneet Opettajan tienviitta

1a:sta. Olemme huomanneet, että opettajanopas antaa hyvin paljon viitteitä tehtäviin ja vinkkejä

käsittelyyn, mikä on jäänyt osittain uupumaan analyysistamme. Olemme kuitenkin käyneet mene-

telmäkurssit, mikä on lisännyt analyysimme luotettavuutta.

Triangulaatiolla tarkoitetaan tutkimuskysymysten tarkastelua mahdollisimman monesta eri

näkökulmasta. Näkökulmia voivat lisätä useampi tutkija, monta eri teoriaa tutkimuksessa, metodi-

en monipuolinen käyttö ja tutkimusaineiston laajempi kerääminen. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 140–

142.) Olemme pyrkineet tutkimuksen teossamme tutkijatriangulaatioon. Tällä tarkoitetaan sitä, että

samaa ilmiötä tutkii useampi ihminen, jolloin ratkaisuista on pyrittävä keskustelemalla pääsemään

yksimielisyyteen (Eskola & Suoranta 1998, 70). Analysointivaiheen teimme yksin ja yhdessä kä-

vimme läpi ratkaisut, joista päädyimme yksimielisyyteen. Tutkijatriangulaatiota lisää se, että tut-

kimuksemme kuuluu MOT -hankkeeseen, joka on tuottanut jo monta pro gradua.

Olemme myös käyttäneet tutkimuksessamme eri menetelmiä, yhdistäneet laadullisia ja mää-

rällisiä menetelmiä, millä olemme vahvistaneet tutkimuksemme triangulaatiota. Laadullisien ja

määrällisien menetelmien yhdistämisestä on syntynyt kritiikkiä. Keskusteluissa on kaksi ääripäätä,

toiset eivät pidä mahdollisena yhdistämistä ja toiset pitävät erottelua kvalitatiivisiin ja kvantitatii-

visiin menetelmiin keinotekoisena. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 143.) Olemme lähteneet tutkimuk-

sessamme siitä lähtökohdasta, että käytämme niitä metodeja, jotka parhaiten sopivat tutkimusky-

symyksiimme. Näin ollen päädyimme käyttämään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tutkimuksemme päätarkoituksena oli selvittää millaisia ovat Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin

harjoitustehtävät, miten ne kehittävät matemaattisia piirteitä ja miten ne vastaavat Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteiden 2004 sisältöjä sekä tavoitteita. Lisäksi halusimme vertailla omia

tutkimustuloksiamme muihin alkuopetuksen oppimateriaalien tuloksiin. Harjoitustehtävät analy-

soimme niiden tehtäväpiirteiden ja kognitiivisten tasojen mukaan sekä miten ne jakautuvat avoi-

miin ja suljettuihin tehtäviin. Matemaattisten piirteiden analyysissa käytimme Kilpatrickin ym.

(2001) matemaattisen osaamisen piirteiden teoriaa. Vertailussa muihin alkuopetuksen oppimateri-

aaleihin käytimme Ritvasalon ja Vuorisen (2007) ensimmäisen luokan oppimateriaalitutkimusta

sekä Aromaan (2007) toisen luokan oppimateriaalitutkimusta. Tässä kappaleessa käsittelemme

oppimateriaalia yhtenä kokonaisuutena, emme erottele oppikirjan tuloksia opettajan monisteiden

tuloksista. Monisteiden tehtävien osuus oli vähäinen oppikirjaan verrattuna eikä niiden välillä ollut

suurta eroa.

10.1  Tutkimuksen tulosten pohdintaa

Oppikirja on kooltaan suurehko (A4), samoin teksti on helppolukuista ja fontiltaan isoa. Oppilaal-

le, jolla on hahmottamisessa vaikeuksia, on oppikirjan selkeys hyväksi. Tehtävät erottuvat selkeäs-

ti taustasta. Kuvat eivät ole sadunomaisia, vaan lapsen arkeen liittyviä. Toisen luokan Matikka-

matkan oppikirjassa tehtävät sotkeutuvat taustakuviin, mikä voi tuottaa oppilaille hankaluuksia

(Aromaa 2007, 102). Toisaalta sadunomaisuus voisi kiehtoa alkuopetusikäistä lasta.

Ritvasalo ja Vuorinen huomasivat omassa tutkimuksessaan, että uusi luku ja numero käsitel-

tiin aina samalla tavalla, ilman vaihtelua. Matematiikkaa 1b -oppikirjan uudet luvut ja numerot

käsitellään vaihtelevasti. Tehtävien vaihtelevuus motivoi, mutta myös antaa erilaisille oppilaille

mahdollisuuden saada onnistumisen elämyksiä. Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa algoritmien

harjoittelu ja ongelmanratkaisu kulkevat käsi kädessä. Ongelmanratkaisutehtävien sijoittaminen

oppikirjoissa rutiinitehtävien jälkeen johtaa siihen, että ongelmanratkaisutehtäviin pääsevät tutus-

tumaan vain nopeat ja lahjakkaimmat. (Leppäaho 2007, 17) Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa

ongelmanratkaisutehtäviä on tasaisesti joka jaksossa, mikä harjoituttaa oppilaan strategista kompe-
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tenssia. Kassel -projektin tulokset kertovat, että suomalaiset oppilaat olivat yhtä hyviä muiden op-

pilaiden kanssa päättelyssä ja yksinkertaisessa ongelmanratkaisussa. Suomalaisilla oppilailla on

kuitenkin suuria ongelmia käsitteiden, laskusääntöjen ja ratkaisumenettelyjen tuntemisessa. (Aunio

2006; Soro & Pehkonen 1998.)

Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin tehtävätyypit erosivat muista ensimmäisen luokan kirjasar-

joista, koska siinä oli melko tasaisesti kaikkien kognitiivisten tasojen tehtäviä (ks. kuvio 40). Ero

oli huomattavissa erityisesti myös tuottamistehtävien osalta, enimmillään 40 % (ks. kuvio 39).

Muissa kirjasarjoissa sievennystehtävien osuus oli suurin, jopa 80 %. Matematiikkaa 1b:n sieven-

nystehtävien osuus oli 24 %. Sievennystehtävät eivät olleet pelkästään tyyliltään: ”laske”, vaan

tehtävät olivat rakenteeltaan vaihtelevia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004

tavoitteena on, että oppilas hallitsee tietyt peruslaskutoimitukset, mutta hänen tulisi myös saada

paljon kokemuksia matematiikasta ja tavoista ymmärtää käsitteitä. Oppimateriaalin vaihtelevuus

tuo nämä tavoitteet esille.

Oppimateriaalista löytyi kaikki matemaattisen osaamisen piirteet. Erityisesti korostui prosedu-

raalinen sujuvuus, käsitteellinen ymmärtäminen, mukautuva päättely ja strateginen kompetenssi.

Tämä poikkeaa Ritvasalon ja Vuorisen (2007) johtopäätöksestä, jonka mukaan ensimmäisen luo-

kan oppimateriaaleissa korostuu proseduraalinen sujuvuus ja käsitteellinen ymmärrys. Mitä pa-

remmin oppilas näkee matematiikan selkeänä, loogisena, ennakoitavana systeeminä, sitä helpom-

min hän osaa käyttää ja etsiä eri menetelmiä ongelman ratkaisemiseksi. Tämä on osoitus prosedu-

raalisesta sujuvuudesta. (Kilpatrick ym. 2001, 121.)

Matematiikkaa 1b -oppimateriaali vaikutti monipuolisemmalta muihin oppimateriaaleihin näh-

den, koska se innostaa yritteliäisyyteen. Oppilas pääsee tekemään itse erilaisilla välineillä matema-

tiikkaa, jolloin omakohtainen kokemus tulee mahdolliseksi. Myös tehtävänanto, johon olemme

tottuneet, oli erilainen. ”Kirjoita matematiikan kielellä” motivoi oppilaita oppimaan uuden kielen

eikä vain muodostamaan tai laskemaan algoritmeja. Erehtymisen salliva ilmapiiri luo turvallisen

oppimisympäristön, jossa oma matemaattinen identiteetti pääsee kasvamaan.

Matematiikkaa 1b -oppikirjan jaksojen välillä oli eroja. Kuitenkin samat tehtävätyypit löytyi-

vät useista jaksoista. Aromaan tutkimuksessa oli johtopäätöksenä se, että toisen luokan oppikirjat

etenevät aihealue kerrallaan, mikä on perusteltua, kun monet käsitteet tulevat uutena asiana (Aro-

maa 2007). Peruskoulun matematiikan oppimateriaalit ovat usein hajanaisia. Opetettava asiakoko-

naisuus on jaettu pieniin muutaman oppitunnin mittaisiin jaksoihin, jolloin on hankala ymmärtää

kokonaisuutta. (Räty-Záborszky 2002; Kilpatrick ym. 2001.) Matematiikkaa 1b -oppikirjan raken-

ne ei etene periaatteella, että oppitunnin aikana edetään yksi aukeama kerrallaan. Vaikka oppikir-
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jaa opetettaessa tuntuisi siltä, että asiat eivät nivoudu yhteen, tulee luottaa menetelmän kokonai-

suuden hallintaan (Oravecz 2008).

Oppilaat voivat saada alkuopetuksessa laskettavakseen keskimäärin 7500 tehtävää, jos oppi-

kirjasta lasketaan kaikki tehtävät (Perkkilä 1999, 109–110). Ritvasalon ja Vuorisen tutkimuksen

mukaan yksinään lukukäsite- ja geometriatehtäviä oli 170–242 kappaletta. Tehtävien kokonais-

määrää tutkimuksessa ei ollut. Matematiikkaa 1b -oppikirjassa tehtäviä oli yhteensä 273 kappalet-

ta. Tehtävien vähäinen määrä viittaa siihen, että oppitunnilla tehdään muutakin kuin oppikirjaa.

Menetelmässä on toiminta- sekä oppikirjatunteja.

Käsitteiden kielentäminen muille on tärkeää, koska samalla oppilas joutuu pohtimaan käsit-

teen piirteitä ja jäsentämään matemaattista ajatteluaan. Toiset oppilaat vertaavat omia käsityksiään

sanottuun ja muokkaavat joko omaa käsitystään tai toisen käsitystä keskustelun avulla. (Joutsen-

lahti 2003, 6.) Tämä on ensisijaisen tärkeä tavoite Varga-Neményi -menetelmässä. Oppimateriaa-

lin tavoitteena näyttikin olevan haastaa oppilas tekemään ja ajattelemaan itse, mikä johtaa mate-

maattisen ajattelun kehittymiseen.

Epäonnistumisen tunteet saattavat aiheuttaa ahdistuneisuutta. Jos opettaja painottaa liikaa ai-

kuisen mallia ajatella käsitteellisiä asioita, hän voi vaikuttaa siihen, ettei oppilas uskalla vastata.

Menetelmä antaa tilaa omalle ajattelulle, myös virheille, joista myös iloitaan.

Alkuopetuksessa konkreettinen tekeminen on ymmärtämisen kannalta tärkeää matematiikan

abstraktivisuuden takia. (Perkkilä 1999, 2002; Risku 2002) Keskeiset käsitteet (esimerkiksi luku)

on ymmärrettävä niin hyvin, että ne ovat hyvä pohja tuleville opinnoille (Risku 2002). Pelkkä op-

pikirjan täyttäminen ei ole alkuopetusikäisen paras tapa työskennellä. Matematiikkaa 1b -

oppimateriaalissa erilaiset työskentelytavat näkyivät selkeästi.

Lukukäsitteen kehittymiseen liittyy taito kiinnittää huomiota matemaattisesti keskeisiin piir-

teisiin arjen sosiaalisissa tilanteissa. Pelkkä lukumäärien tunnistaminen ei riitä, vaan on tiedettävä

millaisissa tilanteissa tunnistustaitoja voi käyttää hyväksi. (Hannula & Lepola 2005, 149; Kilpat-

rick ym. 2001 ). Varhaiset matemaattiset taidot kehittyvät lapsen spontaanien lukumäärien tunnis-

tamisella, jolloin hän hankkii huomaamattaan paljon kokemusta lukumäärien tunnistamisesta.

(Mattinen ym. 2006, 159.) Menetelmässä painotetaan, että matematiikkaa on kaikkialla.

Konkreettinen vertaileminen auttaa suhteiden ymmärtämistä. Lapset voivat hallita luvut, mutta

niiden suhteet käsitellään vasta paljon myöhemmin, mikä aiheuttaa sen, että lapsi joutuu opettele-

maan ulkoa sääntöjä (Perkkilä 2002, 42). Matematiikkaa 1b -oppimateriaalissa merkitsemistapana

käytettiin suurempi- ja pienempi kuin symboleja konkreettisella tavalla. Vertailun harjoitteleminen

johtaa aritmeettiseen ajatteluun.
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Sanallisten tehtävien rakenne seuraa usein mekaanisen LY-tason rakennetta. Tällaiset sanalli-

set tehtävät ovat tilanneköyhiä, jolloin niissä on annettu vain laskuun tarvittava lauseke ja ratkaisuja

on vain yksi. Sanalliset tehtävät voivat tuntua oppilaista vaikeilta. Oppilas ei välttämättä kykene

rakentamaan tilannemallia, jolla löytäisi ratkaisun. (Perkkilä 1999, 111–112.) Matematiikkaa 1b -

oppimateriaalissa harjoiteltiin sanallisten tehtävien tekemistä monin eri tavoin. Tätä kautta oppilas

ymmärtää miten ne rakentuvat, jolloin niiden ymmärtäminen myöhemminkin saattaa helpottua.

Avoimia tehtäviä oli noin kolmasosa harjoitustehtävistä.  Oppimateriaalissa avoimien tehtävi-

en osuus oli suhteellisen pieni ennakkokäsityksiimme nähden. Toisaalta kyseessä oli ensimmäisen

luokan kirja, jolloin vasta harjoitellaan ongelmanratkaisua. Ritvasalon ja Vuorisen ensimmäisen

luokan oppimateriaaleissa avointen tehtävien osuus oli huomattavasti pienempi, vain noin 6 %.

Avoimista tehtävistä kumpuavat monet ratkaisut nähdään rikkautena ja oivaltaminen on ensim-

mäinen porras ongelman matematisoinnissa Varga-Neményi -menetelmässä (Tikkanen 2008b).

Oppikirjoissa tulee olla tehtäviä, jotka kehittävät syvällisempiä ongelmanratkaisustrategioita

(Perkkilä 1999).

Oppimateriaali oli perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukainen. Hämeen-

linnan normaalikoulun opetussuunnitelmaa oppimateriaali ei täysin vastannut, esimerkiksi luku-

alueeltaan. Varga-Neményi -opetusmenetelmän lähtökohtana on se, että käsitteet opetetaan vasta,

kun oppilas on tarpeeksi pitkällä abstraktion tiellä. Muun muassa Vygotskin (1982) teorian mu-

kaan matemaattiset käsitteet voivat kehittyä vasta sitten, kun sitä pohjaavat arkikäsitteet on omak-

suttu. Oppilaan matematiikkakuva saattaa eheytyä, jos käsitteet tai opittavat asiat ovat jo ennestään

tuttuja (Joutsenlahti 2005).

10.2  Oppimateriaalin analysoinnista

Haasteellista oppimateriaalin analysoinnissa oli se, että oppimateriaali oli vielä kesken. Värillinen

oppikirja olisi helpottanut ymmärtämään tehtävän tavoitetta. Opettajanoppaan keskeneräisyys han-

kaloitti analysointia, minkä takia tukeuduimme 1a -opettajanoppaaseen. Ilman opettajanopasta ana-

lyysimme tulokset olisivat jääneet vajaiksi. Olisimme mieluummin analysoineet jo täysin valmiin

Matematiikkaa 1a -oppimateriaalin kuin keskeneräisen 1b -oppimateriaalin.

Avoimien ja suljettujen tehtävien erottaminen toisistaan oli ajoittain haastavaa. Osa tehtävistä

oli luonteeltaan avoimien tehtävien tyylisiä, mutta kuitenkin ne olivat suljettuja. Tuntui harmillisel-

ta jaotella tehtävät vain suljettuihin ja avoimiin tehtäviin. On mahdotonta tehdä johtopäätöstä tä-

män oppimateriaalin perusteella, että vain avoimet tehtävät johtaisivat matemaattiseen ajatteluun ja

kielentämiseen.
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Tutkimuksemme voi herättää opetusalan ammattilaisia pohtimaan omia opetusmenetelmiään

ja kirjasarjavalintojaan. Tutkimus voi tuoda uusia ajatuksia omaan opettamiseen, esimerkiksi us-

kallusta toimia oppilaiden kanssa välineillä matematiikan oppitunnilla. Tutkimuksemme tuo lä-

pinäkyväksi oppimateriaalien mahdollisuudet ja heikkoudet. Näin opettajan on ehkä helpompi

huomata, miten hän itse voi rikastuttaa opetustaan. Nykykouluissa on suuret ryhmäkoot ja oppilai-

ta, joilla on oppimishaasteita. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 korostaa yksilöl-

lisyyttä. Tutkimuksemme avulla opettaja voi mahdollisesti vastata näihin haasteisiin oppimateriaa-

lin opetusmenetelmän avulla.

10.3  Jatkotutkimusaiheita

Oppimateriaalit uudistuvat hyvin usein, minkä vuoksi oppimateriaalianalyysitutkimuksia tarvitaan

aina lisää. Olemme tutkineet vasta valmisteilla olevaa oppimateriaalia, mikä on ollut hieno tilai-

suus. Jatkossa olisi mielenkiintoista toteuttaa toimintatutkimus Hämeenlinnan normaalikoululla

Varga-Neményi -menetelmästä. Näin OKL:n opiskelijat pääsisivät tutustumaan erilaisiin tapoihin

opettaa matematiikkaa.

Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla toiminta tai -tapaustutkimus kahden alkuopetusluokan vä-

lillä. Toinen luokka opiskelisi Varga-Neményi -opetusmenetelmän ja oppimateriaalin mukaan sekä

toinen luokka jonkin muun oppimateriaalin mukaisesti. Tutkimuksessa seurattaisiin opettajan ha-

vainnollistamista ja oppilaiden välineiden käyttöä sekä matemaattisen osaamisen piirteiden kehit-

tymistä. Olisi myös mielenkiintoista tutkia motivoivatko matematiikan oppimateriaalit poikia ja

tyttöjä yhtä paljon.

 Mielenkiintoista olisi tutkia millä perusteilla opettajat vaihtavat kirjasarjaa. Millaisia ovat

syyt, jotka johtavat oppimateriaalin vaihtamiseen? Tähdellisenä jatkotutkimusaiheena olisi myös

tutkia miten alkuopetuksen opettajien opetusmenetelmät eroavat toisistaan. Yhtenä indikaattorina

tutkimuksessa voisi olla suoritetut esi- ja alkuopetuksen sivuaineopinnot.

10.4  Lopuksi

Tutkimuksemme tulokset kertovat siitä, että oppimateriaali on Varga-Neményi -menetelmän mu-

kainen. Esimerkiksi tehtävien suhteellisen vähäinen määrä kertoo siitä, että tunneilla tehdään muu-

takin kuin kirjaa, mikä on opetusmenetelmälle ominaista. Varga-Neményi -menetelmässä koko

luokka tekee yhdessä. Jokainen oppilas tekee välineillä omalla tasollaan, joten menetelmä eriyttää

jo itsessään. Risto Ilmavirran kokemuksen mukaan opetusryhmän oppilaat jakautuvat kolmeen
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ryhmään, jossa lahjakkaat ovat yksi ryhmä ja toista ääripäätä edustavat oppilaat, joilla on tarkkaa-

vaisuushäiriö, yliaktiivisuutta, puutteita havaitsemisessa ja muistamisessa. Näiden ryhmien välille

jäävät oppilaat, jotka oppivat asiat hyvin. (Ilmavirta 2003, 25.) Opettaja havaitsee nopeasti oppilaan

tason, kun toimitaan välineillä. Eriyttämisen tarve on luultavasti helpompi havaita toiminnan kautta.

Matematiikan oppimisteorioita tulisi korostaa opettajankoulutuksen ainedidaktiikassa (Perkki-

lä 2002, 174). Erityisen tärkeää tämä olisi opettajille, jotka suuntautuvat alkuopetukseen. Konk-

reettisuuden tulisi korostua alkuopetuksessa, koska alkuopetusikäisen matematiikan opetus on eri-

laista kuin vanhempien oppilaiden. Perkkilän tutkimuksen (2002) mukaan opettajat käyttivät op-

pimisvälineitä oman opetuksen havainnollistamisena. Oppilaat eivät kuitenkaan saaneet itse toimia

välineillä. Pelkästään laskutaidon drillaus ei kuro umpeen oppilaiden tasoeroja luokassa, vaan

opiskeltavan asian harjoittelun erilainen lähestymistapa.

Opettajat eivät useinkaan ymmärrä omaa rooliaan opetuksen suunnittelijoina, vaan toimivat

oppimateriaalin ohjeiden mukaisesti (Räty-Záborszky 2002, 47; Perkkilä 2002). Oppikirjan täyt-

täminen ei saisi olla koulumatematiikan opetuksen oppituntien tavoite. Koulumatematiikka ei yh-

disty lapsen luonnolliseen matematiikkaan eikä loogismatemaattiseen ajatteluun, joka hänelle on

kehittynyt varhaislapsuuden leikkien kautta. Esimerkiksi hankaluudet matematiikan oppimisessa

saattavat johtua tästä. (Ikäheimo 1994). Mekaaninen oppikirjan täyttäminen13 ei kehitä matemaat-

tista ajattelua eikä metakognitiivisia taitoja. Kaikkia MOT -hankkeen (2005–2007) tutkimia oppi-

materiaaleja yhdistää kaavamaisuus, mikä ohjaa suorittamiseen eikä uteliaaseen tutkimusseikkai-

luun. (Joutsenlahti & Vainionpää 2008.) Opettajat uskovat toteuttavansa valtakunnallista linjaa,

kun he opettavat oppikirjakeskeisesti. Näin ollen oppikirja menee aikatauluineen oppilaan ohi.

(Perkkilä 2002, 172.) Toisaalta oppikirjan ja -tuntien kaavamainen rakenne voi helpottaa opettajan

työtä. Varga-Neményi -menetelmä vaatii opettajalta sitoutuneisuutta matematiikan oppituntien

järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Oppimateriaalia pystyy opettamaan ilman lisäkursseja, koska ainakin 1a -opettajanopas antaa

perusteelliset ohjeet oppimateriaalin käyttöön. Jotta opetusmenetelmän hallitsisi syvällisemmin,

tulisi opettajan tutustua Varga-Neményi -menetelmään kurssin avulla. Oppimateriaalia voi toki

käyttää aivan kuin mitä tapansa opetusmateriaalia, mutta tällä tavalla kirjasta ei saa irti sen todel-

lista potentiaalia.

13 Matematiikan laskutaidon suhteen on havaittavissa Matteus-efekti, jossa yksilöiden erot kasvavat kehityksen myötä.
Lahjakkaammat oppilaat kehittyvät paremmiksi, mutta heikkojen taidot heikkenevät entisestään. Mekaaninen laskutai-
don harjoittelu ei kuro eroja umpeen.



103

11  LÄHTEET

Ahtineva  A. 2000. Oppikirja-tiedon välittäjä ja opintojen innoittaja? Lukion kemian oppikirjan -
Kemian maailma 1 - tiedonkäsitys ja käyttökokemukset. Turun yliopiston julkaisuja C 164. Turun
yliopisto: Turku

Alasuutari P. 1994. Laadullinen tutkimus. Vastapaino: Tampere.

Aunio P. 2006. Number sense in young children-(inter)national group differences and an interven-
tion programme for children with low and average performance. Research Report 269. Helsingin
yliopisto: Helsinki.

Berry J. & Sahberg P. 1995. Matematiikka elämään. Opetus 2000. WSOY: Juva

Brewer J. A. 2001. Introduction to early childhood education. Preschool throug primary grades.
Allyn and Bacon: Boston.

Brotherus A., Hytönen J. & Krokfors L. 1999. Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. WSOY: Hel-
sinki.

Bryant P. 1996. Children and arithmetic. Teoksessa: Smith L. (Ed.) 1996. Critical readings on Pia-
get. Routledge: New York and London.

English  L.  D.  &  Halford  G.  1995. Mathematics education. Models and process. Lawrence Erl-
baum associates, Inc: New Jersey

Eskola J. & Suoranta J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino: Tampere.

Haapasalo L. 1994. Oppiminen, tieto & ongelmanratkaisu. Medusa.: Jyväskylä.

Haapasalo L. 2004. Pitääkö tehdä voidakseen ymmärtää vai pitääkö ymmärtää voidakseen tehdä?
Teoksessa: Räsänen P., Kupari P. Ahonen T. & Malinen P. 2004. Matematiikka -näkökulmia opet-
tamiseen ja oppimiseen. Niilo Mäki Instituutti: Jyväskylä. 50–83.

Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. 2005. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri
oppimisen sytyttäjinä. WSOY: Helsinki.

Hannula M. M. & Lepola J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen
aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa: Lepola J. & Hannula
M. M. 2006. Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksen kehitys.
Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A 205. Turun yliopisto: Turku.129–154



104

Hayes M. & Höynälänmaa K. 1985. Montessori-pedagogiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava: Hel-
sinki.

Heinonen J-P. 2005. Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit – peruskoulun opettajien käsityksiä
opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien merkityksestä opetuksessa. Helsingin yliopisto. Tutkimuk-
sia 257.

Hiebert J. & Lefevre P. 1986. Conceptual and procedural knowledge in mathematics: an introduc-
tory analysis. Teoksessa Hiebert J. (toim.) Conceptual and procedural knowledge: the case of
mathematics. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum.

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2007. Tutki ja kirjoita. Tammi: Helsinki. 226–229

Ikäheimo H. & Risku. 2004. Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta. Teoksessa: Räsänen P., Kupari
P. Ahonen T. & Malinen P. 2004. Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Niilo
Mäki Instituutti: Jyväskylä. 222–240.

Ikäheimo H. 1994. Matematiikan esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä. Teoksessa: Räsänen P., Kupa-
ri P., Ahonen T. & Malinen P. (toim.) 1994. Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimi-
seen. Niilo Mäki Instituutti & koulutuksen tutkimuslaitos: Jyväskylä. 239–250.

Ikäheimo H. 1995. Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan. Oy Opperi Ab.: Helsinki.

Ilmavirta R. 2003. Kolmen kohdan ohjelma matematiikan opetuksen tehostamiseksi. Teoksessa:
Projekteja ja prosesseja. Opetuksen käytäntöjä matematiikassa ja viestinnässä. Tampereen yliopisto.
Hämeenlinna normaalikoulun julkaisuja nro 8.

Joutsenlahti J. 2003. Matemaattinen ajattelu ja kieli, eräs mielenkiintoinen ulottuvuus uudessa
opetussuunnitelmassa. Teoksessa: Projekteja ja prosesseja. Opetuksen käytäntöjä matematiikassa ja
viestinnässä. Tampereen yliopisto. Hämeenlinna normaalikoulun julkaisuja nro 8.

Joutsenlahti J. 2005. Lukiolaisten tehtäväorientoituneen matemaattisen ajattelun piirteitä. 1990-
luvun pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattisen osaamisen ja uskomusten ilmentämänä.
Tampereen yliopisto: Tampere.

Joutsenlahti J. & Vainionpää J. 2008. Minkälaiseen matemaattiseen osaamiseen peruskoulussa
käytetty oppimateriaali ohjaa? Painossa.

Kaasila R., Hannula M-S., Laine A. & Pehkonen E. 2007. Millä tavalla luokanopettajaopiskeli-
joiden matematiikkakuvan muutosta voidaan edistää? Teoksessa: Lavonen J. (toim.) 2007. Tutki-
musperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä
3.2.2006. Osa 1. Tutkimuksia 285.

Kahanpää L. & Kangas O. 2002. Taustakuvia. Matematiikkaa alkuopettajille. Opetuksen perustei-
ta ja käytänteitä 39. Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos: Jyväskylä.

Kalliomeri H. 2006. Opetussuunnitelma symbolisen vallankäytön välineenä. Kriittinen katsaus po-
liittisen curriculum-teorian pohjalta. Kasvatustieteiden tiedekunnan pro gradu –tutkielma. Tampe-
reen yliopisto: Tampere



105

Kangasniemi E. 1989. Opetussuunnitelma ja matematiikan koulusaavutukset. Kasvatustieteiden
tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 28. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

Kelly A. V. 2004. The Curriculum Theory and Practice. 5th Edition. Paul Chapman Publishing Ltd: Lon-
don.

Kilpatrick J., Swafford J. & Bradford F. (Ed.) 2001. Adding it up. National academy press:
Washington DC.

Kinnunen R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Oppi-
mistutkimuksen keskus. Turun yliopisto: Turku.

Korvenoja H. & Laaksonen K. 2007. Kauppaleikkejä ja proseduraalista sujuvuutta Analyysi esi-
opetuksen matematiikan oppimateriaaleista. Kasvatustieteen tiedekunnan pro gradu -tutkielma.
Tampereen yliopisto Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.

Kupari P. 1999. Laskutaitoharjoittelusta ongelmanratkaisuun. Matematiikan opettajien matema-
tiikkauskomukset opetuksen muovaajina. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto: Jyväs-
kylä.

Lampinen A., Neményi E. C. & Sz. Oravecz M. 2008a. Opettajan tienviitta 1 a. Varga-Neményi -
yhdistys ry.

Leppäaho H. 2007. Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon opettaminen peruskoulussa. Ongel-
manratkaisukurssin kehittäminen ja arviointi. Jyväskylä studies in education, psychology and social
research 298. University of Jyväskylä: Jyväskylä.

Matikainen T, Kyyrä A-M, Risku A-M. ja Tikkanen P. 2002. Laskutaidon Toimintapaketti 1.
Opettajan opas. Kehitetty unkarilaisen opetusmenetelmän pohjalta. WSOY: Helsinki.

Mattila A. 2006. Huomio lukumääriin. Tutkimus 3-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen tuke-
misesta päiväkodissa. Turun yliopiston julkaisuja C 247. Turun yliopisto: Turku.

Mattinen A., Hannula M. & Lehtinen E. 2006 Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä toukalla
on! -Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa: Lepola J. &
Hannula M. M. 2006. Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksen
kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A 205. Turun yliopisto: Turku. 155–187

Mikkilä-Erdmann M., Olkinuora E. & Mattila E. 1999. Muuttuneet käsitykset oppimisesta ja
opettamisesta-haaste oppikirjoille. Kasvatus 5/99. 30. vuosikerta. 436–449.

Määttä K. 1984. Oppimateriaalin käyttö ja valinta. Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston
julkaisuja. C N:o 4.

Näätänen M. & Matikainen T. 2005. Unkarilaisen Varga-Neményi -menetelmän ja Suomessa
tehtävän matematiikan alkuopetuksen taustaa. Teoksessa: Korpinen E. (toim.) Tutkiva opettaja Ma-
tematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. 2/2005.Tuope: Jyväskylä. 89–97.

Näätänen M. 2000. Vaikutteita Unkarista esi- ja alkuopetukseen. Teoksessa: Korpinen E. (toim.)
2000. Tutkiva opettaja. Esiopetus. Nyt! Tuope: Jyväskylä. 8/2000. 114–119.



106

Näätänen M. 2008. Montessori ja Varga-Neményi –opetustyyleistä. Teoksessa: Solmu 2/2008. 1-2.

Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushalli-
tus.

Pehkonen E. 1998a. On the concept ”mathematical belief”. Teoksessa: Pehkonen E. & Törner G.
(toim.) The state-of-art in mathematics-related belief research. Results of the MAVI activities. Re-
search report 195. Helingin yliopisto opettajankoulutuslaitos: Helsinki.

Pehkonen E. 1998b. Uskomukset matematiikan tunneilla. Dimensio 5/98. 29–32.

Pehkonen E. 2004. Tutkiva matematiikan oppiminen. Teoksessa: Dimensio 5/2004. 68. vuosikerta.
32–37.

Perkkilä P. 1999. Kuvallisista ja sanallisista tehtävistä alkuopetuksen matematiikan oppikirjoissa.
Teoksessa: Björkqvist O. (Ed.) 1999. Quality aspects of mathematics and science education. Re-
ports from the Faculty of Education, Åbo Akademi University. No 5. 109–116.

Perkkilä P. 2002. Opettajien matematiikkauskomukset ja matematiikan oppikirjan merkitys al-
kuopetuksessa. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

Piaget J. & Inhelder B. 1977. Lapsen psykologia. Gummerus: Jyväskylä.

Piaget J. 1988. Lapsi oman maailmansa rakentajana. Kuusi esseetä lapsen kehityksestä. WSOY:
porvoo

Risku A-M. 2002. Leikisti ja oikeesti oikeata matematiikkaa lapsesta lähtien. Teoksessa: Saloran-
ta O. (toim.) 2002. Ensimmäiset kouluvuodet. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 opetus. Opetushal-
litus. 115–141.

Risku A-M. 2008. Sanallisten tehtävien opettaminen Varga-Neményi –pedagogiikan mukaan al-
kuopetuksessa. Teoksessa: Tikkanen P. (toim.) 2008. Toinen valtakunnallinen Varga-Neményi-
kesäseminaari 4.-5.6.2007 Korpikodissa. Varga-Neményi –yhdistys ry. Hirspek Oy.

Räty-Záborszky S. 2002. Suomalaisten ja unkarilaisten matematiikan oppikirjojen vertailu. Teok-
sessa: Dimensio 5/2002. 66. vuosikerta. 46–49.

Räty-Záborszky, S. 2006. Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan teki-
jöiden käsityksiä geometriasta ja geometrian opetuksesta ja oppimisesta vuosiluokilla 1-6

Scott D. 1996. Methods and data in educational research. Teoksessa: Scott D. & Usher R. (toim.)
1996. Understanding educational research. London: Routledge.

Soro R. & Pehkonen E. 1998. KASSEL-projekti, osa 1. Peruskoulun oppilaiden matemaattiset
taidot kansainvälisessä vertailussa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia, 197.
Helsinki.

Syrjäläinen E., Eronen A. & Värri V-M. (toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyy-
siin. Tampere: Tampere University Press.



107

Tikkanen P. & Lampinen A. 2005. Unkarilainen Varga-Neményi matematiikan opetusmenetelmä
Suomessa. Teoksessa: Korpinen E. (toim.) Tutkiva opettaja. Matematiikkaa unkarilaisittain Suo-
messa ja Unkarissa. 2/2005.TUOPE: Jyväskylä. 74–88.

Tikkanen P. 2008a. Tamás Vargan muistolle. Teoksessa: Tikkanen P. (toim.) 2008. Toinen valta-
kunnallinen Varga-Neményi- kesäseminaari 4.-5.6.2007 Korpikodissa. Varga-Neményi –yhdistys
ry. Hirspek Oy.

Tikkanen P. 2008b. ”Helpompaa ja hauskempaa kuin luulin”. Matematiikka suomalaisten ja unka-
rilaisten perusopetuksen neljäsluokkalaisten kokemana. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä. Tutkimuk-
sia 337.

Tuomi J. & Sarajärvi A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi: Helsinki.

Tynjälä P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perustei-
ta. Kirjayhtymä Oy: Helsinki.

Vaulamo J. & Pehkonen. 1999. Avoimista ongelmatehtävistä peruskoulun yläasteen matematii-
kassa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 205.

Vygotski L. S. 1982. Ajattelu ja kieli. WeilinGöös: Espoo.

Yrjönsuuri R. 2004. Matemaattisen ajattelun opettaminen ja oppiminen. Teoksessa: Räsänen P.,
Kupari P. Ahonen T. & Malinen P. 2004. Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen.
Niilo Mäki Instituutti: Jyväskylä. 111–122.

Internetlähteet

Bikner-Ahsbahs A. 2003. A social extentsion of a psychological interest theory. Proceedings
PME. 16.9.2008.  http://onlinedb.terc.edu/PME2003/PDF/RR_bikner-ahsbahs.pdf. 2−98.

Joutsenlahti J. 2005. MOT – hanke. Viitattu 3.7.2008. http://www.joutsenlahti.net/mot.pdf

Näätänen M. 2001. Unkarilaisesta matematiikan opetuksessa Unkarissa ja Englannissa. Solmu
2/2001. Viitattu 3.6.2008. http://solmu.math.helsinki.fi/2001/2/naatanen1.pdf

Tammi T. (toteutus) 2006–2008. Hämeenlinnan normaalikoulun opetussuunnitelma (Hyperops).

Viitattu 11.9.2008. http://www.uta.fi/laitokset/normaalikoulu/hyperops/index.htm

Aineisto

Aromaa L. 2007. Lasken leikkiä? Analyysi toisen luokan matematiikan oppimateriaaleista. Kasva-
tustieteen tiedekunnan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto Hämeenlinnan opettajankoulutus-
laitos.

Neményi E. C., Sz. Oravecz M. & Lampinen A. 2008. Matematiikkaa 1b. 1. suomalaistettu ko-
keilupainos. Varga-Neményi-yhdistys ry.

http://onlinedb.terc.edu/PME2003/PDF/RR_bikner-ahsbahs.pdf.
http://www.joutsenlahti.net/mot.pdf
http://solmu.math.helsinki.fi/2001/2/naatanen1.pdf
http://www.uta.fi/laitokset/normaalikoulu/hyperops/index.htm


108

Neményi E. C., Sz. Oravecz M. & Lampinen A. 2008. Matematiikkaa 1b -opettajanopas. Suoma-
laistettu kokeilupainos. Varga-Neményi-yhdistys ry.

Ritvasalo J. & Vuorinen L. 2007. Pienestä matikasta suuri soppa. Analyysi perusopetuksen en-
simmäisen luokan matematiikan oppimateriaaleista. Kasvatustieteen tiedekunnan pro gradu -
tutkielma. Tampereen yliopisto Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.

Julkaisemattomat lähteet

Lampinen A., Neményi E. C., Sz. Oravecz M. & Varga-Neményi -yhdistys ry. 2008b. Opettajan
tienviitta 1 a ja b kokeiluversion luonnos.

Muut lähteet

Paasjoki L. & Partanen K. 2008. Matematiikkaa Varga-Neményi – menetelmällä. 11.10.2008.
Kilterin koulu, Vantaa.

Sz. Oravesc M. 2008. 2. luokan Varga-Neményi-menetelmän didaktiikan kurssi. 9.-13.6.2008
Hösmärinpuiston koulu, Espoo.



Liite 1 (1)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (155–156).
1-2-luokkien sisällöt.
Yleiset tavoitteet:
Keskittyy, kuuntelee, kommunikoi
Saa kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä
Käsitteenmuodostuksessa käytetään puhuttua ja kirjoitettua kieltä, välineitä, symboleita
Ymmärtää käsitteitä muodostavia rakenteita
Ymmärtää luonnollisen luvun ja oppii liittyviä peruslaskutaitoja
Perustelee ratkaisujaan konkreettisin välinein tai mallein
Harjaantuu tekemään havaintoja
Sisällöt:
Luvut ja laskutoimitukset
Lukumäärä, lukusana ja numerosymboli
Lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu ym.
Lukujen ominaisuuksien tutkiminen konkreettisin välinein
Kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
Yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla
Kertolaskua ja kertotauluja
Jakolaskua konkreettisilla välineillä
Eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: kymmenjärjestelmä, lukusuora, päässälasku ym.
Erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista
Murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein

Algebra
Säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista
Yksinkertaisia lukujonoja
Geometria
Ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu
Ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen

Kaksi- ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen
Geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, murtoviiva jne.
Kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen
Kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen
Yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia
Mittaaminen
Mittaamisen periaate
Pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja hinta
Mittavälineiden käyttö
Tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu
Mittaustuloksen arviointi
Tietojen käsittely ja tilastot
Tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen
Yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
Koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina
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KUVIO 43. Opettajan monisteiden jako tehtävätyyppeihin

KUVIO 44. Opettajan monisteiden jako kognitiivisen tason mukaan

KUVIO 45. Opettajan monisteiden jako suljettuihin ja avoimiin tehtäviin.
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