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1 Tutkimusaihe ja siihen liittyvät perustelut 

Pro gradu -työni aiheena on tutkia laadullisen, teoriaohjaavan, sisällönanalyysin antamin 

keinon sitä, kuinka Varga–Neményi-opetusmenetelmän mukaista opetusta voi toteuttaa 

Varga–Nemènyi-yhdistys ry:n kustantaman Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaan avul-

la. Lisäksi tutkimuksen kohteena on tutkia sitä, kuinka opettajaa ohjataan toiminnalliseen 

matematiikan opetukseen tuossa opettajan oppaassa. Nämä kaksi aluetta ovat tutkimukseni 

keskeisimmät kohteet, mutta kolmantena aihekokonaisuutenani on tutkia aineistoani osana 

suomalaista matematiikan alkuopetusta. Jälkimmäisen toteutan peilaamalla aineistoani 

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Tutkimusaineistona toi-

mii siis jo edellä mainittu Opettajan tienviitta 2a-opettajan opas, joka alakoulun matematii-

kan perusopetuksessa sijoittuu toisen luokka-asteen syyslukukauteen. Kyseinen oppimate-

riaali on siis käytössä, mikäli matematiikkaa opetetaan Varga–Neményi-menetelmän mu-

kaisesti suomalaiseen perusopetukseen sovellettuna. 

Pääkäsitteet pro gradu – työlleni ovat alkuopetus, matematiikan opettaminen alkuopetuk-

sessa, Varga—Neményi-opetusmenetelmä, toiminnallinen matematiikka, matemaattinen 

oppimateriaali, ongelmanratkaisu, oppikirja, opettajan opas, toimintamateriaali, laadulli-

nen tutkimus, ja laadullinen sisällönanalyysi teoriaohjaavasti. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä määritellään kaikki edellä mainitut käsitteet, joiden käsittely ja laajentaminen jatku-

vat luontevasti empiirisessä tutkimuksessa. 

Tutkimusongelmat, joita teoreettinen viitekehys pohjustaa ja joihin empiirinen tutkimus 

lopulta pyrkii vastaamaan ovat seuraavat:  

1. Miten Opettajan tienviitta 2a-opettajan opas ohjaa opettajaa toteuttamaan Varga–

Neményi-opetusmenetelmän mukaista opetusta? 

 2. Miten opettajan opas valmistaa opettajaa toteuttamaan toiminnallista matematiikan-

opetusta ja tuomaan abstraktit käsitteet käytäntöön? 

Näiden ensisijaisten tutkimusongelmien lisäksi aion tutkia, että miten Suomen perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet tulevat esille opettajan oppaassa. Tähän tutkimuskoh-
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teeseen en siis vastaa vain empiirisin menetelmin, vaan viittauksia opetussuunnitelman 

rooliin oppaassa tulee useissa yhteyksissä tutkimustani, kuten jo aineiston esittelyssä ja 

lopulta tutkimustulosten raportoinnissa. 

Tutkijana uskon, että olemassa olevan aineiston ja näiden tutkimusongelmien pohjalta on 

kannattavinta toteuttaa tutkimus laadullisena sisällönanalyysinä ja tarkemmin teoriaohjaa-

vana sisällönanalyysinä. Tämä metodologia antaa mahdollisuuden aineistolähtöisten ha-

vaintojen tekemiseen, joiden tulkintaan voin tuoda teorian ohjaamaan analyysia omaehtoi-

sesti, mutta perustellusti. (Tuomi & Sarajärvi 2002) Tavoitteena on, että tutkimusongelma-

ni eivät tule saamaan vain mahdollisia vastauksia, vaan ne saavat synnyttää myös kysy-

myksiä ja haasteita jatkotutkimukselle. 

Kun tutkimuskohteena on opettajan opas, niin opettajan rooli korostuu, koska hän luonnol-

lisesti on oppaan käyttäjä eli sen sisällön konkretisoija. Täten opettajasta sekä matematii-

kan opetuksesta ja opettamisesta on syytä keskustella tutkimuksessani teoriatasolla empii-

risten havaintojen pohjaksi. Itse asiassa molemmat tämän pro gradu –tutkielman tutkimus-

ongelmat painottavat juuri opettajan asemaa. Erityisesti on korostettava oppaan ohjeiden 

konkretisointia eli opettajan toteuttamaa toisen luokka-asteen oppilaiden opettamista. 

Opettajan rooli kirjan käyttäjänä eli lukijana on siis huomioitava, mikä itselleni tutkijana ja 

tulevana luokanopettajana on mielenkiintoinen lähtökohta. 

Omalla kohdallani kiinnostus unkarilaiseen matematiikkaan ja Varga–Neményi-

menetelmään nousi toisena opiskeluvuotenani opetusharjoittelussa. Teemaltaan Varga–

Nemènyi-opetusmenetelmään pohjautuvan kuuden viikon harjoitteluni aikana havaitsin, 

että teoreettisten laskutehtävien kanssa kamppailleet oppilaat hyötyivät unkarilaisen mene-

telmän mukaisen toiminnallisuuden korostumisesta luokkahuonetyöskentelyssä. Tajusin 

silloin myös sen, että Varga–Nemènyi-menetelmään pohjautuva opetus vaatii opettajalta 

erityistä aktiivisuutta juuri valmistelujen, luovuuden ja toimintamateriaalien takia, kun 

pelkkä passiivinen oppikirjaan nojautuminen ei ole mahdollista. Tältä hyvin preliminääriltä 

pohjalta halusin jo päästä syvemmällä tämän menetelmän periaatteisiin, käytäntöihin ja 

materiaaleihin. Kandidaatintyöni ”Toiminnallinen matematiikka alkuopetuksessa Varga–

Nemènyi-opetusmenetelmän mukaisesti” ohjasi ja varusti minua nyt tässä pro gradu –

työssä toteuttamaan laajemman tutkimuksen aihepiiristä. 
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Perusteluja tutkimusaiheelleni ja –aineistolleni löytyy siis sekä omista lähtökohdistani että 

kollektiivisista syistä. Arvoa tutkimusaiheelleni antaa sen ainutlaatuisuus, sillä Varga–

Neményi-yhdistys ry:n oppikirjoja tai opettajan oppaita ei ole vielä käsitelty runsaasti 

suomalaisella tutkimuskentällä eikä kertaakaan tällaisella lähtökohdalla. Lisäksi Varga–

Neményi-menetelmän asettamat roolit kirjalliselle oppimateriaalille ja opettajalle luovat 

haastetta ja mielenkiintoa juuri menetelmän mukaisesta, opettajalle luodusta kirjallisesta 

materiaalista tehtävälle tutkimukselle. 

Opetusmenetelmät ja niihin pohjautuvat oppimateriaalit ovat jatkuvasti ajankohtaisia tut-

kimusaiheita. Lisäksi oppikirja-analyyseille on tarvetta kasvatustieteen saralla, koska nii-

den avulla voidaan kehittää ja parantaa oppikirjoja ja opetusta. Lisäksi tällaisen tutkimuk-

sen tulee olla säännöllistä, koska oppikirjat eivät ole pitkäikäisiä, vaan muutaman vuoden 

välein uusittavia. Alakouluissa tehdään aina valinta siitä, että minkä menetelmän tai kirja-

sarjan kanssa matematiikan tai minkä tahansa oppiaineen opetuksessa edetään. Valitetta-

vasti monikaan kunta, koulu tai opettaja ei usein haasta perinteisesti käytettyä menetelmää 

tai kirjasarjaa. Yksilöopettajat sen sijaan antavat muiden tai korkeampien tahojen tehdä 

nämä valinnat puolestaan. Toivon siis tutkimukseni osaltaan vaikuttavan myös alakoulujen 

tietoisuuteen Varga–Neményi-menetelmästä ja sen suomenkielisistä materiaaleista ja nii-

den saatavuudesta. 
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2 Alkuopetus ja matematiikka oppiaineena alkuopetuksessa 

Tämän osion tarkoituksena on luoda pintapuolinen, mutta tiivis katsaus alkuopetukseen ja 

sen sisällä tapahtuvaan matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Näkökulmia edellä mai-

nittuihin tuodaan muutamista lähteistä ja Suomen vuoden 2004 perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteista. Osion lopuksi rakentuu silta Varga–Neményi-

opetusmenetelmään, josta kerrotaan enemmän tämän tutkimuksen myöhemmissä osioissa. 

Alkuopetus, Suomen kontekstissa, on hyvin yksiselitteinen käsite. Se on kokoava nimitys, 

jolla tarkoitetaan 1. ja 2. vuosiluokan opetusta osana perusopetusta. Ajoittain on käyty kes-

kustelua, mikäli kolmas vuosiluokka määriteltäisiin vielä alkuopetukseksi. (Brotherus, Hy-

tönen, Krokfors 1999.) Esiopetuksen, eli alle kouluikäiselle suunnatun suunnitelmallisen 

opetuksen, tultua hyvin yleiseksi, alkuopetus ei enää lapsen näkökulmasta ole hyppy tun-

temattomaan. Silti alkuopetus todella on koulutyön alkuvaihetta, jonka aikana rakennetaan 

perustusta vuosia jatkuvalle koulutielle. Tämänkaltaisesti alkuopetuksesta todetaankin Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 15): ”Alimpien vuosiluokkien opetuk-

sen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista var-

ten.” 

Varhaiskasvatuksen käsite on usein laajentunut käsittämään myös alkuopetuksen. Tämä 

laajentuminen selittyy kansainvälisten tiedekeskustelujen käytännöllä, jossa varhaiskasva-

tus koskee lapsen kasvatusta syntymästä 8-vuotiaaseen saakka. (Brotherus et al., 1999.) 

Tämän teorian mukaan alkuopetus ja esiopetus kuuluisivat molemmat osaksi varhaiskasva-

tusta. Alkuopetusta edeltänyttä esiopetusta ei toki saakaan nähdä irrallisena perusopetuk-

sesta. Toimiva ja avoin yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä on nähty tarpeelliseksi ja sitä 

on toteutettu mm. tekemällä yhteinen esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelma monissa 

Suomen kunnissa. (Korhonen 2009.) Esi- ja alkuopetuksen integraatio on pitkäaikainen 

prosessi, joka vaatii toisen ammattiryhmän työn ja osaamisen arvostamista. Lisäksi peda-

gogisesti tarvitaan riittävän yhtenäinen näkemys. (Brotherus et al., 1999.) Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2004, 15) painotetaan edellä mainittua yhteistyötä: ”Vuo-

siluokkien 1–2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuk-

sen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on rakennettava ehyt ja johdonmukainen 

kokonaisuus.” 
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Suomalaisessa perusopetuksessa alkuopetukselle on annettu myös viimeksi mainittua yksi-

tyiskohtaisempia yleistavoitteita ainekohtaisten tavoitteiden lisäksi. Lapsen halutaan kehit-

tyvän myönteisellä minäkuvalla sekä fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti tasapainoisesti. 

Oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja vastuuntuntoisuutta korostetaan. Lisäksi lapsen toivo-

taan arvostavan erilaisuutta ja ottavan huomioon toiset sekä heidän tekemänsä työ. Sääntö-

jen suhteen lapsen tulee oppia noudattamaan ja kunnioittamaan yhteisesti sovittuja ohjeita.  

Lapsen halutaan oppivan myös tavoitteellisuutta, eli lapsi oppii asettamaan tavoitteita ja 

tekemään hyviä valintoja niiden eteen. Kaikessa oppimisessa toivotaan oppilaalta kykyä 

itse arviointiin ja valintojen perusteluun. Oppimisessa tulisi säilyä ilo ja innostus uusiakin 

haasteita kohtaan. Samalla lapsen halutaan omaksuvan perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia 

oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2004; Brotherus et al., 1999.)   

Suomalaisessa perusopetuksessa alkuopetukseen sisältyy matematiikkaa oppiaineena 3-4 

vuosiviikkotuntia. Matematiikka on useiden luonnontieteiden ja tekniikan saavutusten 

taustalla eikä yhteiskunta- ja humanistiset tieteetkään voi olla riippumattomina matematii-

kasta. Tieteenä matematiikka perustuu ihmisten tarpeelle ratkoa käytännön ongelmia ja 

pyrkiä luomaan aukotonta ja loogista järjestelmää, jolla jokainen väite voidaan osoittaa 

oikeaksi tai vääräksi käyttäen olemassa olevia aksioomia ja oikeaksi todistettuja lauseita.  

Jo ensimmäisinä kouluvuosina oppilaille tulee rakentua ymmärrys tähän matematiikan 

perusluonteeseen, johon myös matematiikka perusopetuksen oppiaineena rakentuu. Ope-

tuksessa tämä edellyttää täsmällisyyttä kielenkäytössä, määrittelyssä ja perusteluissa, jotta 

lapselle rakentuu alkuopetuksen aikana kestävä perustus elämänmittaiselle matemaattiselle 

kasvulle. (Risku 2002.) 

Matematiikka on oppiaine, joka edistää alkuopetusikäisen oppilaan kokonaisvaltaista kehi-

tystä, minkä havaitsemme olevan alkuopetuksen keskeisin tavoite Suomessa, eli alkuope-

tuksesta ei kannata eikä voi irrottaa matemaattisia elementtejä. Matematiikan oppiminen 

tukee loogista ja täsmällistä ajattelua sekä toimintaa, havaintokykyä, mekaanisia taitoja, 

jokapäiväisen elämän taitoja, aivopuoliskojen kehittymistä jne. (Tikkanen 2008a, Brands-

ford et al., 2004.) Matematiikka on kumuloituva oppiaine eli siinä uudet asiat rakentuvat 

vanhan osaamisen päälle. Risku kuvaa, että matematiikan ymmärtäminen rakentuu kuin 

talo, jolle täytyy muodostaa kestävä perustus. Juuri ensimmäisen ja toisen kouluvuoden 

aikana rakennetaan kestävää perustusta lapsen matemaattiselle ajattelulle. Konkreettisesti 
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ajattelevalle lapselle saadaan rakennettua matemaattisten käsitteiden vahva ymmärryspe-

rusta toiminnallisen matematiikan kautta, lapsen kokemusperää hyödyntäen. (Risku 2002.) 

Linkki oppilaan olemassa olevien tietojen sekä ennakkokäsitysten ja uuden tiedon välillä 

on se tekijä, joka tekee oppimisesta mielekästä (Berry & Sahlberg 1995). Alkuopetuksessa 

oppilaalle syntyy siis niitä tietoja ja taitoja, joita hän voi pystyä säilyttämään ja käyttämään 

läpi elämänsä. Tällainen kestävä oppiminen nimenomaan vaatii lapsen omaa kokemusta ja 

spontaaneja yrityksiä tullakseen sisäistetyksi 

Lapselle, myös alkuopetusiässä, matematiikan oppiminen on luonnollista tämän luontaisen 

ongelmanratkaisutarpeen takia. Lapset sekä ratkaisevat että luovat ongelmia. Yrittäessään 

ratkaista heille esitettyjä ongelmia he samalla kehittelevät uusia haasteita ratkaistaviksi. 

Ongelmanratkaisustrategioitaan he kehittävät sekä aiempien onnistumisten että epäonnis-

tumisten kautta. Onnistumiset ja saavutettu ymmärrys ovat itsessään niin motivoivia, että 

lapset osoittavat suurta sitkeyttä ongelmanratkaisussa. (Brandsford et al., 2004.) Lapsi on 

siis syntymästään lähtien aktiivinen oppija, joka tutkii ympäristöään ja on valmis ratkaise-

maan ongelmia (Brotherus et al., 1999).  

Matematiikan alkuopetuksen täytyy löytää tie lapsen matemaattis-loogiseen ajatteluun, jota 

hänelle on kehittynyt konkreettisissa toimintatilanteissa jo ennen koulun matematiikanope-

tuksen alkamista (Ikäheimo 1995). Tärkeää on siis tarjota kaikille oppilaille toimivia ma-

temaattisia tarkastelutapoja. On ensiarvoisen tärkeää herättää niiden oppilaiden kiinnostus, 

jotka eivät luonnostaan ole olleet kiinnostuneita matematiikasta. He, jotka luonnostaan 

ovat harrastuneita matematiikassa, ovat jo saaneet kokemuksia ja harjaantuneet matemaat-

tisilla alueilla. Jos tuolloin matematiikan opetus aloitetaan vauhdilla ja mekaanisesti, niin 

tasoerot vain kasvavat. Tästä syystä Varga–Neményi-menetelmä ja siihen pohjautuva suo-

menkielinenkin materiaali aloittaa koulutyöskentelyn tutustumalla oppilaisiin ja heidän 

esimatemaattisiin taitoihin. (Lampinen 2009.)  

Kuten edellä todettiin, vasta alakoulun aloittavalla oppilaalla on jo käsityksiä matematii-

kasta, joita voidaan kutsua matematiikkauskomuksiksi.  Kaikesta siitä, mitä ihminen on 

havainnut, kokenut tai lukenut, hän muodostaa uskomuksia. Uskomukset ovat subjektiivis-

ta tietoa, jota yksilöllä on uskomuksen kohteen jostakin tai joistakin ominaisuuksista. Us-

komusten voimakkuus vaihtelee sen mukaan, miten varma yksilö on näistä ominaisuuksis-

ta. Uskomuksiin liittyen yksilö itse arvelee, että hyväksyykö vai kieltääkö hän arviointinsa 
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vai epäileekö hän niitä. Jokaisella alakoulun oppilaalla on omia matematiikkauskomuksia. 

Pirjo Tikkanen on koonnut suomalaisten alakoululaisten tyypillisiä uskomuksia. Matema-

tiikka nähdään mm. laskemisena, jossa on vain tarkoitus saada oikeita vastauksia. Matema-

tiikkaa pidetään jo tunnettuna eli kuolleena numeroineen, lukuineen ja laskutoimituksi-

neen. Ajatellaan, että matematiikka on faktojen, kaavojen, sääntöjen ja menetelmien me-

kaaninen kokoelma. Oppilaan rooliksi nähdään tiedon vastaanotto ja sen oppiminen, mitä 

on opetettu. Lisäksi matematiikassa tarvitaan aina joku kertomaan, että mitä oppilaan tulee 

tehdä. Tämä uskomus korostaa opettaja-auktoriteetin keskeistä asemaa. Perusopetuksen ja 

etenkin alkuopetuksen oppilaiden matematiikkaan liittyvät uskomukset voivat olla väärin-

käsityksiä tai vähäisistä kokemuksista johtuvia naiiveja käsityksiä, joita eivät jaa matema-

tiikasta enemmän tietävät. Varga–Neményi-menetelmän yksi keskeisiä tavoitteita on eh-

käistä matematiikka-ahdistusta ja luoda mielekästä matematiikkakuvaa oppilaille. (Tikka-

nen 2008a.) 

Varga–Nemènyi-opetusmenetelmällä on käytännönläheisiä lapsen kehitysvaiheisiin ja 

luontaiseen luovuuteen liittyviä tavoitteita, jotka ovat siis matematiikalle oppiaineena luon-

teenomaisia. Menetelmä siis haastaa edellisen kappaleen luettelemia matematiikkausko-

muksia. Lapsen kehitysvaiheen huomioiminen on yksi menetelmän pääkohtia, mikä näkyy 

alkuopetuksessa erityisenä tavoitteena rakentaa kestävää perustusta oppimiselle, luoda 

myönteistä matematiikkakuvaa ja ennaltaehkäistä tulevia oppimisvaikeuksia tai matema-

tiikkainhoa. Seuraavassa osiossa Varga–Neményi-menetelmä käsitellään yksityiskohtai-

semmin. 
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3 Varga–Neményi-matematiikan opetusmenetelmä 

Tässä osiossa tulee esiin Varga–Nemènyi-matematiikan opetusmenetelmän historiaa, peri-

aatteita ja tunnuspiirteitä. Lisäksi on tarvetta puhua unkarilaisesta matematiikasta yleisesti. 

Oman tutkimukseni ja aineistoni taustalla ja mahdollistajana on Varga–Neményi-

menetelmän suomalaistaminen, eli sitäkin on luonnollisesti käsiteltävä menetelmän esitte-

lyn yhteydessä. Suurennuslasin alla on erityisesti kyseisen menetelmän toiminnallinen 

luonne. Samalla katsotaan Varga–Nemènyi-menetelmän luonnetta juuri matematiikan al-

kuopetuksessa erityisesti opettajan lähtökohdista. 

3.1 Menetelmän taustaa ja historiaa 

Unkarissa alkoi matematiikan opetussuunnitelman ja opetuksen uudistus 1950-luvun lop-

pupuolella Tamas Vargan henkilökohtaisina opetuskokeiluina. Nämä kokeilut saivat viral-

lisen kokeiluaseman vuonna 1962. Uudistettua matematiikkaa alettiin kutsua kompleksi-

seksi matematiikaksi, koska uudistuksella pyrittiin monipuolistamaan matematiikan ope-

tussuunnitelman sisältöjä. Samalla haluttiin luoda oppilaille aiempaa myönteisempiä asen-

teita matematiikkaa kohtaan. Yhtäaikaisesti opetussuunnitelman kanssa uudistettiin myös 

oppimateriaaleja ja matematiikan opetusta. Lopulta Varga–Neményi-opetusmenetelmä sai 

alkunsa uudistustyön seurauksena. (Tikkanen 2009.) 

Vargan ja uuden menetelmän tuomat uudistukset eivät heti vakiintuneet pysyvästi Unkarin 

perusopetuksen opetussuunnitelmaan.  Vasta vuonna 1978 Vargan johtama ja jo laajasti 

kokeiltu matematiikan opetussuunnitelma vahvistettiin osaksi valtakunnallista perusopetus-

ta. Tuohon aikaan ja siitä eteenpäinkin Unkarissa on tehty opetussuunnitelmaan hienosää-

töä, muutoksia ja tarkennuksia muutaman vuoden välein. (emt.) 

Yhtälailla kuin opetussuunnitelmaa, niin Varga–Neményi-menetelmää kehitettiin Unkaris-

sa aktiivisesti 1960-luvulta 1980-luvulle. Tuolloin, eli ennen uuden poliittisen järjestyksen 

saapumista Unkari oli kohtuullisen eristyksissä muusta maailmasta, eikä maan matemaatti-

nen kehitys saanut osakseen kansainvälistä huomiota tai tutkimusta. On kuitenkin opittu, 

että silloin Unkari oli lasten matemaattisessa osaamisessa kansainvälisesti ylivertainen, 
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mutta sittemmin maan taso tässä suhteessa on laskenut kansainvälisten tasotutkimusten 

mukaan. (Lampinen & Korhonen 2010)  

Jo 1960-luvulla uudenlaisen ja kompleksisen opetusmenetelmän kokeilussa Vargalla oli 

työryhmä hankkeen taustalla, johon kuului myös Eszter C. Neményi. Pääasiallisesti Var-

gan työ unkarilaisen matematiikan kehittämiseksi ja Varga–Neményi-menetelmän pohjalle 

sijoittuivat siis muutaman vuosikymmenen taakse. (Tikkanen 2008b.) Menetelmän nimessä 

esiintyy nyt myös Eszter C. Neményi, joka on edesmenneen Vargan tavoin painottanut 

konkreettisten kokemusten hankintaa, jossa induktiivisesti edetään konkreettisista koke-

muksista kuvallisiin ja kielellisiin ilmauksiin. Lisäksi hän korostaa lapsen kehitystä ja lap-

selle luonnollista oppiympäristöä. (Tikkanen 2008a.) Neményi on aktiivinen menetelmän 

keskeinen edustaja tänä päivänä, esimerkiksi suomalaistettujen oppikirjojen ja opettajan 

oppaiden alkuperäisten, unkarilaisten, oppikirjasarjojen luojana.  

Varga–Neményi-opetusmenetelmää voidaan kutsua moderniksi matematiikaksi. Unkarissa 

menetelmän ajatukset ovat perinteikkäitä, mutta tullakseen tunnistettavaksi Varga–

Neményi-opetusmenetelmäksi se tarvitsi teoreettisen orientaation, toiminnan periaatteet, 

sosiaalisen systeemin, tukisysteemin ja vaikutukset. Nämä kriteerit siis täyttävät opetus-

menetelmänvaatimukset. (Tikkanen 2008a.) Menetelmällä ja sen syntyhistorialla on siis 

vahva yhteys unkarilaiseen kulttuuriin ja kansanperimään. Menetelmä rakentui siis vas-

taamaan matematiikan oppijan itsensä tarpeisiin. Unkarissa ymmärrettiin, että matematiik-

ka on luonnollinen osa elämää, joten siitä haluttiin tehdä yhtä elämänläheistä myös perus-

opetuksessa. Näin siis lyhyesti esitettynä syntyi Varga–Neményi-opetusmenetelmä.  

3.2 Unkarilaisesta matematiikanopetuksesta yleisesti 

Varga–Neményi-opetusmenetelmää saatetaan kutsua joskus laajemmin vain unkarilaiseksi 

matematiikaksi, vaikkei varsinaisesti ole kysymys synonyymeistä. Kuitenkaan se ei ole 

sattumaa, että tämä toimivaksi havaittu opetusmenetelmä, Varga–Nemènyi-menetelmä, on 

peräisin juuri Unkarista. Unkari on menestynyt matematiikan alalla jo vuosisatoja. Mate-

maattisissa piireissä on ollutkin tapana puhua unkarilaisen matematiikan ”taiasta” tai ”ih-

meestä”. Katsoessa pidemmälle unkarilaisen matematiikan historiaan löydämme pitkiä 

perinteitä ja merkittäviä teoreetikkoja. Merkittäviä unkarilaisen matematiikan kehittäjiä ja 

matemaatikkoja ovat olleet mm. Farkas Bolyai (1775-1856), János Bolyai (1802-1860), 
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György Pólya (1887-1985), Alfred Rényi (1921-1976), Tamás Varga (1919-1987) ja 

Zoltán P. Dienes (1916-). Heitä kaikkia yhdistää laaja näkemys historiaan, kirjallisuuteen 

ja filosofiaan matematiikan ohella. (Räty-Zaborsky 2006.)  

Unkarilaisessa opetuksessa oppilaita on aina rohkaistu löytämään matemaattisia totuuksia 

sekä etsimään idearikkaita ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin (emt.). Lisäksi unkarilaises-

sa matematiikassa keskitytään tukemaan lapsen matemaattista itsetuntoa ja asennoitumista. 

Oppilaan hyvä itsetunto matematiikan oppijana ja asennoituminen oppiaineeseen ovat väis-

tämättömästi yhteydessä hyviin matematiikan suorituksiin ja yhtälailla matematiikkaintoon 

(Ilmavirta 2003).  

On muistettava, että oppiminen on tilannesidonnaista eli se on aina sidoksissa siihen kon-

tekstiin ja kulttuuriin, jossa tietoa opitaan ja käytetään ja sovelletaan (Perkkilä 2002). Un-

karissa matematiikka nähdään luonnollisena osana kulttuuria, jolloin omaa äidinkieltä ja 

kulttuurisia seikkoja tuodaan runsaasti opetukseen, esimerkiksi lorujen, satujen ja laulujen 

avulla (Kauppila & Tenkanen 2005). Vertailukohtana suomalaista matematiikan opetusta 

on sen sijaan kritisoitu siitä, että oppilaille opetetaan ulkolukua, mekaanisia laskelmia ja 

kaavojen pyörittämistä konkreettisen ajattelun sijasta (Kahanpää & Kangas 2002).  

Lähtökohtaisesti Unkarin kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tarkoituksena on 

antaa uskottava ja yhtenäinen kokonaiskuva matematiikasta. Matematiikkaa ei haluta esi-

tellä pelkästään valmiina, jäykkänä tietojen järjestelmänä, vaan ainutlaatuisena inhimillise-

nä kognitiivisena toimintana ja älyllisenä käyttäytymisenä. Unkarin perusopetuksen mate-

matiikan opetussuunnitelma vuodelta 2003 painottaa maan aikaisempia opetussuunnitelmia 

enemmän kehittämistehtäviä, joissa korostuu oppilaan kognitiivinen ja emotionaalinen 

kehitys. Aiemmissa opetussuunnitelmissa nimittäin käsitteellinen matematiikka korostui 

liikaa, mikä teki matematiikan opiskelusta elotonta. (Tikkanen 2009.) 

Mielenkiintoinen seikka on se, että samoin kuin Varga–Neményi-menetelmällä on seitse-

män pääkohtaa, niin Unkarin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2003) on seitsemän 

matematiikan kehittämistehtävää. Nämä ovat: 1) orientoituminen tilassa, ajassa ja maail-

maan määrällisissä suhteissa, 2) kognitiiviset toiminnot, 3) tietojen ja taitojen soveltami-

nen, 4) ongelmien käsittely ja ratkaisu 5) luominen ja luovuus, 6) tahdonalaisten, emotio-

naalisten ja itseä kehittävien kykyjen sekä yhteistyöhön liittyvien arvojen kehittäminen ja 



11 

 

 

7) tietoisuus matematiikan rakentumisen periaatteista. Nämä kehittämistehtävät eivät ole 

kieleltään matemaattisia, sillä niiden on haluttu kuvaavan kokonaisvaltaisia henkisiä toi-

mintoja, kuten mielikuvitusta ja muistia. (Tikkanen 2009.) Sisällöltään ne kuitenkin istuvat 

matematiikan opetukseen hyvin. Lisäksi ne kuvaavat unkarilaisen matematiikan opetuksen 

nykyluonnetta selkeästi. 

Lähtökohtaisesti matematiikka Unkarissa on ollut siis hyvin autenttista unkarilaisuudelle. 

Silti matematiikka on universaalia, eli unkarilainen matematiikanopetus on siis sovelletta-

vissa mihin tahansa maahan. Tarkoituksena ei voi unkarilaisten vaikutteiden mitätöinti, 

vaikka menetelmä tuotaisiin hyvin erilaisiin olosuhteisiin. Seuraavaksi onkin hyvä katsoa 

tarkemmin, että millainen on Varga–Neményi-menetelmä ja miten se on tuotu Suomeen eli 

suomalaistettu. 

3.3 Menetelmän pääkohdat 

Tutkimukseni aineistona toimivassa Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaassa on itsessään 

teoriatietoa opetusmenetelmästä ja oppikirjan käyttämisestä. Siinä esimerkiksi todetaan 

eksplisiittisesti liittyen menetelmän perusperiaatteisiin: ”Varga–Neményi-menetelmän läh-

tökohtana on kehityspsykologinen ja kognitiivisia taitoja tietoisesti kehittävä matematiikan 

opiskelu ja oppiminen.” (Lampinen, Neményi & Oravecz 2010a, 25) 

Varga–Nemènyi-opetusmenetelmää kutsutaan Suomessa usein laajemmin vain ”unkarilai-

seksi matematiikaksi” tai ”matematiikaksi unkarilaisittain”. Tämä menetelmä voidaan 

myös nimetä ”modernin matematiikan” muodoksi.  Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän 

nimi kunnioittaa menetelmän luojien Tamas Vargan (1918-1987) ja Ester C. Nemènyin 

elämäntyötä. (Tikkanen & Lampinen 2005.) Nykyään esimerkiksi unkarilainen oppikirjo-

jen tekijä ja luokanopettaja Marta Sz. Oravecz merkittävästi ylläpitää ja jatkaa Vargan ja 

Nemènyin elämäntöitä mm. järjestäen menetelmään valmentavia koulutuksia.  

Varga–Neményi-menetelmän voidaan sanoa olevan hyvin humaani ja jokaista lasta sellai-

senaan kunnioittava. Menetelmän pintapuoliseen ymmärrykseen pääsee sisälle, kun sisäis-

tää Vargan matemaattisen moton: ”matematiikka on kaikkien omaisuus.” (Tikkanen 

2008b, 5.) Alkuopetuksen kohdalla menetelmän pohjalla on tavoite rakentaa jokaisen lap-

sen matemaattisia perustuksia mahdollisimman vahvaksi erityisesti loogis-matemaattisin 
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keinoin. Siten menetelmä myös sopii kaikille, koska oppiminen ei ole kielitaidon, käsialan 

tai käsitteellisen tiedon varassa, vaan matemaattinen ajattelu, käsitteet ja operaatiot raken-

tuvat omien kokemusten pohjalle. (Lampinen et al., 2010a.) 

Toiminnallisuus on hyvin vahvasti havaittavissa Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän pää-

periaatteissa. Varga korostikin, että oppilaan täytyy saada itse kokea matematiikan mielek-

kyys ja kauneus. Tämä tapahtuu vain silloin, kun hän saa tehdä vapaita, leikinomaisia ja 

luovia aktiviteetteja, joissa hänen oma persoonallisuutensa, mielikuvituksensa ja ideansa 

pääsevät kukoistamaan. Vargan periaatteiden kulmakivenä nähdään hänen ajatuksensa 

siitä, että harva on kiinnostunut jonkin rakenteesta sinänsä, jos sitä ei pysty kytkemään 

käytäntöön. Käytännössä oppilas pääsee sisälle elävään matematiikkaan. (Varga 1971.) 

Menetelmän luojien ja pioneerien omien ideoiden ja näkemysten lisäksi Varga–Nemènyi-

menetelmän pedagogisia ratkaisuja ohjaavat mm. Piaget’n kehitys- ja oppimisteoriat, Mon-

tessori-pedagogiikka, Polyan malli ongelmanratkaisun vaiheista, Dienesin teoria lasten 

matematiikan oppimisesta leikkien avulla ja muut Unkarissa arvostetut teoriat (Tikkanen 

2008b).  

Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän suuntaviivat kiteytyvät ko. menetelmän seitsemään 

pääkohtaan (ks. Kuva 1.): 1) käytännön kokemusten hyödyntäminen, 2) abstraktion tie, 3) 

runsas opetusvälineiden käyttö, 4) laaja ja johdonmukainen käsitteiden avaaminen, 5) lupa 

epäonnistua, väitellä ja iloita, 6) oppilaan kehityksen ja luonteenpiirteiden tunnistaminen ja 

7) opettaja ja matematiikanopetus. Varga–Nemènyi-menetelmä siis innoittaa alakoulun 

matematiikkatuokioita omistautumaan havainnointiin, keksimiseen ja keskusteluun, mitkä 

tapahtuvat mukavassa ilmapiirissä, jossa oppijalla saa olla hauskaa. (Tikkanen 2008a.) 

Oman tutkimukseni kohdalla paneudun teorian osalta enemmän niihin menetelmän pääpe-

riaatteisiin, jotka koskevat matematiikkaa toiminnallisesti ja opettajan roolia.  Toki näiden 

periaatteiden ymmärrykseen ja pohdintaan tarvitaan luonnollisesti kaikkien seitsemän pää-

kohdan sisäistämistä, kuten tutkimukseni ensimmäisen tutkimusongelman kohdalla.  
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Kuva 1. Varga–Neményi-opetusmenetelmän periaatteet. Teoksessa Tikkanen, P. 2008a. 

”Helpompaa ja hauskempaa kuin luulin” Matematiikka suomalaisten ja unkarilaisten pe-

rusopetuksen neljäsluokkalaisten kokemana. Jyväskylän Yliopisto: Jyväskylä.  s.66 

Varga–Nemènyi-menetelmän mukainen opetus etenee induktiivisesti konkreettisesta abst-

raktiin. (ks. Kuva 2.) Tämä edistää motoriikan, tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun ke-

hittymistä. Abstraktion ollessa tarpeeksi vahva palataan takaisin konkreettiin. (Näätänen & 

Matikainen 2005.) Ajattelun taustalla on Nemènyin näkemys, jonka mukaan runsas toimin-

tavälineiden käyttö tukee induktiivista oppimista. Tätä tukee Piaget’n kehitysteoria, jossa 

konkreettista seuraa abstraktiot. (Tikkanen 2008a,.) Näin toimiessa vahvistuu sekä prose-

duraalinen että konseptuaalinen tieto ja osaaminen. Tässä ilmenee myös abstraktion tien 

periaate. Tamas Varga niin ikään tähdensi konkreettia lähestymistapaa matematiikkaan ja 

runsasta toimintamateriaalien käyttöä, koska lapsen ohjaus kohti matematiikan abstrakti-

suutta onnistuu vain kyseisellä tavalla. Materiaaleja ei saa nähdä tai käyttää vain objektei-

na, vaan nimenomaan tarkoituksenmukaisina matematiikan toimintamateriaaleina. Alusta 

asti oppijaa tulee johtaa sisälle kompleksiseen matematiikkaan eli matemaattiset sisällöt ja 

käsitteet täytyy opettaa perusteellisesti monella eri tavalla erilaisten välineiden avulla. (Rä-

ty-Zaborsky 2006.) 

 



14  

 

  

 

Kuva 2. Induktiivinen tiedonhankinta omasta elämänpiiristä Teoksessa , Lampinen, A., 

Nemènyi, E. C., Oravecz, M. S. 2010a. Opettajan tienviitta 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-

yhdistys ry. s. 36 

Varga-Nemènyi -opetumenetelmässä korostetaan siis matematiikan perusasioiden vankkaa 

oppimista. Käytännönläheisessä matematiikan opetuksessa ja siten myös Varga–Nemènyi-

menetelmän mukaisessa opetuksessa pyritään siihen, että lapsen matemaattiset tiedot ja 

taidot kehittyvät luonnollisissa prosesseissa. Matemaattinen tietohan on relevanttia vain 

silloin, kun sitä osataan käyttää tosielämässä. Käytännön matemaattiset taidot pitävät sisäl-

lään kyvyn käyttää matemaattista kieltä, ratkaista matemaattisia ongelmia, kritisoida väit-

teitä, löytää todisteita matematiikalle ja ennen kaikkea tunnistaa matemaattisia konsepteja 

konkreettisissa olosuhteissa. (Varga 1971.) Toiminnalliset harjoitukset siis alustavat lasta 

pääsemään sisälle kokonaisvaltaiseen matemaattiseen kompetenssiin.  

Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän seitsemästä pääkohdasta lähes jokainen viittaa käytän-

nön työskentelyyn, mihin useimmiten liittyy toimintavälineiden käyttäminen. Tässä koh-

den on merkittävää nähdä yhteys Maria Montessorin kehitysteorioiden sekä opetusmallien 

ja Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän välillä (Tikkanen 2008). Montessori- ja Varga–

Nemènyi-opetustyylit molemmat korostavat kaikkien aistien aktivoimista, kasvuvaiheen 

huomioimista, runsasta opetusvälineiden käyttöä ja omien kokemusten merkittävyyttä. 

Näiden menetelmien suurin ero lienee siinä, että Montessori suosi individuaalia ja hiljaista 

työskentelyä, kun taas Varga–Nemènyi-menetelmässä keskustelu ja sosiaalisesti oppimi-
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nen osana toimintaa nousevat arvoonsa. Lisäksi juuri toimintavälineissä ja niiden käytössä 

on eroja. Silti tietyt konkreettiset oppimateriaalit ovat menetelmille yhteisiä. Montessori 

toimi esimerkiksi Varga–Nemènyi-opetusmenetelmässä runsaasti käytettävien värisauvo-

jen edelläkävijänä, mutta niiden matemaattiset funktiot muovautuivat belgialaisen opetta-

jan Georges Cuisenairen (1891–1976), egyptiläisen matemaatikon Caleb Cattegnon (1911–

1988) ja juuri Tamas Vargan työn vaikutuksesta siihen muotoon, jota unkarilaisessa mate-

matiikassa tänä päivänä suositaan. (Näätänen 2008.)  

Varga–Neményi-menetelmän mukaisessa koulutyöskentelyssä oppilas on aktiivinen osal-

listuja. Tätä aktiivisuutta ilmenee keskustelussa, omien toimintavälineiden tekemisessä 

omaan työkalupakkiin, ryhmä- ja parityöskentelyssä yms. Kaiken tämän yhdistävänä teki-

jänä on, että oppilaat saavat ja osaavat työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti. (Korpinen 

2010.) Tässä on yhteys Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleispä-

tevään tavoitteisiin koskien lapsen osallistuvuutta, oma-aloitteisuutta ja vahvaa minäkäsi-

tystä.  

Kiteytettynä Varga–Neményi-matematiikan opetusmenetelmä on siis humaani, käytännön-

läheinen ja oppijaa kunnioittava lähestymistapa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. 

Lisäksi menetelmässä korostuu kulttuurisidonnaisuus ja alueellisen historian kunnioitus. 

Tämän tutkimuksen tulevissa osioissa menetelmään päästään yhä syvemmälle, kun sen 

luonnetta peilataan toiminnallisen matematiikan opetusmuotona.  

3.4 Varga–Neményi-menetelmä osana suomalaista perusopetusta 

Vasta 2000-luvulla Varga–Neményi-menetelmä on saavuttanut tunnettavuutta niin Suomen 

kohdalla kuin globaalissa mittakaavassakin. Menetelmän sovittaminen uuteen kulttuuriin ja 

opetussuunnitelmaan on luonnollisesti vienyt aikansa. Suomen kohdalla tuo prosessi alkoi 

siitä, kun vuonna 1999 neljä uteliasta matematiikan opettajaa; Airi Aalto, Hannele Ikähei-

mo, Kirsi Puumalainen ja Anni Lampinen matkasivat Budapestiin katsomaan, että mikä 

voi olla unkarilaisen matematiikanopetuksen menestyksen salaisuus. Matka sai aikaan vas-

tavierailuja, eli unkarilaisia kouluttajia, kuten Ester C. Neményi saapui luennoimaan Suo-

meen.  Yleisesti tieteellinen kiinnostus menetelmää kohtaan alkoi samoihin aikoihin herätä 

Suomalaisissa tiedeyhteisöissä. Erityisesti innostus unkarilaista matematiikkaa ja Varga–
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Neményi-menetelmän suomalaistamista kohtaan nousi Helsingin yliopiston matematiikan 

laitoksen dosentilla Marjatta Näätäsellä. (Lampinen 2009.) 

Kaiken kaikkiaan Verga–Neményi-opetusmenetelmän suomalaistamisen prosessi on vaati-

nut runsaasti talkootyötä, pioneerihenkeä ja panostusta, koska valtakunnallisesti merkittä-

vät kustantajat eivät uskaltaneet tällaiseen hankkeeseen tarttua. Valtakunnallinen Varga–

Neményi-yhdistys ry perustettiin vuonna 2005 ja sittemmin se on ollut menetelmän oppi-

materiaalin suomalainen julkaisija. Motivaatio suureen hankkeeseen löytyi halusta paran-

taa suomalaisten lasten matematiikan osaamista ja oppimista. Yhdistyksen jäsenmäärä kas-

voi nopeasti muutamista yksilöistä kymmeniin ja myöhemmin satoihin jäseniin. Yhdistyk-

sen päätoimialueina on kääntää opetusmateriaalia, järjestää seminaareja ja täydennyskoulu-

tuksia opettajille ja tukea tutkimusta. (Lampinen & Korhonen 2010.) Lisäksi menetelmä on 

saanut huomiota matemaattisissa julkaisuissa; etenkin Matematiikkalehti Solmussa, joka 

on ollut tärkein Varga–Neményi-menetelmän julkaisukanava Suomessa.  Lisäksi menetel-

mästä on ajoittain julkaistu kirjoituksia Dimensiossa. Toki menetelmä on nyt käytössä 

myös ympäri Suomea yksittäisissä peruskouluissa ja yksittäisissä opetusryhmissä. Suo-

menkielistä oppikirja-materiaalia on pioneeriryhmänä testannut espoolaisen Sunan koulun 

opetusryhmät. (Lampinen et al., 2010a.) 

Unkarilaiseen materiaaliin nähden Varga–Neményi-yhdistys ry:n materiaalit ovat siis 

”suomalaistettuja” eli ne on sovitettu suomalaisen opetussuunnitelman perusteiden, vuosi-

viikkotuntimäärien ja arviointiohjeiden mukaisiksi. Toki samalla on säilytetty alkuperäisen 

menetelmän tavoite-, sisältö- ja hyvän osaamisen kuvauksia täyttäviä suuntaviivoja. Au-

tenttisuus on ollutkin työryhmän päämääränä. Lampisen (2009) mukaan tärkeimpiä peri-

aatteita suomalaisten oppikirjojen ja opettajan oppaiden luomisessa olivat alkuperäisen 

materiaalin mahdollisimman vähäiset muutokset, sisältöjen ja sisältörakenteen säilyttämi-

nen sekä materiaalin sopivuus erityisopetukseen.  

Varga–Neményi-menetelmän suomalaistaminen on siis vaatinut ennen kaikkea pioneeri-

henkeä. Aktiivisuutta on tarvittu sekä Suomen että Unkarin osalta. Kasvava Varga–

Neményi-yhdistys ry osoittaa tänäkin päivänä, että menetelmän suomalaistamiselle oli ja 

on tarvetta. Koko suomalaistamisen takana oleva motiivi suomalaisten lasten matematiikan 

oppimisen parantamisesta on siis saanut liikkeelle tutkijoita, kuntia, kouluja, opettajia ym. 

perusopetukseen vaikuttavia ryhmiä. 
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4 Toiminnallinen matematiikka alkuopetuksessa 

Tässä osiossa tuodaan esille tieteellisiä perusteluja toiminnalliselle matematiikan opetuk-

selle. Aluksi tässä osiossa käsitellään matematiikan oppimista toiminnallisuuden kautta. 

Seuraavaksi keskustellaan alkuopetusikäisen kehitysvaiheesta, jonka käsittely on välttämä-

töntä koko tutkimukseni konteksti huomioiden. Koko osiossa on tarkoituksena näkyä yhte-

ys Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän edustamiin perusteluihin toiminnallisuudelle ma-

tematiikan alkuopetuksessa. Suomen opetussuunnitelman perusteisiin viitatessa tässä kap-

paleessa syvennytään myös siihen, että missä mittakaavassa toiminnallinen matematiikan-

opetus kuuluu myös suomalaiseen alkuopetukseen jo pelkästään opetussuunnitelmassa 

laadittujen suuntaviivojen ja tavoitteiden nojalla.   

Toiminnallinen matematiikka rakentuu ongelmalähtöisen oppimisen ja konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen ympärille sekä aktiivisen oppimisen periaatteelle (Tikkanen 2008a). 

Toiminnallisen opetusohjelman luominen ja sen toteuttaminen käytännössä on yksinkertai-

sesti nykyajan koulutuksen keskeisiä tarpeita oppiaineesta riippumatta. Matematiikan koh-

dallakin on alettu viedä perusopetusta toiminnallisempaan suuntaan myös Suomessa. Un-

kari taasen kuuluu toiminnallisen matematiikan pioneerimaihin. Toiminnallisuuden idea 

matematiikassakaan ei ole uusi, vaan se pohjautuu esimerkiksi jo Piaget’n kehitysteorioi-

hin ja oppimiskäsityksiin. (Lindgren 1990.) Toiminnallisessa oppimistilanteessa opetussi-

sältö siis liitetään konkreettisiin tilanteisiin, joissa sekä sosiaaliset, että fyysiset komponen-

tit ovat läsnä (Berry & Sahlberg 1995). Toiminnallinen matematiikka hyödyntää vahvasti 

lapsen mielikuvitusta. Abstraktin tason opetus ei ehkä kohtaa lapsen maailmaa millään 

tasolla, ja täten se ei luo mielikuvia, konkretioita tai luovuutta alkuopetusikäisessä lapses-

sa. (Hayes & Höynälänmaa 1985.) 

4.1 Matematiikan oppiminen toiminnallisuuden kautta 

Käsite oppiminen on hankala määritellä tyhjentävästi, mutta silti sen osa-alueisiin on syytä 

keskittyä läpi koko tämän tutkimuksen. Riener ja Willingham (2010) korostavatkin, että 

oppiminen on äärimmäisen kompleksi kokonaisuus. Siksi oppimisen tiimoilta keskitynkin 

tässä tutkimuksessani selkeästi juuri alkuopetusikäisten matemaattiseen oppimiseen sillä 

syvyydellä, mikä tutkimuksen laajuuteen nähden on relevanttia.  
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Toiminnallisessa matematiikassa oppimista tapahtuu prosessien kautta. Tämä teoria perus-

tuu esimerkiksi Dewey´in näkemykseen, jonka mukaan tiedosta tulee dynaaminen vain, 

kun se liittyy prosesseihin, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Dewey näki oppimisen ongel-

manratkaisuprosessina, joka syntyy oppilaan testatessa uusia tilanteita aiemman tietämyk-

sensä avulla. (Haapasalo 1997a.) Ongelmalähtöiseen oppimiseen erottamattomana osana 

toiminnallista matematiikkaa paneudutaan tästä syystä vielä syvemmin myöhemmin tässä 

tutkimuksessa. 

Matemaattinen oppiminen on monin tieteellisin perustein tehokasta konkretisoituna. Suo-

men perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004, 158) kehottaa opetuksen koros-

tavan arkipäivän elämässä vastaan tulevia ongelmia, joita on mahdollista ajatella ja ratkais-

ta matemaattisesti. Toisin sanoen lapset oppivat matematiikkaa parhaiten juuri silloin, kun 

opetussisällöt esitetään linkitettyinä todellisen elämän tilanteisiin. Informaatio, joka on 

irrotettu mielekkäästä toiminnasta, on tarkoituksetonta ja suurin mahdollinen vastoinkäy-

minen älylliselle kasvulle. Musiikin pedagogisiin ulottuvuuksiin keskittynyt tutkija 

Buckart kiteyttää minkä tahansa aihesisällön opetukseen pätevästi, että opetuksen ensisijai-

sen painopisteen ollessa sen sisällöillä, oppija useimmiten käyttäytyy passiivisesti alistuen 

auktoriteetille. Hän ei täten valikoi itse päätelmiään eikä anna sijaa uusille ratkaisuille, 

vaan assimiloi muiden päätelmiä ja ilmaisee niitä.  (Buckart 1977.) Assimilaation sijaan 

tulisi siis edistää omien aivojen käyttöä ja lupaa kokeilla. Lapsilähtöisissä ongelmanratkai-

suprosesseissa lapsella on lupa kokeilla, erehtyä ja olla luova, vaikka ”oikeaa” vastausta ei 

heti löytyisikään. (Kauppila & Tenkanen 2008). Tähän liittyy Varga–Neményi-

opetusmenetelmän viidennen pääkohdan ”lupa epäonnistua, väitellä ja iloita”.  

Perinteisessä luokkahuonetyöskentelyssä matematiikan oppimisen normi on yleisesti ollut, 

että oppilaan tulee tietää miten lasketaan. Luokassa voi siis olla työskentelyn normeja, jot-

ka aktivoivat osaa oppilaista, mutta jopa passivoivat osaa. Paljon hedelmällisempää olisi, 

että matematiikan opiskelun tavoitteena olisi matemaattisen ymmärryksen lisääntyminen. 

Oppiminen on taipuvaista lisääntymään juuri silloin, kun on lupa kokeilla ja tehdä virheitä. 

(Brandsford et al., 2008) Toiminnallisen ja käytännönläheisyyden kautta oppimista pyri-

tään aktivoimaan. Toiminnallisuus matemaattisen oppimisen tukijana on lähtökohtaisesti 

oppimisen edellytys, mutta oppilaissa on eroja siinä, että miten hyvin kukakin yksilö oppii 

toiminnallisten harjoitusten kautta. Tässä osiossa toiminnallisuuden kautta oppimista tar-

kastellaan työkaluna rikastuttamassa matematiikan oppimista alkuopetuksessa.  
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Toiminnallisuudella voidaan vahvistaa myös oppilaan kokonaisvaltaista koulutyöskente-

lyä. Kun matematiikkaa opetetaan käytännönläheisesti, niin siinä nähdään helpommin yh-

teyksiä esimerkiksi muihin oppiaineisiin, jolloin integrointia tapahtuu huomaamattakin. 

Matemaattisessa tiedossahan on aina käsitetietoa, jolle on ominaista sen kytkeytyminen 

muihin tietoyksikköihin, jolloin se on osa laajempaa tietoverkkoa. (Joutsenlahti 2003).  

Kun matematiikanopetuksessa käytetään käytännöllisiä luonnonilmiöihin liittyviä tehtäviä, 

oppilas alkaa ymmärtää, että miten matematiikka auttaa käsittelemään luonnontieteitä ja 

kuinka luonnontieteellinen maailma on täynnä matematiikkaa. Ympäröivä maailmamme-

han on täynnä ongelmia, joita oppilaat tutkivat mielenkiinnolla ja joita voidaan käyttää 

toiminnallisen matematiikan mallien lähtökohtina. (Berry & Sahlberg 1995.) Mikä voisi-

kaan olla mielekkäämpää kuin ratkaisujen ja selitysten löytyminen pohdinnoille ja mystee-

reille, joita erityisesti lasten ajatusmaailma on tulvillaan? Haapasalo (1997a, 16) kiteyttää 

suoraviivaisesti, että ”mikään ei kiinnosta meitä sen enempää kuin inhimillinen toiminta 

sekä sen ymmärtäminen ja selittäminen.”  

Arkipäivän kokemusten hyödyntämisen lisäksi toiminnallisen matematiikan harjoittaminen 

vaatii tietysti toimintamateriaaleja. Konkreettiset mallit tehostavat tai jopa mahdollistavat 

abstraktin oppimisen. Lapsen matemaattinen oppiminen aktivoituu konkreettisten prosessi-

en ja opetusvälineiden luomien kuvien kautta (Kauppila & Tenkanen 2008). Näin toimin-

tamateriaalit kääntävät matematiikan lapsen luontaiselle kielelle. Toimintamateriaaleille on 

oma kappale myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

4.2 Alkuopetusikäisen kehitysvaihe suhteessa toiminnalliseen matematiikkaan 

Alkuopetuksen aikana lapselle muodostuu käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämisen perus-

tus, joka tarvitsee vahvistuakseen konkreettisia kokemuksia (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2004, 158). Alkuopetusikäisen lapsen luontaista toiminnallisuutta on siis 

luonnollista hyödyntää mielellään kaikessa opetuksessa eli myös matematiikan kohdalla. 

Yleisestikin oppiminen on tehokkainta moniaistisesti, jolloin mahdollisimman moni aisti-

kanava herkistyy opitulle asialle.  Lapsi etsii tietoa aktiivisesti, aistit avoinna, tuoden oman 

näkökulmansa oppimistilanteisiin. Tämä näkökulma määrittyy aikaisempien kokemusten ja 

oppimisten perusteella. (Brandsford et al., 2004.) Toki oppimistilanteen ympäristö vaikut-

taa merkittävästi lapsessa tapahtuviin kognitiivisiin prosesseihin. Oppiminenhan on yksilön 

ja ympäristön välinen vastavuoroinen suhde. (Brotherus et al., 1999.) Täten opetuksen on 
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tärkeää linkittyä lapsen kokemuspohjaan ja elinolosuhteisiin, mikä on myös unkarilaisen 

matematiikanopetuksen ja Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perustavoitteita.  

Väitetään, että toiminnallisuus ja kokemusperäisyys korostuvat tai niiden pitäisi korostua, 

mitä nuoremmista oppilaista on kyse. Lapsella on luontainen tarve toimia ja leikkiä, ja se 

on saatavissa palvelemaan matematiikan oppisisältöjen ymmärtämistä sekä muistamista. 

Lapsen toiminnanvietti ja aikaansaamisen tarve voidaan saada vaikuttamaan positiivisesti 

matematiikan oppimiseen. Tämä positiivisuus näkyy ennen kaikkea oppimisen hauskuuden 

muodossa. Esimerkiksi konkreetit materiaalit oppimisprosessin apuna pakottavat lapsen 

toimimaan ja täten ajattelemaan sekä kokeilemaan. (Räty-Zaborsky 2006.) 

Piaget on matemaattisestikin merkittävä kehityspsykologi, jonka luomat teoriat lapsen ke-

hitysvaiheista ovat relevantteja myös tälle tutkimukselle. Piaget’n lapsen kehityksen ja 

oppimisen teoriat ja unkarilainen matematiikanopetus linkittyvät hyvin selkeästi. Ehkä 

huomattavin Piaget’n ajatuksia ja periaatteita matematiikan opetuskäytäntöihin tuoneista 

matemaatikoista on juuri unkarilainen Zoltan Dienes. Hän korosti lapsen sisäistä motivaa-

tiota ja matemaattisen työskentelyn ja oivaltamisen tuottamaa iloa. (Räty-Zaborszky 2006.) 

Samat periaatteet ovat keskeisessä osassa Varga–Nemènyi-matematiikan opetusmenetel-

mässä.  

Alkuopetusikäinen lapsi elää Piaget’n älyllisen kehityksen kausien mukaan esioperatio-

naalisten esittävien symbolien alakauden loppuvaihetta ja konkreettisten operaatioiden 

alakautta. ”Operaatiolla” Piaget tarkoitti mielessä tapahtuvia aktiviteetteja. Konkreettisten 

operaatioiden vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää käsitteitä laajasti konkreettisella tasolla. Li-

säksi matemaattisesti merkittävät loogiset operaatiot onnistuvat tässä kehitysvaiheessa 

konkreettisten olomuotojen avustuksella. (Piaget 1988.) Alkuopetusikäinen oppilas on siis 

tässäkin valossa hyvin otollisessa iässä konkreettiseen ongelmanratkaisuun ja toimintaan 

matematiikan oppimisessaan. 

Aikuisille uusien käsitteiden oppiminen tapahtuu ikään kuin oikoteiden kautta, koska heillä 

on laajat kielelliset valmiudet oppia merkityksiä ja selityksiä, jotka avaavat uusien käsittei-

den tarkoitukset. Lapset sen sijaan tarvitsevat pidemmän prosessin uusien käsitteiden si-

säistämiselle. Ensinnäkin käsitteet tulee oppia ”ketjussa” eli uudet käsitteet rakentuvat ai-

empien jo opittujen käsitteiden pohjalle. Uuden käsitteen ympärille tarvitaan monia lasta 
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stimuloivia tilanteita, jotka rakentavat käsitteen oppimista jatkuvana prosessina. Jokapäi-

väisessä ympäristössä lapsi oppii käsitteitä ajan myötä, mutta määrätietoisella opetuksella 

näitä oppimisprosesseja voi vauhdittaa. (Gagné 1970.) Tällainen Gagnén esittämä teoria 

linkittyy Varga–Neményi-menetelmän ajatukselle ja neljännelle pääperiaatteelle, että lap-

sen oppimisessa käsitteet rakentuvat jo aiemmin opitun päälle ja aina käytäntöön yhdistet-

tyinä. Tämä on ns. matematiikkatalon ajatus.  

On muistettava, että oppilaat tulevat alkuopetukseen hyvin erilaisista lähtökohdista. Mate-

matiikan alkuopetuksessa on kätevää hyödyntää jokapäiväistä matematiikkaa, joka myös 

estää oppilaiden eriarvoisuutta oppiaineessa, jossa erityisen helposti toiset leimautuvat lah-

jakkaiksi ja toiset taas heikoiksi. Oppikirjakeskeisessä työskentelyssä tasoerot tulisivat heti 

esille ja heikommin osaavilla matematiikkainho pääsisi juurtumaan jo alkuopetuksesta 

lähtien. (Näätänen 2000.) Aloittaessaan koulutietä lapset yritetään liian varhain tehdä tu-

tuiksi kirjoitetun aritmetiikan kanssa, jonka symbolit ovat heille vieraita. Lapsilla voi kyl-

läkin olla pitkälle kehittynyttä matemaattista ajattelua ja ymmärrystä matemaattisista pro-

sesseista. Vaarana on, että tämä lasten matemaattinen tietämys ei aktivoidu koulussa käyt-

töön otettavien symbolien ja merkitsemistapojen kanssa. (Perkkilä 2002.) 

Kestävästä perustuksesta matematiikan alkuopetuksen kohdalla, jota konkreettisin mallein 

vahvistetaan, puhuu myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004, 158): ”Ma-

tematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja mate-

matiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvä-

lineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin 

järjestelmään.” Konkreettien mallien avulla vahvistettujen perustietojen ansiosta myös 

oppikirjatyöskentelyssä kaikki oppilaat voisivat verrattain tasavahvoina vastata oppikirjo-

jen olettamaan ikätasoon tai ylittääkin sen. Monipuolisten ja aikaakin vaativien aktiviteet-

tien ansiosta aikaa ei jäisi mekaaniselle yksilötyöskentelylle niin paljoa, että nopeimmat 

laskijat kiiruhtaisivat karkuun hitaammilta. 

Jokainen oppii omalla persoonallisella tavallaan. Toiminnallinen lähtökohta opetukseen ja 

oppimiseen ei siis toimi samalla tavalla jokaisen oppilaan kohdalla. Kuten jo aiemmin täs-

sä osiossa todettiin, jokainen oppija on erilainen ja jokaisella oppijalla on erilaiset taustate-

kijät sekä kiinnostuksenkohteet. Jokaisella on myös erilaisia herkkyyksiä erilaisiin oppi-

mistyyleihin ja oppimiskanaviin. Oppiminen on hyvin monitasoinen ja monitahoinen käsi-
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te, jota ei voida kenenkään yksilön kohdalla määritellä mustavalkoisesti. (Brotherus et al., 

1999.) Perinteinen oppilaiden oppimistyylien jako visuaaliseen, auditiiviseen ja kinesteetti-

seen oppijaan on karkea ja toimii korkeintaan tehtäväkohtaisesti huomioituna, muttei lain-

kaan opetusta ohjailevana. Riener ja Willinghan (2010.) argumentoivatkin, että tälle oppi-

mistyylijaolle ei ole selkeää perustelua.  Sokean oppimistyyleihin nojautumisen ei siis tar-

vitse kuulua oppimista kehittävän ja edesauttavan opettajan ominaisuuksiin tai kompetens-

seihin.  Oppimistyylit määräytyvät ensisijaisesti sisällön mukaan ja kiinnostuksen tason 

mukaan, mitä oppilas aihesisältöä kohtaan kokee. Lisäksi oppilaan taustatekijät astuvat 

jälleen suureen osaan tälläkin saralla. Visuaalisen, auditiivisen ja kinesteettisen oppijan 

jaottelussa siis unohdetaan valtava määrä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimistyyliin ja 

etenkin oppimiseen keskeisellä tavalla.  Oppimistyylien sijaan opetuksessa tulee siis kes-

kittyä oppilaan taustoihin, aikaisempiin tietoihin ja olemassa oleviin kykyihin, jotta oppi-

minen tapahtuu tehokkaimmalla tavalla. (Riener & Willingham 2010.) 

Varga–Nemènyi-menetelmän kanssa monia yhtäläisyyksiä omaavan Montessori-

pedagogiikan mukaan alkuopetusikäinen (6-7–vuotta vanha) lapsi nimenomaan tarvitsee 

omaa aktiviteettiä oppiakseen, eikä niinkään opettajan antamaa tietoa. Lapsi tarvitsee siis 

konkreettisia materiaaleja ja virikkeitä mielikuvitukselleen. (Hayes & Höynälänmaa 1985.) 

Alkuopetusikäisellä lapsella ei siis ole vielä valtavaa tietojen ja kokemusten varastoa, mut-

ta sitäkin enemmän hänellä on päättelykykyä ja mielikuvitusta. 

Matematiikan alkuopetuksessa on siis luonnollista hyödyntää lapsen kehitysvaihetta, taus-

tatekijöitä ja mielikuvitusta virikkeellisen ja toiminnallisen opetuksen sekä oppimisen 

muodossa. Tämä ilmiö toki pätee minkä tahansa oppiaineen kohdalla. Tosin lasta kiehto-

vaan ympäröivään maailmaan ja jokapäiväisiin ilmiöihin ei ehkä mikään muu anna niin 

mielekkäitä käytännön ongelmia sekä avartavia löytöjä ja vastauksia kuin matematiikka. 

Toiminnallisuus yksinkertaisesti kuuluu matematiikan alkuopetukseen.  

4.3 Ongelmanratkaisu opetusmenetelmänä toiminnallisen matematiikan näkökul-

masta 

Tämän osion lähtökohtana on katsoa, että mitä ongelmanratkaisu on ja miten se ilmenee 

matematiikassa opetusmenetelmänä.  Ongelmanratkaisua katsastetaan oppimistyylinä ja 

verraten sitä niin ikään toiminnallisuutta korostavaan konstruktiiviseen oppimistyyliin ja -
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menetelmään. Perusteena tälle ongelmalähtöiselle oppimisen lähestymistavalle tässä tutki-

muksessa on se, että useat matemaattisen oppimisen tutkijat ovat todenneet ongelmanrat-

kaisun olevan koko matemaattisen ajattelun ydin (Leppäaho 2007).  Kuten olemme jo to-

denneet, Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmankin mukaan matematiikan opetuksen 

tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään niihin ratkaisu-

ja. Lisäksi ongelmanratkaisu on hyvin perustein oikeanlaista ainoastaan toiminnallisesti ja 

konkreettisesti toteutettuna. 

Ongelmanratkaisua voidaan siis käyttää opetusmenetelmänä, mutta ensin on syytä avata 

tämän käsitteen ulottuvuuksia. Ensinnäkin käsittelen tätä opetusmenetelmää tässä tutki-

muksessa käsitteillä ongelmalähtöinen opetusmenetelmä tai ongelmanratkaisu opetusmene-

telmänä. Näillä käsitteillä viittaan samaan asiaan. Ongelmanratkaisun suhteen on rajattava 

se ongelmanratkaisun muoto, jota tutkin. Ongelmanratkaisua voidaan siis toteuttaa kolmel-

la tavalla: 1) voidaan opettaa jotakin ongelmanratkaisusta (teaching about problem sol-

ving), tai 2) opettaa ongelmanratkaisua varten (teaching for problem solving) tai 3) opettaa 

ongelmanratkaisun kautta (teaching via problem solving). (Tikkanen 2008a.) Viimeksi 

mainittu on se ongelmanratkaisun muoto, joka tässä tutkimuksessa painottuu. 

4.3.1 Ongelmalähtöinen matematiikanopetus 

Matematiikassa käsitteet toiminnallinen ja ongelmalähtöinen omaavat merkityksissään 

hyvin samankaltaisia ulottuvuuksia. Ongelmalähtöisellä tosin on selkeä yhteys ongelman-

ratkaisuun, kun taas toiminnallisessa matematiikassa voidaan tehdä muitakin matemaattisia 

toimenpiteitä kuin ongelmanratkaisua. Silti useimmiten toiminnallinen matematiikka on 

juuri ongelmanratkaisua konkreettisin keinoin. (Haapasalo 1997a.) Itse asiassa matema-

tiikka on nimenomaan ongelmanratkaisua. Matematiikka tieteenä on kehittynyt ja kehittyy 

edelleen ihmisen tarpeesta ratkoa käytännön ongelmia (Risku 2002). Perusteluna sille, että 

miksi tämä osio on osana teoreettista viitekehystäni voidaan esittää se, että Varga–

Neményi-opetusmenetelmässä ovat tyypillisiä tulkinnalliset matemaattiset ongelmat ala-

koulusta lähtien. 

Ongelmanratkaisu voidaan jakaa kahteen alalajiin; avoimen järjestelmän ongelmiksi ja 

suljetun järjestelmän ongelmiksi, sen mukaan, millaisia henkisiä prosesseja ongelmia rat-

kaistessa oletetaan tarvittavan. Suljetussa järjestelmässä ongelmanratkaisuprosessi on kont-
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rolloitu, jossa oikeat menetelmät ja oikea ratkaisu tiedetään etukäteen, ja ratkaisut ovat 

loogisesti todennettavissa. Avoimessa järjestelmässä sen sijaan ratkaisuprosessi sisältää 

luovia ideoita ja sovelluksia, menetelmiä käytetään joustavasti ja yhdistellään, ja ratkaisut 

saattavat näyttää epäloogisilta eli niitä ei ehkä voida näyttää loogisesti toteen tai kumota. 

(Tikkanen 2008a.)  

Gagne (1970) määrittelee ongelmanratkaisun prosessiksi, jossa oppija keksii käyttää ai-

emmin oppimiaan sääntöjä uudessa tilanteessa. Ratkaisematon ongelma on oppijalle ikään 

kuin ei-toivottu tila, josta tämä pyrkii siirtymään toivottuun tilaan niiden keinojen avulla, 

joita hänellä sillä hetkellä on käytettävissään. (Gagne 1970.) Matematiikan opetuksen nä-

kökulmasta ongelma on siis tehtävätilanne, jota yksilö ei kykene välittömästi ratkaisemaan, 

mutta hänellä on valmiudet sekä välineet ratkaisun saavuttamiseen ajattelun ja opiskelun 

avulla (Leppäaho 2007). Tästä johtuen ongelmalähtöisessä matematiikanopetuksessa haas-

teena on löytää kulloinkin vaikeustasoltaan ja mielekkyydeltään hedelmällinen ongelman-

ratkaisutilanne. 

Matemaattisen oppimisen näkökulmasta ongelmanratkaisu on menetelmä, jossa keskity-

tään matemaattisen ajattelun kehittämiseen, johon kuuluu olennaisesti päättely ja ongel-

manratkaisutaito (Leppäaho 2007). Samansuuntaiset ajatukset löytyvät opetussuunnitel-

masta sanoin: ”Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaatti-

sen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen rat-

kaisumenetelmien oppimiseen.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 

158.) Täten ongelmanratkaisutehtäviä laadittaessa tietoisella pedagogisella päämäärällä on 

erityisesti huomioitava se, että millaista matemaattista ajattelua ongelma oppilaalta edellyt-

tää (Haapasalo 1997b). Opettajan näkökulmasta ongelmalähtöinen opetustyyli siis edellyt-

tää aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, sekä hyvää oppilastuntemusta. 

Voidaan sanoa, että matematiikan opiskelun päätavoitteet ovat ymmärtäminen ja ongel-

manratkaisu.  Yhteys tälle löytyy siitä, että voidaan perustella matemaattisen ymmärryksen 

tapahtuvan parhaiten juuri ongelmanratkaisun avulla. Matemaattinen ymmärrys ja ongel-

manratkaisutaidot vastavuoroisesti vahvistavat toinen toistaan; järkiperäiseen ongelman-

ratkaisuun tarvitaan ymmärrystä, ja onnistunut ongelmanratkaisuprosessi lisää ymmärrystä. 

Tämä kiertokulku on mahdollinen, kun ongelmanratkaisutilanteet pakottavat oppijan ajat-
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telemaan syvällisesti, linkittämään tietojaan, laajentamaan niitä ja kehittämään matemaat-

tista ajatteluaan. (Lambdin 2006.)  

Ongelmalähtöiselle matematiikan alkuopetukselle on perusteensa. Ensinnäkin lapset ovat 

sekä ongelmanratkaisijoita että ongelmien luojia (Brandsford et al., 2004). Jo aiemmin 

tutkimuksessani viittaan väitteeseen, että mikään ole niin palkitsevaa ja kiinnostaa kuin 

ratkaisujen löytyminen inhimillisille pohdinnoille ja kysymyksille sekä ongelmien onnistu-

nut ratkaiseminen (Haapasalo 1997a, 16; Lambdin 2006). Lapset siis ratkaisevat ongelmia 

sitkeällä yrittämisellä, koska onnistuminen ja ymmärrys ovat itsessään motivoivia tekijöitä 

(Brandsford et al., 2004). 

Kyky ajatella ja ratkaista matemaattisia ongelmia vaatii hyvin organisoitua tietopohjaa 

aihepiiriin liittyen (emt.). Järkiperäinen ongelmanratkaisu ei siis voi olla liian kokeilevaa 

tai pelkkää leikkiä (Ilmavirta 2003). Esimerkiksi toimintavälineiden perusfunktio Varga–

Nemènyi-matematiikassakin on, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja tähtää tiettyjen 

tavoitteiden täyttymiseen Silti matemaattisilla toimintamateriaaleilla leikkiminen on kehit-

tävää erityisesti varhaiskasvatusikäisille lapsille. On myös huomioitavaa, että Varga–

Nemènyi-menetelmän mukaisessa alkuopetuksessa suositaan paljon juuri avointa ongel-

manratkaisua, jossa toiminta on siis kokeilevaa, luovaa ja jopa leikinomaista, mutta silti 

organisoitua. 

Myöhemmin tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä tarkemmin esille tulevat toimin-

tamateriaalit ovat työkaluja nimenomaan ongelmanratkaisulle. Toimintamateriaaleilla 

työskennellessään oppija käy läpi matemaattisen käsitteen perusluonnetta ja ratkoo mate-

maattista ongelmaa tyypillisen ongelmanratkaisuprosessin mukaisesti. Tämä prosessi sisäl-

tää ongelmaan orientoitumisen, ongelman työstämisen, ongelman ratkaisemisen sekä rat-

kaisun tulkinnan. (Haapasalo 1997a.) Tässä prosessissa on tärkeää, että lapsi itse luottaa 

tekemiinsä havaintoihin (Risku 2002). Tämä luottamus ja yleiset ongelmanratkaisutaidot 

karttuvat, kun lapselle tarjotaan runsaasti tilaisuuksia erityyppisten ongelmien ratkaisemi-

seen, ratkaisujen arvioimiseen ja perustelemiseen sekä uusien ongelmien muotoiluun (Lep-

päaho 2007). 

Koko tutkimukseni teorian havainnot tavallaan yhdistyvät tämän luvun havainnoissa, sillä 

alkuopetusikäisen lapsen maailma on täynnä matemaattisia ongelmia, joita tämä voi ratkoa 



26  

 

  

kehittyvän ongelmanratkaisutaitonsa kautta. Ongelmalähtöisyys on siten luonnollisesti 

huomioitu sekä Varga–Nemènyi-opetusmenetelmässä, että Suomen perusopetuksen ope-

tussuunnitelmassa. Arkipäiväisten ongelmien matemaattinen ratkaiseminen kantaa muka-

naan koko matematiikan mielekkyyden oppiaineena ja tieteenä. 

4.3.2 Ongelmanratkaisu konstruktivistisen oppimiskäsityksen valossa 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivinen tapahtuma, jossa 

oppilas aikaisempien kokemustensa ja itse muodostamiensa käsitysten pohjalta muodostaa 

tietoa. Konstruktivismissa ihminen siis nähdään aktiivisena oppijana, oman tietonsa raken-

tajana, jonka yksilöllisillä piirteillä on merkittävä rooli oppimisessa. Matemaattisesti kon-

struktivistisessa opetuksessa on päätehtävänä oppilaiden esiymmärrysten ja merkitysten 

esille saaminen kulloinkin käsiteltävästä aihepiiristä. Vaikka konstruktivismi on yleinen 

oppimiskäsitys, niin se on saanut erityisesti kannatusta matematiikan ja luonnontieteiden 

puolelta. (Ikäheimo 1995.) 

Matemaattisen ongelmanratkaisuteorian kohdalla Piaget’n yksilön kognitiivisiin ja affek-

tiivisiin prosesseihin pureutuvat teoriat ja konstruktivismi toimivat mainioina virikkeiden 

antajina ja viitekehyksinä (Haapasalo 1997a). Ongelmanratkaisua pidetäänkin maailmalla 

opetusmenetelmänä, jolla voidaan kohdata konstruktivismin asettamat haasteet (Tikkanen 

2008a). Näiden perustelujen nojalla onkin syytä tarkastella nyt konstruktivismia suhteessa 

ongelmalähtöiseen oppimiseen. 

Edellä opittiin, että konstruktivismissa oppija on aktiivinen, mutta lisäksi tieto nähdään 

aktiivisena. Tieto ei siis ole jotakin ihmisen ulkopuolella olevaa, jota voi sellaisenaan siir-

tää yksilöstä toiseen passiivisena elementtinä. Konstruktivistisessa opettamisessa lasten 

oppiminen ei olekaan suoraa seurausta opettamisesta, vaan se on riippuvainen lapsen ky-

vystä hallita oppimistaan ja prosesseja. (Brotherus et al., 1999.) Tässä tapahtuu siis usean 

aktiivisen osatekijän yhteistyötä.  

Jo aiemmin tutkimuksessa esillä ollut Piaget korosti lapsen omakohtaisen kokemuksen 

suurta merkitystä matemaattisten käsitteiden ja operaatioiden ymmärtämisen perustana. 

Lapsen siis täytyy työskennellä asioilla, jotta korkeampi verbaalinen ymmärtäminen on 

mahdollista. (Lindgren 1990.) Matematiikka on hierarkkinen oppiaine, jossa uuden oppi-
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minen perustuu pitkälti edellisen asian hallintaan. Yleisesti matematiikan opetukseen vai-

kuttavat enenevissä määrin konstruktivismin uudet muodot; sosioperspektiiviset konstruk-

tionismit. (Leino 1997.) Konstruktivistisen oppimiseen vankasti luottavaksi Piaget osoit-

tautuu perustellessaan, että sellainen oppilas, joka itse rakentaa tiedon vapaasti spontaanien 

yritystensä avulla, kykenee myös tuon tiedon säilyttämään ja käyttämään sitä läpi elämänsä 

(Piaget 1973). 

Konstruktivistisia suuntauksia on siis useita, ja yhtälailla matematiikan opetusta konstruk-

tiivisesti voidaan toteuttaa monella eri tavalla (Leino 1997). Punaisena lankana on kuiten-

kin se tavoite, että opitusta matemaattisesta tiedosta tulee lapselle niin merkityksellistä ja 

sisäistettyä, että hän kykenee näkemään sen yhteydet jo opittuihin matematiikan käsittei-

siin. Siten opettajan tulee rakentaa oppimistilanteet ja ongelmanratkaisutehtävät niin, että 

oppilaalla on mahdollisuus aktiivisesti etsiä yhteyksiä aiemmin opitun ja uuden asian välil-

le. (Perkkilä 2002.) Näin ollen lapselle muodostuu vahva perustus matematiikan osaami-

seen, minkä rakentuminen onkin koko alkuopetuksen päätavoite.  

Matematiikka on siis ongelmanratkaisua ja täten sen mielekkyyttä ei voi päästä syvällisesti 

kokemaan ilman ongelmanratkaisutaitoja. Tästä syystä juuri alkuopetusikäistä lasta on ma-

tematiikanopetuksessa rohkaistava ja johdatettava ratkomaan matemaattisia ongelmia. On-

gelmanratkaisu konstruktiivisesti rakentaa oppijalle lisää tietoutta ja valmiuksia jatkuvasti 

haastavampien ongelmien ratkaisemista varten. Ongelmanratkaisulla voidaan siis lujittaa 

juuri alkuopetuksessa keskeisesti rakentuvaa, Näätäsen (2000) korostamaa, matematiikka-

talon perustusta. 

4.4 Toiminnallisuus matematiikan alkuopetuksessa Suomessa 

Tämän otsikon alla tarkastelen lyhyesti suomalaisen matematiikanopetuksen piirteitä al-

kuopetuksessa. Esille on nostettu ensisijaisesti toiminnallisen matematiikan esiintymiseen 

liittyviä pohdintoja. Ensisijaisesti tarkastelun alla on Suomen perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet vuodelta 2004. Tietenkään opetussuunnitelma ei ole ainoa tekijä, joka 

opetuksen luonteeseen vaikuttaa, vaan perinteet, kulttuuriset seikat, opettaja ym. osatekijät 

muovaavat opetusta kontekstista riippuen. Osion tarkoitus on myös teoreettisesti pohjustaa 

tutkimukseni yhtä päämäärää, eli tutkia aineistostani, että miten suomalainen opetussuun-

nitelma siinä näkyy. Lisäksi suomalaisesta kontekstista tuodaan vertailukohtia Varga–
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Nemènyi-menetelmän mukaiselle opetukselle ja sen toiminnallisuudelle. Suomalaisen ja 

unkarilaisen opetusjärjestelmän vertailua tapahtuu tämän otsikon alla suhteellisen pinta-

puolisesti, koska unkarilaisesta matematiikanopetukselle on jo varattu kappale aiemmin 

tässä tutkimuksessa. Suurennuslasin alla ovat Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, perinteiset kotimaiset opetusmenetelmät ja opetuksen perinteet, sekä joitakin 

teoreetikkojen näkemyksiä suomalaisesta matematiikan perusopetuksesta. Samalla esiin 

tulee valtakunnallisten suuntaviivojen tavoitteiden ja käytännön koulumaailman ristiriidat 

muutamien tutkijoiden mukaan. 

Opetussuunnitelma on käsitteenä moniulotteinen. Koulutuksellinen opetussuunnitelma 

määrittelee opetuksen ja ohjauksen termit, tavoitteet ja kohteet. Totaalinen opetussuunni-

telma on valtakunnallista opetussuunnitelmaa laajempi kokonaisuus, koska se viedään kou-

luun oppilaiden luokse ja vastaanotettavaksi. Piilo-opetussuunnitelmalla tarkoitetaan sitä, 

miten oppilaat oppivat asioita koulun rutiineista, opettajien esikuvasta, toimintatavoista ja 

materiaaleista. Suunniteltu opetussuunnitelma on tietoisesti tehty opetuksen runko, kun 

taas vastaanotettu opetussuunnitelma on oppilaiden opetuksesta saatujen kokemusten reali-

teetti. Toteutunut opetussuunnitelma viittaa opettajan käytännön toimintaan, eli siihen mi-

ten hän toteuttaa virallisen opetussuunnitelman tavoitteita. Toteutukseen vaikuttavat myös 

oppilaat sekä heidän asenteet ja koulun resurssit. Opetussuunnitelma voidaan lisäksi jakaa 

formaaliseen ja informaaliseen opetussuunnitelmaan. Formaalinen on koulussa tapahtuvaa 

oppimista, kun taas informaalinen jatkuvaa oppimista koulun ulkopuolella. (Kelly 2004.) 

Minun tutkimukseni ei edellytä syvempää opetussuunnitelmateorioihin paneutumista, mut-

ta on hyvä huomata, että tämän osion perusopetuksen opetussuunnitelmasta otettujen viit-

teiden ja suomalaisesta perusopetuksesta tehtyjen havaintojen suhde käsittelee edellä mai-

nittuja opetussuunnitelman muotoja. Tulevissa kappaleissa on esillä esimerkiksi suunnitel-

lun opetussuunnitelman ja vastaanotetun opetussuunnitelman välisiä ristiriitoja. 

Vaikka tämän kappaleen päätarkoitus on esitellä toiminnallisuutta suomalaisessa perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa, niin aluksi on tutkimuksen kannalta relevanttia ottaa esille 

Suomen ja Unkarin opetussuunnitelmien keskeisimmät erot. Molemmat opetussuunnitel-

mat on jaettu osiin vuosiluokittain. Suomessa jako on osissa 1–2, 3–5 ja 6–9, kun taas Un-

karissa osissa 1–4, 5–6 ja 7–8. Unkarin opetussuunnitelman rakenne selittyy sillä, että op-

pilaat siirtyvät viidenneltä luokalta aineopetukseen. Suomessa opetuksen ydintehtävät eri-
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tellään vuosiluokkaosioittain, mutta Unkarissa kehittämistehtävät kerrotaan yhtenä koko-

naisuutena. Unkarissa matematiikan perusopetuksen ensimmäisenä ja siten ehkä tärkeim-

pänä kehittämistehtävänä on kunnioittaa oppilaan persoonallisuutta. Suomessa erityisesti 

luokilla 1–2 ja 3–5 matematiikan opetuksen ensimmäinen ydintehtävä on kehittää oppilaan 

matemaattista ajattelua. (Tikkanen 2009.) 

Unkarilaisessa matematiikan opetussuunnitelmassa opetuksen tarkoitus ja tehtävät ovat 

laajemmat ja monipuolisemmat kuin suomalaisessa opetussuunnitelmassa. Unkarissa ko-

rostetaan selkeämmin laajan ja yhtenäisen matemaattisen kokonaiskuvan merkitystä heti 

alkuopetuksessa, mikä on myös Varga–Nemènyi-menetelmän perusperiaate. Suomessa 

opetus etenee systemaattisesti aihealueesta toiseen, kun taas Unkarissa edetään spiraalipe-

riaatteen mukaisesti, jolloin samat sisällöt toistuvat laajentuen ja syventyen. Molemmissa 

maissa ongelmanratkaisua korostetaan, joka tosin vain Unkarissa on erillinen sisältöalue. 

Suomen opetussuunnitelma on arviointiorientoitunut, kun taas Unkarin opetussuunnitelma 

on kehittämisorientoitunut. Lisäksi Unkarissa korostetaan kulttuuritaustaa ja luovuutta 

enemmän kuin Suomessa. Eräs opetussuunnitelmien yhtäläisyys on viiden esitysmuodon: 

todellisuus, välinemallit, puhuttu kieli, piirretyt kuviot ja kirjoitetut symbolit, esiintyminen 

opetussuunnitelmissa. (Tikkanen 2008a.) 

On itsestään selvää ja jo tässäkin tutkimuksessa havaittua, että toiminnallinen matematii-

kan opetus ei ole vain unkarilainen keksintö, vaikka siellä sen merkitys onkin ymmärretty 

menestyksekkäin tuloksin. Myös Suomen perusopetuksen ja tässä kohtaa erityisesti al-

kuopetuksen virallisten tavoitteiden näkökulmasta käytännönläheisyyttä on korostettava 

matematiikanopetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa matematiikan 

kohdalla korostetaan (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 158):  

Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan koke-

muksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arki-

päivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa mate-

maattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. 

Tätä tutkimusta varten on syytä katsastaa vuosiluokkien 1-2 osiota Suomen perusopetuksen 

opetussuunnitelmasta matematiikan kohdalta myös matematiikan ydintavoitteiden ja tär-

keimpien sisältöjen osalta. Vuosiluokilla 1-2 matematiikan opetukselle on annettu kolme 
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ydintehtävää: 1) matemaattisen ajattelun kehittäminen, 2) keskittymisen, kuuntelemisen ja 

kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä 3) kokemusten hankkiminen matemaattisten kä-

sitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2004.) 

Keskeisinä sisältöinä vuosiluokilla 1-2 opetetaan luvuista ja laskutoimituksista lukumäärä, 

-sana ja numerosymbolit, tutkitaan lukujen ominaisuuksia vertailemalla sekä vertailusym-

boleja oppien, luokittelemalla, järjestämällä, hajottamalla ja kokoamalla, sekä opetellaan 

eri laskutapoja konkreettisilla välineillä. Suositeltuja välineitä ovat palikat ja kymmenjär-

jestelmävälineet, lukusuora, paperi ja kynä. Lisäksi päässälasku mainitaan. Kertolaskuun ja 

–tauluun jo syvennytään, mutta jakolaskua sekä murtolukua avataan vasta konkreettisin 

välinein. Lisäksi opetellaan kymmenjärjestelmän periaate. Algebrassa tutustutaan kuvien 

kautta säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkemiseen. Lisäksi tehdään 

yksinkertaisia lukujonoja. Geometriassa havainnoidaan, nimetään ja kuvaillaan ympäröi-

vän tilan ja ympäristön avaruudellisia suhteita ja geometrisia muotoja. Tavoitteena on op-

pia tunnistamaan, selostamaan ja nimeämään kaksi- ja komiulotteisia geometrisia muotoja. 

Lisäksi näitä tulee oppia tekemään, piirtämään ja jäljentämään. Geometrisista peruskäsit-

teistä tulee oppia seuraavat: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma. Peilaami-

seen ja suurennoksiin tutustutaan pintapuolisesti.  Mittaamisen osalta ydinasiana on oppia 

mittaamisen periaate. Samalla opitaan käsitteitä pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja 

hinta, sekä niiden tärkeimpiä yksiköitä. Lisäksi opetetaan käyttämään mittavälineitä ja ar-

vioimaan mittauksia. Viimeisenä sisältöalueena on tietojen käsittely ja tilastot, johon kuu-

luu tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen, yksinkertaisten taulukoiden ja dia-

grammien lukeminen sekä koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) 

Kinnunen ja Vauras argumentoivat, että Suomessa perinteisesti toteutetulla matematiikan 

opetuksella oppilaat toki oppivat matemaattisia merkitsemistapoja, laskuoperaatioita ja 

algoritmeja sekä niiden sääntöjä, mutta niiden perimmäinen ja konkreettinen ymmärtämi-

nen jää puutteelliseksi. Tavoitteena tulisi olla se, että oppilaat voisivat oppia kohtaamaan 

matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja joustavasti ja strategisesti. (Kinnu-

nen & Vauras 1997.) Suomalaista perusopetusta on kuvailtu oppikirjakeskeiseksi. Syitä 

tälle oppikirjakeskeisyydelle voivat olla esim. kirjallista opetusta korostavat traditiot, stan-

dardoidun opetussuunnitelman painotus ja tasa-arvon tavoittelu yhdenmukaisuudella eli 
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asettamalla kaikille oppilaille yhteinen oppimateriaali eli sama oppikirja, jonka pohjalta 

opitaan.  (Kauppila & Tenkanen 2008.) 

Ikäheimo (1995) näkee, että eräs ongelma on pitkään vaivannut suomalaista matematiikan-

opetusta. Tämä on opettajan koululaisena oppiman mallin siirtäminen seuraavalle sukupol-

velle. Esimerkiksi luokanopettajat ovat itse oppineet vain mekaanisesti suorittamaan lasku-

toimituksia omana kouluaikanaan ja täten sysäävät omat oppilaansa tekemään samoin. Pa-

himmassa tapauksessa tämän käytännöstä irrallisen ja teoreettisen opetuksen jälkeen oppi-

laille jää tunne, että heitä ei ole edes opetettu. Tapauksessa, jossa omakohtaista oivallusta 

ei synny, oppilas sulkee korvansa opettajan teoreettiselle opetukselle ja tulkitsee, ettei 

opettaja edes opeta. (Ikäheimo 1995) Opetuksen tapahtuminen edellä esitetyllä tavalla ta-

pahtuu siis siksi, koska opettajan ajatukset matematiikasta, ja sen opetuksesta ja oppimises-

ta vaikuttavat suoraan heidän käsityksiinsä siitä, että mitä tulee opettaa ja miten. (Brands-

ford et al., 2004.) Historialliset opetuksen ja sen arvopohjan kehitykset heijastelevat nyky-

aikaisissa opetusmenetelmissä ja -tyyleissä, oli sitten kyse Suomesta tai Unkarista. Se on 

eri asia, että miten näitä taustatekijöitä on osattu hyödyntää ja miten niillä on kyetty vah-

vistamaan oppilaiden oppimista.  

Voidaan väittää, että suomalaisessa perusopetuksen arvioinnissa oppilaat saavat liian usein 

palautetta itsestään vain laskijoina – mekaanisina suorittajina. Sanallisista arvioinneista 

puuttuvat matemaattisesti merkittävät toiminnot, kuten mallintaminen, päättely, arviointi, 

mittaaminen ja ongelmanratkaisu. (Tikkanen 2008a.) Arviointi edellyttää mekaanisia suori-

tuksia, ja perinteisissä kirjallisissa arviointitavoissa, eli useimmiten summatiivisissa ko-

keissa, näkyy vain oppilaan kyky laskea mekaanisesti, mikä on hyvin suppea alue koko-

naisvaltaisesta matemaattisesta kompetenssista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa arviointikriteerit asetetaan vasta 2. vuosiluokan lopuksi, mikä on huomioitavaa jo 

ajatellen minun aineistoni sijoittuvan 2. vuosiluokan syyslukukaudelle. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004) 

Perkkilän tutkimus suomalaisten alkuopettajien oppikirjojen käytöstä osoitti, että suoma-

laiset opettajat luottavat matematiikan oppikirjoihin ja uskovat näiden täyttävän myös val-

takunnalliset linjaukset. Opetuksen lähtökohtana on kirjojen sisältö, ei matemaattiset sisäl-

töalueet. Suomessa on siis mahdollista se, että opettaja opettaa matematiikkaa vain mate-

matiikan oppikirjan kautta ymmärtämättä edes sen menetelmällisiä tai sisällöllisiä ulottu-
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vuuksia. Samalla ei ehditä käsittelemään lapsen käsitteiden kehitystä. Yksinkertaisesti kiire 

etenemisessä estää sen, että pysähdyttäisiin arvioimaan oppimista. (Perkkilä 2002.) 

Perkkilän tutkimusten mukaan Suomessa vuosiluokkien 1-6 opettajat ovat oppikirjasidon-

naisempia kuin vuosiluokkien 7-9 opettajat. Oppikirjasidonnaisuus ei yleisestikään johdu 

opetussuunnitelmasta, vaan useimmiten opettajan valinnoista omaa opetusta suunnitellessa. 

Vaikka käytännönläheisyyttä näkyisi niin opetussuunnitelman perusteiden kuin opetusme-

netelmienkin tasolla, niin käytännössä opetus voi olla hyvin abstraktia, mikäli opettaja 

luokkahuonekäytännöt sellaiseksi muovaa. Opettaja luo aina oman luokkahuoneen sisäisen 

opetustyylinsä, mikä helposti urautuu totuttujen ja helppojen käytäntöjen mukaiseksi. 

Opettajan omat uskomukset matematiikkaa, matematiikan opetusta, oppimista ja opetus-

käytäntöjä kohtaan ovat ratkaisevassa asemassa hänen suunnitellessa opetusta ja oppi-

misympäristöä alkuopetuksen oppilaille. Oppikirjan asema oppimisympäristössä muovau-

tuu siis opettajan oman matematiikkakuvan mukaan. (Perkkilä 2002.)  

Varga–Nemènyi-opetusmenetelmä käytettynä suomalaisessa perusopetuksessa pyrkii yhtä-

lailla vastaamaan saman opetussuunnitelman sisältöön ja tavoitteisiin. Edellä esitellyn 

suomalaisen oppikirjojen käyttämisen kulttuurin perusteella opetussisällöllisten tavoittei-

den toteutuminen riippuukin pitkälti oppikirjoista, jotka Varga–Nemènyi-menetelmän koh-

dalla esimerkiksi Kauppilan ja Tenkasen pro gradu –tutkimuksen mukaan rohkaisevat 

konkreettisiin harjoituksiin huomattavasti näkyvämmin kuin perinteiset suomalaiset mate-

matiikan oppikirjat. (Kauppila & Tenkanen 2008) 

Yhteenvetona tälle osiolle todettakoon, että opetuksen luonne määräytyy hyvin holistisesti 

monen tekijän yhteisvaikutuksesta niin Suomessa kuin Unkarissa, tai missä vain. Keskei-

simmät opetukseen ja oppimiskulttuuriin vaikuttavat tekijät ovat siis koulutusjärjestelmä ja 

opetussuunnitelma, historialliset tekijät, kulttuuriset tekijät, matematiikkauskomukset, kas-

vatukselliset näkemykset ja oppikirjakulttuuri sekä, ehkä tärkeimpänä kaikista, opettaja 

itse. Haasteena on se, että opetuksen historialliset perinteet, näkemykset ja kulttuurit hel-

posti siirtyvät sukupolvelta toiselle, eikä opetuskulttuuri päivity vastaamaan ajan tarpeita. 

Suomessa tämä haaste on todellinen ja siitä selviytymisen taso vaihtelee yhtälailla kuin 

näkemykset suomalaisen matematiikanopetuksen hyvinvoinnista, kuten tässä osiossa 

opimme. 
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5 Oppimateriaalit matematiikan alkuopetuksessa 

Tässä osiossa oppimateriaaleja käsitellään kahden pääalueen kautta. Ensiksi pureudutaan 

kirjalliseen oppimateriaaliin, eli pääasiallisesti oppikirjoihin Varga–Neményi-

opetusmenetelmän periaatteiden valossa. Tarkemmin keskiössä on oppikirjat, mikä on 

luonnollinen ratkaisu tutkimukseni aineiston eli opettajan oppaan puolesta. Toiseksi luo-

daan katsaus konkreettisiin toimintamateriaaleihin, jotka ovat erottamaton osa sekä al-

kuopetusikäisen kehitysvaihetta ja oppimistyylejä että Varga–Neményi-opetusmenetelmää.  

Oppimateriaali käsitteenä tarkoittaa opetus- ja oppimistarkoitukseen käytettävää tietoläh-

dettä, jolla on merkitys opetuksessa ja oppimisessa (Räty-Záborszky 2006). Oppimateriaali 

on laaja käsite. Erään jaon mukaan siihen sisältyy kirjallinen oppimateriaali, visuaalinen 

oppimateriaali, auditiivinen oppimateriaali, audiovisuaalinen oppimateriaali ja kinesteetti-

nen oppimateriaali eli todellisuuden esineistä rakentuva materiaali (Määttä 1984).  

Tulevissa kappaleissa on aineistooni ja muihin tieteellisiin lähteisiin pohjautuvia käsityksiä 

kirjallisen oppimateriaalin sekä toimintamateriaalien käytöstä erityisesti alkuopetuksen 

matematiikan opetuksessa. 

5.1 Oppikirjat oppimateriaalina ja niiden asema Varga–Neményi-menetelmässä 

Oppikirja on yleisin käytetty oppimateriaali perusopetuksessa. Käsitteenä oppikirja on ope-

tus- ja oppimistarkoitukseen laadittu teos, joka käsittelee jotakin oppialaa. Oppikirjoja kut-

sutaan usein koulukirjoiksi. Lähtökohtaisesti jokaiselle koulun oppiaineelle on omat oppi-

kirjansa. Oppikirjat luokitellaan mm. luokka-asteiden, tasojen ja tavoitteiden mukaisesti. 

Hyvän oppikirjan määrittely ei ole helppoa, sillä käsityksiä hyvästä oppikirjasta on yhtä 

paljon kuin on opettajia, oppilaita ja vanhempiakin. Pääpiirteisesti hyvässä oppikirjassa 

tiedonalan käsitteet, käsitejärjestelmät, lainalaisuudet ja teoriat sekä niihin tukeutuminen 

jäsentyvät hyvin. (Räty-Záborszky 2006.) 

Tietotekniikan jatkuvasta yleistymisestä huolimatta painetut oppikirjat ovat säilyttäneet 

merkittävän aseman suomalaisessa perusopetuksessa. 1980-luvulle asti kouluhallitus tar-

kisti oppikirjojen käsikirjoitukset ja antoi kirjalle painatusluvan ainoastaan, jos opetuksen 
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perusmallista johdetut kriteerit täyttyivät. Näitä kriteerejä ohjasi ylimpänä determinanttina 

käytössä oleva opetussuunnitelma, toiseksi koulun ja opettajan tasolla tehtävä opetuksen 

suunnittelu, ja kolmanneksi opetustapahtuma. Sittemmin oppikirjojen suhteen kunnat, kou-

lut ja opettajat ovat saaneet suurempia vapauksia, vaikka opetussuunnitelma ja muut valta-

kunnalliset säädökset antavat opetukselle ja materiaaleille kehykset. Toki kirjat edelleen 

arvioidaan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja toki käyttäjien toimesta. (Perkkilä 2002.)  

Oppikirjat Varga–Neményi-menetelmässä asetetaan kuuluviksi matematiikan oppimisen 

”abstraktille tasolle”, jonne siirrytään vasta opittavan asian perusteellisen konkretisoinnin 

jälkeen viimeisenä osana abstraktion tietä. Kirjalliset tehtävät siis eivät voi korvata koke-

muksia, opettajaa ja yhdessä työskentelyä. Oppikirjojen pinnallisen ja mekaanisen täyttä-

misen sijaan suositaan työskentelyn laatua. Kirjallisten tehtävien on tarkoitus olla kehitty-

misen ja oppimisen välineitä. Mikäli oppikirjatyöskentely osoittautuu hankalaksi jollekin 

oppilaalle, niin opettaja palaa tämän kanssa konkretisointiin uudelleen ja uudelleen. (Lam-

pinen et al., 2010a.) 

Varga–Neményi-menetelmän mukaisestihan oppitunti ei koskaan rakennu pelkän oppikir-

jan varaan, vaan abstraktiin mennään aina konkretian kautta. Suomenkielisiin menetelmän 

mukaisiin oppikirjoihin liittyen Lampinen (2009) painottaakin, että oppilaan kirjat sisältä-

vät vain pienen osan abstraktion tiestä. Kokemukset hankitaan yhdessä todellisessa maail-

massa. Koettu siirretään paperille kirjoitetuksi matemaattiseksi kieleksi ja kuviksi. Aineis-

tossani, Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaassa, on runsaasti työskentelyehdotuksia juu-

ri käytännöllisen matematiikan sovelluksiin. 

Varga–Neményi-yhdistys ry:n kustantama Matematiikkaa -oppikirjasarja on hyvin poik-

keava muista Suomessa käytettävistä peruskoulun matematiikan kirjoista, niin kuin Kaup-

pilan ja Tenkasen tutkimus tehtävätyyppien ja oppikirjatyöskentelyssä aktivoitavien omi-

naisuuksien osalta osoittaa. Tutkimuksen mukaan tunnetuissa suomalaisissa kirjasarjoissa 

esiintyi alkuopetuksen oppikirjoissa eniten mekaanisia sievennystehtäviä. (Kauppila ja 

Tenkanen 2008) Vaikka ulkoa opetteluun ohjaavat tehtävät edustavat alhaisinta proses-

soinnin tasoa, niin ne ovat edelleen oppikirjoissa hyvin suosittuja. Esimerkiksi aakkosten ja 

kertotaulun opettelussa rutiiniopetus ja ulkoluku ovat yleisesti hyväksyttyjä. (Ahtineva 

2000.) 
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Oppikirjatyöskentelyn määrä ja laatu toki muotoutuvat aina yksittäisissä luokkahuoneissa, 

mutta on oletettavaa, että tiettyyn opetusmenetelmään sitoutuessa sitoudutaan myös sen 

periaatteisiin. Toisaalta edes Varga–Neményi-menetelmä ja sen mukainen oppimateriaali 

ei itsestään luo opetuskäytäntöjä. Esimerkiksi oppikirjalähtöiseen opetukseen urautuneen 

opettajan tulee itse löytää into toiminnalliseen opetukseen, sillä muutoin tämä voi käyttää 

toiminnalliseen opetukseen rohkaisevaakin materiaalia, kuten tässä tapauksessa Varga-

Neményi -menetelmän mukaista materiaalia, menetelmän luonteeseen nähden hyvin abst-

raktisti ja teorialähtöisesti. Tästä huomaamme, että opettajan rooliin kirjallisen oppimateri-

aalin käyttäjänä on syytä luoda katsaus myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

5.2 Toimintamateriaalit oppimateriaalina ja niiden asema Varga–Neményi-

menetelmässä 

Luonnontieteet yleisesti ja matematiikka luonnontieteenä ovat tieteitä, joita ei voida erottaa 

ympäröivästä universumista ja sen lainalaisuuksista. Usein näitä lainalaisuuksia ei voida 

edes oppia ilman konkreettista ymmärrystä. Tässä osiossa käsitellään perusteluja toimin-

tamateriaalien käyttämiselle matematiikan alkuopetuksen kontekstissa. Lisäksi Varga–

Nemènyi-opetusmenetelmän suhdetta toimintamateriaaleihin käsitellään syvällisemmin. 

Samalla paneudutaan toimintamateriaalien tarpeellisuuteen abstraktin käsitteen oppimises-

sa. 

Tutkimuksessani kaikella toiminnallisuudella viitataan luonnollisesti juuri tähän konkreet-

tiin rakentuvaan opetukseen ja konkreettien mallien hyödyntämiseen. Näihin konkreettisiin 

malleihin viitataan tässä osiossa ja koko tutkimuksessani useimmin käsitteellä ”toiminta-

materiaali”. Toimintamateriaalin eli aidon havaintomateriaalin tehtävänä on siis konkreti-

soida ja monipuolistaa opetettavaa ilmiötä (Määttä 1984). Matemaattiset ilmiöt ja lainalai-

suudet ovat luonnollisesti ja mutkattomasti puettavissa konkreettisiksi malleiksi, kuten 

aiemmin tässä tutkimuksessa on jo perusteltu. Esimerkiksi erivärisillä ja – pituisilla väri-

sauvoilla havainnollistetaan kokonaislukujen suhteita ja helpotetaan yksinkertaisia lasku-

toimituksia. Murtolukukiekot sen sijaan pukevat esimerkiksi abstraktin murtoluvun ⅓ vi-

suaalisesti yksinkertaiseen ja selkeään muotoon.  

Englannin kielellä toimintamateriaalista käytetään mm. termejä manipulatives, manipulati-

ve materials tai manipulative aids (Lingren 1990). Manus on latinaa ja tarkoittaa kättä. 
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Tästä huomaamme, että toimintamateriaalin kohdalla puhutaan lähtökohtaisesti käsillä 

tehtävistä toimituksista. Toimintamateriaali on siis oppimateriaali, joka edesauttaa mate-

maattisen totuuden oppimista käytännön kautta. Se tekee oppijasta aktiivisen oppijan, joka 

saa käytännön kokeilujen kautta itse rakentaa omia matemaattisia konseptejaan, jotka 

myöhemmin yhdistyvät olemassa oleviin matemaattisiin totuuksiin. Kun matemaattinen 

ongelma ratkaistaan opetusvälineen avulla, oppija huomaamattaankin rakentaa sillan abst-

raktin ja konkreettisen matematiikan välille. (Tikkanen 2008a.)  

Toimintamateriaaleilla työskentely on matematiikkaa konkreettisimmillaan ja ongelman-

ratkaisua. Matemaattisia ongelmia siis on huomattavasti helpompaa ratkaista käytännön 

materiaalien avulla. Aiemmin tutkimuksessani esitettiin ongelmanratkaisuprosessin muoto 

eli prosessi sisältää ongelmaan orientoitumisen, ongelman työstämisen, ongelman ratkai-

semisen sekä ratkaisun tulkinnan. (Haapasalo 1997.) Kaikki nämä vaiheet saadaan puettua 

toimintamateriaaleilla esitettäviksi.  

Varga–Nemènyi-opetusmenetelmän mukaisessa opetuksessa käytetään paljon toimintama-

teriaaleja. Tämän menetelmän mukaisessa alkuopetuksessa toimintavälineet eivät ole vain 

irrallisia objekteja, jotka tarvittaessa kaivetaan esiin luokan säilytystiloista. Sen sijaan aja-

tuksena on, että jokaisella oppilaalla on käytössään oma ”työkalupakki”, jossa on tarvitta-

vat laskemista ja oppimista auttavat toimintavälineet. (Näätänen 2001.) Toimintamateriaali 

on lähtökohtaisesti tarpeellinen juuri siihen asti, kun lapselle on rakentunut riittävän vahvat 

mielikuvat ja konseptit aihepiiriä koskevaan matemaattiseen ajatteluun (National Research 

Council [NRC] 2009). Myöhemmin jo opittua voi tosin uudelleen kokeilla, todentaa ja 

kyseenalaistaa toimintamateriaaleilla.  

Varga–Nemènyi-menetelmän mukaisessa opetuksessa materiaalien kanssa vallitsee luo-

vuuden vapaus, eli välineitä voi luoda kullekin oppimistilanteella ja jo olemassa olevista 

objekteista voidaan luoda esimerkiksi loogisia sarjoja. Valmiita Varga–Nemènyi-

opetusvälineitä hyödynnetään toki aina kuin näin hyväksi nähdään. Välineitä ei toki käyte-

tä satunnaisesti ja puuhastelupohjalta, vaan toiminnalla on aina oppimispohjainen päämää-

ränsä. Opettajan tehtävänä Varga–Nemènyi-menetelmässä on nimenomaan keksiä ja var-

mistaa toimintavälineille monipuolisia aktiviteetteja. (Tikkanen 2008a.) Eritasoisilla oppi-

misvälineillä voidaan myös tehostaa eriyttämistä ja tukiopetusta. Motiivina tällaiselle työs-
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kentelylle voidaan nähdä se, että ”tutkimusten mukaan oppilaan omien kokemusten kautta 

rakentuneet mallit ja käsitykset ovat pysyviä.” (Ilmavirta 2003, 23.) 

Materiaalien käyttämistä ja niillä saavutettavien oppimistulosten maksimoimista edesauttaa 

järkevä järjestys materiaalin käyttämisessä. Psykologi P. J. Galperinin (1902–1988) teoria 

ulkoisen materiaalin tarpeellisuudesta sisältää viisivaiheisen kehityskulun toiminnalliselle 

oppimiselle, joka on samalla teoria järkiperäiselle toimintamateriaalien käyttövaiheille. Sen 

mukaan materiaalien käyttöön sisältyy 5 vaihetta. Lyhyesti esitettynä vaiheet ovat seuraa-

vat: 1) Orientoitumisvaihe, 2) Materiaalinen vaihe, 3) Puhuttu vaihe, 4) Sisäisen puheen 

vaihe, 5) Sisäistynyt vaihe. (Kivelä & Erämaa-Lätti 2000; Lindgren 1990.) Galperin koros-

ti materiaalisten vaiheiden välttämättömyyttä, jotta oppimista voi tapahtua. Perusteena ma-

teriaaliselle toiminnalle on se, että kaikki uusi henkinen toiminta vaatii sisäistyäkseen 

konkreettista harjoitusta. (Kivelä & Erämaa-Lätti 2000.) Galperinin teorialla, yleisellä on-

gelmanratkaisuteorialla ja Varga–Neményi-menetelmällä on ilmeisiä yhteyksiä. 

Toimintamateriaalilla edesautetaan usein juuri uuden asian oppimista tai uusiin käsitteisiin 

syventymistä. Orientoituminen tarvittavaan käsitteistöön ja käytettäviin aiempiin tietoihin 

on tärkeää, jotta lapsi alkaa heti työskennellä materiaalilla tarkoituksenmukaisesti. Jo heti 

käytännön työskentelyn aluksi eli orientoitumisessa omaksutaan uusi toiminto, tarvittava 

käsitteistö ja ratkaistavan matemaattisen ongelman muoto. (Ikäheimo 1995.) Opettajalta 

vaaditaankin selkeä suunnitelma harjoituksen oppimistavoitteista, oppilastuntemusta ja 

onnistuneita hypoteeseja, jotta materiaaliin on mielekästä orientoitua ja sillä työskentely on 

mielekästä (Van de Walle 2006). 

Oppiminen tulee kasvattajan tai opettajan näkökulmasta nähdä sekä yksilöllisenä että yh-

teisöllisenä tapahtumana (Brotherus et al., 1999). Kyky työskennellä individuaalisti oppi-

misvälineen kanssa on keskeinen työskentelyn tavoite, vaikka usein oppiminen tehostuukin 

yhteisöllisessä työskentelyssä. Oppimisvälineiden käyttäminen sosiaalisessa tilanteessa on 

hyvin hedelmällinen lapsen oppimisen kannalta. Kun lapsi työskentelee välineen kanssa, 

hän ajattelee ääneen ja samalla antaa toisille työskentelijöille ohjeita välineiden käyttämi-

seen. Näin käsitteiden ymmärtäminen tapahtuu sekä konkreettisesti työskentelemällä että 

keskustelemalla, eikä käsitteiden symboliesitykseen tarvitse tässä vaiheessa puuttua vielä 

lainkaan. (Ikäheimo 1997.) Galperinin mukaan materiaalilla työskennellessä konkreettinen 
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työskentely on siinä vaiheessa matemaattisesti kielennettyä puhetta tärkeämpää (Ikäheimo 

1995, 12). 

Toiminnallisessa oppimisprosessissa keskustelu on luonnollinen jatkumo itsenäiselle tai 

yhteisölliselle toimintavälineen käyttämiselle. Toiminnalliset aktiviteetit usein perustuvat 

liikeaistiin sekä tunto- ja näköaistiin. Neljäs aistimme eli kuuloaisti on tärkeä, kun reflek-

toimme oppimaamme eli puhumme siitä. Keskustelu siis on äärettömän tärkeä osa oppi-

misprosessia. Puhe rekisteröityy ajatuksiimme ja keskustelun jälkeenkin jäämme reflek-

toimaan ja ajattelemaan kuulemaamme hiljaa pään sisällä. (Räty-Zaborsky 2006.) Galperi-

nin teorian mukaan opettajan ohjaamaa keskusteluvaihetta seuraa nimenomaan tämä sisäi-

sen puheen vaihe, jonka edesauttamana oppimisvälineellä toteutettu toiminta tulee lapselle 

niin sisäistyneeksi, että tämä pystyy tuottamaan ajatuksia aihepiiristä jo puhetta nopeam-

min. Ryhmässä puhe on siis ikään kuin vasta ajatusten hahmottelua. (Ikäheimo 1995.) 

Symbolisen esityksen vaihe on niin ikään tärkeä, eli puhuttukin unohtuu helposti, jos sitä ei 

kirjata matematiikan kielellä esimerkiksi oppikirjaan. Varga–Neményi-menetelmässä abst-

raktion tien viimeisessä vaiheessa konkreetin kautta opittu siirretään matematiikan kielelle, 

eli matemaattisiksi symboleiksi, kuten numeroiksi.  

Yhteenvedoksi tälle osiolle voidaan väittää, että Varga–Nemènyi-menetelmän mukaisessa 

matematiikan opetuksessa ja yleisesti kaikessa matemaattisessa toiminnassa hedelmällisiä 

oppimistuloksia, järkiperäistä ongelmanratkaisua ja mielekästä matemaattista tutkimista ei 

voida täysimääräisesti saavuttaa ilman konkreettisia kokemuksia, joita mallinnetaan toi-

mintamateriaaleilla. 
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6 Opettajan rooli Varga–Neményi-menetelmän mukaan 

Molemmat tutkimusongelmani pureutuvat opettajaan. Niissä siis tutkitaan sitä, että miten 

opettajaa ohjataan toteuttamaan Varga–Neményi-menetelmän mukaista opetusta ja sitä, 

että miten opettajaa ohjataan erityisesti toiminnallisten harjoitusten tekemiseen Opettajan 

tienviitta 2a-opettajan oppaassa. Tutkimuksessani on siis perusteluja tälle osiolle, jossa 

ensin käsitellään opettajan roolia yleisesti opetustyössä Varga–Neményi-

opetusmenetelmän mukaan ja myöhemmin opettajaa oppikirjojen käyttäjänä. 

6.1 Opettaja opetustyössään 

Luokanopettajan työ on sekä opettamista että kasvattamista. Opetus itsessään on hyvin 

laaja käsite. Sen yhteydessä on erotettava preinteraktiivinen, interaktiivinen ja postinterak-

tiivinen vaihe. Interaktiivisessa vaiheessa on perinteisesti erotettu opettaminen ja oppimi-

nen. Nämä ovat molemminpuolisia prosesseja, eli lähtökohtaisesti opettaja opettaa ja oppi-

las oppii, mutta vastavuoroisesti roolit voivat vaihtua niin, että opettaja oppii ja lapsi opet-

taa. Lisäksi oppimista tapahtuu opettamisesta huolimatta. Opettajan rooli oppimisproses-

sissa on silti tärkeä, koska tämä ohjaa, edistää ja mahdollistaa oppimista. (Brotherus et al., 

1999.) Kasvatuksellisessa eli pedagogisessa näkökulmassa matematiikka oppiaineena tar-

koittaa matemaattista ajattelua opettamisen ja opetussuunnitelman näkökulmasta (Kauppila 

& Tenkanen 2008). 

Opettaminen ja lapsen oppiminen ovat läheisessä yhteydessä, vaikka olemmekin jo oppi-

neet, että lapsi oppii myös itsenäisesti. Vygotsky on kuvannut lapsen oppimisprosessia 

kolmella pääkohdalla. Ensimmäinen väite on, että lapsi osaa tehdä myöhemmin yksin ja 

itsenäisesti sen, minkä hän ensin tekee yhdessä opettajan tai taitavamman kanssa. Toinen 

väite on, että aluksi opettajan tulee ottaa vastuu lapsen oppimisesta asettamalla tavoitteita, 

suunnittelemalla, arvioimalla ja kiinnittämällä lapsen huomion oikeisiin asioihin. Kolmas 

väite on, että opettajan antaessa vähitellen vastuuta oppimisesta lapselle itselleen, tämä 

sisäistää kyseisen säätelymekanismin ja lopulta pystyy itsenäisiin suorituksiin ilman opet-

tajan apua. (Brotherus et al., 1999.) Vargan ajatukset yhdistyvät erityisesti Vygotskyn 

kolmanteen väitteeseen.  
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Kuten jo edellä on esitetty; ”Opettaja ja matematiikan opetus” on Varga–Neményi-

opetusmenetelmän seitsemäs pääkohta. Menetelmä antaa opettajalle selkeät ohjeet ja suun-

taviivat, jotta tämän opetus seuraisi menetelmällisiä periaatteita mahdollisimman autentti-

sesti. Ensinnäkin opettajan tulee jatkuvasti kouluttaa itseään, valmistella opetustaan ja jär-

jestää mahdollisuuksia luovalle ja toiminnalliselle matematiikalle luokkahuoneessaan. Li-

säksi opettaja kykenee itsenäisiin päätöksiin ja on kauaskatseinen ja pitkäjänteinen kasvat-

taessaan oppilaitaan matemaattisesti. Hyvä opettaja luo myös itse, eli askartelee ja valmis-

telee oppimateriaaleja. Oppilaiden ilmaisu on otettava vakavasti ja siihen tulee mukautua 

puhumalla yhtenevää matemaattista kieltä, sallimalla keskustelun, johdattamalla oppilaita 

matemaattisten totuuksien äärelle ja rakentamalla niitä omakohtaisten kokemusten pohjal-

le. Lisäksi opettajan tulee huomioida eritasoiset oppijat eli varata oppilaille kykyjen mu-

kaisia tehtäviä. Kaikki tämä edellyttää hyvää oppilastuntemusta, mitä menetelmän mukaan 

saa paremmin seuratessa oppilaiden konkreettista toimintaa, jota tämä harjoittaa joko yksin 

tai ryhmissä, kuin opettamalla opettajan pöydän takaa. Kaikki tämä vaikuttaa työläältä, 

mutta vastuuntuntoisesti työnsä hoitavalla opettajalla on joka tapauksessa työtä ja haastetta 

menetelmässä kuin menetelmässä ja oppiaineessa kuin oppiaineessa. (Tikkanen 2008a.) 

Koska Varga–Neményi-menetelmän mukainen matematiikan opetus on sosio-

konstruktivistista, niin opettajan tärkein tehtävä on ohjailla oppilaan matemaattista kasvua 

siten, että kaikki uusi oppiminen rakentuu aiemmin opitun varaan, linkittyy konkreettiseen 

ympäristöön ja on yhteisöllistä. (Lampinen & Korhonen 2010) Alkuopetuksessa työskente-

levän luokanopettajan on siis täytynyt selvittää lapsen taustoja, varhaiskasvatushistoriaa ja 

tutustua lapsen kehityksen vaiheisiin. 

Varga (1976) uskoi, että opettajan innokkuus matematiikkaa kohtaan tarttuu oppilaisiin. 

Innokkuutta opettaja voi Vargan mukaan harjoittaa esittämällä mielekkäitä matemaattisia 

pulmia ja paradokseja, olemalla sopivan huumorintajuinen matematiikan suhteen ja ylläpi-

tämällä perinteikkäitä ongelmanratkaisutehtäviä, jotka ideaalissa tilanteessa ovat kulkeneet 

sukupolvelta toiselle. Matematiikan yhteisöllisyys ja käytännönläheisyys korostuvat Var-

gan ajatuksissa, eikä hän halua ajatellakaan opettajaa, joka hylkää nuo fundamentaalit piir-

teet matematiikkakasvatuksesta.   

Nemènyi (2010) toteaa opettajan roolin muuntuneen Varga–Neményi-menetelmässä kau-

askin perinteistä. Opettaja ei ole enää ensisijainen tiedon lähde matematiikan opetuksessa. 
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Tiedonsiirron sijaan opettaja rakentaa motivoitumista ja hyvää ilmapiiriä. Näiden lisäksi 

myös työskentelyn ohjaaminen ja tarkistaminen kuuluvat opettajan tehtäviin. 

Varga–Neményi-menetelmässä kannustetaan opettajaa olemaan kiireetön, kärsivällinen ja 

seikkaperäinen. Opetuksen tulee edetä loogisesti aiemmin opitun pohjalle ollen jatkuvasti 

tavoitteellista. Opettaja suosii kertausta ja onnistumisen kokemisen tarjoamista oppilail-

leen. Työn onnistuminen mitataan lasten menestyksen mukaan, eli heidän taitojen ja kyky-

jen kehittymisen mukaan, eikä edettyjen oppikirjasivujen mukaan. Opettajajohtoisessakin 

opetustilanteessa opettaja on enemmän johdattelijan ja kyselijän roolissa. Keskeisintä on 

antaa jatkuvasti oppilaille oivaltamisen ja keksimisen mahdollisuus silloinkin, kun siihen 

kuluu enemmän aikaa. (Lampinen et al., 2010a.) 

Ideaalissa tilanteessa Varga–Neményi-opetusmenetelmää toteuttava opettaja tuntee oppi-

laittensa erityispiirteet ja käyttämänsä opetusmenetelmän mahdollisimman hyvin. Tällöin 

opetus ei voi olla oppikirja- ja oppimateriaalilähtöistä, vaan se on oppilaslähtöistä. Ope-

tusmenetelmä on silloin työkalu, jolla saadaan opetus vastaamaan yksilöoppilaan tarpeita. 

Briggsin (2005, 31) mukaan kaikki opetuksen suunnittelu kysyy opettajalta ammattitaitoa. 

Silti on mahdollista suunnitella opetus onnistuneesti vastaamaan jokaisen tarpeita tasaver-

taisesti jokaisen oppilaan kohdalla. Otollisessa asetelmassa jokainen oppilas saisi yksilötu-

kea aikuiselta ja samaan aikaan vertaisryhmätukea oppilastovereiltaan, jolloin muodostuisi 

vahvan ja itsenäisen oppijan identiteetti (Briggs 2005). 

Olemme oppineet, että opettajan tulee Varga–Neményi-menetelmän mukaan kouluttautua 

jatkuvasti matematiikan opetuksessaan. Kouluttautuminen alkaa toki pätevyyden hankki-

misesta, eli opettajakoulutuksesta. Varga (1976) korosti opettajankoulutuksen roolia suh-

teessa luokkahuoneessa tapahtuvaan matematiikan opetukseen. Koulutuksen päämääränä 

tulisi olla sellaisten matematiikkakasvattajien valmentaminen, jotka tuovat koulumaailmas-

sa matematiikan moninaisuuden innostavasti esiin. Opettajakoulutus ei kuitenkaan ole ai-

noa koulukulttuuriin vaikuttava elementti, koska esimerkiksi opetussuunnitelmat, teknolo-

gian kehitys ja yhteiskunnalliset muutokset muovaavat koulukulttuuria. (Varga 1976.) 

Opettajankoulutuksessa on keskeistä olla balanssi siinä, että miten paljon matematiikkaa 

opiskelijalle tarjotaan ja millaista tuon matematiikan tulisi olla. Mahdollisesti kaikkia ala-

koulun oppiaineita opettavalta opettajalta ei voida odottaa täydellistä omistautumista tai 
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erikoistumista matematiikkaan. Tämä ei Vargan mukaan ole ongelma, sillä keskeistä on, 

että koulutus ohjaa matematiikan sekä lapsen ymmärtämiseen ja rakastamiseen. Aineopet-

tajan ansa onkin, että opetettavasta aineesta tulee itse tarkoitus. (emt.) Täten alakoulun 

opetus, tässäkin kohtaa, on ennen kaikkea pedagogista työtä, eikä tiedonsiirtoa. Toki tiedot 

ja taidot ovat erinomaisia työkaluja opettajalle, mutta opetuksen kohde on sen sisältöjä 

arvokkaampaa.  

Opetus tapahtuu käytännössä poikkeuksetta suljetun luokkahuoneen sisällä, missä opetuk-

sen vastuu on viimekädessä opettajalla eikä opetusmateriaaleilla tai –menetelmillä. Opetta-

jan tulisi siis aina kehittää opetustaan ja olla tarvittaessa valmis muuttamaan toimintatapo-

jaan. Opetussuunnitelma tai -menetelmä on siis opettajan väline, joka ei itsessään voi 

muuttaa tämän opetusmetodeja riippumatta siitä, että tapahtuuko opetus Suomessa vai Un-

karissa. On siis järkeenkäypää, että Varga–Neményi-menetelmä ja aineistoni menetelmän 

mukaisena oppimateriaalina rohkaisee opettajaa jatkuvaan henkilökohtaiseen oppimiseen 

ja tutkimiseen. 

6.2 Opettaja opettajan oppaan ja oppikirjan käyttäjänä 

Opettajan tienviitta 2a:n tai minkä tahansa opettajan oppaan käyttäjänä opettajalla on täysi 

valta käyttää ja tulkita kirjaa omien tulkintojen ja valintojen mukaisesti. Tämä prosessi ei 

kuitenkaan ole aina tietoista, vaan lukuiset seikat vaikuttavat siihen, mitä opettaja vastaan-

ottaa opettajan oppaan sisällöstä. Siksi tämän osion teoreettisiin näkemyksiin on syytä pe-

rehtyä, jotta tutkimuksessani osoitetaan yksilöopettajan subjektiivinen rooli opettajan op-

paan käyttäjänä.  Täten pintapuolinen katsaus kirjallisuustutkimukseen on tutkimustyössäni 

aiheellista. 

Kirjallisuustutkimus eli kirjallisuuskritiikki ei ole selvää tai yhtenäistä toimintaa, mutta sitä 

yhtenäistää sen päämäärä, eli kirjallisten tuotteiden valaiseminen ja kirjallisten kysymysten 

oikeanlaisen arvioinnin vieminen mahdollisimman päteväksi. Tutkimus on yksistään kirjal-

lista vain, kun tutkitaan pelkästään sanallisten merkkien rakennelmia. Heti kun alamme 

tutkia ja pohtia merkkien merkityksiä, niin lisäämme tutkimukseemme teologiaa, filosofi-

aa, etiikkaa, sosiologiaa ja loputtomia muita aspekteja.  Mikään tuotettu kirjallinen kritiikki 

ei ole lopullista, vaan on sidoksissa kontekstiinsa ja altis muutoksille. (Hough 1971.) 
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Lukija-orientoitunut teoria on siis kirjallisuustutkimuksen alalaji, joka keskittyy lukijaan ja 

lukemisprosessiin. Lukijaorientoituneessa teoriassa lukija nähdään aktiivisena merkityksen 

rakentajana lukiessaan tekstiä. Tätä tutkimusmuotoa on käytetty runsaasti tutkittaessa 

kuinka oppilaat käyttävät tieteellisiä oppikirjoja, mutta vähemmän matematiikan kohdalla. 

Lukija-orientoituneen teorian subjektiivinen epistemologia integroi tulkinnan tutkimisen 

tulkintakokemuksiin. Tässä epistemologiassa on kaksi keskeistä oletusta, jotka ovat (1.) 

tekstin käsittäminen todellisena objektina ollen ulkoinen lukijan mielestä ja (2.) lukijan 

reaktiot ja vastaukset tekstiin. Tässä tutkimusmuodossa tarvitsee huomioida teoreettiset 

viitekehykset laajasti. Esimerkkejä näistä perspektiiveistä ovat lukijan edustama lukijakun-

ta, yhteisö, jossa lukeminen tapahtuu (paikka), lukemisen ajankohta ja muut olosuhteet. 

(Weinberg & Wiesner 2010.)  

Kontekstidisonnaisesta lukemisesta puhuu myös Jakobsonin kielellisen kommunikaation 

malli (ks. Kuva 3.), joka havainnollistaa kirjoittajan ja lukijan kohtaamista. Kirjoittaja ei 

ole koskaan välittömässä kontaktissa lukijaan, vaan heidän välillään on tulkintoihin vaikut-

tavia muuttujia. (Selde, Widdowson, Brooker 2005.) Tässä näemme yhteyden aiemmin 

esitettyihin Houghin (1971, 16) ajatuksiin siitä, että mikään kirjallisuuden tulkinta tai kri-

tiikki ei ole absoluuttista ja lopullista vaan aina kontekstisidonnaista.   

 

 

Kuva 3. Jacobsonin kielellisen kommunikaation malli. Teoksessa Selden, R. Widdowson, 

P. & Brooker, P. (2005).  A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. Fifth editi-

on.  Malaysia, PJB: Pearson Education Limited.. s. 45.  

Kirjallista tuotosta analysoidessa tulee ottaa huomioon sekä tekstin ominaisuuksia että lu-

kijan ominaisuuksia ja niiden riippuvuussuhteita. Kun yleisellä tasolla tarkastelemme luki-

jaa, niin voimme todeta lukijan olevan aina vapaa itse päättämään, että mitä tekstuaalisia 
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tasoja tämä tahtoo lukiessaan aktivoida ja mihin tekstin koodeihin tämä tahtoo vastata. 

Teksti itsessään voi toimia avoimena tai suljettuna riippuen sen semioottisista ominaisuuk-

sista. Esseesarjassa “The Role of the Reader” (1985) Umberto Eco argumentoi, että avoi-

met tekstit (esim. runot) antavat lukijan osallistua merkityksen muovaamisen, kun taas 

suljetut tekstit (dekkarit, sarjakuvat ym.) ennalta määräävät lukijan reaktiot.   (Eco 1985.)  

Aina ennen kuin voimme tutkia merkityksiä, joita lukija rakentaa, tai teorioida mallin, jon-

ka mukaan tämä niitä rakentaa, niin meidän tulee kysyä, että ”kuka lukija on?”. Todellinen 

tekstin lukija ei välttämättä ole sama kuin kuviteltu tekstin “vastaanottaja”. Erityisesti kau-

nokirjallisuudessa on yleistä, että teksti on suunnattu kirjoittajan kuvittelemalle vastaanot-

tajalle, mutta lukijakunnasta kaikki eivät osu yhteen tuon kuvitelman kanssa; esim. keski-

luokkainen mies voi lukea yläluokkaiselle naiselle suunnattua runoutta. (Selde et  al., 2005, 

48.) Matematiikan opettajanoppaassa kieltämättä sekä kuviteltu vastaanottaja että lukija 

täsmäävät, eli opettaja käyttää opettajalle suunnattua kirjaa. Tosin kirjoittaja on saattanut 

kuvitella tietynlaisen opettajan, mikä ei ehkä täsmää lukijaan eli kuvitelmasta poikkeavaan 

opettajaan. 

 

Usein matematiikan opettajat uskovat oppikirjojen potentiaaliin matemaattisten ideoiden ja 

käsitysten kehittäjinä. Matematiikan oppikirjoissa opetetaan keskeisiä konsepteja ja anne-

taan innovatiivisia malleja auttamaan oppilaita pääsemään haluttuun oppimistulokseen. 

Aikuinen ja lapsi lukevat kirjojen sisältöjä eri tavalla ja samoin tekevät jo sisällöt oppinut 

henkilö ja vasta sisältöjä opetteleva henkilö. Opettaja näkee helpommin kirjojen esitystavat 

mielekkäinä, mutta oppilaille oppikirjojen lukeminen tehokkaina oppivälineinä tuottaa 

usein hankaluuksia. (Weinberg & Wiesner 2010.) Varga–Neményi-menetelmän periaattei-

den mukaan oppikirjoja ei sokeasti seurata, vaan sekä opettaja että oppija on luvallinen 

käsittelemään kirjoihin painetun tiedon kokemansa ja oppimansa konkretian kautta. Silti 

Varga–Neményi-yhdistys ry:n itsekriittisyyttä oppikirjan/opettajan oppaan tuottajana voi-

daan haastaa, sillä itse menetelmää voidaan pitää ”suurena ideana”, joka voitaisiin asettaa 

opettajalle ja oppilaalle ilman muuta toimivana valintana matematiikan opetukselle.  

Matemaattiset oppikirjat edustavat usein suljettua tekstiä, koska ne antavat lukijan päätel-

mille hyvin rajoitettuja mahdollisuuksia. Oppikirjat pyrkivät ohjaamaan oppijan jokaista 

askelta pitkin suunniteltua matematiikan oppimista. Tiettyjen lukijatyyppien kanssa tämä 
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herättää ongelmia, etenkin koskien lukijaa, joka uskaltaa etsiä vaihtoehtoisia lähestymista-

poja matemaattisiin päätelmiin. (emt.) Tämä johtaa meidät tarkastelemaan lukijatyyppejä. 

Lukija-orientoituneen teorian mukaan lukijan ja tekstin vuorovaikutussuhteen perusteella 

voidaan jaotella lukijoita ryhmiin, jotka määrittelevät lukijan ominaisuuksia. ”Tavoiteltu 

lukija” (intented reader) kuvaa sellaista lukijaa, joka kirjoittajalla oli mielessä, kun tämä 

kirjoitti. ”Implisiittinen lukija” (implied reader) omaa tavoiteltua lukijaa monipuolisempia 

ominaisuuksia lukijana mm. tehden tekstistä rohkeammin tulkintoja.. ”Empiirinen lukija” 

(empirical reader) on se lukija, joka oikeasti sekä lukee että soveltaa tekstiä sellaisenaan.  

(emt.) 

Yhdistäessä lukija-orientoituneen teorian aineistooni, eli Opettajan Tienviitta 2a-opettajan 

oppaaseen, huomataan, että opettajalta lukijana odotetaan avoimuutta ja optimistisuutta 

oppaan puolesta. Opas tunnistaa alakouluopetuksen realiteetit, kuten kiireen, mutta motivoi 

opettajaa reilusti panostamaan matematiikan opetukseen. Varga–Neményi-menetelmän 

mukaista on tutkia konkreettisesti tosielämässä annetut ohjeet eli opas antaa opettajalle 

mahdollisuuden toimia empiirisenä lukijana. Toki oppaan kirjoittajat ovat saattaneet kuvi-

tella tavoitellun lukijan, koska opas on kirjoitettu tavallaan tyhjentäväksi ja hyvin informa-

tiiviseksi sekä tietysti nimenomaan juuri perusopetuksen alkuopetuksessa työskentelevälle 

opettajalle. 
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7 Opettajan tienviitta 2a-opettajan opas aineistona 

Aineiston hankinnassa ei minun tutkimukseni kohdalla tarvinnut erityisempiä aineistonke-

ruumenetelmiä. Mustavalkoisen Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaan sain jo vuonna 

2011 Varga–Neményi-yhdistys ry:ltä kandidaatin tutkielmani tueksi. Pro gradu –työn te-

kemisen tueksi sain yhdistykseltä värillisiä Matematiikkaa –sarjan oppikirjoja, mukaan 

lukien Matematiikkaa 2a –oppikirja, joka vastaa aineistonani toimivaa opettajan opasta. 

Opettajan tienviitta 2a on vuonna 2010 julkaistu laajennettu, muokattu ja tietysti suomen-

nettu versio Útjelzö az 2. osztályos matematika tanításához –nimisestä unkarilaisesta opet-

tajan oppaasta, jonka Eszter C. Neményi ja Márta Sz. Oravecz ovat laatineet. Tuossa alku-

peräisessä materiaalissa oppilaalla on erikseen sekä oppi- että harjoituskirja, mutta suoma-

laistetussa versiossa oppilailla on vain yksi kirja. Suomalaistamishankkeen alullepanija oli 

dosentti marjatta Näätänen. Oppimateriaalin suomalaistyöstä on vastannut Anni Lampinen 

yhdessä työryhmän kanssa. Konkreettista käännöstyötä on tukenut Helsingin yliopiston 

hungarologian laitoksen opiskelijat dosentti Taneli Huuskosen johdolla. Suomalaistamis-

työssä on lisäksi tarvittu innokkaita opettajia, tutkijoita, tulkkeja, kuvittajia ja tietysti mate-

riaalia kokeilleita oppilaita. (Lampinen et al., 2010a.) 

Opettajan tienviitassa sisältöalueita, tehtäviä ja aikatauluehdotuksia on muuteltu sopimaan 

suomalaiseen 2. luokan opetukseen. Materiaalista on esimerkiksi pitänyt tehdä hyvin tiivis, 

jotta se mahtuu Suomen 3-4 vuosiviikkotunnin puitteisiin. Unkarissa vuosiviikkotunteja on 

5. Tämän takia Opettajan tienviitassa annetaan integrointiehdotuksia muiden aineiden tun-

neille, joiden laatimisessa Anni Lampinen on saanut tukea Eszter C. Neményin toimesta. 

Otsikolla ”Opetusmenetelmän, suomalaisen opetussuunnitelman perusteiden (2004) ja ope-

tuskulttuuriin sisällöllisten erojen yhteensovittaminen” oppaaseen lisätty teksti sisältää 

juuri osoitukset siitä, että matematiikan sisällöt ja opetuksen perusrakenne suomalaisesta 

opetussuunnitelmasta on säilytetty oppikirjassa muuttumattomina, vaikka opetusmenetel-

mä ei suomalainen olekaan.  (emt.) 

Vertailuna suomalaiselle perusopetuksen opetussuunnitelmalle Opettajan tienviitta 2a-

opettajan oppaassa on esitelty unkarilaisen opetussuunnitelman perusteiden ja Varga–

Neményi-menetelmän kognitiivisia tavoitteita ja oppilaan osaamisen kriteerejä. Lähtökoh-
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taisesti todetaan, että kognitiivisten tavoitteiden ja osaamisen kriteerien kohdalla suomalai-

set opetussuunnitelman perusteiden ydinkohdat sisältyvät unkarilaisiin verrokkeihinsa, 

mutta Unkarissa ne ovat monipuolisempia, tarkempia ja laajempia. Aineistossani eli opet-

tajan oppaassa on selkeä kuvaus Varga–Neményi-menetelmän kognitiivisista tavoitteista ja 

oppilaan hyvän osaamisen kriteereistä juuri 2. luokalle. Lisäksi mahdolliset unkarilaiset 

lisäykset suomalaiseen opetukseen on esitetty taulukkomuodossa viikkosuunnitelman yh-

teydessä. (ks. Kuva 4) Opettajan tienviittoihin on siis lisätty aikatauluehdotukset, jotka on 

sovitettu neljään vuosiviikkotuntiin. Oppaassa on syyslukukauden version lisäksi aikatau-

luehdotus myös kevätlukukaudelle, jotta opettaja on tietoinen koko vuoden matematiikan-

opetuksen rytmittämisestä. (emt.) 

Sisällöllisestä tiiviydestä huolimatta Matematiikkaa 2a on graafisesti selkeä ja avara suuril-

la kuvilla, värikkyydellä ja A4-sivukoolla. Oppikirjan kuvituksessa suositaan selkeitä ja 

arkipäiväisiä kuvia, eikä usein oppikirjoissa esiintyviä sadunomaisia kuvia. Tehtävien koh-

dalla kirja etenee usein niin, että yhdellä ohjeistustekstillä oppilas saa tehdä muutaman 

tehtävän, eli aikaa käytetään laskemiseen eikä lukemiseen. Vertailuna on nähtävissä, että 

opettajan oppaassa sen sijaan tekstiä voi yhdellä aukeamalla olla paljonkin, mutta vastaa-

vasti välillä oppaan sivuille on jätetty hyvin paljon tyhjää tilaa. Poikkeuksellista on, että 

kotitehtäväosioita kirjoissa ei ole lainkaan, vaan kotitehtäviä annetaan tilanteen ja opettajan 

päätöksen mukaan. Opettajan tienviitasta tulee monistaa ”Minä lasken” ja ”Minä mittaan” 

vihkoset jokaiselle oppilaalle, joista löytyy myös sopivia kotitehtäviä. Erityisopetuksen 

kohdalla oppilaan tuntemus on oppaan mukaan opetuksen lähtökohta. Oppaassa annetaan 

välineitä ja näkökulmia oppilastuntemuksen syventämiseksi. Opettajan annetaan lisäksi 

valikoida tehtäviä oppilaiden edellytysten mukaan. (emt.)    
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Kuva 4. Syyslukukauden aikatauluehdotus. Teoksessa  Lampinen, A., Nemènyi, E. C., 

Oravecz, M. S. 2010a. Opettajan tienviitta 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 11 

Opettajan tienviitta 2a on informatiivisesti korkeatasoinen opas, koska siihen on kiteytetty 

runsaasti Varga–Neményi-menetelmän periaatteita yhdistettynä suomalaiseen matematii-

kan opetukseen. Tärkeänä huomiona tulee kuitenkin mainita, että oppaassa kehotetaan 

opettajaa osallistumaan lisäkoulutuksiin Varga–Neményi-menetelmään ja sen materiaalei-

hin liittyen. Oppaaseen on menetelmän esittelyn lisäksi sisällytetty arviointiperusteita, ta-

voitekuvauksia sekä käytännön ohjeita opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Suomen-
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kielisen materiaalin tekijöistä Lampinen (2009) perustelee, että lisäykset osoittautuivat 

tarpeellisiksi suomalaisopettajille materiaalikokeilun kautta. Lisäyksien tarkoitus on tukea 

opettajaa arjen työssä. Opettajan tienviitta on enemmän kuin opettajalle tehty ”ratkaisukir-

ja” oppilaiden oppikirjalle. Se on ikään kuin ideapankki, jossa ohjeistetaan kaikkiin luok-

kahuoneessa tapahtuviin pedagogisiin ratkaisuihin ja harjoitteisiin aina toimintamateriaali-

en käytöstä oppikirjatyöskentelyyn. Opas ei oleta opettajan etukäteen perehtyneen Varga–

Neményi-menetelmään kovin syvällisesti. Opettajan rajalliset resurssit on siis huomioitu 

esimerkiksi käytettävissä olevan ajan suhteen, kun kirjan kautta pääsee jo sisälle menetel-

mään ilman laajempaa tutkimusta. 

Varga–Neményi-yhdistys ry on kustantanut kirjojen lisäksi esimerkiksi juuri Opettajan 

tienviitta 2a-opettajan opasta ja Matematiikkaa 2a-kirjoja vastaavia toimintamateriaaleja, 

joiden myynnistä vastaa EarlyLearning. Ostettavien materiaalien lisäksi tarvitaan itse teh-

tyjä materiaaleja ja arjen esineitä. Yhdistyksen ja koko menetelmän mukaan olisi suotavaa, 

että kaikki menetelmälliset toimintavälineet löytyisivät luokasta ja oppilaiden ”matikkalaa-

tikoista”. Opettajille ja oppilaille on materiaaleja erikseen, koska opettaja tarvitsee havain-

nollistamiseen erilaisia, esimerkiksi suurempia, materiaaleja. Toisen luokan syyslukukautta 

ja ”Matematiikkaa 2a”-kirjaa varten on esimerkiksi luotu Matematiikkaa 2a kuva-arkit, 

jotka ovat A4-kokoisia opetusmateriaaleihin liittyviä kuva-arkkeja. Niitä tarvitaan esimer-

kiksi kauppaleikkeihin ja visuaaliseen lukumäärien hahmottamiseen. Opettajan tienviitassa 

on alussa pitkänä listana ja myöhemmin jokaiselle jaksolle erikseen listattu tarvittavat ja 

hankittavat materiaalit. (Lampinen et al., 2010a.) 

Opettajan tienviitta 2a on siis opettajan opas, joka haastaa opettajaa todella perehtymään 

sisältöönsä. Opettajan ei haluta vain ohjata oppilaita etenemään omissa kirjoissaan, vaan 

tälle annetaan jokaista sisältöä kohden runsaasti työkaluja opetuksen rikastuttamiseksi ja 

erityisesti matematiikan ottamiseksi osaksi oppilaiden toiminnallista arkea. Jopa yksittäisiä 

tehtäviä pohjustetaan harjoituksiin, jotka opettaja löytää oppaasta. Opas tarjoaa myös lisä-

materiaaleja ja kuvallisia toimintavälineitä. Täysin itseriittoinen opas ei yritä olla, sillä 

esimerkiksi Varga–Neményi-menetelmään liittyen opettajan toivotaan perehtyvän mene-

telmällisiin seikkoihin lisäkoulutuksin eikä vain oppaan avulla, vaikka se onkin hyvin in-

formatiivinen myös menetelmän osalta. 
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8 Aikaisemmat tutkimukset 

Suomenkielisistä pro gradu –töistä omaan tutkimukseeni läheisesti liittyy Tanja Kauppilan 

ja Saana Tenkasen yhdessä tekemä ”Matematiikka kuuluu kaikille. Varga–Neményi-

opetusmenetelmän mukaisen ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaalin analyy-

sia”. Yhteys omaan tutkimukseeni on luontevasti siinä, että molemmissa analysoidaan juuri 

oppimateriaalia tai oppimateriaaleja. Kyseisessä tutkimuksessa on melko laajasti analysoi-

tu myös opettajan opasta ja sen lisämonisteita. Tuossa tutkimuksessa on analysoitu Mate-

matiikkaa 1b-opettajan opasta ja oppikirjaa, eli suhteessa minun aineistooni saman sarjan 

edeltävää kappaletta. Kauppila ja Tenkanen käyttivät niin ikään laadullista sisällönanalyy-

siä, tosin teorialähtöisesti. Heidän tutkimus oli osa Hämeenlinnan opettajakoululutuslaitok-

sen MOT-oppikirjatutkimushanketta. Itse asiassa heidän pro gradu-työ tuli hankkeeseen 

pari vuotta muita hankkeen pro gradu -tutkimuksia myöhemmin ja ns. lisäosana Varga–

Neményi-yhdistys ry:n tilaamana. Tuossa tutkimuksessa selvisi, että suomalaistetussa Var-

ga–Neményi-oppimateriaalissa oli melko tasaisesti kaikkien kognitiivisten tasojen tehtäviä. 

Matematiikkaa 1b -oppimateriaalin tehtävätyypit erosivat selkeästi muista ensimmäisen 

luokan kirjasarjoista. Erityisesti sievennys- ja tuottamistehtävien määrien osalta ero oli 

huomattava, sillä Matematiikkaa 1b kirjassa oli verrattain hyvin tasapainoisesti eri tehtävä-

tyyppejä, kun taas muissa tutkimuksen kirjoissa suosittiin sievennystehtäviä suurena 

enemmistönä yli muiden tehtävätyyppien. Varga–Neményi-oppimateriaalista löytyi myös 

kaikki matemaattisen osaamisen piirteet. Matematiikkaa 1b -oppikirjassa korostui prosedu-

raalinen sujuvuus, käsitteellinen ymmärtäminen, mukautuva päättely ja strateginen kompe-

tenssi. Sen sijaan muissa MOT -hankkeen ensimmäisen luokan oppimateriaaleissa koros-

tuu lähinnä vain proseduraalinen sujuvuus ja käsitteellinen ymmärrys.  

Sinikka Räty-Záborszky julkaisi vuonna 2006 väitöstutkimuksensa nimellä ”Suomalaisten 

ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden käsityksiä geometriasta ja 

geometrian opetuksesta ja oppimisesta vuosiluokilla 1-6.” Aluksi ko. tutkimuksessa ver-

taillaan maiden opetussuunnitelmia, opetuksen perinteitä ja koulujärjestelmiä. Omalle tut-

kimukselleni tämä vertailu toimi tärkeänä lähteenä. Myöhemmin pääpaino Räty-Záborskyn 

väitöstutkimuksessa annetaan opettajien ja oppikirjatekijöiden käsityksille geometriasta. 

Tutkimustuloksissa todetaan mm. se, että unkarilaiset näkivät geometrian jokapäiväisenä, 

toiminnallisena ja esteettisenä osana matemaattisessa tiedossa. Suomalaisilla oli negatiivi-
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sia ajatuksia oppikirjageometriaa kohtaan esimerkiksi siksi, kun geometrian perinne ei ole 

näkyvillä tai osana tavallista elämää.  

Toistaiseksi Varga–Neményi-menetelmästä on tehty yksi väitöskirja suomeksi niin, että 

menetelmä on tutkimuksen pääkohteena. Se on Pirjo Tikkasen väitöstutkimus ””Helpom-

paa ja hauskempaa kuin luulin” Matematiikkaa suomalaisten ja unkarilaisten perusopetuk-

sen neljäsluokkalaisten kokemana.” Tikkanen havaitsi mm. sen, että tavallisen suomalaisen 

luokan oppilaat näkivät matematiikan peruslaskutoimituksina, joihin tarvitaan ymmärtä-

mistä ja taitoa. Varga–Neményi-menetelmää seuranneet ryhmät sen sijaan näkivät matema-

tiikan ongelmina ja yhtälöinä, joita ratkaistaan ymmärtämällä, keksimällä ja oivaltamalla. 

Tämän väitöskirjan teoreettinen viitekehys on kattavin suomeksi kirjoitettu katsaus Varga–

Neményi-menetelmän ominaisuuksiin. Täten Tikkasen tutkimus toimi tärkeänä lähteenä 

myös omalle tutkimukselleni.  

Matematiikan oppikirjoista alkuopetuksessa on tehnyt Päivi Perkkilä vuonna 2002 väitös-

kirjansa ”Opettajien matematiikkauskomukset ja matematiikan oppikirjan merkitys al-

kuopetuksessa.” Minun tutkimukseeni selkeä linkki löytyy siitä, että tässä tutkimuksessa 

huomiota saivat oppikirjat ja opettajan oppaat osana opetuksen suunnittelua. Perkkilä ha-

vaitsi, että oppikirjojen sisältöjen läpikäyminen on keskeinen lukuvuosia rytmittävä tekijä 

luokkatyöskentelyssä, jolloin oppimisteorioihin ja oppilaiden taitotasoon ei ehditä kiinnit-

tää riittävästi huomiota. Oppikirjasarjojen valitsemiseen vaikuttaa sisällön sijaan enemmän 

sosiaaliset ympäristötekijät ja kirjojen ulkoiset tekijät. Tutkimuksessa opettajat painottivat 

laskemisen merkitystä ja arvostivat kirjoja, joissa perusrutiineja harjoiteltiin paljon. Tämä 

väitöstutkimus suhtautuu kriittisesti suomalaisten opettajien oppikirjakeskeisyyteen ja 

haastaa tällaista toimintamallia suoraviivaisestikin. 

Menetelmään liittyvää tutkimusta tapahtuu myös Matematiikkalehti Solmussa, joka on 

myös sähköisten Varga–Neményi-oppimateriaalien julkaisukanava. Opettajatapaamisia, 

seminaareja ja koulutustapahtumia järjestetään ajoittain eri puolilla Suomea. Varga–

Neményi-yhdistys ry:n valtakunnallinen kesäseminaari on vuosittain järjestetty Lahdessa. 

Näiden seminaarien pohjalta syntyneet kattavat kesäseminaarijulkaisut ovat palvelleet mi-

nunkin tutkimuksessani lähdemateriaaleina. 
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9 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tämä luku koostuu kahdesta osiosta. Ensin luvussa avataan laadullista tutkimusta yleisesti 

oman otsikon alla ja myöhemmin laadullisen tutkimuksen keinoin toteutettavaa teoriaoh-

jaavaa sisällönanalyysia myös omana osionaan. Jälkimmäinen osa lukua myös puhuu jo 

täsmällisemmin metodologisista lähtökohdista oman tutkimukseni kontekstissa.  

9.1 Laadullinen tutkimus 

Pro gradu -työni empiirinen tutkimus edustaa laadullista tutkimusta. Laadullisessa eli kva-

litatiivisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena, jonka avulla valo-

tetaan yksittäiseksi ajatellun sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta. Aineistosta teh-

tävien havaintojen pohjana toimii taustalla oleva teoreettinen viitekehys tai siitä johdettu 

hypoteesi, jota tutkimuksessa haastetaan. Teoreettinen viitekehys myös määrittelee, että 

millaista menetelmää aineiston analyysissä käytetään. Lisäksi tieteellinen tutkimus on aina 

mysteerien ratkomista, eli arvoitusten ja tutkimusongelmien ratkomista. Käytännössä tämä 

tapahtuu tekemällä tuotettujen johtolankojen ja käytettävien vihjeiden pohjalta merkitys-

tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Laadullinen tutkimus voi myös sisältää kvantitatiivisia osa-

tarkasteluja. (Alasuutari 1995.) 

Laadullista tutkimusta pyritään yleisesti toteuttamaan hypoteesittomasti, mikäli hypoteesi 

tai hypoteesit eivät ole tutkimuksen lähtökohtana. Hypoteesittomuus tutkimuksessa tarkoit-

taa sitä, että tutkijalla ei ole varsinaisia ennakko-olettamuksia tutkimustuloksista tai tutki-

muskohteesta. Kuitenkin laadullisen tutkimuksen lähtöajatuksena on, että olemassa olevat 

havaintomme ovat kylläkin muodostuneet aiemmista kokemuksistamme, mutta näistä ko-

kemuksista ei kuitenkaan muodosteta asetelmia, jotka rajoittaisivat tutkimuksen etenemis-

tä. Tutkija pikemminkin oppii ja vastaanottaa koko ajan uutta tietoa tutkimuksen edetessä. 

(Eskola ja Suoranta 1998.) Omassa tutkimuksessani olen ottanut avoimen, mutta määrätie-

toisen otteen tutkijana, joka kykenee kriittisesti käsittelemään sekä lähdemateriaaliaan, 

aineistoaan, empiirisiä havaintojaan että itseään tutkijana. 

Laadullisessa tutkimuksessa tarvitaan selkeä tutkimusmetodi, jotta havainnot voidaan erot-

taa ja niistä tehdä selkeitä tutkimustuloksia. Metodi rakentuu käytännöistä ja operaatioista, 
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joiden avulla havainnot tuotetaan, sekä säännöistä joiden mukaan havaintoja voidaan tulki-

ta ja muokkailla. (Alasuutari 1995). Yleisesti tutkimuksesta tekee laadullista se, että siinä 

tutkitaan asioita ja ilmiöitä niiden luonnollisessa ympäristössä. Tällainen erityinen ilmiö tai 

tapaus nähdään yksilöllisenä ja yksilöllisesti tai yhteisöllisesti koettuna laadullisena tutki-

muskohteena. Laadullisessa tutkimuksessa on merkittävää huomioida ja kertoa, että mitä 

sanottavaa ihmisillä on tutkittavasta aiheesta. Täten voidaan kuvailla tätä tutkimusmuotoa 

ns. elävänä tutkimuksena. (Lichtman 2013.) 

Laadullisia tutkimustuloksia ei tule irrottaa niiden kontekstista. Tutkimuksessa pyritään 

lopputulokseen, jossa havaintojen ja löytöjen olevan valmiita puhumaan puolestaan. Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on merkittävää, että kokemukset ja havainnot 

analysoidaan holistisesti eikä valikoiden. (Sherman & Webb 1988.) 

Laadullinen tutkimus on väline kokeilla uusia ideoita, kyseenalaistaa vanhoja käsityksiä tai 

luoda uusia teorioita. Yleisesti laadulliseen tutkimukseen lähtiessä tutkija hyppää yli val-

miiden kaavioiden, tilastojen ja faktojen katsomaan, mitä aidan toisella puolella on. Kaiken 

kaikkiaan kyseessä on siis innovatiivinen tutkimus, jossa tutkija laittaa itsensä kohtaamaan 

haasteita ja komplekseja tilanteita, mutta samalla luomaan uutta ja merkittävää tutkimusta. 

(Lichtman 2013.) Itse tutkijana koen olevani tilanteessa, jossa kokeilen Varga–Neményi-

menetelmän ideoita ja teorioita uudessa ympäristössä, eli suomalaistetussa menetelmän 

mukaisessa materiaalissa, ja pyrin luomaan tästä merkittävää tutkimuksesta suomalaiselle 

oppimateriaalitutkimuksen kentälle. 

9.2 Laadullinen sisällönanalyysi teoriaohjaavasti 

Laadullinen sisällönanalyysi, tai mikään muukaan tutkimuksen metodologia, ei ole arvo 

itsessään. Metodologian perimmäinen tarkoitus on tarjota tutkijalle mahdollisuuksia suun-

nitella ja arvioida kriittisesti tutkimusmetodien logiikkaa, koostumusta, ja välineitä. Lisäksi 

sen avulla voi arvioida yksittäisiä tutkimustekniikoita ja vertailla saatuja tutkimustuloksia 

muuhun tietoon ja tieteenalan tutkimukseen oikeassa viitekehyksessä. Jokainen sisällön-

analyysi on erilainen, mutta silti kaikki yhdistää samansuuntainen prosessuaalinen logiikka 

ja yhteisesti hyväksyttyjen tutkimuskriteerien täyttäminen. (Krippendorff 2004.)   
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Sisällönanalyysin englanninkielinen termi ”content analysis” on noin 70 vuotta vanha. 

Englanninkieliseen sanakirjaan se otettiin vuonna 1961 määritelmällä ”analysis of the man-

ifest and latent content of a body of communicated material (as a book or film) through 

classification, tabulation, and evaluation of its key symbols and themes in order to ascer-

tain its meaning and probable effect.” Tästä käsitteen lyhyehköstä historiasta huolimatta 

sisällönanalyysin kaltaista tutkimusta on tehty läpi ihmiskunnan historian, esimerkiksi tul-

kitessa varhaisia historian käsikirjoituksia. Kuitenkaan varhainen symbolien, merkkien ja 

tekstien tulkinta ei täyttänyt nykyaikaisen sisällönanalyysin vaatimuksia. (emt.) Lisäksi 

sisällönanalyysin kaltaisia menettelytapoja suosittiin jo varhaisessa journalismissa, liike-

toiminnassa, sosiologiassa ja psykologiassa. Varsinaisesti ko. menetelmän käyttölaajuudes-

sa ja – määrässä tapahtui merkittävä kiihtyminen 1970-luvulla, jonka jälkeen sen ilmene-

misyleisyys tieteellisissä julkaisuissa on kasvanut räjähdysmäisesti. (Neuendorf 2002.) 

Sisällönanalyysillä tutkittavat tekstit voivat tänä päivänäkin olla melkein mitä vain: kirjoja, 

päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyysin avulla pyritään 

muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajem-

paan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Ytimekkäästi ilmaistuna sisällönanalyysin voidaan sanoa olevan siis kommunikaation tut-

kimusta.  

Oma tutkimukseni edustaa siis laadullista sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin ydinkysy-

mys on seuraavanlainen: “Kuka sanoo ja mitä, kelle, miksi, missä ja millä seurauksilla?” 

Sisällönanalyysi on samaan aikaan yksittäinen tutkimusmetodi, mutta samalla myös yleis-

pätevä teoreettinen viitekehys, joka on helppo liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. 

Kyseessä on siis monipuolinen tutkimusmetodi, jota voi käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen toteutuksissa ja soveltaa myös kvantitatiiviseen tutkimukseen. Yleisesti sisällön-

analyysin tarkoituksena on tutkimuskohteen informaatioarvon lisääminen.  Hajanaisestakin 

aineistosta pyritään siis luomaan mielekäs, selkeä ja yhtenäinen informaatiokokonaisuus. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002.) Tämän tutkimuksen kohdalla ei liene tarpeellista avata sisällön-

analyysia väljänä viitekehyksenä, vaan keskittyä siihen yksittäisenä metodina aineisto-

analyysissä. 

Ennen analyysia tulee päättää, että analysoidaanko tutkimuksessa ilmisisältö (manifest 

content) vai myös piilossa olevat viestit (latent content) (Tuomi & Sarajärvi 2002). Lähtö-
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kohtaisesti minun tutkimuksessani keskitytään vain ilmisisältöön, mutta jotkin aineistosta 

luodut päätelmät saattavat myös tuoda esiin piilossa olleita viestejä.  

Käsitys, jonka mukaan monikäyttöisyytensä takia sisällönanalyysi olisi helppo metodolo-

ginen lähtökohta, on harhaanjohtava ja liian mustavalkoinen. Sisällönanalyysiä pystyy kyl-

lä hyödyntämään kätevästi, kun tutkija onnistuu luomaan yhtenäisen ja selkeän tutkimus-

suunnitelman ja -strategian, mutta mikään ei siinä tee tutkimuksesta helpompaa kuin minkä 

tahansa tutkimusmetodin kohdalla. Mitä tahansa viestejä ja viestintää analysoivaa tutki-

musta ei voida sanoa sisällönanalyysiksi, vaan tutkimuksen tulee täyttää metodologian 

lainalaisuudet. Sisällönanalyysissä, jossa tutkittavista viesteistä pyritään luomaan mahdol-

lisimman objektiivisia tutkimustuloksia, luotettavuus on erittäin tärkeää. Havainnot, joille 

ei pystytä rakentamaan luotettavuutta, ovat sisällönanalyysissä hyödyttömiä. Esimerkiksi 

käytettävään metodologiaan nähden relevantisti muodostetut tutkimusongelmat edesautta-

vat tutkimuksen pätevyyttä. (Neuendorf 2002.) 

Sisällönanalyysin toteutus noudattelee suurpiirteisesti seuraavanlaista järjestystä. Ensim-

mäiseksi tutkijan tulee lujasti päättää, että mikä kyseessä olevassa aineistossa kiinnostaa. 

Minun tutkimuksessa opettajan rooli opettajan oppaassa ja sen toteutuksessa sekä toimin-

nallisuus ovat nämä kiinnostus alueet. Seuraavaksi nämä kiinnostuksen sisälle kuuluvat 

osat erotellaan aineistosta ja muu jätetään pois. Kiinnostavat asiat merkitään ja kerätään 

tässä vaiheessa yhteen, jotta ne voidaan luokitella, teemoittaa tai tyypitellä. Lopulta tämä 

eroteltu joukko sisällöstä analysoidaan ja luodaan yhteenvedot. Yksinkertaistetusti aineisto 

siis aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla loogisek-

si kokonaisuudeksi. Tämä kaikki kysyy tutkijalta kykyä loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Itse 

teen siis teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tässä analyysimuodossa esiintyy teoreettisia 

kytkentöjä, mutta havaintoja ei tehdä suoraan teorian pohjalta, vaikka teoria voi toimia 

apuna analyysin etenemisessä. Aikaisemmalla tiedolla ei siis testata teoriaa, vaan pikem-

minkin auotaan uusia ajatusuria. Aineiston analyysi aloitetaan aineistolähtöisesti, mutta 

vapaavalintaisessa vaiheessa analyysiä jo teoriasta tiedetty otetaan ohjaamaan analyysiä. 

Teoriaohjaavan analyysin logiikkana on abduktiivinen päättely. Mitä pidemmälle tutkimus 

on aineistolähtöistä, sitä induktiivisempaa päättely on, ja mitä aiemmin teoria otetaan oh-
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jaamaan analyysiä, sitä deduktiivisempaa päättely on. Käsitteet aineistolähtöiseen analyy-

siin tuodaan aineistosta, mutta teoriaohjaavassa ne tuodaan jo tiedettyinä.  (Tuomi & Sara-

järvi 2002.)  

Sisällönanalyysissa aineiston ja teorian suhde on yksiselitteisesti se, että aineistoanalyysis-

tä joko syntyy uusia teorioita, tai se uudelleen muodostaa, tarkentaa tai selkeyttää jo ole-

massa olevia teorioita (Hutchinson 1988). Sisällönanalyysi voi siis laajentaa perinteisiä 

käsityksiä symboleista, sisällöistä ja tarkoitusperistä. Tämän metodologian tulee mahdollis-

taa tutkijalle suunnitella, toteuttaa, kommunikoida, toisintaa ja kriittisesti arvioida tutki-

mustuloksiaan ja analyysiään. (Krippendorff 2004.) 

Teoriaohjaava analyysi siis voidaan aloittaa aineistolähtöisen analyysin keinoin. Aineisto-

lähtöinen analyysi voidaan karkeasti jakaa kolmeen työvaiheeseen: 1) aineiston redusointi 

eli pelkistäminen, 2) klusterointi ja 3) abstrahointi. Pelkistämisessä pilkotaan tai tiiviste-

tään aineisto osiin. Tällä referoinnilla helpotetaan tärkeiden sisältöjen esilletuloa. Kluste-

rointi tarkoittaa tekstin ryhmittelyä, eli siinä luokitellaan koodaamalla samankaltaiset sisäl-

löt omaan luokkaansa jne. Abtrahoinnissa erotetaan luokitelluista sisällöistä tutkimukselle 

oleellinen tieto tai tiedot, jolloin analyysiin muodostuu käsitteistöä, jonka avulla teoriaa ja 

muodostettuja johtopäätöksiä voidaan nyt tarkastella. Teoriaohjaavassa analyysissä tavoit-

teena ei kuitenkaan ole tarkoitus luoda uutta teoriaa ja käsitteistöä, vaan liittää aineistosta 

löydetty käsitteistö olemassa olevaan teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002.)  

Sisällönanalyysiä aloittaessa tulee tutkijan määrittää tutkimuksessa käytettävät analyysiyk-

siköt. Analyysiyksikkö voi olla, vaikka yksi sana, lauseen osa, lause tai ajatuskokonaisuus, 

joka koostuu useista lauseista. Analyysiyksiköt auttavat aineiston ryhmittelyssä eli kluste-

roinnissa. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Omassa analyysissäni käytän analyysiyksikköinä 

ajatuskokonaisuuksia, jotka tulevat esille tarkemmin seuraavassa osiossa muiden tutkimuk-

seni etenemistä määritelleiden seikkojen ohella.  



57 

 

 

10 Tutkimuksen toteuttaminen ja aineiston luokitteluperusteet 

Tutkimusongelmaani 1. Miten Opettajan tienviitta 2a-opettajan opas ohjaa opettajaa to-

teuttamaan Varga–Neményi-opetusmenetelmän mukaista opetusta analysoin koko opetta-

jan oppaan ottaen mukaan oppaan alkuosan teoreettisen osion, oppilaan kirjaa seuraavan 

osion ja lisämateriaaleja tarjoavat osiot.  

Ohessa on esitettynä ensimmäisen tutkimusongelmani analyysirunko. (ks. Kuva 5.) Koska 

pääluokkana on yleispätevä Varga–Neményi-menetelmä aineistossa, niin oli luonnollista 

valita seitsemäksi yläluokaksi juuri Varga–Neményi-menetelmän seitsemän pääperiaatetta. 

Sisällönanalyysin mukaisesti pilkkoessa aineistoa luokkiin löysin lukuisia esimerkkejä 

jokaiseen yläluokkaan. Yläluokkiin jäsennellyistä esimerkeistä piti voimakkaastikin karsia 

tyyppiesimerkkejä, joita käytän varsinaisessa dokumentoidussa analyysissa.  Joihinkin 

luokkiin olen pilkkonut vielä alaluokkia, esimerkiksi 7. luokka Opettaja ja matematiikan-

opetus on vaatinut kolme alaluokkaa, jotka analyysissa tulevat esille. Ylä- ja alaluokat ovat 

väliotsikkoina tutkimustulosten yhteydessä, mikä helpottaa yksittäisten tutkimusalueiden 

seuraamista. Analyysin yläluokat siis määräytyivät teorialähtöisesti, mutta alaluokat aineis-

ton painotusten ja omien havaintojeni seurauksena. Alaluokkien valintojen kohdalla esiin-

tyi siis myös aineistolähtöisyyttä. Luokittelussa lähtökohtana oli deduktiivinen päättely, 

mutta työn aikana päättelymuoto muovautui enemmän abduktiiviseksi. Esimerkkien jäsen-

telyssä kuljettiin induktiivisesta päättelystä vähitellen kohti deduktiivisempaa päättelyä. 

 Analyysiyksikkönä ensimmäiselle tutkimusongelmalleni olen käyttänyt opettajan oppaas-

sa esiintyvää ajatuskokonaisuutta, jossa tulee esille jokin Varga–Neményi-menetelmän 

seitsemästä pääkohdasta. Tämä ajatuskokonaisuus on siis voinut olla oppaassa tiedotettu 

menetelmällinen periaate, toimintaohje opetukseen, opetustekninen viittaus tai tietyn toi-

minnan perustelu. 

Tyyppiesimerkit ovat tähän tutkimukseen kirjattu alkuperäisessä muodossa. Esimerkiksi 

oppaassa lihavoitu teksti on säilytetty lihavoituna myös tähän pro gradu –tutkielmaan. Mi-

käli esimerkit liittyvät oppilaan kirjan, Matematiikkaa 2a, tehtäviin, on tutkimustulosten 

yhteyteen liitetty skannattu kuva kulloinkin kyseessä olevista oppilaan kirjan tehtävistä. 

Lupa kuvien julkaisuun on tätä pr gradu –tutkielmaa varten on kysytty Anni Lampiselta. 
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Toista tutkimusongelmaani Miten opettajan opas valmistaa opettajaa toteuttamaan toi-

minnallista matematiikanopetusta ja tuomaan abstraktit käsitteet käytäntöön? varten toteu-

tin ensimmäisen tutkimusongelman tapaan analyysin koko opettajan oppaan alueelta. Tut-

kimusongelman asettelun puhuessa nimenomaan toiminnallisesta matematiikasta, ilmaise-

matta Varga–Neményi-menetelmää erikseen, tarvittiin analyysiin erilainen analyysirunko. 

Toki Varga–Neményi-menetelmän mukainen oppikirjasarja pyrkii seuraamaan menetelmää 

myös toiminnallisuuden kohdalla.   

Tällä kertaa pääluokaksi valitsin käsitteen ”toiminnallinen matematiikanopetus” ja ylä-

luokiksi keinoja toteuttaa matematiikan opetusta toiminnallisesti. (ks. Kuva 6.) Nämä ylä-

luokat eli toiminnallisen opetuksen keinot löytyivät aineistolähtöisesti, vastoin kuin en-

simmäisen tutkimusongelman yläluokat. Aineisto pilkkoutui neljän yläluokan mukaan niin 

selkeästi, ettei tarvetta alaluokille tullut. Luokittelussa aloin rohkeammin toteuttamaan 

induktiivista päättelyä tämän tutkimusongelman kohdalla. Vasta tutkimustulosten esittelys-

sä ja yhteenvedossa pyrin tuomaan deduktiivisia piirteitä päättelyyn. Analyysiyksikön suh-

teen toimin 1. tutkimusongelman tyylillä. Myös alkuperäisen kirjoitusasun, skannattujen 

kuvien ja muiden tyyppiesimerkkeihin liittyvien oppaasta otettujen suorien lainausten koh-

dalla on noudatettu samoja periaatteita kuin edellisen tutkimusongelman raportoinnissa.  
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Kuva 5. 1. tutkimusongelman analyysirunko 

Varga-
Neményi-

menetelmä 
aineistossa 

Käytännön 
kokemusten 

hyödyntäminen  

Yleisiä perusteluja 
käytännön kokemusten 

hyödyntämiselle 

Yhteinen kokemusten 
hankinta 

Yksilöoppilaan kokemusten 
hankinta Abstraktion tie 

Runsas 
opetusvälineiden 

käyttö 

 Menetelmälliset perusteet 
opetusvälineiden käytölle 

Opetusvälineet 
sisältöalueiden, toimintojen 

ja tehtävien kohdalla 

Laaja ja 
johdonmukainen 

käsitteiden 
avaaminen  

Periaatteelliset 
toteamukset 

Toiminta- ja 
tehtäväkohtaiset esimerkit 

Lupa epäonnistua, 
väitellä ja iloita 

Oppilaan kehityksen 
ja luonteenpiirteiden 

tunnistaminen  

Oppilaiden kehitysvaihe 
yleisesti 

Matemaattisesti 
heikompien huomioiminen 

Matemaattisesti 
vahvempien huomioiminen 

Erilaisuus oppimistyyleissä, 
taustoissa ja luonteissa 

Opettaja ja 
matematiikanopetus  

Opettajan rooli 

Opetustekninen ja -
periaatteellinen 

Tehtävä- ja toimintaohjeet 
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Kuva 7. 2. tutkimusongelman analyysirunko 

Toiminnallisuus 
matematiikan 
opetuksessa 

Arkielämän 
huomioiminen 

Opetusväline-
työskentely 

Oppilaan kirjan 
tehtävien konkretisointi 

Lisämateriaalit 
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11 Tutkimustulokset 

Tämän luvun kohdalla esitetään erikseen molempien tutkimusongelmien kohdalla muodos-

tuneita tutkimustuloksia. Tutkimustulokset esitetään yhteydessä sekä tekstiä että kuvia si-

sältävien lainausten kanssa, jotka ovat suoraan aineistostani. Kaikki sisennetyt osuudet 

tutkimustulosten yhteydessä ovat siis joko Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaasta tai 

sitä vastaavasta Matematikkaa 2a-oppilaan kirjasta.  

11.1 Tutkimusongelma 1. 

Käytännön kokemusten hyödyntäminen 

Ensimmäisenä yläluokkana käytin analyysissäni Varga–Neményi-menetelmän ensimmäis-

tä pääperiaatetta, joka on käytännön kokemusten hyödyntäminen. Opettajan tienviitta 2a 

jakautuu alkuosaan, jossa perustellaan käytännön kokemusten hyödyllisyys matematiikan 

oppimisen kannalta ja loppuosaan, joka seuraa oppilaan tehtäväkirjaa tarjoten toistuvasti 

mahdollisuuksia käytännön kokemuksille kirjallisten tehtävien tueksi. Toki tuossa oppilaan 

kirjaa seuraavassa osassakin on periaatteellisia mainintoja toimintojen perusteluina. Konk-

reettiset toimintaehdotukset jakautuvat kätevästi myös kahteen ryhmään, yhteisöllisiin toi-

mintoihin ja yksilöllisiin toimintoihin. Tämän jaon takia päädyin laatimaan tälle pääluokal-

le kolme alaluokkaa: 1) Yleisiä perusteluja käytännön kokemusten hyödyntämiseen, 2) 

Kokemusten hankinta yhdessä ja 3) Yksilöoppilaan kokemusten hankinta.  

Yleisiä perusteluja käytännön kokemusten hyödyntämiselle 

Oppilaita opetetaan toisella luokalla ratkaisemaan tehtävät näyttelemällä, 

toimintamateriaaleilla ja piirtämällä. (Lampinen et al., 2010a, 20) 

Uuteen asiaan tutustuminen aloitetaan esim. leikillä tai lapsen arjen tapah-

tumalla. (emt., 38) 

Nämä kaksi esimerkki viittaavat Varga–Neményi-menetelmän periaatteeseen, jonka mu-

kaan konkreetit toiminnot ovat opittavan matemaattisen ymmärryksen ensimmäinen askel. 
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Ensimmäinen esimerkki, jossa puhutaan juuri 2. luokan oppilaista, yhdistää oppilaiden 

kehitysvaiheen käytännön kokemusten tarpeellisuuteen. Alkuopetuksen Varga–Nemènyi-

menetelmän mukainen opetuksen pohjana on nimenomaan lapsen kehitysvaiheen tuntemi-

nen. Tässä kehitysvaiheessa olevan lapsen ei voi olettaa kykenevän abstraktiin ajatteluun 

heti, vaan vasta konkreettisen vaiheen jälkeen. (Näätänen & Matikainen 2005, 93.) Toinen 

esimerkki viittaa uuden asian oppimisen kohdalla menetelmän mukaiseen abstraktion tien 

aloittamiseen konkreetilla fyysisellä toiminnalla. 

Mittaamistehtävissä jo pienet oppilaat saavat matematiikan mukavalla taval-

la käyttöönsä osaksi omaa elämänpiiriään. (Lampinen et al., 2010a, 21) 

Lukujen ominaisuuksien tutkimisen tulee edelleen liittyä konkreettisiin koke-

muksiin. (emt., 72) 

Nämä kaksi esimerkkiä kuvaavat oppaalle hyvin tyypillisesti sitä, miten opettajan opas 

kehottaa hyödyntämään käytännön kokemuksia myös yksittäisten matematiikan sisältöjen 

kohdalla. Ensimmäinen esimerkissä painotetaan, että jokaisella lapsella tulee arkielämässä 

vastaan monenlaista mitattavaa. Toinen esimerkki koskee lukualuetta 0 - 30. Sanalla ”edel-

leen” viitataan, että kuten aiemmin, esimerkiksi ensimmäisellä luokalla, niin edelleen toi-

sella luokallakin yhdistetään sisältöalueet konkreettisiin kokemuksiin. Oppaassa siis muis-

tutetaan opettajaa toistuvasti ottamaan kohderyhmänsä kehitysvaihe huomioon, esimerkiksi 

juuri konkreettisia kokemuksia tarjoamalla.   

Tämän alaluokan kohdalla selvisi, että opas pohjautuu käytännön kokemusten puolesta 

vahvasti Varga–Neményi-menetelmän suuntaviivoihin. Alkuopetuksessa opetuksen lähtö-

kohtana tulee olla käytännön kokemukset, joissa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja 

lapsen kehitysvaihe. Samalla käytännön kokemuksia perustellaan lujan matemaattisen pe-

rustuksen rakentumisella, joka toisluokkalaisilla vaatii matematiikan ymmärrystä käytän-

nön kautta. 

Yhteinen kokemusten hankinta 
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Opettajan tienviitta 2a sisältää todella lukuisia yhteisesti tehtäviä toimintaehdotuksia, jotka 

voivat olla esimerkiksi leikkejä tai ongelmanratkaisutehtäviä. Tähän alaluokkaan keräsin 

tällaisia kollektiivisia toimintoja tyyppiesimerkeiksi.  

Vielä toisella luokallakin yhteinen työskentely leikki ja keskustelu ovat tärke-

ämpiä kuin syvällinen yksilöllinen työ. Jopa itsenäiseen tehtävien ratkaisuun 

suunnitellut oppilaan kirjan tehtävät ovat hyödyllisempiä jos niihin liittyy 

keskustelua tai puuhaamista pareittain tai yhteisesti. (emt. 39) 

Tyyppiesimerkiksi valitsin käytännön toimintojen lisäksi myös tämän otteen opettajan op-

paasta, jossa yhteisen tekemisen merkitys avataan. Tässä esimerkissä heijastuu koko opet-

tajan oppaan yhteisöllinen luonne. Opettajaa muistutetaan yhteistoiminnasta usein, koska 

Varga–Neményi-menetelmän pohjalta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa juuri opettajan 

tehtävä on ohjata oppilaita aktiiviseen yhteistoimintaan huomioiden heidän persoonat ja 

ominaispiirteet (Tikkanen 2008a, 66). Samalla tässä esimerkissä näkyy jälleen ikäryhmän 

huomioiminen, eli toiminnallisuuden tulee korostua erityisesti alkuopetuksen kohdalla.  

Leikkikää näin: ensimmäinen oppilas kättelee kaikki ja menee sitten paikal-

leen. Seuraavalla oppilaalla on yksi käteltävä vähemmän ja hänkin menee 

paikalleen. Näin käy selväksi ratkaisun muoto 4+3+2+1. (Lampinen et al. 

2010a, 115) 

Tämä esimerkki kertoo, että laskuharjoituksissa hyödynnetään leikillisyyttä ja yhteisiä 

puuhia. Leikkejä löytyy oppaasta tavallista enemmän. Jo aiemmassa alaluokassa havaittiin, 

että oppaan mukaan yhteisiä leikkejä tarvitaan oppimisen tueksi, ja niitä tehdään erikokoi-

silla ryhmillä. Kyseisessä esimerkissä toimitaan viiden oppilaan ryhmissä, mutta määrää 

voinee vaihdella. Tämä harjoitus ei onnistuisi parityönä, mutta olisi hanka liian suurellakin 

ryhmällä. Matemaattista ilmiötä, joka tässä tapauksessa on pyramidiluvut, oppilaita ohja-

taan pohtimaan yhdessä tämän harjoituksen kautta.  

50. – 51.tehtävä: Konetehtäviä voi pohjustaa vielä kauppaleikillä, jossa oste-

taan 9€:n ja mahdollisesti myös 8 €:n hintaisia tavaroita. Maksetaan aina 10 

€:lla ja saadaan takaisin 1€ tai 2€. (ks. Kuva 8.) (emt., 163) 
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Kuva 8.  Matematiikkaa 2a, tehtävät 50. - 51. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., 

Oravecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 146. 

Tämä esimerkki on hyvä esittää tyyppiesimerkkinä, sillä siinä yhdistetään oppikirjan tehtä-

vät yhteisiin leikkeihin ja toimintoihin. Tämä on opettajan oppaassa suhteellisen yleinen 

toiminto. Yhteinen toiminto ja siitä saatu ymmärrys siis valmistaa yksilöoppilasta täyden-

tämään ”konetehtävän” lopulta itsenäisesti, eli myös abstraktion tien ajatus löytyy esimer-

kistä. 

Tämän alaluokan kohdalla on havaittavissa, että oppaassa suositaan yhteistä tekemistä jo 

lähtökohtaisesti siksi, koska toisella luokalla se on itsenäistä puurtamista hyödyllisempää 
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oppimisen kannalta. Lisäksi on nähtävissä menetelmällinen periaate, jonka mukaan toi-

minnallisista harjoituksista oppii parhaiten juuri yhdessä tehden ja matemaattisia ongelmia 

pohtien. Myös oppilaan kirjan tehtävät saavat lisäarvoa siitä, että niiden pohjaksi puuhail-

laan ja leikitään yhdessä sekä keskustellaan oppilaiden ideoista. Opettajaa opas siis ohjaa 

opettajaa valmistamaan monia yhteisiä puuhia oppitunneille. 

Yksilöoppilaan kokemusten hankinta 

Tämän alaluokan kohdalla on esimerkkejä, joissa ehdotetaan, että miten yksilöoppilas voi 

itse hyödyntää käytännön kokemuksia ja konkreettisia harjoitteita matematiikan oppimi-

seksi. Tyyppiesimerkkeihin valitsin vain tiettyihin käytännön toimintoihin, kuten oppikir-

jan tehtäviin, viittaavia esimerkkejä toisin kuin edelliseen alaluokkaan valitsin myös peri-

aatteellisen esimerkin. 

5. tehtävä: Kahden yhtäsuuren luvun yhteenlaskun kertauksessa voidaan 

käyttää apuna tuplaleikkiä sormilla ja varpailla. Myös peili on hyvä väline 

kaksinkertaistamisessa. (Lampinen et al., 2010a, 82) 

Tämän esimerkin mukaisesti Opettajan tienviitta 2a haluaa ohjata opettajaa tarjoamaan 

oppilaille leikkejä ja keinoja, joilla voi myös yksin konkretisoida laskettavaa asiaa. Tavoit-

teena on juurruttaa kyseiset toiminnot oppilaille työkaluiksi, joita he osaavat itsenäisesti 

ottaa käyttöön. Tässä esimerkissä etsitään lukuja sormista ja varpaista, eli omasta kehosta, 

joka kulkee aina yksilöoppilaan mukana. Oppaassa tarjotaan näitä taitoja, koska yhteinen 

puuhastelu ei ole aina mahdollista tai sen tueksi tarvitaan vielä lisätukea yksilöllisestä 

konkretisoinnista.  

Lasketaan 50 ja 100 askelta, tömistystä, taputusta, koputusta, kilahdusta, kir-

jaimia ja tavuja teksteissä, vaatteen koristenauhan tai lahjapaperin kuvioita, 

opetusvälineitä jne. Esim. kotimatkalla voi laskea kulkuneuvoja, ihmisiä, pui-

ta, sähköpylväitä, kaupassa tavaroita, kotona leluja. (emt., 119) 

Tässäkin esimerkissä käytetään passiivimuotoa ”voidaan”, vaikka puhutaan tavoista laskea 

lukumääriä itsenäisesti. Toki lukumääriä voi laskea yhdessäkin, mutta oletettavasti jokai-

nen lapsi laskee esimerkiksi kotimatkalla kulkuneuvoja itse, jotta voi luottaa saamaansa 
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lukumäärään. Tämä esimerkki sopii menetelmän periaatteeseen, että matematiikka kulkee 

mukana lapsen tavallisessa arjessa.  Oppaassa nähdään siis se, että jokaisen oppilaan kas-

vuympäristö on täynnä lapselle luonnollista matematiikkaa, kuten lukumääriä (Ikäheimo 

1995, 27). Lukumäärien laskemisestakin halutaan muodostaa oppilaalle tapa, joka kulkee 

tämän mukana pysyvästi. 

Minä mittaan –materiaali (Lampinen et al. 2010a, 225 - 240) 

Edellisen esimerkin tavoin tässäkin kohtaa lapselle tarjotaan mahdollisuus hankkia koke-

muksia matematiikasta myös luokkahuoneen ulkopuolella. Minä mittaan –materiaali ni-

menomaan otetaan kotiin, missä mitataan konkreettisia esineitä, lukumääriä, painoja ja 

tilavuuksia luonnollisissa tilanteissa, kuten juodessa vettä. Opas tarjoaa opettajalle mahdol-

lisuuden antaa oppilailleen kotitehtäviä juuri tästä materiaalista. Oppaassa halutaan tarjota 

monipuolisia työkaluja, jotta oppilas osaa hyödyntää käytännön kokemuksia sekä kotona 

että koulussa tai muuallakin.  

Tämän alaluokan yhteisenä tekijänä löytyi se, että opas ehdottaa opettajaa tarjoamaan lap-

sille keinoja konkretisoida matematiikkaa myös omaehtoisesti. Oppilaille siis annetaan 

vinkkejä ja työkaluja havaita matemaattisia ilmiötä siellä, missä he ovat. Alaluokasta hei-

jastuu siis oppilaskeskeisyys siinä, että jokainen lapsi saa itselleen luonnollisen matematii-

kan käyttöönsä. Tämän alaluokan havainnot ovat lisäksi hyvin Varga–Neményi-

menetelmän ”näköisiä” eli monet asiat toteutetaan oppaassa tavalla, jota ei juuri löytyisi 

muista matematiikan opettajan oppaista.  

Abstraktion tie 

Toinen yläluokka analyysissäni on Varga–Neményi-opetusmenetelmän toinen pääperiaate 

Abstraktion tie. Tähän yläluokkaan löydetyt esimerkit kuuluvat pääasiassa siihen opettajan 

oppaan osaan, jossa pääperiaate selitetään opettajalla. Opettajan tienviitassa on siis sivuilla 

37–39 otsikolla Abstraktion tie ytimekäs kuvaus ilmiön luonteesta. Muista menetelmän 

pääkohdista, joita siis on seitsemän, ei ole omaa ja vastaavanlaista erillistä kuvausta op-

paassa. Aineiston luokittelussa löytyi runsaasta periaatteellisia toteamuksia tähän luokkaan, 

mikä teki tyyppiesimerkkien valitsemisesta verrattain hankalaa, koska analyysini puolesta 

on hedelmällisempää löytää oppaan esittämien periaatteiden lisäksi myös abstraktion tietä 
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sovellettuna osaksi toimintaa. Lopulta toimintakuvauksista löytyi kuitenkin hyvä tyyppi-

esimerkki tähän osioon. Alaluokkia ei tälle luokalle tarvinnut analyysin selkiyttämiseksi 

tehdä. 

Kokemukseen pohjaava matematiikan opetus tarjoaa lapsille mahdollisuuden 

loogis-matemaattisiin kokemuksiin, joiden avulla lapsen matemaattinen ajat-

telu kehittyy kohti abstraktia ajattelua. (Lampinen et al., 2010a, 36) 

Tässä esimerkissä esitetään yleispätevänä periaatteena konkreetin kokemuksen välttämät-

tömyys, jotta abstrakti ajattelu on mahdollista. Vaikka abstraktia ajattelua ja merkintätapo-

ja tarvitaan jo toisella luokalla, niin oppaassa korostetaan, ettei tuolta ikäryhmältä voi odot-

taa abstraktia ajattelua ja symboleita ilman konkreettista pohjustusta. Esimerkissä ilmenee 

abstraktion tien ydinajatus. Abstraktion tiehän on nelivaiheinen, jossa fyysisestä kokemuk-

sesta siirrytään niiden mallintamiseen välineillä, joilla havaittu seuraavaksi kuvataan piir-

roksin ja kuvin, joista lopulta muodostaa kielennettyjä mielikuvia ja matematiikan symbo-

liesityksiä. (emt.) 

Liikenne abstraktion tiellä on kaksisuuntaista: aluksi astellaan konkretiasta 

kohti abstraktia, mutta myös toisin päin abstraktista konkreettiin. Liikkumi-

nen abstraktion tiellä on joustavaa ja opittavia asioita konkretisoidaan mo-

nella eri tavalla spiraalirakenteen mukaisesti palaten samoihin teemoihin 

useaan otteeseen. (emt., 38) 

Tämän esimerkin valitsin analyysiini, koska siinä selvennetään joustavuus, yksilöllisyys ja 

sovellettavuus abstraktion tiellä. Varga–Neményi-menetelmän mukaan kyseessä ei ole 

käsite tai toiminto, joka täytyy tehdä juuri samanmuotoisena uudestaan ja uudestaan. Sen 

sijaan abstraktion tiellä kulkeminen on pohjimmiltaan hyvin tilanteisiin sovellettavissa 

oleva järjestely. Esimerkissä näkyy myös Varga–Neményi-menetelmän periaate, jonka 

mukaan vahvat mielikuvat vaativat muodostuakseen monenlaisia ja lukuisia konkretisoin-

teja. Paluu konkretisointiin on loogista, sillä uuden käsitteen ympärille tarvitaan nimen-

omaan monia lasta stimuloivia tilanteita, jotka rakentavat käsitteen oppimista jatkuvana 

prosessina. (Gagné 1970) 
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3. – 4. tehtävä: Kuljetaan abstraktion tietä eteenpäin laskemalla lukumääriä 

helminauhakuvista. Tavoitteena on saada laskemiseen sujuvuutta ja jo kir-

joittaa lukujonoja ensin kuvan viereen ja sitten jo lukujononakin. (Lampinen 

et al., 2010a, 64) (ks. Kuva 9.) 

 

Kuva 9. Matematiikkaa 2a, tehtävät 3. – 4. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 24 
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Yleisellä tasolla Opettajan tienviitta 2a esittää, että oppilaan kirjan tehtävät ovat vain pieni 

osa abstraktion tietä, eikä niitä ei ole tarkoitettu suoritettaviksi ilman pohjustusta abstrakti-

on tien muilla vaiheilla. Tämä esimerkki osoittaa tuon, sillä aiemmin oppaassa tarjottiin 

mahdollisuuksia konkreettisiin harjoituksiin helminauhoilla, ja nyt tehtävien kohdalla 

muistutetaan, että kyseessä on seuraava abstraktion tien vaihe noiden konkreettisten harjoi-

tusten jälkeen.  

Tämän yläluokan kohdalla voi havaita, että Opettajan tienviitta 2a:ssa käsite abstraktion tie 

avataan opettajalle selkeästi. Oppaan tekijät ovat oletettavasti ottaneet huomioon, että käsi-

te abstraktion tie tulee monelle opasta käyttävälle opettajalle aivan uutena asiana ja täten 

käsitteenä vieraana. Alkuosan teoriatiedon jälkeen jo abstraktion tien periaatteen sisäistä-

neelle opettajalle tarjotaan lisäksi muistutuksia ilmiön olemassaolosta tehtävien tai sisältö-

alueiden kohdilla. Tätä yläluokkaa edustamaan valittujen tyyppiesimerkkien lisäksi on 

mainittava, että oppaassa kuljetaan abstraktion tietä käytännössä jatkuvasti, vaikkei sitä 

aina erikseen mainita. Erityisesti kaikkien sisältöalueiden pohjustuksena abstraktion tietä 

aletaan kulkea monipuolisesti opettajaa muistuttaen, ettei kirjalliseen esitykseen sovi men-

nä ennen käytännön konkretisointia. 

Runsas opetusvälineiden käyttö 

Kolmas yläluokka, muiden yläluokkien tapaan, määrittyi Varga–Neményi-menetelmän 

kolmannen pääperiaatteen mukaan, joka on runsas opetusvälineiden käyttö. Tähän luok-

kaan löytyi kaikista eniten esimerkkejä Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaasta eli ai-

neistostani. Esimerkkien paljouden ja niiden kohtuullisen selkeän jakautumisen pohjalta 

loin tälle yläluokalle kaksi alaluokkaa, jotka ovat Menetelmälliset perusteet opetusvälinei-

den käytölle ja Opetusvälineet sisältöalueiden, toimintojen ja tehtävien kohdalla. Tällä ja-

olla erotin siis periaatteelliset ohjeistukset tai menetelmälliset selvennykset käytännön toi-

mintaehdotuksista. Samalla opas jakautui selkeästi myös kahteen osaan: alkuosan pereh-

dyttävään kokonaisuuteen (alaluokka 1) ja loppuosan oppilaan kirjaa seuraavaan osuuteen. 

(alaluokka 2) 

Menetelmälliset perusteet opetusvälineiden käytölle 
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Opetusvälineiden käytölle opettajan oppaassa tarjotaan Varga–Neményi-menetelmään poh-

jautuvia perusteluja erityisesti oppaan alkupuoliskolla. Esimerkkejä näistä perusteluista 

löytyi lukuisia, joista päädyin valitsemaan seuraavaksi esitetyt tyyppiesimerkit. Tämän 

alaluokan kohdalla on myönteistä se, että sen tyyppiesimerkit linkittyvät selkeästi toisen 

tähän yläluokkaan kuuluvan alaluokan esimerkkeihin. Toisessa alaluokassa siis esitetään 

näiden periaatteiden soveltamisehdotuksia käytännössä. 

Kokemusten hankintaan tarvitaan vuorovaikutusta toisten oppijoiden ja 

oppimisen ohjaajan kanssa sekä toimintavälineitä. Mikään hyvä toiminta-

materiaali tai väline ei yksin riitä tiedonhankintaan ja ajattelun kehittämi-

seen: ilman hyvien ongelmien esittämistä ja ilman päämäärän ennakointia ei 

ole olemassa todellista opiskelua. (Lampinen et al., 2010a, 36) 

Tämä esimerkki on hyvin aineistoa kuvaava, sillä yhdessä tekeminen korostuu läpi koko 

opettajan oppaan, vaikka toki myös oppilaan henkilökohtaisiinkin taitoihin ja tietoihin 

kiinnitetään huomiota. Periaatteena on, että yksilöllinen osaaminenkin kehittyy yhteisölli-

sin harjoittein. Myös opettajan rooli korostuu yhtenä oppimisen tiimipelaajana sekä oppi-

misvälineiden ja -tilanteiden luojana, mikä pätee myös Varga–Neményi-menetelmään. 

Lisäksi esimerkissä korostuu, että toimintamateriaaleilla työskentelyn tulee olla päämäärä-

tietoista, jossa ratkaistava ongelma ja sen ratkaisu ovat tarkasti määriteltyjä silloinkin, kun 

itse toiminta saa olla kokeilevaa. Neményi (2010) painottaakin, että opettajan tärkeimmät 

tehtävät ovat opetustilanteiden järjestäminen, ongelman oikeanlainen esittäminen, ongel-

manratkaisuun tarvittavien välineiden tarjoaminen ja mahdollisesti tarvittavan tuen takaa-

minen.  Kolmantena seikkana tässä esimerkissä näkyy erilaisten toimintojen yhdistelemi-

nen, eli oppiminen ei koskaan ole pelkkien toimintamateriaalien varassa. 

Usein oppijoiden ymmärtämisen taso paljastuu, kun tarkkaillaan heidän 

työskentelyään toimintavälineillä. (Lampinen et al., 2010a, 37) 

Tämä esimerkki painottaa sitä, että miten käyttökelpoinen työkalu toimintamateriaalityös-

kentely on opettajalle oppilastuntemuksen, arvioinnin ja kehittämiskohtien havaitsemisen 

kannalta. Opettajan tienviitta 2a kehottaa opettajaa arvioimaan oppimista nimenomaan 

niissä toiminnoissa, joita oppilaat ovat säännöllisesti suorittaneet. Toisin sanoen toiminta-

välineillä paljon työskennellyttä oppilaan oppimista tulee arvioida juuri toimintaväline-
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työskentelyn sujuvuuden kohdalla. Lisäksi menetelmässä tärkein arviointimuoto on juuri 

havainnointi. Aineistossani ja yleisesti Varga–Neményi-menetelmässä korostuu monipuo-

liset ja ryhmäkohtaiset arviointikriteerit ja samaan aikaan esimerkiksi summatiivisen ko-

keen perusteella arvioimista halveksitaan suppeana arviointimetodina. (emt.) 

Varga–Neményi-menetelmässä käytetään runsaasti monenlaisia toimintama-

teriaaleja konkretisoimaan samaa asiaa. Myös samoja välineitä käytetään 

konkretisoimaan eri sisältöjä. Tällä pyritään mahdollistamaan, että oppilais-

sa kehittyy halu itse oivaltaa yhteyksiä matematiikan eri sisältöjen välille. 

(emt., 38) 

Tässä esimerkissä paljastuu keskeinen periaate opetusväline-työskentelyyn opettajan op-

paassa ja koko opetusmenetelmässä. Toimintamateriaalien kanssa vallitsee vapaus siinä, 

ettei tietty materiaali ole välttämättä sidottu tiettyyn matemaattiseen sisältöalueeseen. Ma-

teriaaleja voi myös luoda itse. Jäykät raamit toimintavälineille estäisivät oppilaiden omaa 

luovuutta ja aloitteellisuutta. Menetelmälliset reunaehdot toki ovat olemassa, sillä Varga–

Nemènyi-menetelmän mukaisessa opetuksessa toimintamateriaalit, esimerkit, mallit yms. 

on etukäteen opettajan toimesta tarkoin harkittuja ja valittuja, vaikka metodi ei olekaan 

opettajakeskeinen. (Kauppila & Tenkanen 2008.) 

Yhteenvetona tälle alaluokalle voi todeta, että Varga–Neményi-menetelmän mukaiset aja-

tukset opetusvälineiden runsaalle käytölle ovat huomioitu oppaassa. Välineitä käytetään 

siis monipuolisesti ja monenlaisiin oppimistarkoituksiin. Opettaja voi lisäksi hyödyntää 

opetusvälineitä arvioinnin tukena. Opetusvälineet ovat oppaassa korostuneessa asemassa, 

muttei opetuksen toivota koskaan rakentuvan pelkästään niiden varaan. 

Opetusvälineet sisältöalueiden, toimintojen ja tehtävien kohdalla 

Opetusvälineillä työskentelyyn Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaasta löytyy toiminta-

ehdotuksia läpi koko kirjan. Yksin tähän alaluokkaan löytyisi kolminumeroinen määrä 

esimerkkejä, eli tyyppiesimerkkien karsimisessa piti nähdä paljon vaivaa. Opetusvälinei-

den käyttöä esiintyy oppilaan kirjan tehtävien tueksi, erillisinä toimintamateriaalityösken-

telyinä ja yleisinä toimintaehdotuksina koskien tiettyjä sisältöalueita. Erillisiä toimintoja 

opetusvälineillä oppaassa tarjotaan yli seitsemänkymmenen harjoituksen muodossa, joiden 



72  

 

  

lisäksi on oppikirjan tehtäviin suoraan liittyviä toimintaehdotuksia. Tyyppiesimerkkeihin 

olen valinnut yhden kokonaista sisältöaluetta koskevan esimerkin ja kaksi yksittäisiin op-

pikirjan tehtäviin yhdistettyä esimerkkiä.  

Uusien ja vanhojen tehtävätyyppien yhdessä pohtiminen ja kielentäminen se-

kä toimintamateriaaleilla työskentely tuovat jakson ehkä hieman vieraam-

matkin aihepiirit oppilaille helpommiksi ja tutummiksi. (Lampinen et al., 

2010a, 72) 

Tämä kokonaiseen sisältöalueeseen tai jaksoon (”Luvut tutuksi 0-30”) liittyvä esimerkki on 

hyvin monitahoinen ja kattava. Ensinnäkin se periaate tulee ilmi, että toimintamateriaalit 

ovat osa kokonaisvaltaisempaa yhteistä tekemistä, eli tässä kohtaa niillä on rooli yhteisen 

pohtimisen ja kielentämisen ohessa. Abstraktion tien ajatus näkyy ko. esimerkissä siinä, 

että uusia aihepiirejä lähestyttäessä toimintamateriaalityöskentely on välttämätön vaihe 

oppimisprosessissa yhdistettynä yhteiseen fyysiseen toimintaan ja havaintojen kielentämi-

seen, ja lopulta symboliesitykseen. Jotta matemaattiset välineet täyttäisivät tarkoituksena, 

oppilaiden tulee käsitellä niitä yhteistyössä, jolloin välineet auttavat oppilaita järjestämään 

ja selventämään ideoitaan. (Tikkanen 2008a.) 

43. tehtävä: Yhteenlaskun vaihdannaisuutta sekä yhteen- ja vähennyslaskun 

käänteisyyden periaatetta voidaan papuleikin lisäksi havainnollistaa väri-

sauvoilla. (Lampinen et al., 2010a, 90) (ks. Kuva 10.) 

 

Kuva 10. Matematiikkaa 2a , tehtävä 43. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s.61 
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Tällä tyyppiesimerkillä osoitan sitä, että tehtävienkin kohdalla edustetaan jo oppaan al-

kuosassa annettua periaatetta, että samaa asiaa tutkitaan monilla toimintavälineillä. Tehtä-

vässä kehotetaan opettajaa toimimaan jälleen Varga–Neményi-menetelmän mukaisesti, eli 

ennen matematiikan symbolikielellä toimitettavaa tehtävän suoritusta on tässä kohtaa siis 

syytä johdattaa oppilaat havainnollistamaan kysyttävää asiaa papuleikillä ja vielä värisau-

voilla. Menetelmän mukaanhan sopivia välineitä voi valita tai luoda kullekin oppimistilan-

teella. Välineistä voidaan myös muodostaa loogisia sarjoja, jolloin ne tukevat toisiaan, niin 

kuin tässä esimerkissä pavut ja värisauvat.  

40. tehtävä: Ennen tehtävän ratkaisemista kokeillaan värisauvoilla yhdessä 

samantapaisia esimerkkejä ja sanotaan värisauvoista matematiikan kielellä 

monenlaisia laskutoimituksia. (Lampinen et al., 2010a, 111) (ks. Kuva 11.) 

 

Kuva 11. Matematiikkaa 2a, tehtävä 40. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 95 

Esimerkissä korostuu sekä yhteinen tekeminen että menetelmän mukainen järjestys uuden 

asian opettelussa. Yhtä oppikirjan tehtävää ennen voidaan siis pohjustukseksi tehdä mo-
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nenlaisia laskutoimituksia toimintavälineillä. Välineillä havaittuja asioita kielennetään 

poikkeuksetta ja nimenomaan yhdessä, jolloin oppilaat yhdessä jalostavat toistensa kielelli-

siä ilmauksia. Puhuminen tai keskustelu on luonnollisesti seuraava askel toimintamateriaa-

lityöskentelylle. Kuultu puhe jää oppilaan mieleen ollen tärkeä osa oppimisprosessia. (Rä-

ty-Zaborsky 2006.) Tämän esimerkin puhe matematiikan kielellä edellyttää jo syvällisem-

pää asiasisällön ymmärtämistä. Silti kaikki tämä tehdään ”ennen tehtävän ratkaisemista”, 

eli itsenäiseen kirjatehtävään ei taaskaan hypätä ilman perusteellista, yhteistä ja toiminnal-

lista pohjustusta. 

Tämän alaluokan kolme erilaista esimerkkiä avasivat monipuolisesti opetusvälineiden 

asemaa toimintojen ja tehtävien kohdilla. Välineitä siis tulee käyttää kaikkien oppisisältö-

jen kohdilla osana abstraktion tietä. Samaa asiaa voi harjoitella monilla välineillä ja toi-

saalta samalla välineellä voi harjoitella monia asioita. Lisäksi opetusvälineet pääsevät par-

haiten arvoonsa, kun niillä työskennellään yhdessä niin, että havainnoista keskustellaan 

pohtien havaittua yhdessä.  

Laaja ja johdonmukainen käsitteiden avaaminen 

Ensimmäisen tutkimusongelmani analyysin neljäs yläluokka on samalla Varga–Neményi-

menetelmän neljäs pääperiaate Laaja ja johdonmukainen käsitteiden avaaminen. Tehdessä 

aineiston jäsentelyä löytyi Opettajan tienviitta 2a:sta paljon luokkaan sopivia esimerkkejä 

koko kirjan alueelta. Luokittelua auttoi kaksi alaluokkaa, joista toiseen kuuluu pääkohtaan 

liittyvät periaatteelliset viittaukset ja toiseen toiminta- ja tehtäväkohtaiset maininnat liitty-

en pääperiaatteeseen. Kumpaankin alaluokkaan löytyi edelleen runsaasti esimerkkejä, jois-

ta olen valinnut muutamat tyyppiesimerkit tähän lopulliseen analyysiin.    

Periaatteelliset toteamukset 

Tämän alaluokan kohdalla poimin aineistosta esimerkkejä, joissa tuodaan menetelmällisiä 

perusteluja laajaan ja johdonmukaiseen käsitteiden avaamiseen. Erona toiselle alaluokalle 

on se, että nämä esimerkit ovat oppaassa yleispäteviä, eivätkä viittaa yksittäisiin matema-

tiikan sisältöalueisiin, toimintoihin tai tehtäviin. 
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Alkuopetuksen keskeisimpien sisältöjen hallinnan oppiminen voi viedä aikaa 

useammankin vuoden. Mutta näiden taitojen hallinta on välttämätöntä, jotta 

matematiikan oppiminen onnistuu myös myöhempinä kouluvuosina. Siksi nii-

tä ei voida ohittaa tai opetella huolimattomasti. (Lampinen et al., 2010a, 32) 

Esimerkissä opettajan opas yhtyy vahvasti Varga–Neményi-menetelmän periaatteeseen, 

että perusteellinen oppiminen on aina tärkeämpää kuin nopea sisällöissä eteneminen tai 

mekaanisen tekemisen määrä. Jälleen kerran oppaassa korostuu alkuopetuksen keskeinen 

asema – tällä kertaa käsitteiden pohjustamista koskien. Toisaalla oppaassa todetaankin, että 

opettajalta vaaditaan rohkeutta käyttää reilusti aikaa sellaisen asian perusteelliseen käsitte-

lyyn, jonka oppiminen näyttää vaativan enemmän aikaa. (emt.) 

Kun matematiikkaa saadaan itse kokea, pohtia ja oivaltaa, saavat matematii-

kan käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet vankan perustan. (emt., 37) 

Oppilaan täytyy palata konkreettisiin asioihin yhä uudelleen ja uudelleen, 

kunnes käsite ja mielikuva siitä on saanut oppilaan mielessä rikkaan ja toi-

mivan sisällön. (emt., 39) 

Nämä esimerkit vahvistavat sitä periaatetta, että matemaattiset käsitteet opitaan parhaiten 

yhdistettyinä konkreettisiin asioihin ja kokemuksiin. Oppaassa toiminnalliset harjoitukset 

yhdistetään usein juuri käsitteiden avaamiseen. Nämä esimerkit muistuttavat, että kärsiväl-

linen peruskäsitteiden opetus konkreetin kautta vahvistaa jokaisen oppilaan kohdalla ”ma-

tematiikkatalon” perustuksen lujuutta, jonka rakentamisessa juuri alkuopetus on ensisijalla. 

(Näätänen 2000.) 

Tämän alaluokan esimerkkien kautta voi huomata, että oppaassa on huomioitu Varga–

Neményi-menetelmän neljäs pääkohta, mutta myös muita menetelmän pääkohtia fuusioi-

tuneina. Erityisesti tämän alaluokan kohdalla Varga–Neményi-menetelmän pääperiaattei-

den yhdistyminen näkyy siinä, että käsitteiden avaamisen kohdalla korostetaan oppilaiden 

kehitysvaihetta ja toiminnallisten harjoitusten välttämättömyyttä, jotta käsitteet jäävät van-

kasti lasten mieliin. Toki muuallakin oppaassa voidaan nähdä melkeinpä kaikkia seitsemää 

menetelmän pääperiaatetta läsnä samassa toiminnossa tai periaatteessa.  
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Toiminta- ja tehtäväkohtaiset esimerkit 

Tämän alaluokan esimerkit siis löytyivät oppaan niistä kohdista, joissa tiettyjen sisältöalu-

eiden, tehtävien tai toimintojen kohdilla korostettiin laajaa ja johdonmukaista käsitteiden 

avaamista. Esimerkkejä tähän alaluokkaan löytyi erittäin paljon, mutta tässä tutkimuksessa 

luokitelluista otoksista analysoidaan vain muutama tärkeä tyyppiesimerkki. 

Lukukäsitteen ymmärtäminen ja lukualueiden maltillinenkin laajentaminen 

vaativat runsaasti aikaa ja monipuolisia harjoituksia. (Lampinen et al., 

2010a, 18) 

Varga–Neményi-menetelmän mukaisessa opetuksessa pienellä lukualueella pysytään pit-

kään. Toisella luokalla edetään lukualueella maltillisesti ensin kolmeenkymmeneen ja sit-

ten sataan. (emt.) Tässä esimerkissä opettajan opas korostaa siis runsaita harjoituksia ja 

riittävää aikaa käsitteiden avaamisen edellytyksinä. Johdonmukaisuus käsitteiden avaami-

sessa löytyy oppaasta tämän toimintamallin kohdalla, sillä opettajaa kehotetaan käyttämään 

riittävästi aikaa ja tarjoamaan runsaita harjoituksia kaikkien sisältöalueiden kohdalla.  

Laskutoimitusten merkitykseen on paneuduttava. Syyspuolella yhteen- ja vä-

hennyslaskun ymmärtämistä sanallisten tehtävien ja kuvien kautta laajenne-

taan siten, että tarkastellaan summia, joissa yhteenlaskettavat ovat yhtäsuu-

ria, ennen kuin siirrytään varsinaiseen kerto- ja sisältöjakolaskun opettami-

seen. (emt., 44) 

22. – 32. tehtävä: Tällaiset tehtävät aloitetaan aikaisin siksi, että pitkäaikai-

sella jatkuvalla harjoituksella oppilas voisi kypsytellä kertolaskua ja sisältö-

jakolaskua ennen varsinaista paneutumista tehtävätyyppeihin. (emt., 108) 

Käsitteiden avaaminen johdonmukaisesti näkyy todella selkeästi ylemmässä esimerkissä, 

jossa annetaan selkeä järjestys, miten kohti kertolaskua ja sisältöjakolaskua edetään koros-

tamalla ensin yhtä suurten lukujen yhteenlaskua. Alempi esimerkki sen sijaan osoittaa, 

kuinka oppilaan kirja käytännössä toteuttaa ylemmän esimerkin periaatteen, kun kertolas-

kua pohjustetaan perusteellisesti oppilaan tehtävissä. Samaan aikaan toki tehdään tehtävien 

ulkopuolisia toiminnallisiakin harjoituksia. Käsitteiden ”kypsyttelemiselle” on menetel-
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mällinen perustelu, sillä Varga–Neményi-menetelmässä uusia käsitteitä ei kuulukaan heti 

rajata liian tiukasti, vaan lapsen on hyvä ensin saada kokemuksia suhteellisen väljästä kä-

sitteestä tai käsitejärjestelmästä (Tikkanen 2008a). 

Tämän alaluokan kohdalla havaitaan, että uusia käsitteitä kohden edetään oppaassa loogi-

sesti, seikkaperäisesti ja maltillisesti. Opettajan tienviitta 2a pyrkii vapauttamaan opettajaa 

etenemispaineista. Toisaalta oppaaseen on sisällytetty syyslukukauden viikkojako, joka on 

liitteenä tutkimuksessani (Kuva 4.). Tämän luokan tyyppiesimerkit antavat ymmärtää, että 

opettajan tulee olla tietoinen kauaskatseisestikin, että mitä kohti opetus on menossa, jotta 

hän voi tietoisesti edesauttaa oppilaita pikkuhiljaa saamaan ymmärrystä uusista käsitteistä.  

Oppaan mukaanhan oppilaiden oppiminen on onnistuneen työn mittari, eikä luokan etene-

misnopeus oppikirjoissa, mikä näkyy näissäkin esimerkeissä. 

Lupa epäonnistua, väitellä ja iloita 

Viides yläluokka analyysissä on viides Varga–Neményi-menetelmän pääkohta Lupa epä-

onnistua, väitellä ja iloita. Tämän yläluokan kohdalla ei ole ollut syytä muodostaa alaluok-

kia. Ensinnäkin ko. pääperiaate on itsessään yksiselitteinen ja toiseksi siihen sopivia esi-

merkkejä löytyi oppaasta verrattain vähemmän. Tosin hyviä tyyppiesimerkkejä löytyi juuri 

sopivasti yhteen yläluokkaan niin, että jäi varaa karsia esimerkeistä arvokkaimmat osaksi 

tutkimusta. 

Opiskelun myönteinen ja turvallinen ilmapiiri auttaa oppimisessa, kun lapset 

oppivat ja luottavat siihen, että he saavat tuoda esiin myös keskeneräiset, 

puutteelliset, tai virheelliset aavistuksensa ja ajatuksensa. (Lampinen et al., 

2010a, 36) 

Tämä esimerkki korostaa oppaan ja menetelmän yleistä linjausta, jonka mukaan lupa epä-

onnistua pääsee toteutumaan oikealla tavalla vain, jos luokassa ja työskentelytilanteissa 

vallitsee oikeanlainen ilmapiiri. Toisella luokalla voidaan olettaa oppilaiden olevan jo roh-

keampia kuin ensimmäisellä luokalla. Rohkeus esittää omia näkemyksiään löytyy ajan 

kanssa, kun riittävä luottamus itseen ja kokemus muiden kunnioituksesta on hankittu. Var-

gan (1976) mukaan opettaja antaa tässäkin asiassa esimerkin jopa suunnittelemalla opetuk-
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seensa virheitä, joita oppilaat saavat korjata. Tämä lisää inhimillisyyttä, oivaltamisen rie-

mua ja tasa-arvoistaa kaikkia osapuolia matematiikan ongelmanratkaisijoina.  

Kun yhdessä oppimisen myönteinen ilmapiiri on saatu aikaiseksi, seuraa täs-

tä monia hyväntuulisen työnteon ”sivutuotteita”. (Lampinen et al. 2010a, 41 

– 42) 

Edellisen esimerkin kohdalla käsitelty myönteinen ilmapiiri mahdollistaa myös oppimises-

ta iloitsemisen. Luonnollisesti oppaassa nähdään oppiminen iloisena asiana. Yhdessä op-

pimisen kohdalla ilon väitetään vain kasvavan. Yhteistä toimintaa suositaankin oppaassa 

hyvin runsaasti osaltaan juuri hyvän ilmapiirin ja iloisen työskentelyn vahvistamiseksi.  

Oppilaat pohtivat, mikä ei kuulu joukkoon, perustelevat omia valintojaan ja 

keskustelevat niistä. (emt., 47) 

Viimeinen vaihtoehto voi herättää väittelyä, koska jotkut saattavat sanoa, ett-

ei joukossa ole paritonta vaan että kaikki ovat parittomia. (emt., 78) 

Lähtökohtaisesti koko Varga–Neményi-menetelmän viides pääkohta on vahvasti yhteydes-

sä ongelmanratkaisuun. On tulkittavissa, että molemmat näistä esimerkeistä tukevat lupaa 

väitellä, vaikka väittelemisestä käsitteenä puhutaan vain jälkimmäisessä. Voidaan ajatella, 

että se mikä on suomennettu väittelyksi, tarkoittaa matemaattisesti katsoen myös argumen-

tointia ja perustelua, eli matemaattisten väittämien esittämistä ongelmanratkaisutilanteissa. 

Jälkimmäinen esimerkki ei kerro, että minkä laatuista väittelyä voi syntyä. Yhtäkaikki, 

tuossakin syntyvä väittely saattaa olla parillisten ja parittomien lukujen luokittelun ymmär-

tämisen ja oppimisen kannalta hedelmällistä väittelyä, jota menetelmän viides pääkohtaa 

tukee.  Alkuopetuksessa on hyvä antaa tilaa lapsen mielikuvitukselle ja päätelmille, sillä he 

päättelevät sujuvasti niiden tietojen perusteella, joita heillä on. (Brandsford et al., 2004.) 

Tämän yläluokan kohdalla havaittiin, että oppaasta löytyy viittauksia kaikkiin Varga–

Neményi-opetusmenetelmän viidennen pääperiaatteen kohtiin; lupaan epäonnistua, lupaan 

iloita ja lupaan väitellä. Toki viimeisimmän kohdalla tulkinnat oli tehtävä rivien välistä 

laajentamalla väittelyn käsitettä. Yhteisenä linjauksena on, että opetusryhmässä tulee olla 

hyvä ja positiivinen ilmapiiri, jotta tämä pääperiaate pääsee toteutumaan kokonaisuudes-
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saan. Hyvässä ilmapiirissä epäonnistumiset eivät lannista, matematiikasta iloitaan yhdessä 

ja omista väitteistä uskalletaan argumentoida rohkeasti.  

Oppilaan kehityksen ja luonteenpiirteiden tunnistaminen 

Käsitellessä ensimmäiseen tutkimusongelmani kuudetta yläluokkaa, joka on sama kuin 

Varga–Neményi-menetelmän kuudes pääkohta oppilaan kehityksen ja luonteenpiirteiden 

tunnistaminen, huomasin, että opettajan oppaassa puhutaan oppilaiden kehitysvaiheista 

useasti ja monipuolisesti. Myös viittauksia erilaisiin luonteenpiirteisiin on ajoittain. Tämä 

on luonnollinen ratkaisu opettajan oppaassa, sillä näiden seikkojen tunnistaminen nimen-

omaan on opettajan vastuulla luokkahuoneessa. Yläluokka antoi kuitenkin saman luokan 

sisälle turhan kirjavia esimerkkejä, joten päädyin muodostamaan havainnoille jopa neljä 

alaluokkaa. Nämä ovat oppilaiden kehitysvaihe yleisesti, matemaattisesti heikompien 

huomioiminen, matemaattisesti vahvempien huomioiminen ja erilaisuus oppimistyyleissä, 

taustoissa ja luonteissa.  

Oppilaiden kehitysvaihe yleisesti 

Tähän alaluokkaan on koottu opettajan oppaasta esimerkkejä, joissa otetaan ensisijaisesti 

esiin alkuopetuksessa olevan oppilaan kehitysvaihe tai tarkemmin toisluokkalaisen oletet-

tava kehitysvaihe. Tässä osiossa ei siis ole eriyttämiseen tai yksilöiden erilaiseen oppimi-

seen liittyviä esimerkkejä, vaan yleisiä ikäryhmään pohjautuvia huomioita, jotka ovat 

olennaisia koko matematiikan opetuksen ja 2. luokan oppimateriaalien kannalta.  

6-10-vuotiaat lapset hankkivat tietonsa konkreetista maailmasta. Heille tie-

donhankinnan ainoa mahdollinen tapa on induktiivinen: tiedot perustuvat 

esineellisestä maailmasta tehtyihin havaintoihin. (Lampinen et al., 2010a, 

36) 

Tässä esimerkissä tuodaan opettajalle tietoisku opetuksen kohderyhmän tiedonhankinnasta 

ja oppimisesta, mitä pohjaa myös Varga–Neményi-menetelmän periaate, jonka mukaan 

matematiikan luonnetta ja sen konkreettisia ulottuvuuksia on opetettava lapselle järkevällä 

tavalla huomioiden lapsen kehitysvaihe ja taustatekijät. Varga itse korosti, että matematii-
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kan käsitteet eivät ole liian vaikeita pienelle lapsellekaan, kunhan asia esitetään lapsen ke-

hitysvaiheeseen sopivalla tavalla (Kahanpää & Kangas 2002). 

Toisella luokalla ryhmässä toimimisen taidot ovat jo paremmat kuin koulu-

tien alussa. Ryhmätöiden tekeminen tai muutaman oppilaan ryhmässä teke-

minen ei välttämättä vielä suju hyvin. Ryhmissä on usein yksi tai kaksi aktii-

vista vastuunkantajaa muiden seuratessa työn etenemistä sivusta. Sen sijaan 

koko opetusryhmä otetaan oppimiseen mukaan: tehdään ja pohditaan yhdes-

sä. Pienet ja lyhyet parityöt todennäköisesti sujuvat jo paremmin. (Lampinen 

et al., 2010a, 40) 

Tämä esimerkki osoittaa sen, että opettajan oppaassa tunnistetaan se tosiasia, että toisen 

luokan oppilaat ovat jo oppineet koulutyöhön liittyviä tietotaitoja ensimmäisellä luokalla ja 

mahdollisesti jo esiopetuksessa. Tässä esimerkissä tosin tehdään melko voimakkaita ole-

tuksia tämän ikäryhmän oppilaiden ryhmätyöskentelytaidoista, minkä opettaja joutuu käsit-

telemään oman ryhmänsä luonteen pohjalta itse. Toki väite siitä, että ryhmässä toimimisen 

taidot ovat kasvaneet toiselle luokalle mennessä koulutien alusta, on looginen ja yleispäte-

väkin. 

Oppimisen ilo saattaa kadota pieneltä oppilaalta helposti pitkiin puheisiin ja 

hitaaseen etenemiseen. (emt., 41) 

Punaisena lankana oppaassa näkyy tämän esimerkin tapaan, että opettamistyylin täytyy 

sopia opetettavien ikäryhmään. Tässä esimerkissä esitettävän väitteen periaatteellinen taus-

ta kumpuaa opetusmenetelmällisistä piirteistä. Opetustilanteiden tulee Varga–Neményi-

menetelmän mukaisessa alkuopetuksessa olla oppilaslähtöisiä, ja siksi opettajalla tarvitsee 

olla hyvä oppilastuntemus. Lisäksi hänen tulee olla perillä oppilasryhmänsä fyysisestä ja 

psyykkisestä kehitysvaiheesta. (Tikkanen 2008a.) Oppaan yleisen linjan perusteella hitaalla 

etenemisellä viitataan toimintaan, jossa samaa puuhaa jatketaan liian pitkään jämähtäen 

abstraktion tien johonkin vaiheeseen, vaikka oppilas itse haluaisi jo edetä. 

Tämän alaluokan kohdalla havaitaan sama ilmiö kuin tässä tutkimuksessa aiemmin, eli 

jälleen yhdestä menetelmän mukaisesta periaatteesta puhuttaessa esille tulee myös muita 

menetelmän ajatuksia. Tällä kertaa oppilaiden kehitysvaihe edellyttää matematiikan oppi-
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miselta toiminnallisuutta, vaihtelevuutta ja yhteisöllisyyttä, jotta oppiminen tapahtuu lap-

selle luontaisella tavalla. Oppaasta on tunnistettavissa oletus tai väite, jonka mukaan perin-

teiset ja itseriittoiset kirjalliset oppimateriaalit ovat ajaneet alkuopetuksen oppilaat ikäryh-

mään nähden aivan liian mekaaniseen matematiikkaan, minkä takia Opettajan tienviitta 2a 

painottaa, että tämän materiaalin kohdalla kaikki toiminta tulee rakentua oppilaan kehitys-

vaihe huomioiden niin, että oppikirja on vain osatekijä matematiikan oppimisessa eikä sen 

edellytys.   

Matemaattisesti heikompien huomioiminen 

Tämä alaluokka on välttämätön, jotta keskeinen menetelmällinen periaate tulee käsitellyksi 

aineistoni analyysissä. Varga–Neményi-menetelmässä ja aineistossani korostuu, että mene-

telmä sopii kaikenlaisille ja –tasoisille oppilaille, koska lähtökohtaisesti oppijaa kunnioite-

taan sellaisena kuin hän on lähtötasosta riippumatta. Matemaattisesti heikompien huomi-

ointi on oppaassa esille useasti.  

Erityistä huolta oppimateriaalia muokattaessa on kannettu niistä oppilaista, 

joiden matematiikan oppimispolulla näyttää olevan kompastuskiviä. Oppaas-

sa annetaan välineitä ja näkökulmia näiden oppilaiden tukemiseen. (Lampi-

nen et al. 2010a, 7) 

Tämä esimerkki osaltaan perustelee tekemäni havainnon, että eniten Varga–Neményi-

menetelmän kuudennen pääperiaatteeseen pohjautuen oppaassa on huomioitu juuri mate-

maattisesti heikompia oppilaita. Toki lähtökohtaisesti kaikkien oppilaiden esikäsitykset 

otetaan menetelmässä yhtälailla huomioon ja jokaista oppilasta kehitetään tämän omalla 

tasolla (Tikkanen 2008a). Erityistä huolta heikommin matematiikkaa taitavista kannetaan 

oppaassa nähtävästi jo sen takia, että oppilaiden tasoeroja saataisiin jo alkuopetuksessa 

kurottua ja mahdollista matematiikka-ahdistusta vältettyä. 

…ne oppilaat, joiden laskeminen ei tahdo sujuvoitua, tarvitsevat riittävästi 

laskutaidon ja yleisemminkin matematiikan varhaista tukemista, erityis- ja 

tukiopetusta, mahdollisesti joustavia opetusjärjestelyjä ensimmäisinä koulu-

vuosinaan. Tämän tuen aika on nimenomaan alkuopetusvaiheessa. (Lampi-

nen et al., 2010a, 17) 
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Oppaan suomentamisesta ensisijaisesti vastannut Anni Lampinen painottaa, että alkuope-

tuksessa on elintärkeää herättää niiden oppilaiden into matematiikkaan, jotka eivät luon-

nostaan ole olleet kiinnostuneita matematiikasta tai siinä lahjakkaita. (Lampinen 2009). 

Yllä olevassa esimerkissä heikomman laskijan kohdalla vedotaan juuri alkuopetukseen ja 

sen kehitysvaiheeseen, koska silloin rakennetaan perustus koko myöhemmälle matematii-

kan oppimiselle, niin kuin tässä tutkimuksessa on jo useassakin yhteydessä todettu.   

Erityisen huolestuttavaa on, jos oppilaalla ei ole vielä mitään lyhentyneen 

laskemisen keinoja käytössä, vaan kaikki laskeminen alkaa aina ykkösestä. 

Tästä syystä on matematiikan erityisopetuksessa jatkuvasti kehitettävä niiden 

oppilaiden lukujonotaitoja ja laskemisen sujuvuutta, jotta jo olemassa oleva 

kuilu saadaan kapenemaan. (Lampinen et al., 2010a, 143) 

Opettajan tieviitta 2a:ssa mainitaan joitakin kertoja, tämän esimerkin tyylillä, että oppilai-

den tasoeroja pyritään kuromaan toisella luokalla umpeen. Esimerkki viittaa lähtökohtai-

sesti erityisopetukseen, mutta tuo edellä mainittu tasoerojen pienentäminen voidaan nähdä 

yleisen opetuksen tavoitteenakin. Käytännön tasolla opas ei puutu oppilasryhmien erityis-

opetusjärjestelyihin, mutta periaatteellisesti ja tehtäväkohtaisesti siihen annetaan ohjeita. 

Tämän alaluokan esimerkeistä havaitaan, että sekä Varga–Neményi-opetusmenetelmä että 

Opettajan tienviitta 2a painottavat matemaattisesti heikompien tarvetta erityiselle tuelle ja 

huomioinnille. Eriyttämisestä alaspäin ei suoraan tuolla käsitteellä puhuta, mutta mate-

maattisesti heikompien tukemisesta sitäkin enemmän. Opettajan tehtäväksi jää oivaltaa, 

että tuohon tukemiseen sisältyy eriyttäminen. Alkuopetusvaihetta korostetaan elintärkeänä 

aikana estää tulevia oppimisvaikeuksia, eli silloin tukea ja työkaluja tarvitsee tarjota erityi-

sen runsaasti heikommille laskijoille. Kautta linjan korostuu tavoite, ettei parhaan ja hei-

koimman välinen osaamiskuilu kasva, vaan pikemminkin kuroutuu pienemmäksi.  

Matemaattisesti vahvempien huomioiminen 

Edellisen alaluokan olemassaolo edellyttää, että matemaattisesti vahvempia käsittelevistä 

esimerkeistä on myös olemassa alaluokka. Tähän luokkaan ei löytynyt määrällisesti yhtä 

monia viittauksia kuin edelliseen, mutta hyviä tyyppiesimerkkejä edustamaan luokkaa oli 

mahdollista valita riittävän suuresta esimerkkien joukosta.  
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On tärkeää opettaa nopeasti oivaltavia oppilaita siihen, etteivät he paljastai-

si liian nopeasti omia ajatuksiaan, vaan heidän osaamistaan voidaan hyö-

dyntää opetuksessa muiden oppimista tukevana. Jos oppimisesta ja oivalta-

misesta tulee vain nopeiden etuoikeus, muiden halu oppia vähenee ja he siir-

tyvät helposti syrjemmälle vain seuraamaan opetusta – ei enää osallistumaan 

siihen. (emt., 41) 

Tämä esimerkki koskee erityisesti ryhmänä tehtäviä toiminnallisia harjoituksia ja yhdessä 

pohdittavia pulmatehtäviä. Oppaassa siis tunnistetaan, että todennäköisesti samat oppilaat 

ovat toistuvasti näissä tehtävätyypeissä nopeimpia oivaltajia. Tällä ohjeella oppilaille anne-

taan kestävä toimintamalli, jota opettajan tulee markkinoida. Jo menetelmän pohjalta jo-

kainen työskentelee toiminnallisilla välineillä omalla tasollaan ja jokaiselle suodaan onnis-

tumisen riemua (Tikkanen 2008a). Toki oppilaiden annetaan myös jakaa oivalluksiaan, 

jolloin he voivat oppia toisiltaan. Esimerkin mukaan toimiminen vaatii opettajalta paljon 

pedagogista taidollisuutta, sillä jo luonteenpiirteiden puolesta nopeat laskijat voivat olla 

hyvinkin kärkkäitä näyttämään nopeutensa ilmaisten vastaukset ääneen. 

Värisauvaharjoitus kolmella jaollisista luvuista nopeille oppilaille (Lampi-

nen et al., 2010a, 74) 

64. tehtävä: Tehtävä on aika haastava. Se voidaan joko tehdä yhdessä tai an-

taa tehtäväksi vain nopeimmille ja taitavimmille. (emt. 96) (ks. Kuva 12.) 
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Kuva 12. Matematiikkaa 2 a, tehtävä 64. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 71. 

Nämä tehtäviin liittyvät esimerkit antavat ymmärtää, että eriyttämiselle ylöspäin on annettu 

työkaluja opettajan oppaassa. Sillä, että eri oppilaille annetaan eri tehtäviä, ei mainita ole-

van eriarvostavaa vaikutusta. Ylempi esimerkki liittynee menetelmän periaatteeseen, että 

samalla toimintavälineellä voi tehdä erilaisia ja eritasoisia harjoituksia, eli materiaali itses-

sään ei ole ikinä vain nopeimpien ja taitavimpien etuoikeus. Alemmassa esimerkissä vai-

kean tehtävän tekemisellä yhdessä pyritään siihen, että jokainen oppilas kokee suoriutu-
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neensa tehtävästä ja onnistuminen tapahtuu hyvässä yhteisöllisessä ilmapiirissä. Jos aikaa 

tai mahdollisuutta yhteiselle tekemiselle ei ole, niin opettaja voi vaihtoehtoisesti siis antaa 

tehtävän siis juuri matemaattisesti edistyneempien ratkaistavaksi. Oppaassa on oletus, että 

matemaattisesti vahvemmat tekevät tehtävät nopeammin, mikä on järkeenkäypää. 

Tämän alaluokan kohdalla oppaasta löytyi pedagogisia vinkkejä opettajalle sekä ohjeita 

soveltaa ja luoda erillisiä tehtäviä matemaattisesti vahvemmille. Vargan periaatteiden ja 

sittemmin myös Varga–Neményi-menetelmän mukaan opettajan on varattava sekä nopeille 

että hitaille oppilaille kykyjensä mukaisia tehtäviä (Varga 1969). Niin sanottua eriyttämistä 

ylöspäin ei oteta esille opettajan oppaassa kovin moneen kertaan sillä käsitteellä, vaikka 

tehtävävaihtoehtoja nopeimmille tarjotaankin. Oppaassa ei myöskään juuri puhuta ”vah-

vemmista” oppilaista vaan useimmin ”nopeammista” oppilaista. Lähtökohtaisesti mate-

maattisesti vahvempien kohdalla varotaan toisaalta tylsistymisen riskiä ja toisaalta ylpis-

tymisen riskiä. Oppaassa näkyy myös ajatus, että ideaalissa tilanteessa vahvojen laskijoi-

den osaaminen myötävaikuttaa luokan heikompien laskijoiden oppimista, eli oppilaiden 

halutaan oppivan myös toisiltaan. 

Erilaisuus oppimistyyleissä, taustoissa ja luonteissa 

Kehityksen ja luonteenpiirteiden ollessa kyseessä opettajan opas vie välillä opettajan huo-

mion myös oppilaiden erilaisiin oppimistyyleihin, taustoihin ja persoonallisiin ominaisuuk-

siin. Tähän alaluokkaan valitsin edellä mainittuja piirteitä omaavia otoksia oppaasta mah-

dollisimman kattaviksi tyyppiesimerkeiksi.  

Osa oppilaista oppii parhaiten leikin kautta, osa toimintamateriaalityösken-

telyssä, osalle oppilaista kuvat avaavat matematiikkaa. (lampinen et al., 

2010, 37) 

Tämä esimerkki osoittaa, että oppaassa tunnistetaan lasten erilaiset oppimistyylit. Samaten 

huomioidaan, että eri lapsille sopii erilaiset opetusvälineet ja työskentelytavat. Oppaassa 

todetaan tämä asia useasti, vaikka toiminnallisuutta oppimismuotona perustellaan kaikille 

oppilaille sopivaksi, koska se on erottamaton osa matematiikkaa. Tosin Varga–Neményi-

menetelmä painottaa yksilön tarpeita opetuksessa yli yleispätevien toimintamallien.  
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Ujoja ja arkoja oppilaita on syytä rohkaista toimintaan mukaan. Toisella 

luokalla esim. yhteiset usein toistuvat kauppaleikit on hyvä leikkiä siten, että 

jokainen oppilas pääsee vuorollaan luokan edellä olevaan kauppaan ostok-

sille. (emt., 39) 

Tässä otoksessa huomio luodaan oppilaiden luonteenpiirteisiin. Ujouden tai arkuuden ei 

haluta olevan este oppimiselle. Ujojen ja arkojen rohkaisemisesta puhutaan tässä esimer-

kissä yhteisöllisen harjoitteen kohdalla, jolloin ryhmän vertaistuki on läsnä. Tämäkin vaatii 

toteutuakseen hyvän oppilasryhmän sisäisen ilmapiirin. Periaatteellisesti yksilölliset omi-

naispiirteet huomioiva menetelmä edellyttää oppilaiden ominaispiirteiden hyväksymistä ja 

hyödyntämistä opetuksessa sekä oppimisessa (Tikkanen 2008a). 

Menetelmässä matematiikan näkökulma tuodaan osaksi lapsen elämää. Me-

netelmää on kehitetty vuosikymmeniä tavoitteena, että kaikkien lasten mate-

matiikan oppiminen saisi mahdollisimman hyvän kokemukseen ja ymmärtä-

miseen perustuvan pohjan. Se soveltuu ”tavallisten”, matemaattisesti lahjak-

kaiden ja matematiikkavaikeuksisten oppilaiden opettamiseen. Menetelmä 

sopii myös maahanmuuttajaopetukseen, koska oppimisessa painottuvat oppi-

laan omakohtaiset loogismatemaattiset kokemukset, joiden pohjalle rakenne-

taan matemaattinen ajattelu, käsitteet ja operaatiot. (Lampinen et al., 2010a, 

4) 

Tämä kirjan alkuosaan sijoittuva teksti perustelee menetelmän käyttökelpoisuutta vedoten 

juuri Varga–Neményi-menetelmän sopivuuteen kaikista taustoista tuleville oppilaille. Op-

paassa tuodaan myöhemminkin esiin samankaltaisia viittauksia matematiikan soveltuvuu-

desta erilaisten oppilaiden persoonalliseen elämään. Yleisestikin Varga–Nemènyi-

menetelmä rakentuu lapsen todellista persoonallisuutta ja tämän elämän todellisia koke-

muksia korostavaan opetukseen ja oppimiseen. Lapsen oma elämänpiiri on siis matemaat-

tisen oppimisen lähtökohta. Toisin sanoen tavalliseen arjen kokemuksiin saadaan mate-

maattisia lähtökohtia. (Lampinen & Korhonen 2010.) 

Tämän alaluokan esimerkit peilaavat jo aiemmin tutkimuksessa esille tulleita Varga–

Neményi-menetelmän periaatteita opetusmenetelmän sopivuudesta kaikenlaisille oppijoil-

le. Yksilöllisiä luonteenpiirteitä ei haluta oppaassakaan kieltää tai tukahduttaa, vaan niiden 
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halutaan edesauttavan ryhmän yhteistä oppimista, ilmapiiriä ja kasvua. Lisäksi erilaisten 

oppimistyylien ja mieltymysten olemassaolo havaitaan niin ikään, esimerkiksi tarjoamalla 

erilaisia toimintavaihtoehtoja eri oppilaille. Koska menetelmä tai opas ei ole oppikir-

jasidonnainen, niin oppilaiden erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja päästään hyödyntä-

mään luovemmin. 

Opettaja ja matematiikanopetus 

Jäsennellessä aineistoa seitsemännen Varga–Neményi-menetelmän pääkohdan pohjalta 

huomasin selkeitä tyyppieroja poimimissani esimerkeissä. Välillä opas painotti opettajan 

roolia, välillä annettiin opetusteknisiä ja opetusperiaatteellisia ohjeita, kun taas välillä oh-

jeet olivat puhtaasi toiminta- ja tehtäväkohtaisia.  Täten yläluokka Opettaja ja matematii-

kanopetus sai analyysissäni kolme alaluokkaa, jotka ovat Opettajan rooli, Opetustekninen 

ja opetusperiaatteellinen, ja Tehtävä- ja toimintaohjeet. 

Opettajan rooli 

Tähän alaluokkaan kokosin esimerkkejä, joissa Varga–Neményi-opetusmenetelmän muo-

vaamaan opettajan rooliin ja sen mukaiseen matematiikan opettamiseen liittyvä periaate tai 

periaatteet ovat esillä. Joissakin poimituissa esimerkeissä opettajalle ei suoranaisesti annet-

tu roolia, vaan hänelle annettiin tapoja toimia tietyillä tavoilla, mitkä edellyttivät tiettyjen 

roolien ottamista ja sisäistämistä. Tällaisissa esimerkeissä opettaja toki lukee ja tulkitsee 

tekstiä omalla tavallaan, kuten tutkimuksessani lukijarooleista puhuttaessa todettiin. 

Menetelmän mukainen opetustapa edellyttää opettajalta innostusta, halua 

kehittyä ammatillisesti ja asiaan perehtymistä. (Lampinen et al., 2010a, 4) 

Luova ja innostunut opettaja innostaa oppilaita (emt., 37) 

Jo aiemmin tutkimuksessa esitetyt Varga–Neményi-menetelmän opettajalle asettamat roo-

lit kiteytetään näillä kahden esimerkin sanoilla opettajan oppaan alkuosassa. Opettajalla on 

menetelmässä suuri vastuu näyttää oppilaan silmissä ahkeralta, innostuneelta, luovalta ja 

innovatiiviselta suhteessa matematiikan oppimiseen. Opettajan tienviitta 2a ei kevennä 
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opettajan vastuuta, vaan näiden esimerkkien kaltaisesti opettajaa kehotetaan kaikkeen tuo-

hon niin periaatetasolla kuin käytännössäkin. 

Kirjan ja monisteiden kirjalliset tehtävät eivät voi korvata kokemuksia, 

opettajaa ja yhdessä työskentelyä. (emt., 39) 

Tämä esimerkki osoittaa, että oppaan mukaan myöskään opettaja ei ole korvattavissa, vaan 

hän on hyvin tärkeällä paikalla. Opettajan rooli on huomioitu Varga–Neményi-

menetelmässä jo siten, että opettaja tulee mainituksi menetelmän seitsemännen pääkohdan 

yhteydessä. Tässäkään esimerkissä ei opettajan merkitystä kuitenkaan korosteta yksittäi-

sesti, vaan yhteydessä käytännön kokemuksiin ja yhdessä työskentelyyn. Esimerkistä 

huomaa, että opettaja ei menetelmällisesti ole ensisijainen tiedon lähde matematiikan ope-

tuksessa, vaan oppimisen osatekijä. Kokemusten ja yhdessä työskentelyn kohdalla opetta-

jalla on myös rooli: opettaja rakentaa motivoitumista ja hyvää ilmapiiriä. (Nemènyi 2010.) 

Opettajajohtoisessa tavassakin opettaja on enemmän johdattelijan ja kyseli-

jän roolissa. Oppilaille annetaan oivaltamisen ja keksimisen mahdollisuus. 

(Lampinen et al., 2010a, 40)  

Esimerkin mukaan opas ei suosittele oppitunneille täyttä opettajajohtoisuutta käytettäväksi 

ollenkaan, sillä tämänkin otteen ”opettajajohtoisuus” on todellisuudessa hyvin oppilasjoh-

toista toimintaa.  Varga uskoi, että oppilaat oppivat paremmin ja kehittyvät itsenäisessä 

työskentelyssä silloin, kun he saavat jopa valita tehtävänsä ja erityisesti pääsevät itse kek-

simään ja oivaltamaan. Opettajaa ohjailee toimintaa välineillä ja tarvittaessa kysymyksillä. 

(Tikkanen 2008a.) Opasta käyttävälle opettajalle voi tuottaa hämmennystä näin selkeä op-

pilasjohtoisuuden suosiminen, mikäli sellaiselle toiminnalle ei ole aikaisempaa näyttöä tai 

kokemusta. Se voi olla ns. hyppy tuntemattomaan.  

Tämän alaluokan kohdalla analysoiduissa esimerkeissä heijastuu voimakkaasti Varga–

Neményi-menetelmän mukainen opettajan rooli. Lisäksi luokasta on löydettävissä poimit-

tuja esimerkkejä yhdistäviä tekijöitä, kuten oppilaiden tarve itse kokea ja oivaltaa niin, että 

opettaja vain johdattelee ja edesauttaa oppimisprosesseja. Samaan aikaan opettajan tulee 

olla innostava ja luova. Tarvittaessa opettaja on myös tiedonlähde, eli tämän tulee perehtyä 

asiaan ja vaalia ammatillista kehitystään. Opas ei tämänkään alaluokan havaintojen kohdal-
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la anna opettajan mennä opetuksessaan helppoa tietä, vaan edellyttää opettajalta ponniste-

luja ja venymistä. 

Opetustekninen ja opetusperiaatteellinen 

Tähän alaluokkaan olen koonnut esimerkkejä, joissa opettajaa selkeästi ohjeistetaan toi-

mimaan tietyn periaatteen tai pedagogisen valinnan mukaisesti opetustilanteissa. Luokitel-

lessa jo yläluokkiin jäsenneltyä aineistoa, tähän alaluokkaan löytyi runsaasti esimerkkejä. 

Tämän alaluokan kohdalle en valinnut tehtäviin tai sisältöalueisiin liittyviä ohjeita, vaan 

pelkästään selkeitä opetukseen yleisesti liittyviä periaatteita tai toimintamalleja, joita op-

paassa esitetään. 

Opettajalla on oikeus ja velvollisuus laatia omia toiminnallisia ja kirjallisia 

tehtäviä tarpeen ja oman harkintansa mukaan oppilaiden taitotason selvit-

tämistä varten. (Lampinen et al., 2010a, 22) 

Voidaan katsoa, että tämä ohje on oppaassa siksi, koska opetusmenetelmä kysyy opettajal-

ta luovuutta ja valmiutta askarrella sekä kehittää oppimateriaaleja (Tikkanen 2008a). Esi-

merkki liittyy arviointiin vaikuttaviin tehtäviin, jotka oppaan mukaan suoritetaan opettaja- 

tai luokkakohtaisella tavalla, eli tiukkoja raameja ei niille anneta. Koska oppaassa ei ole 

monistettavia summatiivisia kokeita, niin opettajan tehtäväksi jää luoda ”koetehtäviä”, 

jotka voidaan suorittaa hyvinkin vapaamuotoisissa tilanteissa. Opas siis seurailee menetel-

mällisiä periaatteita arviointitavoissa. 

Oppilaan tulee saada käyttää omaa kieltään. Opettajan tulee ymmärtää nä-

mä ilmaukset, vaikka hän itse käyttää matemaattisesti täsmällisempää kieltä. 

(Lampinen et al., 2010a, 36) 

Varga–Neményi-menetelmän mukaista on, että opettaja mukautuu oppilaiden ilmaisuun. 

Tässä esimerkissä siis tiedotetaan tämä menetelmällinen periaate kokonaisvaltaisesti ope-

tusta ohjailevaksi tekijäksi. Oppaassa ei suoraan tehdä Varga–Neményi-menetelmän ver-

tailua opettajajohtoiseen tai abstraktiin opetustapaan, mutta yleinen mentelmällinen väite 

on, että perinteinen opettajajohtoinen tapa opettaa matematiikkaa on sisältänyt oppilaille 

liian monimutkaista kieltä ja symboliikkaa (Tikkanen 2008a). 
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Opettajan tehtävä on suunnitella opetus niin, että se etenee loogisesti ja ta-

voitteellisesti. Tärkeää on huomioida mitä oppilaat jo osaavat ja minkä poh-

jalle opetus voidaan rakentaa. (Lampinen et al., 2010a, 37) 

Opettaja voi hyödyntää myös monet kouluarjen kokemukset ja tilanteet kie-

lentämällä ne matematiikan näkökulmasta, jolloin oppilaiden tietoisuus ma-

tematiikan sisältymisestä lähes kaikkiin arjen toimintoihin lisääntyy. (emt., 

38) 

Nämä kaksi tyyppiesimerkkiä osoittavat, että opas antaa opettajalle tehtäväksi olla valveu-

tunut. Ensinnäkin opettajan tulee tuntea oppilaansa ja luoda opetusta juuri heille sopivaksi. 

Toiseksi opettajan tulee olla perillä siitä, että millaista on oppilaiden kouluarki ja mitä ma-

temaattisia ulottuvuuksia siihen sisältyy. Oppaassa puhutaan näiden seikkojen huomioimi-

sesta muissakin yhteyksissä, eli opettajaa todella herätellään olemaan ajan hermolla ope-

tusryhmänsä kanssa, jotta opetus ei pääse urautumaan tai muuttumaan oppilaiden maail-

masta vieraantuneeksi. Varga–Neményi-menetelmän oppilaslähtöisyys ja käytännönlähei-

syys heijastuvat siis selkeästi näissä esimerkeissä.  

Opettajakin voi näyttää osan tehtävistä, mutta ensi sijassa on pyrittävä sii-

hen, että oppilaat itse olisivat myös tekijänä eivätkä ainoastaan passiivisessa 

tarkkailijan roolissa. Uusia tehtävätyyppejä opeteltaessa on hyvä käydä oh-

jeet ja toimintatavat ensin opettajajohtoisesti yhdessä läpi. (emt., 40) 

Tämä esimerkki vahvistaa jo edelliseen alaluokan esimerkissä havaittua seikkaa opettajan 

roolista, eli opettaja tarjoaa toimintamallit, ohjeet ja välineet, muttei useinkaan johda itse 

toimintaa. Opas tunnistaa kuitenkin sen realiteetin, että oppilaiden toiminta ei ole tarkoi-

tuksenmukaista, jollei heille ole annettu selkeää funktiota tekemistä ajatellen.  

Esimerkeistäkin tulee ilmi, että oppaan mukaan opettajan tulee uskaltaa luottaa oppilaiden-

sa kykyyn alkaa aktiivisiksi ja päätösvaltaisiksi toimijoiksi matematiikan tunneilla. Opetta-

jalta vaaditaan siis malttia astua myös sivuun, jahka tämä on toiminut toimintojen alulle-

panijana. Alaluokan esimerkeissä tai oppaassa muutenkaan ei juuri puhuta suoraan opetta-

jalle tai anneta käskyjä tehdä asioita tietyllä tavalla. Kuitenkin vahvojakin opetuksellisia 

periaatteita löytyy, mikäli opasta lukee ja tulkitsee tarkkaavaisesti. Useimmiten näiden 
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kohdalla opettajasta vain puhutaan yksikön kolmannessa muodossa, jolloin opettajan täy-

tyy olla aktiivisempi tunnistaessaan omat vastuunsa ja tehtävänsä.  

Tehtävä- ja toimintaohjeet 

Tämän alaluokan kohdalle keräsin opettajan oppaasta sellaisia esimerkkejä, jotka koskevat 

yksittäisiin toimintoihin ja tehtäviin opettajalle ja opettamiseen annettavia ohjeita. Esi-

merkkeihin eroavaisuutta ja monipuolisuutta tuo se, että joukosta löytyy sekä oppilaan kir-

jan tehtäviin että erillisiin opetusvälinetyöskentelyyn liittyviä otoksia.  

Aarrepussit 

Opettajalla on pusseja, joista löytyy esim. loogisia paloja tai erilaisia esinei-

tä. Oppilaat valitsevat esineitä ja luokittelevat niitä jonkin ominaisuuden pe-

rusteella… (emt., 46) 

Oppaalle tyypilliseen tapaan tässä opettajalla on tehtävänä olla leikeissä ja peleissä usein 

materiaalin tarjoaja ja toiminnan käynnistäjä. Samalla tehtävänä on toki leikkien tai pelien 

sääntöjen selittäminen. Itse toiminnan johtamiseen opettajaa ei tässä juuri ohjata, sillä op-

pilaat itse päättävät esimerkiksi sen, että millaisten ominaisuuksien perusteella he luokitte-

levat itse valitsemiaan esineitä. Tässä näkyy siis menetelmän oppilaslähtöisyys. 

11. tehtävä: …Oppilaille tulee kertoa, että nolla on tosiaankin parillinen lu-

ku, vaikka jotkut heistä eivät sitä välttämättä ymmärrä eivätkä usko. (emt., 

74) (ks. Kuva 13.) 
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Kuva 13. Matematiikkaa 2a, tehtävä 11. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 37 

10. tehtävä: Rahasummia laskettaessa ohjataan oppilaat aloittamaan laske-

misen suurimmista rahoista. (lampinen et al., 2010a, 83) (ks. Kuva 14.) 

 

Kuva 14. Matematiikkaa 2a, tehtävä 10. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 49 
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Oppaassa on joitakin näiden esimerkkien kaltaisia selvennyksiä koskien oppikirjan tehtä-

viä. Opettajalla on siis tehtävänä tiedottaa ja varmistaa, että matemaattiset totuudet tulevat 

ymmärretyiksi samalla, kun oppilaat työstävät oppikirjojaan. Toisinaan opettajan tehtävä 

on antaa matemaattinen totuus suoraan (ylempi esimerkki), mutta toisinaan opettajaa neu-

votaan vain ohjaamaan tekemistä tehtävään liittyen (alempi esimerkki). Tämä voisi vaikut-

taa opettajajohtoiselta, mutta kuitenkin Varga–Neményi-menetelmässä virheelliset tiedot ja 

laskutyylit opettajalla on velvollisuus korjata. Menetelmän mukaanhan opettajan tulee tar-

jota kaikille oppilaille toimivia matemaattisia tarkastelutapoja. (Lampinen 2009, 30)  

Inventaarioita tehtäessä viimeiseksi voidaan jo tässä vaiheessa tehdä omat 

kymmenjärjestelmävälineet tikuista niputtamalla. […] Käytännössä niputus-

työ on hidasta, joten joitakin oppilaita on hyvä auttaa niputtamisessa ja ku-

minauhojen kanssa tai antaa kuminauhojen tilalle pakastepussin sulkijoita. 

(Lampinen et al., 2010a, 128) 

Tämän esimerkin tapaan joidenkin tehtävien kohdalla opettajalla on tehtävänä auttaa oppi-

laita konkreettisesti, esimerkiksi hienomotorisuutta vaativissa käsitöissä, kuten juuri tikku-

jen niputtamisessa. Oppaassa painotetaan, että toiminnot eivät saa olla hidastempoisia ja 

puuduttavia, jolloin alkuopetusikäiset pitkästyvät. Tästä voidaan päätellä, että tämän esi-

merkin mukaisissa tilanteissa opettaja osaltaan jouduttaa toimintaa. Toiminnoissa ollaan 

kiinnostuneita matemaattisten totuuksien löytymisestä eikä esimerkiksi hienomotoristen 

taitojen kehittymisestä, vaikka sekin on toiminnan myönteinen sivutuote.  

Tämän alaluokan kohdalla opettajan toiminnan suhteen löytyy yhdenmukaisuutta muihin 

saman yläluokan alaluokkiin, mikä on luonnollista, koska jo lähtökohtaisesti olen etsinyt 

tyyppiesimerkeiksi ne ohjeet, joissa myös Varga–Neményi-menetelmän periaatteet ovat 

näkyvissä. Opetusvälineiden suhteen opettaja on materiaalien tarjoaja ja toiminnan avusta-

ja tehtävien ja toimintojen kohdalla. Kaikkeen oppilaiden tekemiseen liittyen opettajan 

tulee olla valmiina antamaan matemaattisia totuuksia niistä vielä epävarmoille oppilaille. 

Lisäksi opettajan tulee olla valmiina antamaan oikeat laskutavat oppilailleen. Yhteenvetona 

näillä esimerkeille voidaan todeta, että opettajan tarvitsee olla hyvin valmistautunut mate-

riaalien ja tietotaidon puolesta oppilaiden tehtäviin liittyen ja myös oppilaslähtöisissä har-

joituksissa, vaikkei hän olisikaan opetuksen ja oppimisen keskipisteenä. 
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11.2  Tutkimusongelma 2. 

Arkielämän huomioiminen 

Tämän toisen tutkimusongelmani analyysin ensimmäisen yläluokan kohdalla olen poimi-

nut aineistosta esimerkkejä, joissa opettajaa ohjataan tuomaan abstraktia matematiikkaa 

konkreettiseksi ja toiminnalliseksi oppilaiden arkielämän avulla. Esimerkkejä tähän luok-

kaan löytyi verrattain vähemmän, koska suljin luokasta pois matemaattisilla toimintamate-

riaaleilla toteutettavan konkretisoimisen, jota opettajan oppaassa taasen esiintyy todella 

paljon. Kuitenkin tähänkin luokkaan löytyi hyviä tyyppiesimerkkejä. Lähtökohtaisestihan 

on muistettava, että arkielämän hyödyntäminen on Varga–Neményi-menetelmässä jopa 

tärkeämpää kuin opetusvälinetyöskentely. Varga–Nemènyi -opetusmenetelmän tärkein 

periaate on todellisuuteen perustuvien kokemusten hankkiminen. Menetelmän tavoitteena 

on siis tarjota lapselle mahdollisimman paljon fyysisiä kokemuksia loogis-matemaattisten 

kokemusten perustaksi.  (Tikkanen 2008a.) 

Opettaja voi hyödyntää myös monet kouluarjen kokemukset ja tilanteet kie-

lentämällä ne matematiikan näkökulmasta, jolloin oppilaiden tietoisuus ma-

tematiikan sisältymisestä lähes kaikkiin arjen toimintoihin lisääntyy. (Lampi-

nen et al., 2010a, 38) 

Kuten tutkimuksestani on tullut selville, on jo pelkästään Varga–Neményi-menetelmän 

mukaista, että opettaja toimii tämän esimerkin ohjeiden mukaan. Esimerkkiin sisältyy 

myös abstraktion tien ajatus, eli ensin saadaan kokemuksia, jotka myöhemmin kielenne-

tään matematiikan kielelle. Esimerkki edellyttää opettajalta valveutuneisuutta havaita ne 

kouluarjen kokemukset ja tilanteet, joita hyödyntää opetuksessa. Kun oppilaat tiedostavat 

matematiikan olevan osa heidän arjen toimintoja, matematiikka saa hyvin toiminnallisen 

luonteen. Tämän esimerkin lisäksi jo aivan aineistoni aluksi painotetaan opettajalle, eli 

oppaan käyttäjälle, kuinka matematiikan opetuksen tulee rakentua oppilaan kouluarkeen, 

sen kieleen ja kokemuksiin pohjautuvaksi, mikä edellyttää opettajalta perehtymistä ja in-

nostusta. (emt.) 

Käytetään hyväksi kaikkia arjen tilanteita lukumäärien laskemiseen. (emt. 

55) 
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Opas tunnistaa, että lukumääriä on kaikkialla, eli niiden tunnistaminen arkielämässä on 

helppoa ja selkeää. Opettajan rooli tämän esimerkin kohdalla on lähinnä muistuttaa, että 

oppilaat voivat löytää lukumääriä ympäriltään ja samalla kehottaa heitä laskemaan niitä. 

Tällä tavoin toimittaessa oppilaat siis valitsevat arjestaan ne tilanteet, joiden yhteydessä he 

laskevat lukumääriä. Menetelmällisesti opettajan tuleekin tarjota oppilaille mahdollisuus 

valita itse matemaattisia tehtäviä, joiden parissa työskentelyä opettaja ohjaa ja seuraa (Tik-

kanen 2008a). 

Asiaa voidaan perustella sillä, että raha voidaan konkreettisesti vaihtaa yh-

den euron kolikoiksi pankissa tai kaupassa. (Lampinen et al., 2010a, 129) 

Tässä esimerkissä esillä oleva ”asia” viittaa siihen, että rahaan (kolikkoon tai seteliin) mer-

kitty arvo on todellinen ja siihen, että eriarvoisia rahoja voi vaihtaa keskenään, kunhan 

kokonaisarvo ei vaihdossa muutu. Pankki ja kauppa ovat lapsille tuttuja paikkoja heidän 

omasta arkielämästään. Opettajaa kehotetaan siis yhdistämään rahalaskujen tekeminen 

todelliseen elämään, jossa todella käytetään oikeaa rahaa, jolla on todellista eli konkreettis-

ta arvoa. 

Tämän yläluokan esimerkkien ja niistä tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan havaita, että 

opettajalle tarjotaan oppaassa muistutuksia tietyistä arjen tilanteista, joihin sisältyy mate-

matiikkaa, kuten kaupassa tai pankissa käyntiin. Usein opetuksessa kehotetaan hyödyntä-

mään myös kouluarjen kokemuksia, joiden havainnoiminen ja nimeäminen jäävät opettajan 

vastuulle. Kaiken kaikkiaan arkielämän huomioimisessa osana opetusta opettajan tulee siis 

olla valveilla ja löytää arjesta matematiikan oppimiselle potentiaalisia tilanteita, joita sekä 

opettajan oppaan että Varga–Neményi-menetelmän mukaan on ympärillämme rajattomasti. 

Opettajan vastuulle jää tunnistaa niitä luovasti ja kekseliäästi. 

Opetusvälinetyöskentely 

Kuten tutkimuksessani on aiemmin tullut ilmi, Opettajan tienviitta 2a puhuu opetusväline-

työskentelystä hyvin paljon ja monipuolisesti sekä tarjoaa kymmenittäin toimintoja erilai-

sille opetusvälineille. Siitä johtuen tämän yläluokan kohdalla käyttökelpoisten esimerkkien 

seasta oli haastavaa valita tyyppiesimerkkejä osaksi analyysia. Rajaamista helpotti, kun 

poimin erityisesti niitä esimerkkejä, joissa opettajalla on jollakin tavalla erityinen rooli 
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opetusvälinetyöskentelyssä. Onhan toisen tutkimusongelmani pohjalta juuri katsottava mi-

ten opettajaa ohjataan konkretisoimaan matematiikkaa. Tämän yläluokan kohdalla tuota 

ongelmaa siis avataan opetusvälinetyöskentelyn kautta, jossa opettajalla on jonkinlainen 

rooli.  

Monipuolisella toimintavälineiden käytöllä halutaan myös antaa oppilaille 

mahdollisimman paljon loogis-matemaattisia kokemuksia. Näiden pohjalta 

opeteltava matematiikan sisältö saa runsaasti ajattelun aineksia. Oppilaan ei 

ole hyvä antaa kiintyä mihinkään välineeseen erityisesti. Konkreeteista 

toimintavälineistä luopuminen on abstraktion tien yksi päämäärä. (emt., 

38) 

Tämän sisällöllisesti laajan esimerkin aluksi saadaan tietää, että toimintavälineitä käytetään 

oppaan noudattamassa menetelmässä monipuolisesti, eli menetelmällisesti sillä viitataan 

mahdollisesti siihen, että samaa materiaalia käytetään eri yhteyksissä ja toisaalta samassa 

yhteydessä käytetään useita toimintavälineitä. Lisäksi esimerkki viittaa yksiselitteisesti 

siihen, että opetuksessa ei ole hyvä joutua täysin riippuvaiseksi toimintavälineistä. Esi-

merkki tunnistaa myös oppilaiden erilaisuuden, eli toiset oppilaista varmasti kiintyvät väli-

neisiin enemmän kuin toiset. Esimerkki viittaa myös oikea-aikaiseen välineistä luopumi-

seen. Varga–Neményi-menetelmän mukaan toimintamateriaalit ovat vain välivaihe oppi-

misprosessissa, eli menetelmällisellä käsitteellä ilmaistuna yksi vaihe abstraktion tiellä. 

Apuvälineen käytöstä voidaan siis luopua ja siirtyä abstraktiin työskentelyyn silloin, kun 

käsite ja toiminta ovat tulleet lapselle riittävän tutuksi. (Kauppila & Tenkanen 2008.) 

Taululla ovat vastaavat palat samassa järjestyksessä tai käytetään dokument-

tikameraa. Tällöin opettaja voi piilottaa yhden palan jonosta ja kysyä oppi-

lailta, mikä pala on piilossa. (Lampinen et al., 2010a, 58) (ks. Kuva 15.) 
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Kuva 15. Matematiikkaa 2a, tehtävä 8. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Oravecz, 

M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 17. 

Tämä tyyppiesimerkki on valittu analyysiin siksi, koska se tarjoaa esimerkin verrattain 

hyvin opettajajohtoisesta opetusvälinetyöskentelystä. Oppilaat osallistuvat ja seuraavat 

toimintaa, mutta välineet ovat tällä kertaa myös opettajalla, joka tässä esimerkkitapaukses-

sa käyttää niitä johtavassa roolissa. Kuitenkaan toiminto ei ole ristiriitainen oppaan tai me-
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netelmän linjausten kanssa, sillä opetusvälinetyöskentelyn tulee olla päämäärätietoista ja 

yhteisöllistä, vaikka se olisikin opettajajohtoista. Opettaja valitsee siis roolinsa niin, että 

oppisen mahdollisuudet maksimoituvat. Välineiden kohdalla opettajan tehtävänä Varga–

Nemènyi-menetelmässä on nimenomaan keksiä ja varmistaa toimintavälineille monipuoli-

sia aktiviteetteja. (Tikkanen 2008a.) 

Oppilaat voivat etsiä ympäristöstään esineitä, jotka ovat useamman kappa-

leen pakkauksissa. Esim. kananmunakennot, purukumit, lyijykynäpakkaukset, 

tarra-arkit, keräilykuvat, kirjekuoret, postimerkit, nenäliinat, sukkaparit. 

(Lampinen et al., 2010a, 119) 

Toisin kuin edellinen esimerkki, tässä esimerkissä nimenomaan oppilaat ovat tekijän roo-

lissa opetusvälineiden kohdalla. Opettajan tehtävä on siis rohkaista oppilaita löytämään 

toimintavälineitä omista ympäristöistään ja jokapäiväisistä esineistään. Mikäli oppilaat 

etsivät yhdessä näitä pakkauksissa olevia esineitä, niin he antavat toisilleen ideoita, eli 

ryhmässä luovuus ja havaintokyky kasvavat. Opettajan valinnaksi jää, että miten paljon 

hän antaa vihjeitä tai paljastaa tiettyjä esineitä. Asiayhteytensä puolesta tämä toiminta vai-

kuttaisi tehdyksi juuri yhteiseen oppituntipuuhasteluun. 

 

Tämän yläluokan kohdalle löytyi hyviä tyyppiesimerkkejä kuvaamaan opettajan muuntu-

vaa roolia aktiviteeteista riippuen ja samalla Varga–Neményi-menetelmän periaatteisiin 

nojautuen. Oppilaiden aktiivinen asema korostuu kautta linjan puhuttaessa toimintaväli-

neillä työskentelystä. Oppaassa suositellaan sitä käyttävälle opettajalle täydennyskoulutuk-

sia menetelmän ja sen materiaalien käytöstä, sillä aivan kädestä pitäen ei opettajaa opetus-

välineiden kohdalla oppaassa neuvota. Yksilöopettaja voi omassa luokassaan tehdä valinto-

ja, joiden pohjalta opetusvälinetyöskentelystä voi tahattomastikin tulla esimerkiksi opetta-

jajohtoisempaa kuin se toimintamalli, johon opas ja menetelmä oikeasti ohjaavat.  Kuiten-

kin tämän luokan tyyppiesimerkit osoittavat, että opettajan päätehtäviä opetusvälinetyös-

kentelyssä on tarjota välineitä käyttöön sopivissa määrin ja sopivaan aikaan, ohjailla väli-

neillä työskentelyä niin, että abstraktion tiellä liikutaan määrätietoisesti eteenpäin, näyttää 

välineillä työskentelyn tapoja, havainnollistaa luokan edessä opetusvälineillä, rakentaa 

välineitä sekä auttaa oppilaita askartelemaan välineitä ja kertoa välineistä matemaattisia 

totuuksia. 
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Oppilaan kirjan tehtävien konkretisointi 

Tämän yläluokan alle on koottu esimerkkejä, joissa yksittäisiin oppilaan kirjan tehtäviin tai 

laajempiin tehtäväkokonaisuuksiin liitetään toiminnallisia tehtäviä. Abstraktion tien mu-

kaisesti konkreettiset kokemukset hankitaan ennen tehtävien kirjallista suorittamista. Ylä-

luokkaan löytyi runsaasti esimerkkejä, sillä tehtävien konkretisointia ehdotetaan opettajan 

oppaassa toistuvasti. Tyyppiesimerkeiksi olen valinnut toisistaan eroavia esimerkkejä kat-

soen, että milloin tehtävään liitetään toimintamateriaalit, milloin leikki ja milloin kyseessä 

on yksittäinen tehtävä tai tehtävien joukko.  

Näitä sanallisia tehtäviä konkretisoidaan tässä vaiheessa todellisilla esineil-

lä. (Lampinen et al., 2010a, 94) 

Tämä esimerkki löytyy oppaasta otsikon ”Sanallisia tehtäviä” alta tekstistä, joka ohjeistaa 

opettajaa oppilaan kirjassa olevien sanallisten tehtävien pohjustukseen. Oppaan mallin mu-

kaisesti tässä kohden voidaan tehdä monia erilaisia opetusvälineharjoituksia ennen kuin 

siirrytään oppilaan kirjan tehtäviin. Tämän esimerkin pohjustukseksi on mainittava, että 

oppilaan kirjan sanalliset tehtävät tullaan suorittamaan sekä piirroksin että numeroin. Ensin 

esimerkiksi piirretään ympyröitä ja yliviivataan niitä lukumäärien erotusten selventämisek-

si. Konkreettisilla esineillä tehdään siis sama kolmiulotteisesti ennen piirroksia ja numeraa-

lista merkintää. Lopulta näiden tehtävien kohdalla siis kuljetaan abstraktion tie sen tyypilli-

sessä järjestyksessä menetelmän mukaisesti. 

8. tehtävä: Oppilaat ratkaisevat tehtävän konkreetisti jakamalla papuja, 

kiekkoja tms. kahteen yhtäsuureen osaan siirtämällä niitä kahteen kasaan yh-

tä aikaa kummallakin kädellä. (emt., 73) (ks. Kuva 16.) 
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Kuva 16. Matematiikkaa 2a, tehtävä 8. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Oravecz, 

M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 36 

Opettajan tulee tällaisen ohjeen kohdalla nähdä, että jokainen yksilöoppilas ei voi auto-

maattisesti nähdä tehtävästä, että sen voi ensin suorittaa konkreetisti pavuilla tai kiekoilla. 

Täten opettajan tulee käynnistää tämä konkreettinen harjoitus pyytämällä jokaista oppilasta 

tekemään tehtävän suorittamista ennen toiminnallinen harjoitus ja tarvittaessa tarjota siihen 

käytettävät välineet. Opetusvälinetyöskentelyyn harjaantuneet oppilaat ehkä vähitellen 

oppivat löytämään kulloinkin sopivat välineet tehtävien tueksi. Toisaalta luokasta löytynee 

laskijoita, jotka osaisivat ja haluaisivat suorittaa tehtävän kirjallisesti heti ilman konkre-

tisointia. Opas tunnistaakin, että osa oppilaista on viehättynyt mekaaniseen laskemiseen, 

eivätkä he ymmärrä matemaattisten kokemusten merkitystä tai nauti toiminnallisesta puu-

hastelusta. Tällaisen oppilaan kohdalla kehotetaan painottamaan, että matematiikka on 

avoin järjestelmä, jota kannattaa tutkia ja kokeilla monesta eri näkökulmasta. (Lampinen et 

al., 2010.) 

Luokittelutehtävistä tulee hauskempia, jos leikitään Postiljooni-leikkiä. (emt., 

139) 

Tämän esimerkin sanavalinnoista voi nähdä yhteyden Varga–Neményi-menetelmän pääpe-

riaatteeseen ”lupa epäonnistua, väitellä ja iloita.” Muuallakin kuin tässä otoksessa Opetta-

jan tienviitassa muistutetaan oppimisen ja tekemisen ilon ylläpitämisestä. Luokittelu – teh-

tävät ovat paperilla hyvin mekaanisia, mutta leikeillä ja konkreettisilla esineillä niihin syn-
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tyy uusia ulottuvuuksia ja samalla muodostuu yhteyksiä oppilaiden elämään. Esimerkin 

leikki erityisesti tarjoaa hauskuutta osaksi matematiikan oppimista ja luokan ilmapiiriä 

kohentavaa yhteistä aktiviteettia. 

Mielenkiintoinen havainto tähän yläluokkaan oli se, että lähes kaikissa oppilaan kirjan teh-

täviin liittyvissä toiminnallisissa harjoituksissa käytettiin matemaattisia, ja useimmiten 

menetelmällisiä, opetusvälineitä, mutta melko harvoin tehtäviin liitettiin suoranaista arjen 

toimintaa tai yhteistä leikkiä. Pelejä ja leikkejä oppaassa tarjotaan kyllä erikseen, mutta 

harvemmin yhteydessä yksittäisiin tehtäviin tai tehtäväryhmiin. Toisaalta viimeisen esi-

merkin Postiljooni-leikki ja toisaalla oppaassa esiintyvä Kauppa-leikki sopivat leikittäviksi 

monenlaisten tehtävien pohjustukseksi. Lopulta opettaja tekee tässäkin kohden valintoja, 

että miten paljon ja millaisia toimintoja hän toteuttaa tehtävien pohjustukseksi.  

Lisämateriaalit 

Opettajan tienviitta 2a tarjoaa opettajalle lisämateriaaleja ja ohjeistaa opettajaa hyödyntä-

mään myös oppaan ulkopuolisia lisämateriaaleja. Lisämateriaalien käytöllä pyritään lisää-

mään opetukseen sekä käytännönläheisyyttä ja toiminnallisuutta että mahdollisuuksia me-

kaaniseen laskemiseen, muttei samoissa materiaalikokonaisuuksissa vaan erillisinä koko-

naisuuksina.  Esimerkiksi oppaaseen sisällytetty ”Minä lasken” –osio on pelkästään me-

kaanisempaan laskemiseen omistettu lisämateriaali, jota ei tämän tutkimusongelman koh-

dalla luonnollisesti käsitellä. Seuraavat tyyppiesimerkit, jotka on poimittu opettajan op-

paasta, kuvaavat lisämateriaalien luonnetta ja tarkoitusperää juuri toiminnallisuutta ajatel-

len. 

Alkuopetuksessa mittaaminen ja erityisesti mittaluvun käsite sekä konkreetit 

mittaamiskokemukset ovat oppimisen keskiössä. Tämän sisältöalueen koros-

tamiseksi ja teeman pitämiseksi koko lukuvuoden ajan osana kouluarkea, on 

sivulla 225 – 240 Minä mittaan –tehtäviä. (Lampinen et al., 2010a, 21) 

Minä mittaan –materiaali korostuu käytännössä pelkästään toiminnallisista harjoituksista. 

Opettajaa kehotetaan tarjoamaan oppilaille harjoitusta monipuolisemmin, mitä pelkkä op-

pilaan kirja ei voi mahdollistaa, koska se todella sisältää vain pienen osan abstraktion ties-

tä. (emt.) Matematiikan toiminnallisuuden halutaan tulevan normiksi myös lapsen mate-
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maattisessa työskentelyssä koululuokan ulkopuolella, sillä Minä mittaan –materiaalia ke-

hotetaan käyttämään pääasiassa kotona. Kevätlukukaudellekin, Opettajan tienviitta 2b:n 

mukana, tarjotaan vastaavasti Opettelen kellonaikoja –lisämateriaali oppilaille monistetta-

vaksi.  

Opettajalla on oikeus ja velvollisuus laatia omia toiminnallisia ja kirjallisia 

tehtäviä tarpeen ja oman harkintansa mukaan oppilaiden taitotason selvit-

tämistä varten. (emt., 22) 

Varga–Neményi-menetelmän periaate luovasta opettajasta tulee tässä esimerkissä selkeästi 

esiin. Opettajan tienviitta 2a ei materiaalina pyri olemaan itseriittoinen, vaan se kannustaa 

opettajaa keräämään ja luomaan lisämateriaalia. Valmiiden Varga–Neményi-

toimintamateriaalien lisäksi itsetehdyt materiaalit ovat menetelmälle ja aineistolleni omi-

naisia, kuten jo tämän tutkimusongelman 2. yläluokan kohdalla havaittiin. Tässä esimer-

kissä viitataan arviointiin, eli oppilaiden tasoa voi arvioida myös toimintavälinetyöskente-

lyn kautta. Varga uskoi, että pöydän takaa opettaessaan opettaja ei pysty tunnistamaan op-

pilaiden piirteitä ja osaamisen tasoa, mutta seurailemalla heidän konkreettista työskentelyä 

taitotaso on selkeästi nähtävissä (Varga 1969). 

12. tehtävä: Kolme kerrallaan laskeminen on haastavaa. Sitä voidaan harjoi-

tella myös esineillä ja kuvakorteilla (katso www.varganemenyi.fi Lasketaan 

yhtä suuria ryhmiä –kuva-arkit). (Lampinen et al., 2010a, 122) (ks. Kuva 

17.) 
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Kuva 17. Matematiikkaa 2a, tehtävä 12. Teoksessa Lampinen, A., Nemènyi, E. C., Ora-

vecz, M. S. 2010b. Matematiikkaa 2a. Helsinki: Varga–Nemènyi-yhdistys ry. s. 104 

Tässäkin esimerkissä lisämateriaaleilla pyritään lisäämään opetuksen ja oppimisen toimin-

nallisuutta. Varga–Neményi-yhdistys ry suosittelee opettajaa hyödyntämään myös muita 

yhdistyksen luomia ja tarjoamia materiaaleja käytössä olevan oppikirjasarjan lisäksi. Oppi-

kirjasarjaan kuuluu tiettyjä toimintamateriaaleja, kuten sataruudukoita, leikkirahoja ym., 

mutta useimmat menetelmään rakennetut toimintamateriaalit on hankittava koululle erik-

seen. Tämän esimerkin tapauksessa yhdistyksen internet –sivustolla tarjotaan lisämateriaa-

lia opetussisällön opetukseen ja oppimiseen ja oppikirjan tehtävän lisäksi. Toisaalla op-

paassa ehdotetaan lisämateriaaliksi Matematiikkalehti Solmun –sivustolta monistettavia 

sisältöjä, kuten matematiikkadiplomeja.  

Tämän yläluokan kohdalla ei ollut tarkoitus havaita suuria eroavaisuuksia tai yhtäläisyyk-

siä esimerkkien väleillä, vaan lähinnä luoda katsaus siihen, että millaisia lisämateriaaleja 

oppaassa tai muissa lähteissä on tarjolla ja missä määrin opas suosittelee niitä käyttämään. 

Opetuksen konkretisoimiseksi tarvitaan enemmän kuin vaan opettajan ja oppilaiden kirjat, 

eli opettajan tulee luoda ja kerätä materiaaleja, tarjota oppaan sisältämiä lisämateriaaleja 

oppilaille, hankkia Varga–Nemenyi-menetelmän mukaiset materiaalit luokkaansa ja olla 

aktiivinen hakemaan materiaaleja myös internetistä tai muista lähteistä. 
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12 Tutkimuksesta muodostetut johtopäätökset 

Seuraavissa kappaleissa on tutkimukseni tärkeimpien havaintojen yhteenvetoa ja pohdin-

taa.  Kaiken kaikkiaan Opettajan tienviitta 2a:ssa tunnistetaan oppaan käyttäjän eli opetta-

jan olemassa olevat käsitykset matematiikan opetuksesta. Siksi opas on hyvin informatiivi-

nen myös Varga–Neményi-menetelmän suhteen. Opettajan näkökulman valitseminen pro 

gradu –työni ja sen tutkimusongelmien näkökulmaksi oli siten kannattavaa, sillä tutkijana 

pystyin lukemaan opasta katsoen sitä opettajan silmin, tai ainakin pyrkien siihen, ja saa-

maan loogisia johtopäätöksiä.  

 

Abstraktion tien ajatus näkyy oppaassa toistuvasti ja sen kulkemiselle esitetään vaihtelevia 

variaatioita. Uskollisuus menetelmää kohtaan oppaassa näkyy jo esimerkiksi siinä, että 

oppaan sisällöissä abstraktiin ajatteluun ei mennä koskaan suoraan ilman konkretisointia. 

Abstraktion tietä ei kuljeta vain oppilaiden tehtävien pohjustukseksi, vaan oppaassa tarjo-

taan kymmenittäin toiminnallisia harjoituksia, joista useimmissa käytetään menetelmän 

opetusvälineitä. Nämä harjoitukset päätetään aina konkretiassa havaitun kielentämiseen ja 

matemaattisten totuuksien tunnistamiseen.  

Yleisimmin abstraktion tien kulkeminen aloitetaan kuitenkin opetusvälityöskentelyllä, eikä 

arkielämän esimerkeillä tai kokemuksilla. Johtopäätöksenä tuosta olen päätellyt, että ma-

temaattisen sisällön kohdalle on ollut helpompi keksiä konkretisointimahdollisuuksia ope-

tusvälineillä kuin arkielämän kokemuksilla toteutettuna. Toki arkielämän esimerkkejä ai-

neistossa painotetaan, esimerkiksi ympärillä olevien lukumäärien laskemisen tai leikkien 

avulla. Yhtäkaikki, runsas opetusvälineiden käyttö on oppaassa näkyvin Varga–Neményi-

menetelmän periaate, etenkin oppilaiden tehtävien kohdalla. Opetusvälineet tosin liittyvät 

osaksi kaikkia seitsemää menetelmän pääperiaatetta. Periaatteiden nivoutumista tapahtuu 

toki muutenkin, koska Varga–Neményi-menetelmän periaatteet yhdessä muodostavat me-

netelmän luonteen. Edellä mainittujen ominaisuuksien pohjalta opas on hyvin poikkeava 

myös arvioinnin suhteen, eli opettajaa ei kehoteta ikinä arvioimaan oppilaita vaan yhden 

abstraktion tien vaiheella, esimerkiksi vain mekaanista osaamista testaavilla summatiivisil-

la kokeilla.   
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Opettajaa muistutetaan oppaassa usein lasten kehitysvaiheesta ja aiemman osaamisen 

huomioimisesta. Alkuopetuksen keskeinen asema lapsen kehitysvaiheen ja koulunkäynnin 

kannalta on tunnistettu oppaassa Varga–Neményi-menetelmän mukaisesti. Lisäksi toimin-

nallisuuden esilläpitoa ja oppilaan ehdoilla sisällöissä etenemistä perustellaan juuri tois-

luokkalaisen kehitysvaiheella. Opettajalle haasteena jää suunnitella opetuksensa niin, että 

hän antaa runsaasti aikaa käsitteiden perusteelliselle oppimiselle, mutta vie samaan aikaan 

opetusta eteenpäin suurin piirtein oppaan tarjoaman aikatauluehdotuksen mukaisesti. Ma-

temaattisen perustuksen systemaattista rakentamista ei siis unohdeta. Käsitteiden pohjus-

tusta tapahtuu jopa niin, että Matematiikkaa 2a –oppikirjan tehtävien pohjustuksessa huo-

mioidaan jo myöhemmin tulevien sisältöalueidenkin esiymmärryksen tarjoaminen. Esi-

merkiksi toisen luokan syyslukukaudella otetaan materiaalissa huomioon toisen luokan 

kevätlukukaudella tulevat uudet asiat. Lisäksi Opettajan tienviitta 2a:ssa tarjotaan jo tau-

lukkomuotoinen aikatauluehdotus myös kevätlukukaudelle, vaikka opas kuuluukin pelkäs-

tään syyslukukaudelle.  

Määrällisellä tutkimuksella olisi saanut havaintojen lukumääriä laskien selville, että missä 

suhteessa toisiinsa nähden Varga–Neményi-menetelmän periaatteet ovat määrällisesti läs-

nä. Suurpiirteisiä määrällisiä havaintoja tutkimuksessani esitettiin, jotta esimerkiksi se tuli 

selville, että menetelmän periaate opetusvälineiden runsaasta käytöstä löytyy oppaasta 

huomattavasti useammin kuin periaate epäonnistumisen, väittelyn ja iloitsemisen hyväk-

syttävyydestä. Yhtäkaikki, jokainen periaate oli löydettävissä oppaan sisällöistä, eikä mää-

rällinen tutkimus laadullisen tukena olisi tuonut tutkimukselle merkittävää lisäarvoa. 

Toisen tutkimusongelman havainnoista kävi ilmi, että yleisin tapa ohjata opettajaa toimin-

nalliseen matematiikanopetukseen on opetusvälinetyöskentely. Opetusvälineiden kohdalla 

toimitaan Varga–Neményi-menetelmän mukaisesti käyttäen samoja materiaaleja eri sisäl-

töalueiden kohdalla, käyttäen yhden sisältöalueen pohjustukseksi erilaisia materiaaleja, 

luoden omia materiaaleja ja etsien materiaaleja oppilaiden arkipäivän ympäristöstä. Toi-

minnalliset harjoitukset ovat useimmiten yhteisöllisiä, sillä oppaan periaatteena näyttää 

olevan se, että yhdessä oppiminen tukee myös yksilöllistä oppimista. Oppilaiden erilaisuus 

kuitenkin tunnistetaan, eli opas huomioi oppilaiden oppivan eri tavoilla, olevan eritasoisia 

ja omaavan erilaisia mieltymyksiä esimerkiksi hyvän matematiikan oppitunnin suhteen. 

Toiminnallisen matematiikankin myönnetään olevan mieluisampaa toisille kuin toisille. 

Erilaisten tarpeiden huomioiminen nähdään oppaassa helpommaksi silloin, kun opetus ei 
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ole oppikirjakeskeistä. Tuolloin nimittäin erilaisia työskentelytapoja päästään hyödyntä-

mään luovemmin, monipuolisemmin ja yksilöllisemmin, koska niille on jo ensinnäkin ai-

kaa, koska oppitunnit eivät täyty oppikirjatyöskentelystä. 

Arkielämääkin huomioidaan opetuksen toiminnallistamisessa erityisesti hyödyntäen lapsen 

arjen tuttuja tilanteita, joita ovat mm. kaupassa käynti ja koulumatkat. Oppaan lisämateri-

aalit osaltaan vahvistavat opettajan mahdollisuutta syventää oppilaille matematiikan toi-

minnallista luonnetta ja arkipäivän ongelmanratkaisua. ”Minä mittaan” –materiaali esimer-

kiksi edellyttää oppilaiden omaehtoista matemaattista ongelmanratkaisua heidän omassa 

ympäristössään.  

Molempien tutkimusongelmien kohdilla havainnot opettajan roolista olivat yhtenäisiä ja 

Varga–Neményi-menetelmän mukaisia. Lyhyesti sanottuna opettajaa ohjataan luottamaan 

oppilaidensa omaan matemaattiseen päättelykykyyn, eli opettajalla tulee olla malttia pysy-

tellä myös sivussa, eikä olla matematiikan ensisijainen tiedonlähde. Toiminta- ja tehtävä-

kohtaisesti opettajalla on kuitenkin erilaisia rooleja. Ajoittain opas ohjaa opettajaa jaka-

maan yksiselitteisiä matemaattisia totuuksia, mutta usein opettaja vain tarjoaa välineet ja 

toimintatavat oppilaslähtöiselle työskentelylle. Kaikessa toiminnassa opettajan toivotaan 

olevan hyvin suunnitelmallinen eli kunkin harjoituksen kohdalla opettajalla tuulee olla 

päämäärä, että mitä kohti oppimisen on tarkoitus edetä. Lisäksi opettajalta vaaditaan val-

veutuneisuutta tunnistaa juuri oppilaiden todelliseen elämään soveltuvia matemaattisia 

tehtäviä ja toimintakokonaisuuksia.  

Tutkimukseni tavoitteena oli tutkimusongelmiin pureutumisen lisäksi katsastaa, miten 

Opettajan tienviitta 2a ottaa Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet huomi-

oon. Kuten tutkimukseni aiemmissa osioissa on selvinnyt, viittauksia suomalaiseen opetus-

suunnitelmaan on oppaassa runsaasti. Voisi päätellä, että opetussuunnitelmaviittausten 

taustalla on ollut juuri Varga–Neményi-yhdistys ry:n huomioima tarve perustella oppaan 

käyttäjälle, että unkarilainen menetelmä on tässä materiaalissa suomalaistettu ja sovitettu 

suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Toisin sanoen oppaan käyttäjälle vakuutetaan, että 

materiaali todella sopii Suomessa käytettäväksi. Esimerkiksi erillistä oppaaseen painettua 

osoitusta siitä, että oppikirjat seuraavat suomalaista opetussuunnitelmaa, ei löydy muista 

suomalaisista matematiikan oppikirjoista tai opettajan oppaista. Opetussuunnitelmaan näh-

den Opettajan tienviitta 2a on siis erityisen seikkaperäinen.  
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13 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus rakentuu useista seikoista, jotka täytyy pitää esillä sekä käytän-

nössä että tutkimuksen raportoinnissa, minkä takia seuraavat kappaleet on kirjoitettu osaksi 

tutkielmaani.  

Yleisesti laadullisen tutkimuksen kohdalla esillä ovat kysymykset totuudesta ja objektiivi-

suudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Korrespondenssi teoriaan liittyen olen tutkimuksessa-

ni pyrkinyt nostamaan aineistostani esiin asioita, jotka todella ovat siellä. Toisin sanoen en 

ole esimerkiksi väittänyt oppaan puhuvan Varga–Neményi-menetelmän jostakin pääperi-

aatteesta tietyssä tekstin kohdassa, josta väitteen todenperäisyyttä ei voisi todistaa. 

Toiseksi luotettavassa tutkimuksessa nousee tärkeäksi tutkimuksen sisäinen johdonmukai-

suus eli koherenssi (emt.). Esimerkiksi analysoidessa tutkimuksessa jäsenneltyjä luokkia 

pyrin saamaan tyyppiesimerkkien välille yhteneväisyyttä ja tutkimustulosten raportointiin 

johdonmukaisuutta. Ensimmäisen tutkimusongelman kohdalla haastetta tuotti tiettyjen ha-

vaintojen sopiminen useampaan kuin yhteen luokkaan. Analysoidessa sellaisen menetel-

män viitekehyksessä, jossa periaatteet menevät osittain päällekkäin ja tukevat voimakkaasti 

toisiaan, luokitteluperusteiden muodostaminen uskottaviksi ei ollut helppoa. Luotettavuu-

den puolesta on siis mainitsemisen arvoista, että joku toinen tutkija olisi voinut kehitellä 

erilaisia luokitteluperusteita. 

Valittu metodologia luo luonnollisesti luotettavuuden tarkasteluun erilaisia painotuksia, 

koska eri metodologioilla on erilaisia perinteitä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135). Tekstiä, 

kuten minun tapauksessani opettajan opasta, analysoidessa sisällönanalyysi todennäköi-

simmin onnistuu, kun tutkija pystyy analysoimaan ne lingvistisesti rakentuneet sosiaaliset 

realiteetit, jotka ovat juurtuneina analysoitavassa tekstissä. Analyytikon tulee siis olla tie-

toinen tekstin sanastosta ja monivivahteisista diskursiivisista tavoista, joita tekstissä on, 

jotta tämä osaa tehdä riittävät havainnot materiaalin sisällöstä. Sisällönanalyysihän olettaa-

kin, että tekstistä löydetään tunnuspiirteitä ja jotakin ”tuttua”. Näitä ovat mm. toistuvat 

elementit. (Krippendorff 2004.) Toistuvien elementtien tunnistamisessa uskalsin edetä roh-

keasti, sillä sisällönanalyysissa tutkija voi luottaa päätelmiinsä.  
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Luonnollisesti aineistolähtöisessä tutkimuksessa, mutta myös kaikessa muussa tieteellises-

sä tutkimuksessa, aineistonkeruu, sen kulku ja siihen käytetyt menetelmät tulee esitellä 

tarkasti osana tutkimusprosessia. Lisäksi aineiston valinta tulee perustella. Usein kyseessä 

on tiedonantajien valinta, kun tutkimuksessa tarvitaan esimerkiksi haastateltavia. Silloin on 

esiteltävä myös tutkija-tiedonantaja-suhde eli arvioida sitä, miten suhde toimii ja mitä lain-

alaisuuksia siihen liittyy. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Teoriaohjaavuus toki haastoi tätä, sillä 

ottaessa teoriaa havaintojen taustalle jouduin esimerkiksi pohtimaan, että miten puolueet-

tomasti olen ymmärtänyt aineiston tiedonantajaa itsenään ja millaisen suodattaminen läpi 

olen analyysia tehnyt. Uskon, että minun kohdallani aineiston käyttäminen pidemmän ai-

kaa matematiikan opetuksessa olisi heikentänyt luotettavuutta. Havaintoni voisivat käytän-

nössä saada pragmaattista totuusarvoa, mutta samaan aikaan käytännönkokemus häiritsisi 

tekstianalyysia.  

Tutkimuksen kesto on myös luotettavuusseikka eli tutkijan tulee kertoa, että millaisella 

aikataululla tutkimus on toteutettu. Laadullisen tutkimuksen perusedellytys on, että tutki-

jalla on riittävästi aikaa tutkimuksensa toteuttamiseen. Lisäksi aineiston analyysitavoista 

on annettava selonteko unohtamatta analyysin lopputuloksia ja niistä johdettuja päätelmiä. 

(emt.) Aineistoni analyysitavoille on tässä tutkimuksessa varattu oma osio ennen tutkimus-

tulosten raportointia. Minulla oli riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen, mutta luotetta-

vuutta saattoi heikentää väljällä aikataululla rakennettu teoreettinen viitekehys. Vanhimpi-

en osien ollessa kolmen vuoden takaisia yhtenäisten ajatusten kokoaminen oli osaltaan 

haastavaa. Tämä luotettavuushaaste ei koskenut tutkimukseni empiiristä osiota, jonka tein 

tiiviisti alle kolmen kuukauden aikana. 

Merkittäviä luotettavuusseikkoja ovat sisäinen validiteetti ja ulkoinen validiteetti. Sisäinen 

validiteetti tarkoittaa sitä, että käsitteiden, hypoteesien ja johtopäätösten on oltava koko 

tutkimuksessa johdonmukaisia. Tiedon oikeellisuutta voidaan siis analysoida ainoastaan 

arvioimalla tutkimuksen johdonmukaisuutta. Tutkimustyön ja aineiston sisäinen validiteetti 

siis kuvastaa lähinnä tutkijan tieteellistä otetta ja sitä, että tutkija hallitsee tieteenalansa. 

(Wilmann 2001.) Omassa tutkimuksessani ensikertalaisuuteni oppikirja-analyysin tekijänä 

on hyvä ottaa luotettavuudessa huomioon. Sen sijaan laajan teoreettisen katsauksen myötä 

osoitan tutkimuksessani, että hallitsen Varga–Neményi-opetusmenetelmän tai muiden pää-

käsitteiden ulottuvuudet riittävän hyvin luotettavan tutkimuksen tekemistä varten. 
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Ulkoinen validiteetti tarkoittaa sitä, että empiirisen aineiston ja teoreettisten johtopäätösten 

välinen suhde on oikea. Täten tutkijan on siis kyettävä analysoimaan, ovatko johtopäätök-

set oikeita. Tutkijan on myös hallittava tieteenalansa, sillä tutkijan tulkinnat ovat hyvin 

olennaisia tekijöitä prosessissa. Lisäksi prosessin kuvaus on tärkeä osa validiteettia. (emt.) 

Teoriaohjaavassa tutkimuksessa teorian ottaminen ohjaamaan analyysia oikealla hetkellä 

tuki aineiston ja johtopäätösten suhdetta. Esimerkiksi toisen tutkimusongelman kohdalla 

aineistosta nousseet luokitteluperusteet oli lopuksi kätevää havaintoineen perustella jo tie-

detyllä menetelmällisellä teorialla ja uudella aineistoa koskevalla teorialla. 

Kaiken kaikkiaan uskon asemani tutkijana olleen myönteinen tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta. Olin kylläkin tutustunut Varga–Neményi-yhdistys ry:n oppimateriaaleihin lyhy-

essä opetusharjoittelussa, joka ei kuitenkaan muodostanut liian syviä esiolettamuksia op-

pimateriaalin luonteesta ja ominaisuuksista. Luotettavuuden kannalta on kuitenkin huo-

mionarvoista, että käytännönkokemukseni ja teoreettinen tutkimustyö ovat antaneet minul-

le hyvin myönteisen kuvan Varga–Neményi-menetelmästä. En toki halunnut tuon seikan 

vaikuttavan tutkimukseeni niin, että siinä markkinoitaisiin menetelmän erinomaisuutta. 

Tutkimukseni lukijan pääteltäväksi jää, mikäli olen onnistunut säilyttämään neutraalin kat-

sontakannan tutkijana. 
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14 Ehdotuksia jatkotutkimuksille 

Tekemäni täysin Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaan sisältöön keskittyneen tutkimuk-

sen jälkeen olisi mielekästä tutkia oppaan käytettävyyttä käytännön opetustyössä. Aikai-

sempi Kauppilan ja Tenkasen pro gradu –tutkielma on jo valaissut Varga–Neményi-

yhdistys ry:n oppikirjojen tehtävien tyyppejä ja poikkeavuutta muista suomalaisista oppi-

kirjoista. Minun pro gradussani sen sijaan laajennettiin tutkimus opettajan oppaan koko-

naisvaltaiseen sisältöön opettajan näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa Varga–Neményi-

menetelmän mukaisuus on nyt havaittu opettajan oppaan ja oppilaan kirjojen sisällöissä. 

Täten jatkotutkimuksena voisi toimia tutkimus, jossa tutkimuskohteina olisivat Varga–

Neményi-yhdistys ry:n oppikirjoja käyttäviä luokanopettajia. Erityisen mielenkiintoinen 

jatkumo olisi saada tutkimukseen juuri Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaan käyttäjiä. 

Menetelmällisesti tämä tutkimus voisi suunnata moneenkin metodologiseen suuntaukseen, 

mutta voin itse kuvitella aiheesta tehtävän esimerkiksi fenomenografisen tutkimuksen. 

Opettajien lausuntoja voisi käsitellä niiden oppimateriaalista nousseiden ilmiöiden pohjal-

ta, joita esimerkiksi minun tutkimuksessani on materiaalilla havaittu olevan.  

Varga–Neményi-menetelmästä ja sen materiaaleista olisi varmasti tarpeellista tehdä mo-

nenlaisiakin jatkotutkimuksia. Opettajan tienviitta 2a:sta tai jostakin muusta saman kustan-

tajan oppaasta voisi jo tutkia pelkkää opetusvälineiden osuutta. Tällaisessa tutkimuksessa 

voisi tehdä havainnointia tai kenttätutkimusta jossakin opetusryhmässä. Tutkimusaiheena 

voisi olla se, että miten oppaan mukainen opetusvälinetyöskentely tukee oppilaiden oppi-

mista ja oppikirjatyöskentelyä konkreettisessa luokkahuoneessa. Lisäksi olisi mielekästä 

tehdä vaikka juuri tapaustutkimus oppaan ja menetelmän mukaisesta arvioinnista, jossa 

voisi vertailla Varga–Neményi-menetelmän arviointityyppejä perinteiseen summatiivisiin 

kokeisiin rakentuvaan arviointiin. Tällöin tutkimuskohteena voisi olla joko opettajan tai 

oppilaiden tai molempien kokemukset erilaisesta arviointitavasta.  

Kuten tutkimuksessani todetaan, oppimateriaalitutkimusta tulee tehdä jatkuvasti, jotta tie-

teellisellä kentällä osoitettaisiin valveutuneisuutta ja laadunvalvontaa opetustyössä käytet-

täviä kirjallisia oppimateriaaleja kohtaan. Täten Varga–Neményi-menetelmänkin tulevia, 

tai jo julkaistuja, oppikirjoja on syytä tutkia jatkossakin. 
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