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1 Johdanto 

Matematiikkaan kuuluvat laskurutiinit, kaavat ja symbolit. Vanhojen uskomusten mukaan 

oppilaan rooli on tiedon vastaanottaja ja opettajan tiedon luovuttaja. (Tikkanen, 2008, 43-

44.) Matematiikassa pelkkä kaavojen ja symbolien pyörittely ilman ymmärrystä ei johda 

oppimiseen. Matematiikkavälineet ja toiminnalliset opetusmenetelmät helpottavat matema-

tiikan ymmärtämistä ja tuovat toivottua vuorovaikutusta oppitunneille. Toiminnallisuus on 

konkreettisen merkityksen antamista matemaattisille käsitteille. Toiminnalliseen matema-

tiikkaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset välineet. Toiminnallisuus on myös liikkumista 

oppimisympäristössä, luokassa, koulun käytävillä ja ulkona. Oppilaan aktiivinen toiminta ja 

kommunikointi ovat olennainen osa oppimista. (Oikkonen, 2012.) 

Välineet eivät ole taikaa ja ne eivät itsessään kanna matematiikan ajatusta mukanaan, vaan 

oppilaiden pitää omalla toiminnallaan rakentaa välineiden kanssa opiskeltavalle asialle tar-

koitus. (Moyer, 2001, 176.) 

Pro gradu -tutkimukseni tavoitteena oli selvittää matematiikan uskomuksia ja asenteita, sekä 

kokemuksia toiminnallisten menetelmien käytöstä yläkoulun matematiikan tunneilla. Tutki-

musta varten luotiin toimintakortteja, joiden avulla oppilaat toimivat tunneilla ryhmissä. Toi-

mintakortit eivät ole sidoksissa mihinkään oppikirjasarjaan tai luokkatasoon. Korteissa on 

esimerkkejä eri välineiden ja menetelmien käytöstä valitulla osa-alueella. Lisäksi toiminta-

korttien tarkoitus on toimia jatkossa opettajan materiaalipankkina toimintaa suunnitellessa. 

Olen kiinnostunut toiminnallisesta matematiikasta ja koen, että toiminnallisuus tuo matema-

tiikan opiskeluun toivottua konkreettisuutta. Haluan innostaa oppilaita matematiikan opis-

keluun ja löytämään sen matematiikan ilon, jonka itse olen aikoinani löytänyt. Koen, että 

yläluokkalaisten negatiivisiin asenteisiin matematiikkaa kohtaan voidaan vaikuttaa toimin-

nallisuuden avulla. Olen matematiikan aineenopettaja ja opiskellut sitä ns. perinteistä mate-

matiikkaa ilman toiminnallisuutta oman koulu- ja opiskeluaikani. Nyt vasta olen löytänyt 

toiminnallisuuden ja sen tuomat mahdollisuudet.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 20) mukaan leikit, pelillisyys, fyy-

sinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat edistävät oppimisen iloa ja 

vahvistavat luovaa ajattelua ja oivaltamista. Oma ajatukseni on, että toiminnalliset työtavat 

ja välineet tulee olla oppilaille ja opettajalle helposti saatavilla. Opetuksen vaihtelevuus on 
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myös tärkeää. Matematiikan opetuksen tulee tukea oppilaan myönteistä asennetta matema-

tiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijana. Rohkenen väittää, että toi-

minnallisuudella saadaan positiivisempaa asennetta matematiikan opiskeluun.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Matematiikka oppiaineena 

Matematiikka koetaan usein ikäväksi ja vaikeaksi oppiaineeksi (Lindgren 1990, 175). Ma-

tematiikka oppiaineena herättää monissa oppilaissa ahdistusta epäonnistumisen yhteydessä. 

Tämä johtaa siihen, että oppilas pyrkii minimoimaan epäonnistumisen uhkaa tai luopuu älyl-

lisestä vastuusta matemaattisen ajattelun kehittymisen kustannuksella. (Ikäheimo 2002, 28.) 

Oppilailla on tarve onnistua ja se on keskeistä asenteiden muodostumiselle. Onnistuminen 

tulee oppilailla eri asioista. Onnistuminen voidaan kokea kirjan tehtävien ratkaisuista tai ra-

kentamalla vempaimia. Matematiikka-asenteen muodostumiselle on suuri merkitys myös 

luokan ilmapiirillä ja opettajan persoonalla. Jos opettaja on itse innostunut ja haluaa kokeilla 

uutta, on tällä vaikutusta myönteisesti luokan ilmapiiriin. (Lindgren, 2004, 382.) 

Vanhojen uskomusten mukaan matematiikka on laskemista ja matematiikan tekemisen ta-

voitteena on saada oikeita vastauksia. Oppilaan rooli on uskomusten mukaan vastaanottaa 

tietoa ja harjoitella sitä, mitä on opetettu. Opettajan rooliksi mielletään uskomusten mukaan 

kertojan rooli. On joku, joka kertoo oppilaille, mitä matematiikassa on tehtävä. (Tikkanen, 

2008, 43-44.)  

Kun oppilas tulkitsee opettajan toteuttamaa opetussuunnitelmaa ja opetusmateriaalia, puhu-

taan koetusta opetussuunnitelmasta. Koettu matematiikan opetussuunnitelma sisältää oppi-

laiden 

1. kuvaamia tunteita matematiikasta, sen opettamisesta ja oppimisesta, 

2. asenteita matematiikasta aiempiin kokemuksiin perustuvana arviointina,  

3. uskomuksia matematiikasta ja 

4. käsityksiä itsestään matematiikan oppijana.  

Asenteisiin liittyvät matematiikasta pitäminen, sen helppous tai vaikeus, tärkeys ja käyttö-

tarkoitus. Uskomuksiin liittyvät ajatus mitä ja millaista matematiikka on, miten sitä opitaan 

ja opetetaan sekä ajatus opettajan ja oppilaan roolista. Käsityksiin liittyvät arvio matematii-

kasta yleensä, omasta onnistumisesta ja epäonnistumisesta ja omat vahvat ja heikot osa-alu-

eet. (Tikkanen, 2008, 46-47.)  
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Jos tehtävät ovat liian vaikeita, niin oppilas ei saa onnistumisen kokemuksia ja hänen minä-

kuvansa saa siitä kolauksia ja hän ei motivoidu yrittämään. Oppilas voi joutua kokemaan 

epätoivoa ja turhautumista vaikeiden tehtävien ratkaisemissa. Jos tehtävät ovat liian help-

poja, oppilas ei saa uusia onnistumisen kokemuksia ja tämä vaikuttaa myös motivaatioon ja 

asenteeseen ja hän saattaa turhautua ja kokea tylsistymistä. Matematiikka koetaan helpoksi, 

kun sitä ymmärtää nopeasti ja osaa ratkaista tehtäviä. Se koetaan vaikeaksi, jos ei ymmärrä 

ja tehtäviä ei saa ratkaistua. Se koetaan tärkeäksi, kun sitä voi soveltaa arjessa. (Tikkanen, 

2008, 37, 162, 194, 271, 194, 278, 285.) 

Oppilaan matematiikkakokemukset ovat muotoutuneet kokemuksista matematiikasta ja it-

sestään oppijana. Kokemukset ovat yleensä muistoja erilaisista tilanteista, joista on jäänyt 

positiivisia tai negatiivisia kuvia. Oppilaan matematiikkakuva rakentuu näiden muistojen 

vaikutuksesta. Oppilas voi kokea epäonnistumisen tunteita ja jatkuvana se voi aiheuttaa jopa 

ahdistusta tai pelkoa. Matematiikka voidaan kokea myös merkityksettömänä. Siitä seuraa 

vieraantuminen matematiikasta ja se koetaan tarpeettomana, vaikeana tai ikävänä oppiai-

neena ja sitä voidaan jopa alkaa välttelemään. Oppilas voi kokea, että matematiikka ei ole 

hänen juttunsa. (Huhtala & Laine, 2004, 320-321.) 

Opettajan omat matematiikkauskomukset viestittyvät oppilaille opettajan käyttäytymisen 

kautta ja opetustapojen välityksellä. Se, mitä matematiikan tunnilla tapahtuu, vaikuttaa op-

pilaiden käsityksiin ja uskomuksiin. (Perkkilä, 2002, 70.) Jos opettajat ajattelevat, että toi-

minnallisuus ja välineet matematiikan tunnilla on vain hauskaa tekemistä niin, se vaikuttaa 

siihen miten ja miksi he valitsevat erilaisia opetusmenetelmiä. Opettajan oma ammattitaito 

vaikuttaa siihen, miten hän käyttää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessa ja lisäksi hänen 

omat matematiikkauskomukset ohjaavat menetelmien valintaa. (Moyer, 2001, 175, 194-

195.)  

Koulumatematiikka valitettavasti ei aina liity oppilaan luonnolliseen matematiikkaan. Ope-

tus saattaa keskittyä liiaksi laskusuoritusten ohjaamiseen ja harjoittamiseen. Oppilas pyrkii 

oppimaan koulumatematiikkaa irrallisena omasta maailmastaan tehtävien ja vastausten yh-

distelmänä ilman, että hän oppii ajattelun kautta. Tämä voi johtaa, että koulumatematiikasta 

selvitään, mutta oppilaan ajattelussa ei tapahdu matemaattisen järjestelmän muodostumista. 

(Ikäheimo, 2002, 27.) 
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Matematiikan opetuksen tavoitteena on saada tunneille vuorovaikutteisia keskustelutilan-

teita, jossa ongelmia voitaisiin pohtia yhdessä. Tähän tulee mahdollisuus, jos edellisen ker-

ran kotitehtävät ja uusi teoria käydään opetuskeskusteluna yhteisesti läpi. Tunnille tulee 

jäädä riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun ja harjoitteluun, jolloin oppilaalla on 

mahdollisuus opiskella omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Kotitehtävien avulla oppi-

las voi kerrata opittua asiaa. Oppitunti on luontevinta aloittaa kotitehtävien tarkistamisella, 

jolloin kerrataan edellisen tunnin asia. (Heinonen et al., 2014, 5.) 

Oppikirjat ohjaavat etenemään aukeama kerrallaan ja suurin osa opettajista etenee oppikirjan 

valmiin ohjeistuksen mukaan. Tunnin rakenne muotoutuu vaiheisiin: päässälaskut tai muu 

virittäytyminen, kotitehtävien tarkistaminen, uuden asian opettaminen ja esimerkkejä, itse-

näinen työskentely ja uudet kotitehtävät. Opetus etenee samanaikaisesti kaikille, sillä kirja 

etenee systemaattisesti. Nopeat laskijat on huomioitu lisätehtävin. Hitaammat tai heikommat 

laskijat saattavat kokea olevansa heikompia vain siksi, että eivät koskaan ehdi tekemään 

kaikkia tehtäviä. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 139-140.)  

Oppikirjojen tehtävät ovat usein suljettuja tehtäviä, joissa on vain yksi oikea vastaus. Tämä 

johtaa ajatukseen, että matematiikassa on vain yksi oikea vastaus ja oppilaat pyrkivät etsi-

mään vain niitä ja eivät pysty arvioimaan kriittisesti ratkaisuprosessia. Opettajanoppaat si-

sältävät kuitenkin hyviä didaktisia ohjeita, mutta oppikirjojen mukainen matematiikan tun-

tien rakenne voi ohjata liikaa opettajaa ja materiaali ei palvele häntä. Tämän vuoksi opettajia 

voisi rohkaista kokeilemaan eri lähestymistapoja monipuolisesti ja rikkoa rutiineja. Tähän 

opettajat tarvitsevat tukea. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 140, 146.) 

2.2 Toiminnallinen oppiminen 

Vanhoista matematiikka uskomuksista on päästävä eroon. Matematiikan oppiminen ei ole 

pelkästään lukujen ja symbolien kirjoittamista, oikean vastauksen saamista ja asioiden muis-

tamista vaan matematiikan oppiminen lähtee ymmärtämisestä. Laskurutiinien, kuvien ja 

kaavioiden lisäksi matematiikassa on inhimillinen toiminnan puoli (Oikkonen, 2012). 

Mitä toiminnallisuus tarkoittaa? 

Nykysuomen sanakirja määrittelee toiminnallisen olevan toimintaan perustuvaa ja aktiivista 

(Toiminnallinen, n.d.). 
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Toiminnallisuudella on tarkoitettu sitä, että oppilaille annetaan mahdollisuus muuhunkin 

kuin kuuntelemiseen. Annetaan mahdollisuus lukemiseen, kirjoittamiseen, keskustelemi-

seen tai ongelmanratkaisuun eri menetelmin. Tärkeintä on kuitenkin, että oppilas saa osal-

listua aktiivisesti. Toiminnallinen oppiminen voidaan määritellä oppilaiden ohjeistetuksi toi-

minnaksi ja ajattelemiseksi tekemisistään. Toimintana voi olla esimerkiksi pelkästään kah-

den minuutin tauko luennosta, sillä jo tämä lyhyt tauko tukee oppimista. Oppilaita voidaan 

myös osallistuttaa keskusteluilla ja demonstraatioilla. Nämä lyhyet toimintaosuudet moti-

voivat oppilaita oppimiseen. Oppimista edistävät myös visuaaliset ohjeet, kirjoittaminen, 

erilaiset ongelmanratkaisutavat ja tietokoneohjelmistot. (Bonwell & Eison, 1991, iii-iv, 1, 

33-42.) 

Toiminnallisuus voidaan määritellä matematiikassa konkreettisen merkityksen antamiseksi 

abstrakteille käsitteille ja objekteille, vaikka ne oikeasti olisivat hyvinkin abstrakteja. Toi-

minnalliseen oppimiseen kuuluvat olennaisena osana erilaiset esineet, joita saa valmiina tai 

niitä voi itse improvisoiden valmistaa. Esineitä ei aina tarvita, sillä voimme kokea ja viestiä 

matematiikkaa oman kehon liikkeiden ja eleiden avulla. Oppilaan aktiivinen toiminta ja 

kommunikointi ovat olennainen osa oppimista. (Oikkonen, 2012.)  

Austerin ja Wylien (2006, 333-334) mukaan toiminnallinen oppiminen voidaan määritellä 

oppilaiden aktiiviseksi tekemiseksi. Bonwell ja Eison (1991, 1) viittaavat John Deweyn mää-

ritelmään määritellessään toiminnallista oppimista. John Dewey määritteli oppimisen seu-

raavasti: Oppiminen on ”jotakin mitä yksilö tekee, kun hän opiskelee”.  

Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen edellyttää oppijan aktiivista toi-

mintaa, jossa oppija itse konstruoi (jäsentää, rakentaa) tietoa aikaisemmin opitun tiedon 

päälle. Oppiminen tapahtuu aina tietyssä ympäristössä, jolla on olennainen merkitys. Samoin 

sosiaalisella vuorovaikutuksella on olennainen rooli oppimisessa. (Rauste-von Wright et al., 

2003, 50-65.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) perustuu konstruktivistiseen oppimis-

näkemykseen ja oppilaan aktiivista roolia oppimisprosessissa korostetaan. Laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteissa ajattelun ja oppimaan oppimisen (L1) osiossa todetaan, että koulu-

työssä vahvistetaan oppilaan aktiivista roolia oppimisprosessissa ja korostetaan oppiainera-

jat ylittävää, kokeilevaa, tutkivaa ja toiminnallista työskentelyä. (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet, 2014, 281-282.) 
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Tässä tutkimuksessa toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan aktiivista osallistumista, te-

kemistä, kokemista, välineiden avulla opiskelua ja toimimista vuorovaikutuksessa ympäris-

tön ja ihmisten kanssa. Toiminnallisia opetusmenetelmiä tutkimuksessa ovat ryhmätyöt, lei-

kit, oppimispelit, liikkumista vaativat tehtävät, toimintavälineiden käyttö ja havainnointivä-

lineiden käyttö.  

Learning by doing 

Konstruktivismin näkökulmasta oppiminen on yksilön aktiivisen toiminnan tuote. Opettaja 

ei voi kaataa tietoa oppilaan sisään, vaan oppijan on itse muodostettava tieto ja ymmärrys. 

Ymmärtämisellä on suuri rooli. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihmisen ajat-

telu ja ymmärtäminen kehittyvät asteittain. (Leino, 2004, 20; Rauste-von Wright et al., 2003, 

51.) 

Oppijalla on perustarve toimia. Toimimisen tarve voidaan ohjata myös palvelemaan oppisi-

sältöjen ymmärtämistä ja muistamista. Opiskeluasenteiden kannalta on oleellista, että oppi-

laat saavat toteuttaa tätä synnynnäistä toiminnan ja aikaansaamisen tarvetta. Toiminnan koh-

teena ovat erilaiset toimintamateriaalit, joilla abstraktit käsitteet havainnollistetaan. Oppi-

lailla on myös onnistumisen tarve ja tarve saada jotakin aikaan. Tapaukset, joissa oppilas saa 

onnistumisen kokemuksia ja on saanut jotakin aikaan, jäävät pysyvästi mieleen ja lisäävät 

positiivista asennetta oppiainetta kohtaan. (Lindgren, 2004, 381.) 

Toiminnallisen oppimisen uranuurtajan John Deweyn määrittelemä ”learning by doing” - 

menetelmä korostaa oppijan omaa aktiivisuutta ja oppimisen yhteisöllisyyttä. Yleisin mene-

telmän väärintulkinta on se, että ajatellaan sen olevan pelkästään yksilön tekemistä. Teke-

mistä rikastetaan sosiaalisen yhteisön arvoilla. Menetelmä korostaa teorian ja käytännön vä-

lisen suhteen ymmärtämistä. Dewey korosti yhteisöllisyyttä, kokeellista toiminnallisuutta ja 

oppilaskeskeisyyttä. (Väkevä, 2011, 70-72.) 

Oppiminen on ongelmien ratkaisemista ja uusien kokemusten hankkimista. Kasvatus on saa-

vutettujen kokemusten järjestelyä ja muovaamista. Oppimisen ja kasvatuksen lähtökohtina 

ovat konkreettiset elämäntilanteet. Kasvatuksen tulee olla elämää, eikä vain valmistautu-

mista sitä varten. Koulu on paikka, jossa lapsi oppii oman toiminnan ja omien kokemustensa 

avulla. (Dewey 1957, 7.) Oppilaalla on tarve saada todellisuuteen perustuvia kokemuksia 

(Tikkanen, 2008, 66). 
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Jean Piagetia voidaan pitää konstruktivismin pioneerina. Hän tutki lapsen kehityspsykolo-

giaa ja määritteli lapsen kehitysvaiheet. Jokaisessa vaiheessa lapsi oppii uusia tapoja konst-

ruoida todellisuutta. Opetus tulee vastata lapsen kehitysvaihetta. Piaget korostaa myös lap-

sen omaa aktiivisuutta, sillä lapsi oppii parhaiten keksiessään itse ratkaisuja ongelmiin. 

(Rauste-von Wright et al., 2003, 158.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 17) huomioi myös, että oppilas on ak-

tiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti, 

että ryhmässä. Lisäksi opetussuunnitelma määrittelee, että oppiminen on erottamaton osa 

yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.  

Oppiminen on kokemuksia 

Toiminnalliseen oppimiseen liittyy olennaisena osana kokemus ja sen avulla oppiminen. 

Kolb (1984) määrittelee kokemuksellisen oppimisen mallin, johon hän on yhdistänyt De-

weyn, Piagetin ja Lewinnin näkemyksiä. Kolb (1984, 22) lainaa suoraan Deweyn näkemystä 

kokemuksellisesta oppimisesta, joka korostaa aikaisemman tietämyksen ja havaintojen 

kautta muodostuneen käsityksen syklistä etenemistä.  

Deweyn mukaan toiminta antaa lapselle aidon motiivin, ensikäden kokemuksia ja saattaa 

hänet kosketukseen todellisuuden kanssa. Kun lapsi kasvaa henkisesti ja hänen tietomää-

ränsä kasvaa, toiminta ei ole enää pelkästään miellyttävää, vaan se muuttuu apuneuvoksi ja 

ymmärtämisen välikappaleeksi. Myös Piagetin mukaan matemaattisten käsitteiden ja ope-

raatioiden perustana on omakohtainen kokemus. Ajattelu perustuu aina aikaisempaan tie-

toon. Jotta ymmärtäminen saavutetaan, tarvitaan aina konkreettista esineiden ja asioiden 

käyttöä. (Dewey, 1957, 29-30; Ikäheimo, 2002, 5.) 

Oppiminen on uuden tiedon rakentumista vanhan tiedon päälle 

Uuden tiedon oppiminen ei ala koskaan alusta. Oppilas ei ole tabula rasa eli tyhjäksi pyyh-

ditty taulu tai kirjoittamaton lehti (Tabula rasa, n.d.), vaan hän käyttää aikaisemmin opittua 

tietoa uuden tiedon oppimiseen. Opetuksen lähtökohtana voidaan pitää oppilaan tapaa hah-

mottaa maailmaa ja hänen ennakkotietojaan. Sama asia voidaan tulkita ja käsittää monella 

eri tavalla ja tämän vuoksi oppilaiden ennakkokäsityksiä opetuksen kohteesta on tärkeä kar-

toittaa. (Rauste-von Wright et al., 2003, 162-163, 167.) 
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Opetus lähtee siitä, mitä lapsi ennestään osaa ja sen tulee alkaa toiminnallisesta kokemus-

ten hankkimisesta. Aluksi on tärkeää kohdistaa huomio siihen, mitä oppilas osaa jakson 

alussa. Opetuksen suunnittelussa ei ole tärkeintä tavoitteet tai vaatimukset, vaan oppimisen 

edellyttämä kuljettava tie määräytyy mahdollisuuksien ja tavoitteiden yhteen sovittelusta. 

Itse matka kehittää enemmän kuin saavutettu päämäärä. Tähän liittyy olennaisena osana 

oppilaan oma toiminta eikä saavutettu tieto. (Lampinen & Korhonen, 2010, 20.) 

Oppilaan aikaisemman tiedon esille saaminen ja opetuksen mukauttaminen siihen on olen-

nainen osa opettajan työtä. Oppilaiden ennakkokäsitykset on otettava huomioon. Tämä 

muuttaa perinteiseksi ajateltua opetusta, se ei voi olla kaikille samanmuotoista. Matemaatti-

sia määritelmiä ja operaatioita ei voida siirtää laajoina järjestelminä oppilaille, vaan on myös 

vaikutettava oppilaiden omiin käsityksiin. (Leino, 2004, 21.) 

Oppiminen on prosessi, jossa oppija taltioi ja tulkitsee uutta informaatiota ympäristöstään ja 

rakentaa kuvaa maailmasta. Oppimisen välityksellä sopeudumme ympäristöömme ja 

saamme uusia keinoja elämänhallintaan. Oppiminen ei ole mieleen painamista, vaan tiedon 

rakentamista ja tiedon jäsentämistä. Oppilas konstruoi itselleen merkityksellistä tietoa toi-

mimalla esine- ja sosiaalimaailmassa. (Rauste-von Wright et al., 2003, 50-51.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 17) kokoaa, että uusien tietojen ja tai-

tojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tuntei-

taan. Oppilasta ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppi-

maansa, näin hänen ymmärryksensä laajenee.  

Oppiminen on kontekstisidonnaista. 

Oppiminen on aina kontekstisidonnaista, asiayhteyteen sidoksissa. Tiedon rakentuminen ei 

tapahdu tyhjiössä, vaan aina jossakin tietyssä kontekstissa, tilanteessa ja tilassa. Konteksti 

vaikuttaa aina informaation tulkintaan. (Rauste-von Wright et al., 2003, 54.) 

Vygotsky korosti oppimisteoriassaan sosiaalista vuorovaikutusta sekä kielen ja ajattelun yh-

teyttä. Kun lapsi oppii kielen, hän pystyy sisäistämään sosiaalisen vuoropuhelun. Kielellä on 

myös merkitystä, kun lapsi konstruoi ympäristöään koskevia käsityksiä oman toiminnan 

avulla. Vygotskyn keskeinen ajatus on lähikehityksen vyöhyke. Lähikehityksen vyöhykkeen 

alarajalla lapsi pystyy itsenäisesti toimimaan ja ylärajalla lapsi pystyy toimimaan tuen 

avulla. Vygotskin mukaan opetuksen tulisi suuntautua tälle vyöhykkeelle ja pyrittävä laajen-

tamaan sitä. (Rauste-von Wright et al., 2003, 159-160.) Perusopetuksen opetussuunnitelman 
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perusteet (2014) tuo esille kielen, kehollisuuden ja eri aistien käytön olevan ajattelun ja op-

pimisen kannalta olennaisia (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 17). 

Oppiminen tapahtuu toiminnallisessa oppimisympäristössä. 

Opettamisen ei tule keskittyä ainoastaan luokkahuoneen sisään tai oppikirjan tehtäviin. Ul-

kona oppiminen tuo oppimiseen syvyyttä, vaihtelevuutta, motivaatiota ja vireyttä. Erityisesti 

keskittymisen vaikeuksista kärsivät oppilaat viihtyvät ulkotunneilla, sillä istuminen paikalla 

on vastoin heidän luonnettaan. Toimintahetket ulkona lisäävät oppilaiden liikunnallisia het-

kiä päivään, joka useinkin jää aika vähäiseksi nykyään. (Tampio & Tampio, 2014, 11-12.)  

Toiminnallista oppimista voidaan tuoda luokkahuoneeseen vaiheittain. Ensimmäinen askel 

opettamisprosessissa on luoda oikeanlainen oppimisympäristö, jossa tutustutaan oppilaisiin, 

laaditaan sääntöjä ja kuvaillaan odotuksia ja rakennetaan oikeanlainen fyysinen ympäristö. 

Toisena askeleena on opettajan valmistautuminen luokkaa varten, esimerkiksi suunnittele-

malla jokaiselle luokalle yksilöllinen eteneminen ajoituksineen ja tavoitteineen. Kolmas as-

kel on itse toiminta ja toiminnallisuus, jossa huomioidaan oppilaiden kokemukset ja osalli-

suus, sekä käytetään erilaisia menetelmiä huomioiden erilaiset oppilaat ja lopuksi yhteenveto 

opitusta asiasta. Neljäs askel on jatkuva parantaminen, jossa opettaja pyytää suullista ja kir-

jallista palautetta jokaisen luokalta parantaakseen opetustaan. (Auster & Wylie, 2006, 333-

346.)  

Deweyn mukaan koulu on kuin pienoisyhteiskunta, jossa eri osaset ovat yhteydessä ympä-

röivän yhteiskuntaan ja jonka painopiste on lapsessa ja hänen elämässään. Luokkahuoneessa 

pitää olla vapaata kanssakäymistä, sillä se on oppimistapahtuman tärkein piirre. Oppilaat 

tarvitsevat spontaania ja vaistonvaraista leikkiä, samoin kuin vapaa-aikanaan. Kun lapset 

ovat toiminnassa, he osoittavat yksilöllisyytensä ja ovat sellaisia kuin ovat koulun ulkopuo-

lella. (Dewey, 1957, 7, 23, 38, 40).  

Ihanteellisessa oppimisympäristössä lapsi voi toteuttaa viettymyksiään. Dewey määritteli 

myös ihanteellisen kodin, jota sitten laajensi kouluun sopivaksi. (1) Lapsella tulisi olla mah-

dollisuus osallistua kodin ja koulun askareisiin, jota kautta hän saisi arvokasta tietoa. (2) 

Lapsella tulisi olla tila, jossa hän voi toteuttaa rakentamisen viettymystään. (3) Lapsella tulisi 
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olla mahdollisuus ohjattuun tutkimukseen. (4) Lapsella tulisi olla mahdollisuus laajentaa tut-

kimuksiaan kodin ja koulun ulkopuolelle. Hänellä tulisi olla mahdollisuus opintoretkiin ja 

osallistuvaan keskusteluun, jossa kodin ja koulun ulkopuolinen maailma avautuisi. (5) Lap-

sen sosiaalinen elämä rikastuu, kun hän saa olla kosketuksissa useamman aikuisen ja lapsen 

kanssa. (6) Keskitetään kaikki keinot lapsen elämän kehittymiselle. (Dewey, 1957, 41-42.)  

Montessori määrittelee ”lasten talon” (Children’s house) sellaiseksi ympäristöksi, jossa lap-

sella on mahdollisuus toimia. Lapsi saisi olla talon isäntä. Ideaali koulu olisi kuin talo, jossa 

on useita huoneita eri tarkoituksiin ja puutarha. Ideaali puutarha olisi sellainen, jossa olisi 

erilaisia suojia, joissa lapsi voi leikkiä, levätä, työskennellä tai syödä.  Koulun keskeisin 

huone on älyllisen työskentelyn tila. Talon laitteet ja välineet olisivat erityisesti suunnattu 

lapsille. Tilan huonekalut olisivat helposti siirrettäviä. Pöytiä olisi erimallisia ja ne mahdol-

listaisivat yhdessä tekemisen. Huoneessa olisi myös nojatuolia ja sohvia. (Montessori, 1988, 

37.) 

Konstruktivismin näkökulmasta avoin oppimisympäristö ei tarkoita arkkitehtuurisesti 

avointa tilaa, vaan avointa oppimisprosessia. Oppimisprosessi etenee syklisesti lineaarisuu-

den sijaan. Päätepistettä ei ole määritelty, vaikkakin yleistavoite on selvä. Oppimisympäris-

tössä pyritään säätelemään sillä hetkellä vaikuttavia tekijöitä ja vaikuttamaan niihin ja näin 

ohjaamaan oppimisprosessia. Oppimisympäristön toimivuus ja oppimisprosessi ovat koko 

ajan kaikkien osallistujien arvioinnin kohteena. Suljetussa oppimisympäristössä on määri-

telty tarkasti oppimisen etenemisen vaiheet ja sisällölliset oppimistulokset. Opetuksen jär-

jestäjä on asettanut tavoitteet ja arviointi kohdistuu suorituksiin. (Rauste-von Wright et al., 

2003, 59-65.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) korostaa oppimisympäristön yksilön 

ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta tukevaksi tilaksi, paikaksi, yhteisöksi tai 

toimintakäytännöksi, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuulu-

vat myös opiskelussa käytettävä materiaali, koulun ulkopuoliset yhteisöt ja asiantuntijat ja 

yhteistahot. Tieto ja viestintäteknologia kuuluvat olennaisena osana oppimisympäristöön tu-

kemalla oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja. (Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet, 2014, 29-30.)  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 17) tuo esille, että erilaisissa oppimis-

ympäristöissä ja oppimistilanteissa onnistumisen elämykset ja kokemukset innostavat oppi-

laita kehittämään osaamistaan.  

Oppiminen on vuorovaikutusta. 

Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tä-

män ja tilannesidonnaisuuden vuoksi koulun oppimisympäristöllä on suuri merkitys. Oppi-

misympäristön tulee olla turvallinen, hyväntahtoinen, jännittävä ja sen tulee herättää oppi-

laassa omakohtaisia kysymyksiä. Näiden ansiosta oppilaan aktiivisuustaso oppimiseen on 

optimaalinen ja omakohtaisuus ympäristössä tukee myös oppimismotivaatiota. Oppimisym-

päristön toimintakulttuurin ilmapiiri vaikuttaa olennaisesti oppimiseen. (Rauste-von Wright 

et al., 2003, 59-65.) 

Dewey totesi jo aikanaan, että luokkahuoneeseen kuuluu toisen auttamisena ilmenevää toi-

mintaa ja yhteydenpitoa. Se on luonnollisin yhteistoiminnan ja yhteydenpidon muoto. Ra-

kentava yhteistoiminta oppimistilanteessa lisää yhteishenkeä ja vähentää järjestyshäiriöitä. 

(Dewey, 1957, 22-23.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) tuo esille, että oppimisprosessissa on 

oleellista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä ja ottaa huomioon toi-

mintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen 

edistää oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisun taitoja. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014, 17.) 

Abstraktion tie – toiminnasta abstraktiin  

Abstraktion tiellä käsitteen oppimisen vaiheet etenevät fyysisistä kokemuksista loogis-ma-

temaattisiin kokemuksiin. Ensimmäinen vaihe on toiminnallinen, fyysinen kokemus, jonka 

oppilaat saavat toimimalla arkielämän tilanteessa. Toisessa vaiheessa, välineellisessä vai-

heessa, todellinen tilanne pyritään kuvaamaan jonkin välineen avulla. Kolmannessa vai-

heessa siirrytään askel abstraktimpaan suuntaan ja piirretään tilanne. Tätä vaihetta nime-

tään kuvalliseksi vaiheeksi. Neljäntenä vaiheena on symbolinen vaihe, jossa välineen tai 

kuvan avulla muodostetaan matemaattinen lauseke symboleilla. Abstraktion tien vaiheet 

käydään läpi monta kertaa. Lisäksi oppilaat voivat kulkea tietä toiseenkin suuntaan. Sym-

boleita voidaan tulkita objekteiksi esimerkiksi piirtämällä, välineiden avulla tai leikki-

mällä. Oppilaita kannustetaan puhumaan ääneen eri vaiheissa. Se auttaa ongelmakohtien 
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löytämistä ja vahvistaa myös oppimista. Oppimisvaikeudet saavat useinkin alkunsa siitä, 

että abstraktion tie ei ole yhtenäinen jatkumo. Oppilaan oma kokemus puuttuu ja tieto on 

tarjottu vain puhumalla. (Tikkanen, 2008, 69-70.) 

Opettaja on oppimisen ohjaaja. 

Opettajalta vaaditaan kokemuksia oppiaineen eri aihepiireistä, toiminnansuunnittelua, luo-

vuutta, oivalluksia, mukautumista oppilaiden ilmaisuun ja oppilaiden ominaispiirteiden huo-

mioimista. Opettajan yhtenä tehtävänä on aikaansaada luokkaan iloinen ja keskusteleva il-

mapiiri. Opettajan ei ole tarpeen uuvuttaa itseään askartelemalla toimintavälineitä oppilaille, 

vaan hänen on oivallettava, että matematiikkaa on kaikkialla, sekä kehossamme, että ympä-

ristössämme. Opettajan tehtävä on johdattaa oppilaat itse oivaltamaan matematiikkaa ja ra-

kentamaan sitä oman kokemuksen pohjalta. (Tikkanen, 2008, 83-84.) Opettaja ei ole tiedon 

kaataja, vaan oppimisen ohjaaja. Tämä tulee erityisesti esille toiminnallisessa oppimisessa, 

sillä siinä oppilaan rooli on aktiivinen.  

Opettaja voi tehdä virheen auttamalla liian nopeasti oppilasta eteenpäin. On tärkeää, että 

lapsi saa tehdä omaa ajatustyötä. Jos oppilas tuntuu tuskastuvan tehtävissä, hänelle voi antaa 

helpompia tehtäviä. Vaikka oppilas ei saa ratkaistua tehtävää, hän kuitenkin käyttää kesken 

jääneen vaikeamman tehtävän tietämystä helpompaankin tehtävään. (Kamii et al., 2001, 23.) 

Opettajalla on tärkeä rooli matemaattisen ympäristön luojana, joka tarjoaa oppilaille ajatte-

lua edistäviä virikkeitä. Vaikka opettaja on sisäistänyt matematiikkavälineiden asianmukai-

sen käytön, opettajan ajatukset oppilaiden matematiikan oppimisesta voi vaikuttaa miten ja 

miksi välineitä käytetään. (Moyer, 2001, 178.)  

Eriyttämisen vaikeus ja kaikille–samat–tiedot–samanaikaisesti-opetus ovat koulun haasteita. 

Miten oppilaille saadaan tasa-arvoinen oppimisympäristö, jossa kaikilla olisi yhtä hyvät 

mahdollisuudet käyttää kaikkia resurssejaan oppiakseen niin paljon, kuin itse kykenee ja 

haluaa? Tämän näkökulman pohjalta on tehty opetuskokeiluja matematiikan tunneilla, joissa 

käytännössä opettaja ei opeta yhteisesti luokalle. Opettajan rooli muuttui luennonpitäjästä 

henkilökohtaiseksi ohjaajaksi, joka liikkui luokkatilassa oppilaiden apuna. Perusajatuksena 

tässä kokeilussa oli se, että kaikki oppilaat saavat opiskella heille sopivalla tavalla ja heidän 

kykyjensä mukaan. Oppilaat opiskelivat itsenäisesti teorian joko nettivideon tai kirjan 

avulla. Oppilaat työskentelivät itsenäisesti käsitteiden opiskelussa. Kokeilun tueksi kehitel-
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tiin nettivideoiden lisäksi oppimista tukevia työkaluja, joiden avulla opiskelusta tuli tarkoi-

tuksenmukaisempaa. Virheellisiä tehtäviä ei pyyhitty pois, vaan painotetaan virheellisten 

ajatusmallien korjaamista analysoimalla virheellistä tehtävää värikyniä käyttäen. Toisena 

työkaluna oli kehitelty käsitekartta, jonka avulla oppilasta ohjattiin kehittämään ajatteluaan 

loogisessa järjestyksessä. Kun oppilaat olivat käsitteen ymmärtäneet, he merkitsivät sen kä-

sitekarttaan. Läksyt opetuskokeilussa oli jätetty pois. Kurssin alussa annetaan koko kurssin 

tehtävät ja niitä voi tehdä omassa tahdissa. Kokeet oli korvattu osaamistesteillä, jotka oppi-

laat pyytävät itse, kun ovat opiskelussa siinä vaiheessa. Kokeet oppilaat korjaavat itse ja 

arvioivat myös numeerisen arvion. Voisi ajatella, että luokkahuoneessa on kaaos ja työrauha 

kärsii, mutta oppilaat ovat motivoituneita ja työskentelevät oman tyylinsä mukaisesti joko 

yksin tai ryhmässä. Tämä kokeilu oli tehty lukiossa, mutta soveltuu luonnollisesti alemmille 

asteillekin. (Peura, 2012; Kylliäinen, 2015.)  

Riittävätkö vähäiset ohjeet saamaan oppimiskokemuksia? 

Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan ihminen oppii parhaiten, kun hän itse etsii 

ja rakentaa tietoa ilman suurempaa ohjeistusta. Oppilaalle annetaan tällöin mahdollisimman 

vähän ohjausta. Tällaisia lähestymistapaa noudattavat mm. ongelmalähtöinen, kokeellinen 

ja tutkiva oppiminen. Nämä lähestymistavat sopivat oppilaille, joilla on riittävän korkea tie-

tomäärä muodostaa itselleen sisäistä ohjausta. Oppilaita haastetaan ratkaisemaan itse aitoja 

ongelmia ja he saavat monipuolista tietoa informaatiorikkaasta ympäristöstä. Tämä johtaa 

siihen, että oppilaat saavat itse rakentaa omia ratkaisujaan omien kokemusten kautta, joka 

johtaa tehokkaaseen oppimiseen. Noviisi oppija ei tähän kykene. Noviisit oppijat tarvitsevat 

suoraa ohjausta ja järjestelmällisyyttä, eikä heitä saa jättää yksinään etsimään vastauksia. 

(Kirschner et al., 2006, 75-76.) 

Tutkimusten mukaan ei ole olemassa tarpeeksi todisteita siitä, että konstruktivistisen oppi-

misnäkemyksen mukainen vähäinen ohjaus tukee noviisin tai keskitasoisen oppilaan oppi-

mista. Tutkimuksissa on tullut jopa esille, että jos oppilaita ei ohjeisteta tarpeeksi hyvin, 

heidän oppiminen saa negatiivisia vaikutuksia. Heille jää väärinkäsityksiä ja epätäydellistä 

tietoa. (Kirscher et al., 2006, 78, 83-84.) 

Oppiminen on muutosta pitkäkestoisessa muistissa. Vapaa tutkiminen erittäin virikkeelli-

sessä ympäristössä voi aiheuttaa suuria paineita noviisin työmuistille. Ongelmien ratkaise-

minen vaatii ongelmanratkaisun etsimistä ja etsiminen tapahtuu käyttämällä rajallista työ-
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muistia. Ongelmanratkaisun etsiminen on tehoton tapa muuttaa pitkäkestoista muistia. Pit-

käkestoisen muistin toiminta perustuu ongelmanratkaisun löytämiseen, ei pitkäkestoisen 

muistin muuttamiseen. (Kirscher et al., 2006, 75, 80.) 

2.3 Matematiikkavälineiden hyödyllisyys 

Matematiikkavälineet lisäävät toimintaa ja toiminta lisää oppimista. Oppilaat tarvitsevat 

konkreettisia toimintamateriaaleja, joita voi käyttää opiskelussa apuna. Materiaaleja ovat 

erilaiset pelit ja opetusvälineet. Mitä ovat matematiikkavälineet (manipulatives)? Ovatko 

matematiikkavälineet vain kivaa tekemistä tunneilla? Mitä niiden avulla voidaan oppia? Mil-

loin välineet ovat hyödyllisiä?  

Matematiikkavälineellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan esinettä ja painettua kirjallista ma-

teriaalia tai lapsen omaa kehoa, jonka avulla oppilas saa toiminnallisia kokemuksia ja jonka 

avulla abstraktia käsitettä havainnollistetaan.  

Matematiikkavälineistön uranuurtajia ovat olleet italialainen Maria Montessori, unkarilaiset 

Tamás Varga ja Eszter Nemenyi ja saksalainen Friedrich Fröbel. Fröbel kehitteli varhaiskas-

vatukseen leikki- ja työskentelymateriaalia, joista kuuluisin väline on Fröbelin palikat. Mon-

tessoripedagogiikassa on paljon välineitä, joiden avulla lapsi voi kokonaisvaltaisesti aistia 

ympäristöä. Näätäisen (2008) mukaan montessorivälineet ovat hienostuneempia kuin 

Varga–Neményi -välineet, jotka voivat olla myös itse rakennettuja. Varga–Neményi -mene-

telmässä perusvälineitä ovat mm. loogiset palat, värisauvat ja geolauta.  

Varga–Neményi -menetelmässä määritellään erikseen havainnollistamisväline ja toiminta-

väline. Havainnollistamisvälineellä opettaja näyttää erilaisia matemaattisia suhteita ja oppi-

laat havainnoivat. Tämä perustuu behavioristiseen oppimiskäsitykseen. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppilas nähdään olevan aktiivisena. Tähän perustuu toimintavä-

line, joka on jokaisen oppilaan käytössä ja sillä varmistetaan, että he keksivät matemaattiset 

suhteet itse ja oppilaalla nähdään olevan aktiivinen rooli oppimisessa. (Tikkanen, 2008, 74-

75.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tuodaan esille, että valitaan oppilaita 

kiinnostavia ja oppilaita lähellä olevia konkreettisia asioita, joiden avulla matematiikan opis-

kelua konkretisoidaan. Opetuksessa tulee käyttää vaihtelevia työtapoja. Oppilaita rohkais-

taan piirtämään ja käyttämään välineitä apuna ratkaistaessa ongelmia. Ongelmia ratkaistaan 
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myös yhdessä. Oppimispelit mainitaan yhtenä motivoivana tekijänä. (Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet, 2014, 376.)  

Välineiden avulla toimintaa kielennetään. 

Galperin teorian mukaan ajatustoiminnan (mental act) sisäistämiseksi tarvitaan ulkoinen 

materiaali. Hänen mukaansa ajatustoiminta etenee tiettyjen vaiheiden kautta. Jokaisessa vai-

heessa toiminnan avulla koetaan muutoksia monesta suunnasta. Galperin teorian mukaan 

toiminnan vaiheet uusien asioiden oppimissa on jaettu viiteen vaiheeseen. (1) Tutustumisen 

vaiheessa tutustutaan uuteen asiaan ja sen olosuhteisiin. (2) Toiminnan vaiheessa ajatustoi-

mintaa konkretisoidaan materiaalin avulla. (3) Ääneen puhumisen vaiheessa ajatustoimintaa 

puetaan sanoiksi ilman konkreettisia välineitä. (4) Itsenäisen puheen vaiheessa ajatustoi-

minta puetaan sanoiksi itselle. (5) Viimeisenä vaiheena on sisäisen puheen vaihe. Näiden 

vaiheiden kautta toiminnasta tulee henkistä, päänsisäistä ajatustoimintaa. (Galperin, 1969, 

249-250.) 

Välineet sopivat kaikille. 

Matematiikkavälineitä käytetään yleensä uusien konseptien esittelyssä tai syventäessä aikai-

semmin opittua. Osa matematiikkavälineistä auttaa oppilaita joissakin tilanteissa. Mutta on 

olemassa myös tutkimuksia, jossa todetaan, että välineistä ei ole hyötyä tai on jopa haittaa 

oppimisen kannalta. (McNeil & Jarvin, 2007, 310.) 

Tutkimusten mukaan matematiikkavälineiden käyttö rajoittuu alimmille luokille. Mutta toi-

saalta tutkimuksissa on tullut esille, että välineitä ei tulisi rajoittaa tiettyyn ikään vaan niitä 

tulisi käyttää koko kouluajan. Pieni lapsi ajattelee luonnostaan konkreettisesti, sillä heidän 

kognitiivinen ajattelunsa ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt abstraktiin ajatteluun. Matematiik-

kavälineitä tulisi käyttää aina kun opiskellaan uusia asioita, sillä välineellä toimimisen jäl-

keen lapsi muodostaa kuvan kontruktiosta ja sen jälkeen omaksuu symbolisen merkinnän. 

(McNeil & Jarvin, 2007, 312; McNeil & Uttal, 2009, 137-138.) Tärkeätä on muistaa, että 

huolelliset ja tarkoituksenmukaisesti valitun toimintamateriaalin käyttö edistää sekä hei-

koilla, että hyvillä oppilailla uusien käsitteiden sisäistämistä ja hallintaa. (Lindgren, 1990, 

178.)  
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Välineet lisäävät toimintaa ja vuorovaikutusta. 

Toiminnan kohteena matematiikassa voi olla konkreettinen malli, jonka avulla saa toimia. 

Käsillä oleva tehtävä saa aikaan positiivisen tunteen. Lisäksi välineet tuovat luokkahuonee-

seen toimintaa. Oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, johon matematiikka-

välineetkin kuuluvat, ja saavat kokemuksia välineiden avulla opittavasta asiasta. Välineiden 

avulla voidaan toimia yhdessä ja se lisää vuorovaikutusta muiden oppilaiden ja opettajan 

kanssa. (D’Angelo & Iliev, 2012,5; Lindgren, 2004, 381; Moyer, 2001, 176.) 

Montessori pedagogiikassa korostuu aluksi yksittäinen ja hiljainen työskentely. Tehtäviä 

tehdään myös pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilaat voivat ottaa mallia pidemmälle eh-

tineistä oppilaista. Varga–Nemenyi -pedagogiikassa korostetaan alusta asti vuoropuhelua ja 

luokan oppilaat käyttävät samaa välinettä ja kaikki ovat mukana samassa toiminnassa. (Nää-

täinen, 2008.) 

Välineiden avulla oppilas ajattelee. 

Oppimisvälineet lisäävät oppilaan ajattelua ongelmaa ratkaistaessa. Sama väline voi olla toi-

selle oppilaalle hyödyllinen eri tavalla kuin toiselle. Sama väline voi olla lapselle hyödylli-

nen tietyn aikaa tietyssä vaiheessa lapsen kehityksessä, mutta ei toisessa kehitysvaiheessa. 

Itse välineet eivät kanna mukanaan matematiikan sisältöä ja lapset eivät saavuta matematii-

kan osaamista pelkästään koskemalla ja liikuttelemalla välineitä. On olemassa välineitä, joi-

den avulla oppii matematiikkaa ja on olemassa välineitä, joista oppii matematiikkaa. (Kamii 

et al., 2001, 21, 27, Moyer, 2001, 176.)  

Varga–Neményi -menetelmässä korostetaan toimintavälineiden käyttöä, sillä ne luovat op-

pilaalle mielikuvia, joiden on tarkoitus edistää matemaattista ajattelua. Myöhemmin mieli-

kuvia voi palauttaa mieleen ilman välineitä. Näin välineiden avulla on havainto saanut abst-

raktin muodon. Lisäksi välineiden avulla oppilas pystyy tietoisesti havainnoimaan omaa 

ajatteluaan. (Tikkanen, 2008, 68, 74.) 

Välineiden avulla lapsi voi luoda esimerkiksi suhdeajatuksiaan mielessään. Hän voi vertailla 

onko jokin asia erilainen vai samanlainen. Tämä on oleellista matemaattisessa ajattelussa. 

Lisäksi erilainen tai samanlainen ei itsessään ole fyysinen ominaisuus, mutta kun verrataan 

esineiden ominaisuuksia esineitä vertailemalla, niin silloin se on loogis-matemaattinen omi-

naisuus. (Kamii et al., 2001, 22.)  
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Välineiden avulla matematiikka on konkreettista. 

Oppilaat ymmärtävät eri tavalla matematiikkaa. Joku piirtää kuvioita tai malleja kuvaamaan 

asioita ja joku oppii välineiden avulla. Tämän vuoksi matematiikan havainnollistamiseen on 

tuotava erilaisia tapoja. Matematiikkaa voidaan havainnollistaa kuvilla, kirjoitetuilla sym-

boleilla, oppimisvälineillä, todellisen elämän tilanteilla ja puheen avulla. Näiden yhdistel-

mistä saadaan lukemattomia uusia konsepteja havainnollistamiseen. (Van de Walle et al., 

2014, 23-24.) Lisäksi matematiikkavälineet tarjoavat yhden kanavan lisää informaation il-

maisemiseen ja ne on todettu aktivoivan todellisen elämän tietoa (McNeil & Jarvin, 2007, 

309). 

Montessorin kehittelemät matematiikkavälineet perustuvat siihen, että lapsi oppii oman 

työnsä kautta. Montessoripedagogiikan mukaan lapsen kehitys tapahtuu kokemuksen kautta, 

jossa oppija käyttää apunaan konkreettisia välineitä. Toisena vaiheena on oivallus, joka saa-

daan kokemuksen kautta. Kolmantena vaiheena on abstrakti sovellus, johon siirrytään oival-

luksen kautta. (Ikäheimo, 2002, 10.)  

Varga–Neményi -menetelmään kuuluvat myös todellisuuteen perustuvien fyysisten koke-

musten hankkiminen, jotka toimivat pohjana loogis-matemaattiselle kokemukselle. Jotta 

opitaan näkemään matematiikkaa ympärillämme ja kytkemään niitä arkielämään pysyvästi, 

tarvitaan siihen myös ohjausta. Fyysiset välineet ovat matemaattisten käsitteiden tai suhtei-

den malleja ja toisaalta matemaattinen rakenne on abstraktinen malli fyysisestä tilanteesta. 

(Tikkanen, 2008, 74, 86.) 

Välineiden avulla voi aistia. 

Aistit ovat välineemme, jolla havainnoimme ympäristöämme. Neljän perusaistin lisäksi 

Montessori määritteli stereognostisen aistin, joka tarkoittaa näköhavainnon yhdistymistä li-

hasmuistiin. Kun lapsi käyttää käsiään ja lihaksistoaan ja yhdistää tämän näköhavaintoon, 

hän omaksuu välineiden avulla saatavaa tietoa ja hänelle kehittyy lihasmuisti tehtävästä. 

Montessoripedagogiikassa on kehitelty jokaista aistialuetta varten välineitä, joiden avulla 

lapsi voi tutustuma omiin tuntemuksiin. Lisäksi lapsi havaitsee välineisiin liittyviä ominai-

suuksia ja nimeää niitä. (Parkkonen, 1992, 100-101.) Montessoripedagogiikassa on välineitä 

oppimiseen, joiden avulla voidaan aistia opiskeltavaa asiaa. Esimerkiksi hiekkapaperista 
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tehtyjen numeroiden avulla lapsi voi tunnustelemalla saada kokemuksia. Kuuloaistiin perus-

tuvia välineitä ovat erimerkiksi äänilieriöt, joita voi ravistella. (Montessori, 1988, 50.) Värit 

kuuluvat myös olennaisena osana montessoripedagogiikkaan.  

Aistihavainnot ovat myös vahvasti läsnä Varga-Neményi -menetelmässä. Runsaalla esi-

neellisellä toiminnalla pyritään varmistamaan, että oppija saa kokemuksia ja havaintoja 

monien aistien kautta matemaattisten käsitteiden pohjaksi. Oppilas saa välineiden avulla 

visuaalisia mielikuvia. Kuuloaistia hyödynnetään esimerkiksi taputtamalla, tömistämällä 

tai soittamalla. Tuntoaistia hyödynnetään esimerkiksi koskemalla ja askeltamalla tai ha-

vainnoimalla kasvavaa jonoa nousemalla kyykystä ylös. Tähän tuntemukseen saadaan 

myös kehon liikkuvuus mukaan. Aistituntemuksien avulla oppilas rakentaa suhdetta esinei-

siin ja asioihin ja sitä kautta oppii ymmärtämään niitä. (Tikkanen, 2008, 67-68.) 

Välineet ovat aina saatavilla. 

Montessoripedagogiikan mukaan työskentelyhuoneessa on iso kaapisto, jossa didaktinen 

materiaali säilytetään lasten saatavilla. Lisäksi toinen tärkeä huonekalu on laatikosto, jossa 

on jokaiselle lapselle oma laatikko, jossa he voivat säilyttää omia tavaroitaan. (Montessori, 

1988, 39.) 

Varga–Neményi -menetelmässä käytetään monipuolisesti monenlaisia välineitä. Välineitä 

voi rakentaa myös itse tai hyödyntää ympäristössä olevia asioita ja materiaaleja. (Tikka-

nen, 2008, 74-75). Välineitä on kaikkialla ja niitä voi kekseliäästi käyttää.  

Välineet lisäävät ymmärrystä. 

Matematiikan ymmärrys on edellytyksenä oppimiselle. Matematiikkavälineet helpottavat 

abstraktien asioiden ymmärtämistä. Välineet eivät ole taikaa ja eivät itsessään kanna mate-

matiikan ajatusta mukanaan, vaan oppilaiden pitää omalla toiminnallaan rakentaa välineiden 

kanssa opiskeltavalle asialle tarkoitus. (Moyer, 2001, 176.) 

Kokemus lisää ymmärtämistä ja välineiden avulla oppilas saa kokemuksia. Henkilökohtai-

silla toimintavälineillä oppilaat saavat omakohtaisia kokemuksia. Oppilaille muodostuu vi-

suaalinen ja tuntoaistimukseen perustuva mielikuva opiskeltavasta asiasta. Konkreettisten 

välineiden avulla oppilas havainnoi omaa ajatteluaan tietoisesti. (Tikkanen, 2008, 67-68). 
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Tutkimusten mukaan on todettu, että välineiden avulla toimiminen saa aikaan fyysisen toi-

minnan ja sitä kautta ne parantavat muistamista ja ymmärtämistä. Mutta on myös viitteitä, 

että ne eivät välttämättä lisää ymmärrystä ja ne voivat jopa tehdä oppimisen vaikeammaksi. 

McNeil ja Jarvin (2007) tuovat esille esimerkin, jossa opiskellaan yhtäsuuruuden käsitettä 

erilaisten lelujen avulla. Esimerkissä opettaja asettaa leluja vaa’alle ja oppilaiden tehtävänä 

on miettiä mitä pitäisi lisätä vaa’an toiselle puolelle, jotta vaaka saadaan tasapainoon. Ta-

voitteena harjoitteessa on ymmärtää yhtäsuuruuden käsite. Oppilaat pystyvät vastaamaan 

opettajan kysymyksiin, että mitä toiseen vaakakuppiin laitetaan, mutta on epäselvää, että 

ymmärsivätkö oppilaat matemaattista käsitettä. Käytetyt välineet voivat viedä oppilaiden 

huomion pois itse käsitteestä. (McNeil & Jarvin, 2007, 309-310.) 

Välineet ja kirjalliset tehtävät toimivat yhdessä. 

Tutkimusten mukaan oppikirjalla on vahva asema suomalaisessa koulussa. Varga-Neményi 

menetelmän uranuurtaja varoitti oppikirjan mekaanisesta käytöstä ja suositteli työtavoiksi 

toimintavälineitä tai työkortteja. Unkarilaisessa matematiikassa oppikirjojen ominaispiir-

teenä on kirjallisten tehtävien ja toimintavälineiden yhtäaikainen käyttö. (Tikkanen, 2008, 

75, 265.) 

Oppilaat oppivat käyttämään välineitä matemaattisten käsitteiden havainnollistamiseen. 

Mutta he eivät välttämättä pysty käyttämään tietoaan kirjallisten tehtävien ratkaisemiseen, 

ellei heitä muistuta ajattelemaan välineitä. (McNeil & Jarvin, 2007, 312.) 

Ei välineitä vain välineiden vuoksi 

Moyerin (2001) tutkimukseen osallistuneet opettajat jakoivat matematiikan todelliseen ma-

tematiikkaan ja mukavaan matematiikkaan. Todelliseen matematiikkaan liittyivät vaikeat 

perusfaktat tai algoritmit, joita käytiin kirjan avulla ja kynä–paperi-tehtävillä. Mukavaan 

matematiikkaan liittyivät pelit, palkintona tehtävät asiat, ylimääräistä aktiviteettiä ja asioi-

den rikastuttamista. Matematiikkavälineet kuuluivat tutkimuksen osallistuneiden opettajien 

mukaan mukavaan osuuteen. Tutkimuksissa tuli esille, että matematiikkavälineillä on vai-

kutusta oppimiseen ja ne ovat paljon muutakin kuin vain mukavaa tekemistä. (Moyer, 2001, 

176, 185.) 

Välineet voivat johtaa myös vain hauskanpitoon syvällisen oppimisen kustannuksella. Osa 

opettajista ajattelee välineet vain hauskana ylimääräisenä tunnin täytteenä tai palkintona. On 

tärkeää korostaa, että välineet eivät ole vain hauskaa leikkimistä, vaan niillä on tarkoitus ja 
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selkeä hyöty. Ne ovat hyödyllisiä, kun käytetään oikeanlaisia välineitä oikein. (McNeil & 

Jarvin, 2007, 309; Moyer, 2001, 185-186.)  

Tutkimuksissa on tullut myös esille, että välineet saattavat olla jopa haitallisia oppimisen 

kannalta. Ensinnäkin opettajat voivat olla ongelmien lähteenä tahtomattaan ja tietämättään. 

Välineet itsessään voivat olla hyödyllisiä, mutta opettaja ei osaa niitä käyttää tehokkaasti. 

Opettajat voivat käyttää välineitä hauskanpitoon tai vain muuttaakseen normaalia toimintaa 

tunneilla. Matematiikkavälineet ovat hyödyllisiä, jos opettajat itse omaksuvat ne ja käyttävät 

niitä tiedon rakentamisen välineenä, ei leluna. Toiseksi välineet itsessään voivat olla ongel-

man lähteenä, sillä ne vaativat kahdenlaista tulkintaa. Välineessä itsessään on oma viesti ja 

toisaalta se on myös objekti, joka toimii symbolina matemaattiselle käsitteelle. Aikaisemmin 

kuvattiin vaakaesimerkki, jossa käytettiin esimerkiksi leluautoja yhtäsuuruuskäsitteen ym-

märtämisessä. Tässä autolla on oma viesti, se toimii lasten leluna. Oppilaiden tulisi rakentaa 

yhteys leluauton ja yhtälön numeroiden, yhtäsuuruusmerkin ja vaa’an tasapainon välille. Va-

litettavasti kaksoistulkinnan onnistumisella on esteitä. (1) Välineet eivät ole läpinäkyviä kä-

sitteen kannalta, ja oppilaiden tulee silti rakentaa yhteys välineen ja symbolien välille, (2) 

lapsen rajalliset kognitiiviset resurssit estävät samanaikaisesti toimimisen välineen kanssa ja 

matemaattiseen prosessiin, ja (3) lapsilla on vaikea nähdä tuttua lelua matemaattisena sym-

bolina. (McNeil & Jarvin, 2007, 312-314.) 

Opettajien on minimoitava erittäin konkreettisten ja paljon aistillisia yksityiskohtia sisältäviä 

välineiden käyttöä. Lisäksi ei kannata käyttää leluja matematiikkavälineinä, sillä ne ohjaajat 

helposti hauskanpitoon oppimisen kustannuksella. Parhaat välineet ovat sellaisia, jotka ovat 

mahdollisimman yksinkertaisia, jossa itsessään ei ole sisältöä. Tällaiset välineet mielletään 

matematiikan työkaluiksi ja huomio keskittyy matemaattiseen prosessiin. Lisäksi tärkeä ohje 

on se, että opettajat tutustuvat välineisiin huolella ja rakentavat niiden avulla yhteyden op-

pilaiden ymmärryksen ja symbolisen matematiikan välille. (McNeil & Jarvin, 2007, 314.) 

Välineet voivat olla hauskaa ja motivoivaa tekemistä tunnilla. Ne tuovat myös luokkaan toi-

mintaa ja vuorovaikutusta. Välineillä ja toiminnalla on kuitenkin aina jokin syvällisempi 

tarkoitus.  
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus käsittelee toiminnallisten menetelmien ja toimintavälineiden käyttöä yläkou-

lun matematiikan tunneilla. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymyk-

set, metodologinen viitekehys, aineistonkeruumenetelmät ja aineiston analyysimenetelmät. 

3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää matematiikan uskomuksia ja asenteita, sekä kokemuk-

sia toiminnallisten menetelmien käytöstä yläkoulun matematiikan tunneilla. Menetelmissä 

keskityttiin toimintavälineiden (kymmenjärjestelmävälineet ja unkarilaiset värivauvat) ja 

toiminnallisten menetelmien käyttöön seitsemännen luokan luvut ja laskutoimitukset jakson 

osana kuuden viikon ajan.  

Tutkimusta varten valmistettiin toimintakortteja valitulle osa-alueelle. Liitteissä 1-7 on esi-

merkkejä erityyppisistä toimintakorteista. Toimintakorttien tehtävien suunnittelussa mukail-

tiin käytössä olevan kirjasarjan järjestystä, opetustyyliä ja tehtävien vaikeustasoa. Toiminta-

kortit suunniteltiin opettajan tukipaketiksi, joita voi käyttää jatkossakin tarpeen mukaan 

osana opetusta. 

Toimintakorttien tarkoitus oli toimia ohjeina oppilaille. Oppilaat pystyivät itsenäisesti toi-

mimaan korttien avulla. Toimintakortit sisältävät välineillä tehtäviä ja toimintaan suunnat-

tuja tehtäviä, jotka mukailivat oppikirjan teoriaa ja tehtäviä. Opettajan pitämät teoriatunnit 

ja tutkijan pitämät toimintatunnit oli suunniteltu toisiaan tukeviksi. 

Toimintakorteissa esitellyt välineet oli valittu siten, että soveltuvat luvut ja laskutoimitukset 

osa-alueeseen. Toimintakortit on jaoteltu opettajille tarkoitettuihin ohjesivuihin ja oppilaille 

tarkoitettuihin tehtäviin.  

Oppilaille tarkoitetut toimintakortit on jaettu kolmeen vaikeustasoon. Tutustu -kortit voidaan 

käyttää aiheeseen tutustumiseen tai aiheen kertaamiseen. Laske -kortit sisältävät perustehtä-

viä. Sovella -kortit vaativat perustiedon soveltamista.  

Toimintakortit on jaettu viiteen osa-alueeseen ja ne on numeroitu juoksevalla numerolla, 

mutta niitä ei tarvitse käyttää numerojärjestyksessä. Poikkeuksena toimintakortit, joissa ovat 

A ja B osat. Näissä korteissa on ajateltu, että oppilas suorittaa ensin A tehtävät ja sen jälkeen 
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B tehtävät. Muutamissa toimintakorteissa on ongelmanratkaisutehtäviä, jotka eivät suora-

naisesti kuulu opiskeltavaan osa-alueisiin. Ongelmanratkaisutehtäviä voidaan ottaa oppitun-

neille mukaan tarpeen mukaan. 

Tässä tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Mitä matematiikka on ja miten sitä tulisi opiskella?  

Millaisia uskomuksia ja asenteita on matematiikkaa ja matematiikan opiskelua 

kohtaan?  

Miten matematiikkaa tulisi opiskella oppilaiden ja opettajan mielestä? 

2. Mitä on toiminnallinen matematiikka? 

Mitkä ovat opettajan käsitykset toiminnallisesta matematiikasta?  

Miten oppilaat ja opettaja kokivat jakson toimintatunnit? 

Millainen on hyvä toimintakortti? 

Kysymykseen 1 pyrittiin vastaamaan analysoimalla opettajan haastattelua ja kirjallisuudesta 

nousseilla näkökulmilla, sekä oppilaille tehtyjen kyselyiden ja oppilaiden tekemien poste-

reiden avulla. Lisäksi pyrittiin vastaamaan myös kysymykseen, missä roolissa toiminnalli-

suus on oppitunneilla ja miksi oppitunti koetaan onnistuneeksi. Kysymyksessä 2 taustalla on 

se, että yläluokilla toiminnalliset menetelmät jäävät usein unohduksiin ja herää kysymys, 

että sopivatko toiminnalliset menetelmät ja toimintavälineet yläluokille. Kysymykseen py-

rittiin vastaamaan toimintajakson aikana opettajalle ja oppilaille heränneiden ajatusten pe-

rusteella.  
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3.2 Metodologinen viitekehys 

Tutkimus toteutettiin toiminnallisena tapaustutkimuksena, jossa tutkimuskohteena olivat 

toiminnalliset menetelmät yläkoulun matematiikassa. Tutkijan oma kiinnostus toiminnalli-

seen matematiikkaan ja toiminnallisen materiaalipankin koostaminen ovat olleet tutkimuk-

sen taustalla. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin rajata toiminnallisen matematiikan tutkimus tiettyyn matema-

tiikan osa-alueeseen ja tiettyyn ajanjaksoon. Tutkimuksen tarkoitus ei ole muuttaa toimintaa 

pitemmällä tähtäimellä. Toki opettaja sai toimintajaksosta ajatuksia toiminnallisten mene-

telmien tuomisesta oppitunneille jatkossakin.  

Yleensä tutkimuksen taustalla on tapaus, joka kiinnostaa ja josta tutkijalla on usein aiempaa 

tietämystä. Tämän pohjalta muodostuu tutkimusongelma. (Laine et al., 2007, 26.) Saarela-

Kinnusen ja Eskolan (2001, 160) mukaan tapaustutkimus sopii esimerkiksi opetuksen kehit-

tämiseen ja opetustapahtumiin ja sen vahvuus on kokonaisuus.  

Tapaustutkimus määritellään empiiriseksi tutkimukseksi, joka monipuolisia ja eri menetel-

millä hankittuja tietoja käyttäen tutkii tapahtumaa, toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä 

tai toiminnassa olevaa tapahtumaa. Tavoitteena on ymmärtää asiaa syvemmin. Yhtenä ta-

paustutkimuksen etuna on se, että se on usein "askel toimintaan". Lähtökohta on toiminnal-

linen. (Metsämuuronen, 2009, 222-223.)  

Tapaustutkimuksessa on tärkeää ymmärtää kokonaisuus. Kun tapaus esitellään monipuoli-

sesti, niin se antaa mahdollisuuden yleistämiseen. Aineistonkeruussa käytetään useita mene-

telmiä kuvailemaan ilmiötä. Tärkeätä on, että aineisto muodostaa kokonaisuuden, siis ta-

pauksen. Tutkimusprosessi tulee tehdä näkyväksi, jotta lukija saa selville miten johtopää-

töksiin on päästy. Jos tehdään kyselylomaketutkimus, keskitytään kysymyksiin kuka, mikä, 

missä, kuinka monta ja kuinka paljon. Tapaustutkimuksessa etsitään vastauksia mm. kuinka 

ja miksi kysymyksiin. Tapaustutkimus on nimenomaan lähestymistapa, ei menetelmä. (Saa-

rela-Kinnunen & Eskola, 2001, 160-168.) 

Tapaustutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan yleistää joko koskemaan laajempaa kokonai-

suutta tai tapauksen sisältöä. Osana laajempaa kokonaisuutta voidaan saada selville, että 
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mistä tämä tapaus on tapaus ja mitä tämän tapauksen perusteella voimme sanoa tutkimus-

kohteesta. Tapaukset ovat yleensä laajoja, joten kaikkia piirteitä ei voida tutkia. Tässä tulee 

eteen rajauksen tärkeys. (Laine et al., 2007, 27.) Tapaustutkimuksen tavoitteena ei ole aino-

astaan selvittää yksittäisen tapauksen asiaa, vaan myös yleisempää käsitystä aiheesta. Tu-

loksia ei aina kuitenkaan voi peilata yksi yhteen vastaavien tapausten kanssa. Tarkoitus on 

saada lukijaa varten selkeä kokonaisuus ja yleiskuva tutkittavasta aiheesta. Yksittäisen ta-

pauksen avulla saadaan monivaiheisesti konkretisoitua yleisimpiä kysymyksiä. (Leino, 

2007, 215-226.)  

Yksi tärkeimpiä ja haasteellisimpia tehtäviä on tutkimuksen rajaaminen. Tutkijan on tarkoin 

mietittävä, mistä näkökulmasta tapausta katsoo. On pohdittava, millaisia lähestymistapoja 

käytetään ja mitä itse asiassa halutaan tutkia. Tutkimus vaatii aina rajauksia, sillä käytettä-

vissä olevat resurssit ja aikataulu itsessään säätelevät tutkimuksen laajuutta. On perusteltua 

valita jokin tietty osa-alue, jota tutkitaan. Rajaamisella saadaan tutkimuksesta eheä ja mie-

lekäs kokonaisuus. (Malmsten, 2007, 57-58.)  

On tärkeää huomioida, että laadullisella tutkimuksella ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. 

Niissä on tarkoitus kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa ja ymmärtää toimintaa ja antaa teo-

reettinen tulkinta ilmiölle. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt 

tietäisivät paljon tutkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) 

Suurin ero tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen välillä on se, että tapaustutkimuksessa 

tutkimuskohdetta arvioidaan vasta kun toiminta kohteessa on jo loppunut. Lisäksi tutkija voi 

toteuttaa tapaustutkimusta osallistumatta itse toimintaan. Toimintatutkimuksessa toiminnan 

aikana vuorotellaan suunnittelua ja toteutusta. Tässä tutkija osallistuu tiiviimmin prosessiin. 

On myös huomioitava, että tutkijan osallistuminen prosessiin vaikuttaa tapahtumiin. Tutki-

jan tulee reflektoida omaa rooliansa ja toimintaansa prosessissa. Toimintatutkimuksen voi-

daan ajatella olevan tapaustutkimuksen yksi versio, sillä se perustuu aina johonkin tapauk-

seen. Tapaustutkimus voi olla toiminnallinen ja sen yksi menetelmistä on osallistuva havain-

nointi, jossa tutkija on osallisena tutkimuksessa. (Lehtonen, 2007, 245-253).  

Lehtonen (2007) mainitsee käsitteen toiminnallinen tapaustutkimus, jota tämä tutkimus 

edustaa. Toiminnallinen vaihe on kokonaisvaltainen ja tiivis jakso. Suunnitteluvaiheen jäl-
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keen alkaa toimintavaihe. Toimintavaihe antaa mahdollisuuden laajempaan aineiston kerää-

miseen. Toiminnan aikana tutkija vaikuttaa omalla toiminnallaan tutkimukseen ja kaikkia 

ulkopuolisia vaikuttajia ja muuttujia ei voida kontrolloida. (Lehtonen, 2007, 252-253.) 

3.3 Aineistonkeruu 

Tämä tutkimus toteutettiin eräällä pohjoissuomalaisella koululla. Tutkimukseen osallistui 

yksi opettaja ja hänen kaksi seitsemännen luokan matematiikan ryhmää. Tutkimus rakentuu 

toiminnallisista oppitunneista osana matematiikan jaksoa. Aineisto koostuu opettajan haas-

tatteluista, oppilaille tehdyistä kyselyistä, oppilaiden valmistamista postereista ja tutkijan 

päiväkirjasta.  

Tutkimukseen osallistuvien lasten huoltajilta pyydettiin suostumus lasten osallistumisesta 

tutkimukseen kirjallisesti (liite 8). Lisäksi opettaja lähetti oppilaiden vanhemmille tutkijan 

muotoileman sähköpostiviestin.  

Tutkimuksen ensimmäinen osa toteutettiin helmikuussa 2015, jossa haastateltiin opettajaa 

(liite 9), ja tutkimuksen toiminnallinen osa toteutettiin syksyllä 2015 elokuun - lokakuun 

aikana.  

Matematiikkaa oppilailla on kolme viikkotuntia ja toiminnallisia menetelmiä kokeiltiin tie-

tyillä tunneilla pari- ja ryhmätyöskentelynä ja osa tunneista jäi tärkeään kynä–paperi-työs-

kentelyyn. Opettajan kokemuksesta oppilaille on tärkeää tietää, että milloin tehdään jotain 

erilaista. Tämän vuoksi päätimme yhdessä jakaa selkeästi toiminnalliset tunnit ja kynä–pa-

peri-tunnit siten, että kolmesta viikkotunnista pääsääntöisesti kaksi opettajajohtoista tuntia 

ja yksi viikkotunti toiminnallista työskentelyä. Poikkeuksena on jakson aloitusviikko, joka 

aloitetaan kahden oppitunnin mittaisella toiminnallisella työskentelyllä. Tämä työnjako hel-

potti myös tutkimuksen toteuttamista. Tutkija oli mukana opetuksessa ainoastaan toiminta-

tunneilla.  

Taulukossa 1 on jaksosuunnitelma, jonka aikana aineistoa kerättiin. Toimintatunnit olivat 

aina osana kaksoistuntia. Jaksosuunnitelma noudattaa käytössä olevan oppikirjan kappaleja-

koa. Toimintajakso kesti ajallisesti kuusi viikkoa, jonka jälkeen pidettiin vielä palautetunti 

seitsemännellä viikolla.  
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Taulukko 1.  Jaksosuunnitelma, toimintasuunnitelma ja aineistonkeruusuunnitelma 

vko Jaksosuunnitelma Toimintasuunnitelma aineistonkeruu suunnitelma 

35 Kpl 1 Numeroista lukuja  

Kpl 2 Luonnolliset luvut 

Toiminnallisesti alkukysely (liite 10) 

posti it: mitä jäi mieleen (liite 11) 

Kpl 1-2: kertaus Opettajajohtoisesti   

36 Kpl 3 Luonnollisten lukujen ja-

ollisuus 

Kpl 4 Tekijöihin jakaminen ja al-

kutekijät 

Toiminnallisesti kysely: Kerro mielipiteesi oppitun-

nista! (liite 12) 

Kpl 3-4: kertaus Opettajajohtoisesti  

Kpl 3-4: kertaus Opettajajohtoisesti  

37 Kpl 5 Kokonaisluvut Opettajajohtoisesti  

Kpl 6 Vastaluku 

Kpl 10 Itseisarvo 

Opettajajohtoisesti  

Kpl 5,6,10 Kertaus Toiminnallisesti post it: Mikä auttoi oppimista? (liite 

13) 

38 Kpl 7: Kokonaislukujen yhteen-

lasku 

Opettajajohtoisesti  

Kpl 8: Kokonaislukujen vähen-

nyslasku 

Opettajajohtoisesti  

Kpl 9: Yhteen- ja vähennyslas-

kua kokonaisluvuilla 

Toiminnallisesti post it: Toimintakortit olivat parem-

pia tai huonompia. (liite 14) 

39 Kpl 11: Kokonaislukujen kerto-

lasku 

Opettajajohtoisesti  

Kpl 12: Kokonaislukujen jako-

lasku 

Opettajajohtoisesti  

Kpl 11-12 kertaus Toiminnallisesti: pelit ei aineistonkeruuta 

40 Kpl 13: Luvun potenssi Opettajajohtoisesti  

Kpl 14: Yhdistettyjä laskutoimi-

tuksia 

Opettajajohtoisesti  

Yhdistettyjen laskutoimitusten 

kertaus 

Toiminnallisesti: suunnistus lukusuorapalaute 

(liite 15) 

41 palaute toimintajaksosta  loppukysely (liite 16) 

posteripalaute (liite 17) 

opettajan loppuhaastattelu (liite 18) 
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Toimintatunnilla työskentely 

Toimintaosuuden avulla saadaan vastaus tutkimuskysymykseen 2. Toimintatunneilla käytet-

tiin toiminnallisia menetelmiä tehtävien tekemisessä. Oppilaat työskentelivät joko ryhmässä 

tai pareittain. Ryhmätyöskentelyyn ohjattiin oppilaita jakson aluksi yhteisellä ohjeistuksella 

(liite 19). Toimintatunnilla oppilaat hakivat toimintakortit yksi kerrallaan niille varatuilta 

paikoilta ja työskentelivät ryhmässä tai pareittain sen tehtävien parissa (liite 20). Vaikka ol-

tiin toimintatunneilla, korostettiin vihkotyöskentelyä ja ohjattiin myös kiinnittämään huo-

miota merkitsemistapaan ja välivaiheiden kirjaamiseen. Kun toimintakortin tehtävät oli 

tehty, ne käytiin tarkistamassa tarkistuspisteeltä, josta oppilaat saivat laittaa leiman henkilö-

kohtaiseen toimintapassiinsa (liite 21). 

Toimintakortit oli jaettu osa-alueisiin ja osa-alueet vastasivat toimintatuntien ja teoriatuntien 

etenemistä. (1) Ensimmäisellä toimintatunnilla aiheena olivat numeroista lukuja ja luonnol-

liset luvut. Ensimmäinen kokoontuminen oli kahden oppitunnin mittainen. Ensimmäisen toi-

mintatunnin jälkeen opettajan, tutkijan ja oppilaiden kokemuksen jälkeen toimintatunnit 

päätettiin jatkossa toteuttaa ainoastaan yhden oppitunnin mittaisena. Toimintatunnilla tutus-

tuttiin kymmenjärjestelmävälineisiin ja laskettiin tehtäviä välineen avulla. (2) Toisella toi-

mintatunnilla aiheena olivat luonnollisten lukujen jaollisuus, tekijöihin jakaminen, alkuluvut 

ja alkutekijät. Toimintatunnilla laskettiin tehtäviä käyttäen unkarilaisia värisauvoja. Kah-

della ensimmäisellä oppitunnilla tehtävät oli muotoiltu niin, että niissä oli tarkoitus käyttää 

välineitä ja oppilaat niitä myös käyttivät. (3) Kolmannella kerralla aiheena olivat kokonais-

luvut, itseisarvo ja vastaluku. Toimintatunnin tehtäviin soveltuivat unkarilaiset värisauvat ja 

ne olivat vapaasti käytettävissä, mutta tehtävienannot eivät niitä velvoittaneet. Välineitä ei 

enää velvoitettu käytettäväksi. Kolmannen tunnin alussa oppilaat selittivät omin sanoin pa-

rille itseisarvon ja vastaluvun käsitteet. Lisäksi tunnilla oppilaat saivat viedä taululle post it 

–lapuille kirjoitettuja selityksiä käsitteille. Käsitteet oli kirjoitettu taululla oleville paperila-

puille (liite 22). (4) Neljännellä kerralla aiheena oli kokonaislukujen yhteen ja vähennys-

lasku. Toimintatunnin tehtäviin soveltuivat lukusuora ja värisauvat, jotka olivat vapaasti 

käytettävissä tarvittaessa. Lisäksi yhden toimintakortin tehtävä toteutettiin käytävän lattialle 

tehdyllä lukusuoralla liikkuen (liitteet 6 ja 23). Neljännellä kerralla oppilaille korostettiin, 

että vihkotyöskentelyyn riittää pelkkä vastaus tehtävän tarkistusta varten. (5) Viidennellä 

kerralla aiheena olivat kokonaislukujen kerto- ja jakolaskut. Toimintatunnilla pelattiin aihe-

alueeseen varta vasten rakennettuja pelejä (liite 24). (6) Kuudennella kerralla toteutettiin 
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osa-alueen kertaus matematiikkasuunnistuksen avulla (liitteet 7 ja 25). Suunnistus toteutet-

tiin koulun käytävillä. 

Haastattelut 

Tutkimus aloitettiin opettajan alkuhaastattelulla, joka toteutettiin teemahaastattelulla (liite 

9). Haastattelun tarkoitus oli selvittää opettajan ajatuksia toiminnallisesta matematiikasta ja 

sen roolista oppitunneilla. Pyrittiin määrittelemään myös millainen on unelmallinen mate-

matiikan oppitunti. Haastattelun lopuksi päätettiin sisältöalue, johon toiminnallisia menetel-

miä lähdettiin suunnittelemaan. Sisältöalue muuttui vielä ennen kesälomaa johtuen opettajan 

opetusryhmän muuttumisesta. Sisältöalueeksi valikoitui lopulta seitsemännen luokan luvut 

ja laskutoimitukset osa-alue heti alkusyksylle. Alkuhaastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Haastattelulla saatiin vastaus tutkimuskysymykseen 1. Myös jakson päätteeksi haastateltiin 

opettajaa. Loppuhaastattelun kysymykset toimitettiin etukäteen opettajalle (liite 18). Loppu-

haastattelun tarkoitus oli selvittää jakson kokemuksia ja opettajan jatkosuunnitelmia toimin-

nallisuuden kanssa. Loppuhaastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin tarpeellisin osin. Lisäksi jo-

kaisen toimintatunnin jälkeen opettajan kanssa keskusteltiin lyhyesti tuntemuksista. Opetta-

jan loppuhaastattelun perusteella toimintatuntien palautetta täydennettiin opettajan koke-

muksien osalta. 

Haastattelut voivat muistuttaa spontaania keskustelua, mutta sillä on selkeä runko ja tietty 

päämäärä. Tutkija toimii haastattelijana ja tekee kysymyksiä ja kannustaa vastaamaan. Haas-

tattelutilanne aloitetaan "lämmittelyllä", voidaan keskustella säästä tai muusta neutraalista 

asiasta. Haastateltavan kanssa yhdessä sovitaan, milloin aloitetaan keskustelu. Nauhoitus-

lupa kysytään ennen kuin aloitetaan varsinainen haastattelu. Tutkija kertoo tutkimuksesta ja 

sen tavoitteista ja mikä sillä kyseisellä haastattelulla on tarkoitus. Haastattelun lopettaminen 

vaatii myös erityisiä toimenpiteitä. Haastateltava valmistetaan tilanteen loppumiseen ja so-

vitaan jatkosta. Haastattelutilanteessa keskustelua johtavat kysymykset ja niihin vastaami-

nen. Jos huomataan, että haastateltava ei saa vastattua kysymykseen, voi asia olla erityisen 

vaikea hänelle. Tällöin tutkijan tulee pehmentää kysymystä tai muotoilla se toisin. Haasta-

teltavan vastaamisen jälkeen tutkijan tulee jotenkin reagoida vastaukseen. Kuittauksena voi 

toimia minimissään palaute "mm". Kysymys-vastaus-kuittaus kaavaa voidaan laajentaa te-

kemällä kuittauksen jälkeen tarkentavia kysymyksiä. (Ruusuvuori & Tiittula, 2009, 23-28.) 
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Oppilaskyselyt 

Oppilaille tehdyssä alkukyselyllä (liite 10) kartoitettiin oppilaiden matematiikkakäsityksiä 

ja matematiikan oppituntiin kohdistuvia ajatuksia. Oppilaat täyttivät jakson päätteeksi lop-

pukyselyn (liite 16), jonka alkuosa oli sama kuin alkukyselyssä. Näin saatiin vertailuaineis-

toa siitä, että olivatko oppilaiden ajatukset muuttuneet jakson aikana. Lisäksi loppukyselyllä 

kartoitettiin jakson kokemuksia toimintatunneista ja toimintakorteista. Ennen loppukyselyn 

täyttämistä oppilaille esiteltiin ”muistojen seinä”, jossa oli jakson aikana käytyjä toiminta-

kortteja esillä (liite 26). Oppilaiden alkukyselyllä ja loppukyselyllä ja posterilla täydennettiin 

tutkimuskysymyksen 1 vastauksia. Toimintajakson aikana tehtiin myös lyhempiä post it -

lappu kyselyjä. Palautekyselyt olivat lyhyitä. Kolme palautekyselyä toteutettiin post it -la-

puilla, yksi palaute kirjattiin lukusuoraan ja yksi palaute toteutettiin kyselylomakkeeseen 

hymiöiden avulla (liitteet 11-15). Toimintajakson päätteeksi oppilaat valmistivat matematii-

kan tuntia kuvaavan posterin. Oppilaiden oli tarkoitus kirjata posteriin ne asiat, joiden avulla 

matematiikkaa oppii ja joiden avulla matematiikan tunnilla on kivaa. Posterin tekemiseen 

annettiin myös kirjallisia apukysymyksiä (liite 17).  

Kyselytutkimuksessa tulee olla huolellinen kysymysten muotoilussa, sillä vastaajat eivät 

välttämättä ajattele asioista samalla tavalla kuin tutkija. Kysymykset tulee rakentaa tutki-

musten tavoitteet huomioiden. Kysymyslomakkeen pituuteen tulee kiinnittää huomioita. Ky-

symysten sanamuoto tulee olla vastaajalle henkilökohtainen. Kyselylomake tutkimuksessa 

on hyviä puolia se, että tutkija ei voi vaikuttaa olemuksellaan vastauksiin samoin kuin haas-

tattelussa. Yhtenä haittapuolena on mm. se, että vastaaja voi vastata epätarkasti. (Valli, 2001, 

100-102.) 

Osallistuva havainnointi 

Toimintaosiossa aineistoa kerättiin palautekyselyiden ja opettajan haastattelun lisäksi tutki-

jan osallistuvalla havainnoinnilla. Tutkijan osallisuuden määrä suunniteltiin tutkimusluok-

kien opettajan kanssa tarkasti. Välittömät havainnot kirjattiin vihkoon. Joka toimintatunnin 

jälkeen välittömistä havainnoista ja tunnelmasta keskusteltiin lyhyesti opettajan kanssa. Li-

säksi mietittiin opettajan kanssa, että voisiko jotain toimintatapaa muuttaa jatkoa ajatellen. 

Jokaisen tunnin jälkeen havainnot ja pohdinnat tutkija kirjasi pitämäänsä päiväkirjaan. Päi-

väkirjaan liitettiin myös kuvia. Havaittavia asioita olivat yleinen ilmapiiri luokassa ja työs-

kentelyyn ja toimintakorttien toimivuuteen liittyviä asioita.  
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Havainnoinnilla asteet vaihtelevat passiivisesta piilohavainnoinnista aktiiviseen osallistu-

vaan havainnointiin. Havaintojen tekeminen yhdistetään tavallisesti osallistumiseen. Tutki-

jan ei tarvitse osallistua kaiken aikaa tutkittavaan asiaan, vaan joissain tilanteissa tutkija voi 

tarkkailla ja joissain tilanteissa osallistuu. Osallistumalla tutkija saa muutkin aistit avuksi 

kuin kuulon ja näön. Milloin on oikea aika osallistua ja milloin voi vain havainnoida taus-

talta? Tutkijan kannattaa antaa tutkittavien johdattaa tutkijaa osallistumaan. Tällöin voidaan 

minimoida tutkijan vaikutus käyttäytymiseen. (Grönfors, 2001, 129–131.)  

Osallistuva havainnointi kehitettiin tilanteisiin, joissa tutkittava yhteisö toimi tiiviissä yh-

teistyössä tutkijan kanssa tutkimuksen aikana, mutta tutkimuksen loputtua ja tutkijan lähdet-

tyä, toiminta loppuu yhteisössä. Toiminnan loppumisesta yhteisössä vältyttäisiin osallistut-

tamalla tutkimusprosessiin osallistuvat henkilöt siten, että toiminta jatkuu ilman tutkijaa. 

Prosessissa tuodaan esille, että asioilla on enemmän kuin yksi näkökulma ja asioiden eri 

puolet tulevat esille parhaiten, kun niistä keskustellaan ryhmässä. Tärkeää on huomata, että 

tutkija on tullut oppimaan, ei opettamaan. Tutkija kunnioittaa tutkimukseen osallistuvien 

tietämystä ja osallistumista tutkimukseen. Tutkija kokoaa osallistujilta ihmisiltä tulevia ide-

oita, mutta ei itse niitä toteuta. Tärkeintä on mahdollistaa osallistujien oppiminen, jonka 

avulla toiminta jatkuu tutkijan lähdettyä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 82-83.)  

Havainnoinneista on tärkeätä tehdä muistiinpanoja. Paperi ja kynä ovat tärkeitä tämän tyyp-

pisessä tutkimuksessa. Muistiinpanojen tekemisessä on mietittävä miten ja missä tilanteessa 

niitä tekee. Muistiinpanojen tekeminen ei saa olla häiritsevä tekijä. On tärkeätä koota ha-

vaintojen jälkeen yhteenvetoa päivän tapahtumista. (Grönfors, 2001, 134–135.)  

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii samalla osallisena ja ulkopuolisena. On tär-

keää, että keskustelut tutkimukseen osallistujien kanssa saadaan muistiin. Tämän vuoksi tut-

kija voi pitää päiväkirjaa, johon kirjataan omia havaintoja ja osallistujien kanssa käytyjen 

keskusteltujen asioita. Päiväkirjan avulla tutkija saa jäsennettyään omia ajatuksiaan tutkitta-

vasta asiasta, tutkimustilanteen tunnelmasta ja myös tutkimuksen etenemisestä. (Huovinen 

& Rovio, 2007, 106.) 
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3.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Aineistoa tutkitaan 

ja päätetään mikä aineistossa on kiinnostavaa. Tämän jälkeen litteroidaan tai koodataan ai-

neistoa. Koodauksen jälkeen järjestetään aineistoa luokittelemalla, teemoittamalla tai tyypit-

telemällä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91-93.)  

Laadullista aineistoa voidaan lähestyä kolmella tavalla. Aineistolähtöisessä analyysissä teo-

reettiset käsitteet luodaan aineistosta käsin. Teoriapohjainen analyysi taas pohjautuu tiettyyn 

teoriaan ja tutkittava ilmiö määritellään sen mukaan. Teoriaohjaavassa analyysissa analyy-

siyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisemmat tiedot ja teoria ohjaavat analyysia (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 95-97.) 

Tämän tutkimuksen aineistoa analysoidaan teoriaohjaavalla analyysillä. Kirjallisuudessa pu-

hutaan myös teoriasidonnaisesta analyysistä. Tutkimuksen aineisto voidaan kerätä vapaasti, 

ja sitä voidaan lähestyä aineistolähtöisesti, mutta lopussa tuodaan mukaan teoriapohja. Ana-

lyysin tarkoitus ei ole testata teoriaa, vaan aukaista uusia kanavia. Tutkijan työtä ohjaavat 

aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, jolloin voidaan puhua abduktiivisesta päättelystä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 96-97.)  

Aineistosta nousseita keskeisiä asioita eli teemoja haetaan koko aineistosta. Haastatteluissa 

teemat löytyvät keskustelluista asioista. Näitä samoja teemoja voidaan täydentää kyselyai-

neistosta esille tulleilla asioilla. Teemoituksessa voidaan käyttää apuna taulukointia. Tässä 

tutkimuksessa opettajan alkuhaastattelun teemat ja postereiden teemat aluksi taulukoitiin, 

jotka sitten kirjoitettiin auki. Koko aineisto järjesteltiin teemoiksi ja kunkin teeman alle koot-

tiin koko aineistosta ne kohdat, joissa asia oli tullut esille. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2009, 105-106.) 

Tässä tutkimuksessa alkuhaastattelu toteutettiin teemahaastattelulla, joten siinä teemat toivat 

jo itsessään jäsennyksen haastatteluaineistoon. Aineistosta nousseista teemoja hyödynnettiin 

myös toimintajakson suunnitteluun. Kyselyjen ja postereiden aineistoista nousseet asiat ja-

oteltiin vastaavasti teemoihin, joita täydennettiin opettajan haastatteluilla.  
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4 Tutkimuksen tulokset 

4.1 Mitä matematiikka on ja miten sitä tulisi opiskella? 

Oppilaiden käsityksiä, asenteita ja uskomuksia sekä käsityksiä toiminnallisuudesta matema-

tiikan tunneilla selvitettiin toimintajakson alussa ja lopussa tehtyjen kirjallisten kyselyjen 

avulla. Opettajan käsityksiä ja uskomuksia matematiikasta, matematiikan opettamisesta ja 

toiminnallisesta matematiikasta ja sen roolista oppitunneilla selvitettiin haastattelujen 

avulla.  

4.1.1 Uskomuksia ja asenteita matematiikkaa kohtaan 

Ennen jakson alkua toteutettiin alkukysely oppilaille, jossa kartoitettiin mitä matematiikka 

on oppilaiden mielestä ja miksi se on sellaista. Jakson lopussa kysyttiin samat kysymykset. 

Kysymyslomakkeeseen oli valittu tutkijan keksimiä yleisiä matematiikkaa kuvaavia sanoja. 

Toiminnallisuus termi oli jätetty pois, sillä jakson alussa oppilaat eivät välttämättä ymmärrä 

mitä, toiminnallisuus voisi tarkoittaa. Kuviossa 1 on esitetty molempien kyselyjen tulokset. 

Series 1 (N=38) kuvaa alkukyselyn ja series 2 (N=36) kuvaa loppukyselyn prosentuaalisia 

vastauksia. Neljä kyselyyn vastanneista vastasi vain toiseen kyselyyn. Tämän vuoksi pienet 

kannatuserojen muutokset voidaan ajatella olevan virhemarginaalia.  

Lähes kaikki matematiikan määrittelyt saivat ääniä kyselyissä. Ensimmäisen kyselyn perus-

teella yli 40 % prosenttia vastanneista ajatteli, että matematiikka on ajattelemista, päättelyä, 

ymmärtämistä, tärkeää ja jokapäiväistä. Toisen kyselyn perusteella yli 40% oppilaista ajat-

teli, että matematiikka on ajattelemista, päättelyä, tärkeää ja muistamista. Oppilaiden ajatuk-

sissa oli tapahtunut muutoksia jakson aikana. Selkeästi enemmän kannatusta jakson lopussa 

saivat muistaminen ja matematiikan tärkeys. Selkeästi vähemmän kannatusta jakson lopussa 

saivat kivaa, helppoa ja ymmärtämistä.  

Oppilaille on muotoutunut kuva matematiikasta ja käsitys itsestään matematiikan oppijana. 

Nämä perustuvat aiempiin matematiikan kokemuksiin. Oppilaat ovat oppineet, että matema-

tiikka on tärkeää ja sitä tarvitaan päivittäin, se on ajattelemista ja päättelyä. Kuuden viikon 
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jakson jälkeen oppilaille oli muotoutunut käsitys yläkoulun matematiikasta ja saatu uuden-

laisia kokemuksia toiminnallisista tunneista. (Lindgren, 1990, 175; Lindgren, 2004, 382; 

Ikäheimo, 2002, 28; Tikkanen, 2008, 46-47.) 

 

Kuvio 1. Mitä matematiikka on oppilaiden mielestä? Alku- ja loppukyselyn tulokset. Series 

1 N=38 ja series 2 N= 36. 

Kyselyn toinen osa oli perustelu. Oppilaita pyydettiin perustelemaan, miksi matematiikka 

on sellaista kuin he ensimmäisessä kysymyksessä määrittelivät. Aineistosta nousi esille pe-

rusteluja siitä, miksi matematiikka on ajattelemista, päättelemistä, ymmärtämistä, muista-

mista, tärkeää, jokapäiväistä, tylsää, kivaa, helppoa ja vaikeaa. 

Matematiikka on ajattelemista, päättelemistä, ymmärtämistä ja muistamista. 

Kyselyn tulosten mukaan oppilaat kokevat matematiikan olevan ajattelemista, päättelemistä, 

ymmärtämistä ja muistamista. Perustelujen mukaan matematiikassa täytyy ajatella mitä te-

kee, jotta sitä ymmärtää paremmin. Koetaan, että matematiikka on laskemista ja laskeminen 

vaatii ajattelua, päättelykykyä ja muistamista. Ymmärtäminen ajateltiin parantavan keskit-

tymiskykyä oppitunnilla. 

”Se on joka päiväistä päättelyä ja tärkeää, jossa on asioita jota täytyy muistaa ja ymmärtää” 

Oppilaiden uskomukset ja oppilaiden matematiikkakuva muotoutuvat omista aikaisemmista 

kokemuksista. (Huhtala & Laine, 2004, 321-321). Oppilaat kokevat matematiikan eri tavalla 
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(Tikkanen, 2008, 46-47). Oppimisvälineiden avulla voidaan lisätä ajattelua matemaattisia 

ongelmia ratkaistaessa (Kamii et al., 2001, 21). Moyer (2001, 176) korostaa, että matematii-

kan ymmärtäminen on edellytyksenä oppimiselle. Jotta ymmärtäminen saavutetaan, opiskel-

tava asia on tarpeen liittää konkreettisiin asioihin (Ikäheimo, 2002, 5).  

Matematiikka on tärkeää ja jokapäiväistä. 

Kyselyn mukaan oppilaat kokevat matematiikan olevan tärkeää, sillä sitä tarvitaan nyt ja 

tulevaisuudessa jatko-opinnoissa ja työelämässä. Oppilaat kokevat tarvitsevansa matemaat-

tisia taitoja omassa arjessa, esimerkiksi asioidessaan kaupassa. Matematiikkaa koetaan ole-

van kaikkialla.  

”Matikkaa tarvitaan joka päivä vähän kaikkeen, vaikka pitsa palasta jaettaessa.” 

”Matematiikka on tärkeää, koska sitä tarvitsee paljon, esim. kaupoissa ja töissä.” 

Oppilas luontaisesti etsii omasta lähiympäristöstä tarttumapintaa opiskeltaviin asioihin, sillä 

oppilaalla on tarve saada todellisuuteen perustuvia kokemuksia siitä omasta lähiympäris-

töstä. Matematiikka koetaan tärkeäksi, kun sitä saadaan soveltaa omassa arjessa. (Tikkanen, 

2008, 66, 285). 

Matematiikka on tylsää, kivaa, helppoa ja vaikeaa.  

Aineistosta nousi esille, että oppilaat kokevat matematiikan olevan välillä helppoa ja välillä 

vaikeaa, koska laskut ovat monipuolisia. Erään perustelun mukaan matematiikassa pitää olla 

haasteita ja se ei saa olla liian helppoa, jotta sitä voi oppia.  

”jos se olisi liian helppoa, niin siitä ei opi silloin mitään ja jos se on haastavaa, niin silloin siitä 

oppii joka kerta jotain uutta” 

Kuusi oppilasta mainitsi, että ei omasta mielestään osaa matematiikkaa. Oppilaat tiedostavat 

myös itsestään sen, että matematiikan harjoitteluun ei ole motivaatiota. Lisäksi oppilasky-

sely aineistosta nousi esille, että matematiikka voidaan kokea myös tylsäksi, jos se koetaan 

liian helpoksi. Se voi olla myös tylsää, koska siinä vain lasketaan. Lisäksi sen ajatellaan 

olevan vaikeaa tai tylsää, koska laskuja ei osaa laskea.  

”Matikka on vaikeaa, koska laskut on hankalia ja matikka on tylsää kun ei osaa laskea. Jos 
osaisi laskea, niin se olisi kivempaa.” 
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Oppilaat kokeva matematiikan myös kivaksi, sillä siinä saa päätellä ja miettiä. Jotta oppilas 

kokee sen helpoksi, ajateltiin, että tarvitaan ymmärtämistä. Ja jos se koetaan helpoksi, niin 

silloin yleensä se koetaan myös kivaksi.  

”Matematiikka on kivaa, kun se on helppoa.” 

Opettajan haastatteluaineistosta nousi myös esille, että opettajan aikaisemman kokemuksen 

perusteella matematiikka on yleensä samankaltaista oppitunneilla ja oppilailla saattaa tulla 

tunneilla tylsistymistä sen vuoksi. Silloin he kyseenalaistavat opetusmenetelmiä ja toivovat 

muutosta. 

Oppilaiden asenteet vaikuttavat ajatuksiin matematiikasta, heillä on uskomuksia siitä, mitä 

matematiikan tulisi olla ja miten sitä opitaan ja opetetaan. (Tikkanen, 2008, 46-47.) Jos 

koetaan, että laskut ovat hankalia, niin oppilas voi kokea epäonnistumisen tunteita (Huhta 

& Laine, 2004, 32-321). Toisaalta haasteellisuus voidaan ajatella olevan uuden oppimisen 

ehto. Oppiminen koetaan olevan ongelmien ratkaisemista ja oppilas joutuu olemaan aktii-

vinen (Dewey, 1957,7.) Jos tehtävät koetaan liian helpoiksi, niin oppilas ei saa uuden on-

nistumisen kokemuksia ja se vaikuttaa asenteisiin ja motivaatioon (Tikkanen, 2008, 37, 

162). 

Matematiikka on muutakin kuin kynä–paperi-työtä 

Haastatteluaineiston mukaan opettaja koki, että toimintajakso herätti oppilaiden keskuu-

dessa keskustelua siitä, että kuinka monella tavalla matematiikkaa voi harjoitella ja miten eri 

tavalla voi lähestyä opiskeltavia asioita. Opettajan kokemuksen mukaan oppilaiden käsitys 

matematiikasta laajeni jakson aikana ja he huomasivat, että matematiikka ei ole pelkkää 

kynä–paperi-työskentelyä.  

”ainaki se herätti keskustelua siitä että kuinka…monella tavalla matematiikkaa voi harjoitella” 

”niillä ehkä niinko laajeni se just se oma käsitys siitä, että se ei oo se matematiikka pelkkää 

sitä kynä–paperi-työskentelyä” 

Lindgren (2004, 381) toi esille oppilaan luontaisen toiminnan tarpeen. Matematiikan ope-

tuksen moninaisuus ja erilaisten työskentelytapojen käyttö tutkimuksen aikana tuovat oppi-

laille mahdollisuuksia toteuttaa tätä toiminnan tarvetta. Lisäksi tutkimuksen aikaiset koke-

mukset erilaisista toimintatavoista lisäävät Tikkasen (2008, 46-47) määrittelemää käsitystä 

matematiikasta ja itsestään oppijana.  
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Toimintajakson aikana opettaja näki oppilaista sen, ketkä innostuivat toiminnallisuudesta ja 

kenelle on tärkeää saada harjoitella tehtäviä vihkoon. Oppilas, jolle toiminnallisuus erityi-

sesti sopii, sai opettajan kokemuksen mukaan jaksosta positiivisia kokemuksia.  

”siinä ehkä oppilaista alko huomaamaa… ne ite huomas…ja tuota opettajana näki että ketkä 

tavallaan innostuu siitä toiminnallisesta” 

Haastatteluaineiston mukaan opettaja koki, että hän pystyisi jokaista auttamaan yksilönä, 

mutta koko luokan yhtäaikainen hallinta ei aina sitä mahdollista.  

Opettajan riittämättömyys kaikille ja eriyttämisen valtava määrä olivat myös Pekka Peuran 

opetuskokeilun alkusysäys. Hän luopui luentotyyppisestä opettamisesta ja siirtyi ohjaajan 

rooliin oppilaiden keskuuteen. Jokainen oppilas sai tasa-arvoisen mahdollisuuden opiske-

luun omalla tavallaan. (Peura, 2012) Aukeama tunnissa tyylinen opetus etenee samanaikai-

sesti kaikille. Tämä ei välttämättä sovi kaikille ja vaihtelua kaipaavat sekä oppilaat, että 

opettajat. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 139-140.)  

Matematiikassa opettajan opetus ja tuki on tärkeää 

Toimintajakson aikana opettajan kokemuksen mukaan nousi esille kuitenkin perinteisen 

opetuksen arvostus ja oppilaat toivoivat, että asia käydään myös opettajajohtoisesti läpi.  

”opettajan opetuksen arvostus tuli sieltä oppilaitten kommenteista esille… osa sen sano, että 
voisiks sää opettaa…” 

Aineiston mukaan oppilaat toivovat opettajan tukea ja opetusta. Heillä on ajatus, että ilman 

opettajaa ei voisi oppia. Oppilaiden olisi kuitenkin hyvä tiedostaa, että he ovat aktiivisia 

toimijoita ja opettajan rooli on nimenomaan johdattaa oppilaat itse oivaltamaan (Tikkanen, 

2008, 83-84). 

4.1.2 Opettajan ajatuksia matematiikan oppitunneista  

Opettajan ajatuksia matematiikan oppituntien sisällöstä kartoitettiin opettajan alkuhaastatte-

lun perusteella. Opettajan haastattelussa teemana olivat matematiikan oppitunnin vaiheet 

tällä hetkellä, unelmallisen oppitunnin piirteitä ja epäonnistuneen oppitunnin piirteitä. 

 

 



38  

 

  

Matematiikan tunnin vaiheet 

Aineiston perusteella tunnin alussa kerrataan edellisen kerran asiat. Uuden asian opettamis-

vaihe on lyhyt, jossa pyritään vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Oppimisen vahvistami-

nen tapahtuu harjoitteluvaiheessa, jossa korostuvat itsenäinen työskentely ja ryhmätyösken-

tely. Haastattelussa ei tullut esille tunnin lopussa olevaa kertausvaihetta. Toisaalta se tulee 

esille kotiläksyissä, mutta joku lyhyt koonti tai lopetus tunnille olisi hyvä olla. 

"...se lähtee siitä edellisen aiheen kertaamisesta, läksyn avulla...tarkistetaan läksy ja siihen liit-

tyvä keskustelu... " 

"...sitten aika usein on se pieni pieni määrä uutta asiasisältöä ja sen opettamista...usein opetta-

jan johdolla ja  keskustellen samalla ja siitä oppilaat tykkää et se käyään opettajan kanssa..." 

"...ja sitten on se uuden asian harjoitteluvaihe...ja enemmän itsenäisen työskentelyn tai ryh-

mässä työskentelyn vaihe ...jossa se oppiminen tavallaan vahvistuu..." 

Yleensä matematiikan tunnit etenevät edellä kuvatulla tavalla ja matematiikan tunnin vaiheet 

ovat muotoutuneet opettajankirjojen ehdotusten mukaan. Selkeä tuntistruktuuri tuo turvaa ja 

se tekee oppitunneista selkeitä. Pääsääntöisesti opettajan aineiston didaktiset ohjeet ovat hy-

viä ja niitä voi hyödyntää oppituntein virkistämisessä. Rutiinista poikkeaminen voidaan ko-

kea olevan vaikeaa. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 139-140.) 

Unelmallinen matematiikan tunti vs. epäonnistunut tunti 

Aineiston mukaan oppilaan motivaatio ja innokkuus opetuksen vastaanottamiseen ja harjoit-

telemiseen ovat onnistuneen tunnin lähtökohta. Tunnissa korostuu vuorovaikutuksellisuus 

ja keskusteleva työskentelytapa. Ilmapiiri on luokassa avoin ja keskusteleva. Luokassa on 

tunne siitä, että opettaja ja oppilaat ovat läsnä siinä hetkessä ja luokassa syntyy keskustelua 

välineiden, puhumisen tai kirjoittamisen avulla.  

Oppitunti alkaa edellisen asian kertaamisella ja se tapahtuu läksyn tarkistuksella. Läksyntar-

kistus on myös keskusteleva. Opetustuokio on unelmallisessa tunnissa vuorovaikutukselli-

nen. Oppilaiden innostuminen näkyy harjoitteluvaiheessa ja oppilaat ovat motivoituneita 

harjoitteluun. Toiminnallisuus lisää keskustelun tarvetta tunnilla, joka on unelmallisen op-

pitunnin ominaispiirre. 

”No kyllä se ois niin että oppilailla siitä se lähtis että oppilailla ois oma semmonen motivaatio 
tai halu ensin, niinku tarkistaa ja nähä että onko he ymmärtäneet sen edellisen aiheen.” 
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”…et siinä ois jotenki aistittavissa se tunne että … sekä oppilas että opettaja on siinä jotenkin 

mukana ja läsnä siinä hetkessä että sitä syntyy sitä keskustelua oli se välineen tai ihan puhu-

misen kirjoittamisen tai kaiken avulla...” 

”…se uuden asian oppiminen, että se ois semmonen paljon vuorovaikutusta sisältävä...” 

”…se toiminnallisuus monesti niinku lissää sitä keskustelun tarvetta..." 

Aineiston mukaan oppitunti on epäonnistunut, jos oppilaat eivät pysty keskittymään oppi-

tunnin asiaan tai pysähtymään siihen hetkeen jostain syystä. Tästä seuraa, että oppilaat eivät 

jaksa seurata opiskeltavaa asiaa ja oppimista ei tule tapahtumaan ja tilanteesta ei päästä 

eteenpäin. 

"...se on jotenkin semmonen että että jos jotenki se ryhmä on niin omissa muissa asioissa kiinni 

sillä hetkellä ja eikä jotenkin kykene joko jonkun väsymyksen tai muun levottomuuen takia 

niinku mitenkään niinku pysähtymään minkään asian äärelle..." 

Oppiminen on vuorovaikutusta ympäristön kanssa (Rauste-von Wright et al., 2003, 59-65). 

Deweyn (1957, 22-23) mukaan luokkahuoneeseen kuuluu toisen auttamisena ilmenevää toi-

mintaa ja yhteydenpitoa. Välineet tuovat luokkahuoneeseen toimintaa ja vuorovaikutusta. 

(Moyer, 2001, 176). Unelmallinen oppitunti voisi sisältää rutiineja rikkovia monipuolisia 

lähestymistapoja (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 140, 146). 

4.1.3 Oppilaiden ajatuksia matematiikan oppitunneista 

Matematiikan tunnin sisältöä ja työskentelytapoja käsittelevä aineisto kerättiin jakson alku- 

ja loppukyselyillä ja palautekerran posterilla.  

Matematiikan tunnin tulee olla normaali, mutta siellä voisi olla välillä myös muutakin 

kuin laskemista. 

Kyselyjen perusteella 43% tutkimusluokkien oppilaista haluaa, että matematiikan tunti on 

normaali. Normaali määriteltiin sellaiseksi, jossa opettaja opettaa selkeästi uuden asian ja 

esimerkkejä käydään yhdessä läpi. Tämän jälkeen lasketaan itsenäisesti laskuja ja opettaja 

neuvoo oppilaita. 

”Sellainen, että käydään normaalisti uusi asia, sillä tavalla että kaikki tajuaa sen. Ja lasketaan 

normaalisti lopputunti. Yksinkertaisesti selitettynä ihan normaali tunti on ihan jees:D” 

”Opettajat neuvoisi ja auttaisi, jos ei edes tarvitsisi apua ja tulisi kysymään ”tarvitko apua”.” 



40  

 

  

Kyselyn aineistosta nousi myös esille, että matematiikan tunti ajatellaan olevan myös muu-

takin kuin yksinomaan laskemista. 40% vastanneista mainitsi, että oppitunnilla olisi vaihte-

levia opetusmenetelmiä, kuten toiminnallisuutta, pelejä tai ryhmätöitä. Lisäksi yksi yksittäi-

nen kommentti oli, että oppitunnin tulisi edetä oppilaan mukaan. 

”Matematiikan tunnin pitäisi (olla) muutakin kuin laskemista vihkoon tai kirjaan, jotta mate-

matiikasta tulisi mielenkiintoisempaa ja sitä olisi kivempaa opiskella.” 

”Toiminnallisuus on aina plussaa” 

”Tehdään omalla paikalla tai sitten ryhmissä kierrellen luokassa.” 

”Tuntien pitäisi olla sellaisia, jotta etenevät oppilaan mukana. Oppilaat pitää saada matikasta 

jotain irti eikä pitää sitä pakkopullana.” 

Aineistona olleista postereista nousi esille eniten työskentelytapaan liittyviä kohtia. Oppi-

mista ja viihtyvyyttä lisääviä työskentelytapoja ovat oppilaiden mielestä monipuoliset työs-

kentelytavat, rauhallisesti etenevä opetus, itsenäinen työskentely, pari- tai ryhmätyöskentely, 

toiminnalliset tehtävät, kirjalliset tehtävät ja se, että oppitunnin opetustuokion asiat käydään 

huolellisesti ja monipuolisesti läpi. Osa oppilaista halusi, että työskennellään yksin omassa 

tahdissa ja ei olisi mitään ylimääräistä toimintaa. Mutta toisaalta haluttiin monipuolista työs-

kentelyä. Pari- ja ryhmätöitä toivottiin, mutta ryhmätyöskentelyn toimivuudessa oli ehtona, 

että olisi kiva ryhmä. Pelejä haluttiin mukaan, mutta niiden tulee olla ikätasolle sopivia. Toi-

mintajaksossa olleet pelit ei koettu olevan sopivia omalle ikätasolle. Opetustuokio ei saisi 

olla liian pitkä, jotta laskemiselle jää tarpeeksi aikaa.  

”Saa tehdä tehtäviä yksin omassa tahdissa. Eikä säädetä mitään turhaa   ” 

”enemmän tehtäviä, vähemmän puhetta” 

”saa tehdä parin kanssa” 

”on monipuolista työskentelyä” 

Oppilaat ovat tottuneet työskentelemään ns. perinteisen oppituntirakenteen (Joutsenlahti & 

Vainionpää, 2010, 140) mukaan. Tämä työskentelytapa on oppilaiden uskomuksen (Tikka-

nen. 2008, 43-44) mukaan paras tapa toimia. Toiminnallisuudella annetaan oppilaalle mah-

dollisuus muuhunkin kuin kuuntelemiseen. Annetaan mahdollisuus oppilaan aktiiviseen toi-

mintaan. (Bowell & Eison 1991,1.) Oppijalla on perustarve toimia (Lindgren, 2004, 381) ja 

saada todellisuuteen perustuvia (Tikkanen, 2008, 66) kokemuksia. Toiminnallisuus tuo vuo-

rovaikutuksen tarvetta ja tekemistä rikastetaan sosiaalisen yhteisön arvoilla (Väkevä, 2011, 
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70-72). Opetussuunnitelmaan on kirjattu ohjeeksi osallistuttaa oppilaat omaan oppimispro-

sessiin ja korostetaan oppiaineet ylittävää, kokeilevaa, tutkivaa ja toiminnallista työskente-

lyä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 281-282).  

Matematiikan tehtävien tulee olla tarpeeksi haastavia 

Postereissa kommentoitiin myös tehtäviä paljon. Tehtävien tulee olla monipuolisia ja tar-

peeksi haastavia. Ne eivät saa olla liian helppoja, eivätkä liian vaikeita. Jos on tarpeeksi 

helppoja tehtäviä, niin onnistumisesta saa itseluottamusta. Useampi kommentti oli läksyistä. 

Niitä ei haluta tehdä tai jos niitä tulee, niin niitä ei saa olla liikaa. 

”tehtävien pitäisi olla monenlaisia” 

On tärkeää löytää jokaiselle omantasoisia tehtäviä. Jos kokee, että tehtävät ovat liian help-

poja, niin se ei motivoi (Tikkanen, 2008, 37). Oppiminen rakentuu vanhan tiedon päälle ja 

opetus lähtee siitä, mitä oppilas ennestään tietää (Rauste-von Wright et al., 2003, 162; Lam-

pinen & Korhonen, 2010, 20). Jos tehtävät ovat liian helppoja, ne eivät rakenna mitään uutta. 

Oppilaat eivät ole motivoituneita läksyjen tekemiseen ja tarkistamiseen. Peura (2012) rat-

kaisi tilanteen uudenlaisella opettamistyylillä. Hän antaa kaikki kurssin tehtävät kurssin 

alussa ja oppilaat saavat laskea niitä oman aikataulun mukaisesti. Oppilaiden tulisi tiedostaa, 

että tekemällä oppiminen eli learning by doing (Väkevä, 2011, 70) pätee myös matematiik-

kaan. Ilman harjoitusta ei voi oppia.  

Opettajalla ja oppilaalla on velvoitteitta  

Oppilaan velvoitteiksi mainittiin keskittyminen, kuunteleminen, huolellisuus, aktiivisuus ja 

tehtävien tekeminen. Kommenteissa tuli esille, että oppilaan tulee keskittyä ja kuunnella 

tunnilla. Oppilaan tulee tehdä huolellista työtä ja olla aktiivinen tunnilla. Lisäksi kotitehtävät 

tulee tehdä huolella. Opettajan velvoitteeksi mainittiin tuen, avun ja riittävän kattavan ope-

tuksen antaminen oppilaille.  

”matikan tunnilla oppii, jos kuuntelee” 

”oppii, jos kysyy apua tarvittaessa” 

”pitää olla tukea” 

Opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja oppilas ottaa oman vastuunsa oppijana, aktiivisena 

toimijana. Aineiston mukaan tämä ei noussut selkeästi esille, sillä oppilaat ajattelevat, että 
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opettaja opettaa ja he oppivat siitä. Opettaja luo matemaattisen ympäristön, joka tarjoaa op-

pilaille virikkeitä, jotka edistävät toimintaa ja vuorovaikutusta ja niiden kautta oppimista 

(Moyer, 2001, 176, 178).  

Matematiikan tunnilla on oltava työrauha 

Toiminnallisuudesta ja ryhmätyöskentelystä seurasi väistämättä jakson aikana, että tunnilla 

oli liikettä ja keskustelua. Ryhmätyöskentelyä toivottiin myös jatkossa ja toivottiin, että tun-

neilla on myös oltava työrauha ja hiljaista työskentelyä. Työrauhaa korostettiin useassa pos-

terissa. 

Oppilailla on motivaatio oppia, kun on omantasoista tekemistä ja sitä voi toteuttaa omalla 

tavallaan (Peura, 2012; Tikkanen, 2008, 37). Motivaatio auttaa työskentelemään määrätie-

toisesti ja rakentava yhteistoiminta oppimistilanteessa vähentää häiriöitä (Dewey, 1957, 22-

23). 

4.2 Mitä on toiminnallinen matematiikka? 

Opettajan käsityksiä toiminnallisesta matematiikan kartoitettiin alkuhaastattelulla helmi-

kuussa 2015. Oppilaiden käsityksiä toiminnallisesta matematiikasta kartoitettiin toiminta-

tuntien yhteydessä tehdyillä lyhyillä kyselyillä. 

4.2.1 Opettajan käsityksiä toiminnallisesta matematiikasta 

Haastatteluaineistosta nousi esille, että toiminnallisuus on tärkeää ja se tarkoittaa välineiden 

kanssa työskentelyä, ryhmätöitä ja oppilaita lähellä olevaan käytäntöön liittämistä. 

Toiminnallisuus on tärkeää, sen avulla mallinnetaan ja konkretisoidaan 

Aineistosta nousi esille, että toiminnallisuuden tärkeys tulee esille siinä, että se tukee erilai-

sia oppijoita. Se tukee abstraktien käsitteiden konkretisointia. Matematiikan osaaminen läh-

tee ymmärryksestä ja toiminnallisuuden avulla oppilaat ymmärtävät käsitteitä paremmin. 

"No se ainaki että osalla ... on … selvästi semmonen näkömuisti, et kun näkee, kokee, sem-

monen kokeilee ite vähän hahmottaa ja mittaa, niin se ymmärrys on paljon syvempi.." 

" (saadaan) ymmärrys syvempi ymmärrys" 
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Välineiden avulla voidaan hahmottaa matemaattisia käsitteitä tai asioita. Välineiden avulla 

voidaan konkretisoida esimerkiksi yhtälöiden ratkaisua ja geometriaa. 

"...että semmonen matemaattinen joku käsite, asia, aihe, vois jollaki tavalla jonku konkreetti-
sen välineen.....tai joittenki välineitten avulla niinkö hahmottaan, tai vaikka mittaamaan tai 

rakentamaan..." 

”…mikä yhtälö on, niin sitä on lähetty näitten nappikuutio välineitten avulla, niinko ensin 

hahmottaan ja ihan se laskemine että kun jotaki yhtälössä lisätään tai otetaan pois” 

Aineiston mukaan oppimistapahtuma voidaan toiminnallisuuden avulla liittää arjen tilantei-

siin. Esimerkiksi opettaja oli käyttänyt oppilaita prosenttilaskennan yhteydessä lähikaupassa 

ja siellä oppilaat ovat saaneet konkreettisesti laskea esimerkiksi arvonlisäveron määrää tuot-

teista.  

"...ja sitte prosenttilaskennassa on käyty tuossa lähikaupassa leikisti ostoksilla, oppilas on 
saanu ostaa tuotteita, paperille kirjata..." 

”se saahaa jotenkin konkretisoitua siihen arkiseen elämään ja olemiseen, se ei ole pelkkää sitä 

kynä–paperi" 

Toiminnallisuus tuo oppimiseen syvyyttä, vaihtelevuutta ja motivaatiota (Tampio &Tampio, 

2014, 11-12). Lisäksi oppilaat saavat kokemuksia toiminnallisista toimintatavoista (Kolb, 

1984, 22). Toiminta muuttuu kokemusten kautta ymmärtämisen välikappaleeksi (Dewey, 

1957, 29-30). Toiminnan ja välineiden avulla opittava asia konkretisoituu (Tikkanen, 2008, 

69-70). Dewey (1957, 7,40) määritteli koulun pienoisyhteiskunnaksi, jossa sen eri osat ovat 

yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan ja painopiste on lapsen elämässä. On tärkeää tuoda 

sitä oppilaan arkea luokkahuoneeseen. Silloin oppiaine koetaan tärkeäksi (Tikkanen, 2008, 

285). 

Toiminnallisuus on yhteistyötä 

Aineiston mukaan toiminnallisuus on myös vuorovaikutusta toisten oppilaiden kanssa. Op-

pilaat voivat yhdessä pohtia konkreettisen mallin äärellä, mistä on kysymys. Oppiminen voi 

olla myös yhteistoiminnallista ryhmätyöskentelyä.  

”se ois semmosta yhdessäoppimista, eli sillä tavalla toiminnallista… on yhesä tehty semmonen 

opetusjuliste…sitte jokainen oppilas on saanu tai joutunu opettamaan sen sen opetusjulisteen 

avulla sitte..." 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Luokkahuoneeseen kuuluu toisen auttaminen ja 

vuorovaikutus ja vuorovaikutus on luonnollisin yhteistoiminnan muoto (Dewey, 1957, 22-
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23). Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Rauste-von 

Wright et al., 2003, 59-65). 

Toiminnallisuuden eteen tulee tehdä vaivaa 

Toiminnallisten menetelmien löytäminen ja valmisteleminen vie aikaa. Aineistosta nousi 

esille, että opettajalla on lukukauden aikana kiireitä ja opettaja ei ehdi suunnitella toiminnal-

lisuuden mukaan ottamista oppitunneille. Toiveena olisi löytää jokaiselle osa-alueelle jotain 

toiminnallista. Opettaja kokee riittämättömyyden tunteita, kun kaikkensa tekeminen ei vält-

tämättä riitä oppilaiden ymmärtämisen helpottamiseksi.  

”ei oo ollu aikaa...eikä oo pystyny kaikkeen niin perehtymään, että vähän on sellanen olo että 

et pitäis nähä se tehä se työ ja vaiva että löytäs… ne erilaiset vaihtoehot...ja sitten ottaa joka 

osa-alueessa ainaki jotaki siihen” 

Riittämättömyyden tunteita voidaan kokea, kun ei voida kaikille yhtäaikaisesti opettaa juuri 

oikealla tavalla (Peura, 2012). Oppikirjojen opettajanaineistoissa on hyviä didaktisia neu-

voja, joita voi käyttää hyödyksi. Opettaja tarvitsee tukea ja rohkeutta uusien työskentelyta-

pojen ja ideoiden löytämiseen ja kokeilemiseen. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 146.) 

4.2.2 Oppilaiden kokemuksia jakson toimintatunneista 

Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen oppilailta (N=37) kysyttiin, mitä jäi oppitunnilta pääl-

limmäisenä mieleen. Kyselyyn vastattiin post it –lapulle ja lappu liimattiin lähtiessä luokan 

taululle. Toisen kokoontumisen jälkeen oppilailta (N=36) pyydettiin kuvailemaan hymiöi-

den avulla, millaiseksi kokivat kaksi ensimmäistä toimintatuntia. Kolmannen kokoontumi-

sen jälkeen oppilaita kysyttiin, mikä toimintatunnilla tuki oppimista ja mikä ei tukenut. 

Helpot tehtävät, välineet, erilaisuus, kivaa, tylsää 

Ensimmäisen toimintatunnin jälkeisen kyselyn aineistosta nousi esille viisi teemaa. Mieleen 

jäivät tehtävät, välineet, tunnin erilaisuus verrattuna normaaliin matematiikan tuntiin ja pää-

sääntöisesti oppilaista tuntui kivalta, mutta muutamasta oppilaasta tuntui tylsältä. 

”mieleen jäi helpot tehtävät” 

”tuhannesosat todella pieniä” 

”välineet oli hienot. Kiitos :D” 

”parempi kuin normaali matikan tunti” 
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”tylsää” 

”liian pitkä” 

”jännä tunti” 

Ensimmäisen toimintatunnin jälkeen toimintaa muutettiin siten, että toimintatunnit päätettiin 

jatkossa toteuttaa ainoastaan yhden oppitunnin mittaisena.  

Toiminta antaa oppilaille ensikäden kokemuksia. Se, että tunnilla toimittiin eri tavalla kuin 

ennen toi vaihtelevuutta opiskeluun. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu, kun tehdään yh-

dessä. (Dewey 1957, 22-23, 29-30.) 

Tunnilla vapaampaa, ryhmätyöt kivoja, välineet häiritsevät, melu häiritsee, liian helppoa 

Toisen toimintatunnin jälkeisen kyselyn aineiston mukaan oppilaat kokivat, kolmea oppi-

lasta lukuun ottamatta, että oppitunnit olivat joko hyviä tai keskivertoja.  

Hyvä oppitunti. 12 oppilasta kokivat oppitunnit hyviksi sillä ne koettiin erilaisiksi kuin nor-

maalit tunnit. Ne olivat vapaampia, mukavampia tai helppoja ja niissä sai tehdä parin tai 

ryhmän kanssa ja sai tehdä myös itsenäisesti.  

”Se oli vapaampaa kuin muuten.” 

”Kivempaa kuin yleensä matikan tunnilla.” 

”Sai tehdä itsenäisesti” 

”Sai tehä ryhmätöitä.” 

Keskiverto oppitunti. 21 oppilasta antoi oppitunnille keskiverto arvioinnin, joista kahdeksan 

oli sitä mieltä, että välineet hidastavat tekemistä (N=7), tekevät tunnista sekavan (N=1) ja 

välineet eivät olleet kaikille tuttuja (N=1). Muista esille nousseita asioita olivat toimintatun-

tien tylsyys, liian pitkä toimintatunti, ryhmätyöskentelyn toimimattomuus, työrauhan kärsi-

minen ryhmätöiden aikana, toimintatunneilla ei opi, ja tehtävät koettiin myös osittain vaike-

aksi. 

”Laskuissa välineillä ei tullut käyttöä ja ne olivat häiriötekijöinä” 

”Tehtävät olivat kivoja, mutta välineitä on hankala käyttää.” 

”Laskut olisi helpompi laskea ilman palikoita.” 

”Oppitunnit vois olla lyhyempiä.” 

”Ryhmätyö on hankalaa sellaisen ryhmän kanssa, missä ei voi kommunikoida.” 
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”Työrauha. Ryhmätehtävissä tulee aina niin kova melu, että on vaikea keskittyä laskemiseen.” 

Huono oppitunti. Kolme oppilasta koki oppitunnit huonoiksi, sillä tehtävät olivat liian help-

poja.  

”Tehtävät oli liian helppoja.” 

Toisen toimintatunnin jälkeen toimintatapaa muutettiin siten, että välineitä voi käyttää tar-

vittaessa ja tehtävänannot eivät niitä velvoittaneet.  

Moyer (2001, 175) korostaa, että välineillä on oltava tarkoitus, välineitä ei käytetä vain vä-

lineiden vuoksi vaan oppimisen vuoksi. Välineiden avulla oppilaat saavat fyysisiä kokemuk-

sia opiskeltavasta asiasta. Tikkanen (2008, 69-70) tutki Varga-Nemenyin abstraktion tietä. 

Se etenee toiminnallisen, välineellisen ja kuvallisen vaiheen kautta symboliseen vaiheeseen. 

Tehtävät alkupään korteissa koettiin liian helpoiksi ja välineillä ei ollut merkitystä niiden 

ratkaisemisessa. Oppilailla oli jo abstraktinen ajattelu opiskeltavasta asiasta. Oppilaat eivät 

tarvitse enää aistia (Tikkanen, 2008, 67-68) tai kielentää (Galperin 1969, 249-250) opiskel-

tavia asioita. 

Oppimista tukevat ja ei tukevat asiat 

Kolmannen toimintatunnin jälkeen oppilaita kysyttiin post it-lappujen avulla, mikä toimin-

tatunnilla tuki oppimista ja mikä ei tukenut.  

Oppilaat kokivat, että opettajan ohjaus ja parin tuki auttoivat oppimista. Lisäksi yksittäisiä 

mainintoja oli tunnin rentous, ja se että ei tarvinnut käyttää välineitä.  

Oppimista eivät tukeneet palautteen perusteella välineet ja liian helpot tehtävät ja työsken-

telypari. Välineet mainittiin tässä yhteydessä useassa lapussa, vaikka kolmannella toiminta-

tunnilla korostettiin, että välineitä ei taritse käyttää. Mutta kahden edellisen kerran välineillä 

laskemisen hitaus oli oppilailla mielessä. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että luokka 2 

oli todella väsynyt ja levoton johtuen mahdollisesti siitä, että he olivat selkeästi nälissään. 

Oppilaat eivät jaksaneet keskittyä oppituntiin ja sen lopussa olevaan palautteenantoon. Jat-

kossa ruokailuaikaa saatiin aikaistettua tunnilla.  

Oppimista tukevat vuorovaikutus, opettajan tuki ja oikeantasoiset tehtävät. Nämä ovat nous-

seet teoriassa myös esille. Dewey (1957, 22-23) ja Rauste-von Wrignt et al. (2003, 59-65) 

korosti vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa. Opettajan rooli koetaan usein perinteisen 
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opetuksen (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010, 140) mukaiseksi luennoitsijaksi. Peura (2012) 

korosti, että opettajan tulee jalkautua oppilaiden pariin ja ohjata heitä yksilöllisesti. Aineis-

tosta nousi esille, että oli mielekästä, kun opettaja tuli lähelle ja neuvoi yksilöllisesti. 

Mukavaa, kun tunnilla sai liikkua. 

Matematiikkapelejä pelattiin viidennellä toimintatunnilla ja matematiikkasuunnistus toteu-

tettiin kuudennella toimintatunnilla. Matematiikkapelitunnin jälkeen ei kerätty palautetta, 

vaan palaute kerättiin suunnistustunnin jälkeen. Oppilaita ohjeistettiin kirjoittamaan pa-

lautetta pareittain sekä peleistä, että suunnistuksesta lukusuorapalautelomakkeeseen. Oppi-

laiden vastaukset (N=29) muutettiin lukuarvoiksi puolen numeron tarkkuudella ja niistä las-

kettiin keskiarvo. Kahden luokan keskiarvoksi saatiin 0,62 [-2,2].  

Toiminnallisempi tunti koettiin mielekkääksi, sillä pelkkien kirjan tehtävien sijaan laskuja 

laskettiinkin pelien ja suunnistuksen avulla.  

”mukavaa, oli nimittäin kivaa” 

”Tunnilla oli vapaampaa ja sai liikkua.” 

”Oli tosi mukavaa, kun pelien ja suunnistuksen kanssa laskettiin” 

”Pelejä oli kiva pelata pelkän kirjan tehtävien sijasta. Ja suunnistuksessa oli kiva tunti.” 

”Oli ihan kiva, kivempaa ku normi kokeeseen harjoittelua” 

”Koska ei tarvinnu tehdä kirjan tehtäviä. 

Suunnistus koettiin pääsääntöisesti mielekkääksi. Suunnistus tuo liikettä tunnille ja opiskelu 

ei rajoitu pelkästään luokkahuoneen sisälle. Lisäksi se tuo vaihtelua normaaliin kirjatyös-

kentelyyn. Tarinallisuudesta oli puolesta ja vastaan kommentteja. Tarinallisuus koettiin ki-

vaksi tai vastaavasti liian lapselliseksi. Parityöskentelyn toimivuus on myös suuri tekijä hy-

vän kokemuksen saamiselle.  

”Suunnistus oli mukavaa” 

”Suunnistus olisi varmasti ollut kivaa, jos minulla olisi ollut sellainen ”kunnollinen” pari. Ta-

rina oli kiva. 

”…ihanku oltais eskarissa ku joku seikkailu” 

”Suunnistus oli paljon kivempaa kuin pelit. 
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Myös pelien pelaaminen koettiin mielekkäämmäksi kuin kirjan tehtävien tekeminen. Suun-

nistukseen verrattuna pelit eivät tuntuneet niin mielekkäiltä. Pelien ohjeet koettiin yhdessä 

kommentissa epäselviksi. Pelien pelaaminen koettiin aineiston mukaan yleensäkin tylsiksi.  

Pelit olivat ihan hauskoja, koska niissä sai piirtää ja … en osaa sanoa.” 

”… peleissä liian epäselvät ohjeet” 

”Pelit oli tylsiä. Niiku aina!” 

”Suunnistus oli ihan kivaa, mutta lautapelit ei.” 

Kommenteissa nousi myös esille, että osa tehtävistä koettiin vaikeiksi ja osa helpoiksi. Mutta 

toisaalta joissakin kommenteissa tuli esille, että tehtävät olivat sopivan tasoisia. Lisäksi toi-

vottiin monipuolisempia tehtäviä. 

Suunnistuksen mielekkyyttä tukivat myös loppukyselyn tulokset. Loppukyselyn tulosten 

mukaan 44% oppilaista koki jakson mielenkiintoisimmaksi asiaksi matematiikkasuunnistuk-

sen. Lisäksi 36 % oppilaista koki pelit ja muut toiminnallisuuteen liittyvät työskentelytavat 

jakson mielenkiintoisimmaksi asiaksi.  

Oppimiseen saadaan vireyttä, kun se tapahtuu myös luokkahuoneen ulkopuolella. Paikalla 

istuminen on vastoin oppilaiden luonnetta. Suunnistustehtävällä saatiin myös liikunnallisia 

hetkiä päivään. (Tampio & Tampio, 2014, 11-12). Jotkut oppilaat pitävät peleistä ja tämän 

vuoksi on tärkeää, että sellaiset oppilaat saavat toteuttaa viettymystään ja voivat halutessaan 

hieman leikkiä tai pelata. Oppilaat tarvitsevat myös spontaania leikkiä. (Dewey, 1957, 41-

42; Montessori 1988, 37). 

4.2.3 Opettajan kokemuksia jakson toimintatunneista 

Opettajan kokemuksia kerättiin opettajan loppuhaastattelulla. Haastattelukysymykset oli toi-

mitettu opettajalle etukäteen. 

Positiivinen, erilainen ja monipuolinen 

Aineiston mukaan jaksosta oli päällimmäisenä jäänyt mieleen positiivinen yllätys siitä, että 

kuinka monin eri tavoin asioita voi lähestyä ja harjoitella. Toimintajaksoa kuvailtiin adjek-

tiiveilla positiivinen, erilainen ja monipuolinen. Tiedossa on se, että matematiikka täytyy 

henkilökohtaisesti sisäistää. Yllätyksenä tuli kuitenkin se, kuinka oppilailla on tarve toimia 

yhdessä ja jutella asioista yhdessä. Jaksossa työskenneltiin eri tavalla kuin aikaisemmin. 
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Toimintajaksossa oli paljon enemmän yhdessä tekemistä ja toimintaa oppilailla. Jakso oli 

opettajalle itselle positiivinen kokemus ja se antoi rohkeutta lisää tuomaan toimintaa tun-

neille jaksossakin.  

”jotenkin semmonen tosi niinko posiitivinen yllätys, että kuinka niinku monin eri tavoin oike-

asti nuita helppojakin…. asioita voi niinkö lähestyä ja harjoitella” 

”ja sitte tuota että kuinka oppilailla on halu oikeasti tehä yhessä asioita…toimia yhessä” 

”edelleen suuret kiitokset, se on ollu niinko tämä semmone erilainen ja positiivinen kokemus 

itelle ja antanut semmosta rohkeutta lähtä niinku tuomaan lisää sitä toiminnallisuutta” 

Tulokset tukevat teoriaa, sillä oppilailla on luontainen tarve toimia ja olla vuorovaikutuk-

sessa toisten kanssa (Lindgren, 2004, 381; Dewey, 1957, 22-23) ja kerätä omakohtaisia ko-

kemuksia (Ikäheimo, 2002, 5), joiden avulla saavutetaan ymmärrys.  

Oppilaat työskentelivät aktiivisesti 

Oppilaat oppivat nopeasti noudattamaan ohjeistusta. Oppilaat sisäistivät nopeasti mitä asi-

oita piti kirjata mihinkin ja toimintapassiin kerättiin leimoja. Toiminnallisessa lukusuora teh-

tävässä huomasi, että oppilas jota ei kiinnostanut kynä–paperi-työskentely tunnilla, aktivoi-

tui toiminnallisessa lukusuoratehtävässä. Opettaja näki, että oppilas ymmärtää tehtävät, 

vaikka sitä ei normaalilla oppitunnilla selkeästi huomaa. 

”se pitkä lukusuora, niin semmonenki oppilas, joka saatto pulpetissa vetelehtiä sillalailla vähän 

laiskanaki ja ei oikee kynä–paperi-työ niinko kiinnostanu niin, oli sitte tosi aktiivinen siinä 

toimintatehtävässä ja näki että oikeestikki kyllä ymmärtää asian ja osaa tavallaan ajatella niitä 
laskutoimituksia, mutta sitte jostain syytä se kirjoittaminen ei oo mieluisaa” 

Kun oppilas pääsee liikkeelle, hän saa virikkeitä ja motivaatiota opiskeluun. Erityisesti kes-

kittymisvaikeuksista kärsivät oppilaat viihtyvät liikkeellä, sillä istuminen on usein vastoin 

luonnetta. (Tampio &Tampio, 2014, 11-12.) 

Oppilaiden laskurutiini jäi liian vähälle 

Toimintatunneilla tuli vähemmän laskurutiinia, jota testataan kokeessa. Joidenkin oppilaiden 

kohdalla huomasi kokeessa, että tehtävien merkitsemisessä oli vaikeuksia ja olisi tarvittu 

enemmän harjoittelua. Ratkaisu tähän oli ollut jatkaa toiminnallisten tuntien jälkeen kirjalli-

sia harjoituksia. Sekin olisi ollut jakson aikataulussa mahdollista.  
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Opettaja ideoi, että merkitsemistä olisi auttanut esimerkiksi taulumagneettimerkit, joiden 

avulla ensin merkitään taululle ja sitten kirjoitetaan vihkoon. Tätä olisi voinut soveltaa esi-

merkiksi vastaluku ja itseisarvo tehtävissä. 

Teoriassa nousi esille, että monille oppilaille koetilanne ja yleensäkin kurssikokeet, eivät ole 

paras mahdollinen osaamisen mittari. Moni oppilas osaa tunnilla, mutta kokeessa voi tulla 

paniikkitilanne ja keskittyminen herpaantuu. (Peura, 2012.)  

Pieniä porkkanoita tuntien lomaan 

Aineistosta nousi esille, että toimintaa voisi lisätä oppitunteihin pieninä 15 minuutin pork-

kanoina laskemisen lomaan. Lisäksi toiminnallisuutta voisi hyödyntää esimerkiksi läksyn 

tarkistuksessa. Tunneilla ei ole mahdollista tarkistaa kaikkia läksyjä yhteisesti ja sen vuoksi 

opettajalla on malliratkaisut olemassa, josta oppilaat voivat käydä tarkastamassa omat teh-

tävät ja tarpeen mukaan kysyä opettajalta neuvoa. Läksyn tarkistaminen ei oppilaita opetta-

jan kokemuksen mukaan jostain syystä kiinnosta. Ei haluta tietää, että onko osannut kotiteh-

tävät. Tämä voi johtua mahdollisesti siitä, että ei haluta välttämättä tuoda asiaa julki koko 

luokalle.  

Opettaja ideoi, että läksyntarkistaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että tehtävien 

tarkastuspiste olisi jossain luokan seinällä tai käytävällä ja sieltä oppilaat voisivat käydä teh-

täviä tarkastamassa ja siellä ehkä heräisi halu kysyä tehtävistä. Ja samalla oppilaat pääsisivät 

vähän liikkeelle. 

Aineiston mukaan opettaja näki ja koki, että kuinka pieniä toimintaosuuksia voidaan ottaa 

tunnin toimintaan mukaan. Esimerkiksi erittäin hyväksi vaihteluksi koettiin itseisarvon ja 

vastaluun yhteydessä tehty selitystehtävä. Tunnin alussa oppilaat selittivät omin sanoin pa-

rille itseisarvon ja vastaluvun käsitteet. Lisäksi tunnilla oppilaat saivat viedä taululle post it 

–lapuille kirjoitettuja selityksiä käsitteille. Käsitteet oli kirjoitettu taululla oleville paperi la-

puille. Kun ”taukojumppa” oli tehty, yhdessä tarkasteltiin onko kaikki samaa mieltä ja kor-

jailtiin jos oli korjattavaa. 

Toiminallisuus osana oppituntia on pieniä virikkeitä, joiden avulla saadaan asioita konkreti-

soitua ja selvennettyä asioita (McNeil & Jarvin, 2007, 309). Lisäksi on tärkeää, että päästään 

välillä liikkeelle (Tampio & Tampio, 2014, 11-12). Välineet lisäävät toimintaa ja vuorovai-
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kutusta tunneille (Moyer, 2001, 176). Perinteisen oppitunnin rakenteeseen voi sisällyttää uu-

denlaisia ja monipuolisia työskentelytapoja ja rikkoa rutiineja (Joutsenlahti & Vainionpää, 

2010, 146). 

4.2.4 Millainen on hyvä toimintakortti? 

Toimintakortin on oltava selkeä ja mielenkiintoinen. 

Toisen toimintatunnin jälkeen oppilaita (N=36) kyseltiin mielipidettä kahden ensimmäisen 

toimintatunnin toimintakorteista kyselylomakkeella, jossa oppilas kuvaili toimintakortteja. 

Lähes kaikki, yhtä lukuun ottamatta, olivat sitä mieltä, että toimintakortit olivat joko hyviä 

tai keskiertoja. 

Hyvät toimintakortit. 21 oppilasta koki toimintakortit hyviksi ja parasta oli selkeys ja sopi-

van helpot tehtävät. Kahdessa vastauksessa oli kommentoitu, että ohjeet olivat selkeitä. Li-

säksi yksittäisiä kommentteja olivat, että kuvat auttoivat ja tehtävä koettiin kivoiksi ja parin 

kanssa oli mukava tehdä.  

”Ne oli helppoja ja selkeitä” 

”Ne auttaa” 

”selkeät ohjeet” 

”ei liian hankalia” 

”Ne oli ihan hauskoja” 

”Korteissa oli samantyyppisiä tehtäviä” 

Keskiverrot toimintakortit. Kaksi oppilasta koki, että tehtävät olivat liian helppoja. Kaksi 

oppilasta mainitsi tehtävät tylsiksi. Kaksi oppilasta kommentoi, että teoria pitäisi lukea ensin 

ja sitten vasta toimintakortin tehtävät. Kaksi oppilasta kommentoi, että kortit olivat epäselviä 

tai opetus niissä oli epäselvää. Yksittäisiä huomioita olivat, että toimintakorteissa oli liikaa 

tekstiä, tehtävät voisivat olla hieman erilaisia ja toimintakorteissa oli liikaa tehtäviä, joita ei 

tehty vihkoon.  

”Toimintakortin tehtävät olivat aika tylsiä.” 

”Ne ovat epäselviä vähäsen.” 

”Pitäisi lukea tarkemmin niistä asioista, mitä kortin tehtävissä tarvitaan.” 
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Huonot toimintakortit. Yksi oppilas koki, että toimintakortit ovat liian monimutkaisia, mutta 

toisaalta hän oli maininnut kysymyksen 1 kohdalla, että tehtävät olivat liian helppoja. 

Tässä on hyvä huomioida, että kysely tehtiin toisen toimintatunnin jälkeen ja oppilaat arvioi-

vat kahden ensimmäisen kerran toimintakortteja. Nämä kommentit otettiin huomioon ja 

suunniteltiin erityyppisiä tehtäviä neljännelle kerralle. Kolmannen kerran tehtävät olivat jo 

valmiina, joten niihin ei tässä yhteydessä vielä tehty muutosta. 

Aikaisemmin todettiin, että toimintakorttien toivottiin olevan selkeitä ja tehtävien mielen-

kiintoisia. Näitä tuloksia tukivat myös loppukyselyn tulokset. Loppukyselyssä (N=36) nousi 

esille, että 19% oppilaista kokivat, että tutkimuksen toimintakortit auttoivat oppimista hyvin, 

44% oppilaista kokivat, että toimintakortit tukivat oppimista melko hyvin ja 33 % oppilaista 

kokivat, että toimintakortit eivät tukeneet oppimista kovin hyvin. 

Oppilaat kokevat että toimintakorteista on hyötyä oppimiseen, jos niissä on selkeät ohjeet. 

Positiivisena asiana koettiin myös se, että ne poikkesivat kirjan tehtävistä. Toimintakorttien 

tehtävien tarkistamismenetelmä koettiin hyväksi. Toimintakorttien avulla asiat jäävät pa-

remmin mieleen ja ne antavat uutta näkökulmaa matematiikkaan. Toivottiin, että teoriaa olisi 

selitetty vielä tarkemmin. 

”asiat oli hyvin selitetty ja oli vastaukset” 

Oppilaat kokivat, että toimintakorteista ei ole hyötyä oppimiseen, jos tehtävät ovat liian help-

poja, tylsiä, ärsyttäviä, tavallisia tai epäselviä. 

”nekin oli vaan periaatteessa tavallisia laskuja” 

”osasin jo ne asiat” 

Toimintakortin tehtävien on oltava toimintaa vaativia, ei kirjoittamista vaativia. 

Neljännellä kerralla oppilaille korostettiin, että vihkotyöskentelyyn riittää pelkkä vastaus 

tehtävän tarkistusta varten. Toimintakorttien tehtävät olivat yhden perustehtäviä sisältävän 

toimintakortin jälkeen soveltavampia ja tehtävät olivat sanallisia ja korteista sai sen käsityk-

sen, että korteissa olisi vähemmän tekstiä. Lisäksi niihin oli lisätty teemaan liittyviä kuvia. 

Etana tehtävässä oli etanan kuva ja hissi tehtävässä oli hissin kuva. Yksi toimintakortti to-

teutettiin käytävän lattialle tehdyllä lukusuoralla liikkuen. Toiminnalliseen lukusuoratehtä-

vään oli kehitelty tarina, joka luettiin yhteisesti oppitunnin alussa. 
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Neljännen kerran jälkeen oppilaista kysyttiin post it -lappupalaute, jossa he saivat parin 

kanssa antaa sekä positiivista, että negatiivista palautetta toimintakorteista. Ohjeena oli ver-

rata neljännen kerran kortteja aikaisempiin kortteihin. Positiivista palautetta tuli 26 kpl ja 

negatiivista tuli 5 kpl. Muutama lappu hylättiin, sillä niissä oli joko viiva tai tervehdyssana. 

Tässä ei ollut merkitystä, kuinka monta positiivista ja negatiivista palautetta tuli, joten tyhjät 

äänet jätettiin pois. 

Toimintakorttien tehtävät koettiin paremmiksi, koska pelkkä vastaus riittää (N= 9), tehtävät 

olivat helpompia (N=6), tehtävät olivat toiminnallisempia liikkumista vaativia (N=5) ja ly-

hyempiä toimintakortteja (N=2). Lisäksi yksittäisiä kommentteja kirjattiin seuraavia: hanka-

lampia, mukavampia, tunti meni nopeasti ja kaikki parempaa kuin kirjassa. 

”Parempia koska sai laittaa pelkän vastauksen.” 

”Oli toiminnallisempaa ja piirustustehtävät oli kivoja.” 

”Annettiin liikkumistehtäviä ja tehtävät olivat selviä.” 

”Toimintakorttien tehtävät oli helpompia, joten ne oli tosi kivoja.” 

”Tehtävät olivat lyhyempiä” 

Toimintakorttien tehtävät koettiin huonommiksi, koska ne olivat liian helppoja (N=2), tylsiä 

(N=1), korttien muovikannet kiilsivät (N=1) ja toiminnasta ei pidetty (N=1). 

Toimintakortissa on oltava selkeä tehtävien tasojaottelu. 

Opettajan haastattelussa nousi esille, että tutustu, laske ja sovella jaottelu toimintakorttein 

välillä koettiin positiiviseksi asiaksi. Toimintakorttien numerointi oli hyvä siinä mielessä, 

että ne oli oppilailla helppo merkitä vihkoon. Lisäksi rakenteessa koettiin hyväksi oppilaille 

tarkoitettu ohje ja tarvittavat välineet oli mainittu. Lisäksi se, että niitä ei ollut sidottu oppi-

kirjan kappalenumerointiin, antaa vapautta opettajalle käyttää niitä vapaasti esimerkiksi op-

pituntien lomassa.  

”minusta siinä oli hyvää se rakenne, se tuo että on se tutustu, laske ja sovella ja sitte että ne on 

selkeästi numeroitu.” 

”ja sitte, että niitä ei ole sidottu jonkun oppikirjan mukkaan kappalenumerolla, vaan … se on 

vaan niinku otsikoitu” 
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Opettajan loppuhaastattelussa nousi esille toimintakorttien rakenne. Rakenteessa oli hyvää 

toimintakortin selkeys ja siinä oppilaalle tarkoitettu ohje ja kuvat. Osa käytetyistä toiminta-

korteista koettiin kuitenkin liian pitkiksi. Ne kortit, joissa päästiin liikkeelle, tuntuivat mie-

lekkäämmiltä. Parannusehdotuksista nousi esille tehtävien jaottelu. Toimintakorteissa voisi 

olla selkeä jaottelu tehtävien tasoissa. Aluksi olisi pari helppoa perustehtävää, jotka kaikki 

oppilaat toteuttavat ja sen jälkeen oppilas voisi valita eteneekö keskitason tehtäviin vai haas-

taviin tehtäviin. Tällä toimintatavalla voitaisiin liian helpoissa tehtävissä tylsistymistä vält-

tää. 

”ois pari ihan perus helppoa ja sitte ihan selkeästi alkais tulla niinko joku vaikeampi tehtävä-

tyyppi… että niitä olis määrällisesti siinä kortissa vähemmän, mut kaikki pääsis alkuun hel-
posta” 

” ehkä niin jopa, että ne helpot ois kaikille…mut sitte pitäis ehkä olla jopa semmoset keskita-

son ja sitte ne jotka oikeesti herkästi tylsistyy ko ossaa niin hyvin niin, niille ois oikeesti sitte 
siellä semmone haasteporkkana” 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus valita oman tasoisiaan tehtäviä, jotta motivaatio säilyy. 

Jos tehtävät koetaan liian helpoiksi, niistä ei saa onnistumisen kokemuksia. Samoin jos teh-

tävät koetaan liian vaikeiksi, ne eivät myöskään tuo onnistumisen kokemuksia. (Tikkanen, 

2008, 37, 271, 162.) 
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5 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa alkuperäinen ajatus oli tutkia toimintakorttien toimivuutta toimintatun-

neilla. Mutta tutkimuksen edetessä huomasin, että oikeastaan tässä ei tutkittu toimintakort-

teja, vaan toiminnallisuutta ja sen tuomia ajatuksia toimintajakson aikana. Toimintakortit 

toimivat toiminnan käynnistäjinä ja materiaalina oppilaiden työskentelyyn.  

5.1 Keskeiset tulokset 

Matematiikka on ajattelemista, päättelemistä, ymmärtämistä ja muistamista. Se on tärkeää, 

sillä sitä tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Matematiikka on välillä tylsää, kivaa, helppoa 

ja vaikeaa. Lisäksi matematiikka on muutakin kuin kynä–paperi-työskentelyä, se on myös 

toimintaa.  

Tutkimuksen tuloksista nousi esille Tikkasen (2008, 43-44) mainitsemat oppilaan omat 

asenteet ja uskomukset matematiikasta sekä itsestään oppijana. Matematiikka on tärkeää, 

sillä sitä tarvitaan oppilaan omassa arjessa. Tutkimuksen tuloksista näkyi myös selkeästi 

Tikkasen (2008, 37, 278) pohtima liian helppojen ja liian vaikeiden tehtävien vaikutus op-

pilaan minäkuvaan ja motivaatioon. Jos koetaan, että tehtävät ovat liian vaikeita, oppilas ei 

saa tarvitsemiaan onnistumisen kokemuksia ja ei motivoidu yrittämään. Jos tehtävät ovat 

liian helppoja, oppilas ei saa uusia onnistumisen kokemuksia ja ei motivoidu ja saattaa tur-

hautua.  

Jakson aikana oppilaiden käsitys matematiikasta muuttui hieman. Se ei tuntunutkaan enää 

yhtä kivalta, kuin oli alun perin ajatellut, ja se onkin enemmän muistamista, kuin oli aikai-

semmin ajatellut. Syitä näihin muutoksiin on vaikea perustella. Alkukysely tehtiin heti ylä-

koulun matematiikan tuntien alussa. Loppukysely tehtiin seitsemän viikon kuluttua. Oppi-

laiden ensimmäinen matematiikan jakso yläkoulussa oli takana. Toiminnallinen osuus oli 

toteutettu kerran viikossa kuuden viikon ajan ja silläkin saattoi olla vaikutuksia ajatusten 

muuttumiseen. Toisaalta osa kyselyssä esillä olleet matematiikan määritelmät ei suoranai-

sesti liity toiminnallisiin tunteihin. Mutta viihtyvyys matematiikan tunnilla ja matematiikan 

kivaksi oppiaineeksi kokeminen saattoivat saada negatiivisen kolauksen toiminnallisilla tun-

neilla tai yläkoulun matematiikan alkumatkasta. Osa oppilaista ei kokenut toiminnallisia tun-

teja viihtyvyyttä lisääviksi, mutta toisaalta osa koki ne kovinkin mielekkäiksi.  
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Matematiikkaa on aikojen saatossa opiskeltu aina samalla tavalla, kirjan aukeama tunnissa 

ja kaikille samanaikaisesti. Tunti aloitetaan kotitehtävien tarkistuksella, sitten uuden asian 

opettaminen, harjoitteleminen ja uuden läksyn antaminen. (Joutsenlahti & Vainionpää, 

2010, 139-140.) Matematiikan opiskelun ajatellaan olevan enemmän sitä kynä–paperi-työtä 

ja tärkeää on saada tehtävistä oikea vastaus (Tikkanen, 2008, 43-44). 

Tutkimuksessa nousi esille, että oppilaat arvostavat ns. perinteistä oppituntia, jossa opettaja 

opettaa ja oppilaat tekevät tehtäviä. Opettajan haluttiin olevan oppilaiden tukena tarvittaessa 

ja oppilaat saisivat omassa tahdissa tehdä tarpeeksi haastavia tehtäviä. Osa oppilaista on sitä 

mieltä, että ei tarvita sen kummempaa. Toisaalta osa oppilasta haluaa muutakin kuin vihkoon 

laskemista. Toiminnalliset menetelmät, kuten pelit ja matematiikkasuunnistus koulun käy-

tävillä, tuovat toivottua toimintaa tunneille. Toiminnallisuudesta innostuneet oppilaat koki-

vat, että on mukavaa kun pääsee liikkeelle ja tehtäviä saa tehdä muualle kuin vihkoon. Li-

säksi oli mukavaa työskennellä yhdessä parin kanssa. 

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajan mielestä unelmallisen matematiikan tunnin lähtö-

kohta on oppilaan motivaatio ja innokkuus harjoittelemiseen. Tunnilla korostuu vuorovai-

kutuksellisuus ja osapuolten läsnäolo. Dewey määritteli aikanaan, että toiminnallisuus lisää 

vuorovaikutuksen tarvetta (Väkevä, 2011, 70-72) ja luokkahuoneeseen kuuluu toisen autta-

misena ilmenevää (Dewey, 1957, 22-23) yhteydenpitoa ja toimintaa. Välineet lisäävät luok-

kaan toimintaa ja vuorovaikutusta (Moyer, 2001, 176). Tämä tuli esille myös unelmallisen 

oppitunnin määrittelyssä. Toiminnallisuus ja välineet oppitunneilla tutkimuksen mukaan li-

sää luontaista keskustelun tarvetta. Toiminnallisuus ja välineet kuuluvat matematiikan tun-

neille. Toiminnallisuus tunneilla tulee tutkimusluokissa jatkossa olevaan pieniä toiminta-

porkkanoita teorian ja kynä–paperi-työskentelyn lomassa. 

Matematiikan ymmärtäminen on edellytyksenä oppimiselle (Moyer 2001, 176). Jotta ym-

märtäminen saavutetaan, pitää opiskeltava asia liittää oppilasta lähelle olevaan arkeen ja 

kontekstiin (Ikäheimo, 2002, 5). Opettaja kokee useinkin riittämättömyyden tunteita, kun 

kaikkensa tekeminen ei välttämättä riitä oppilaiden ymmärtämisen helpottamiseksi. Tähän 

on ratkaisuna toiminnallisuus osana oppituntia oppilaille sopivalla tavalla. 

Toiminnallinen matematiikka on oppilaan aktiivista toimintaa matematiikkavälineillä, vuo-

rovaikutusta oppilaiden kesken ja vuorovaikutusta opettajan ja oppilaiden välillä sekä sito-

mista matematiikka oppilaiden arkikontekstiin. Välineiden avulla saadaan abstrakti käsite 
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konkreettiseksi ja niiden avulla voidaan reflektoida oppimista. Oppilaat voivat itse työsken-

nellä matematiikkavälineillä tai opettaja voi demonstroida yhteisesti. Tärkeätä on myös liik-

kua lähiympäristössä ja saada sitä kautta kokemuksia ja toimintaa matematiikan tunneille. 

Erityisen tärkeää on vuorovaikutus välineiden, ympäristön, luokkatovereiden ja opettajan 

kanssa, sitä kautta oppilas saa oppimisen kokemuksia. (Dewey, 1957, 29-30; Oikkonen, 

2012; Tampio & Tampio, 2014, 11-12; Väkevä, 2011, 70-72.) 

Opettajalla on tärkeä rooli oppilaiden ajattelua edistävänä matemaattisen ympäristön luo-

jana. Opettajan tehtävä on johdattaa oppilaat itse oivaltamaan ja rakentamaan oppimaansa 

oman kokemuksen pohjalta. Oppilas on aktiivinen toimija. (Moyer, 2001, 178; Tikkanen, 

2008, 83-84.)  

Tutkimuksen tuloksista nousi esille, että osa oppilaista kokee toiminnallisuuden ja välinei-

den käytön epämiellyttävänä ja se, että sitä joutuu tekemään vaikuttaa heidän asenteisiin 

negatiivisesti. Osalle oppilaista toiminnallisuus toi haluttua toimintaa opiskeluun. Tutkimuk-

sen mukaiset oppitunnin mittaiset toimintatunnit eivät palvele tarkoitustaan, vaan toiminta 

tulee olla osana opetusta pieninä osioina. Lisäksi yksi toimintatapa voisi olla se, että oppi-

laiden erilaisten oppimistapojen vuoksi oppilaiden tulisi saada päättää tekevätkö he itsenäi-

sesti kirjallisia tehtäviä, vai osallistuvatko toiminnallisuuteen.  

Oppilaille tulisi saada aikaan tasa-arvoinen oppimisympäristö, jossa kaikilla on yhtä hyvät 

mahdollisuudet oppia niin paljon kuin kykenee ja haluaa. Opettajan rooli voisi muuttua lu-

ennonpitäjästä yksilöllisen oppimisen ohjaajaksi. Oppilaat voisivat opiskella heille sopivalla 

tavalla ja kykyjensä mukaan. (Peura, 2012.)  

Toimintajakson aikana käytetyt toimintakortit oli suunniteltu siten, että ne niissä oli eritasoi-

sia tehtäviä. Toimintakorteissa oli muutama perustehtävä ja lopussa oli soveltavampia teh-

täviä. Tämä jako ei ollut selkeästi esillä toimintakortissa. Toimintakortissa tulisi olla selke-

ästi esillä helppoja perustehtäviä, keskitason tehtäviä ja selkeästi vaikeampia soveltamisteh-

täviä. Tutkimuksen mukaan toimintakortti voisi ohjata oppilasta valitsemaan, minkä tasoisen 

tehtävän hän haluaa aihealueesta suorittaa. Ei olisi tarkoitus, että kaikkia tehtäviä tehtäisiin 

kortista, vaan perustehtävien jälkeen oppilas valitsee mihin etenee. Lisäksi huomioitavaa on, 

että toimintakorttien rakenne tulee olla selkeä ja informatiivinen. Tekstiä niissä ei saa olla 

liikaa. Tehtävien tulee olla toimintaa vaativia, ei kirjoittamista vaativia, sillä toimintakortti 

on nimenomaan suunniteltava toimintaa varten, ei kynä–paperi-työskentelyä varten. 
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Jotta toiminnallisuus ja matematiikkavälineet eivät ole vain hauskaa viihdykettä, on opetta-

jan perehdyttävä niihin ja osattava ohjata oppilaita oikeanlaisen tiedon äärelle. Toiminnalla 

ja välineillä on aina oltava syvempi tarkoitus, välineitä ei käytetä vaan välineiden vuoksi, 

eikä toimintaa vain toiminnan vuoksi, vaan oppimisen vuoksi. (Moyer 2001, 175). 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

Voiko tutkimusta yleistää, kun se kertoo vain yhden tapauksen? Voiko yleistää toiminnalli-

sen matematiikan hyötyjä tämän yhden tapauksen avulla? Kirjallisuudessakin tuli esille, että 

tärkeintä on kuitenkin kokonaisuus ja sen arvioiminen. Tutkijan osallisuus tulee varmaan 

vaikuttamaan tutkimukseen. Se, että luokassa on joku muu kuin oma opettaja, vaikuttaa ihan 

varmasti. Tutkija joutuu miettimään tarkasti omaa rooliansa ja reflektoimaan omaa toimin-

taansa. On vaikea määritellä, milloin tutkija vaikuttaa liikaa tilanteeseen. (Laine et al., 2007, 

27; Lehtonen, 2007, 247.)  

Toiminta luokassa ei ala koskaan tyhjästä, eikä se pääty tutkimuksen päättymiseen (Heikki-

nen & Syrjälä, 2007, 149). Oppilaat ovat tottuneet tietynlaiseen toimintaan alakoulussa ja he 

peilaavat luokkaan tuotua toimintaa aikaisempaan toimintaan. Tämä tutkimus toteutettiin 

seitsemännen luokan syksyllä, jolloin oppilaille kaikki on uutta. He ovat juuri aloittaneet 

yläluokan ja kaikki muuttuu. Lisäksi on ehkä tullut myös uusia luokkakavereitakin. Oppilaat 

eivät voi verrata muutosta edelliseen, sillä heillä ei ole näkemystä tämän opettajan aikaisem-

masta opetuksesta. Tutkimuksessa tuleekin esille lähinnä opettajan mielipiteet ja miten hän 

kokee toiminnan muutoksen. Kun toimintaa muutetaan, tulee vaikutus näkymään joka ta-

pauksessa opettajalle. Pelkkä tutkijan paikallaolokin jo vaikuttaa.  

Tutkijan vastuulla on tiedottaa tutkimuksen luonteesta osallistujia ja tutkimukseen pitää pyy-

tää asianmukaiset luvat. Tutkimuksessa on erityisen tärkeää huolehtia tutkittavien yksityi-

syydestä ja anonymiteetistä. Tutkimukseen osallistui yksi opettaja ja 41 oppilasta, joten 

otanta on aika pieni ja tunnistettavuuden poistamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Mis-

sään vaiheessa ei tule esille oppilaiden henkilötietoihin viittaavaa tietoa. On huomioitava 

myös kuvallisen materiaalin eettiset haasteet. Miten tutkija pystyy valokuvaamaan tilan-

netta, jotta oppilaiden ja opettajien anonymiteetti säilyy. Tämä toteutettiin siten, että kuvat-

tiin ainoastaan toiminnallisen materiaalin tai menetelmän käyttöä, ei ihmisiä tunnistettavasti. 

Valokuvat näytetiin tutkimusluokan opettajalle ja hän hyväksytti ne oppilailla. (Lichtman, 

2012, 52-53.) 
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Tutkijan on luotava luottamuksellinen ympäristö. Samalla on oltava hienotunteinen vallan-

käytön yhteydessä. Lisäksi tutkijan on vältettävä tilanteita, joissa tutkittavat ajattelevat, että 

tutkijat ovat heidän ystäviään. Tutkittavien kohtaaminen aineiston keruussa on tasapainotte-

lua etäisyyden ja läheisyyden välillä. Tässä tutkimuksessa tutkijan rooli mietittiin etukäteen 

ja sovittiin tutkimuksen alussa opettajan kanssa. Tässä tutkimuksessa yhtenä haasteena oli 

se, että oma poikani ja hänen ystäviään oli tutkimusryhmissä. Tutkijana pyrin säilyttämään 

objektiivisuuden tutkimukseen ja tutkittaviin. Kukaan tutkittavista ei missään vaiheessa tut-

kimusta saanut etukäteen tietää tulevia tapahtumia, jotta kukaan ei olisi erillisasemassa op-

pitunneilla. (Lichtman, 2012, 52-53.) 

Tutkimuksen aineiston tulkitsemisessa ja raportoinnissa kiinnitettiin huomiot johdonmukai-

suuteen, avoimuuteen ja luettavuuteen, jotta lukija pystyy näkemään, onko tulokset uskotta-

via. (Lichtman, 2012, 54.) 

Tärkeää on myös miettiä, mitä seurauksia tutkimuksella on luokan toimintaan jatkossa. Toi-

minnalliset menetelmät jäävät opettajan käyttöön ja hän voi niitä kehittää oman halunsa mu-

kaan. Tärkeää on myös se, että tutkimustuloksista tullaan kertomaan tutkittaville. 

5.3 Pohdinta 

Toimintajakson suunnittelu, toteutus ja analysointi ovat olleet haastava kokonaisuus. Mutta 

toisaalta olen saanut tutkimukselta paljon. Tutkijana olen päässyt osallistumaan tutkimus-

ryhmien arkeen ja nähnyt oppilaiden negatiivisen ja positiivisen kokemuksen toiminnalli-

suudesta. Olen itse ajatellut, että toiminnallisuus on vastaus kaikkeen. Se ei kaikille oppi-

laille ole niin. Hyvä ratkaisu olisi se, että toiminta on osana oppituntia sopivassa suhteessa, 

sillä silloin saadaan luotua jokaiselle oppijalle positiivisia onnistumisen kokemuksia. 

Toimintakortteja voi hyödyntää jatkossa vastaavalla osa-alueella suoraan ja hieman muokat-

tuna niitä voi soveltaa myös muihin osa-alueisiin ja eri luokka-asteille. Toimintakortteja voi 

hyödyntää esimerkiksi toimintaporkkanoina tuntien lomassa tai työpistetyöskentelynä esi-

merkiksi kertaustunnilla. Toimintakortteja voi myös hyödyntää opettajajohtoisessa työsken-

telyssä luokan yhteisessä opetustuokiossa. Tämän tutkimuksen alkuperäinen ajatus oli koota 

materiaalipankki opettajan työn helpottamiseksi. Tämä tutkimus sisältää vain yhden osa-

alueen peruskoulun matematiikasta. Nämä toimintakortit ovat pohjana laajemmalle materi-

aalipankille, jota kokoan vähitellen tulevalla työurallani. 
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Tutkimusta tehdessä heräsi ajatus jatkotutkimuksesta. Jatkossa tulen tutustumaan Peuran 

(2012) yksilöllisen oppimisen malliin ja tulen tutkimaan, että löytyisikö sieltä lisää ideoita 

peruskoulun matematiikan opetukseen. 
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LIITE 5. Esimerkki Ongelmanratkaisu –toimintakortista 
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LIITE 6. Toiminnallinen lukusuora toimintakortti 2/2 

 

Kuvio 8. Toiminnallinen lukusuora tehtävä 
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LIITE 7. Matematiikkasuunnistus 3/3  
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LIITE 8. Lupa-anomus lapsen tutkimukseen osallistumista varten 

LUPA-ANOMUS LAPSEN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISTA VARTEN 

Hyvät vanhemmat/huoltajat! 

Olen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Olen tekemässä lopputyötä matematiikan 

opetuksessa käytettävistä toiminnallisista menetelmistä yläluokilla. Tutkimuksessani kokeil-

laan erityyppisiä toiminnallisia menetelmiä matematiikan tuntien yhteydessä aikavälillä 

17.8.-9.10.2015.  

Tarkoitukseni on kysyä oppilaiden ja opettajan mielipiteitä menetelmistä, joita kokeilemme 

muutamalla oppitunnilla. Jakson aikana oppilaat kommentoivat menetelmiä vastaamalla kir-

jallisiin kyselyihin ja jakson päätteeksi oppilaita haastatellaan muutaman oppilaan ryhmässä. 

Loppuhaastattelut nauhoitetaan. Nauhoite tulee vain tutkimuskäyttöön ja hävitetään, kun työ 

on valmis. Lapsen henkilötiedot eivät tule ilmi tutkimuksessa. 

Tutkimuksella on rehtorin lupa. Tutkimusta ohjaa Oulun yliopiston matematiikan didaktii-

kan yliopisto-opettaja Vesa-Matti Sarenius.  

Pyydän lupaa tehdä kyselyjä lapsellenne sekä havainnoida ja haastatella lastanne. Jo-

kaisen oppilaan mielipide on minulle arvokasta tietoa. Käsittelen tietoja luottamuksel-

lisesti.  

Terveisin, 

Minna Törmänen  (luokanopettajaopiskelija),  

minna.tormanen@student.oulu.fi 

_________________________________________________________________________ 

Palauttaisitteko lomakkeen mahdollisimman pian lapsenne matematiikan opettajalle. 

Ympyröikää vastauksenne: 

Lapseni saa osallistua kyselyihin:       kyllä     /    ei 

Lapseni saa osallistua haastatteluun:   kyllä     /    ei 

Lapsen nimi:_________________________________ 

_____________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

mailto:minna.tormanen@student.oulu.fi


 

 

 

LIITE 9. Opettajan alkuhaastattelu 24.2.2015 

Toiminnallinen matematiikka 

Opetussuunnitelmakin korostaa toiminnallisuutta matematiikassa, mutta ei sitä määrittele. 

1. Kerro, mitä toiminnallisuus matematiikan opetuksessa sinun mielestäni tarkoittaa. 

(Jos ei tule esille, niin kysytään voisiko olla muutakin kuin välineet?) 

2. Millaista toiminnallisuutta käytät tunneilla hyväksi? Missä osa-alueessa? Miten? 

3. Mitä ja miten haluaisit käyttää enemmän? 

4. Miksi toiminnallisuus on tärkeää matematiikassa?  

 

Toiminnallisen matematiikan oppitunnin tyyppitarina: 

5. Kerro miten tyypillinen matematiikan tuntisi etenee? 

6. Kerro unelmallisesta toiminnallisesta matematiikan oppitunnista? 

7. Kerro täysin epäonnistuneesta toiminnallisesta oppitunnista? 
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LIITE 10. Alkukysely oppilaille 

 

 

Nimi: ________________________ 

 

 

Matematiikka on ….. (ympyröi yksi tai useampia) 

kivaa  ymmärtämistä turhaa   tylsää 

 helppoa  ajattelemista  pelejä 

jokapäiväistä  leikkejä  päättelyä  vaikeaa 

muistamista   tärkeää  erilaista kieltä 

muu, mikä? ________________________(keksitkö vielä jotain) 

 

 

Miksi matematiikka on sellaista? 

 

 

 

 

Kuvaile millainen matematiikan tunnin pitäisi olla?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 11. Yksi asia mikä jäi tunnista mieleen -kysely 

 

 

Kuvio 12. Yksi asia mikä jäi tunnista mieleen  
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LIITE 12. Kysely toisen oppitunnin jälkeen 

 

Kerro mielipiteesi oppitunnista!  

Nimi:____________________________________ 

 

1. Ympyröi yksi hymiö, joka kuvaa mielestäsi parhaiten oppituntia ja perustele. 

   Miksi oli hyvä? Mikä oli parasta?________________________________________ 

   Mikä mietityttää? Mitä muuttaisit? _______________________________________ 

   Miksi oli huono? Mitä muuttaisit? _______________________________________ 

 

2. Ympyröi yksi hymiö, joka kuvaa mielestäsi parhaiten toimintakortteja ja perustele. 

   Miksi oli hyvä? Mikä oli parasta?________________________________________ 

   Mikä mietityttää? Mitä muuttaisit? _______________________________________ 

   Miksi oli huono? Mitä muuttaisit? _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 13. Mikä auttoi oppimista ja mikä ei auttanut oppimista –kysely 

 

 

Kuvio 13. Mikä tunnilla auttoi oppimista? 

 

 

Kuvio 14. Mikä tunnilla ei auttanut oppimista? 
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LIITE 14. Toimintakorttien tehtävät olivat parempia/huonompia –kysely 

 

 

Kuvio 15. Toimintakorttien tehtävät -kysely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 15. Lukusuorapalaute 

 

 

Kuvio 16. Lukusuorapalautelomake 
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LIITE 16. Loppukysely oppilaille 1/2 

Nimi ja luokka:______________________________________ 

Matematiikka on…. (ympyröi yksi tai useampi) 

kivaa  ymmärtämistä turhaa  tylsää 

helppoa  ajattelemista  pelejä 

jokapäiväistä  leikkejä  päättelyä  vaikeaa 

 muistamista  tärkeää  erilaista kieltä 

muu, mikä? ___________________________(keksitkö vielä jotain) 

Miksi matematiikka on sellaista? 

 

 

 

Kuvaile millainen matematiikan tunti pitäisi olla. Perustele. 

 

 

Palautetta toimintajaksosta: 

3. Mielenkiintoisinta jaksossa oli…   (Voit mainita useita asioita) 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

koska___________________________________________________________________. 

4. Ikävintä jaksossa oli…    (Voit mainita useita asioita) 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

koska __________________________________________________________________. 

 

 



 

 

 

LIITE 16. Loppukysely oppilaille 2/2 

5. Rastita sopivin vaihtoehto. Muista perustella!!!! 

a) Kiinnostuin opetettavista asioita toimintatunnilla 

      paljon, koska ______________________________________________ 

      melko paljon, koska _________________________________________ 

      en ollenkaan, koska _________________________________________ 

b) Osallistuin toimintatunteihin 

     mielelläni, koska ____________________________________________ 

     melko mielelläni, koska _______________________________________ 

     en kovin mielelläni, koska _____________________________________ 

c) Pari-/Ryhmätyöskentely onnistui mielestäni 

       hyvin, koska _______________________________________________ 

       melko hyvin, koska __________________________________________ 

      ei kovin hyvin, koska _________________________________________ 

d) Toimintakortit auttoivat oppimista  

       hyvin, koska ________________________________________________ 

       melko hyvin, koska ___________________________________________ 

      ei kovin hyvin, koska __________________________________________ 

6. Mitä muuta jaksoon liittyvää haluaisit sanoa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

KIITOS PALAUTTEESTA. ARVOSTAN SITÄ TODELLA PALJON.  
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LIITE 17. Posterin ohjeet 

 

Kuvio 17. Posterin ohjeet 

 



 

 

 

LIITE 18. Opettajan loppuhaastattelurunko 

 

Miten kuvailisit jaksoa? 

Keksi muutama kuvaava adjektiivi J 

Kerro mitä jäi päällimmäisenä mieleen jaksosta? 

Mikä oli hyvää? 

Mikä ei toiminut? 

Olisiko pitänyt tehdä jotain toisin? 

Näkyikö toimintatunneilla oppilaiden työskentelyssä eroa normaalin tunnin työskentelyyn? 

Tuntuiko että oppilaille oli hyötyä tällä tavalla toteutetuista toiminnallisista tunneista? Mi-

ten? 

Tuntuiko että oppilaille oli haittaa tällä tavalla toteutetuista toiminnallisista tunneista? 

Miten? 

Vaikuttivatko mielestäsi toimintatunnit jotenkin oppilaiden asenteeseen matematiikka 

kohtaan? Jos vaikutti niin miten? 

Miten pari/ryhmätyöskentely toimi jakson aikana? 

Pitäisikö sitä jotenkin muuttaa? 

Mikä kokemus sinulle jäi toimintakorteista? 

Mitä niissä oli hyvää ja mitä huonoa? 

Muokkaisitko niitä jotenkin? 

Onko niistä sinulle jatkossa hyötyä? 

Miten ajattelit, että niitä voisi käyttää?  

Miten ajattelet jatkossa toimia toiminnallisuuden kanssa? 

Jäikö sinulle ideoita tästä, että miten jatkossa kannattaa toimia? 

Onko jotain mitä haluat sanoa vielä tästä jaksosta? 
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LIITE 19. Ryhmätyöskentelyohjeet 

 

 

Kuvio 18. Ryhmätyöskentelyn ohjeet 

 



 

 

 

LIITE 20. Toimintatunnit 

 

Kuvio 19. Toimintakorttipöytä 

 

 

Kuvio 20. Toimintaa välineillä ryhmässä  
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LIITE 21. Vihkotyöskentely, toimintapassi, tarkistuspiste 

 

Kuvio 21. Vihkotyöskentelyä ja toimintapassi 

 

 

Kuvio 22. Tarkistuspisteellä 

 

 

 



 

 

 

LIITE 22. Muita toimintatehtäviä tunneilla 

 

Kuvio 23. Selitä parille  

 

 

Kuvio24. Selityksiä käsitteille 
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LIITE 23. Lukusuora käytävällä 

 

Kuvio 25. Lukusuora käytävällä 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 24. Matematiikkapelejä 

 

Kuvio 26. Pöllömatikkapeli 

 

Kuva 27. Lukukorttipeli (Lindroos-Heinänen, 2005, 68-69) 

  

Kuva 28. Domino (Lindroos-Heinänen, 2005, 87) 
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LIITE 25. Kuva matematiikkasuunnistuksesta 

 

Kuva 29. Matematiikkasuunnistus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 26. Toimintatuntien muistojen seinä 

 

Kuva 30. Muistojen seinä 

 


