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Jokaisen design-syklin aikana kauppaleikki tarkentui tehtyjen kauppaleikin kehittämiskohteiden 
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1 JOHDANTO 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisiin laaja-alaisiin osaamisalu-

eisiin on listattuna ajatteluun ja oppimaan oppimisen taito, kulttuurinen osaaminen, vuoro-

vaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintä-

teknologinen osaaminen, työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys sekä osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Edellä kuvatut laaja-alaiset osaamis-

alueet ovat tämän päivän yhteiskunnassamme välttämättömiä taitoja, joita jokainen tulee tar-

vitsemaan joka päivä arjessa toimiessaan. Matematiikan oppiaineen tehtäväksi on määritelty 

kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetuksessa painot-

tuvat matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärrys, tiedon käsittely ja ongelmanrat-

kaisutaidot. Oppiminen tapahtuu konkretian ja toiminnan kautta, jossa voidaan hyödyntää 

tieto- ja viestintäteknologiaa. Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta huomaamaan matema-

tiikan merkitys lapsen arjessa ja laajemmin yhteiskunnassa. Tämän päivän ja tulevaisuuden 

teknologisessa yhteiskunnassamme ongelmanratkaisukykyä tarvitaan jokapäiväisessä elä-

mässämme. Ongelmanratkaisun oppiminen tulee olla osa päivittäistä koulun toimintakult-

tuuria, jotta sen kautta opittavat tiedot ja taidot sisältyvät 21. vuosisadan oppimisen taitoihin 

(Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci, M & Rumble, M., 2012) ja tulevai-

suuden työelämätaitoihin. 

Tutkielman tavoitteena on yhteisöllistä ongelmanratkaisua sisältävän pedagogisen roolipelin 

kehittäminen, joka tukee alkuopetusikäisen lapsen matemaattisten tietojen ja taitojen kehi-

tystä. Kehitettävänä designina tutkielmassa toimii kauppaleikki, joka sisältää oppimisen pe-

dagogisen roolipelin avulla. Pedagogiseen roolipeliin oppimisympäristönä sisältyy erilaisten 

ongelmien ratkaisua (ajattelu ja oppimaan oppiminen), kollaboratiivista oppimista (kulttuu-

rinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu), monilukutaitoa, arjen taitoja, yrittäjyyttä ja 

tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, jotka tukevat uuden perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) mukaisia laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteita.  

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä määritellään tutkimuksen design-ongelman ym-

märtämisen kannalta merkitykselliset käsitteet: matemaattinen tieto ongelmanratkaisussa, 

yhteisöllinen ongelmanratkaisu, ongelmanratkaisuun tähtäävä opetus, pedagoginen roolipeli 

oppimisympäristönä ja oppimisympäristön suunnittelu, jonka jälkeen kuvataan design-tut-
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kimus tutkimusmenetelmänä (luku 3). Luvussa neljä esitetään tutkielman tavoite ja tutki-

muskysymykset. Luvussa viisi esitetään tutkielman metodologia: tutkimuksen konteksti, ai-

neiston keruu ja analysointi, joka sisältää kauppaleikin suunnittelun, aineiston keruun, kaup-

paleikin testaamisen ja aineiston analysoinnin kuvaamisen. Tutkimuksen tulokset esitetään 

luvussa kuusi kauppaleikin kehittämiskuvauksena. Luvussa seitsemän johtopäätökset esite-

tään aiempaan teoriaan peilaten. Lopussa arvioidaan suunnitteluprosessin luotettavuutta de-

sign-tutkimuksen metodologian asettamien tavoitteiden ja kriteerien kautta ja pohditaan tut-

kimuksen jatkokehittämismahdollisuuksia.  

Design-tutkimus opetusalalla on nuori ja tuntematon tutkimusmenetelmä, josta ensimmäiset 

julkaisut tehtiin vuonna 1992 (Pernaa, 2013). 2000-luvulla menetelmää alettiin käyttää ope-

tuksen tutkimuksessa enemmän ja sen asema on alkanut hitaasti kasvaa ja vakiintua. Pro 

gradu design-tutkimuksia Suomessa 2000-luvulla on tehty useita kemian opetukseen liittyen.      
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä määritellään matemaattinen tieto ongelmanratkai-

sussa, yhteisöllinen ongelmanratkaisu, ongelmanratkaisuun tähtäävä opetus, pedagoginen 

roolipeli oppimisympäristönä ja oppimisympäristön suunnittelu, jotka ohjaavat tutkielman 

design-tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta. 

2.1 Matemaattinen tieto ongelmanratkaisussa 

Matemaattinen tieto voidaan määritellä käsitteellisen ja toimenpiteellisen tiedon avulla. 

Hiebertin ja Wearnen (2006, 3) mukaan mekaaninen laskeminen ei yksistään takaa oppilai-

den ymmärrystä tekemisestään. Ymmärtääkseen oppilaiden täytyy tulla uteliaiksi siitä, mi-

ten kaikki toimii. Miksi matematiikkaa tulee ymmärtää ongelmanratkaisun kautta? Aihepii-

rin ymmärtäminen varmistaa sen, että kaikki aihepiirin tietämys on hyödyllistä, jolloin se on 

palautettavissa mieleen ja sovellettavissa uusiin tilanteisiin aina tarvittaessa. Syvällinen ma-

tematiikan ymmärtäminen täytyy olla kaikkien oppilaiden oppimisen tavoitteena (Hiebert & 

Wearne, 2006, 4). Matemaattinen ongelmanratkaisu johtaa ymmärrykseen, jolloin oppilaat 

kehittävät, laajentavat ja rikastuttavat ajatteluaan ongelmanratkaisun avulla. Tutkimuksessa 

korostuu, että ongelmanratkaisuprosessi vie aikaa, jolloin se ei ole nopea, vaan hidas pro-

sessi. Opettajalla tuleekin olla rohkeutta ja sinnikkyyttä ongelmanratkaisua sisältävien teh-

tävien ja projektien suunnittelussa ja organisoinnissa. Tutkimuksessa pidettiin tärkeänä ti-

lannekohtaisen tuen oikeahetkisen ajoittamisen merkitystä oppilaan ymmärryksen kehitty-

misen kannalta. Oppilaille kerrotaan usein liian nopeasti ongelman ratkaisuperiaate. Opetta-

jien tulisikin miettiä, miten antaa oppilaiden itse tehdä enemmän matemaattista ajattelutyötä, 

sillä oppilaiden ymmärrys on siitä riippuvainen (Hiebert & Wearne, 2006, 5).    

Matemaattinen ongelmanratkaisu esitetään useissa artikkeleissa prosessina (Lester, 1983; 

Lesh ja Zawojewski, 2007; Barr, 1994), joka koostuu eri vaiheista ja prosessitekijöistä. On-

gelmanratkaisu on luonnollinen tapa liittää matemaattista tietoa arkipäivän eri tilanteisiin. 

Ongelmat tulisi olla sopivan tasoisia, jolloin niissä on haastetta kaikille ongelman ratkaisi-

joille. Matemaattinen ongelmanratkaisutaito sisältää monia opeteltavia taitoja: luku- ja kir-

joitustaito, yleiset kognitiiviset taidot, laskutaito, joustava ajattelu, visualisointi, mallintami-

nen, testaaminen ja perusteleminen. Opettajan rooli ongelmanratkaisun aikana on auttaa op-
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pijaa suuntaamaan ajattelua ja tekemistä ratkaisun kannalta mielekkäällä tavalla. Ongelman-

ratkaisutaidon oppiminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harjoittelua, jolloin sen tulisi 

olla luonnollinen osa luokan opetussuunnitelmaa ja toimintaa. 

Riley ym. (1983, 153) tutkivat lasten ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä aritmetiikassa. 

Käsitteellisen ja toimenpiteellisen tiedon välisen vuorovaikutuksen luonteen merkitys on 

kognitiivisen kehityksen kannalta merkittävä teoreettinen kysymys. Tutkimuksen mukaan 

lapset, jotka eivät ymmärrä annetun tehtävän opittavaa käsitettä, käyttävät sitä usein johdon-

mukaisesti jossain toisessa tehtävässä. Toiseksi, jos useat lapset osaavat ratkaista saman on-

gelmaratkaisutehtävän, se ei tarkoita välttämättä, että heillä olisi samanlainen tietämys asi-

asta. Lasten ongelman esittämisen tavat voivat erota toisistaan, mikä voi johtaa erilaisiin 

tehtävässä käytettäviin laskutoimituksiin, sekä useisiin tapoihin ratkaista samankaltaisia on-

gelmia. Voutsinan (2012) tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, miten lapset yhdistävät 

yhteenlaskutietouttaan, miten lasten yhteenlaskutoimitukset ja aritmeettiset käsitteet muut-

tuvat ja kehittyvät ongelmanratkaisun aikana. Tutkimuksessa lasten tehtävien esittämisen 

kehittymisen, parantuneiden laskuproseduurien ja heidän strategioiden käsitteellisten aspek-

tien selkeytymisen välinen dynaaminen vuorovaikutus tuki iteratiivista mallia toimenpiteel-

lisen ja käsitteellisen tiedon välillä. Kehittyneiden ongelmanratkaisustrategioiden oppimi-

nen, kehittyminen, soveltaminen ja joustava käyttö matematiikassa riippuvat hyvin yhdiste-

tyistä matemaattisista tiedoista, käsitteiden, faktatietojen ja toimenpiteiden yhdistämisestä. 

Matemaattisen tiedon kehittymistä tukevien pedagogisten lähestymistapojen kehittämisessä 

on tärkeä ymmärtää ja analysoida matemaattisten tietojen välistä vuorovaikutusta ja erilais-

ten matemaattisten tietojen välisiä suhteita.  

Matematiikan oppiminen riippuu faktatietouden, toimenpiteellisen tiedon ja käsitteellisen 

tiedon kehittymisestä ja rakentumisesta. Faktatieto mahdollistaa ongelmien ratkaisujen 

muistamisen suoraan, esimerkiksi aritmeettiset totuudet 3+3=6, 4∙6=24. Tällainen tieto tukee 

nopeaa vastausten tuottamista ilman laskuproseduureja. Toimenpiteellinen tieto (tieto miten) 

mahdollistaa sääntöjen, algoritmien ja laskuproseduurien soveltamisen ongelmanratkaisun 

aikana. Tällöin ratkaisija tietää ongelmanratkaisun vaiheet ja osaa käyttää matemaattisia 

merkintätapoja ratkaisun ilmaisussa. Käsitteellinen tieto (tieto miksi) tukee matemaattisten 

perusperiaatteiden ymmärtämistä ja yhdistää matemaattisia prosesseja keskenään, jolloin jo 

olemassa oleva tieto ja juuri opittu tieto muodostavat yhteyksiä keskenään. Esimerkiksi yh-

teenlaskun ja vähennyslaskun välinen riippuvuus: 5+4=9, jolloin 9−4=5 ja 9−5=4. Yhteen- 
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ja kertolaskun vaihdannaisuus: 5+3=3+5 ja 6∙7=7∙6. Käsitteellinen tieto voi olla pääteltä-

vissä olevaa tai yksitulkintaista, sisältäen matemaattisen ymmärryksen, joka ei ole sidottu 

tiettyihin ongelmakonteksteihin. Tällöin se tuottaa joustavaa ongelmanratkaisua, joka voi-

daan siirtää uusiin ongelmatilanteisiin. (Voutsina, 2012) 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan matemaattiset käsitteet ja laskutaito eli laskuproseduu-

rien hallinta kehittyvät yhdessä (Voutsina, 2012). Käsitteellinen ja toimenpiteellinen tieto 

ovat vahvasti yhteydessä lasten matematiikan hallintaan ja kykyyn soveltaa matematiikkaa 

erilaisissa konteksteissa. Voutsinan (2012) tutkimuksessa esitettiin käsitteellisen ja toimen-

piteellisen tiedon kehittymistä kuvaava iteratiivinen malli. Iteratiivisen mallin mukaan kä-

sitteellinen ja toimenpiteellinen tieto kehittyvät asteittain toisiinsa vaikuttaen. Tutkijat ovat 

pystyneet todistamaan, että lasten ongelmanratkaisussa oikeanlainen ongelmanasettelu on 

tärkeä mekanismi, jonka avulla sekä käsitteellinen että toimenpiteellinen tieto kehittyvät mo-

lempiin suuntiin. Ongelman esittämistä on kuvattu sisäiseksi ongelman kuvailuksi tai uudel-

leen luomiseksi ongelmanratkaisun aikana. Jo olemassa oleva käsitteellinen tieto mahdollis-

taa ongelman esittämisen, johtaen ongelman kannalta sopivien ja tehokkaiden laskutapojen 

käyttämiseen. Tämä toimii myös päinvastoin, jolloin ongelman oikeanlaisesta esittämisestä 

johtuva parantunut laskutapojen käyttäminen johtaa käsitteellisen tiedon kehittymiseen. 

Aiemman tutkimuksen perusteella uusien laskutapojen ohjeistuksen ja ongelman esittämisen 

aikana ilmenevien laadullisten muutosten välillä vaikuttaa kausaalisuhde, joka ilmeni aiem-

man tutkimuksen ekvivalenssiongelmia ratkaistaessa joustavampana laskustrategioiden 

käyttämisenä ongelman esittämisessä (Voutsina, 2012).  

Voutsinan (2012) tutkimus ehdottaa kahta vaihtoehtoista mekanismia, jossa käsitteellinen 

tieto voi johtaa toimenpiteellisen tiedon kehittymiseen. Käsitteellinen tieto voi auttaa ongel-

man kannalta sopivimman laskutavan valinnassa ja se voi myös ohjata, miten jo olemassa 

olevia laskutapoja käytetään ja siirretään uuteen ongelmatilanteeseen. Tutkimuksessa paran-

tunut toimenpiteellinen tieto voi johtaa käsitteellisen tiedon kehittymiseen. Tätä voidaan tu-

kea iteratiivisen mallin mukaan vähintään neljässä eri mekanismissa. Laskutaidon sovelta-

minen voi vahvistaa olemassa olevaa käsitteellistä tietoa, johon laskutoiminto perustuu. Pa-

rantunut laskutaitojen soveltaminen voi tuottaa kognitiivisia apukeinoja, jotka voivat heijas-

tua matemaattisiin suhteisiin ja käsitteisiin. Parantunut laskutoimintojen soveltaminen voi 

auttaa lapsia tunnistamaan ja osoittamaan aiemmat väärinkäsitykset. Lasten kannustaminen 

laskutapojen pohtimiseen ja selittämiseen voi johtaa opittavan käsitteen syvällisempään ym-

märtämiseen. Tutkimuksessa tutkittiin lasten toimenpiteellisen ja käsitteellisen tiedon välistä 
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vuorovaikutusta, kun lapset kehittivät matemaattista ajattelua ja erilaisia ongelmanratkaisun 

lähestymistapoja aritmeettisia ongelmia ratkaistaessa. Tietojen välisten potentiaalisten vuo-

rovaikutusten tutkiminen perustui ongelmanratkaisustrategioiden toimenpiteellisten ja käsit-

teellisten askelten muutosten havainnointiin ja dokumentointiin.  

Tutkimuksen perusteella laadullisten toimenpiteellisten ja käsitteellisten muutosten välinen 

vuorovaikutus mahdollistavat tehtävien esittämisen asteittaisen kehittämisen. Vaiheittaiset 

muutokset tehtävän ratkaisun aikana yhdistyvät lisääntyneisiin ja selvempiin käsitteiden ym-

märtämiseen aritmeettisissa laskutoimituksissa. Opetuksen ja tehtävien kehittäminen arit-

meettisten tietojen vuorovaikutuksen toistoa tukeviksi voi lisätä oppimista sekä toimenpi-

teellisesti että käsitteellisesti ongelmanratkaisussa. Numeroiden ymmärrystä, käsitteiden ra-

kentamista ja laskutoimintojen kehittymistä tukevissa tehtävissä tulisi pystyä soveltamaan 

useita matemaattisia tietoja. Näissä tehtävissä tulisi olla mahdollista myös tutkia erilaisten 

matemaattisten tietojen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen toinen johtopäätös tukee vastausten 

pohdinnan ja perustelujen tärkeyttä mahdollistaen tehtävän toimenpiteellisten ja käsitteellis-

ten tietojen vuorovaikutuksen ja kehittymisen. (Voutsina, 2012) 

2.2 Yhteisöllinen ongelmanratkaisu 

Pisa 2015 Draft Collaborative Problem Solving Framework (2013) määrittelee yhteisöllisen 

ongelmanratkaisun (Collaborative Problem Solving) merkittäväksi yhteisöllistä oppimista 

tukevaksi työtavaksi. Yhteisöllisellä ongelmanratkaisulla on selkeä hyöty yksilölliseen on-

gelmanratkaisuun nähden, koska se sisältää tehokasta työn jakamista, monien tietolähteiden, 

näkökulmien ja kokemusten yhdistämistä. Yhteisöllisellä ongelmanratkaisulla saavutetaan 

luovia ja laadukkaita ratkaisuja. Kollaboraatio määritellään koordinoiduksi, synkronoiduksi 

toiminnaksi, joka on jatkuvaa jaetun ongelman käsitteellistämistä. Arkikielessä voidaan pu-

hua tavoitteellisesta yhteistyöstä. Kollaboraatiossa sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeä, 

mutta riittämätön tila kollaboraatiolle, sillä ne eivät välttämättä sisällä jaettuja toiminnan 

tavoitteita, erilaisten näkökulmien sopeuttamista ja organisoitua toimintaa tavoitteiden saa-

vuttamiseksi.     

Yhteisölliseen ongelmanratkaisuun sisältyy projekti- ja tutkimuspohjainen oppiminen, sisäl-

täen opetussuunnitelman muokkausta sekä ohjeistusta kriittisen ajattelun, ongelmanratkai-

sun, itsesäätelyn ja yhteistyötaitojen harjoitteluun. Ryhmässä tehtävien projektien yhteisenä 

konkreettisena tavoitteena voi Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework 
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(2013) mukaan olla esimerkiksi lopullinen tutkimusraportti, yhdistetyt analyysit tai yhteis-

esitelmä. Yhteisöllistä ongelmanratkaisua ei tyypillisesti opeteta itsenäisenä taitona, vaan 

yhteisöllisen ongelmanratkaisun tehtävät ovat usein integroituna tiettyjen aineiden kurssei-

hin, kuten luonnontieteisiin, matematiikkaan ja historiaan. Tuore opetussuunnitelma ja ope-

tuksen uudistuksen linjaukset keskittyvät opettamiseen laajemmin ja 21. vuosisadan oppi-

mistaitoihin: kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaito, oppimisen itsesäätely, tieto- ja vies-

tintätekniikan taidot ja yhteistyötaidot. Oppilaiden opetussuunnitelmaan tulee lisätä tieto- ja 

viestintätekniikan taitoja, varustaa oppilaita itseohjautuvuuteen, oppimaan oppimiseen ja yh-

teisölliseen ongelmanratkaisuun. Vaatimukset opettamiselle ja yhteisölliselle ongelmanrat-

kaisua sisältävien tehtävien laatimiselle tulevat tämän päivän työelämän vaatimuksista, jotka 

edellyttävät kykyä työskennellä tehokkaasti ryhmissä ja ongelmanratkaisutaitojen sovelta-

mista sosiaalisissa tilanteissa. Oppilailta, jotka tulevat kouluista työelämään ja yhteiskun-

taan, odotetaan yhteisöllisiä ongelmanratkaisutaitoja tilanteen vaatimaa teknologiaa hyväk-

sikäyttäen.  

Taidokas kollaboraatio ja sosiaalinen kommunikaatio helpottavat suoritusta työpaikalla, 

suunnittelua, ohjelmistojen kehitystä ja monitieteistä tutkimusta tutkijoiden kesken (Pisa 

2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013). Kollaboratiivisia taitoja tarvi-

taan projekteihin pohjautuvassa oppimisessa sekä tavoitteellisessa yhteistyössä työpaikoilla. 

Projekteissa toimiessa oppilaiden odotetaan olevan sujuvia kommunikoinnissa, konfliktien 

selvittelyssä, tiimien muodostamisessa, yhteisymmärryksen ja kehityksen rakentamisessa. 

Yhteisöllisen ongelmanratkaisun onnistumisen avaintekijä on ryhmän jäsenten välinen kom-

munikaatio. Kommunikaatiossa jaetaan ongelman kannalta spesifistä tietoa, joka mahdollis-

taa tehtävän jaetun ymmärryksen rakentamisen. Kommunikaatio sisältää tässä muiden ryh-

mäläisten näkökulmien huomioimisen, tiedon jakamisen sekä yhteisen ymmärryksen raken-

tamisen ja monitoroinnin ratkaistavan tehtävän kehityksestä. Oppilaiden täytyy kyetä luo-

maan ja ylläpitämään ryhmän tehokasta järjestäytymistä, sisältäen ryhmän roolien ymmär-

ryksen ja jakamisen, kuten myös organisaation tehokkaan ylläpitämisen ja muokkaamisen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä kuvatut seikat sisältävät erimielisyyksien, konfliktien, 

tavoitteiden esteiden ja negatiivisten tunteiden käsittelyä. Kollaboraation tyyppi ja kollabo-

raatioon sitoutumisen säännöt vaikuttavat yhteistyön muodostumiseen.  

Yhteisöllisen ongelmanratkaisun viitekehys sisältää Pisa 2015 Draft Collaborate Problem 

Solving Framework (2013) mukaan määritelmiä ja teoreettisia rakenneosia, jotka perustuvat 
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tutkimukseen ja CPS-taitoja sisältävään käytäntöön. Käytäntö sisältää tietokonetuetun yh-

teistyön, ryhmässä tehtävät diskurssianalyysit, tiedon jakamisen, yksilöllisen ongelmanrat-

kaisun, psykologian ja kontekstisidonnaisen tehtävän. Viitekehyksen operationalisointi vaa-

tii paljon teoreettisia ja logistisia päätöksiä design-tehtävältä. Viitekehystä ei voida kehittää 

itsenäisesti design-tehtävän ja mittausvaatimusten perusteella. Yhteisöllisen ongelmanrat-

kaisun tulee myös tuottaa perusta tietokonepohjaisten tehtävien kehittämiselle ja globaalille 

levittämiselle.   Viitekehyksessä tulee huomioida teknologiatyypit, tehtävät ja tehtävän kon-

tekstit, missä sitä tullaan soveltamaan. Designin arviointia varten yhteisöllisen ongelmanrat-

kaisun viitekehyksessä täytyy huomioida ja suunnitella rakenteet, jotka voidaan luotettavasti 

mitata ja tuottavat päteviä päätelmiä mitattavista yhteistyötaidoista ja niiden vaikutuksesta 

tämän päivän maailmassa menestymiselle. 

2.3 Ongelmanratkaisuun tähtäävä opetus 

Barr (1994, 238) käsittelee artikkelissaan ongelmanratkaisun suunnittelua sisällöllisten, 

asenteellisten ja prosessitaitojen: ongelman havaitseminen, hahmottaminen, tutkiminen ja 

ratkaiseminen kautta. Ongelmanratkaisuun sisältyy halu kokeilla asioita kokeellisesti, muut-

taa ennakkokäsityksiä uusien todisteiden kautta ja saavuttaa objektiivinen tulos, jolloin saa-

dut tulokset ovat kattavasti perusteltuja. Ongelmanratkaisu tukee käsitteellistä oppimista, 

jolloin opittua sisältötietoa sovelletaan ongelmanratkaisussa. Ongelman kannalta olennais-

ten muuttujien ymmärtäminen, hallinta ja ratkaiseminen ovat ongelmanratkaisun kannalta 

tärkeitä taitoja (Polya, 1973; Barr, 1994, 238–240). Ongelman ratkaisuun johtava toiminnal-

lisuus ja kokemuksellisuus auttavat myös ongelmanratkaisussa. Oppilaat varmistavat omat 

oletuksensa perusoletusten kautta. Ennen varsinaista toiminnallisuutta, ongelman ytimen 

hahmottamisen tulisi olla tuettu sosiaalinen vuorovaikutustilanne. (Barr, 1994, 240)  

Millainen oppimisympäristö tukee parhaiten ongelmanratkaisua? Barrin (1994, 242) mu-

kaan projektipohjainen opintosuunnitelma parantaa prosessitaitojen ja sisältötietojen han-

kintaa, jossa oppimisympäristön ilmapiirillä on ratkaiseva merkitys ongelman ratkaisuun 

tähtäävän oppimisympäristön kehittymisessä. Opettajan tulee hyväksyä lasten selitykset 

sekä olla aidosti kiinnostunut lapsen ajattelusta ja ymmärtää, että virheistä oppii. Opettajan 

tulee antaa oppilaiden työskennellä pitkäjänteisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi, jol-

loin oppilas näkee ongelman ratkaisun mahdollisena. Ongelmanratkaisuun tähtäävä opetus 

sisältää kognitiiviseen konfliktiin (sisällöllinen ristiriita) johtavia kokemuksia ja tapahtumia, 
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jotka motivoivat lapsia tieteellisten perusoletusten ymmärtämisen äärelle. Oppimisympäris-

tössä työskennellään pienissä ryhmissä, jossa ongelmanratkaisutaito kehittyy ääneen ajatte-

lemisen ja yhteistyön avulla. 

Millaisia haasteita ongelmanratkaisua sisältävien oppimisympäristöjen suunnitteluun voi 

liittyä? Barr (1994, 245) esittää ongelmanratkaisun toteutuksen mahdollisia haasteita ja 

muutoksia koulukontekstissa. Arvioinnilla ei mitata faktatiedon ulkoa opettelua, vaan oppi-

minen sisältää riskien ottamista ja divergenttiä ajattelua. Luonnontieteen pedagogiikan ko-

keellisuuden näkeminen mahdollisuutena ja vahvuutena toteuttaa uudistuksia opetuksessa. 

Opettaminen on muuttunut opettajakeskeisestä tiedon jakamisesta oppilaskeskeiseen, jossa 

opettaja nähdään toiminnan ohjaajana ja toimeenpanijana. Yhteiskunnalliset arvot eivät aina 

ole yhteneviä koulun arvojen kanssa, jolloin tarvitaan yhteisöllistä kasvatuskumppanuutta ja 

sitoutumista ongelmanratkaisukeskeisen opetussuunnitelman toteuttamiseksi, jossa teoria, 

tutkimus ja käytäntö yhdistyvät. 

Artzt ja Armour-Thomas (1997) esittävät tutkimuksessaan kognitiiviset ja metakognitiiviset 

ongelmanratkaisun vaiheet. Kognitiota tarvitaan tekemisessä ja metakognitiota valinnoissa, 

tekemisen suunnittelussa, monitoroinnissa ja säätelyssä. Metakognitiivisia ongelmanratkai-

sun tasoja ovat suunnittelu, analysointi ja ymmärrys. Metakognitioon sitoutumiseksi opetta-

jan on tarjottava monentasoisia tehtäviä eri aikoina. Opettajan tulee testata, haastatella ja 

tehdä luokkahavainnointia sopivantasoisten tehtävien löytämiseksi. Työskentelyparien va-

linta voi myös edistää ryhmätyöskentelyä, jolloin jännittämisen ja turvattomuuden tunteet 

saadaan minimoitua. Opettajan on tärkeä sitouttaa ryhmän oppilaat tehtävään ja varmistaa, 

että jokainen oppilas osallistuu ongelmanratkaisun kannalta tärkeisiin metakognitiivisiin 

prosesseihin. Opettaja voi tehdä tämän tarkkailemalla jokaisen ryhmän työskentelyä ja vide-

oimalla oppilaiden työskentelyä. Oppilaat voivat myös kirjallisesti vastata kysymyksiin ryh-

mätyön tekemisestä, esimerkiksi työpäiväkirjassa, jossa voidaan kysyä: Mitä opit tänään? 

Miten autoit ryhmäsi jäseniä tänään? Miten sinua autettiin? Miten hyvin toimit ryhmässä? 

Mitä mieltä olet, jos ryhmääsi muutettaisiin? Oppilaiden antamien vastausten perusteella 

opettaja voi toteuttaa sekä yksilö- että pienryhmäkeskusteluja koko ryhmän metakognitiivi-

sen toiminnan parantamiseksi.   

Tutkimuksellinen tieto osoittaa, että ongelmanratkaisun aikana tapahtuvaan tilanteen käsit-

teelliseen mallintamiseen johtavat kognitiiviset ja metakognitiiviset toiminnot tulee huomi-
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oida kaikissa ongelmanratkaisun vaiheissa prosessin alusta loppuun saakka. Metakognitiivi-

set toiminnot ovat oppimisen itse- ja yhteissäätelyn mekanismeja, joiden avulla oppija pys-

tyy säilyttämään motivaation, mielekkyyden ja kiinnostuksen ongelmanratkaisuun. Meta-

kognitiot sisältävät oppimisen vuorovaikutuksen laadun, joka on myös tärkeä oppimispro-

sessin menestyksekkääseen onnistumiseen vaikuttava tekijä. Opettajan tulee olla aktiivinen 

sekä luokan toimintojen suunnittelussa ja organisoinnissa että työskentelyn havainnoinnissa 

ja arvioinnissa ongelmanratkaisua sisältävien kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien 

toteutumiseksi. Havainnoinnin ja arvioinnin tueksi opettaja voi esimerkiksi videoida luokan 

toimintaa ja antaa oppilaille tehtäväksi oppimispäiväkirjojen pitämisen. (Svärd, 2014) 

Tutkimuksen design malli liitetään matematiikan ja ongelmanratkaisun kontekstiin, jossa 

arkimatematiikan merkitys korostuu. Design-Based Research Collectiven (2003) mukaan 

oppiminen tulee olla kontekstisidonnaista ja matematiikan oppiminen on tärkeä sitoa lasten 

kokemusmaailmaan. Kokemusmaailman sitominen luokkahuoneopetukseen erilaisten ko-

keilujen kautta edistävät tietämystä sopivan oppimisympäristön luomisessa, teoreettisessa 

ymmärryksessä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen näyttäytymisessä oppimisen 

itsesäätelyssä (metakognitio) ja yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa.  

Luokkahuoneen ulkopuolinen matematiikan oppiminen kehittyy mallioppimisesta ja kon-

tekstisidonnaisten ongelmien ratkomista, jossa työn tekijä on vastuussa työn tekemisestä 

(Civil, 2002). Näissä tilanteet sisältävät piilotettua matematiikkaa, joka ei ole keskiössä, 

vaan se toimii työvälineenä ongelmanratkaisuprosessin aikana. Oppimisympäristön suunnit-

telussa ja luomisessa tulisi huomioida edellä kuvattujen koulun ulkopuolella tapahtuvan ma-

tematiikan oppimisen luonnehdintojen toteutuminen. Tästä hyvänä esimerkkinä Brennerin 

(2002) tutkimus alkeisalgebran soveltamisesta pizzerian suunnittelussa ja toteutuksessa. Työ 

sisälsi avointa ongelmanratkaisua, johon sisällytettiin algebrallisen tiedon ymmärtämistä, 

käyttöä ja hallintaa.  

Carraher & Schliemann (2002) pohtivat tutkimuksessaan jokapäiväisen matematiikka mer-

kitystä matematiikan opettamisessa. Arkimatematiikan integroiminen on tärkeää matematii-

kan opetuksessa, mutta tässä on huomioitava, että luokkahuoneessa tapahtuvan oppimisym-

päristön tavoitteet eroavat arkitilanteesta. Tavoitteet luokkahuoneessa tapahtuvalle oppimi-

selle eivät ole vähemmän kompleksisia tai kulttuurisia kuin tavoitteet koulun ulkopuolisessa 
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toiminnassa. Uudet tilanteet haastavat oppilaita menemään syvälle heidän jokapäiväisiin ko-

kemuksiinsa, mahdollistaen oppilaiden intuitiivisen ymmärryksen kehittämisen ja sovelta-

misen.  

Koulussa oppimisympäristön asetukset ovat keksittyjä, mutta niiden johtaessa tiedonhaluun 

ja dialogiin oppimisympäristön tavoitteet täyttyvät. Näin ei välttämättä kuitenkaan käy, jol-

loin design näyttäytyy keinotekoisena. Matematiikkaa voi ja täytyy sisällyttää oppilaille sekä 

realistisissa että epärealistisissa oppimistilanteissa. Arkipäivän matematiikan tutkimisessa 

voidaan dokumentoida monia ongelmanratkaisun esitys- ja ratkaisutapoja itse keksittyihin 

tarkoituksiin tai yleisesti käytettyjen metodien kautta ratkaisemista suunnitelluissa tilan-

teissa. Opettajat voivat ymmärtää selvemmin, ongelmansuunnittelun ja -ratkai-sun vaihto-

ehtoiset metodit huomioiden, miten oppilaat ajattelevat ja missä oppilaat tarvitsevat apua 

kehittyäkseen. (Carraher & Schliemann, 2002) 

Alkuopetusikäisten lasten matemaattista tietoa tulee sisällyttää lasten tasolle mielekkään ja 

sopivantasoisen leikin avulla (Wager, 2013, 163). Tällainen oppimisympäristö sisältää eri-

laisia matemaattista tietoa soveltavia oppimispelejä, -välineitä ja draamallisen leikkialueen, 

jossa on leikkirahoja ja kassakoneita. Matemaattista tietoa soveltavassa oppimisympäris-

tössä opettajan tulee havainnoida matemaattisen tiedon ilmentymistä toiminnassa kysele-

mällä opittavan matemaattisen käsitteen näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että opettajien 

tulee suunnitella pedagogiset käytänteet matematiikan oppimista tukevaksi, pedagogista 

leikkiä sisältäväksi oppimisympäristöksi. Leikissä lapsille tulee tarjota lapsen kehitystasolle 

sopivia ja mielekkäitä matematiikan aihepiirejä. Mielenkiintoa ylläpidetään oppimisympä-

ristössä olevien erilaisten matematiikan oppimisvälineiden avulla. Leikissä ilmentyvää las-

ten tuottamaa matemaattista tietoa tulee havainnoida ja tunnistaa. (Wager, 2013, 163–181)   

2.4 Pedagoginen roolipeli oppimisympäristönä 

Tutkimuksessa toteutettava kauppaleikki voidaan seuraavien tutkimuksien perusteella teo-

retisoida pedagogisen roolipelin käsitteen avulla, jossa pedagoginen roolipeli voidaan kuvata 

pelillisenä oppimisympäristönä. Oppimisympäristöön sisältyy tällöin pedagogista pelilli-

syyttä: ongelmia, ongelmanratkaisua, kollaboratiivista (yhteisöllinen) oppimista, yhteistyö-

taitoja ja roolipelissä opittujen asioiden pohtimista.    
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Henriksen (2010) määrittelee roolipelin pelillisyyteen pohjautuvaksi oppimisprosessiksi, 

sillä roolipelissä yhdistyvät osallistujien omat persoonalliset näkökulmat ulkoiseen rooliin 

simuloidussa käytännössä. Eri näkökulmien yhdistäminen mahdollistaa yksilöllisen kehityk-

sen pelin kautta. Roolipeli voidaan nähdä tehokkaana välineenä tuottaa erilaisia kokemuksia, 

joita voidaan hyödyntää opetustarkoituksessa ja uuden tiedon omaksumisessa.  

Pedagoginen roolipeli rakentuu kolmesta osa-alueesta: roolipelistä, peliin pohjautuvasta op-

pimisesta ja oppimisesta yleisellä tasolla (Henriksen, 2010). Roolipelissä osallistuja samais-

tuu pelin rooliin olemalla vuorovaikutuksessa rooliin kuuluvaan maailmaan ja siihen osalli-

sena olevien muiden pelaajien kanssa. Tämä muodostaa vuorovaikutteisen, palautetta anta-

van ja tutkivan oppimisympäristön, jonka sisällöllinen konteksti opitaan tuntemaan ja ym-

märtämään pelin kautta. Pedagoginen roolipeli sisältää pelillisiä oppimiselementtejä, joihin 

voidaan suunnitella jokin palautemekanismi, tutkimustyön tai peliin liittyvän oppimiskoke-

muksen pohdinnan mahdollisuus. Pelillisten elementtien lisäämistä oppimistoimintaan kut-

sutaan pelillistämiseksi (gamefication), jolloin pelaaminen ja leikki tuodaan osaksi oppimi-

sen toimintakulttuuria (Harviainen, Lainema & Saarinen, 2014). Pelillinen oppimisympä-

ristö toimii itsessään osallistujan motivoinnin ja oppimisprosessiin sitouttamisen välineenä. 

Suunnitellun pedagogisen roolipelin avulla osallistuja heittäytyy oppimaan jonkin tietyn 

asian tai kokonaisuuden vuorovaikutuksessa oppimisympäristön asetusten ja toimintameka-

nismien kanssa. Pelillisen oppimisympäristön arvioinnissa tulee huomioida oppilaiden ai-

kaisempi tietämys.  

Harviainen ym. (2014) määrittelee pelien edut perinteisiin oppitunteihin nähden: Peleissä 

sisältötieto on integroituna (rakennettuna) pelissä ratkaistaviin ongelmiin. Pelaaminen voi 

luoda uusia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi oppija muodostaa ja käyttää kognitiivista stra-

tegiaa. Pelit kehittävät ajattelutaitoja, mikä sisältää yksilön käsitteellisen ja toimenpiteellisen 

tiedon suhteiden luomista. Peleihin sisältyy itsessään motivaatio, toiminnan vapaus ja osal-

listujien välinen samantasoinen keskustelu, jotka lisäävät oppijan oppimisen itsesäätelyn 

prosesseja sekä samalla opittavan asian ymmärrystä. Oppimisympäristön ajan ja paikan ra-

jallisuus mahdollistavat kokeellisen oppimisen, jossa toiminnan tulokset käsitellään pelihet-

ken aikana tai heti sen jälkeen. Peli on riskitön ja turvallinen oppimisympäristö, jossa saa 

epäonnistua ja yrittää uudelleen. Aikaisempien pelikertojen ymmärryksen tuominen uuteen 

peliin mahdollistaa kumulatiivisen ymmärryksen kehittymisen. Pelissä opitaan myös ryh-

mätyötaitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Pedagogisen roolipelin täytyy olla hyvin suun-

niteltu, jotta sen avulla saavutetaan haluttuja oppimistuloksia.     
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Pelillisen oppimisympäristön suunnittelussa tulee huomioida kolme osa-aluetta: osallistujien 

sitoutuminen, palautteen antaminen, sisällöllisten elementtien ja osallistujien välisen vuoro-

vaikutuksen toimivuus. Pelillisen oppimisympäristön asetuksiin, ongelmiin ja tavoitteisiin 

sitoutumisessa ja tärkeäksi kokemisessa voidaan huomioida myös osallistumiseen vaikutta-

via muita tekijöitä, kuten turhautumisen tunne ja narratiivisuus tai kognitiivinen ristiriita. 

(Henriksen, 2010) Tietämys toimii suunnittelijan työkaluna tehokkaan pelillisen oppimis-

ympäristön kehittämiseksi. Esimerkiksi turhautumisen elementti voidaan nähdä edellytyk-

senä oppimisessa tapahtuvalle onnistumisen elementille (Henriksen, 2010). Pelillisen oppi-

misympäristön lopputulosta ei voida kokonaan selvittää pelkästään suunnitellun designin 

perusteella, ilman designiin osallistujan vaikutuksen määrittämistä.  

Ongelmalähtöisen pelillinen oppimisympäristö herättää kysymyksiä designin suunnittelu-

prosessin kannalta: Miten pelillisessä oppimisympäristössä voidaan tuottaa uuden tiedon 

omaksumista? Pelillisessä oppimisympäristössä oppimisprosessi luodaan peliin sisältyvien 

ongelmanratkaisutehtävien kautta (Henriksen, 2010; Harviainen ym., 2014). Pelillisessä op-

pimisympäristössä peli nähdään oppimisvälineenä. Oppimisympäristön toiminnasta voidaan 

erottaa kolme vaihetta: motivointi, oppiminen ja integraatio (Henriksen, 2010). Motivointi-

vaihe ei pelillisessä oppimisympäristössä ole ongelmana, sillä peli ja pelaaminen itsessään 

motivoivat luonnollisesti osallistumaan. Oppiminen tapahtuu oppimisympäristön toiminnan 

suunnittelun kautta, jossa oppilaalle annetaan erilaisia tehtäviä, joista hänen on suoriudut-

tava, joko itsenäisesti tai ryhmässä toimien. Integraatiovaiheessa oppijan vanha tieto ja pe-

lissä omaksuttu uusi tieto yhdistyvät, jolloin tieto on sovellettavissa muihin konteksteihin. 

Integraatiovaihe voi toteutua pelin voittamiskokemukseen johtavan prosessin kautta tai pelin 

jälkeisen pohdinnan kautta. Pelillinen oppimisympäristö sisältää sääntöjä ja käyttäytymis-

malleja, joita ei välttämättä ole määritelty pelimateriaalissa, mutta joita ilman peli ei toimi 

(Harviainen ym., 2014). Oppimisympäristön suunnittelussa on tärkeää ankkuroida design jo 

olemassa oleviin toimintamalleihin tai kulttuuriseen kontekstiin, joka pitää oppimistoimin-

nan aktiivisena. Seuraavaksi tarkastellaan pedagogisen roolipelin komponentteja tarkem-

min, jotta sitä voidaan luotettavasti soveltaa tutkielman designiin. 

Roolipeli rakentuu kolmesta tasosta: sisällöllinen, vuorovaikutteinen, toiminnallinen ja yk-

silöllinen (Henriksen, 2010). Yksilöllä on pelimaailmassa rooli, jonka kautta hän vie toimin-

taa ja oppimisprosessia eteenpäin. Roolipelin tulokset ovat laadullisia kehityskuvauksia. 

Tulkinnallisessa roolipelin rakenteen mallissa roolin muodostavat roolia esittävä persoona 

ja hahmo (Henriksen, 2010). Persoona sisältää tavallisen osallistujan tiedot, taidot, arvot, 
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uskomukset, tavoitteet, tavat, persoonalliset lähestymistavat ja tunteet. Hahmo kertoo osal-

listujien esittämän henkilön tehtävän. Hahmon toiminnan määrittelee usein pelin suunnitte-

lija pelin oppimistavoitteiden perusteella. Roolihahmo on tulkinta pelihahmon toiminnasta, 

joka sisältää sekä osallistujan oman persoonan, että pelihahmon piirteitä. Pelikontekstilla 

tarkoitetaan pelin sisältöä, peliin osallistumista, pelin sääntöjen omaksumista ja noudatta-

mista. Pelillisen oppimisympäristön avulla luodaan simuloitu käytäntö, jossa sosiaalisen sys-

teemin rakentuminen tapahtuu. Pelillinen oppimisympäristö voidaan tulkita arkitodellisuu-

den alustavana sovelluksena, jota testataan pelaamalla. Pelikontekstissa pelihahmon avulla 

esitetään tietoa, joka on sovellettavissa pelissä kohdattaviin ongelmiin. Sovellettavan tiedon-

lähteiden sijoittaminen oppimisympäristöön on tehokasta tiedon soveltamista. Pelihahmon 

avulla tiedonvälitys ja ongelmien ratkaisu tapahtuvat luonnollisesti pelin kulun aikana.  

Pelillisen oppimisympäristön pohdintaosion sijoittaminen ja rakentaminen nähdään ongel-

mallisena oppimisympäristön suunnittelun kannalta. Pohdintaa voi sisällyttää sekä pelikon-

tekstin sisälle, mutta myös ennen ja jälkeen pelitoimintaa (Henriksen, 2010). Pohdintaosio 

on oleellinen pedagogisen roolipelin toimivuuden kannalta. Pohdinnassa osallistujia aute-

taan kehittämään, testaamaan ja uudelleen määrittämään omaa ajatteluaan, sisältäen kriitti-

syyden omaa toimintaa kohtaan. Ennen pelitoimintaa tapahtuvassa pohdinnassa pelaajalla 

luodaan suunnittelun mahdollisuus, jossa voidaan luoda esimerkiksi pelistrategioita, raken-

taa tarvittavat välineet ja jakaa ideoita oman ryhmän kanssa. Pelin sisällä tapahtuvassa poh-

dinnassa oppija jakaa tietoa, arvioi omaa toimintaansa ja pystyy vielä pelin aikana vaikutta-

maan siihen tekemällä mahdollisia korjaustoimia. Pelin jälkeinen pohdinta antaa oppijalle 

mahdollisuuden sisäistää pelissä opitut asiat laajemmin ja ymmärtää niiden merkitys arkito-

dellisuudessa. Pelissä tapahtuva toiminta ei vastaa suoraan käytäntöä, vaan opittuun tietoon 

on pystyttävä suhtautumaan kriittisesti ja sitä on pystyttävä soveltamaan.      

Harviainen ym. (2014) tutkivat pelillisen oppimisympäristön toimivuuteen vaikuttavia es-

teitä ja niiden vaikutusta. Peli-designin tavoitteena on kuvailla tehtävät, ei määrittää tehtä-

vien ratkaisuun vaadittavaa oppimispolkua. Tavoitteena on kehittää ongelmanratkaisutai-

toja, jotka kehittyvät toiminnassa ongelmaa ratkaistaessa. Oppimisympäristön ohjeistuksen 

tulee auttaa yksilöä ymmärtämään ja tekemään selkoa kohtaamastaan oppimisympäristöstä, 

jonka kautta oppija rakentaa oman sisäisen tiedon kuvauksen ja persoonallisen kokemuksen 

tulkinnan. Ulkopuolelta määrätyt ryhmät, ryhmätyön tekeminen ja ennalta määrätyt roolit 

kasvattavat osallistujan luottamusta itseensä.  
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Kasvatuksellisissa peleissä taidolla on suuri merkitys. Tämä tuo tilanteeseen kilpailuhenki-

syyttä, joka näkyy tilanteessa suorituskeskeisyytenä, jolloin virheet nähdään voittamisen es-

teinä ja tietoa ei jaeta avoimesti (Harviainen ym., 2014). Ratkaisuna tähän on pelin taktii-

koiden pitäminen läpinäkyvänä kaikille ja ryhmien toimintamallien vapaa soveltaminen 

omien ryhmien tarpeisiin sopivaksi. Pelissä huijaaminen nähdään myös pelillisen oppimis-

ympäristön kannalta ongelmallisena. Huijaaminen tapahtuu pelilogiikan käyttönä arkimaa-

ilman logiikan sijasta, jolloin pohdintaa ei pidetä tärkeänä. Suoritus ei ole sama asia kuin 

oppiminen.  

Pelin toimivuuden arvioinnissa on huomioitava, että pelin hyöty ei vastaa oppimista. Osal-

listujat, jotka tekevät eniten virheitä, voivat olla niitä, jotka oppivat eniten. Arkitodellisuu-

dessa ja pelilogiikassa menestyminen ovat toisistaan erillisiä. Hyvä suoritus ei välttämättä 

tarkoita hyvää strategiaa. Strategian muodostaminen ei takaa pelissä menestymistä, sillä se 

on riippuvainen myös muiden strategioista. Suorituskyvyn mittari ei korreloi oppimisen 

kanssa. Pelaajan oman toiminnan arvioinnissa tärkeintä on omien päätöksien ja niiden kautta 

saatujen tulosten pohdinta. (Harviainen ym., 2014) Pelin toimivuudessa oppimisen mittaa-

minen ja arviointi on hyvin haasteellista ja tässä tutkielmassa oppimisen elementin tarkan 

mittarin kehittäminen ei ole tämän tutkielman kannalta keskiössä. Tutkijan on hyvä tiedostaa 

edellä kuvatut virheellisesti oppimiseen rinnastetut asiat oppimisympäristöä suunniteltaessa, 

sen toimintaa havainnoitaessa ja analysoidessa.  

2.5 Oppimisympäristön suunnittelu 

Oppimisympäristöä suunniteltaessa on ymmärrettävä, että oppimista ei voida suunnitella, 

mutta oppimista varten voidaan suunnitella (Goodyear & Dimitriadis, 2013). Oppimisym-

päristön suunnittelu sisältää sekä ongelman asettelua että ongelmanratkaisua. Suunnitelman 

toimivuutta testattaessa jokaisella kierroksella saavutetaan parempi ymmärrys suunnitelman 

tarpeista ja toimivuudesta. Oppimisympäristön suunnittelu sisältää usein esillä olevan on-

gelman uudelleen rajaamisen ja muotoilun. Suunnittelu voidaan nähdä tapauksena tai jonkun 

suuremman ongelman osana. Oppimista varten voidaan suunnitella oppimista edesauttavia 

asioita.  

Suunnitelma määrittelee harvoin oppimisen aikaisia toimintoja. Suunnitelman ja suunnitel-

man aikaisten toimintojen välillä on eroja, jolloin voidaan analysoida suunnitelman ja toi-

mintojen välisiä yhteyksiä (Goodyear & Dimitriadis, 2013).  Suunniteltaessa on kiinnitettävä 
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huomiota siihen, miten oppilaiden toimintatapoihin vaikutetaan ja miten oppilaita tuetaan 

erilaisin välinein oppimisympäristössään. Lisäksi on huomioitava, miten oppilaiden toiminta 

muuttaa oppimisympäristöä. Suunnitelma sisältää usein sekä oikea-aikaisen tuen (scaffold) 

luomisen että toiminnan käsikirjoituksen. Suunniteltaessa on mietittävä oppimista edistävien 

toiminnan tuen tapoja, joilla muotoillaan toimintaa: missä toiminta näkyy, on paikallaan ja 

uudelleen rakentaa oppimisympäristöä. Suunnittelu luo asioita, jotka vaikuttavat oppilaiden 

toimintaan, joka lopulta johtaa oppimiseen. Oppimisympäristön suunnittelu tulee nähdä so-

siomaterialistisesta näkökulmasta, jossa oppimisympäristön suunnitelma on ydinosana sen 

hetkistä koulutusta. Design-työssä ei keskitytä pelkästään siihen, mitä oppilaiden oletetaan 

tekevän oppimisympäristössään. Työ sisältää myös designin rakenteen suunnittelua, mitä 

toimijat/oppijat tekevät valmistaessaan, sovittaessaan ja muokatessaan designia tiettyihin 

tarpeisiin sopivaksi (Goodyear & Dimitriadis, 2013). 

Oppimisympäristön orkestroinnin (ohjaava suunnittelu) suunnittelu auttaa tutkivaa opettajaa 

toiminnan aikana. Suunnitelman pohdinta varmistaa, että käytettävä data on kerätty oppi-

mistilanteessa, jolla arvioidaan systeemin toimivuutta. Oppimisympäristön suunnittelussa 

keskitytään erilaisiin suunnittelutyön aikaisiin rooleihin. Kuka on vastuussa suunnittelusta? 

Ketkä ovat toimijoina suunnitelman toteutuksessa? Kuka on vastuussa oppimisesta? Tarvi-

taanko suunnitelmaan ulkopuolisia tekijöitä? Keskitytään miettimään miksi suunnittelua teh-

dään? Miksi oppijat tekevät jotakin tiettyä asiaa? Mitä on suunniteltu? Mitä on opittu? Miten 

oppimisympäristöön suhtaudutaan? Miten oppimistoiminta ilmenee? Oppimisympäristön 

eri kokonaisuuksien väliset yhteydet (ihmiset, paikat, artefaktit) vaikuttavat suunnitelman 

toteutumisessa ja oppimistoiminnoissa. Luokkahuonetta oppimisympäristönä kuvataan 

kompleksiseksi, dynaamiseksi ja ennalta arvaamattomaksi (Dimitriadis & Goodyear, 2013), 

jossa oppimisympäristö rakentuu tietoteoreettisen sisällön, fyysisen ja sosiaalisen elementin 

välisten yhteyksien kautta (kuva 1). 
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Kuva 1. Oppimisympäristön rakentuminen 

Oppijoiden toiminnan luonne vaikuttaa siihen oppivatko oppijat ja mitä he oppivat (Good-

year & Dimitriadis, 2013). Suunnittelun tulokset ovat riippuvaisia toiminnasta. Suunnitelta-

essa toimintaa on huomioitava, että erilaiset tiedot ovat hankittavissa erilaisilla tavoilla. Pu-

hutaan toimintakeskeisestä suunnittelusta (activity-centred design). Oppimisympäristön 

suunnittelu toteuttaa useita oppimistavoitteita (vähintään kaksi), sillä suunniteltu systeemi 

on kompleksinen, jossa ongelmat ovat normi. Esimerkiksi oppimistehtävälle voi olla tavoit-

teena soveltaa fysiikan lakeja, kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja ja lisätä oppijan 

kykyä säädellä heidän omaa oppimistaan. Jos sama henkilö suunnittelee ja opettaa, hän voi 

korjata suunnittelun puutteet oppimistilanteessa. Tällä on suurta käytännöllistä (koulutuk-

sellista) arvoa, mutta silloin suunnittelutyön loppumisen ja vuorovaikutteisen opetustyön al-

kamisen raja hämärtyy.  Suunnittelu johtaa asioiden luomiseen, joka voi vaikuttaa käyttäy-

tymiseen, toimintaan, kokemuksiin ja oppimiseen. Kun tutkitaan materialistista maailmaa ja 

ihmisten toimintaa tarvitaan sekä tulkintaa että käyttömahdollisuuksia.  

Oppimisympäristö toimii parhaiten, jos se herättää oppijassa mentaalisia ponnisteluja. Op-

pimisympäristö auttaa oppilaita fokusoimaan ajatustoimintansa oikealla tavalla. Tutkimuk-

sissa on erotettu kaksi systeemia, jotka vaikuttavat ihmisen ajattelussa (Goodyear & Dimit-

riadis, 2013). 1) Vaistojen varainen, nopea ja tunneperäinen ja 2) pohdiskeleva, hitaampi ja 

järkevämpi. Voidaan myös puhua biologisesti ensisijaisesta ja toissijaisesta tiedon muo-

doista, jolloin ihminen oppii asioita itsestään ja/tai hän oppii kulttuurisesti esimerkiksi ope-

tuksen ja koulutuksen kautta. Oppimisympäristö ei automaattisesti herätä biologisesti pri-
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määrisiä oppimisprosesseja ja luonnolliset oppimismetodit eivät aina ole riittäviä ratkaise-

maan haastavia tehtäviä suoraan. Oppimisympäristön käyttömahdollisuudet yhdistävät 

suunnitellut materiaalit luonnollisiin oppimisprosesseihin, jotka vasta tulkinta yhdistää ajat-

telua vaativiin oppimisprosesseihin.  

Oppimisympäristön oppimistoiminta on hyvin monitasoista, jossa kontrollin paikka vaihte-

lee eri oppimistasojen mukaan suorasta ohjeistuksesta minimaaliseen ohjaukseen/tukeen 

(Goodyear & Dimitriadis, 2013). Esimerkiksi opettaja voi määritellä oppimistavoitteet, 

mutta antaa oppilaille vapauden valita välineet, millä he työskentelevät tai oppilaille on ker-

rottu kenen kanssa he työskentelevät, mutta heidän sallitaan valita heidän oma oppimispro-

jektinsa. Suunnittelija voi myös delegoida suunnitelman käsikirjoituksen ohjauksen ohjel-

mistolle, joka oikeahetkisesti antaa erilaisia työtehtäviä. Tässä kontrollinpaikka on ulkoinen 

oppijalle, joka vähentää opettajan kognitiivista kuormaa oppimistilanteessa. Avoimet pro-

jektipohjaiset oppimisympäristöt, joissa oppilaat voivat itse määritellä oppimistavoitteensa 

ja aikatauluttaa projektin, itsesäätelevät toimintaansa, oppimisympäristöään ja sosiaalisen 

organisoinnin tasoja. Tässä kontrollin paikka on sisäinen oppijoille. Suunnittelijan vastuu on 

asettaa suunnitellut elementit oppimisympäristöön ja suunnitella haluttu kontrollin sijainti 

yhdellä tai monilla sisäkkäisillä tasoilla.   

Oppimisympäristön suunnittelu (design for learning) voidaan ajatella epäsuorana harjoitte-

luna, jossa ensin mietitään mitä on suunniteltu (oppimisympäristön muotoilu), miten se on 

suunniteltu (oppimisympäristön järjestäminen) ja mitä, miten ja kenen kanssa oppijat toimi-

vat oppimisympäristössä (Goodyear & Dimitriadis, 2013). Oppijat voivat olla myös itse ak-

tiivisia työtehtävien jakamisessa ja sosiaalisissa toiminnoissaan: kommunikointi, yhteistyö 

ja koordinointi. Tämä voi johtaa luonnollisesti erilaisiin sosiaalisiin järjestelyihin. Oppimis-

ympäristön suunnitelmaa (design for learning) kuvaavat motivoiva tehtävä, joka liittyy las-

ten maailmaan, mutta on myös sidoksissa vahvasti yhteiskuntamme toimintaan, itseohjautu-

vuus, vastuu oppijalla itsellään, epävarmuus, haastaa ajattelemaan, ongelmalähtöisyys ja 

kontrollin paikan ja oikeahetkisen tuen (scaffold) suunnittelu. Oppimisympäristön suunnit-

telu sisältää asioiden luomista tuottaen edulliset olosuhteet tehokkaalle oppimiselle.  
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Kuva 2. Oppimisympäristön suunnitteluprosessi 

Suunnitteluprosessin kulku on esitettynä kuvassa 2. Suunnittelutyötä voidaan kuvata proses-

sina. Suunnittelun alussa työhön on monta sisääntuloa eli näkökulmaa. Työtä suunnitellaan 

ja toteutetaan, jolloin saadaan palautetta suunnitelman toteutumisesta ja arvioidaan työn tu-

loksia, jonka jälkeen uudelleen suunnitellaan ja toteutetaan uusi kehittyneempi suunnitelma-

versio (design), joka jälleen toimii normina seuraavalle kierrokselle. Työn määrä ja saadun 

hyödyn määrä vaihtelevat jokaisen suunnitelman mukaan. Suunnittelu on aina eteenpäin 

pyrkivä ja kehittyvä prosessi, jonka tuloksena tuotetaan kehittäjien ratkaisuja erilaisiin haas-

teisiin, joita kuvataan ohjaaviksi malleiksi (Goodyear & Dimitriadis, 2013; Pernaa, 2013, 

20). Suunnitteluprosessi on oppilaille kokeellisesti aito ja todellinen, joka ohjaa oppilaita 

matematiikan soveltamiseen ajattelun avulla ja se mahdollistaa oppilaiden omien mallien 

luomisen. Oppimisympäristön suunnittelutyössä havainnoidaan ja analysoidaan suunnittelu-

prosessin kehityksen ja oppilaiden tiedonkäytön suhdetta, yhteisöllisen ja yksilöllisen työs-

kentelyn suhdetta sekä välineiden merkitystä suunnitellussa systeemissä. Toiminnallisen 

luokkahuonetutkimuksen suunniteltavia tukitoimia ovat: ohjeistus, välineet ja niiden käyttö, 

sosiaalinen kanssakäyminen ja luokkahuonetoiminnan rakenne. (Cobb, 2003) Nämä suun-

niteltavat tukitoiminnot ovat oppimisympäristön suunnittelun elementtejä, jotka kuuluvat 

osaksi suunnitteluprosessia. 

Dimitriadis & Goodyear (2013) esittelevät konkreettisia oppimisympäristön suunnittelun de-

sign-malleja. Suunniteltu design voi toimia esim. orkestroinnin tukena laitteena tai suunni-

teltuina tehtävinä. Tehtävien suunnittelussa tulee kuitenkin olla joustavuutta, jotta niitä voi-

daan muokata myös oppimistilanteessa.  Suunniteltu design voi kerätä kaiken olennaisen 
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informaation luokkahuonetapahtumista, jolloin opettajan tietoisuus luokkahuonetoimin-

noista tulee näkyväksi. Design voi esimerkiksi auttaa opettajaa kontrolloimaan oppilaiden 

tehtäviin käytettyä aikaa. Oppimisympäristöä suunniteltaessa on huomioitava, että design on 

viritetty oppimisympäristön asetuksille sopivaksi. Uudelleen suunnittelua voidaan miettiä 

mistä tahansa alkuperäisen suunnitelman prosessin elementistä, esimerkiksi organisointi tai 

datan keruu muutokset voivat olla lähtökohtina seuraavan kierroksen designille.  

Tutkimuksellista oppimista tukevassa biologian projektissa kehitettiin oppilaiden työsken-

telyä tukevaa ohjelmistoa ja toimintoja (The Design-Based Research Collectiven, 2003). 

Projekti kehitti opetussuunnitelmaa ja antoi psykologista ymmärrystä oppilaiden tieteelli-

sestä työskentelystä ja argumentoinnista. Tutkimusprosessin aikana design-artefaktin ympä-

rillä tapahtuvat sosiaaliset vuorovaikutustilanteet leikissä näyttivät tietojen ja taitojen kehit-

tymisen kompleksisuuden, auttaen samalla ymmärtämään opettajien roolin oppimateriaalien 

käyttömahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tutkimuksen mukaan merkitykselliseksi nousi-

vat opettajien erilaiset strategiat suorituskyvyn (miten) ja tutkimuksellisten (miksi) tavoit-

teiden välillä. 
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3 DESIGN-TUTKIMUS 

DBR (Design Based Research) eli Design-tutkimus on monitahoinen tutkimusmenetelmä, 

jota ei voida määritellä yksiselitteisesti (Pernaa, 2013, 12). Design-tutkimus on tutkimusme-

netelmä, jossa kehittäminen ja tutkiminen yhdistyvät teoreettisia ja kokeellisia vaiheita si-

sältävässä syklisessä prosessissa.  Metodologian tavoitteena on kehittää opetusta todellisissa 

tilanteissa systemaattisesti, joustavasti ja iteratiivisesti. Tutkimus sisältää jatkuvaa arviointia 

ja kehittämistä, jossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan erilaisten sidosryhmien asi-

antuntijuutta. Kehittäminen pohjautuu johonkin teoriaan ja tuottaa myös uutta teoriaa kehit-

tämisestä. Kehittämisen laatua pidetään yllä pragmaattisilla ratkaisuilla, jotka toteutetaan ja 

testataan käytännönläheisissä autenttisissa kehittämistilanteissa.  

Barab & Squire (2004) määrittelevät design-tutkimuksen monet tavoitteet: uusien teorioiden 

luominen, opetusta, oppimista tukevien ja kehittävien tuotteiden ja käytänteiden kehittämi-

nen luonnollisissa olosuhteissa. Designia tarkastellaan sisällöllisesti käytännön todellisuu-

den monimutkaisuuden ymmärryksen hakemisen kautta. Design-tutkimuksessa havainnoi-

daan joustava design-syklien kulku, monia tutkimuskohteeseen kuuluvia muuttujia ja sosi-

aalinen vuorovaikutus. Osallistujat ovat yhteistyökumppaneita sekä designin toteutuksessa 

että analysoinnissa. Design-tutkimuksen fokus voi olla design-profiilin tai -teorian kehittä-

minen, joka kuvaa designin käytännössä. Design-tutkimuksen haastavuus on sen monimut-

kaisuudessa, sekavuudessa ja luotettavuudessa.  

Kelly (2004) kyseenalaistaakin design-tutkimuksen metodologiana. Kellyn (2004) mukaan 

design-tutkimus kehittyy irrallisista metodeista metodologiaksi, jossa metodia kuvataan toi-

menpiteeksi, prosessiksi ja seuraavien askeleiden sarjaksi. Design-tutkimusta luonnehditaan 

väliintulevaksi, toistuvaksi, prosessiorientoituneeksi, yhteistoiminnalliseksi, monitasoiseksi, 

käytettäväksi ja teoriapohjaiseksi. Design-Based Research Collectiven (2003) mukaan de-

sign-tutkimus voi auttaa luomaan ja syventämään tietoa innovatiivisten oppimisympäristö-

jen kehittämisestä, soveltamisesta ja ylläpitämisestä. He määrittelevät design-tutkimuksen 

viisi ominaispiirrettä: 1) Oppimisympäristöjen suunnittelun tavoitteet ja oppimisen teoriat 

kulkevat rinnakkain. 2) Kehittäminen ja tutkimus tapahtuvat design-syklien, säätämisen, 

analyysien ja uudelleen suunnittelun kautta. 3) Design-tutkimuksen tulee johtaa jaettaviin 

teorioihin, jotka hyödyttävät kaikkia opetuksen suunnittelijoita. 4) Tutkimuksesta täytyy sel-

vitä, miten design toimi käytännössä autenttisissa olosuhteissa, josta selviää sekä designin 

onnistumiset että epäonnistumiset, mutta myös vuorovaikutustilanteet designin toimivuutta 
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tukevan oppimisen näkökulmasta. 5) Tutkimuksen metodeihin kuuluvat dokumentointi ja 

design-sykleissä tapahtuvien säätöprosessien yhdistäminen haluttuihin tutkimustuloksiin. 

Design-tutkimus metodina keskittyy suunnittelemaan koko suunniteltujen innovaatioiden 

kenttää: konkreetit tuotteet, toimintarakenteet, oikeahetkinen tuki ja opetussuunnitelma.  

Design-tutkimuksessa keskitytään suunnittelemaan ja testaamaan tiettyjä interventioita (vä-

liintuloja) (Design-Based Research Collectiven, 2003). Interventiot ilmentävät tiettyjä teo-

reettisia väitteitä opettamisesta ja oppimisesta, teorian, designin ja käytännön välistä ym-

märrystä lisäten, jolloin tutkimuksella voidaan edistää oppimisen ja opettamisen teorioiden 

luomista. Design-tutkimuksessa tekijät ja tutkijat toimivat yhdessä koulun oppimiskäytän-

teitä yhdessä muokaten luokkahuone, harrastus ja opettajayhteisötasolla. Yhteistoiminnalli-

suus edellyttää tavoitteiden ja designin rajoitteiden määrittelemistä sekä paikalliseen käytän-

töön että tutkijan suunnitelmaan sopiviksi. Kestävään innovaatioon tarvitaan ymmärrystä: 

miten ja miksi innovaatio toimii suunniteltujen asetusten mukaisesti sekä toiminnan aikana 

että jälkeenpäin. Jälkeenpäin tapahtuvalla heuristiikoiden (ongelmanratkaisustrategiat) ke-

hitystyöllä muokataan innovaatiota paikallisiin konteksteihin sopivaksi.          

Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer ja Schauble (2003) määrittävät oppimisen ekologian käsit-

teen design-tutkimuksessa. Oppimisen ekologian tyypillisesti muodostavat: tehtävät tai on-

gelmat, jotka opiskelijoiden on määrä ratkaista, osallistumisen normit, tarvittavat välineet ja 

materiaalit sekä käytäntö, jossa opettaja orkestroi suhteita edellä kuvattujen oppimisen eko-

logian elementtien keskellä. Oppimisen ekologialla halutaan korostaa, että suunnitellut kon-

tekstit käsitteellistetään vuorovaikutteisena systeeminä, tehtävien kokoelman ja erillisten op-

pimiseen vaikuttavien tekijöiden listan sijaan. Design-teoria selittää miksi design toimii ja 

miten se tulee ottaa käyttöön uusissa olosuhteissa. Designin testaaminen käytännössä toimii 

teorian luomisen ja testaamisen apuvälineenä. Design-kokeilut ovat sekä pragmaattisia että 

teoreettisia, sillä tutkimuksessa keskitytään sekä designin toiminnan että tutkimuksen tulok-

sena syntyvän oppimisen ekologian määrittämiseen. Design-tutkimusta voidaan tehdä mo-

nista lähtökohdista oppimisen ekologian yksityiskohtaisesta tarkastelusta pienessä mittakaa-

vassa tutkijan ja parin oppilaan välillä, luokkahuonetasolla sekä laajemmin opettajayhteisö 

ja koulutasolla. Tässä tutkimuksessa tutkimus toteutetaan luokkahuonetasolla, johon kuulu-

vat tutkija (tutkiva opettaja), luokanopettaja ja koko luokan oppilaat. Luokkahuonetasoisessa 

tutkimuksessa on tarkoitus omaksua designille asetetut vaatimukset (Cobb ym., 2003).  
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3.1 Design-tutkimuksen tavoitteet 

Cobb ym. (2003) esittävät viisi design-tutkimusta määrittävää ominaisuutta: 

 1) Design-tutkimuksen tavoitteena on kehittää teorioita sekä oppimisen prosessista että op-

pimista varten suunnitellusta tuesta. Oppimisen prosessit tulkitaan laajasti käsittäen tiedon, 

sosiaalisten käytänteiden sekä tutkijan ja oppijan identiteetin ja mielenkiinnon rakenteet. 

Oppimisen tukeminen sisältää käyttömateriaalien opettamis- ja oppimiskäytänteiden käyttö-

mahdollisuudet ja rajoitukset. Oppimisen tuen suunnittelun kannalta on tärkeää dokumen-

toida oppimisen ekologiaa monitasoisesti rajoitettujen koejärjestelmäkertojen aikana.  

2) Design-tutkimukset toimivat tyypillisesti suunnitellun innovaation testialustoina, joiden 

tavoitteena on tutkia kasvatustieteellisten parannusten mahdollisuuksia uusien oppimismal-

lien kehittämis- ja tutkimustyön kautta. Designia kehitetään aiemman tutkimuksen empiiris-

ten ja teoreettisten tulosten perusteella. Tutkijan rooli oppimismallin tukemisessa on määrit-

tää oppimismallin syntymistä edistävät tekijät ja riippuvuussuhteet. Tutkittavaan ilmiöön 

liittyvien asioiden täydellinen tutkiminen kompleksisena oppimisen ekologiana on mahdo-

tonta. Designin määrittelyssä on tärkeää erottaa toisistaan tutkimuksen kohteina olevat ele-

mentit ja tutkimuksen kannalta toissijaiset, sattumanvaraiset tai taustalla vaikuttavat tekijät. 

Metodologian keskiössä ovat aiemman tutkimuksen käyttäminen sekä designin määrittämi-

sessä että tutkimuksen kannalta olennaisten ja toissijaisten olosuhteiden perustelussa.  

3) Design-kokeilut luovat edellytykset teorioiden kehittämiselle. Täten design-tutkimuksella 

on aina kaksi puolta: tulevaisuuteen katsova ja menneisyyttä heijastava. Designit toteutetaan 

alussa hypoteettisen oppimisprosessin kanssa, jonka yksityiskohdat tulevat esille tutkimuk-

sen empiirisen osan aikana. Design-tutkimuksen tavoitteena on myös huomata ja edistää de-

signin laajetessa mahdollisia uusia oppimisympäristön mahdollisuuksia ja kehittämiskoh-

teita. Design-tutkimus on oletusten testaamista monin analyysitasoin. Alkuperäinen design 

on oletus tietyn oppimismallin tukemisesta, jota testataan. Design-tutkimuksessa testattavat 

oletukset tarkentuvat ja muotoutuvat design-tutkimusta tehdessä.  

4) Design-tutkimuksen tulos on iteratiivinen design-prosessi, jota määrittävät design-kier-

rokset ja designin parannetut versiot. Iteratiivinen suunnittelu vaatii systemaattista havain-

nointia oppimisen todistamiseksi, joka sisältää usein mittausten rinnakkaista kehittämistä 
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muuttuvan oppimisen ekologian mittaamiseksi. Haluttu tutkimustulos nähdään tutkimuksel-

lisena kehitystyönä, jossa edellisen kierroksen oletuksiin saadut vastaukset määrittävät seu-

raavan tutkimuskierroksen tutkimus- ja kehittämiskohteita.  

5) Design-prosessin aikana kehittyneet teoriat ovat suuntaa antavia tutkimuksen kohteiden, 

oppimisprosessit ja design-toiminta, laajuudesta ja moniulotteisuudesta johtuen. Teorian tu-

lee tukea käytäntöä ja selittää, miten design toimii. Design-tutkimuksen teoreettisesti mää-

ritellyillä tuotteilla on mahdollisuuksia nopeaan menestymiseen kasvatuksen kentällä pitkäl-

lisen kehitystyönsä ansiosta, jossa käytännön mahdolliset ongelmakohdat on jo ratkaistu ja 

niistä kerrotaan avoimesti.  

Cobb ym. (2003) painottavat, että ennen design-kokeilua on selvitettävä tutkimuksen tarkoi-

tus: Mihin kysymyksiin tutkimuksella halutaan etsiä vastauksia? Luokkahuonekokeiluista 

suurin osa käsitteellistetään oppilasryhmän oppimisentuenprosessin tapauksena tietyssä 

kontekstissa. Teoreettisena tarkoituksena on täten määrittää ja selvittää oppilaiden ajattelun 

perättäiset askeleet, liittämällä ne ajattelun kehittymisen tukemista ja järjestämistä varten 

suunniteltuihin tukimuotoihin. Tutkimuksen teoreettisen tarkoituksen ja keskeisten käsittei-

den määrittämiseksi tutkimuksessa esitetään perustelut tulevien oppimistavoitteiden asetta-

miseksi tutkittavan alan aiempaan tutkimustietoon perehtymisen avulla. Tämä on tärkeää 

tutkimuksen tekemisessä tutkimuksen johdonmukaisuuden, pätevyyden ja luotettavuuden 

kannalta.  

Luokkahuoneessa tehtävän design-tutkimuksen valmisteluprosessiin kuuluu designin tiedol-

listen ja sosiaalisten lähtökohtien selvittäminen kuvitteelliselle oppimismallille. Oikeanta-

soisen ohjeistuksen tekemiseksi on tunnistettava tutkittavien oppilaiden senhetkinen oppi-

mistaso, kyvykkyys ja oppimiskäytänteet. Tuoreilta tutkimusaloilta oppilaiden ennakkokä-

sitysten selville saaminen edellyttää pilotti-tutkimuksen tekemistä, ennen varsinaista tutki-

musta. Design-tutkimuksen haasteena on testattavien oletusten: oppilaiden ajattelussa tapah-

tuvien merkityksellisten muutosten ja muutosta tukevien toimintojen sisällyttäminen desig-

niin (Cobb ym., 2003). Oletukset voivat tutkimuksen aikana osoittautua mahdottomiksi ja 

muuttua, mutta niiden tekeminen on tärkeää tutkimuksen tekemisen oikean fokusoinnin ja 

orientaation kannalta. Oppilaiden oppimisen tukemisen keinot tunnustetaan tutkimuksissa 

laajasti ja yhtenäisesti kompleksisiksi. Tätä varten on kerättävä monipuolista tutkimusdataa 

pätevän oppimisen ekologian dokumentoimiseksi. Dokumentoinnin fokus ja tavat vaihtele-

vat mm. tutkimuksen instituutiollisesta toteutuksesta riippuen. 
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3.2 Design-tutkimuksen ominaispiirteet        

Pernaa (2013, 12) esittää design-tutkimuksen kolme ominaispiirrettä: 1) iteratiivinen kehit-

täminen syntyy muutoksen tarpeesta, 2) kehittäminen johtaa käytettävään tuotokseen tai 

malliin ja 3) kehittäminen tuottaa opetusta edistävää tietoa. Design-tutkimuksella halutaan 

kehittää käytännön toimintaa (Design-Based Research Collective, 2003; Pernaa, 2013, 11–

12; Korhonen, 2013, 166). Design-tutkimuksessa tutkija toimii yhdessä tutkittavan kohteen 

toimijoiden kanssa. Tutkijat ja käytännön toimijat tekevät yhteistyötä sekä oppimisen ja ope-

tuksen ongelmien tunnistamiseksi että innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi. Design-

tutkimus etenee iteratiivisesti eli toistuvien design-syklien kautta tuottaen uusia käytännön 

malleja ja tutkimuksellista tietoa, jota voidaan hyödyntää opetuksen järjestämisessä. Design-

tutkimukselle tyypillistä on jokin tutkimuksen aikana kehittävä tuote (artefakti) tai käytän-

nön toimintamalli, joka voi olla esimerkiksi sähköinen oppimateriaali tai jokin uusi oppi-

misympäristö. Design-tutkimuksen tavoitteena on myös tutkimusprosessin kautta tuottaa 

merkityksellistä muutosta tutkimukseen osallistuvien luokka- ja kouluyhteisöjen toimintaan.    

Design-tutkimuksella ja toimintatutkimuksella on paljon samanlaisia piirteitä, sillä molem-

missa tehdään teoriaan pohjautuvaa kehittämistä, jota arvioidaan ja iteroidaan kohti parem-

paa lopputulosta (Pernaa, 2013, 13–14). Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää pai-

kallisesti toimivia ratkaisuja, kun design-tutkimuksessa teorian luominen on tutkimuksen 

päätavoite ja tutkimuksen pienessä mittakaavassa kehitettyjä asioita halutaan pyrkiä yleistä-

mään myös laajemmin. Toimintatutkimuksessa tutkimuksen toteuttaa usein opettaja itse, 

joka tutkii omaa opetustaan, kun taas design-tutkimuksessa kehittämistiimien muodostami-

nen ja tutkittavan ilmiön kokonaisvaltainen tarkastelu kuuluvat osaksi tutkimusta. 

Design-tutkimuksella etsitään vastauksia kolmeen kysymykseen: 1) Miten kehittäminen ta-

pahtuu, 2) millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia kehittämisellä on ja 3) millaiseen tuotokseen 

kehittäminen johtaa (Pernaa, 2013, 14)? Näihin vastaaminen jakaa design-tutkimuksessa 

tehtävät kehittämispäätökset kolmeen pääkategoriaan: 

1. Kehittämisprosessikategoria sisältää kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt ja pro-

sessit, joita tarvitaan koko tutkimuksen ajan suunnittelussa, valmisteluissa, toteutta-

misessa, kehittämisessä, tuotoksen testaamisessa, arvioinnissa ja jatkokehittämi-

sessä. 
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2. Ongelma-analyysikategoria määrittää kehittämistutkimuksen tavoitteet, tarpeet ja 

haasteet. Ongelma-analyysi voi olla teoreettinen tai empiirinen muodostuen esimer-

kiksi tarveanalyysistä, testaamisesta tai arvioinnista.  

3. Kehittämistuotoskategoria on suunnittelijoiden ratkaisu ongelma-analyysissä esiin 

nousseisiin kysymyksiin ja kehittämisprosessin mahdollisuuksiin. Kehittämistuotos 

kehittyy kokoajan iteratiivisesti tutkimusprosessin aikana, samanaikaisesti kehittä-

jien tietojen syventyessä tutkittavasta ja kehitettävästä asiasta.  

Kehittämispäätöskategoriat (1–3) tuottavat jokainen erityyppistä teoriaa aiheesta (Pernaa, 

2013, 15). Kehittämisprosessikategoria kertoo tutkimuksen vaiheista, miten tutkimukseen 

osallistuvat toimivat keskenään tai millaista asiantuntijuutta tutkimuksen tekemisen aikana 

tarvittiin toimintaa ja ajattelua ohjaavia teorioita tuottaen. Ongelma-analyysikategoria tuot-

taa kontekstisidonnaisia teorioita eli tietoa oppimisesta ja opetuksesta tietyssä kontekstissa 

sekä teorioita, jotka kuvailevat, miten tavoiteltuun lopputulokseen on päästy. Tämän kate-

gorian tuloksia (esimerkiksi formatiiviset arvioinnit) voidaan peilata kehittämistuotokseen. 

Kehittämistuotoskategorialla tuotetaan kontekstisidonnaisia malleja, jotka ohjaavat toimin-

taa ja ajattelua. Kontekstisidonnainen malli voi olla esimerkiksi jonkin ilmiön opiskeluun 

soveltuva konkreettinen opetusmateriaali tai jollekin opiskelijaryhmälle suunniteltu kurssi. 

3.3 Design-tutkimuksen vaiheet 

Design-tutkimus alkaa ongelma-analyysillä, joka voi olla empiirinen (kysely), teoreettinen 

(tutkimustiedon kirjallisuusanalyysi) tai sisältää molempia analyysimuotoja. Ongelma-ana-

lyysin jälkeen kehittämistavoitteet selkeytyvät ja niiden saavuttamiseksi laaditaan tutki-

musta ohjaava alustava kehittämissuunnitelma. Design-tutkimus on joustava tutkimusmene-

telmä, joten suunnitelmaa päivitetään koko ajan tutkimuksen edetessä. Käytännön toteutus 

koostuu kehittämissykleistä, jotka koostuvat kehittämis-, arviointi- ja raportointivaiheista, 

joiden pohjalta tuotoksia kehitetään, arvioidaan, jatkokehitetään ja uudelleen arvioidaan. 

Tutkimuksen edetessä suoritetaan jatkuvaa formatiivista arviointia, ongelma-analyysiä sy-

vennetään, esiintyvät ongelmakohdat nostetaan uusiksi tavoitteiksi, tuotosta testataan uudel-

leen sekä kehitetään eteenpäin vastaamaan paremmin design-tutkimuksen tavoitteisiin. Tut-

kimus on luonteeltaan iteratiivista, jossa kokeelliset ja teoreettiset vaiheet vuorottelevat. 

(Pernaa, 2013, 17–18) 
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Collins, Joseph ja Bielaczyc (2004) esittävät tarkasti design-tutkimuksen eri vaiheet ja niiden 

sisällöt. Designin toteutusvaiheessa huomioidaan ja havainnoidaan kehitystyön kriittiset ele-

mentit ja niiden keskinäinen vuorovaikutus ja sijoittuminen toteutuksessa. Miten ne toteu-

tettiin ja kuinka hyvin ne toimivat designin tavoitteisiin nähden. Designin muokkausvai-

heessa epäsopivia design-komponentteja kehitetään, jolloin jokainen muokkauskierros aloit-

taa täten uuden design-syklin. Jokaisen syklin kriittiset elementit ja perustelut muutoksille 

luonnehditaan ja kuvaillaan. Design-tutkimuksen tavoitteena on parantaa designin käytän-

nön toimivuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi pysyvien design-elementtien muutosten kuvaa-

minen ja määrittäminen tehdään jokaisen tutkimuskierroksen jälkeen. Jokaisen tutkimus-

kierroksen aikana kerätyn datan tulee olla relevanttia tutkijan tutkimuskysymyksiin nähden. 

Design-tutkimusta analysoidaan sekä kokeellisten virhelähteiden että virheitä välttävien de-

sign-toimintojen kautta (Kelly, 2003). 

Designin analysoinnin näkökulmia ovat: tiedollinen, materialistinen ja vuorovaikutteinen. 

Jokainen sykli analysoidaan tutkimuksen avaintekijöiden toteutuksen, ilmenemisen ja niiden 

välisen vuorovaikutuksen avulla edellä kuvatuista näkökulmista. Tiedollinen taso ilmentää 

ymmärryksen kehittymistä designin testaamisen aikana lähtötasosta loppuun saakka. Tämä 

sisältää ajattelun havainnointia oppimisympäristön tuotosten ja oppimisympäristössä esiin-

tyvien selitysten avulla. Vuorovaikutteisella tasolla havainnoidaan opettajan ja oppilaiden 

välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Jaetaanko tietoa? Autetaanko toisia? 

Tämän havainnoinnissa tutkija on osana tutkimuskohdettaan etnografisia tutkimusteknii-

koita hyödyntäen. Ryhmä- ja luokkahuonetasolla tarkastellaan osallistumisen tasoa, ryhmien 

ja merkityksellisten suhteiden muodostumista. Osallistuvatko kaikki? Onko ryhmän toi-

minta tavoitteellista? Kysymyksiä voidaan lähestyä etnografisin tutkimuskeinoin. Materia-

listisella tasolla tarkastellaan oppimisympäristössä esiintyviä oppimisvälineitä. Ovatko väli-

neet saatavilla? Onko niitä helppo käyttää? Miten hyvin välineet integroituvat toimintaan? 

Koulu- ja instituutiotasolla designia tarkastellaan laajasti yhteistyössä koulun ja kodin vä-

lillä. Ovatko opettajat ja vanhemmat tyytyväisiä oppimisympäristöön? Antavatko päättäjät 

tukensa? Mitkä asiat vaikuttavat designiin mikropoliittisella tasolla? (Collins ym., 2004)  

Tutkimuksessa Collins ym. (2004) mukaan tilannekohtaisten riippuvien muuttujien, onnis-

tuminen ja virheet, arvioimiseksi on tärkeää miettiä: Onko design kestävä ja käyttökelpoi-

nen? Korostaako se ymmärrystä? Miten se vaikuttaa oppilaiden asenteisiin? Näiden muut-

tujien arvioinnin apuvälineenä tutkija voi käyttää standardisoituja pre- ja post-testejä, haas-

tatteluja ja systemaattista luokkahuonetilanteen havainnointia. Arvioinnissa huomioidaan 



28  

 

  

seuraavat muuttujat: ilmastomuuttujat (sitoutuminen, yhteistyö, riskien ottaminen ja oppilai-

den valvonta), oppimismuuttujat (sisältötieto, taidot, kyvyt, metakognitiiviset strategiat ja 

oppimisstrategiat) ja systeemimuuttujat (kestävyys, laajeneminen, käyttöönoton helppous ja 

mahdolliset kulut). Ilmastomuuttujien määrittämisessä käytetään havainnointia seurantalo-

makkeineen ja/tai videointia designin toimivuuden testaamisen aikana. Videointi menetel-

mänä mahdollistaa havainnoinnin suorittamisen ja tarkentamisen tutkimustilanteen jälkeen, 

lisäten samalla tutkimuksen luotettavuutta. Ilmastomuuttujilla tarkoitetaan oppilaiden työs-

kentelyyn sitoutumista, oppilaiden yhteistyötaitoja ja miten oppilaat työskentelevät opitta-

van asian ymmärtämiseksi. Systeemimuuttujien määrittämiseksi tutkija haastattelee tutki-

mukseen osallistuneita luokanopettajia, jotka kertovat oman mielipiteensä mm. designin 

käyttöönottamisen helppoudesta osaksi opetussuunnitelmaa, mitä etuja ja haittoja opettajat 

kohtaavat designin käyttöönotossa ja tulevatko käyttämään designia jatkossa oman opetuk-

sensa osana.   

Riippumattomien muuttujien luonnehtiminen kuuluvat myös design-tutkimuksen analysoin-

nin kulkuun. Collins ym. (2004) mukaan designin arvioinnissa on paljon itsenäisiä muuttu-

jia, jotka voivat vaikuttaa designin toimivuuteen käytännössä. Muuttujien määrittäminen ei 

ole yksiselitteistä, mutta ne voidaan määrittää yleisellä tasolla. Tällaisia yleisen tason muut-

tujia ovat: tutkimusasetelma, tutkimukseen osallistujat, tarvittavat materiaalit ja mahdollinen 

tuki, ammatillinen kehittyminen, taloudelliset resurssit ja toteutuksen kulku (Collins ym., 

2004). Design asetukset voivat vaihdella tutkimuspaikasta riippuen, joihin vaikuttavat tutki-

mukseen osallistujien ikä, vaihtuvuus, määrä ja taso. Joku innovaatio voi toimia esimerkiksi 

heikommilla oppilailla ja toinen lahjakkailla oppilailla. Onkin tärkeää määritellä mille koh-

deryhmälle ja millä tavoin suunniteltu design on toimivin. Tutkimuksessa käytettävien ma-

teriaalien ja mahdollisen ulkopuolisen tuen määrittäminen ja hankkiminen kuuluvat design-

tutkimuksen kulkuun. Tutkimuksen lähteisiin ja tukimuotoihin kuuluvat mm. materiaalit, 

tekninen, hallinnollinen ja vanhempien tuki. Design-tutkimuksen toteutuksen arvioinnissa 

on tärkeää esitellä design huolellisesti, siihen käytetty aika ja sen käyttämisen keston mää-

rittäminen. Riippumattomien ja itsenäisten muuttujien välillä on keskinäinen riippuvuus, jol-

loin muutokset toisessa voivat vaikuttaa monimutkaisten takaisinkytkentöjen kautta toiseen 

muuttujaan. Esimerkiksi lisääntynyt designiin sitoutuminen kasvattaa myös osallistujien 

määrää. On hyvä tiedostaa, että erilaiset muuttujat tuottavat erilaisia tuloksia ja voivat vai-

kuttaa tuloksiin. 
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Viimeisenä tutkimuksen kulun vaiheena Collins ym. (2004) esittelevät tutkimuksen rapor-

toinnin. Tutkijat esittävät viisi design-tutkimuksen raportoinnin osa-aluetta: designin tavoit-

teet ja elementit, design asetukset, jokaisen design-syklin kuvaaminen, tulokset ja oppimi-

nen. Tavoitteissa määritellään designin kriittiset elementit ja miten ne sopivat yhteen tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Designin kriittiset elementit voivat olla materiaaleja, toimintoja, pe-

riaatteita tai näiden yhdistelmiä. Tavoitteet, kriittiset elementit ja niiden välinen vuorovai-

kutus kuvaillaan tässä tarkasti, jolloin on mahdollista arvioida kuinka hyvin design toteutet-

tiin erilaisilla asetuksilla. Jokaisen design-syklin eri design-asetusten tarkka kuvaaminen on 

design-tutkimuksen luotettavan toteutuksen arvioinnin kannalta olennainen asia. Designissa 

tapahtuu evoluutiota jokaisen design-syklin aikana, joten jokaisen design-syklin vaiheet ja 

asetukset tärkeä kuvailla tarkasti. Design-asetusten muuttamisen perustelu jokaiselle uudelle 

design-syklille perustuu design-syklin muutosten tekemisen vaikutuksiin. Tässä voidaan 

myös kertoa, miten uuden designin kriittiset elementit saavuttavat alkuperäiselle designille 

asetetut tavoitteet tai miten nämä tavoitteet ovat muuttuneet. Tulokset raportoidaan desig-

nista riippuvien muuttujien ilmenemisestä erilaisten design-asetusten kautta. Design-tutki-

muksen kokonaisuuden hahmottamiseksi kaikki design-tutkimuksen löydökset laitetaan yh-

teen ja pyritään tarkastelemaan designin kehittymistä, erilaisten asetusten aikana. Raportissa 

on tärkeää kuvailla designin onnistumisten lisäksi myös sen rajoitukset ja epäonnistumiset 

sekä toteutuksen että tulosten näkökulmasta. 

3.4 Design-tutkimuksen mahdollisuudet    

Design-Based Research Collective (2003) määrittelee design-tutkimuksen potentiaaliseksi 

metodologiaksi oppimisen ja oppimisen järjestämisen kausaalisuhteiden (syy-seuraussuh-

teet) kehittymiselle. Design-tutkimus voi luoda uskottavia kausaalisuhteita keskittymällä 

prosessien ja tulosten yhdistämiseen tietyissä asetuksissa. Tutkimuksessa on oleellista tun-

nistaa ja määrittää intervention kontekstuaaliset tekijät ja mekanismit. Design-tutkimuk-

sessa, erona evaluaatiotutkimukseen, konteksti ja interventiot ovat tutkimuskohteina. For-

matiivisessa (kehityksellinen) arvioinnissa iteratiiviset kehittämiskierrokset, toteutus ja tut-

kimus auttavat suunnittelijaa keräämään tietoa erilaisin menetelmin intervention toiminnasta 

kohti parempaa designia: mikä designissa toimi ja mikä ei toiminut. Tämän jälkeen inter-

ventio jäädytetään ja tehdään summatiivista arviointia. Arvioijat käsitteellistävät usein inter-

ventiosta riippumattomat asiayhteydet tekijöiksi, jotka voivat olla yhteydessä intervention 

seurauksiin. Design-tutkimuksessa suunniteltu innovaatio nähdään interventioon kuuluvana 
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tuotteena ja kontekstina. Design-tutkimuksen tavoitteena kasvatustieteissä on tutkia oppimi-

sen luonnetta laajemmin kompleksisessa systeemissä ja kehittää oppimista edistäviä teori-

oita. Onnistuneiden innovaatioiden malleja voidaan kehittää design-tutkimuksen kautta. 

Mallien luominen nähdään design-tutkimuksen päätavoitteena, ennemmin kuin tiettyjen 

tuotteiden tai ohjelmien luominen.       

Hoadley (2004) määrittelee design-tutkimuksen vastakohdaksi perinteiseen kokeelliseen tut-

kimukseen nähden. Design-tutkimus tulkitsee tuloksia suunnitellun designin, ihmisen psy-

kologian, historian ja kokemusten sekä paikallisen kontekstin välisenä vuorovaikutuksena. 

Kymmenet tekijät vaikuttavat oppimiseen liittyviin mitattaviin tuloksiin. Kokeilujen kont-

rollin pitämisen haastavuus ja kokeilujen aikaisten suunnitelmien muuttuminen tulee hyväk-

syä osana tutkimusprosessia. Design on riippuvainen muuttuja, mutta myös tärkeä tutkimus-

tulos. Hoadley (2004) esittää design-tutkimuksen erot perinteiseen kokeelliseen tutkimuk-

seen nähden: 1) Tutkijoiden ja opettajien välinen tiivis yhteistyö, perinteiseen objektiiviseen 

tutkijan rooliin verrattuna. 2) Alustavan designin käyttäminen. 3) Designin ja mittauksen 

kehittyminen tutkimuksen aikana. 4) Kehitetty design on tutkimustulos, joka dokumentoi-

daan. Mikä on designin tarkoitus? Raportista ilmenee miten tietyt design-muutokset ilmen-

tävät tai eivät ilmennä testattavia oletuksia. Design-tutkimus nähdään tutkittavan ilmiön ta-

pauksena (Cobb ym., 2003). 



31 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

Tutkielman tavoitteena on kehittää yhteisöllistä ongelmanratkaisua sisältävä pedagoginen 

roolipeli, joka tukee alkuopetusikäisten lasten matemaattisen ajattelun kehitystä. Tämän ta-

voitteen määrittämiseksi esitän tutkielmalleni kaksi tutkimuskysymystä, jotka määrittävät 

tutkimusongelmaani: 

1) Miten kauppaleikki soveltuu design-metodiin? 

2) Miten matemaattisen tiedon soveltaminen kauppaleikissä kehittyy design-tutkimuk-

sen aikana? 

Kauppaleikki luo pelillisen oppimisympäristömallin, jossa lapset saavat harjoitella oppimis-

ympäristölle asetettujen tavoitteiden määrittämiä tietoja ja taitoja tuetusti. Kauppaleikkiä ke-

hitetään design-tutkimuksen metodin mukaisesti kolmessa design-syklissä, jotka sisältävät 

kauppaleikin suunnittelun, testauksen, arvioinnin ja kehittämisen. Kauppaleikin soveltuvuu-

den määrittäminen design-tutkimukseen on tärkeää designin tavoitteiden täyttymisen ja toi-

mivuuden arvioimiseksi. Designin tavoitteena on tukea alkuopetusikäisten lasten matemaat-

tisten tietojen ja taitojen kehittymistä. Tämän tavoitteen määrittämiseksi tutkimuksessa ha-

vainnoidaan ja analysoidaan matemaattisen tiedon ilmenemistä kauppaleikissä jokaisen de-

sign-syklin aikana.   



32  

 

  

5 METODOLOGIA 

Pedagogisen roolipelin kehittäminen toteutettiin design-tutkimuksen metodologian mukai-

sesti kolmen design-syklin muodostamassa design-prosessissa. Roolipeli sijoitettiin kauppa-

leikkikontekstiin. Ensimmäisessä design-syklissä testattiin teoreettisen viitekehyksen poh-

jalta suunniteltua kauppaleikkiä Metsokankaan yhtenäisperuskoulun 2-luokalle. Ensimmäi-

sessä design-syklissä havainnoitiin ja analysoitiin kauppaleikin toimivuutta design–tutki-

muksen metodologian mukaisesti tiedollisesta, materialistisesta ja vuorovaikutteisesta näkö-

kulmasta. Toinen design-sykli alkoi ensimmäisen design-syklin havainnoinnissa ja analyy-

sissä esiinnousseiden epäsopivien design-komponenttien kehittämisellä ja muokkaamisella. 

Design-sykli toteutettiin samalle 2-luokalle ensimmäisen design-syklin pohjalta, jonka läh-

tökohtana olivat ensimmäisessä design-syklissä esiin nousseet designin kehittämiskohteet 

eli muutokset seuraava design-sykliä varten. Design-syklin analyysi toteutettiin tehtyjen 

muutosten toimivuuden testaamisen kautta tiedollisesta, materialistisesta ja vuorovaikuttei-

sesta näkökulmasta. Kolmannen ja viimeisen design-syklin lähtökohtana olivat toisen de-

sign-syklin havainnoinnissa ja analyysissä esiin nousseet kauppaleikin kriittiset elementit, 

niiden muokkaaminen ja suunnitteleminen paremmaksi kauppaleikin tavoitteiden ja toimi-

vuuden kannalta. Kauppaleikin testaaminen toteutettiin samassa koulussa rinnakkaiskakkos-

luokalle. Kauppaleikin analyysi tehtiin kolmannelle tutkimuskerralle tehtyjen muutosten toi-

mivuuden testaamisen kautta tiedollisesta, materialistisesta ja vuorovaikutteisesta näkökul-

masta. Kolmannen design-syklin jälkeen kauppaleikki jäädytettiin ja lopullinen kauppalei-

kin analysointi, tulosten raportointi ja arviointi toteutettiin design-tutkimukselle tyypillisenä 

kehittämiskuvauksena.   

5.1 Tutkimuksen konteksti 

Tässä tutkielmassa tutkimuksen kohteena on luokkahuoneeseen rakennettu pelillinen yhtei-

söllistä ongelmanratkaisua sisältävä kauppaleikki. Design-malliksi valittiin kauppaleikki, 

koska kauppaleikissä yhdistyvät sekä yhteisöllinen ongelmanratkaisu- että matemaattisten 

käsitteiden ymmärryksen kehittyminen ja laskutaitojen harjoittelu lapsille tutussa, konkreet-

tisessa ja mielekkäässä pelillistetyssä oppimisympäristössä. Design soveltuu esi- ja alkuope-

tusikäisten lasten oppimisympäristöksi, sillä kauppaleikissä toteutuvat seuraavat OPS (2016) 

mukaiset sisällöt ja tavoitteet matematiikan oppimiselle vuosiluokilla 1–2: Luonnollisilla lu-
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vuilla laskeminen, luvun ja numeromerkin välisen yhteyden hahmottaminen, lukujen ja lu-

kumäärien vertailu ja arviointi, lukujen hajottaminen, yhteen- ja vähennyslaskutaitojen ke-

hittäminen lukualueella 0 – 100, kymmenjärjestelmän ymmärtäminen ja käyttäminen kym-

menylityksissä. Kauppaleikissä harjoitellaan erilaisten ongelmanratkaisu ja laskustrategioi-

den käyttämistä, jolloin matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja konkreettisten välinei-

den avulla. Kauppaleikissä käytetään vaihtelevia työtapoja, jossa lapsi oppii työskentele-

mään sekä itsenäisesti että ryhmässä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat matematiikan 

oppisisältöjen yksi tärkeä työtapa, jota myös kauppaleikki edustaa. Kauppaleikissä opitaan 

konkreettisesti rahan arvo mittayksikkönä.   

 

Kuva 3. Design-prosessin kulku tässä tutkielmassa 

Tutkimusprosessin kulku on esitettynä kuvassa 3. Tutkielman kauppaleikki on jatkoa ke-

väällä 2014 tehtyyn matemaattisen ongelmanratkaisun ilmenemisen esitutkimukseen sekä 

teoreettisesti että empiirisesti. Esitutkimuksen tuloksena syntyi ajatus kauppaleikin kehittä-

misestä osana alkuopetusikäisten lasten oppimisympäristöä. Tutkimukseen osallistuivat 

Metsokankaan yhtenäisperuskoulun kaksi 2-luokkaa. Tutkielman design-tutkimus koostuu 
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kolmesta tutkimuskerrasta ja design-syklistä. Ensimmäinen tutkimuskerta toteutettiin helmi-

kuussa 2015, toinen maaliskuussa 2015 ja kolmas huhtikuussa 2015. Tutkimuskertojen de-

sign-syklit sisältävät tutkimuskertojen analysoinnin ja design-muutosten tekemisen seuraa-

vaa tutkimuskertaa varten. Tutkimuskertoihin osallistuvien lasten lukumäärä tutkimusker-

roilla vaihteli. Ensimmäisellä ja toisella tutkimuskerralla tutkimukseen osallistui 19 lasta ja 

kolmannella 21 lasta. Ensimmäinen ja toinen tutkimuskerta toteutettiin samassa kakkosluo-

kassa ja viimeinen tutkimuskerta rinnakkaisluokassa.  

Kauppaleikin toteutuksen muodostavat: 1) tehtävien suunnittelu, 2) fyysisen ympäristön ra-

kentaminen ja 3) sosiaalisen ympäristön luominen (Goodyear&Dimitriadis, 2013). Kauppa-

leikki sisältää erilaisia tehtäviä, joiden kautta lapsi harjoittelee samalla perusaritmetiikkaa, 

oppii ymmärtämään rahan arvon ja oppii käyttämään rahaa kaupankäynnin välineenä. Kaup-

paleikkiin integroituu lisäksi vahvasti yrittäjyyskasvatus matematiikan lisäksi, joka näkyy 

kaupan organisoinnissa ja toiminnassa eri kauppaleikin roolien kautta. Lähden seuraavaksi 

määrittelemään miten nämä kolme design-elementtiä toteutuvat tutkimuksessani.  

Fyysisen oppimisympäristön luominen sisältää työkalut, esineet, materiaalit eli itse oppimis-

paikan ja asetukset oppijoiden toiminnalle (Goodyear&Dimitriadis, 2013). Fyysisenä ympä-

ristönä toimii kouluympäristössä toteutettava kauppaleikki. Kauppaleikin kesto jokaisella 

tutkimuskerralla on 2 x 60 min. Tutkiva opettaja lähettää luokanopettajalle etukäteen tutki-

muskerran tuntien suunnitelmat. Tutkiva opettaja on päävastuussa tuntien kulusta ja luokan-

opettajan rooli tunneilla on toimia apuopettajana ja toisena tutkimustilanteen havainnoijana 

yhdessä tutkivan opettajan kanssa.  

Kauppaleikki alkaa tuotteiden hinnoittelutunnilla (60 min). Tunti alkaa lyhyellä alustuksella, 

jossa käydään lasten kanssa yhteisesti läpi: Mitä tuotteen hinta merkitsee? Miten hinnoittelua 

tunnilla tullaan tekemään ja minkälaisia välineitä hinnoittelun tueksi on tarjolla ja miten 

näitä välineitä käytetään. Tämän jälkeen 2-3 hengen ryhmissä aloitetaan hinnoittelutehtävä. 

Hinnoittelua varten etsitään tilastollista tietoa internetistä tableteilla 

http://www.cdfin.info/inf.html sivustolta, jossa on tilastollista tietoa peruselintarvikkeiden 

hintojen kehityksestä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Lapset voivat hyödyntää taulukon 

tietoa omien tuotteiden hinnoittelussa. Oikeita mainoslehtisiä on myös saatavilla hinnoitte-

lun avuksi. Lapset hinnoittelevat esillä olevat tuotteet ja kiinnittävät maalarinteipistä tehdyt 

hintalaput tuotteisiin. Tämän jälkeen he saavat tehdä pieniä tuotemainoksia hinnoittelemis-

taan tuotteista valmiisiin tuotemainospohjiin tulevia kauppoja varten.  

http://www.cdfin.info/inf.html
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Tämän jälkeen oppilaat jaetaan opettajajohtoisesti suurempiin kaupparyhmiin 4-6 henkeä 

ryhmässä. Kaupat rakennetaan luokan pöydistä, pienistä pahvilaatikoista tehdyistä kassoista 

leikkirahoineen ja kauppakuittipohjineen, pöydille asetetuista myytävistä tuotteista hintalap-

puineen ja myyntipöytiin kiinnitetyistä tuotemainoksista ja kaupan nimestä. Kaupan myyn-

tituotteet ovat asetettuina myyntipöydille ja jokaisessa kaupassa on aina kaksi kauppiasta, 

jotta mahdollisimman moni pääsee kauppaleikin aikana tekemään ostoksia.  

Toinen kauppaleikkitunti (60 min) alkaa kauppaleikin roolien: kauppias ja kuluttaja tehtä-

vien alustuksella. Kuluttajille ja kauppiaille on olemassa toimintaohjelaput, joista heidän on 

mahdollista tarkistaa ja lukea oman roolitehtävän sisällöstä. Roolien jakaminen tapahtuu ti-

lanteesta riippuen opettajajohtoisesti tai ryhmässä itsenäisesti, joka on tavoitteena. Kaupassa 

on aina kaksi nimilapullista kauppiasta. Kauppias tekee kauppakuittipohjiin kuitin ostok-

sista: ostetut tuotteet ja niiden hinnat, saatu raha ja mahdolliset vaihtorahat. Suurin osa kaup-

paleikissä on kuluttajan roolissa. Kuluttajilla on kauppaleikissä tietty käyttövarallisuus ja 

erilaisia pieniä kuluttajatehtäviä: ostaa leipomistuote, välipalatuote, terveellistä syömistä, 

maitotuote, viljatuote ja herkkutuote. Kuluttajat suunnittelevat ostosten tekemistä tekemällä 

valmiisiin ostoslistapohjiin oman ostoslistansa kuluttajatehtävän mukaisesti ja yrittävät 

saada ostettua tarvittavat tuotteet.  Kuluttajilla on tietty käyttövarallisuus (20 €) tuotteiden 

ostamiseen. Kuluttajan on ymmärrettävä paljonko ostettavat tuotteet maksavat, onko hänellä 

varaa tuotteisiin ja paljonko hänelle jää rahaa tuotteen ostamisen jälkeen? Tuotemainos-, 

kauppakuitti- ja ostoslistapohjat on etukäteen suunniteltu ja tehty kauppaleikkiä varten (liit-

teet 2–6). Kauppaleikissä lapset tekevät niihin merkintöjä mm. tarvittavista/ostettavista tuot-

teista, tuotteiden hinnoista, tehdyistä ostoksista, ostosten kappale- ja yhteishinnoista. Kaup-

piaiden ja kuluttajien toimintaohjelaput (liitteet 7–9) on etukäteen suunniteltu ja tehty kaup-

paleikkiä varten. Tunnin lopuksi voidaan vertailla kaupankäynnin tuloksia eri kauppojen 

kesken ja pohtia miksi toinen kauppa tienasi enemmän rahaa kuin toinen? Mihin kaikkeen 

oikean kaupan toiminnassa rahaa kuluu ja miten oikea kuluttaja voi ansaita rahaa? 

Tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilaat olivat jo tutkijalle ennestään tuttuja aikai-

sempien opetustilanteiden kautta, joten tutkimuksen ensimmäistä kertaa suunniteltaessa voi-

daan perustellusti olettaa, että tutkija tiesi riittävän hyvin oppilaiden ennakkokäsitykset tut-

kittavasta aiheesta ennen tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja 

testata suunniteltua kauppaleikkiä oppilailla, jolloin oppilaiden systemaattinen oppimisen 

arviointi ei ole tutkimuksen keskiössä. Oppilaiden ennakkokäsitysten määrittäminen on tär-

keää design-työssä sopivantasoisten tehtävien ja oikeahetkisen tuen suunnittelemiseksi. 
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Oppimismuuttujien arviointia ei tulevassa tutkimuksessa tehdä perinteisten pre- ja post-tes-

tin avulla, sillä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita oppimisympäristön kehittämisproses-

sista ja sen toimivuudesta käytännössä. Oppimisen luonnetta ja tasoa arvioidaan tutkimusti-

lanteessa koko ajan havainnoimalla sekä oppilaiden oppimisympäristöön kuuluvien erilais-

ten tehtävien tekemisen avulla. Osa tehtävistä tehdään tehtävälapuille: tuotemainokset, 

kauppakuitit ja ostoslistat, jotka tutkija saa kauppaleikin jälkeen itselleen analysointia var-

ten. 

5.2 Aineiston keruu 

Design-kokeilun päätavoitteena on parantaa alkuperäistä designia, tutkimuksen oletuksia 

testaamalla ja muokkaamalla, oppilaiden ajattelun ja oppimisympäristön analyysien avulla 

(Cobb ym., 2003). Luokkahuonedesignissa design-kokeilu suoritetaan yhteistyössä luokan-

opettajan kanssa tutkittavan aiheen parissa. Tutkimustiimiin voi kuulua tutkijan ja opettajan 

lisäksi pari avustajaa. Design-kokeilun tekemisessä on tärkeää, että tutkimusryhmällä on 

kollektiivinen asiantuntijuus sekä alkuperäisen designin kehitystyötä varten että kokeilun 

suorittamiseen ja jälkikäteen tehtävän kokeilun analyysiin liittyvien toimenpiteiden teke-

miseksi. Cobb ym. (2003) esittävät neljä tärkeää design-tutkimuksen aikana huomioon otet-

tavaa tekijää: 1) Tutkijalla/tutkimusryhmällä täytyy olla selkeä kokonaiskuva suunnitellusta 

oppimisympäristöstä, sisältäen sekä oppimisen että oppimisen tuen, mikä on haaste myös 

kokeneelle tutkijalle. 2) Design-kokeilujen laajeneminen kannustaa yhteistyöhön tutkimuk-

seen osallistuvien luokanopettajien kanssa. 3) Design-tutkijat kehittävät oppimisympäristöä 

etsimällä oppimisen ekologian syvää ymmärrystä. Kehitystyön tarkoituksena ei ole vain hel-

pottaa toiminnan kulkua, vaan oppimisen ekologian ymmärryksen teoretisointi. 4) Säännöl-

listen tutkijan ja tutkimuksen osallistuvien luokanopettajien välisten keskustelujen pitämi-

nen on pidettyjen tutkimuskokeilujen tulkintaa ja osa seuraavaa tutkimuskierrosta varten 

tehtävää suunnittelua ja kehitystyötä. Palaute auttaa kehittämään tutkimusta ja suunniteltua 

oppimisympäristöä entistä paremmaksi ja toimivaksi. Edellisestä tutkimuskerrasta saatu pa-

laute ja edellisen tutkimuskerran analysointi ja tulkinta ovat design-tutkimuksen kehittymi-

sen ja merkityksen kulmakiviä.  

Tutkittavan ilmiön ymmärryksen syventäminen koko tutkimuskokeilujen ajan kuuluu osaksi 

design-tutkimuksen metodologiaa (Cobb ym., 2003). Täten design-kokeilujen selkeä ja ym-

märrettävä tallentaminen on tärkeää koko tutkimusprosessin ajan. Tallentaminen voidaan 
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toteuttaa videoinnin ja havainnoinnin avulla. Videoista kerätään ja dokumentoidaan tutki-

muksen oletusten kehittymisen kannalta olennainen tieto ja havainnointikysymykset laadi-

taan vastaamaan tutkimuksen oletuksiin (tutkimuskysymykset). Tutkimuksen aikana kerä-

tyn datan tulee tukea tutkittavan ilmiön systemaattista analysointia (Cobb ym., 2003). Täten 

kerätty data sisältää sekä oppimisen läsnäolon havainnoinnin että oppimista varten suunni-

teltujen toimenpiteiden ja tukimuotojen toimivuuden tarkkailun dokumentoinnin. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa monenlaisten tutkimusaineistojen keräämistä esimerkiksi seuraavista 

aiheista: oppilaiden työt, luokkahuonekeskustelut, oppilaiden eleet ja ilmeet, tehtävien ja 

toiminnan rakentuminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmeneminen, tutkijan muistiinpanot 

ja haastattelujen, mahdollisten testien ja muiden arviointikeinojen vastaukset. Suuri tutki-

musaineiston määrä muodostuu usein design-tutkimuksen analysoinnin haasteeksi. Moni-

puoliset tutkimusaineistot mahdollistavat tutkimuskertojen jälkeisten analyysien systemaat-

tisen ja tarkan suorittamisen, kohti päteviä luotettavaan empiriaan tukevia tutkimustuloksia. 

Tutkimusta tehdessä on muistettava, että aineisto ei koskaan voi olla täysin valmis ja muu-

tokset aineistonkeruussa voivat olla osa iteratiivista tutkimusprosessia. Aineistosta johdettu-

jen johtopäätösten tekeminen on riippuvainen aineistonkeruuprosessin luotettavuudesta.  

Tutkimusaineiston keräämisessä on myös huomioitava, että kaikki rakennetut mittarit ja ai-

neistonkeruuproseduurit (jopa havainnointi) ovat rakennuspalikoita, joista vasta aletaan ra-

kentaa lopullisia tutkimustuloksia. Mittarit kehitetään, niitä ei löydetä ja mittareita koskevien 

päätösten tekeminen on tärkeimpiä tutkimuksen aikana tehtäviä ratkaisuja. Täydellinenkään 

tutkimus ei voi tuottaa hyödyllistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä, jos sisäisen validiteetin on-

gelmia ei ole onnistuneesti pystytty ratkaisemaan. Tutkimusta tehdessä on huomioitava, että 

toteutettavissa olevat ja tarkkoja ja luotettavia tuloksia tuottavat mittaritkaan eivät aina ole 

riittäviä tutkittavan ilmiön selvittämiseksi. Design-kokeilujen täytyy tuottaa toimivia tulok-

sia seuraavia design-kierroksia ajatellen ja keskityttävä ratkaisemaan sisäisen validiteetin 

ongelmia. (Cobb ym., 2003) Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, että onko mittarissa 

käytetyt käsitteet teorian mukaiset ja oikein operationalisoidut ja kattavatko käsitteet riittä-

vän laajasti tutkittavan ilmiön (Metsämuuronen, 2006, 57). 

Tutkielman design-tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tutkimuk-

seen osallistuneiden kahden luokanopettajan kanssa sekä tutkimuskertojen aikana, että tut-

kimuskertojen jälkeen tehtävien analyysien osalta. Luokanopettajat tiesivät ennen tutkimus-

kertaa tutkimuskertojen tuntien kulun ja rakenteen 2x60 min, joka oli lähetetty opettajille 

etukäteen. Opettajia ei kuitenkaan ohjeistettu etukäteen tutkimuksen tekemisessä, joten he 
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toimivat tutkimustilanteessa intuitiivisesti tutkivan opettajan apuopettajina ja havainnoijina. 

Ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen luokanopettaja teki tutkimuskerran analysoinnin tutki-

jan antamaan seurantalomakkeeseen ja kahdella jälkimmäisellä kerralla tutkimuskerran ana-

lysointi ja palaute annettiin vapaamuotoisesti.  

Tutkielman tutkimusaineisto koostui kauppaleikin seurantalomakkeista, videoiduista kaup-

paleikkitunneista, tutkimustilanteessa otetuista valokuvista, lasten kauppaleikissä tekemistä 

tuotoksista ja antamista vastauksista: tuotteiden hintalaput, tuotemainokset, ostoslistat (liit-

teet 3–6), kauppakuitit (liite 2) ja ryhmätyön itsearviointilomakkeet (liite 10). Tutkijalla oli 

käytössä jokaisen tutkimuskerran havainnointilomake (liitteet 13 ja 15), joka fokusoi tutki-

muskertojen havainnointia teoreettisessa viitekehyksessä määriteltyihin design-tutkimuksen 

kannalta olennaisiin asioihin: opettajan antamaan oikeahetkiseen tukeen, design-materiaa-

lien toimivuuteen käytännössä, lasten yhteistyötaitoihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

sekä lasten matemaattisen tiedon käyttämiseen ja tasoon. Havainnointilomaketta tarkennet-

tiin ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen designin kehittämisprosessin mukaisesti.  

Sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja havainnoitiin hinnoittelutunnilla parityösken-

telyn aikana sekä isommissa kaupparyhmissä kauppojen rakentamisen aikana. Kauppaleik-

kitunnilla yhteistyö näkyi kauppaleikin pedagogisen roolipelin roolihahmojen: kauppias ja 

kuluttaja toiminnan kautta. Miten lapset sisäistivät roolihahmonsa: puhe, eleet, toiminta? 

Tehtiinkö työtä yhdessä vai yksin? Autettiinko toisia? Jaettiinko tietoa?  Tutkijan rooli tut-

kimustilanteessa oli osallistuva havainnoija, jolloin tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa 

tiedonantajien kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2013). Ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen ryh-

mätyön tekemistä ja yhteistyötä havainnoitiin ja analysoitiin design-tutkimuksessa kehitetyn 

ryhmätyön itsearvioinnin avulla.  

5.3 Aineiston analyysi       

Cobb ym. (2003) luonnehtivat aikaisempien tapahtumien vaikutuksen (mahdollisuus, rajoi-

tus) huomioimista tuleviin tapahtumiin nähden kasvatustieteellisen tutkimuksen saavutuk-

sena. Prosessin tulkinta vaatii retrospektiivisten (jälkeenpäin tehtävien, takautuvien) selitys-

ten ja kuvausten tekemistä, joiden avulla tuotetaan luotettavaa kuvaa prosessista, jossa ta-

pahtumasarjat voidaan nähdä osana tulevaa ja toistettavissa olevaa potentiaalista mallia. Se-

litysten tuottaminen edellyttää oppilaiden aikaisemman oppimisen vaikutuksen selvittämistä 

viimeisimmän tutkimuskerran tapahtumiin nähden. Analysoinnissa vaaditaan perusteluja 
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sekä luokkahuonetapahtumien valinnassa että tutkittavaan ilmiöön (oletukset) liittyvien te-

kijöiden ja tärkeiden tapahtumien tulkinnassa. Monipuolisen tutkittavan ilmiön näkökulmien 

lisäämiseksi ja tutkimuksen kannalta merkityksellisen informaation keräämiseksi on meto-

dologisesti hyödyllistä tehdä yhteistyötä kaikkien tutkimukseen osallistuvien kanssa. Asian-

tuntijuuden monimuotoisuus ja erilaiset taustat voivat olla tärkeitä lähteitä vaihtoehtoisten 

tulkintojen ja ratkaisujen kehittämisessä.  

Analyysien keskeinen haaste, luotettavien tulosten saamiseksi, on tutkimuskertojen syste-

maattisen analyysityön tekeminen laajojen, pitkittäisten data-aineistojen kanssa (Cobb ym., 

2003). Päättelyä tehdessä on tärkeää olla täsmällinen todisteiden kriteerien ja tyyppien va-

linnassa, jolloin muut tutkijat voivat ymmärtää, valvoa ja arvioida analyysiä. Datan keruu ja 

tulkinta ovat tutkimuksen täsmällisyyden ytimiä (Hoadley, 2004). Analyysin päätavoitteena 

on sijoittaa design-kokeilu osaksi laajempaa teoreettista kontekstia, jolloin design rajataan 

alussa määritetyn tutkittavan ilmiön esimerkkitapaukseksi (Cobb ym., 2003). Retrospektii-

visiä analyysejä voidaan verrata design-kokeilujen aikana tehtyihin analyyseihin, joiden fo-

kus on yleensä osallistujien oppimisen tukeminen. Täten luokkahuonekokeilujen tiiviin ai-

kataulun keskellä tutkijat voivat intuitiivisesti ja onnistuneesti muokata designia. Cobb ym. 

(2003) määrittävät, että retrospektiivisten analyysien tavoitteena on muodostaa johdonmu-

kainen viitekehys design-muutosten tarkastelulle, joka mahdollistaa tulevaisuudessa toteu-

tettujen design-kokeilujen tuloksien ennakoinnin.  

Retrospektiivisten analyysien tulokset kertovat oppimisen järjestämisen ja tuen tavoista eli 

oppimisympäristöstä. Metodologian tavoitteena on suunnitella uusia oppimisen tapoja ja 

muotoja. Analyysin aikana design-tiimin on aina muokattava ja kehitettävä testattavia ole-

tuksia: Mikä toimii? Miten, milloin ja miksi se toimi (tutkimuskohteen tarkan määritelmän 

sisältäen)? Teorian kehittymisen ja designin parantamisen välisen yhteyden avulla saadaan 

aikaan uusien oppimismallien synty, joka on design-tutkimuksen metodologian ydin. De-

sign-kokeilut ovat laajoja, toistojen kautta kehittyviä, väliintulevia, innovatiivisia, designiin 

perustuvia ja teoriakeskeisiä tutkimuksia, joiden kautta luodut teoreettiset mallit toimivat 

käytännössä kasvatustieteen kontekstissa. Täten design-tutkimus metodologiana lupaa pal-

jon tuloksilta, joiden saavuttamiseksi tutkijan on tehokkaasti hallittava tutkimukselle tyypil-

liset haasteet.      
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Kuva 4. Tutkittavan tiedon analysointi 

Designin analysoinnissa jokainen design-sykli analysoitiin tutkimuksen avaintekijöiden to-

teutuksen, ilmenemisen ja avaintekijöiden välisen vuorovaikutuksen kautta oppimisympä-

ristön tiedollisesta, materialistisesta ja vuorovaikutteisesta näkökulmasta (Collins ym., 

2004). Tutkimuksen avaintekijät määritettiin, designin suunnittelun jälkeen (design-tutki-

muksen alussa), ennen ensimmäistä tutkimuskertaa. Tutkimuksen avaintekijät olivat aikai-

sempaan tutkimukseen perustuen (teoreettinen viitekehys) design-kohtaiset oppimisympä-

ristön rakentumisen elementit: tietoteoreettinen, fyysinen ja sosiaalinen (kuva 4), joiden toi-

mivuudesta kerättiin monipuolista aineistoa tutkimuksen aineistonkeruun ja design-syklien 

analyysien aikana (liitteet 13–17).  

Tutkimuskertoja varten suunniteltu havainnointilomake toimi aineiston keruun ohella myös 

tutkimuskertojen analyysien tekemisen työkaluna, jota täyttämällä tutkija pystyi analysoi-

maan edellisen tutkimuskerran ja tekemään tarvittavat muutokset seuraavaa tutkimuskertaa 

varten. Design-muutosten tekeminen ja designin kehittäminen perustuivat edellisen tutki-

muskerran aikana kauppaleikissä ilmentyneiden epäkohtien ja kriittisten elementtien havain-

nointiin ja analysointiin sekä korjaus- ja parannusehdotusten tekemiseen ja testaamiseen seu-

raavalla tutkimuskerralla. Tutkivan opettajan oli tehtävä havainnointilomaketta suunnitelta-

essa päätös design-kohtaisista avaintekijöistä ja kirjattava ne tutkimuksen havainnointilo-
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makkeeseen. Tutkimusaineisto kerättiin tutkimuksen avaintekijöiden ilmenemisestä. Tutkit-

tavia tiedollisia avaintekijöitä design-tutkimuksessa olivat: tuotteen hinnan ymmärtäminen 

hinnoittelutehtävässä (hintalaput), tablettien ja nettiselaimen käyttö hintatietouden etsin-

nässä ja elintarviketietoutta sisältävän taulukon tulkinta ja soveltaminen hinnoittelun apuvä-

lineenä. Perusaritmetiikan hallintaa ja tasoa havainnoitiin erilaisten kauppaleikkiä varten 

suunniteltujen tehtävien ja tuotosten avulla: tuotemainokset, ostosten suunnittelu ja tekemi-

nen ostoslistoihin, kauppiaan tekemät kauppakuitit, kassanhoito ja kauppiaan rahalaskut.  

Design-tutkimuksessa havainnoitiin ja analysoitiin yhteistyön toteutumista hinnoittelussa, 

kaupan suunnittelussa, rakentamisessa ja kauppaleikissä etnografian ja yhteistyön itsearvi-

ointilomakkeen avulla. Suunniteltujen design-materiaalien tehtävänä on tukea designin toi-

mivuutta käytännössä (Cobb ym., 2003; Collins ym., 2004; Kelly, 2003; Pernaa, 2013). Tä-

ten design-materiaalien vuorovaikutuksen laatu edellä lueteltujen tutkimuksen tiedollisten ja 

vuorovaikutteisten avaintekijöihin onnistumisen kannalta vaikutti suoraan designin kehittä-

miseen ja sitä varten tehtäviin design-muutoksiin eli kehittämiskohteisiin. Design-syklien 

analyysit seuraavaa tutkimuskertaa varten perustuivat seurantalomakkeessa (liitteet 13 ja 15) 

määriteltyihin kauppaleikin avaintekijöiden ilmenemisen havainnointiin ja analysointiin. 

Jokaisen tutkimuskerran aineiston analyysi alkoi tutkimuskerran jälkeisellä aineiston jäsen-

tämisellä. Aineiston jäsentäminen sisälsi oppilaiden tuotosten sisältämän informaation: 

kauppakuitit, ostoslistat, tuotemainokset ja tuotteille annetut hinnat kokoamisella ja tallen-

tamisella sähköiseen muotoon. Tämän jälkeen tutkija litteroi tutkimuskerroilla nauhoitetut 

videot tutkimuksen avaintekijöiden näkökulmasta. Videoiden pohjalta tehdyistä hinnoittelu- 

ja kauppaleikkituntien litteraateista pystyttiin etsimään ja poimimaan tarvittavaa informaa-

tiota havainnointilomakkeessa kysyttäviin kohtiin, jotka tarkensivat, selvensivät ja peruste-

livat tutkimusongelmia määrittäviä tutkimuskohteita. Havainnointilomakkeen täydentämi-

nen jokaisen tutkimuskerran jälkeen oppilaiden tuotosten sisältämällä informaatiolla ja vi-

deoiden litteraattipoiminnoilla toimi jokaisen design-syklin analyysityökaluna. Analyysien 

tekeminen ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle design-syklille ovat esitettynä liitteissä 14, 

16 ja 17. 
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6 TULOKSET 

Kehityksen kohteena oleva kauppaleikki on design-tutkimuksen tulos. Design-tutkimuksen 

tulokset esitetään kehittämiskuvauksena, joka sisältää jokaisen design-syklin toteutuksen, 

vaiheet, kauppaleikin asetelman, kauppaleikissä tutkimuksen kohteena olevien matematii-

kan tietojen ja taitojen harjoittelun ja yhteisöllisen ongelmanratkaisun toteutumisen tulokset 

sekä kauppaleikin kehittämiskohteiden tarveanalyysin ja käytännön toimivuuden seuraa-

vassa design-syklissä. Tuloksissa kuvataan design-syklin aikana syntyneisiin muutoksiin 

vaikuttavat tekijät ja tarpeellisuus kauppaleikin avaintekijöiden toimivuuden ja kehittymisen 

näkökulmista. Kehittämiskohteiden tarpeet ja toteutustavat nousivat sekä tutkimuksen peda-

gogisista että tutkimuksellisista tarpeista. Muutosten tekeminen toteuttaa design-tutkimuk-

sen metodologiaa ja kulkua. Kehittämiskohteiden diagnosointi tekevät tutkimuksesta joh-

donmukaisen sekä auttavat tutkijaa paremmin havainnoimaan ja määrittämään tutkimuson-

gelman. 

6.1 Ensimmäinen design-sykli 

Ensimmäinen design-sykli alkoi kauppaleikkituntien suunnittelulla ja tuntisuunnitelmien te-

kemisellä, joka toimi design-tutkimuksen pohjana. Suunnitelmien pohjalta toteutettujen en-

simmäisten kauppaleikkituntien tulokset esitetään tutkimuksen kohteena olevien avainteki-

jöiden: kauppaleikin toteutus, matemaattinen tieto kauppaleikissä ja kauppaleikin kehittä-

miskohteiden näkökulmista. Tulokset vastaavat teoreettiseen viitekehykseen ja vievät tutki-

musta eteenpäin tutkimusongelman määrittämiseksi design-tutkimuksen metodologian mu-

kaisesti.   

6.1.1 Kauppaleikin toteutus 

Ensimmäinen tutkimuskerta toteutettiin 10.2.2015 2-luokalle. Tutkimuskerralle osallistui 19 

lasta. Hinnoittelutunnin alussa käsiteltiin opettajajohtoisesti tuotteen hinnan merkitystä, 

jonka oppilaat ymmärsivät. Tehtävänä oli hinnoitella ryhmille jaettuja elintarvikepakkauk-

sia. Hinnoittelutehtävän tueksi oppilaat saivat tutkia tableteilla taulukoitua tilastollista tietoa 

elintarvikkeiden hinnoista sisältävää internet sivustoa: http://www.cdfin.info/inf.html. Si-

vustolle oppilaat pääsivät käyttämällä annettua googlen hakusanaa: elintarvikkeiden hinnat. 

http://www.cdfin.info/inf.html
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Annetulla hakusanalla ensimmäinen ehdotus antoi oikean sivuston. Sivusto kertoo elintar-

vikkeiden hintojen kehityksestä Suomessa vuosina 2012–2014.  

Tabletin hyödyntäminen hinnoittelutehtävässä sisälsi TVT–taitojen lisäksi taulukoidun tilas-

tollisen tiedon tutkimista ja tulkintaa (monilukutaito). Taulukon tulkitsemista käytiin yhtei-

sesti läpi esimerkin avulla. Oppilaat ymmärsivät yhteisen alustuksen aikana hinnan kasvun 

eli kallistumisen. Puolella ryhmän lapsista oli aikaisempaa kokemusta googlen hakukoneen 

käytöstä. Tutkiva opettaja ohjeisti googlen hakukoneen löytämisen: www.google.fi ja haku-

sanan: elintarvikkeiden hinnat kirjoittamisen sekä sivustolle menemisen. Hakusanojen 

käyttö ja sivustolle meneminen ei sujunut ilman opettajan apua ja hakukoneen käyttäminen 

oli osalle lapsista hidasta.  

Hinnoittelun apuna pystyi käyttämään myös luokkaan tuotuja mainoslehtisiä. Hinnoittelua 

rajoitettiin siten, että annettujen tuotteiden hintojen tuli olla tasalukuja, jolloin senttejä ei 

käytetty hinnoissa ollenkaan. Täten leikissä tarvittavista rahalaskuista tuli ikätasolle sopi-

vampia ja leikkirahat riittivät paremmin. Hinnoittelussa lapset tutkivat tabletilla tarkasti hin-

tataulukkoa, lukivat taulukosta tuotteen hinnan ja pyöristivät taulukon hintoja kokonaisiksi 

euroiksi.  

Hinnoittelua tehtiin kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Ryhmällä oli käytössä 1-2 tablettia. 

Ennalta suunniteltua ryhmäjakoa ei ollut erikseen tehty, vaan ryhmät muodostettiin tunnin 

aikana lähinnä istumapaikkojen perusteella. Ryhmäjaon merkitys toimivan työskentelyn ai-

kaansaamiseksi tuli esiin työskentelyn aikana. Ryhmästä yksi henkilö käytti tablet -tietoko-

netta kerrallaan. Ryhmissä oli pohdintaa hinnan valinnasta. Sopuun päästiin useimmissa ryh-

missä ja tuotteet onnistuttiin hinnoittelemaan. Suurimmalla osalla tabletin ja taulukon käyt-

täminen hinnoittelun tukena onnistuivat.  

Mainoslehtisten käyttö hinnoittelutehtävän tukena sivuutettiin nopeasti tutkivan opettajan 

alkuohjeistuksessa. Mainoslehtisten hyödyntäminen jäi vähäiseksi tuotteiden hinnoittelussa, 

vaikka niitä jaettiin hinnoittelun aikana kaikille ryhmille. Tuotemainoksia tehtiin valmiisiin 

itsetehtyihin mainospohjiin. Tuotemainoksen tekemiseen oli tutkivan opettajan tekemät oh-

jeet taululle heijastettuna, joka toimi omatoimiohjeena lapsille.  

Tutkiva opettaja ohjeisti kaupan rakentamiseen ja lähekkäin olevat hinnoitteluryhmät muo-

dostivat kolme kaupparyhmää: 5,6 ja 8 hengen kaupparyhmät. Lapset tarvitsivat ohjeistusta 

http://www.google.fi/
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kaupan rakentamisessa ja nimen valinnassa. Kaupan nimen valinta ja tuotteiden esille laitta-

minen aiheuttivat yhdelle ryhmälle erimielisyyksiä ja selvän konfliktitilanteen, jossa lapset 

kävivät keskustelua nimen puolesta ja vastaan. Kaupan nimi saatiin kuitenkin ryhmässä yh-

teistuumin ja kompromisseja tehden sovittua. Ryhmä ei ollut sitoutunut ryhmätyöhön ja tar-

vitsi ryhmätyöhön luokanopettajan opastusta. Ryhmätyössä fokus ja keskustelu karkailivat 

epäolennaisuuksiin.  

Ryhmät järjestelivät pulpetit myyntipöydiksi. Myyntipöydillä oli pahvilaatikoista tehdyt 

kassakoneet, joihin laitettiin pohjakassa 109€ valmiiksi. Yksi ryhmä keksi käyttää tablettia 

kassakoneena ja aikoivat hyödyntää tabletilla olevaa laskin –ohjelmaa kauppaleikissä. Myy-

tävät tuotteet olivat sijoitettuna myyntipöydille ja suurimmassa osassa tuotteista hintalappu 

erottui hyvin. Maalarinteipistä olevat hintalaput toimivat hyvin, mutta lyijykynällä kirjoite-

tut hinnat erottuivat siitä huonosti. Tuotemainokset oli kiinnitetty myyntipöytien reunoille. 

Kaupan nimi: IF LN SUPER 1, VALINTATALO ja K City MARKET oli kiinnitetty nimi-

kyltillä kassakoneeseen tai luokassa olevaan liikuteltavaan väliseinään. Kauppojen keskelle 

muodostui ostoskäytävä.  

Kauppaleikkitunnin alussa tutkiva opettaja kävi kauppaleikin säännöt yhteisesti läpi. Jokai-

sesta kaupparyhmästä valittiin kaksi kauppiasta ja loput ryhmän jäsenet toimivat kuluttajina. 

Kahdella ryhmällä roolien valinta onnistui itsenäisesti ja yksi ryhmä tarvitsi siihen opettajan 

tukea. Kaupassa oli aina yksi kassapiste, joka ei ollut kauppiaiden toiminnan kannalta ide-

aalitilanne. Kauppiaat ja kuluttajat toimivat roolien tehtävien mukaisesti, jolloin kauppa saa-

tiin tehtyä. Tietoa jaettiin avoimesti myös ryhmien välillä.  

Kauppiaan toimintaohjelappua ei hyödynnetty leikin aikana. Kauppias merkitsi kauppiaan 

toimintaohjelappuun leikin alussa pohjakassan, leikin lopuksi loppukassan ja niiden erotuk-

sen eli myynnin, joka kuvasi paljonko kauppaan oli tullut lisää rahaa leikin aikana. Kauppa-

kuittien tekemisessä oli vaihtelevuutta, osa kauppiasta ei jaksanut keskittyä siihen tai unohti 

sen tekemisen. Kauppiaat auttoivat toisiaan kassan hoidossa, rahojen laskemisessa ja kaup-

pakuittien tekemisessä sekä loppukassojen laskemisessa.  

Kuluttajien roolissa kauppakassi, ostokset, kuluttajien ostoslistalappu, kuluttajatehtävät ja 

toimintaohjelappu koettiin haasteellisena yhdistelmänä. Kuluttajien toimintaohjelappu koet-

tiin turhaksi ja sitä ei juurikaan hyödynnetty. Kuluttajatehtävien tekeminen ei onnistunut 
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kaikilta kuluttajilta. Kuluttajalaput eivät pysyneet leikin aikana tallessa. Ostoslistan täyttä-

minen vei aikaa. Kaikki eivät jaksaneet keskittyä ostoslistan tekemiseen. Ostoslistan täyttä-

miseen tarvittiin opettajien apua. 

Kauppaleikkitunnilla kauppiaan ja kuluttajan rooleissa toimimisessa yhteistyötä tehtiin kau-

pantekotilanteiden, ostoslistan täyttämisen ja kauppiaiden kassanhoidon lomassa. Tutkivan 

opettajan havaintojen ja tutkimuskerran analyysin sekä luokanopettajan antaman palautteen 

perusteella ryhmätyötä pitää vielä harjoitella ja ryhmätyön säännöt tulee käydä yhteisesti 

läpi. 

6.1.2 Matemaattinen tieto kauppaleikissä 

Annetut elintarvikkeiden hinnat olivat suurimmaksi osaksi kohtuullisessa hintaluokassa 0–

10 € (liite 14). Tuotteiden hinnoissa käytettiin € -merkkiä, jolloin lapsi oli ymmärtänyt hin-

nan matemaattisen merkitsemisen. € -merkki on kirjoitettu osassa hintalapuissa peilikuvana. 

Osa annetuista hinnoista oli realistisia ja suuria hintoja (≥ 10 €) oli annettu 21 kpl.    

Hinnoittelutunnilla tehtyjä tuotemainoksia palautettiin 12 kpl, joista seitsemän mainosta si-

sälsi myytävien tuotteiden hintatietoutta. Tuotemainoksista 3 kpl sisälsi kuvan myytävästä 

tuotteesta, tuotteen hinnan ja kaupan nimen. Neljässä mainoksessa oli myytävät tuotteet, nii-

den hinnat ja kaupan nimi kirjoitettuna. Hinnoissa oli käytetty € -merkkiä sekä oikeinpäin 

että peilikuvakirjoituksena. Tuotemainosten hinnat olivat hinnoittelutehtävässä hinnoiteltu-

jen tuotteiden hintaluokassa (liite 14). 

Taulukko 1.  Kauppakuittien matemaattiset merkinnät ensimmäisellä tutkimuskerralla 

 
0% 20% 40% 60% 80%

Saatu raha ja vaihtorahat
oikein laskettu

Tuotteen nimi, hinta,
saatu raha ja vaihtorahat

merkittynä

Tuotteen nimi ja hinta
merkittynä

Kauppakuittien määrä
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Täytettyjä kauppakuitteja palautettiin yhteensä 19 kpl, joista 18 kpl sisälsi matemaattista 

tietoa. Taulukossa 1 on esitettynä kauppakuittien erilaiset matemaattiset merkinnät. Yli 60 

% kauppakuittien matemaattisista merkinnöistä sisälsi ostettujen tuotteiden hinnan, kulutta-

jalta saadun rahasumman ja kauppiaan kuluttajalle antamat vaihtorahat. Saatu raha ja vaih-

torahat oli oikein laskettu 42 % kauppakuiteista.   

Taulukko 2.  Ostoslistojen matemaattiset merkinnät ensimmäisellä tutkimuskerralla 

 

Täytettyjä ostoslistalappuja palautettiin 11 kpl. Ostoslistojen matemaattiset merkinnät on 

esitettynä taulukossa 2. Rahaa jää on laskettu ostoslistalappuun valmiiseen kaavapohjaan 

(liite 3). Erillisiä laskutoimituksia ei ostoslistalapuissa ole näkyvillä. Taulukosta nähdään, 

että rahaa jää on laskettu oikein ja tarvittavat tuotteet vastaavat kuluttajatehtävää 36 % os-

toslistalapuista, mikä kertoo sekä kuluttajatehtävien haastavuudesta että irrallisten kuluttaja-

tehtävälappujen toimimattomuudesta.  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tarvittavat tuotteet vastaavat
kuluttajatehtävää

Kuluttajatehtävä, käytettävissä
oleva rahamäärä, tarvittavat
tuotteet ja hinta merkittynä

Rahaa jää laskettu oikein

Kuluttajatehtävä, tarvittavat
tuotteet, hinta, yhteishinta

merkittynä ja rahaa jää laskettu

Ostoslistojen määrä
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Taulukko 3.  Kauppojen myynnin laskeminen ensimmäisellä tutkimuskerralla 

 Kauppias 1 Kauppias 2 Kauppias 3 Kauppias 4 Kauppias 5 

Pohjakassa 20 € 109 € 109 € 109 € 109 € 

Kassa lo-

puksi 

110 € 400 € 400 € 391 € 391 € 

Laskutoimi-

tus 

110 € - 20€ = 

80 € 

400 € - 109 € 

= 

400 € - 109 € 

= 

391 € - 109 € 

= 

391 € - 109 € 

= 

Myynti 80 € - - - - 

Taulukossa 3 on esitettynä kauppiaan toimintaohjelapun lopussa (liite 7) olevan kaupan te-

kemän myynnin laskeminen. Kassan rahamäärä aluksi eli pohjakassa 109€ on laskettu oikein 

neljässä kauppiaan toimintaohjelapussa. Kauppojen myynnin laskemista ei osattu ilman 

opettajan apua (toimintaohjeet 2–5), sillä myynnin laskukaavan erotuksen laskemiseksi olisi 

tarvittu allekkainlaskutaitoa, jota ei ollut vielä opittu. Laskutoimitus ja yhtälön muodostami-

nen oli kaikissa toimintaohjelapuissa tehty oikein eli isommasta luvusta vähennetään pie-

nempi.  

Lasten hinnoittelun tulokset olivat ensimmäisellä kerralla vielä epärealistisella tasolla ja pe-

ruslaskutoimitusten harjoittelun tuloksista (kauppakuitit 42 % ja ostoslistat 36 %) selvästi 

alle puolet oli oikein laskettuja, jotka viittaavat kauppaleikin tehtävien haasteellisuuteen, 

mutta myös työhön keskittymisen, annetun ohjeistuksen ja oppimisen tuen puutteista kaup-

paleikin aikana.  

6.1.3 Kauppaleikin kehittämiskohteet 

Ensimmäisen design-syklin analyysin perusteella esille nousi viisitoista kehittämiskohdetta 

ja kriittistä elementtiä. Seuraavaksi esittelen kehittämiskohteet, miten niihin päädyttiin ja 

millaisia konkreettisia muutoksia ja ratkaisuja tehtiin ensimmäisen design-syklin kehitys-

prosessin aikana.   

1. Tabletin käytön yhteinen läpikäynti: avaaminen, internettiin meneminen, hakukoneen 

etsiminen ja hakusanan: elintarvikkeiden hinnat kirjoittaminen. 
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Noin puolelle oppilaista hakukoneen ja hakusanojen käyttäminen olivat uusi opeteltava asia. 

Hakukoneen käyttäminen tabletilla oli hidasta ja opettajan apua tarvittiin sivustolle mene-

misessä ja tiedon etsinnässä. Luokanopettajan palautteessa esitettiin, että tabletin käyttöä on 

hyvä kerrata yhteisesti, sillä osa voi unohtaa edellisestä kerrasta, jos tabletin käyttömahdol-

lisuutta ei ole kotona. 

2. Hinnoitteluesimerkin yhteinen läpikäynti sivustolla: http://www.cdfin.info/inf.html ole-

van tilastollista tietoa sisältävän taulukon avulla. 

Luokanopettajan antamassa palautteessa ehdotettiin, että hinnoitteluesimerkki käydään läpi 

yhteisesti hinnoiteltavan elintarvikepakkauksen avulla. Esimerkiksi Nalle-kaurahiutaleiden 

hinnoittelu, jolloin sivustolta ja taulukosta etsitään opettajajohtoisesti puuron hinta, pyöris-

tetään hinta tasaluvuksi ja suhteutetaan se hinnoiteltavan paketin painoon. Tällöin hinnoitte-

lutehtävä konkretisoituu lapsille ja se sisäistetään paremmin tulevaa itsenäistä työskentelyä 

varten.    

3. Hinnoittelua tehdään pareittain siten, että toisella parista on jo aikaisempaa kokemusta 

tabletin käytöstä (vertaisoppiminen). 

Vertaisoppimisen hyödyntäminen tablettien käytössä nousi esiin luokanopettajan antamasta 

palautteesta, sillä hakukoneen käyttäminen oli osalle lapsista vielä hidasta. Työparit jaetaan 

seuraavilla kerroilla siten, että toisella on jo entuudestaan kokemusta tabletin käytöstä. Tässä 

luokanopettajan oppilaantuntemus on avainasemassa. Vertaisoppiminen on tehokasta lähi-

kehityksen vyöhykkeellä, jossa asian hallinnassa pitemmällä oleva ohjaa, kannustaa ja mo-

tivoi asian ymmärtämisessä alemmalla tasolla olevaa. 

4. Hinnoittelussa on tavoite: tuotteita tulee hinnoitella pareittain ensin viisi erilaista ja näyt-

tää opettajalle, jonka jälkeen voi hinnoitella lisää tuotteita.  

Tavoitteen asettaminen nousi luokanopettajan antamasta palautteesta. Työn tekemisen fo-

kusointia ja tehokkuutta lisää jokin tavoite, joka jäsentää, rajaa ja systematisoi työskentelyä.    

5. Mainoslehtisten hyödyntäminen tuotemainoksia tehtäessä (kuvien/hintojen leikkaami-

nen ja liimaaminen). 

http://www.cdfin.info/inf.html
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Mainoslehtisiä hyödyntäminen hinnoittelutehtävässä jäi vähäiseksi. Perinteinen mainosleh-

tinen ei ollut kilpailukykyinen hinnoittelun apuväline modernin tabletin rinnalla. Mainosleh-

tisten tuotekuvia hintoineen voi seuraavalla kerralla hyödyntää paremmin hinnoittelutunnilla 

tuotemainoksia tehtäessä, josta tehdään esimerkkituotemainos malliksi.     

6. Neljän kaupan rakentaminen  kahdeksan kauppiasta kokoajan kauppaleikissä. 

– Kaupat rakennetaan noin viiden hengen ryhmissä. 

– Ryhmät muodostetaan luokanopettajan avustuksella (oppilaantuntemus). 

– Jokaiseen ryhmään menee ainakin yksi viime kerralla kauppiaana toiminut henkilö.  

– Kauppiaiden vaihto äänimerkistä 15–20 min jälkeen, jolloin kaikki ryhmän jäsenet 

saavat toimia kauppaleikissä myös kauppiaan roolissa.  

Luokanopettajan palautteesta ilmeni, että kaikki olisivat halunneet toimia leikissä myös 

kauppiaan roolissa, täten rakennettavien kauppojen määrää tulee seuraavaa kauppaleikkiä 

varten lisätä. Kaupparyhmien koko (n. 5 henkeä) on tällöin myös toimivampi ryhmätyös-

kentelyssä. Ryhmien kokoonpanoja valittaessa kannattaa hyödyntää luokanopettajan oppi-

laantuntemusta. Kauppiaiden vaihdolla mahdollistetaan tasapuolisesti kaikille ryhmän jäse-

nille myös kauppiaan roolissa toimiminen.   

7. Kaupan rakentaminen: tuotteet järjestetään myyntipöydälle jonkin asian perusteella, kun 

valmista tutkiva opettaja kysyy oppilailta järjestysperusteen.  

Tuotteiden järjestäminen myyntipöydälle harjoittaa lapsia luokittelemaan elintarvikkeita 

jonkin asian ja/tai ominaisuuden perusteella. Luokittelu on yksi osa luonnontieteiden: mate-

matiikka ja ympäristöoppi oppisisältöjä alkuopetuksessa (Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet, 2014).  

8.  Kauppaleikkitunnilla käydään kauppiaan ja kuluttajan toimintaohjeet yhteisesti läpi en-

nen varsinaisen leikin alkua.  

Kauppiaan ja kuluttajan toimintaohjelappuja ei hyödynnetty kauppaleikin aikana merkittä-

västi. Kuluttajien toimintaohjelapun hyödyntäminen oli haastavaa: toimintaohjelapun koko 

ja kantaminen yhdessä ostosten ja muiden lappujen kanssa oli hankalaa. Kauppiaan ja kulut-

tajan toimintaohjeiden läpikäyminen on kauppaleikin sujuvuuden kannalta olennaista. 

Kauppaleikin havainnoinnissa ja tutkimuskerran analyysistä selvisi, että kummankin roolin 

tehtävistä kauppaleikissä oli paljon kysyttävää ja epäselvyyksiä. Luokanopettajan palautteen 
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ja tutkivan opettajan havaintojen ja analyysin perusteella seuraavalla kerralla kauppiaan ja 

kuluttajan toimintaohjeet käydään yhteisesti tunnin alustuksessa läpi. Kuluttajille ei jaeta 

leikkiä varten toimintaohjelappuja (liite 8 ja 9), vaan niitä voi tarvittaessa hyödyntää kaup-

paleikin aikana. Kauppiailla toimintaohjelaput säilyvät vielä kassojen yhteydessä kauppojen 

kaupankäynnin rahalaskuja varten. 

9. Kauppaleikissä jokaiselle kauppiaalle rakennetaan oma kassapiste.  

Yksi kassapiste kahdelle kauppiaalle ei ollut toiminnan kannalta sujuvaa ja edullista. Kau-

pankäynnin tehokkuuden ja sujuvuuden parantamiseksi kauppaleikissä jokaisella kauppi-

aalla on oltava oma kassapiste.  

10. Pienet rahakukkarot kuluttajille: esimerkiksi pienet minigrip pussit. 

Kauppaleikissä kuluttajilla on käytössään tietty rahavara: 20 €. Rahasumma koostuu sete-

leistä ja kolikoista. Irralliset rahat menevät helposti ostoskassin pohjalla hukkaan, mikä on 

haastavaa kaupantekotilanteessa. Ensimmäisen tutkimuskerran havainnoinnin ja analyysin 

perusteella kuluttajilla on tulee olla pienet rahakukkarot, jotka voivat olla esimerkiksi pieniä 

minigrip pusseja. 

11. Kauppakuitin ja ostoslistan koko oli liian suuri.  

A4 -kokoinen kauppakuitti ja ostoslista olivat turhan isoja kauppaleikissä. Pienemmät kaup-

pakuitti- ja ostoslistalaput ovat sekä käytännöllisempiä että ekologisempia (ympäristökuor-

mitus). 

12. Kuluttajatehtävät ovat integroituna ostoslistaan. 

Irralliset pienet kuluttajatehtävälaput menivät kauppaleikin aikana helposti hukkaan. Seu-

raavalle tutkimus- ja kauppaleikkikerralle kuluttajatehtävät integroidaan osaksi ostoslistaa, 

jolloin ne ovat kuluttajille helposti saatavilla ostoslistaa täytettäessä. 

13. Kuluttaja tekee hintavertailua yhdestä kuluttajatehtävän mukaisesta tuotteesta ja merk-

kaa tuotteen halvimman ja kalleimman hinnan ostoslistaan. 

Hintavertailun tekeminen sisältää sekä matemaattisten tietojen ja taitojen: pienempi kuin 

suurempi kuin (<, >) harjoittelua että yrittäjyyskasvatusta. Hintavertailussa lapsi pohtii: 

kumpi tuotteista on kalliimpi ja kumpi halvempi, kehittäen samalla myös rahan arvon ym-

märrystään. 
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14. Kauppaleikin lopuksi pohditaan yhteisesti: paljonko kassoihin oli tullut rahaa kauppalei-

kin aikana ja miksi jonkun toisen kassaan tuli enemmän rahaa kuin toisen? Pohditaan 

myös vaikuttiko tuotteen hinta kuluttajien ostopäätökseen? 

Kauppaleikin jälkeisen pohdinnan avulla kauppaleikin aikana opitut matemaattiset tiedot ja 

taidot saavat merkityksen ja yhteyden oikeaan elämään, jossa näitä tietoja ja taitoja tullaan 

soveltamaan ja käyttämään. Tämä on myös syvällisen tiedon ymmärryksen kehittymisen 

kannalta tärkeää, joka on matematiikan oppimisen tavoitteena (Svärd, 2014). 

15. Ryhmätyön itsearviointikaavakkeen suunnittelu ja täyttäminen.  

Ryhmäjako on projektien toimivuudessa tärkeää. Suunnitelma luokan ryhmäjaosta kannattaa 

tehdä jo etukäteen yhteistyössä luokanopettajan kanssa, sillä työskentely parhaan kaverin 

kanssa ei välttämättä ole aina tehokkainta. Tutkimuskerran havainnoinnissa ja luokanopet-

tajan antamasta palautteesta nousi esille, että yhteistyön tekeminen kauppaleikissä oli yh-

delle ryhmälle hyvin haastavaa. Havainnoinnin ja tutkimuskerran analyysin pohjalta nousi 

tarve ryhmätyön itsearvioinnille. Ryhmätyön itsearviointia on hyvä tehdä kauppaleikin jäl-

keen, jolloin joutuu pohtimaan omaa työskentelyään ryhmässä. Jälkikäteen tehtävä pohdinta 

lisää käsitystä omasta toiminnasta, jolloin omaa toimintaa ryhmätyöskentelyssä voidaan pa-

rantaa. Itsearviointikaavake toteutettiin (liite 10) valmiin ryhmätyön itsearviointimallin poh-

jalta (Cohen, 1994), jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia ja antavat palautetta ryhmäkoh-

taisesti yhteistyön toimivuudesta. Itsearviointikaavakkeen suunnittelussa käytettiin kolmea 

hymynaamaa (iloinen, vakava, surullinen) Cohenin (1994) mallin viiden väittämän sijasta, 

koska kauppaleikki toteutettiin alkuopetusikäisille lapsille. Itsearviointikaavake toimii kaup-

paleikki -designin yhteistyön arvioinnin apuvälineenä.      

6.2 Toinen design-sykli 

Ensimmäisen design-syklin analyysin tulokset toimivat pohjana toiselle design-syklille. En-

simmäisen design-syklin tulosten perusteella määritetyt kehittämiskohteet toimivat toisen 

design-syklin havainnoitavina avaintekijöinä. Toimivatko ensimmäisen design-syklin ai-

kana tehdyt kehittämiskohteet käytännössä? Toisen design-syklin tulokset esitetään kehite-

tyn kauppaleikin toteutuksen, matemaattisen tiedon kehitetyssä kauppaleikissä ja kauppalei-

kin jatkokehittämiskohteiden näkökulmista, jotka valmistavat pohjan kolmannelle eli vii-

meiselle design-syklille.  
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6.2.1 Kehitetyn kauppaleikin toteutus 

Toinen tutkimuskerta toteutettiin 13.3.2015. Kehitettyä kauppaleikkiä testattiin samalle 2-

luokalle kuin ensimmäisellä tutkimuskerralla. Tutkimukseen osallistui 19 lasta. Hinnoittelu-

tunnin alkuorientaatio ja -ohjeistus onnistuivat selkeämmin kuin ensimmäisellä tutkimus-

kerralla. Oppilaat ymmärsivät opettajajohtoisen hinnoitteluesimerkin kautta, miten tablettia 

käytetään hinnoittelussa ja miten elintarvikkeiden hintataulukkoa hyödynnetään kauppalei-

kin tuotteiden hinnoittelussa. Parit lähtivät tekemään hinnoittelutehtävää sujuvasti ja oma-

toimisesti. Lapset tiesivät mitä piti tehdä, eivätkä kyselleet kokoajan apua. Tunti oli selkeä 

ja työtä tehtiin innostuneesti ja tavoitteellisesti. 

Hinnan ymmärtäminen käytiin tarkemmin ensimmäisellä tutkimuskerralla, jolloin oppilaat 

ymmärsivät, että tuotteella on hinta, joka ilmaisee jotakin rahamäärää. Oppilaat tunnistivat 

myös käsitteet: kalliimpi ja halvempi hinta. Toisella tutkimuskerralla oppilaat osasivat hin-

noittelutehtävässä omatoimisesti etsiä tabletin näytöltä selaimen, avata sen ja löytää googlen 

hakukoneen joko suoraan tai kirjoittamalla selaimen osoitekenttään www.google.fi, joka 

käytiin yhteisesti läpi tunnin alussa. Lapset osasivat käyttää hakusanaa: elintarvikkeiden hin-

nat ja etsiä omatoimisesti sivustolta hintataulukon. Osa oppilaista käytti sujuvasti taulukkoa 

hinnoittelun tukena. Hinnoittelussa taulukosta etsittiin hinnoiteltava tuote ja katsottiin sen 

hinta, jos taulukon hinnassa oli senttejä mukana, niin annettu hinta pyöristettiin lähimpänä 

olevaan kokonaislukuun (liite 16). 

Hinnoittelutunnilla työparit valittiin siten, että toisella parilla oli jo aikaisempaa kokemusta 

tabletin käytöstä. Luokanopettaja avusti parien valinnassa. Työparien valinta onnistui tällä 

kerralla paremmin ensimmäiseen tutkimuskertaan verrattuna. Hinnoittelussa yhteistyö näkyi 

työhön motivoitumisena, sitoutumisena, keskusteluna ja yhteisenä pohdintana tuotteelle an-

nettavista hinnoista.  

Hinnoittelutunnilla tehtiin myös tuotemainoksia jostakin hinnoitellusta tuotteesta. Kaikki ei-

vät ehtineet tehdä tuotemainosta, sillä aika loppui kesken. Yksi ryhmä käytti hinnoitteluteh-

tävässä mainoslehtisiä apuna.  

Kauppojen rakentaminen jäi kauppaleikkitunnin alkuun. Luokanopettaja jakoi kaupparyh-

mät. Jokaiseen kaupparyhmään meni yksi viime kerralla kauppiaana ollut henkilö. Ryhmien 

kokoonpanot olivat kolme viiden hengen ryhmää ja yksi neljän hengen ryhmä. Ryhmät ra-

kensivat neljä kauppaa: OLS kauppa, Ale, SIVA ja R kioski.  

http://www.google.fi/
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Pulpettien järjestäminen, tuotteiden esille laittaminen ja kaupan nimen keksiminen tapahtui-

vat ryhmänä yhdessä toimien. Ryhmän jäsenten toiminta oli hyvin tasa-arvoista, joistakin 

ryhmistä erottuivat ryhmän aktiiviset tekijät, jotka ottivat reippaasti tehtävän hoitaakseen. 

Jokaisessa ryhmässä oli myös hiljaisempia henkilöitä, jotka eivät tuoneet itseään esille, 

mutta tekivät töitä.    

Tuotteiden järjestämistä johonkin tiettyyn järjestykseen ei ollut ymmärretty, sillä sitä ei 

osattu kertoa kysyttäessä. Yksi ryhmä oli laittanut maitotuotteet vierekkäin ja toiselle ryh-

mälle järjestelyperuste oli ollut tuotteiden näkyvyys kuluttajalle.  

Kauppaleikkitunnin ohjeistus oli liian kiireinen ajanpuutteen takia, sillä ensimmäiselle tun-

nille suunniteltu kauppojen rakentaminen jäi toiselle kauppaleikkitunnille. Kauppaleikkitun-

nilla osattiin leikkiä peruskauppaleikkiä, mutta ostoslistan täyttäminen kuluttajatehtävien ja 

hintavertailujen kanssa oli liian haastava yhdistelmä monelle oppilaalle ja ei toiminut kaup-

paleikissä toivotulla tavalla.  

Jokaiseen ryhmään meni yksi edellisellä kerralla kauppiaana ollut henkilö ja jokaisesta ryh-

mästä valittiin luokanopettajan avustuksella kaksi uutta kauppiasta tulevaan leikkiin. Kaup-

piaan toimintaohjetta ei hyödynnetty kuin pohjakassan ja loppurahojen merkitsemiseen sekä 

toimintaohjelapussa olevan kauppojen myynnin laskemisessa (liite 7). Kauppiaat tekivät 

kauppakuitteja ostoksista. Kuluttajat tarvitsivat opastusta ostoslistan täyttämisessä. Osalle 

kuluttajista ostoslistan täyttäminen onnistui omatoimisesti. Kuluttajan toimintaohjetta ei 

hyödynnetty leikin aikana. Kuluttajan toimintaohjeet olivat luokan edessä ja niitä sai hyö-

dyntää halutessaan. Peruskauppaleikki oli hyvin omatoimista, mutta ostoslistan täyttämi-

sessä oppilaat tarvitsivat opettajien apua. Tutkiva opettaja auttoi oppilaita kyselemällä, oh-

jeistamalla ja palautetta antaen.  

Tutkiva opettaja antoi tilaa oppilaiden omalle ajattelulle, mutta kuluttajan tehtäviin kuuluva 

ostoslistan tekeminen oli osalle hyvin haastava tehtävä ja tehtävästä suoriutumisessa tarvit-

tiin opastusta ja ohjeistusta. Toisella tutkimuskerralla lasten tekeminen oli motivoitunutta ja 

tavoitesuuntautunutta. Tähän vaikuttivat onnistunut alkuohjeistus ja kauppaleikin rakenne 

oli jo entuudestaan ryhmälle tuttua edellisestä tutkimuskerrasta. Ostoslistalappujen täyttämi-

sestä piti muistuttaa.  

Yhteistyön tekeminen näkyi hinnoittelutunnilla kaikkien osallistumisena, yhteisenä keskus-

teluna annettavista hinnoista, kauppojen yhteisenä rakentamisena ja asioista pohtimisena. 
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Yhteistyössä lapset jakoivat tietoa keskenään. Yhteistyö näkyi kauppaleikissä kauppiaiden 

kesken kaupan pohjakassan, loppukassan ja myynnin yhteisenä laskemisena sekä tuotteen 

ostotilanteessa kauppiaan ja kuluttajan välisenä kaupan käyntiin liittyvänä kommunikointina 

ja tietojen jakamisena. 

Loppuyhteenvedolle ei jäänyt tarpeeksi aikaa. Lapset pohtivat kauppojen tuloksiin vaikutta-

via tekijöitä ja ymmärsivät, että kalliimpien tuotteiden myyminen tuotti kaupalle enemmän 

rahaa kassaan. Kauppaleikin lopuksi yhteisen siivouksen jälkeen oppilaat täyttivät ryhmä-

työn itsearviointilomakkeen (liite 10).   
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Taulukko 4.  Ensimmäisen design-syklin kehittämiskohteiden (6.1.3) toteutuminen  

Muutokset Toimi Ei toimi-

nut 

Kommentit 

1. Tabletin käytön opastus x   

2. Hinnoitteluesimerkin yh-

teinen läpikäynti 

x   

3. Vertaisoppiminen hinnoit-

telutehtävässä 

x   

4. Hinnoittelussa tavoite x   

5. Mainoslehtisten hyödyntä-

minen tuotemainoksissa 

 x Mainoslehtisiä ei käytetty tuotemai-

noksissa, koska sitä ei ehditty oh-

jeistaa. 

6. Neljän kaupan rakentami-

nen  kahdeksan kauppiasta 

x   

7. Luokitteluperuste tuottei-

den sijoittamisessa myynti-

pöydälle 

 x Luokitteluperustetta ei kysytä ryh-

miltä jatkossa. 

8. Kauppiaan ja kuluttajan 

toimintaohjeiden läpikäynti 

 x Toimintaohjeet käytiin läpi liian kii-

reellä (ajankäyttö). 

9. Kauppiaan oma kassapiste x   

10. Rahakukkarot kuluttajille x   

11. Kauppakuittien ja ostos-

listojen pienentäminen 

x   

12. Kuluttajatehtävät integ-

roidaan ostoslistoihin 

x   

13. Hintavertailun tekeminen   x Hintavertailu siirtyy ylöspäin eriyt-

täväksi tehtäväksi. 

14. Kauppaleikin yhteinen 

loppupohdinta: paljonko kas-

soihin oli tullut rahaa kauppa-

leikissä? 

x  Kassojen tulosten laskeminen moti-

voi lapsia, mutta aiheutti samalla 

kilpailuhenkisyyttä. 

15. Ryhmätyön itsearviointi-

kaavakkeen suunnittelu ja 

täyttäminen 

x  Ryhmätyön tekeminen onnistui pa-

remmin verrattuna ensimmäiseen 

tutkimuskertaan. Oppilaat olivat jo 

aiemmin tehneet itsearviointia.  

Taulukossa 4 on esitettynä ensimmäisen tutkimuskerran perusteella kehitettyjen, toisella tut-

kimuskerralla toteutettujen ja testattujen kehittämiskohteiden toimivuus kauppaleikin eli de-

signin käytön sujuvuuden ja sen avulla opittavien tietojen ja taitojen kannalta. Taulukosta 

nähdään, että 11/15 eli 73 % tehdyistä design-muutoksista toimi. Mainosten hyödyntäminen 

tuotemainoksissa, luokitteluperusteen antaminen tuotteiden sijoittelussa myyntipöydille, 

kauppiaan ja kuluttajan toimintaohjeiden läpikäynti ja hintavertailun tekeminen eivät olleet 
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kauppaleikin aikana toimineet ja niiden toimivuutta kehitetään ja parannetaan seuraavalle 

tutkimuskerralle. 

Yhteistyön tekemisen harjoittelun tärkeys nousi esille ensimmäisen design-syklin analyysin 

tuloksissa, jonka pohjalta tutkiva opettaja suunnitteli ryhmätyön itsearviointikaavakkeen 

(liite 10). Ryhmätyön itsearviointien tulokset ovat esitettynä ryhmäkohtaisesti taulukoissa 

5–8. Ryhmäkohtaisten ryhmätyön itsearvioinnin tulosten koostaminen helpottaa ja auttaa 

opettajaa ryhmätyön suunnittelussa, toteutuksessa, ryhmien kokoonpanojen muodostami-

sessa ja ryhmien toiminnan arvioinnissa, mikä toimii yhteisöllisen ongelmanratkaisun toteu-

tumisen ja arvioinnin työkaluna. 

Taulukko 5.  Kaupparyhmien toiminnan ymmärryksen itsearviointi toisella tutkimuskerralla 

 

Taulukossa 5 on esitettynä kaupparyhmien: OLSkauppa, Rkioski, Siva ja Ale toiminnan ja 

tehtävistä suoriutumisen ryhmäkohtaista itsearviointia. Tuloksista selviää, että OLS-

kauppa:n, Siva:n ja Ale:n ryhmäläiset tiesivät, mitä heidän tehtäviä heidän tuli ryhmässä 

tehdä. Rkioski:n ryhmäläisistä vain puolet ryhmästä tiesi, mitä heidän ryhmänä tuli tehdä.  
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Taulukko 6.  Kaupparyhmien keskinäisen yhteisymmärryksen rakentuminen 

 

Taulukossa 6 on esitettynä ryhmäkohtainen yhteisymmärryksen ja sosiaalisten suhteiden ra-

kentuminen. Taulukosta voidaan nähdä, että Ale–ryhmän jäsenien sosiaalinen kanssakäynti 

oli kaikkein luontevinta. Siva–ryhmässä mielipiteet jakautuivat eniten, mikä viittaa siihen, 

että ryhmässä keskinäisen yhteisymmärryksen rakentumisessa oli eniten haastetta.  

Taulukko 7.  Kaupparyhmien keskinäisen kommunikaation ja tiedon jakamisen itsearviointi 

 

Taulukossa 7 on esitettynä kaupparyhmän keskinäisen kommunikaation ja tiedon jakamisen 

itsearvioinnin tulokset. Taulukosta nähdään, että Ale- ja OLS -kaupparyhmissä kaikki ryh-

mäläiset ottivat toisten mielipiteet huomioon työskentelyn aikana, mikä on yhteisöllisen on-
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gelmanratkaisun avaintekijä. Kaikissa kaupparyhmissä ainakin 60 % ryhmäläisistä otti tois-

ten mielipiteet huomioon työskentelyn aikana, mikä on positiivinen tulos yhteisöllisen on-

gelmanratkaisun toteutumisen näkökulmasta.  

Taulukko 8.  Kauppaleikissä tarvittavien tietojen ja taitojen itsearviointi 

 

Taulukossa 8 on esitettynä kauppaleikissä tarvittavien taitojen itsearvioinnin tulokset. Tau-

lukosta nähdään, että eniten vastauksia sai yhteistyötaito, joka viittaa yhteisöllisen ongel-

manratkaisun toteutumiseen kauppaleikissä. Lisäksi lapset pitivät laskutaitoa seuraavaksi 

tärkeimpänä taitona, joka viittaa siihen, että kauppaleikin aikana harjoiteltiin matematiikan 

tunneilla opittujen tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön. Seitsemässä itsearviointilo-

makkeessa tehtävään ei ollut vastattu mitään tai kirjoitettu: ei mitään, mikä viittaa siihen, 

että kysymystä ei ollut ymmärretty. 10,5 % vastanneista piti yhteistyötä taitona, jossa oli 

hyvä. 

6.2.2 Matemaattinen tieto kehitetyssä kauppaleikissä 

Lasten hinnoittelutunnilla antamat elintarvikkeiden hinnat toisella tutkimuskerralla on esi-

tettynä liitteessä 16. Annetut hinnat ovat suurimmaksi osaksi 0–10 € välillä ja ovat täten 

realistisia ja hinnoittelun apuna käytetyn elintarvikkeiden hintataulukon hintaluokassa. Suu-

ria hintoja (≥ 10 €) oli annettu 6 kpl, joka on selvästi vähemmän verrattuna edelliseen tut-

kimuskertaan (21 kpl). Oppilaat osasivat hinnan symbolisen merkinnän ja käyttivät hintojen 

merkitsemisessä € -merkkiä.     

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mitä taitoja kauppaleikin eri tehtävien tekemisessä 

tarvittiin?

Annettujen vastausten

lkm
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Tuotemainoksia tehtiin 8 kpl, joista seitsemän mainosta sisälsi tuotteiden hintatietoutta. Yksi 

mainos sisälsi tuotteen nimen ja hinnan. Viidessä mainoksessa oli tuotteen nimi, kuva ja 

hinta esitettynä. Yksi mainos sisälsi sekä vanhan, että uuden alennetun hinnan.  

Taulukko 9.  Kauppakuittien matemaattiset merkinnät toisella tutkimuskerralla 

 

Matemaattista tietoa sisältäviä kauppakuitteja palautettiin yhteensä 26 kpl. Taulukossa 9 on 

esitettynä kauppakuittien matemaattiset merkinnät. Saatu raha ja vaihtorahat oli oikein las-

kettu 58 % kauppakuiteista. Vaihtorahojen merkitystä ei ollut ymmärretty kolmessa kuitti-

lapussa 12 %, sillä saatu raha on sama kuin ostettujen tuotteiden hinta, mutta kauppakuittei-

hin vaihtorahojen kohdalle oli merkitty euroja. 

0% 20% 40% 60% 80%

Vaihtorahojen merkitys epäselvä

Saatu raha ja vaihtorahat
laskettu oikein

Tuotteen nimi, hinta, saatu raha
ja vaihtorahat merkittynä

Tuotteen nimi ja hinta
merkittynä

Tuotteen nimi, saatu raha ja
vaihtorahat merkittynä

Kauppakuittien määrä
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Taulukko 10.  Ostoslistojen matemaattiset merkinnät toisella tutkimuskerralla 

 

Kuluttajien ostoslistoja palautettiin yhteensä 12 kpl, joista 11 kpl sisälsivät matemaattista 

tietoa. Taulukossa 10 on esitettynä ostoslistojen matemaattiset merkinnät. Ostoslistoissa oli 

merkittynä: paljonko kuluttajilla oli rahaa käytettävissä ostosten tekemiseen, ostettujen tuot-

teiden hinnat, hintavertailu: yhden ostettavan tuotteen kallein ja halvin hinta, saatu raha, an-

netut vaihtorahat, laskutoimituksen merkitseminen ja laskeminen ostoslistan valmiiseen las-

kukaavapohjaan (liite 4). Ostettavat tuotteet vastaavat kuluttajatehtäviin viidellä kuluttajalla. 

Hintavertailu ja rahaa jää laskutoimitus oli laskettu oikein 58 % palautetuista ostoslistoista. 

Hintavertailu oli merkittynä 75 % palautetuista ostoslistoista.    

Taulukko 11.  Kauppojen myynnin laskeminen toisella tutkimuskerralla   

 Kauppias 1 Kauppias 2 Kauppias 3 Kauppias 4 

Pohjakassa 90 € 95 € 90 € - 

Kassa lopuksi 241 € 283 € 240 € - 

Laskutoimitus 241 € - 90 € = 

199 € 

283 € - 95 € = 

187 € 

240 € - 90 € = 

150 €  

- 

Myynti - - - - 

Taulukossa 11 on esitettynä kauppiaan toimintaohjelapun lopussa olevan kaupan tekemän 

myynnin laskeminen. Kassan rahamäärä aluksi eli pohjakassa 95 € oli laskettu ja merkitty 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ostettavat tuotteet ja hinta
merkittynä

Rahaa käytössä ja hintavertailu
merkittynä

Rahaa käytössä, ostettavat tuotteet,
hintavertailu, hinnat merkittynä ja

rahaa jää laskutoimitus oikein laskettu

Hintavertailu: ostettavan tuotteen
halvin ja kallein hinta merkittynä

Ostettavat tuotteet vastaavat
kuluttajatehtäviin

Ostoslistojen määrä
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oikein yhdessä kauppiaan toimintaohjelapussa. Kolme kauppaa palautti vain yhden kauppi-

aan toimintaohjelapun, mihin olivat laskeneet kaupan myynnin kauppaleikin aikana. Yksi 

kaupoista ei ollut tehnyt kaupan rahalaskuja toimintaohjelappuun. Laskutoimitus oli oikein 

laskettu vain yhdessä kauppiaan tekemässä toimintaohjelapussa, mikä kertoo siitä, että lu-

kualueella 0–1000 sisältävissä laskutoimituksissa tarvitaan allekkainlaskutaitoa. 

Matemaattisen tiedon eteenpäin kehittymisestä kauppaleikissä kertovat hinnoittelun realisti-

sempi hintataso ensimmäiseen design-sykliin verrattuna, suuria hintoja (≥ 10 €) annettiin 

71 % vähemmän ensimmäiseen tutkimuskertaan verrattuna. Kuluttajatehtävän mukaisia os-

toksia tehtiin 41 %, joka kertoo kuluttajatehtävien integroinnin toimivuudesta ostoslistaan, 

mutta myös kuluttajatehtävien haastavasta vaikeustasosta. Peruslaskutoimitusten harjoitte-

lun tuloksista (kauppakuitit 58 % ja ostoslistat 58 %) yli puolet oli oikein laskettu, joka viit-

taa tehtävien oikeaan suuntaan kehittyneestä taitotasosta, paremmasta työhön keskittymistä 

sekä annetun ohjeistuksen ja oppimisen tuen toimivuuden eteenpäin kehittymisestä. 

6.2.3 Kehitetyn kauppaleikin jatkokehittämiskohteet 

Toisen design-syklin analyysin perusteella esille nousi seitsemän jatkokehittämiskohdetta. 

Seuraavaksi esittelen jatkokehittämiskohteet, miksi niihin päädyttiin ja millaisia konkreetti-

sia muutoksia ja ratkaisuja tehtiin kolmannelle tutkimuskerralle. 

1. Mainoslehtisten hyödyntäminen tuotemainoksissa (tuotekuvien/hintojen leikkaaminen 

ja liimaaminen). 

Mainoslehtisiä ei hyödynnetty tuotemainoksissa toisella tutkimuskerralla, koska ohjeista-

mista ei ehditty ottaa ollenkaan. 

2. Kauppaleikkitunnilla käydään kauppiaan ja kuluttajan toimintaohjeet yhteisesti läpi en-

nen kauppaleikin alkamista ja edellisillä tutkimuskerroilla mukana olleet kauppiaan ja 

kuluttajan toimintaohjelaput jätetään kokonaan pois kauppaleikistä.  

Kauppaleikkitunnin ohjeistus oli liian kiireinen ajanpuutteen takia, sillä ensimmäiselle tun-

nille suunniteltu kauppojen rakentaminen jäi ruokailun vuoksi toisen kauppaleikkitunnin al-

kuun. Vapaehtoisina olleita kuluttajan toimintaohjelappuja ei hyödynnetty. Kauppiaat käyt-

tivät toimintaohjelappua vain pohjakassan ja kaupan myynnin laskemisessa toimintaohjeen 

valmiiseen laskukaavapohjaan (liite 7). Toimintaohjelappuja olisi pitänyt jotenkin selventää 
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ja yksinkertaistaa, että ne olisivat olleet toimivia lapsille. Esimerkiksi olisi voitu tehdä toi-

mintaohjeet vaihe vaiheelta yhdessä lasten kanssa, ennen varsinaista kauppaleikkiä. Tähän 

ei tutkimuksessa ollut kuitenkaan mahdollisuutta ajanpuutteen takia. 

3. Kuluttajatehtävien muokkausta ostoslistoihin: toinen kuluttajatehtävä kokonaan pois 

sekä kuluttajatehtävistä viljatuote (ei ymmärretty) ja leipomistuote (liian vähän leipo-

mistuotepakkauksia) jätetään pois. Terveellinen välipalatuote otetaan poistettujen tilalle. 

Ostoslistan täyttäminen kuluttajatehtävineen oli osalle hyvin haastava yhdistelmä. Osa lap-

sista ei ymmärtänyt viljatuote käsitettä ja leipomistuotepakkauksia oli kauppaleikissä liian 

vähän kuluttajatehtäviin nähden. Poistettujen tilalle otetaan terveellinen välipalatuote, joka 

on lasten jokapäiväiseen arkeen kuuluva kuluttajatehtävä. 

4. Eriytetyt ostoslistat: keskitasoinen ja haastavampi versio, mikä mahdollistaa kuluttajan 

roolissa olevan lapsen oman osaamis- ja taitotason itsearviointia tehtävien valinnassa. 

Ostoslistan (liite 4) hintavertailua ei ymmärretty oikein, joka voi johtua osittain puutteelli-

sesta tehtävän ohjeistuksen antamisesta, mutta myös tehtävän vaikeustasosta. Tehtävä oli 

monelle liian haastava, siihen olisi tarvittu enemmän opastusta ja ohjausta. Itsenäisesti hin-

tavertailun tekeminen ei onnistunut, joten ostoslistojen eriyttäminen, keskitasoiseen ja haas-

tavampaan versioon, on toisen tutkimuskerran analyysin perusteella perusteltua. Tällöin 

lapsi saa itse valita oman taitotasonsa mukaiset tehtävät, jolloin tehtävien tekeminen on mie-

lekästä ja motivoivaa (oppimisen itsesäätely). 

5. Keskitason ostoslista sisältää kuluttajan kuluttajatehtävän ja ostosten suunnittelun ja os-

tosten yhteishinnan laskemisen. Haastavammassa eriytetyssä ostoslistassa kuluttaja te-

kee hintavertailua yhdestä kuluttajatehtävän mukaisesta tuotteesta, merkkaamalla ostet-

tavan tuotteen halvimman ja kalleimman hinnan ostoslistaan. 

Hintavertailun tekeminen oli haasteellinen tehtävä toisen design –syklin analyysin perus-

teella. Hintavertailu tulee olemaan ylöspäin eriyttävä tehtävä haastavammassa ostoslistassa, 

jonka kuluttaja saa itse valita tehtäväkseen. Tässäkin opettajan oppilaantuntemus on avain-

asemassa, jolloin hän voi ohjata taitavaa lasta ottamaan haastavamman ostoslistan. 

6. Kauppaleikissä noin 15 min kuluttua kauppaleikin alkamisesta vaihdetaan äänimerkistä 

kauppiaita, jolloin mahdollisimman moni voi toimia leikissä kauppiaan roolissa. Toiselle 

tutkimuskerralle suunniteltua kauppiaiden vaihtoa ei ehditty toteuttaa.  
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Toinen kauppaleikkitunti jäi varsinaisen kauppaleikin osalta lyhyeksi, koska ensimmäiselle 

tuotteiden hinnoittelutunnille suunniteltu kauppojen rakentaminen jäi toisen kauppaleikki-

tunnin alkuun. Täten leikissä ei ehditty suorittaa kauppiaiden vaihtoa, jonka toteuttaminen 

jää kolmannelle tutkimuskerralle. Kauppiaiden vaihto leikin aikana on tärkeää, jotta kaikki 

saavat toimia leikissä myös kauppiaan roolissa.  

7. Kauppiaiden rahalaskut tehtävälappu (liite 11), jossa pohjakassan laskemiselle helpo-

tettu laskukaava ja lopussa ruudukko kassaan tulleen rahamäärän laskemiselle allekkain. 

Tarve ilmeni tehtävän kohdalla ensimmäisellä ja toisella tutkimuskerralla. Toisella tut-

kimuskerralla selvisi myös, että oppilaat olivat juuri oppineet allekkainlaskun uutena 

asiana matematiikassa. Uutta opittua laskutaitoa voidaan täten hyödyntää ja harjoitella 

seuraavalla tutkimuskerralla kauppaleikissä.  

Kauppiaiden toimintaohjeissa (liite 7) oleva kauppojen myynnin laskeminen oli hyvin haas-

teellista ensimmäisellä ja toisella tutkimuskerralla, koska laskussa olisi tarvittu allekkainlas-

kupohjaa suurien lukujen (0–500) vähennyslaskussa. Ensimmäisen ja toisen design –syklin 

perusteella helpotetulle ja erilliselle kauppiaan rahalaskut tehtävälapulle oli tarvetta, sillä 

sekä pohjakassan että kauppojen tekemien tulosten laskemisessa tapahtui virheitä ja laskuja 

ei osattu omatoimisesti laskea. Täten pohjakassan laskemista varten tehty laskukaava (liite 

11) auttaa paremmin hahmottamaan pohjakassan laskemista ja ohjaa oikean tuloksen saa-

mista. Laskukaavassa jokaiselle pohjakassan rahalle on oma paikka, jolloin laskijan on vain 

merkittävä jokainen pohjakassan raha laskukaavaan ja suoritettava kaavassa valmiiksi mer-

kitty yhteenlasku. Allekkainlaskulle on kauppiaan rahalaskut monisteessa (liite 11) oma ruu-

dukkonsa, mikä myös auttaa ja helpottaa kauppiasta laskemaan leikin aikana kassaan tulleen 

rahamäärän. Allekkainlaskupohjalla selvennetään ja mahdollistetaan laskemista laskutoimi-

tuksissa, joissa tehdään kymmenylityksiä ja lainauksia. Allekkainlaskupohjan ruudukossa 

on valmiiksi merkitty vähennyslaskua kuvaava miinusmerkki, joka myös selkeyttää ja hel-

pottaa oikean laskutoimituksen tekemistä. 

6.3 Kolmas design-sykli 

Toisen design-syklin analyysin tulokset toimivat pohjana kolmannelle ja viimeiselle design-

syklille. Toisen design-syklin tulosten perusteella tehdyt jatkokehittämiskohteet toimivat 

kolmannen design-syklin havainnoitavina avaintekijöinä. Toimivatko toisen design-syklin 
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aikana tehdyt jatkokehittämiskohteet käytännössä? Kolmannen design-syklin tulokset esite-

tään jatkokehitetyn kauppaleikin toteutuksen ja matemaattisen tiedon jatkokehitetyssä kaup-

paleikissä näkökulmista. 

6.3.1 Jatkokehitetyn kauppaleikin toteutus 

Kolmas kauppaleikin tutkimuskerta toteutettiin 17.4.2015 rinnakkaiskakkosluokassa. Tutki-

muskerralle osallistui 21 oppilasta. Hinnoittelutunnin orientaatiossa lapset osoittivat, että 

ymmärsivät tuotteen hinnan merkityksen ja matemaattisen merkitsemisen (liite 17). Tutkiva 

opettaja näytti ja ohjeisti dokumenttikameran avulla tabletin käytön, oikealle sivustolle me-

nemisen, miten sivustolla olevaa taulukkoa luetaan eli miten siitä löydetään tuotteiden hin-

toja ja miten niitä voidaan hyödyntää tulevassa hinnoittelutehtävässä. Tutkiva opettaja opasti 

taulukon käyttöä esimerkkien avulla (liite 17). Täten hinnoittelutehtävän ohjeistus oli selkeä 

ja monipuolinen.  

Tutkiva opettaja jakoi työparit siten, että toisella oli aiempaa kokemusta tabletin käytöstä. 

Lapset ymmärsivät orientaation ja ohjeistuksen perusteella tehtävänannon ja lähtivät itsenäi-

sesti tekemään hinnoittelutehtävää. Lapset oivalsivat tiedon etsimisen internetistä. Työparit 

tekivät yhteistyötä sivustolle menemisessä keskustellen ja työtehtäviä jakaen. Hinnoittelun 

työnjaossa toinen pareista käytti vuorollaan tablettia ja toinen kirjoitti ja laittoi tuotteisiin 

hintalappuja. Samanaikainen tabletin käyttö oli myös mahdollista.   

Lapset käyttivät taulukkoa (liite 12) hinnoittelun tukena siten, että katsoivat hintataulukosta 

tuotteelle suuntaa antavan hinnan ja pyöristivät sen kokonaisiksi euroiksi. Lapset hinnoitte-

livat aktiivisesti ja keskittyneesti tuotteita. Tutkiva opettaja ja luokanopettaja kiertelivät pa-

rien luona kyselemässä ja auttamassa. Lapset huomasivat, että kaikille tuotteille ei löytynyt 

hintatietoa taulukosta esimerkiksi kuivahiivalle ja omenalle (liite 17). Tällöin lapset katsoi-

vat jonkun toisen hedelmän hinnan ja sovelsivat antamaansa hintaa siihen. Yhteistä asioista 

pohdintaa esiintyi paljon. Tietoa jaettiin avoimesti myös työparien kesken. Kaikki ryhmät 

hyödynsivät hinnoittelutehtävässä elintarvikkeiden hintataulukon (liite 12) tietoja, joka ker-

toi tutkivalle opettajalle, että tunnin alkuohjeistus oli riittävä, johdonmukainen ja selkeä.  

Hinnoittelutunnilla hinnoittelutehtävää tehtiin keskittyneesti pitkään ja tuotemainoksia alet-

tiin tehdä vasta tunnin loppupuolella. Tutkiva opettaja ohjeisti tekemään tuotemainoksen 
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jostakin parin hinnoittelemasta tuotteesta. Kaupparyhmät muodostettiin yhteistyössä luokan-

opettajan kanssa. Kaupparyhmien kokoonpanot olivat: SEKAMARKET neljä, TEXAS viisi, 

K JÄTTI MARKET kuusi ja Halvat Hinnat kuusi lasta. Kaupan rakentaminen ryhmissä ta-

pahtui kuten edellisillä tutkimuskerroilla. Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kaupan raken-

tamiseen ja kaupan nimen valintaan. Ryhmien toiminnassa ei ollut konflikteja.  

Toisen tunnin aluksi tutkiva opettaja oli tehnyt alkuvalmisteluja: rahalaskulaput (liite 11) 

kiinnitettyinä kassoihin, pohjakassan 95 € (seteleinä ja kolikkoina) sekä kauppiaan nimikyl-

tin ja kauppakuittien laittaminen valmiiksi kaikkiin kassoihin. Tutkiva opettaja kävi tunnin 

alussa kauppiaiden ja kuluttajien tehtävät ja kauppaleikin aikana täytettävien lappujen: kaup-

pakuitit (kauppiaat) ja ostoslistat: haastavampi ja keskitaso (kuluttajat) tekemisen läpi. An-

nettu ohjeistus oli selvästi yksityiskohtaisempi aiempiin tutkimuskertoihin verrattuna. Oh-

jeistuksessa tuli paljon asiaa lapsille kerralla, joten ohjeistuksen ymmärtämisessä ja sisäistä-

misessä oli haastetta, mutta lapset jaksoivat kuunnella ja keskittyä koko ohjeistuksen ajan 

(liite 17). Ohjeistuksessa käytiin läpi kauppaleikissä tarvittavia käsitteitä: vaihtorahat, yh-

teishinta, käytettävä rahamäärä ja hintavertailu. Alkuorientaation vaikutus näkyi siten, että 

kauppiaan ja kuluttajan tehtäviin osattiin tarttua omatoimisesti ja keskittyen. Lapset olivat 

motivoituneita ja innostuneita kauppaleikistä ja leikin kulku oli hallittua.  

Lapset valitsivat itsenäisesti ryhmän sisällä kauppaleikin ensimmäiset kauppiaat. Tutkiva 

opettaja kävi jokaisen ryhmän luona varmistamassa asian ja ohjasi loput ryhmän jäsenet luo-

kan etuosaan kuluttajan tehtäviin. Roolien jakaminen oli hyvin neutraalia, eikä aiheuttanut 

aiempiin tutkimuskertoihin verrattuna pieniä konfliktitilanteita. Toinen poikkeavuus aiem-

piin tutkimuskertoihin nähden oli se, että jokainen ryhmän jäsen sai toimia leikissä myös 

kauppiaan roolissa. Tämän mahdollisti kauppiaiden vaihdon suorittaminen kahdesti leikin 

aikana (liite 17). Tilanteessa edellinen kauppias ei opastanut uutta kauppiasta, vaan vaihto 

tapahtui ilman tietojen vaihtoa. Luokanopettaja opasti uutta kauppiasta kauppiaiden vaihto-

tilanteessa. Kauppiaat toimivat roolissaan n. 10 min, jonka jälkeen oli kauppiaiden vaihto. 

Luokanopettaja neuvoi kauppaleikin alussa kauppiaita pohjakassan laskemisessa. Kassan-

hoito ja kauppakuittien kirjoittaminen sujui kauppiailta omatoimisesti. 

Kauppaleikin alussa kuluttajat hakivat rahapussit (20 €), ostoskassin ja valitsivat ostoslistan, 

jonka kuluttajatehtävän mukaisesti alkoivat suunnitella ostoksia ostoslistaan. Ostoslistaa 

täytettiin ennen ostoksia ja/tai ostosten lomassa. Neuvoa ostoslistan täyttämiseen kysyttiin 

tarvittaessa opettajilta. Ostosten jälkeen kuluttajat palauttivat täytetyn ostoslistan ja ostetut 
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tuotteet luokan etuosaan. Tämän jälkeen he ottivat uuden ostoslistan ja alkoivat suunnitella 

uudelleen ostoksia. Vaihtoehtoisesti kuluttaja sai vapaasti tehdä ostoksia jäljellä olevilla ra-

hoillaan. Kauppiaiden vaihdossa uudet kuluttajat kyselivät ohjeita opettajilta.  

Kauppaleikin lopuksi opettajat ohjeistivat kauppiaiden rahalaskujen (liite 11) tekemisessä ja 

kauppaleikin tavaroiden yhteiseen loppusiivoukseen. Loppuyhteenvetoa ei ehditty pitää, 

sillä kauppaleikkiä leikittiin tunnin viimeisille minuuteille saakka. Viimeiset kauppiaat las-

kivat kassoihin kiinnitetyt kauppiaan rahalaskut monisteen. Tämän jälkeen oli ruokailu, 

jonka jälkeen ennen välitunnille menoa lapset täyttivät ryhmätyön itsearviointilolomakkeen 

(liite 10). Tällä kerralla kauppojen loppukassojen laskeminen ei aiheuttanut kauppojen vä-

lillä kilpailua, eikä keskinäistä vertailua, mikä oli positiivinen asia. 

Luokanopettajan kommentti kauppaleikistä: 

”Tämä on nyt sinulla valmis paketti hyödynnettäväksi opettajana tulevassa luokassasi. Lei-

kissä toteutuivat kaikki elementit, mitä matikan opiskelussa tarvitaan.” 

Luokanopettaja halusi kauppaleikin lopuksi kopiot tehdyistä materiaaleista sekä kerätyt elin-

tarvikepakkaukset itselleen ja koululle, jotta he voivat vielä jatkaa kauppaleikkiä muulloin-

kin luokassa. Täten kauppaleikki integroituu luonnolliseksi osaksi koulun alkuopetuksen 

opetuskäytänteitä, mikä on kauppaleikin käyttöönoton ja kestävyyden kannalta tärkeää (De-

sign-Based Research Collective, 2003).  
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Taulukko 12.  Toisen design-syklin jatkokehittämiskohteiden (6.2.3) toteutu-

minen  

Muutokset Toimi Ei toimi-

nut 

Kommentit 

1. Mainoslehtisten hyödyntä-

minen tuotemainoksissa 

x  Tuotemainosten hyödyntämisestä 

annettiin ohjeet hinnoittelutunnin 

alussa. 

2. Kauppiaan ja kuluttajan toi-

mintaohjeiden yhteinen oh-

jeistus 

x  Toimintaohjeiden läpikäynti sel-

keytti leikkitilannetta, joka näkyi 

leikin aikana omatoimisuutena ja 

leikkiin keskittymisenä.  

3. Kuluttajatehtävien muok-

kaus ostoslistoihin 

x  75 % kuluttajista osasi tehdä kulut-

tajatehtävän mukaisia ostoksia.  

4. Eriytetyt ostoslistat x  Ostoslistan täyttämisessä oli vä-

hemmän epäselvyyksiä. 

5. Haastava ja keskitasoinen 

ostoslista 

x x Vain yksi kuluttaja teki haastavam-

man ostoslistan ostettavan tuotteen 

hintavertailun. Haastava ostoslista 

ei motivoinut ylöspäin eriyttävänä 

tehtävänä.  

6. Kauppiaiden vaihto x  Kauppiaita vaihdettiin leikin aikana 

kaksi kertaa ja täten kaikki kauppa-

ryhmän saivat toimia leikissä kaup-

piaan roolissa. 

7. Kauppiaiden rahalaskuteh-

tävälappu 

x  Lapset osasivat laskea kauppiaan 

rahalaskut oikein.  

Taulukossa 12 on esitettynä toisen tutkimuskerran perusteella jatkokehitettyjen, kolmannella 

tutkimuskerralla toteutettujen ja testattujen jatkokehittämiskohteiden toimivuus kauppalei-

kin sujuvuuden ja sen avulla opittavien tietojen ja taitojen kannalta. Taulukosta voidaan 

nähdä, että vain haastavan ja keskitasoisen ostoslistan toimivuudessa oli jotakin pientä ke-

hitettävää ja loput toisen design-syklin aikana määritetyt jatkokehittämiskohteet toimivat 

kolmannen design-syklin aikana.  
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Ryhmätyön itsearviointien tulokset on esitettynä ryhmäkohtaisesti taulukoissa 13–16. Ryh-

mäkohtainen itsearviointi toimii opettajan työvälineenä ryhmän toimivuuden ja tiedon jaka-

misen havainnoinnissa ja analysoinnissa, mikä tukee yhteisöllisen ongelmanratkaisun teo-

riaa ja käytäntöä. Itsearviointilomakkeita palautettiin 20 kappaletta.      

Taulukko 13.  Kaupparyhmien toiminnan ymmärryksen itsearviointi toisella 

tutkimuskerralla 

 

Taulukosta 13 nähdään, että Halvat Hinnat -ryhmästä kaikki vastanneet tiesivät ryhmän teh-

tävät ja muissakin ryhmissä yli 70 % ryhmän jäsenistä tiesi ryhmän tehtävät.  

Taulukko 14.  Kaupparyhmien keskinäisen yhteisymmärryksen rakentuminen 
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Taulukosta 14 voidaan nähdä ryhmien keskinäisen yhteisymmärryksen ja sosiaalisten suh-

teiden rakentuminen kauppaleikin aikana. SEKAMARKET–ryhmän sosiaalinen kanssakäy-

minen oli luontevaa. Muissakin ryhmissä ainakin 60 % ryhmän jäsenistä tuli toimeen kaik-

kien ryhmän jäsenten kanssa. Kaupparyhmien kokoonpanot olivat täten toimivat.    

Taulukko 15.  Kaupparyhmien keskinäisen kommunikaation ja tiedon jakami-

sen itsearviointi 

 

Taulukossa 15 on esitettynä kaupparyhmien keskinäisen kommunikaation ja tiedon jakami-

sen itsearvioinnin tulokset. Taulukosta nähdään, että SEKAMARKET- ja Halvat Hinnat –

ryhmässä kaikki vastanneet ottivat toisten mielipiteet huomioon työskentelyn aikana, mikä 

on yhteisöllisen ongelmanratkaisun avaintekijä. Muissakin ryhmissä ainakin 80 % vastan-

neista ottivat toisten ryhmäläisten mielipiteet huomioon työskentelyssä, mikä on positiivista 

yhteisöllisen ongelmanratkaisun toteutumisen näkökulmasta. Tulosten perusteella kauppa-

ryhmien keskinäinen kommunikaatio ja tiedon jakaminen toimivat kauppaleikin aikana.  
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Taulukko 16.  Kauppaleikissä tarvittavien tietojen ja taitojen itsearviointi 

 

Taulukossa 16 on esitettynä kauppaleikissä tarvittavien taitojen itsearvioinnin tulokset. Tau-

lukosta nähdään, että eniten vastauksia sai matematiikka ja laskutaito. Täten kauppaleikissä 

käytettiin ja sovellettiin matemaattisia tietoja ja laskutaitoja. Yhteistyötaitojen merkitys jäi 

tässä taulukossa tulosten perusteella vähäiseksi, mutta aiemmat ryhmätyön itsearvioinnin 

tulokset viittaavat siihen, että yhteistyön tekeminen koettiin kauppaleikissä tärkeäksi ja se 

oli sujuvaa, joten yhteisöllisen ongelmanratkaisu toteutui kauppaleikin aikana. 5 % vastan-

neista oli mielestään matematiikassa oikein hyvä ja 20 % vastanneista oli mielestään hyvä 

kaikessa. 

6.3.2 Matemaattinen tieto jatkokehitetyssä kauppaleikissä 

Lasten hinnoittelutunnilla antamat elintarvikkeiden hinnat kolmannella tutkimuskerralla on 

esitettynä liitteessä 17. Annetut hinnat ovat suurimmaksi osaksi 1–3 € välillä ja ovat täten 

realistisia ja hinnoittelun apuna käytetyn elintarvikkeiden hintataulukon hintaluokassa. Si-

vuston hintataulukon käyttö näkyi hinnoitelluissa tuotteissa tällä tutkimuskerralla selvimmin 

annettujen hintojen realistisuudessa, esimerkiksi viidelletoista maitopurkille oli annettu 1 € 

hinta (sivuston: http://www.cdfin.info/inf.html elintarvikkeiden hintataulukko (liite 12) ka. 

1,06 € kevytmaito ja ka. 0,97 € rasvaton maito vuosina 2013–2015) ja kahdeksalle jugurtti-

purkille 1 € hinta (sivuston: http://www.cdfin.info/inf.html hintataulukko (liite 12) ka. 0,52 

€ jugurttipurkki vuosina 2013–2015). 4–9 € hintoja annettiin yhteensä 8 kpl ja suuria hintoja 
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(≥ 10 €) ei ollut annettu ollenkaan, mikä on selkeä ero verrattuna edellisiin tutkimuskertoi-

hin. Oppilaat osasivat hinnan symbolisen merkinnän ja käyttivät hintojen merkitsemisessä € 

-merkkiä. Yksi ryhmä oli merkinnyt hintalappuihin € -merkin hinnan etupuolelle. Parissa 

hintalapussa € -merkin kirjoittamisessa esiintyi peilikuvakirjoitusta. 

Taulukko 17.  Maidon hinnoittelun kehitys tutkimuskerroilla 1–3  

 

Taulukossa 17 on esitettynä maidon hinnoittelun kehitys tutkimuskertojen 1–3 aikana. Tau-

lukosta voidaan huomata, että ensimmäisellä tutkimuskerralla vain vähän yli puolet noin 53 

% annetuista maidon hinnoista oli 1 €. Toisella tutkimuskerralla noin 73 % annetuista mai-

don hinnoista oli 1 €. Kolmannella tutkimuskerralla noin 94 % annetuista maidon hinnoista 

oli 1 €. Tulos kertoo hinnoittelutehtävässä annettujen hintojen realistisesta kehityksestä, joka 

kertoo myös kauppaleikin matemaattisen tiedon kehityksestä design-syklien aikana. 

Tuotemainoksia palautettiin 9 kpl, joista seitsemän mainosta sisälsi tuotteiden hintatietoutta. 

Kahdessa tuotemainoksessa oli tuote esitettynä ilman hintaa. Viidessä mainoksessa oli tuote 

ja hinta esitettynä. Kahdessa mainoksessa osassa mainoksessa esiintyvistä tuotteista puuttui 

hinta: mainoksessa esitettynä kolme tuotetta, joista vain yhdessä oli hinta merkittynä; mai-

noksessa esitettynä 12 tuotetta, joista kahdessa ei ole hintaa merkittynä. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

t3 maidon hinnoittelu

t2 maidon hinnoittelu

t1 maidon hinnoittelu

1 € (annettujen hintojen lkm)

≥1 € ( annettujen hintojen lkm)
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Taulukko 18.  Kauppakuittien matemaattiset merkinnät kolmannella tutkimus-

kerralla 

 

Matemaattista hintatietoa sisältäviä kauppakuitteja palautettiin yhteensä 81 kpl. Taulukossa 

18 on merkittynä kauppakuittien sisältämät matemaattiset merkinnät. Taulukosta voidaan 

havaita, että yli 70 % kauppakuiteista sisälsi ostettujen tuotteiden hintatiedon ja vaihtoraho-

jen lasketun määrän. Merkityt vaihtorahat oli laskettu 65 % oikein.    

Taulukko 19.  Ostoslistojen matemaattiset merkinnät 

 

Kuluttajien matemaattista tietoa sisältäviä ostoslistoja palautettiin yhteensä 24 kappaletta. 

Taulukossa 19 on esitettynä ostoslistojen matemaattiset merkinnät. 71 % ostoslistojen ma-

temaattisista merkinnöistä sisälsi vain ostettavien tuotteiden hintatiedon ja käytössä olevan 
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rahamäärän. Rahaa jää laskutoimitus oli laskettuna vain 25 % ostoslistoista, joista se oli las-

kettu 17 % oikein. Kuluttajatehtävänmukaisia ostoksia oli merkitty 75 % palautetuista os-

toslistoista.  

Hinnoittelun tulokset olivat kehittyneet edelleen realistisempaan suuntaan. Sivuston käyttö 

hinnoissa näkyi aiempia tutkimuskertoja selvemmin. Peruslaskutoimitusten harjoittelun tu-

loksien kehitys oli eriävä kauppakuittien ja ostoslistojen välillä. Kauppakuittien laskuista 65 

% ja ostoslistojen laskuista 17 % oli oikein laskettu. Kauppakuittien tulos viittaa tehtävän 

oikeasta taitotasosta, työhön keskittymistä sekä annetun ohjeistuksen ja oppimisen tuen toi-

mivuudesta. Ostoslistoissa rahaa jää laskutoimitus oli laskettuna vain 25 % ostoslistoista. 

Tämä tulos oli selvästi heikompi verrattuna edelliseen design-sykliin. Tähän voi olla syynä 

sekä intensiivinen kauppaleikkitoiminta että toimintaa edeltävän ohjeistuksen laatu. 

Taulukko 20.  Kauppiaan rahalaskut 

 Kassa1 Kassa2 Kassa3 Kassa4 Kassa5 Kassa6 Kassa7 Kassa8 

Pohjakassa 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 116€ 119€ 137€ 

Kassa 

lopussa 

- 130€ 125€ 120€ 119€ - - - 

Laskutoimi-

tus 

127-

95=32 

130-

95=35 

125-

95=30 

120-

95=25 

119-

95=24 

116-

95=21 

119-

95=24 

137-

95=42 

Myynti 32€ 35€ 30€ 25€ 24€ 21€ 24€ 42€ 

Kauppiaan rahalaskuja palautettiin yhteensä kahdeksan kappaletta, joka oli kauppaleikissä 

olevien kassojen lukumäärä. Taulukossa 20 on esitettynä kauppiaan rahalaskujen tulokset. 

Kolmessa rahalaskut lapussa (1–3) oli pohjakassa kohtaan merkitty kassassa olleet rahat yk-

sittäin, laskettu ne yhteen laskukaavan mukaisesti ja saatu pohjakassaksi 95 € (oikea raha-

summa). Kaikissa kolmessa rahalaskut lapussa myynti oli laskettuna allekkainlaskulla oi-

kein. Kahdessa rahalaskut lapussa (4–5) oli pohjakassa kohtaan merkittynä vain pohjakassan 

rahojen yhteissumma 95 €. Kummassakin oli myös kassan rahamäärä lopussa merkittynä 

sekä kaupan myynti laskettuna allekkainlaskulla oikein. Kolmessa rahalaskut lapussa (6–8) 

pohjakassan paikalle oli merkitty kassan loppusumma. Kaikissa kolmessa lapussa kassan 

loppusumma oli merkitty allekkainlaskussa vähennettävän paikalle ja vähentäjänä oli oikea 

pohjakassa 95 €. Kaikissa kolmessa rahalaskut lapussa (6–8) allekkainlasku on tehty oikein. 

Kauppiaan rahalaskut tehtiin 100 % oikein ja lappu toimi täten perustellusti lasten taitotason 

mukaisena kauppaleikin kassan rahamäärän kasvun eli myynnin mittarina. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimiva pedagoginen oppimisympäristömalli, joka ke-

hittää arjessa ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä taitoja: matemaattista ongelmanratkai-

sua, tieto- ja viestintätekniikan hallintaa sekä yhteistyötaitoja. Tähän tarkoitukseen kehitet-

tiin pedagogisen roolipelin sisältävä kauppaleikki, jota lähdettiin kehittämään design-tutki-

muksena. Kauppaleikkiä kehitettiin design-tutkimuksessa kolmen design-syklin ajan, jonka 

jälkeen se jäädytettiin ja todettiin valmiiksi. Tulokset rakentuivat kolmen design-syklin ai-

neiston analyysien pohjalta. Kerätyn aineiston pohjalta tutkimuksen tulokset esitettiin jokai-

sen design-syklin kauppaleikin toteutuksen, kauppaleikin aikana ilmenneen matemaattisen 

tiedon ja kauppaleikin kehittämiskohteiden avulla. Seuraavaksi esittelen tutkimustulosten 

yhteenvedon aiemman tutkimuksen valossa eli miten tutkimustulokset vastasivat aiempaan 

teoriaan ja millaista uutta teoriaa tutkimustulosten kautta syntyi? 

Matemaattinen tieto eli käsitteellinen ja toimenpiteellinen tieto kehittyvät ongelmanratkai-

sussa, jossa tarvitaan matemaattisen tiedon soveltamista (Hiebert & Wearne, 2006; 

Voutsina, 2012; Barr, 1994). Tutkimuksen kauppaleikki toimi matemaattisen käsitteellisen 

ja toimenpiteellisen tiedon soveltamisen oppimisympäristönä, jossa ratkaistavia tehtäviä ja 

ongelmia sisällytettiin matematiikkaa, yrittäjyyskasvatusta ja tieto- ja viestintätekniikkaa si-

sältävään monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Kauppaleikin matemaattisen tiedon sovel-

tamisen tavoitteena oli saada selville, miten lasten yhteen- ja vähennyslaskutoimitukset ja 

perusaritmeettiset käsitteet muuttuvat ja kehittyvät ongelmanratkaisussa. Matemaattisen tie-

don kehittymistä tukevien pedagogisten mallien kehittämisessä on tärkeä ymmärtää ja ana-

lysoida matemaattisten tietojen välistä vuorovaikutusta ja erilaisten matemaattisten tietojen 

välisiä suhteita (Voutsina, 2012). Laskutoimintojen soveltaminen voi auttaa lapsia korjaa-

maan aiemmat väärinkäsitykset ja voi johtaa opitun käsitteen syvällisempään ymmärtämi-

seen. Toimenpiteellinen ja käsitteellinen tieto kehittyvät vuorovaikutuksessa molempiin 

suuntiin, jossa oikeanlainen ongelmanasettelu toimii oppimisprosessin lähtömekanismina. 

Kauppaleikissä opetusta ja tehtäviä kehitettiin perusaritmetiikan tietojen ja laskutaitojen 

vuorovaikutuksen toistoa tukeviksi, jolloin toimenpiteellisen ja käsitteellisen tiedon kehitty-

minen oli mahdollista.    

Ensimmäinen design-syklin tulosten perusteella kauppaleikkiä piti vielä kehittää matemaat-

tisen tiedon osalta, joka näkyi sekä hinnoittelutehtävän että kauppiaan ja kuluttajan mate-

maattisten tehtävien tuloksista. Tuloksissa oli vielä paljon (21 kpl) suuria hintoja (≥ 10 €) 
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sekä kauppakuittien, ostoslistojen laskutoimituksista selvästi alle puolet oli oikein laskettu 

ja kauppojen rahalaskuja ei pystytty tekemään itsenäisesti. Elintarviketietoutta sisältävän 

hintataulukon tiedon hyödyntäminen annetuissa hinnoissa ei näkynyt vielä selvästi.  

Toisen design-syklin aikana matemaattiset tiedot ja taidot olivat kehittyneet kauppaleikissä 

tehtyjen muutosten kautta eteenpäin sekä hinnoittelun että kauppiaan ja kuluttajan mate-

maattista tietoa sisältävien tehtävien tulosten perusteella. Tuloksissa suuria hintoja (≥ 10 €) 

oli enää 6 kpl ja kauppakuittien ja ostoslistojen laskutoimituksista yli puolet (58 %) oli oikein 

laskettu. Tulokset viittaavat matemaattisten tehtävien oikeaan suuntaan kehittyneestä taito-

tasosta, paremmasta työhön keskittymisestä, hintataulukon hyödyntämisestä hinnoittelun tu-

kena sekä annetun ohjeistuksen ja oppimisen tuen toimivuuden eteenpäin kehittymisestä. 

Toisen kierroksen perusteella kauppaleikkiä jatkokehitettiin vielä matemaattisen tiedon 

osalta eteenpäin kauppiaan rahalaskulapun suunnittelulla, ostoslistojen eriyttämisellä ja 

kauppiaiden vaihtojen toteuttamisella.  

Kolmannessa design-syklissä matemaattisen tiedon tulokset olivat kehittyneet edelleen 

eteenpäin, mikä näkyi selvimmin hinnoittelun ja kauppiaan rahalaskujen tuloksista. Hinnoit-

telussa annetut hinnat olivat suurimmaksi osaksi 1–3 € välillä ja suuria hintoja (≥ 10 €) ei 

ollut annettu ollenkaan. Tulos kertoo elintarvikkeiden hintataulukon (liite 12) systemaatti-

sesta hyödyntämisestä hinnoittelun apuna. Tästä kertoo myös esimerkki maidon hinnan rea-

listisesta kehityksestä tutkimuskertojen välillä (taulukko 17). Kolmannella tutkimuskerralla 

annetuista maidon hinnoista 94 % oli 1 €, kun toisella tutkimuskerralla 73 % ja ensimmäi-

sellä vain 53 %. Kauppakuittien laskutoimitus oli 65 % oikein laskettu ja kauppiaan rahalas-

kut tehtiin 100 % oikein, mikä viittaa kauppaleikin matemaattisen tiedon jatkokehittymiseen 

edelliseen tutkimuskertaan nähden. Allekkainlaskupohja kauppiaan rahalaskujen tekemi-

selle auttoi täten selvästi laskutoimituksen tekemistä ja matemaattinen tiedon soveltaminen 

kauppaleikissä monipuolistui kauppiaiden vaihtojen myötä.  

Matemaattiset tiedot ja taidot kehittyivät kauppaleikissä design-syklien aikana perustellusti 

eteenpäin, joka näkyi parantuneina hinnoittelu- ja laskutaitoina tehtäviä ratkaistaessa. Mate-

maattisen tiedon kehittymistä tukeva oppimisen tuki kehittyi myös design-syklien aikana, 

mikä näkyi myös parantuneena matemaattisen tiedon ymmärtämisenä, käyttämisenä ja so-

veltamisena kauppaleikissä. Kauppaleikin matemaattiset tehtävät kehitettiin ja sisällytettiin 

pedagogisen roolipelin teorian (Henriksen, 2010; Harviainen ym., 2014) mukaisesti kaup-

paleikissä tarvittavien kauppiaan ja kuluttajan roolien tehtäviin, jolloin niiden ratkaiseminen 
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oli osa pedagogista roolipeliä. Kauppaleikki voidaan tutkimuksen perusteella nähdä pedago-

gisen roolipelin teoriaa tukevana matematiikan oppimisvälineenä. 

Yhteisöllinen ongelmanratkaisu nähdään teoriassa yhteisöllistä oppimista tukevana työta-

pana, joka sisältää työn jakamista, monien tietolähteiden, näkökulmien ja kokemusten yh-

distämistä projektipohjaisessa oppimisympäristössä. Yhteisöllisen ongelmanratkaisun 

avaintekijänä pidetään ryhmän jäsenten välistä kommunikaatiota, joka sisältää muiden ryh-

mäläisten näkökulmien huomioimisen, tiedon jakamisen sekä yhteisen ymmärryksen raken-

tamisen ja monitoroinnin (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013; 

Artzt ja Armour-Thomas, 1997; Goodyear & Dimitriadis, 2013; Design-Based Research 

Collectiven, 2003). Yhteistyötaidot nousivat ensimmäisen tutkimuskerran havainnoinnissa 

ja analyysissä kriittiseksi elementiksi ja koko designin toimivuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. 

Ryhmätyötaitojen harjoitteluun ja ohjeistamiseen kiinnitettiin toisen design-syklin aikana 

erityistä huomiota. Ryhmätyötaitojen harjoittelun tueksi ja yhteisöllisen ongelmanratkaisun 

arvioinnin apuvälineeksi kehitettiin alkuopetusikäisille lapsille sopiva ryhmätyötaitojen it-

searviointikaavake, jonka avulla jokainen lapsi sai kauppaleikin jälkeen pohtia omaa käsi-

tystään ryhmän toiminnan tavoitteesta, toimivuudesta ja työskentelystä.  

Itsearvioinnilla on tärkeä tehtävä oppijan oman ja/tai ryhmän oppimisen arvioinnissa erilai-

sissa oppimisympäristöissä (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014). Uusi pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) määrittelee itsearvioinnin tärkeäksi op-

pimisen arvioinnin ja kehittämisen apuvälineeksi, joten ryhmätyön itsearvioinnin tekeminen 

tutkimuksessa oli yhteisöllisen ongelmanratkaisun arvioinnissa ja kehittämisessä perustel-

tua. Ryhmätyötaitojen itsearvioinnin tulokset toisella ja kolmannella tutkimuskerralla osoit-

tivat, että kauppaleikin avulla pystyttiin harjoittelemaan myös yhteisöllisen ongelmanratkai-

sun taitoja: tehtävän ymmärryksen yhteinen hahmottaminen, ryhmän sosiaalinen rakentumi-

nen, tiedon jakaminen ja toisten mielipiteiden huomioiminen ryhmätyössä. 

Kauppaleikki soveltui design-tutkimuksen metodiin toteutuksen, tutkimuksessa tehtävän yh-

teistyön, aineistonkeruun ja analysoinnin osalta (Design-Based Research Collective, 2003; 

Cobb ym., 2003; Collins ym., 2004; Kelly, 2004; Pernaa, 2013). Kauppaleikin kehittämis-

kohteet määräytyivät oppimisympäristölle asetettujen oppimistavoitteiden perusteella, jol-

loin tehtävät muutokset kohdistuivat sekä kauppaleikin sisältöön että tutkimuksen aineiston-

keruun tarkentumiseen. Ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen määriteltiin viisitoista kehittä-

miskohdetta, jotka kohdentuivat kauppaleikin toteutukseen sekä matemaattisen tiedon että 
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ryhmätyötaitojen harjoittelun parantamiseen. Kehittämiskohteita olivat esimerkiksi kauppa-

kuittien ja ostoslistojen sisällöt ja fyysinen koko, kauppaleikin materiaalien lisähankinnat, 

kauppiaan roolien lisääminen ja ryhmätyön itsearvioinnin tekeminen. Toisessa design-syk-

lissä jatkokehittämiskohteet vähenivät seitsemään, mikä kertoo kauppaleikin kehittymisestä 

design-syklien aikana. Jatkokehittämiskohteet painottuivat matemaattisen tiedon harjoitte-

lun parantamiseen esimerkiksi toimintaohjeiden antamisen, eriytettyjen ostoslistojen, kaup-

piaiden vaihtojen ja rahalaskutehtävien muodossa. Kolmannessa ja viimeisessä design-syk-

lissä testattiin ja todettiin toisella kierroksella tehtyjen kehittämiskohteiden toimivuus käy-

tännössä. Aiemman teorian ja tehdyn kauppaleikki design-tutkimuksen perusteella voidaan 

luoda kauppaleikin oppimisympäristömalli (kuva 5). 

      

Kuva 5. Kauppaleikin oppimisympäristömalli 

Kuvan 5 oppimisympäristömallissa kauppaleikkiä kehitettiin design-tutkimuksena mate-

maattista tietoa sisältävien kauppaleikin tehtävien ja roolien toiminnan avulla. Oppimisen 

tukeen vaikutettiin toiminnan ohjauksen ja design-materiaalien: ostoslistat, kauppakuitit, 

kauppiaan rahalaskut, tablettien käytön kehittämisen ja kassat, leikkirahat, elintarvikepak-

kaukset, hintatietoutta sisältävän taulukon hyödyntämisen avulla. Yhteisöllisen ongelman-

ratkaisun toteutumista arvioitiin ryhmätyötaitojen: yhteisen ymmärryksen rakentumisen, tie-

don jakamisen ja toisten mielipiteiden huomioimisen itsearvioinnilla.  
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Tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta reliabiliteetin eli tutkimuksen toistettavuuden ja si-

säisen ja ulkoisen validiteetin avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistetta-

vuutta ja validiteetilla mitattiinko tutkimuksessa sitä, mitä oli tarkoitus mitata (Metsä-

muuronen, 2006, 56). Design-tutkimuksen haasteita ovat sekava tutkimusasetelma, joka vä-

hentää tutkimuksen luotettavuutta sekä kausaliteetin haastavuus. Kausaliteettia voi olla vai-

kea saavuttaa, sillä kaikkia mahdollisia tekijöitä ei voida logistisesti ja tasa-arvoisesti seu-

rata, intervention tarkkaa replikaatiota (kopio) on mahdotonta toteuttaa ja designin aikana 

muotoutuva tutkittava ilmiö johtaa säännöllisesti tutkimuksen uusiutumiseen ilmiöstä kerto-

vien tuoreimpien teorioiden ja mallien kautta (Design-Based Research Collective, 2003). 

Edellä kuvattuun design-tutkimusta määrittävään luotettavuusteorian perusteella tutkimuk-

sen reliabiliteetti oli heikko, sillä tutkimusta sellaisenaan on lähes mahdotonta toistaa. Tut-

kimus kehittyi ja muuttui design-syklien aikana ja sitä testattiin kompleksissa luokkahuone-

tilanteissa, jolloin kaikkien muuttujien huomioiminen tutkimustulosten tarkastelussa ei ollut 

mahdollista.  

Tutkimusongelman kannalta olennaisten valittujen löydösten luotettavuutta parannettiin mo-

nipuolisen tutkimusdatan triangulaation avulla. Triangulaatiolla tarkoitetaan monimetodi-

menetelmää eli monia tiedonhankinta tekniikoita, monitutkija-menetelmää eli useita havain-

noijia ja monidata-menetelmää, jossa kerätään dataa useana päivänä, usealla kerralla (Met-

sämuuronen, 2006, 134). Tutkimuskerroilla kerätty tutkimusaineisto koostui: tutkimusker-

tojen videoista, havainnoinnin aikaisen seurantalomakkeen täyttämisestä, oppilaiden teke-

mien tehtävien tuloksista sekä oppilaiden täyttämien ryhmätyön itsearviointikaavakkeen tu-

loksista. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat antoivat jokaisen tutkimusker-

ran jälkeen oman palautteensa tutkimuksesta joko suoraan tutkimuksen seurantalomakkee-

seen tai vapaamuotoisesti. Luokanopettaja toimi näin tutkimuksen toisena havainnoijana ja 

hänen antamalla palautteella oli tärkeä merkitys tutkimuksen kehitystyössä. Tutkimuksen 

aineistonkeruu kuvattiin tarkasti tutkimuksessa ja tutkimuksessa tehtiin jokaisen tutkimus-

kerran jälkeen systemaattinen aineistonanalyysiprosessi ja lopuksi tutkimuksen ymmärrys 

rakennettiin aineiston analyysin tulosten tulkinnan ympärille.       

Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella sisäisellä ja ulkoisella validiteetilla. Tutkimuk-

sen ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan, kuinka yleistettävä tutkimus on (Metsämuuronen, 

2006, 56). Tutkimuksen sisäinen validiteetti kertoo ovatko tutkimuksessa käytetyt käsitteet 

teorian mukaiset, oikein operationalisoidut ja kattavatko käsitteet riittävän laajasti tutkitta-
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van ilmiön (Metsämuuronen, 2006, 57). Design-tutkimuksessa yleistettävyys nähdään har-

vinaisuutena kasvatuksen ilmiöitä tutkittaessa (Hoadley, 2004). Metodologian mukaista tut-

kimusta tehtiin yksilöllisessä kontekstissa, jolloin tulokset voidaan yleistää alustaviksi pai-

kallisesti ja tapauskohtaisesti. Tutkimuksessa haluttiin tutkia matemaattista tietoa ongelman-

ratkaisussa sisältävän kauppaleikin kehittämistä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: ma-

temaattinen tieto ongelmanratkaisussa, yhteisöllinen ongelmanratkaisu, ongelmanratkaisuun 

tähtäävä opetus, pedagoginen roolipeli oppimisympäristönä ja oppimisympäristön suunnit-

telu määrittivät tutkimusongelman riittävän monipuolisesti ja luotettavasti tutkimuksen ope-

rationalisointia ja toteutusta varten. Tutkimustulokset: kauppaleikin toteutus ja matemaatti-

nen tieto kauppaleikissä vastaavat tutkimuksen teoreettisen viitekehykseen. Yhteisöllistä on-

gelmanratkaisua kauppaleikissä määrittävistä ryhmätyön itsearvioinnin tuloksista johtuen 

tutkimuksen analyysi oli abduktiivista eli teoriaohjaavaa, jolloin tutkimuksessa yhdistyivät 

sekä teorialähtöinen että aineistolähtöinen analyysi.  

Tutkijat, osallistuvan havainnoinnin roolissa, sekaantuvat tarkoituksella tutkittavaan tutki-

musasetelmaan. Täten tutkijan tulee kuvailla ja valvoa tarkasti, miten tutkijan toiminta ja 

tehdyt valinnat vaikuttavat tuloksiin. (Hoadley, 2004) Analyysin perusteella oppilaita autet-

tiin kauppaleikin tehtävissä ja heidän ajatteluaan ohjattiin, sillä matemaattista ajattelua sisäl-

tävä oppimisympäristö kannustaa, harjoittaa ja tukee lapsen arkipäivän ongelmanratkaisua 

sisältävistä tehtävistä suoriutumista. Kauppaleikissä lasten piti pystyä kehittämään omaa 

ajatteluaan siten, että matemaattista tietoa tarvittiin työvälineenä tehtävän ratkaisussa. Oppi-

laat saivat kauppaleikissä onnistumisen elämyksiä ja osasivat soveltaa matemaattista tietoa 

ongelmanratkaisussa sekä yksilö että yhteisötasolla. Tutkijan roolin vaikutus kehitettävän 

kauppaleikin tulosten kannalta oli pieni, sillä tutkimuksessa haluttiin tutkia oppimisympä-

ristön toimivuutta kokonaisuutena, jolloin tutkivan opettajan ja luokanopettajan toiminta 

voidaan nähdä luonnollisena oppimisympäristön toimintaan kuuluvana osana. 
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8 POHDINTA 

Kauppaleikin kehitystyössä syntyi matemaattista tietoa, yhteisöllistä ongelmanratkaisua, 

yrittäjyyskasvatusta ja tieto- ja viestintätekniikkaa sisältävä oppimisympäristömalli. Kaup-

paleikkiä testattiin autenttisissa olosuhteissa kolme kertaa. Kierrosten välissä kauppaleikki 

hioutui systemaattisessa kehittämistyössä. Kauppaleikki design-tutkimuksena toimi teoreet-

tiseen viitekehykseen ja tutkimustuloksiin nojaten haluttuja oppimistavoitteita ja sisältöjä 

määrittävän oppimisympäristön suunnittelun ja kehittämisen apuvälineenä. 

Kauppaleikkiä voidaan vielä kehittää eteenpäin itseohjautuvaksi toimintaympäristöksi. Itse-

ohjautuvuus oli tämänkin tutkimuksen alussa tutkivan opettajan oppimisen tuen lähtökoh-

tana, mutta valmiiksi tehdyt toimintaohjeet olivat liian laajoja ja raskaita. Lapset eivät jak-

saneet keskittyä lukemaan ja ymmärtämään toimintaohjeita siten, että olisivat niiden avulla 

pystyneet itsenäisesti suoriutumaan kauppaleikin tehtävistä. Itseohjautuvuutta voidaan ke-

hittää esimerkiksi siten, että toimintaohjeet tehdään lasten kanssa yhdessä, ennen kauppa-

leikkiä lohko kerrallaan, jolloin lapset saavat tehdä ne itse. Tällöin toimintaohjeet ovat lasten 

tasolla ja ymmärrettävät, jolloin ne toimivat oppimisen itsesäätelyn apuvälineenä. Lisäksi 

kauppaleikkiin voidaan integroida enemmän teknologiaa, jolloin lasten omat älypuhelimet 

ja/tai tabletit voivat toimia kauppaleikkiä tukevien ohjelmien käyttöalustoina. Jatkotutki-

musta voidaan tehdä itseohjautuvan kauppaleikin suunnittelusta ja kehittämisestä. Tutki-

musaiheena voi olla esimerkiksi oppimisen tuen rakentaminen itseohjautuvaksi, jolloin op-

pija kykenee itsenäisesti työskentelemään kauppaleikissä. Miten yhteisöllinen ongelmanrat-

kaisu toteutuu itseohjautuvassa oppimisympäristössä?  

Design-tutkimus on aiemmissa tutkimuksissa pitkä prosessi. Gravemeijer, K., Bowers, J. & 

Stephan, M (2003) ja Stephan, M., Cobb, P. & Gravemeijer, K (2003) kehittivät mittaamisen 

kehittämismallia design-tutkimuksena kolmessa design-syklissä, jossa yksi artikkeli kuvasti 

yhtä design-sykliä. Design-tutkimuksen työmäärä on suuri aineiston keruun laajuuden ja jo-

kaisen tutkimuskerran jälkeisten analyysien ja tutkimuskohteen kehittämistyön vuoksi. 

Koko design-tutkimuksen läpivieminen opettaa tekijäänsä, antaen samalla paljon konkreet-

tisia apuvälineitä kasvatuksen kentälle.  

Kauppaleikissä yhdistyivät kasvatuksen teoria ja käytäntö toteutettavana design-tutkimuk-

sena. Tutkimustuloksena syntynyt kauppaleikki kuvastaa oppimisympäristömallia, jossa 
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opittavat tiedot ja taidot sisällytetään osaksi yhteiskunnan toimintaa. Opitun tiedon käytän-

nön soveltaminen on asioiden syvällisen ymmärryksen ja merkityksen kannalta tärkeää. Opi-

tut tiedot ja taidot tulee olla sisällytettyinä laajoihin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, 

joissa ne saavat laajemman merkityksen osana jotakin suurempaa ilmiötä. Tällaisten oppi-

miskokonaisuuksien suunnittelussa on ensin määriteltävä oppimisen tavoitteet ja sisällöt, 

jotka ohjaavat erilaisten oppimisen tuen muotojen ja välineiden suunnittelua ja hankintaa. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa oppimisyhteisön kanssa, jossa yhteisöllinen ongel-

manratkaisu korostuu ja on avainasemassa tehtävien ratkaisussa. Oppimisympäristömallien 

avulla voidaan kehittää opettajan käytännön työtä kentällä ja auttaa näkemään oppiminen 

laajemmin ainerajat ylittävänä monialaisena ja yhteisöllisenä prosessina ja kehitystyönä.          
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LIITE 1 

Oulussa 9.2.2015 

 

Tutkimuslupa lapsen osallistumisesta tutkimukseen 

Hyvät vanhemmat,  

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja olen tekemässä graduani ai-

heesta ongelmalähtöistä oppimisympäristöä suunnittelemassa. Ongelmalähtöi-

senä oppimisympäristönä tutkimuksessa toimii kauppaleikki, jossa lapset työs-

kentelevät sekä suunnittelijoina että erilaisina toimijoina eri rooleissa.  

Lapsenne henkilötietoja ei kysytä ja ne pysyvät salassa tutkimuksessani. Las-

tanne ei havainnoida yksilöllisesti, vaan ryhmän toimintaa kokonaisuutena. 

Tutkimusaineistoni koostuu videoista. Tutkimusaineisto on salassa pidettävää 

ja säädetyn ajan kuluttua se hävitetään. 

Lapseni saa osallistua tutkimukseeni 

kyllä    / ei 

 

____________________________________  

Vanhemman allekirjoitus 

Luokanopettajaopiskelija  

Elisa Svärd  

elisa.svard@student.oulu.fi 

 

 

mailto:elisa.svard@student.oulu.fi


 

 

 

LIITE 2  

Kauppakuitti             

Ostetut tuotteet: Hinta:    

_______________ ______   

_______________ ______   

_______________ ______   

_______________ ______   

_______________ ______   

           Yhteishinta: ______   

Saatu raha:      Vaihtorahat:   

_________          _________   

       Tervetuloa uudelleen!   
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Ostoslista                       

Kuluttajatehtäväni: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Minulla on rahaa käytössäni yhteensä: _______ 

 

Tarvittavat tuotteet: Hinta: 

________________ ________ 

________________ ________ 

________________ ________ 

________________ ________ 

 Yhteishinta: ________ 

 

Rahamäärä ostosten tekemisen jälkeen:  

käytettävä rahamäärä – tuotteiden yhteishinta = rahaa jää 

_______________€ - _________________€ = _________€ 
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Ostoslista                        

                       

Kuluttajatehtävä1: ostaa leipomistuote    

Kuluttajatehtävä2: ostaa välipalatuote    

Rahaa käytössäni yhteensä: _______    

Kaupan nimi, jossa asioin:_________________   

Vertaa hintoja tarvitsemastasi tuotteesta:_________   

Mikä on halvin hinta_______ ja kallein hinta_______.   

Ostettavat tuotteet:    Hinta:     

________________ ________     

________________ ________     

________________ ________     

________________ ________     

           Yhteishinta: ________                                    

käytettävä rahamäärä – yhteishinta = rahaa jää   

___________€ - __________€ = __________€ 
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Ostoslista                         

                     

Kuluttajatehtävä: ostaa maitotuote     

Rahaa käytössäni yhteensä: _______    

 

Ostettavat tuotteet:    Hinta:     

________________ ________     

________________ ________     

________________ ________     

________________ ________     

           Yhteishinta: ________                                    

 

käytettävä rahamäärä – yhteishinta = rahaa jää   

___________€ - __________€ = __________€ 
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Ostoslista                        

                         

Kuluttajatehtävä: ostaa terveellistä syömistä   

 

Kaupan nimi, jossa asioin:_________________   

Vertailtava tuote:_______________________   

Tuotteen halvin hinta_______ ja kallein hinta_______.  

 

Ostettavat tuotteet:    Hinta:     

________________ ________     

________________ ________     

________________ ________     

________________ ________     

           Yhteishinta: ________                                    

 

käytettävä rahamäärä – yhteishinta = rahaa jää   

___________€ - __________€ = __________€ 
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Päivän päätteeksi muista

7. Laske paljonko kassassa on rahaa 
kauppaleikin lopuksi

8. Järjestetään yhdessä kaupan 
myytävät tuotteet paikoilleen!

Kassan toiminnasta vastaaminen

4. Otat vastaan 
asiakkaiden rahat

5. Tee kassakuitti 
ostoksista

6. Annat takaisin 
mahdolliset 
vaihtorahat

Kauppiaan toimintaohjeet
1. Ota reilun ja 

tomeran myyjän 
asenne! 

2. Laske aluksi paljonko 
kassassa on rahaa eli 

pohjakassa

3. Tarkista aina, että 
myytävät tuotteet ovat 

paikallaan hyllyssä
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Täytä ostoslistalappu
4. Merkkaa ostamasi tuotteet 
ja niiden hinnat ostoslistaan

5. Laske riittävätkö rahasi 
ostosten tekemiseen?

Lue kuluttajatehtäväsi:

3. Tee kaupassa ostokset kuluttajatehtävän ohjeen mukaisesti

Kuluttajan toimintaohje
1. Ota järkevän ja vastuullisen 

kuluttajan asenne! 
2. Tarkista ensin: paljonko 

sinulla on rahaa käytössäsi?

 

6. Maksa 

ostoksesi 

kaupan 

kassalle! 

 
7. Leikin lopuksi järjestetään tava-

rat yhdessä paikoilleen!  
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Täytä ostoslistalappu
4. Merkkaa ostamasi tuotteet 
ja niiden hinnat ostoslistaan

5. Laske riittävätkö rahasi 
ostosten tekemiseen?

Lue kuluttajatehtäväsi:
3. Tee hintavertailua

tarvitsemallesi tuotteelle.
4. Merkitse tuotteen halvin ja 

kallein hinta ostoslistaan.

Kuluttajan toimintaohje
1. Ota järkevän ja vastuullisen 

kuluttajan asenne! 
2. Tarkista ensin: paljonko 

sinulla on rahaa käytössäsi?

 

6. Maksa 

ostoksesi 

kaupan 

kassalle! 

 
7. Leikin lopuksi järjestetään tava-

rat yhdessä paikoilleen!  
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Ryhmätyön itsearviointikaavake 

Ryhmäni kaupan nimi:_________________________    

Ympyröi lähinnä oleva vaihtoehto:     

Oliko ryhmässä työskentely mukavaa ja kiinnostavaa?   

                                                 

Oliko ryhmässä työskenteleminen helppoa?    

                                                 

Tiesitkö mitä teidän ryhmänä tuli tehdä?     

                                                 

Tulitko toimeen kaikkien ryhmäsi jäsenten kanssa?    

                                                 

Otitteko toisten mielipiteitä huomioon työskentelyssä?   

                                                 

 

Mitä taitoja kauppaleikin eri tehtävien tekemisessä tarvittiin?   

____________________________________________________   

____________________________________________________   

Ympyröi edellä kuvatuista taidoistasi se, jossa olit oikein hyvä.  
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Kauppiaan rahalaskut   

  

Pohjakassa:        

____€ + ____€ + ____€ + ___€ + ___€ +   

___€ +___€ + ___€ = ______€    

Kassan rahamäärä yhteensä lopuksi:   

________€      

Kuinka paljon rahaa kassaan tuli lisää?   

Laske allekkain:      

Kassan rahamäärä lopussa – pohjakassa     

 

 

 

 

 

 

 

        

-       
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Elintarvikkeiden hinnat taulukko sivustolla: http://www.cdfin.info/inf.html kolmannella tut-

kimuskerralla 
 

elintarvike 2013 03 
muutos-% 

2014 03 muutos-% 2015 03 

 euroa 
2013 03 

euroa 
2014 03 

euroa 

  2014 03  
2015 03 

 

Kevytmaito, 1 L 1,04 5,8 1,10 -6,4 1,03 

Rasvaton maito, 1 L 0,96 5,2 1,01 -6,9 0,94 

Laktoositon maitojuoma, 1 L 1,87 0,0 1,87 -1,6 1,84 

Piimä, 1 L 1,32 0,8 1,33 0,0 1,33 

Maitorahka, 250 G 1,36 0,7 1,37 -3,6 1,32 

Jälkiruokarahka, 200 G 1,22 -0,8 1,21 -0,8 1,20 

Ruokakerma, 2 DL 0,90 1,1 0,91 4,4 0,95 

Jogurttipurkki, 200 G 0,50 4,0 0,52 1,9 0,53 

Edamjuusto, 1 KG 9,67 2,3 9,89 -6,8 9,22 

Emmentaljuusto, 1 KG 14,13 1,4 14,33 2,0 14,62 

Sulatejuusto, 200 G 2,13 -0,9 2,11 1,9 2,15 

Viili, 200 G 0,48 0,0 0,48 0,0 0,48 

Kananmunat, 1 KG 4,33 -12,5 3,79 -5,8 3,57 

Meijerivoi, 500 G 3,07 -0,7 3,05 -17,0 2,53 

Kevyt rasiamargariini, 400 G 1,87 3,2 1,93 -1,6 1,90 

Voi-kasviöljyseos, 400 G 2,56 1,6 2,60 -6,5 2,43 

      

Pitkäjyväriisi, 1 KG 2,37 1,3 2,40 -0,4 2,39 

Vehnäjauhot, 2 KG 1,37 -0,7 1,36 0,0 1,36 

Kaurahiutaleet, 1 KG 1,56 -0,6 1,55 -0,6 1,54 

Makaroni, 400 G 0,42 2,4 0,43 -7,0 0,40 

Ruisleipäpalat, 1 KG 4,18 -2,2 4,09 -9,0 3,72 

Näkkileipä, 1 KG 4,93 3,7 5,11 -2,3 4,99 

Sekaleipä, 1 KG 4,86 2,1 4,96 -4,0 4,76 

Vehnäleipä, 500 G 1,97 -0,5 1,96 -1,0 1,94 

Ruisleipä, 1 KG 4,83 1,2 4,89 0,2 4,90 

Pullapitko, 1 KG 7,52 -3,5 7,26 -5,1 6,89 

Täytekeksi, 350 G 2,94 1,4 2,98 -0,7 2,96 

Suolakeksit, 100 G 1,17 1,7 1,19 -2,5 1,16 

      

Kirjolohi, 1 KG 8,57 17,5 10,07 -14,7 8,59 

Kirjolohifile, 1 KG 15,34 11,5 17,10 -6,7 15,96 

Lohifile, 1 KG 17,20 8,1 18,60 -8,0 17,11 

http://www.cdfin.info/inf.html


 

 

 

Tonnikalasäilyke, 150 G 1,80 2,8 1,85 -5,9 1,74 

Naudan paisti, 1 KG 16,91 -1,5 16,66 -4,4 15,93 

Naudan jauheliha, 1 KG 10,77 -7,4 9,97 3,8 10,35 

Naudan suikalepaisti, 1 KG 16,25 1,0 16,42 -3,3 15,88 

Porsaan sisäfile, 1 KG 13,83 -5,3 13,10 -7,3 12,14 

Porsaan suikale- ja palaliha, 1 KG 9,26 0,8 9,33 -3,5 9,00 

Porsaan paisti, 1 KG 7,80 3,2 8,05 -3,5 7,77 

Broilerin rintafile, 1 KG 13,81 -1,4 13,62 -3,1 13,20 

      

Meetvursti, 1 KG 15,80 -0,8 15,67 0,3 15,72 

Grillimakkara, 1 KG 7,59 -2,9 7,37 -5,2 6,99 

Lenkkimakkara, 1 KG 4,80 0,0 4,80 -1,9 4,71 

Nakit, 1 KG 7,96 -0,4 7,93 -1,6 7,80 

Einespyörykät, 400 G 2,11 -3,3 2,04 2,9 2,10 

Einespizza, 200 G 1,42 -6,3 1,33 0,0 1,33 

Pakastepizza, 300 G 2,36 2,5 2,42 1,2 2,45 

Lihapiirakka, 1 KG 4,36 -0,9 4,32 4,4 4,51 

Eineshampurilainen, 100 G 0,81 -8,6 0,74 8,1 0,80 

      

Appelsiini, 1 KG 1,54 -9,7 1,39 -2,9 1,35 

Banaani, 1 KG 1,70 0,0 1,70 0,0 1,70 

Jäävuorisalaatti, 1 KG 2,66 -10,5 2,38 18,1 2,81 

Tomaatti, 1 KG 3,86 11,1 4,29 -7,2 3,98 

Kurkku, 1 KG 2,81 -13,9 2,42 13,2 2,74 

Porkkana, 1 KG 1,78 -10,7 1,59 -10,7 1,42 

Ruokaperuna, 1 KG 1,04 -23,1 0,80 11,3 0,89 

      

Lakritsi, 500 G 3,86 1,0 3,90 0,0 3,90 

Jäätelöpaketti, 1 L 2,42 4,1 2,52 1,6 2,56 

Kahvipaketti, 500 G 3,67 -12,3 3,22 25,2 4,03 

Hienosokeri, 1 KG 1,13 0,0 1,13 -15,0 0,96 

Mansikkahillo, 1 KG 5,59 0,2 5,60 0,9 5,65 

Suklaalevy, 200 G 2,17 0,0 2,17 5,5 2,29 

Makeispussi, 220 G 2,40 0,8 2,42 -1,2 2,39 

Ksylitolipurukumi, 110 G 2,91 -1,4 2,87 -1,0 2,84 

Virvoitusjuoma, 1,5 L 2,15 10,2 2,37 0,4 2,38 

Appelsiinitäysmehu, 1 L 1,23 10,6 1,36 2,9 1,40 

Virvoitusjuoma, 1,5 L 2,15 10,2 2,37 0,4 2,38 

      

Ravintolat      



 

 

 

Pizza, 1 KPL 10,51 2,9 10,82 0,9 10,92 

Hampurilainen, 1 KPL 2,94 6,1 3,12 -2,2 3,05 

Kahvi, 1 KPP 2,04 3,4 2,11 1,4 2,14 

Virvoitusjuoma, 333 ML PULLO 2,11 2,4 2,16 4,2 2,25 

      

Lemmikkieläimet      

Koiran ruoka, 3 KG 7,36 -0,7 7,31 -0,1 7,30 

Kissan ruoka, 400 G 1,44 -1,4 1,42 3,5 1,47 

      

Non food      

Konetiskiaine, 1 KG 8,35 -2,6 8,13 0,2 8,15 

Hammastahna, 50 ML 1,24 -2,4 1,21 5,8 1,28 

Biojätepussi, 30 KPL 4,59 -2,4 4,48 -1,3 4,42 

WC-paperi, 8 RLL 3,45 1,2 3,49 -3,2 3,38 

Astianpesuaine, 1 L 4,06 9,4 4,44 2,3 4,54 

Terveyssiteet, 20 KPL / PAKK 3,32 -6,6 3,10 -1,9 3,04 

Yleispuhdistusaine, 1 L 2,65 2,3 2,71 -0,4 2,70 

Talouspaperi, 4 RLL 2,42 -0,4 2,41 0,8 2,43 

CDFIN päivitti taulukon 14.04.2015 
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Seurantalomake ensimmäinen tutkimuskerta 

Kauppaleikin valmistelu (1.tunti) 

Hinnoittelu: 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten tuotteen hinta ymmärretään?  

Miten oppilaat oivaltavat tiedon etsimisen? 

Miten käyttävät google:n hakukonetta tiedonhaussa? 

 Miten käyttävät annettua sivustoa tuotteiden hintojen mää-

rittämisessä?  

o http://www.cdfin.info/inf.html 

Millaisia hintoja lapset antavat tuotteille? 

 Ovatko hinnat realistisia? 

 Käyttävätkö €-merkkiä hinnoissa? 

Sosiaalinen 

Miten yhteistyö näkyy? 

 Miten tiedonjakaminen näkyy? 

 Miten tabletin käyttö tapahtuu ryhmässä? 

Tuotemainosten tekeminen: 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten mainokset kertovat tuotteiden hinnoista? 

 Miten valmiita mainoslehtisiä hyödynnetään? 

http://www.cdfin.info/inf.html


 

 

 

Kaupan rakentaminen: 

Fyysinen/sosiaalinen 

Miten lapset rakentavat kaupan? 

 Miten yhteistyö näkyy rakentamisessa? 

Miten tuotteet ovat esillä kaupassa? 

 Miten tuotteiden hinnat ovat esillä? 

Kauppaleikki (2.tunti) 

Roolien jakaminen: 

Sosiaalinen 

Miten lapset jakavat kauppaleikin roolit tai joudutaanko ne jakamaan ulkopuo-

lelta? 

 Miten lapset suhtautuvat roolien jakamiseen? 

Kauppiaana toiminen: 

Sosiaalinen/tietoteoreettinen 

Miten kauppiaat toimivat roolissaan? 

o puhe 

o eleet 

o toiminta 

 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

 Miten kauppiaan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

 Miten kauppias toimii kaupassa? 



 

 

 

 Miten kauppias kertoo tuotteista kuluttajille? 

 Miten kauppiaan kassanhoito ja kauppakuittien tekeminen 

tapahtuvat?  

 Millaisia merkintöjä kassakuitteihin tehdään? 

Sosiaalinen 

 Miten yhteistyö näkyy? 

o kauppiaiden kesken 

o kuluttajien kanssa 

Kuluttajana toiminen: 

Sosiaalinen/tietoteoreettinen 

 Miten toimii kuluttajana? 

o puhe 

o eleet 

o toiminta 

 

 Miten yhteistyö näkyy? 

o kuluttajien kesken 

o kauppiaiden kanssa 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

 Miten kuluttajan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

 Miten kuluttajatehtävät näkyvät kuluttajien toiminnassa? 

 Miten kuluttajan ostoslistan täyttäminen tapahtuu? 

 Millaisia merkintöjä ostoslistalappuihin tehdään? 

o Millaisia laskutoimituksia ne sisältävät? 



 

 

 

o Miten rahavarojen riittävyys on esitettynä ostoslis-

tassa? 

o Miten kuluttajan käyttövarallisuus ja ostosten tekemi-

sen välinen yhteys näkyy ostoslistassa?  
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Kauppaleikkituntien analysointi ensimmäinen tutkimuskerta 10.2.2015  

19 oppilasta osallistui tutkimukseen.  

TO analyysissä tarkoittaa tutkivaa opettajaa. Tutkimukseen osallistuneen luokanopettajan 

nimi on analyysissä muutettu. 

Analyysistä on poistettu ostoslistojen, kauppakuittien ja kauppiaiden rahalaskujen merkin-

nät, koska niiden sisältämä matemaattinen tieto on esitettynä taulukoituna tulososiossa. 

Oppilas tietää mitä tuotteen hinta merkitsee:  

”Se maksaa sen verran.”  

”Minkä arvoinen se on.”  

”Että se on arvokas.” 

Tuotteen hinta kertoo myös sen laadusta:  

Tutkiva opettaja kysyi tuotteen hinnan vaikutusta tuotteen laatuun esimerkin avulla: jos tuote 

on kalliimpi kuin toinen tuote, niin mitä voidaan sanoa tuotteesta? 

Oppilaat vastasivat: 

”Laatu.” 

”Kalliimmassa.” 

”Eikö yleensä kaikki halua mahdollisimman halvan?” (ristiriita laadun kanssa) 

Halpa tuote ei ole arvostettu:  

”Jos joku haluaa hienon auton, niin miksi pitää ostaa halvalla? Nii.. Eihän se sillon oo 

mikkään mahtava.” 

”Jos ostaa pikkuauton?” 

”Nii sillon se menee halvalla.” 

Hintalappu kertoo tuotteen hinnasta:  



 

 

 

Tutkiva opettaja kysyy oppilailta, missä tuotteen hinta on konkreettisesti näkyvillä? 

”No hintalappu..” 

Leikissä maalarinteippipalat toimivat hintalappuina.  

Hinnoittelutehtävä alkaa:  

Tutkiva opettaja kertoo, että tulevassa hinnoittelutehtävässä käytetään tabletteja hyväksi 

(TVT:n hyödyntäminen). Tehtävänä on hinnoitella ryhmille jaettuja elintarvikepakkauksia. 

Tableteilla oppilaat tutkivat taulukoitua tilastollista tietoa sisältävää internet sivustoa. Sivus-

tolle oppilaat pääsevät käyttämällä annettua googlen hakusanaa: elintarvikkeiden hinnat. 

Annetulla hakusanalla ensimmäinen ehdotus antaa oikean sivuston: 

http://www.cdfin.info/inf.html. Sivusto kertoo elintarvikkeiden hintojen kehityksestä Suo-

messa vuosina 2012–2014. Tabletin hyödyntäminen hinnoittelutehtävässä sisältää TVT-tai-

tojen lisäksi taulukoidun tilastollisen tiedon tulkintaa.   

Tutkiva opettaja näyttää ensin, miten nettisivustolle päästään.  

Käydään yhteisesti läpi googlen hakusanan käyttö:  

Googlen hakusanan ymmärtäminen:  

”Eikö sinne silleen kirjoiteta..” 

Noin puolet 10/19 on käyttänyt aiemmin googlea.  

Tutkiva opettaja ohjeistaa googlen hakukoneen löytämisen: www.google.fi ja hakusanan: 

elintarvikkeiden hinnat kirjoittamisen sekä sivustolle menemisen. Tutkiva opettaja kertoo, 

että sivustolla on tilastollista tietoa elintarvikkeiden hinnoista vuosina 2012–2014.  

Hintojen vertailuun johdatteleva tehtävä:  

Taulukon tulkinnan läpikäyminen yhteisesti esimerkin avulla:  

Esimerkissä tutkittiin kevytmaidon hinnan kehitystä vuosina 2012–2014. 

Oppilaat ymmärtävät hinnan kasvun eli kallistumisen:  

Opettaja opastaa taulukon käyttöön kyselemällä maidon hintaa eri vuosina. Vuonna 2012 

maitolitra maksoi 89 centtiä, vuonna 2013 1,04 centtiä ja 2014 1,10 €.  

http://www.cdfin.info/inf.html
http://www.google.fi/


 

 

 

Tutkiva opettaja kysyy: Onko maito kallistunut vai tullut edullisemmaksi?  

”Kallistunut.” 

”Kaikki ruuat ja kaikki jutut aina menee kalliimmaksi.” 

”Ei tuo me tuo kevyt rasiamargariini. Se menee halv..” 

Tutkiva opettaja opastaa, että hinnoittelun apuna voi myös käyttää apuna mainoslehtisiä ja 

hintojen ei tarvitse olla oikeita. Lisäksi hinnoittelun rajoituksena on, että hinnoittelussa ei 

käytetä centtejä, vaan annetut hinnat ovat tasalukuja.  

Miten oppilaat oivaltavat tiedon etsimisen? 

Tutkivan opettajan näkökulmasta tiedon etsimisen käsitteen liittäminen itse toimintaan jäi 

epäselväksi. Itse tiedon etsiminen internetistä toimintana eli googlen hakusanojen käyttö oli 

lapsille entuudestaan tuttua, sillä 10/19 oli käyttänyt joskus hakusanoja tiedon etsimisessä 

(ennakkotietoa).  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Oppilaat oivalsivat tiedon etsimisen hyvin.  

Hyvä idea oli, että ei käytetty senttejä ollenkaan  rahatkaan eivät olisi riittäneet.  

Kehitysidea: 

Lisäksi olisi voitu käydä tehtävä yhteisesti esimerkin kautta läpi yhden tuotteen avulla  

esim. puurohiutaleet (Nalle-tuote)  etsi sivustolta puuron hinta. 

Miten käyttävät google:n hakukonetta tiedonhaussa? 

Suurelle osalle googlen hakukone tuttu, mutta hakusanojen käyttö oli vierasta. Tarvitsevat 

tiedon etsinnässä opettajan apua. Jaana opettaja ohjeistaa googleen ja oikealle sivustolle me-

nemistä.  lasten TVT –taidot ovat osalla vielä heikot.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Osalle hakukoneen käyttäminen on vielä hidasta.  Jos tuntee luokan entuudestaan, kannat-

taa jakaa pareihin niin, että toinen ainakin osaa.  Kaverilta oppiminen. 

Kehitettävää: 



 

 

 

Tablettien avaaminen, hakukoneen etsiminen ja mihin kirjoitetaan  Hyvä käydä yhdessä 

läpi.  Osa unohtaa jo edellisestä kerrasta, kun tabletin käyttömahdollisuutta ei ole kotona. 

Miten käyttävät annettua sivustoa http://www.cdfin.info/inf.html tuotteiden hintojen 

määrittämisessä? 

Sivustolle menemisessä tarvittiin apua. Lapset kommentoivat sivuston käyttöä hinnoittelu-

tehtävässä: 

”Sivustolta löytyy hintoja.” 

”Jos vähän centtejä yli, me pistettiin se euroiksi.”  Lapset pyöristivät taulukon hintoja 

tasaluvuiksi. 

”Sivulta piti lukea, paljonko maksaa?” 

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Tutkivat tarkasti ainakin ja olivat innoissaan annetusta tehtävästä. Tehtävän alustus/orien-

taatio toimi. 

Hinnoittelua tehdään kahden ja kolmen hengen ryhmissä. Kaksi kolmen hengen ryhmää oli 

sekaryhmiä, joissa oli sekä tyttöjä että poikia. Kolmen hengen tyttöryhmä ja poikaryhmä 

menevät lattialle tutkimaan tablettia ja tekemään tuotteiden hinnoittelutehtävää. Muut ryh-

mät tekevät työtä pöytien ääressä. Tabletteja on käytössä 1-2 per ryhmä. Yksi lapsista tekee 

hinnoittelua itsenäisesti, vaikka istuu kolmen hengen pöytäryhmässä.  

Maalarinteipit toimivat hintalappuina.  

Millaisia hintoja lapset antavat tuotteille? 

Annetut hinnat olivat suurimmaksi osaksi kohtuullisessa hintaluokassa 0-10 €. Tuotteen hin-

nassa oli käytetty € -merkkiä.  lapsi ymmärtää hinnan matemaattisen merkitsemisen. €- 

merkki on kirjoitettu osassa hintalapussa peilikuvana.  peilikuvakirjoituksen käyttäminen. 

Hinnoittelussa annettujen hintojen ei tarvinnut olla oikeita, joka teki tehtävästä lapselle hel-

pommin lähestyttävän ja lapsilähtöisen. Lapsista tuotteita oli mukava ja helppo hinnoitella: 

”Oli helppoa, oma keksimiä.”  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

http://www.cdfin.info/inf.html


 

 

 

Osa osasi antaa realistisia hintoja. Kauppaleikin jälkeen olisi ollut hyvä pohtia, miksi jollekin 

kaupalle tuli eniten voittoa. Miten hinnoittelu vaikuttaa kuluttajien ostopäätökseen? 

Sitä käytiinkin jo kauppaleikin alussa  lopuksi pohdintaa tästä olisi varmasti syntynyt 

oman kokemuksen kautta (meiltä loppui aika ). 

Taulukosta voidaan havaita, että esimerkiksi maidolle on annettu eniten 1 € hintaa (kahdek-

salle tuotteelle). Tämä voi viestittää, että lapset ovat käyttäneet hinnoittelun tukena tabletissa 

olevaa taulukkoa, joka antoi maidon hinnaksi noin euron. Suuria hintoja on annettu kappa-

lemäärällisesti vähän. Suuret hinnat voivat olla ylilyöntejä hinnoittelutehtävässä, mutta tuot-

teen suuri hinta voi myös kertoa lapsen arvostuksesta tuotetta kohtaan. Esimerkiksi jääte-

löpakkaukselle ja karkkirasioille annetut suuret hinnat voivat viestittää, että lapset pitävät 

jäätelöstä ja karkeista hyvin paljon, joten ne tuotteet ovat heidän mielestään todella arvok-

kaita ja kalliita. Tunnin alussa käyty keskustelu tuotteen hinnan merkitystä tuotteeseen antoi 

käsityksen, että mitä kalliimpi tuote on, sitä laadukkaampi ja arvostetumpi se on.    

Lasten elintarvikkeille antamia hintoja ensimmäisellä tutkimuskerralla: 

Tuote Hinta € (tuotteiden lkm) 

Munat 1(1), 4(2), 5(1), 7(2), 100(1) 

 

Maito 

Jugurttipurkki                            

Viilipurkki 

Maitorahka 

Juotava jugurtti 

Raejuusto 

Juusto 

 

Levite 

 

Viisi hedelmää mehu 

Appelsiinitrippi 

Teepaketti 

Mansikkakeitto 

 

1(8), 2(1), 3(1), 4 (3), 10(1), 

100(1) 

1(2), 2(1), 3(5), 4(1), 5(2) 

2(1), 3(1), 4(1), 10(1), 101(1) 

6(1), 20(1) 

4(1) 

2(1), 5(1) 

2(1) 

 

1(1), 3(1), 5(1) 

 

3(1), 4(3) 

2(1) 

10(2) 



 

 

 

 6(1) 

 

 

  

Riisimurot 3(1) 

Leipäpussi 2(1), 3(1) 

Lasagne 

Täysjyväpasta                                                                        

Täysjyväspagetti 

3(1) 

13(1) 

8(1) 

Pikakaurahiutale 3(1), 100 000 00(1) 

Riisipiirakkapussi 

Tacot 

Nuuneli 

Pinaattilätyt 

 

Kinkkukiusaus 

Spagettilihavuoka 

Kalkkunaleike 

Pakastepitsa 

 

Sardiinipurkki 

 

Lämmin kuppi 

 

Miniluumutomaatti 

 

Porkkana 

 

Banaani 

Omena 

Päärynä  

Mandariini 

Karambola 

8(1) 

4(1) 

5(1) 

2(1) 

 

2(2) 

10(1) 

1(1) 

20(1) 

 

20(1) 

 

10(1) 

 

600(1) 

 

2(1) 

 

2(2) 

3(1), 8(1) 

3(1) 

1(1) 

3(1) 



 

 

 

Avokado 3(1) 

 

Runebergin torttura-

sia 

Jaffakeksit 

Karnevalkeksit 

Suolatikut 

Suklaakonvehtirasia 

Ananaskarkit 

Jäätelöpakkaus 

PopCorn pakkaus 

Rusinarasia 

 

Ruokasuola 

Kaneli 

Ruokasooda 

Vaniliinisokeri 

Hunaja 

 

Purkkapussi 

Xylitolipastillit 

 

Kasvisliemi 

Pizzakit 

 

Konetiskiaine 

Tulitikkurasia 

Laastari 

Halogeenilamput 

 

Kuivahiiva 

Hapankorppu 

Kalinka jugurtti 

 

1(1) 

2(1) 

2(1) 

4(1) 

10(1) 

50(1) 

100 000 000 (1) 

5(1) 

1(1) 

 

1(1), 3(1) 

1(1) 

1(1) 

4(1) 

2(1) 

 

1(1), 11(1) 

10(1), 11(1) 

 

8(1) 

3(1) 

 

5(1) 

1(1) 

2(1) 

10(1) 

 

- (1) 

- (1) 

- (1) 

- (1) 



 

 

 

Herkkusienet 

 

Miten yhteistyö näkyy hinnoittelutehtävässä? Miten tabletin hyödyntäminen tapahtuu 

ryhmässä? 

Hinnoittelua tehdään kahden ja kolmen hengen ryhmissä. Kaksi kolmen hengen ryhmää oli 

sekaryhmiä, joissa oli sekä tyttöjä että poikia. Kolmen hengen tyttöryhmä ja poikaryhmä 

menevät lattialle tutkimaan tablettia ja tekemään tuotteiden hinnoittelutehtävää. Muut ryh-

mät tekevät työtä pöytien ääressä. Tabletteja on käytössä 1-2 per ryhmä. Yksi lapsista tekee 

hinnoittelua itsenäisesti, vaikka istuu kolmen hengen pöytäryhmässä.  

Lapset tekivät hinnoittelua kahden tai kolmen hengen ryhmissä, joissa oli käytössä 1-2 tab-

lettia. Ennalta suunniteltua ryhmäjakoa ei oltu erikseen tehty, vaan ryhmät muodostettiin 

tunnin aikana lähinnä istumapaikkojen perusteella. Yksi henkilö pystyi luonnollisesti käyt-

tämään tablettia kerrallaan. Tabletin käyttö sujui ryhmillä ongelmitta, kun tutkittavalle si-

vustolle oli päästy. Tabletilla tutkittiin annetun sivuston tuotteiden hintoja, joita hyödynnet-

tiin mahdollisesti omien tuotteiden hinnoittelussa. Suurimmalla osalla tabletin käyttäminen 

hinnoittelun tukena onnistui.      

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Tärkeässä roolissa ryhmäjako  jos tuntee ryhmän, kannattaa tehdä jo etukäteen suunni-

telma ryhmäjaosta tai pyytää opettajaa tekemään valmiiksi ryhmät. 

 ”Parhaan kaverin kanssa tekeminen ei ainakaan minun luokassa ole paras mahdolli-

nen työskentelytapa ;) Heh!” 

Pareittain molemmat saivat käyttää tablettia ja minusta kaikki lähtivät tehtävää tekemään 

suurella innolla. Luokassa oli pohdintaa hinnan valinnasta. Sopuun päästiin useimmissa ryh-

missä ja tuotteet onnistuttiin hinnoittelemaan. 

 voisiko tässäkin olla, että jokainen ryhmä hinnoittelee ensin esimerkiksi 5 tuotetta? 

Näin on jokin tavoite, johon pyritään. Jos jää aikaa ja ryhmä on nopea, saavat he li-

sää hinnoiteltavia tuotteita (ensin pitää näyttää hinnoitellut tuotteet opettajalle). 

Miten valmiita mainoslehtisiä hyödynnetään hinnoittelussa ja tuotemainosten tekemi-

sessä? 



 

 

 

Lapset eivät omatoimisesti tarttuneet mainoslehtisiin, vaikka niitä jaettiin hinnoittelun ai-

kana kaikille ryhmille. Mainoslehtisiä ei juurikaan hyödynnetty tuotteiden hinnoittelussa. 

Tähän varmasti vaikutti se, että tutkiva opettaja unohti esitellä hinnoittelutehtävän ohjeis-

tuksen yhteydessä mainoslehtisten käytön hinnoittelun tukena. Toisaalta voidaan myös tul-

kita, että perinteinen mainoslehtinen ei ollut kilpailukykyinen apuväline modernin tabletin 

rinnalla.   

Kehitysidea: käyttää mainoslehtisiä hyväksi tuotemainoksien tekemisessä (tuotteiden kuvien 

ja hintojen leikkaaminen ja liimaaminen tuotemainospohjiin). 

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Mainoslehtien hyödyntäminen jäi vähäiseksi. Sen nostaminen esiin olisi hyvä ottaa samalla, 

kun kertoo, miten tableteilla etsitään tuotteiden hintoja. Muistuttaa, että on käytössä myös 

mainoslehtiä, joista löytyy myös tuotteita hintoineen. 

Tuotemainosten tekeminen  

Tuotemainoksia tehtiin valmiisiin itsetehtyihin mainospohjiin. Tuotemainosten tekemiseen 

oli tutkivan opettajan tekemä ohjeistus Smart –taululla. Tämä toimi OTO (omatoimiohjeena) 

ainakin yhdelle lapselle, joka kävi kysymässä Jaana opettajalta ohjetta tuotemainoksen teke-

miseen, mutta Jaana osoitti ohjeita taululla. Kysymään tullut lapsi kävi lukemassa taululla 

olevat tuotemainoksen tekemisen ohjeet ääneen ja palaa omaan ryhmäänsä tekemään tuote-

mainosta. Tämä kertoo, että tuotemainoksen OTO –ohje toimi.  

Lapset tarvitsevat ohjeistusta tuotemainosten tekemisessä ja kaupan nimeämisessä: 

”ALE” 

”Pitääkö piirtää joku kuva?” 

Hinnoissa oli käytetty € -merkkiä sekä oikein että peilikuvakirjoituksena. Tuotemainosten 

hinnat olivat hinnoittelutehtävässä hinnoiteltujen tuotteiden hintaluokassa (taulukko 1). Mai-

nokset olivat esillä kauppojen myyntipöytien reunoihin maalarinteipillä kiinnitettyinä.  

Kaupan rakentaminen  

Miten lapset rakentavat kaupan? Miten yhteistyö näkyy rakentamisessa? Miten tuot-

teet ovat esillä kaupassa? Miten tuotteiden hinnat ovat esillä? 



 

 

 

TO ohjeistaa yhteisesti kauppojen rakenteluun ja lähekkäin olevat hinnoitteluryhmät muo-

dostavat kolme kauppaa. Kolmen hengen ryhmä ja kahdenhengen ryhmä muodostavat kau-

pan. Kaksi kolmen hengen ryhmää muodostaa kaupan. Kaksi kolmen ja yksi kahden hengen 

poikaryhmää muodostaa kaupan. Jaana opettaja vielä tekee pieniä muutoksia kauppojen ko-

koonpanoihin.   

Lopullisten kauppojen kokoonpanot olivat: Yksi viiden hengen tyttöryhmän muodostama 

kauppa, yksi kuuden hengen sekaryhmän (kolme tyttöä ja kolme poikaa) muodostama 

kauppa ja yksi kahdeksan hengen poikaryhmän muodostama kauppa.   

Lapset tarvitsevat ohjeistusta kaupan rakentelussa:  

”Mikä meidän kaupan nimi on?” 

”Valintatalo.” 

Kaupan nimen valinta tuotti yhdelle ryhmälle selvän konfliktitilanteen, jossa lapset käyvät 

keskustelua nimen puolesta ja vastaan. Nimen valinta saadaan kuitenkin yhteistuumin ja 

kompromisseja tehden sovittua.  

K City Market kuvaa näytetään kameralle, joka kertoi, että heidän ryhmänsä oli antanut kau-

palle nimen.     

Lapset eivät ole sitoutuneita ryhmätyöhön yhdessä ryhmistä ja lapset tarvitsevat ryhmätyö-

hön opastusta:  

”Me joudutaan jäämään sisälle, jos ei…” (poikaryhmän jäsen)  

Jaana opettaja: ”Yritä saada ryhmä toimimaan.” 

Lapset rakentavat kaupat ryhmissä opettajan avustuksella: 

Ryhmät järjestelevät pulpetit vierekkäin. Pulpeteista muodostuu pitkittäisiä myyntipöytiä. 

Työtä tehdään yhdessä, mutta yhdellä ryhmällä yhteistyö ei suju halutulla tavalla. Ryhmällä 

on erimielisyyksiä kaupan nimen valinnassa ja tuotteiden esille laittamisessa lattialta myyn-

tipöydille. Ryhmätyössä fokus ja keskustelu karkailevat epäolennaisuuksiin. Myyntipöydän 

päässä on kassakone (pahvilaatikon puolikas). Yksi kauppa tekee oivalluksen käyttää tablet-



 

 

 

tia kassakoneena eli laskimena ja sijoittavat tabletin kassan sisälle. He ovat ottaneet lasku-

koneohjelman tabletista käyttöönsä. TO ei puutu asiaan, vaan antaa tabletin olla kassako-

neena.  

Myytävät tuotteet ovat sijoitettuina myyntipöydille. Hintalappuna toimima maalarinteippi-

pala toimii hyvin, mutta lyijykynällä merkitty hinta on himmeä. Hintalappu ei ole kaikissa 

tuotteissa selkeästi näkyvillä asiakkaalle/kuluttajalle, mutta suuressa osassa tuotteista hinta-

lappu on hyvin esillä. Tuotemainokset ovat sijoitettuina myyntipöytien reunoille maalarin-

teipillä. Kauppojen nimet: IF LN SUPER 1, VALINTATALO, K City MARKET kiinnitet-

tiin nimikyltein joko liikuteltavaan väliseinään: K City MARKET tai kassakoneeseen: IF 

LN SUPER 1 ja VALINTATALO. Kauppojen keskelle muodostuu ostoskäytävä. Kaksi 

kauppaa: IF LN SUPER 1 ja K City MARKET ovat sijoitettuna ostoskäytävän toiselle ja 

VALINTALO vastakkaiselle puolelle.  

Lapset huomaavat tuotteista puuttuvia hintoja: 

”Näitä ei oo vielä hinnoiteltu, nämä pitää vielä hinnoitella.”  

Lapset eivät millään malta mennä välitunnille, sillä kaupan rakentaminen valmiiksi koetaan 

hyvin tärkeäksi ja tulevaa kauppaleikkiä odotetaan kovasti.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Aluksi kaupan rakentamisessa oli jokaisessa ryhmässä haastetta. Pääasiassa lapset määräili-

vät toisiaan  tässä on monella oppilaallani vielä harjoiteltavaa. 

Keskittyminen meni epäolennaiseen  olisi pitänyt saada pöytä ja tavarat siihen järjesteltyä. 

Pienellä avustuksella kahdella ryhmällä alkoi sujumaan, yksi ryhmä ei pystynyt keskitty-

mään (ainoastaan yksi ryhmän oppilaista onnistui kokoamaan kauppaa kasaan). 

Tuotteet olivat selvästi esillä. Tuotteissa oli maalarinteipillä hintalaput. Oppilaat eivät osan-

neet huomioida, mihin suuntaan hintalappu oli. 

Tutkivan opettajan ja Jaanan havainnot kertovat, että ryhmätyötä on syytä harjoitella ja ryh-

mätyön sääntöjä pitää käydä yhteisesti läpi. Ryhmätyössä yhdessä ryhmässä ei jaksettu kes-

kittyä tehtävään. 

Kauppaleikkitunti 10.2.2015 klo 9.30-10.30 



 

 

 

Roolien jakaminen:  

Ryhmät valitsevat itsenäisesti ryhmästään kaksi kauppiasta. Valitut kauppiaat viittaavat mer-

kiksi. Roolien jakaminen ei aiheuttanut erimielisyyksiä, mutta kaksi kauppiasta kaupassa 

yhtä aikaa tuotti aluksi hämmennystä. Yksi kassapiste kahdelle kauppiaalle ei ollut toimin-

nan kannalta edullinen.  

Kehittämiskohde: kassapisteitä kaupassa yhtä paljon kuin kauppiaita.  

Luokaopettaja Jaanan havainnot:  

Kaikki olisivat halunneet olla kauppiaita. Osa ”suutahti”, kun ei päässyt haluamaansa roo-

liin. Opettaja joutui tukemaan yhtä ryhmää. Kahdessa muussa ryhmässä roolien jako onnis-

tui ilman opettajan ulkopuolista ohjeistamista.  

Kehittämiskohde: kauppiaita enemmän4 kauppaa8 kauppiasta13 kuluttajaa 

Etukäteen uusien kauppiaiden valitseminen ja äänimerkistä kauppiaiden vaihto esim. 15-20 

min jälkeen 

 

Roolien valinta aiheutti yhden ryhmän työskentelyssä pienen konfliktitilanteen, josta pääs-

tiin sopuun opettajan tuella. 

Kauppiaana toiminen:  

Miten kauppiaat toimivat roolissaan? 

Haluavat käydä kauppaa: 

”Apua me tarvitaan asiakkaita.” 

”Ole hyvä.” 

Ovat kohteliaita. 

Kauppias ojentaa asiakkaalle kuitin. Kuluttaja tarkkailee saatua kuittilappua ja laittaa sen 

ostoskassiinsa.   

K City MARKET:in kauppias:  

”Kimmo sinun pitää ottaa kuitti.” (Lähtee viemään kuittia asiakkaalle). 



 

 

 

Kauppiaat toimivat kohteliaasti. 

Kaupantekotilanteessa kauppias ojentaa kuitin asiakkaalle, asiakas ottaa sen vastaan ja lait-

taa ostoskassiinsa.  

Esimerkki tiedon jakamisesta ryhmätyössä yli ryhmärajojen: 

Valintatalon kauppias käy kysymässä kaupan tuottaman voiton laskemiseen neuvoa TO:lta. 

TO neuvoo kauppiaalle voiton laskemista, jonka jälkeen näyttää laskettua voittosummaa en-

sin IF LN SUPER 1:n kauppiaalle, jonka jälkeen tulee neuvomaan K City MARKETIN kas-

san laskua: ”Voiton laskussa alkusumma vähennetään siitä loppusummasta.” 

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Miten kauppiaat toimivat roolissaan?  

Kauppiaat osasivat toimia melko hyvin. Puhuivat ystävällisesti ja pitivät tiukasti huolta kas-

san sisällöstä. Eivät osanneet tervehtiä, kertoivat vain tuotteen hinnan ja antoivat vaihtorahat 

takaisin.  

Olivat iloisia ja reippaita ja innostuneita työstään.  

Toimivat reippaasti ja halusivat myydä mahdollisimman paljon. 

Miten kauppiaan toimintaohjelappua hyödynnetään?  

Siitä ei näyttänyt olevan suurta hyötyä itse leikin aikana. Alussa pohjakassa merkintä, lo-

pussa loppukassan laskeminen ja tuloksen merkitseminen kauppiaan toimintaohjelappuun.  

Kehittämisidea: kauppiaan toimintaohjeiden huolellinen läpikäynti taululla yhteisesti ennen 

leikin alkamista. Leikin aikana toimintaohjeet taululta luettavissa.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Kauppiaat eivät juurikaan osanneet hyödyntää toimintaohjelappua. Voisiko sen jättää pois 

ja ohjeet käydä yhdessä suullisesti. 

Miten kauppias toimii kaupassa?  

Kaupantekotilanteessa kauppias ojentaa kuitin asiakkaalle, asiakas ottaa sen vastaan ja lait-

taa ostoskassiinsa. 



 

 

 

Käyvät vaihtamassa rahaa kassaan opettajilta olevasta rahalaatikosta.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Kauppiaat toimivat kaupassa lähinnä pyytäen tuotteesta rahan ja antaen takaisin vaihtorahan. 

Miten kauppias kertoo tuotteista kuluttajille?  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Kertoi tuotteen hinnan.  

Miten kauppiaan kassanhoito ja kauppakuittien tekeminen tapahtuvat?  

Kauppakuittien tekeminen vaihtelevaa: Osalla unohtui niiden tekeminen kokonaan, se hu-

taistaan nopeasti ja/tai siihen ei jakseta keskittyä.  

Kuittien tekeminen ja antaminen asiakkaalle koetaan tärkeäksi: Kauppiaat muistuttavat asi-

akkaita kuitista ja se annetaan asiakkaalle.   

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Osa unohti tehdä ja antaa kauppakuitin kiirehtivät. Olisivatko laput voineet olla pienem-

piä?  

Miten yhteistyö näkyy?  

Leikin aikana kauppiaiden yhteistoiminta kaupassa sujuvaa. Kauppiaat auttavat toisiaan kas-

san hoidossa, rahojen laskemisessa ja kauppakuittien tekemisessä. Yhteistyö näkyi selvästi 

leikin lopussa kauppojen voiton laskemisessa, jolloin kauppiaat toimivat yhteistyössä ja aut-

toivat myös toisen kaupan kauppiaita voiton laskemisessa.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Kauppiaat olivat tehneet työnjaon ja auttoivat toinen toisiaan. 

Kaupantekotilanteessa kauppias ottaa kuluttajalta saamat rahat, antaa mahdolliset vaihtora-

hat ja tekee ostoksista kuitin (kuittilappu), jonka antaa kuluttajalle.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Molemmat toimivat niin, että kauppa saatiin tehtyä. 



 

 

 

Kuluttajana toiminen:  

Miten toimii kuluttajana? 

”Tämä piti vissiin täyttää.”  

”Kaupassa on vanhentuneita tavaroita myynnissä, siinä oli päivämäärä xxx.” 

”Mulla ei ole rahaa.” 

”Ei oo rahhaa..” 

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Puhuttelu oli välillä epäkohteliasta.  

Kuluttajat ovat sijoittuneina ostoskäytävällä täyttämään ostoslistalappua. 

Kuluttajille lappuja on paljon, niiden kanssa sujuva toimiminen haasteellista: 

”Mua ärsyttää olla näillä monella lapulla.” 

Kuluttajatehtävänmukaista kaupassa asiointia oli haasteellista havainnoida. (näkyy mahdol-

lisina ostoslistamerkintöinä) 

Ostoskasseihin kerättynä ostetut tuotteet.  

Jotkut kuluttajat aikovat lahjoittaa rahaa kaupoille.  

K City MARKET:ssa on kauppiaiden lisäksi kaksi kuluttajaa kaupan myyntitiskin takana.  

”Myymälävarkaita.”  

Jotkut lapsista keksivät leikkiä myymälävarasta. Yksi porukka (3 henkeä) alkavat pelleile-

mään ja leikkivät myymälävarkaita, mutta leikki ei oikein onnistu, sillä kukaan ei lähde pel-

leilyyn mukaan. 

Kuluttajat tekevät ostoksia.  

Kuluttajat käyvät kauppaa ja liikkuvat ostoskassien ja kuittilappujensa kanssa ostoskäytä-

vällä.  

Kaupantekotilanne (Kaksi kuluttajaa tekemässä ostoksia K City MARKETISSA) 



 

 

 

”Se makso viis euroa.” (Ojentaa viiden euron setelin kauppiaalle.) 

”Viis euroa ja minä otan tällaisen.” (ottaa tuotteen myyntipöydältä) 

Kuluttaja odottaa vielä kuitin saamista kauppiaalta. Kuitin saatuaan hän laittaa kuitin kaup-

pakassiin ja poistuu kaupasta.  

Yksi kuluttaja lukee lappuja lattialla. 

Luokanopettaja Jaanan havainnot: 

Osalla oppilaista ei ollut kohteliasta käytöstä. Eivät noudattaneet annettuja ohjeita. 

Kauppakassi monisteineen osalle haasteellinen yhdistelmä + kynä.  

Miten yhteistyö näkyy? 

Kauppiaiden kanssa yhteistyö näkyi kassalla asioinnissa eli tuotteiden maksamistilanteessa. 

Kuluttaja muistuttaa kauppiasta kuitin tekemisestä: 

”Anna kuitti.” 

Miten kuluttajan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

Yksi kuluttajista lukee tarkasti kuluttajaohjelappua. Toimintaohjelappua ei hyödynnetä tar-

peeksi  tuntuu turhalta  vie liikaa tilaa, jatkossa kuluttajan toimintaohjelaput yhdessä 

pinossa, josta kuluttajat saavat ottaa niitä tarvittaessa käyttöönsä. 

Luokanopettaja Jaanan havainnot:  

Kuluttajien toimintaohjelapun hyödyntäminen oli haastavaa. Aluksi olisi kannattanut käydä 

rauhallisesti läpi, miten toiminta tapahtuu. 

Miten kuluttajatehtävät näkyvät kuluttajien toiminnassa? 

Jotkut kuluttajatehtävät ihmetyttävät kuluttajina toimivia lapsia.  

Kuluttajalappuja on maassa. (Ne eivät toimi kovin hyvin irrallisina.)integrointi ostoslista-

lappuun 

Luokanopettaja Jaanan havainnot:  



 

 

 

Osa osasi hienosti etsiä oikean tuotteen kaupasta ja ostaa sen. Osalta meni täysin ohi, mitä 

piti tehdä. Tämä kertoo, että ohjeistus pitää antaa tunnin alussa vielä selkeämmin ja varmis-

taa, että lapset tietävät, mitä pitää tehdä. 

Miten kuluttajan ostoslistan täyttäminen tapahtuu? 

Ostoslistan täyttäminen vie aikaa ja sitä täytetään lattialla ostosten lomassa. Kaikki eivät 

täytä ostoslistaa ollenkaan, siihen ei keskitytä tarpeeksi.  

Ostoslistalapun täyttämisessä tarvitaan apua: 

TO: tulee opastamaan: ”Tähän merkkaat tuotteet (osoittaa ostoslistalappua) ja mikä sinun 

kuluttajatehtävä oli?”  

Huolellinen kuluttajan toimintaohjeiden yhteinen läpikäynti ennen leikkiä tarpeellista: 

KU: ”Ei oikein ymmärrä/muista mistä lapusta on kyse…”  

TO: ”Ei vaan se pieni lappu.” 

KU on ilmeisesti hukannut kuluttajatehtävälapun, sillä TO ja KU alkavat vilkuilla lattialla 

ympärilleen. 

TO: ”Mikä se oli muistatko sinä vielä?” Kuluttajatehtävän integrointi ostoslistaan. 

TO ja KU etsivät sitä lattialta. 

TO ja KU löysivät tehtävän. 

TO: ”Kirjoita siihen (näyttää ostoslistalappua) ostaa jotain terveellistä.” 

TO: ”Mitä sää sillä ostit?” 

KU alkaa kirjoittamaan mitä hän osti kuluttajatehtävän mukaisesti. Kirjoittaa huolella ja pit-

kään lattialla. 

Kehitysidea: Jonkunlaiset rahakukkarot esim. minigrippussit kuluttajille.  

Luokanopettaja Jaanan havainnot:  

Ostoslistan täyttäminen oli osalle haastavaa. Olisiko lappua voinut yksinkertaistaa? 

  



 

 

 

LIITE 15 

Seurantalomake toinen ja kolmas tutkimuskerta 

Kauppaleikin valmistelu (1.tunti) 

Orientaatio: 

Onko annettu ohjeistus selkeä? 

Ymmärtävätkö lapset orientaation ja ohjeistuksen perusteella mitä pitää tehdä? 

Orientoituvatko lapset tulevaan tehtävään? 

Miten alkuorientaation vaikutus näkyy tulevassa hinnoittelutehtävässä?  

Hinnoittelu: 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten tuotteen hinta ymmärretään?  

Miten oppilaat oivaltavat tiedon etsimisen? 

Miten käyttävät google:n hakukonetta tiedonhaussa? 

 Miten käyttävät annettua sivustoa tuotteiden hintojen mää-

rittämisessä?  

o http://www.cdfin.info/inf.html 

Millaisia hintoja lapset antavat tuotteille? 

 Ovatko hinnat realistisia? 

 Käyttävätkö €-merkkiä hinnoissa? 

Sosiaalinen 

Miten parien valinta ja työskentelypaikan valinta tapahtuvat? 

http://www.cdfin.info/inf.html


 

 

 

Miten yhteistyö näkyy? 

 Miten tiedonjakaminen näkyy? 

 Miten tabletin käyttö tapahtuu ryhmässä? 

 Ymmärtävätkö lapset ryhmätyön idean, että toiselta voi 

kysyä apua ja toiselle annetaan apua. 

Tuotemainosten tekeminen: 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten mainokset kertovat tuotteiden hinnoista? 

 Miten valmiita mainoslehtisiä hyödynnetään? 

Kaupan rakentaminen: 

Miten kaupan rakentamisessa ryhmät muodostuivat? Minkälaisia ryhmiä muo-

dostui? 

Fyysinen/sosiaalinen 

Miten lapset rakentavat kaupan? 

 Miten yhteistyö näkyy rakentamisessa? 

 Osallistuvatko kaikki ryhmän jäsenet ryhmän toimintaan? 

 Tarvitseeko ryhmä opettajan apua toimiakseen? 

 Onko ryhmän toiminnassa ristiriitoja? 

 Dominoiko joku ryhmän jäsenistä ryhmän toimintaa? Pu-

huuko joku ryhmän jäsenistä hyvin vähän? 

Miten tuotteet on järjestetty?  

 Kysy ryhmältä järjestely/luokitteluperuste? Mikä oli ajatus, 

kun järjestelitte tuotteet pöydälle? 



 

 

 

 Miten tuotteiden hinnat ovat esillä? 

Opettajan toiminta: 

Vaeltaako opettaja kokoajan luokassa auttamassa oppilaita?  

Miten auttaminen tapahtuu? 

 Kyselemällä? 

 Palautetta antaen? 

 Muuten miten? 

Antaako opettaja riittävästi tilaa oppilaiden omalla ajattelulle ja ongelmanrat-

kaisulle? 

Pitääkö opettajan muistuttaa usein tehtävän tekemisestä jollekin/joillekin lap-

sille? 

Kauppaleikki (2.tunti) 

 

Orientaatio: 

Onko annettu ohjeistus selkeä? 

Ymmärtävätkö lapset yhdessä käydyn ohjeistuksen perusteella mitä pitää 

tehdä? 

Miten alkuorientaatio näkyy kauppaleikin toiminnassa?  

Roolien jakaminen: 

Sosiaalinen 

Miten lapset jakavat kauppaleikin roolit tai joudutaanko ne jakamaan ulkopuo-

lelta? 



 

 

 

 Miten lapset suhtautuvat roolien jakamiseen? 

Kauppiaana toiminen: 

Sosiaalinen/tietoteoreettinen 

Miten kauppiaat toimivat roolissaan? 

o puhe 

o eleet 

o toiminta 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

 Miten kauppiaan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

 Miten kauppias toimii kaupassa? 

 Miten kauppias kertoo tuotteista kuluttajille? 

 Miten kauppiaan kassanhoito ja kauppakuittien tekeminen 

tapahtuvat?  

 Millaisia merkintöjä kassakuitteihin tehdään? 

Sosiaalinen 

 Miten yhteistyö näkyy? 

o kauppiaiden kesken 

o kuluttajien kanssa 

Kuluttajana toiminen: 

Sosiaalinen/tietoteoreettinen 

 Miten toimii kuluttajana? 

o puhe 

o eleet 

o toiminta 



 

 

 

 Miten yhteistyö näkyy? 

o kuluttajien kesken 

o kauppiaiden kanssa 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

 Miten kuluttajan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

 Miten kuluttajatehtävät näkyvät kuluttajien toiminnassa? 

 Miten kuluttajan ostoslistan täyttäminen tapahtuu? 

 Millaisia merkintöjä ostoslistalappuihin tehdään? 

o Millaisia laskutoimituksia ne sisältävät? 

o Miten rahavarojen riittävyys on esitettynä ostoslis-

tassa? 

o Miten kuluttajan käyttövarallisuus ja ostosten tekemi-

sen välinen yhteys näkyy ostoslistassa?  

Opettajan toiminta: 

Vaeltaako opettaja kokoajan luokassa auttamassa oppilaita? 

Miten auttaminen tapahtuu? 

 Kyselemällä? 

 Palautetta antaen? 

 Muuten miten? 

Antaako opettaja riittävästi tilaa oppilaiden omalla ajattelulle ja ongelmanrat-

kaisulle? 

Pitääkö opettajan muistuttaa usein tehtävän tekemisestä jollekin/joillekin lap-

sille? 

 



 

 

 

Loppuyhteenveto: 

 Jääkö sille tarpeeksi aikaa? 

 Ymmärsivätkö lapset kauppojen tuottaman voiton laskemi-

sen? 

 Ymmärrettiinkö miksi joku kauppa tuotti voittoa enemmän 

kuin toinen? 

 Miten hinnoittelu vaikuttaa kuluttajien ostopäätökseen? 

Miten edellisen analyysin perusteella tehdyt design-muutokset toteutuivat 

tutkimuskerralla? Olivatko muutokset hyviä tai ei sekä kauppaleikin toi-

mivuuden että pedagogisesta näkökulmasta ja lapsen oppimisen näkökul-

masta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 16  

Kauppaleikkituntien analysointi toinen tutkimuskerta 13.3.2015 

19 oppilasta osallistui tutkimukseen.  

TO analyysissä tarkoittaa tutkivaa opettajaa. Tutkimukseen osallistuneen luokanopettajan 

nimi on analyysissä muutettu. 

Analyysistä on poistettu ostoslistojen, kauppakuittien ja kauppiaiden rahalaskujen merkin-

nät, koska niiden sisältämä matemaattinen tieto on esitettynä taulukoituna tulososiossa. 

Kauppaleikin valmistelu (1.tunti) 

Orientaatio: 

Onko annettu ohjeistus selkeä? 

Onnistui paremmin kuin 1. tutkimuskerralla. Oppilaat ymmärsivät konkreettisten esimerk-

kien kautta miten tablettia tulee käyttää hinnoittelussa ja miten taulukkoa hyödynnetään tuot-

teen hinnoittelussa. 

Ymmärtävätkö lapset orientaation ja ohjeistuksen perusteella mitä pitää tehdä? 

Nyt parit lähtevät tekemään hinnoittelutehtävää sujuvasti ja omatoimisesti. Eivät kysele 

apua.  

Orientoituvatko lapset tulevaan tehtävään? 

Kyllä, lapset odottivat innolla parien jakamista ja tehtävän aloittamista. 

Miten alkuorientaation vaikutus näkyy tulevassa hinnoittelutehtävässä? 

Lapset lähtevät tekemään tehtävää sujuvasti ja omatoimisesti. Tunti oli selkeämpi, tavoit-

teellisuus työskentelyssä +++.  Oppilaat antoivat realistisia hintoja elintarvikkeille (tau-

lukko).  

Hinnoittelu: 

Miten tuotteen hinta ymmärretään?  



 

 

 

Käytiin läpi ensimmäisellä tutkimuskerralla tarkemmin. Oppilaat ymmärtävät, että tuotteella 

on hinta, joka ilmaisee jotakin rahamäärää. Oppilaat tunnistavat käsitteet kalliimpi ja hal-

vempi hinta (hintavertailu). 

Miten oppilaat oivaltavat tiedon etsimisen? 

Oppilaat oivaltavat, että googlesta löytyy tietoa ja osaavat käyttää googlen hakusanaa: elin-

tarvikkeiden hinnat ja etsiä taulukon. Oppilaat, jotka käyttävät taulukkoa hinnoittelun apuna 

osaavat käyttää sitä sujuvasti. Osa ei hyödynnä taulukkoa hinnoittelun tukena   oma mo-

tivaatio vaikuttaa työskentelyssä.  

Esimerkkejä tunnilta taulukon hyödyntämisestä hinnoittelutehtävässä: 

”Maito, hunaja ja munat taulukosta.” 

”Suolatikut maksoi 1,53 € ja hinnaksi annettiin 2€.” 

”Maito ja kananmunat taulukosta. Katottiin hinnat ja jos siinä oli senttejä  1 tai 2 €. 

” Millä perusteella annoit esim. maidolle hinnan 1€? ”Tuotteen hinta lähempänä 1€, pie-

nempi määrä.”  

”Emme käyttäneet taulukkoa hinnoittelussa.” 

”Katsoimme taulukosta hintoja ja merkkasimme hinnat isommaksi tai pienemmäksi.” 

Miten käyttävät google:n hakukonetta tiedonhaussa? 

Osasivat omatoimisesti etsiä tabletin näytöltä selaimen, avata sen ja löytää googlen hakuko-

neen joko suoraan tai kirjoittamalla selaimen osoitekenttään www.google.fi (käytiin läpi tun-

nilla). 

Miten käyttävät annettua sivustoa tuotteiden hintojen määrittämisessä?  

o http://www.cdfin.info/inf.html 

Lapset käyttävät sivustoa tavoitteellisemmin verrattuna 1. tutkimuskertaan.  Lapset pääsevät 

sivustolle sujuvammin ja omatoimisesti: 

o opastus ++ 

o opettajajohtoinen esimerkki ++ 

http://www.google.fi/
http://www.cdfin.info/inf.html


 

 

 

Millaisia hintoja lapset antavat tuotteille?  

Lasten elintarvikkeille antamia hintoja toisella tutkimuskerralla: 

Tuote Hinta € (tuotteiden lkm) 

Munat 2(3), 3(2), 4(1), 5(1) 

 

Maito 

Jugurttipurkki                            

Viilipurkki 

Maitorahka 

Juotava jugurtti 

Raejuusto 

Juusto 

 

Levite 

 

Viisi hedelmää mehu 

Trippimehu 

Teepaketti 

Mansikkakeitto 

 

 

1(11), 2(1), 3(1), 13 (1), 21(1) 

1(1), 2(1) 

2(1), 3(2) 

- 

- 

1(1) 

- 

 

2(2), 3(2) 

 

1(1), 3(1), 100(1) 

1(2) 

1(1), 4(1) 

4(1) 

 

 

  

Riisimurot 3(1) 

Leipäpussi - 

Lasagne 

Täysjyväpasta                                                                        

Täysjyväspagetti 

5(1) 

- 

4(1) 

Pikakaurahiutale 2(1) 

Riisipiirakkapussi 

Tacot 

Nuudeli 

Pinaattilätyt 

- 

3(1) 

4(1) 

2(1) 



 

 

 

 

Kinkkukiusaus 

Spagettilihavuoka 

Kalkkunaleike 

Pakastepitsa 

 

Sardiinipurkki 

 

Lämmin kuppi 

 

Miniluumutomaatti 

 

Porkkana 

 

Banaani 

Omena 

Päärynä  

Mandariini 

Karambola 

Avokado 

 

- 

5(1) 

2(1) 

10(1), 11(1) 

 

3(1) 

 

1(1) 

 

- 

 

1(1) 

 

2(2) 

2(2) 

2(1) 

1(1) 

1(1) 

2(1) 

 

Runebergin tortturasia 

Jaffakeksit 

Karnevalkeksit 

Suolatikut 

Suklaakonvehtirasia 

Ananaskarkit 

Jäätelöpakkaus 

PopCornpakkaus 

Rusinarasia 

 

Ruokasuola 

Kaneli 

 

2(1) 

3(1) 

3(1) 

2(1) 

3(1) 

1(1) 

8 (1) 

10(1) 

1(1), 2(1) 

 

5(1) 

2(1) 



 

 

 

Ruokasooda 

Vaniliinisokeri 

Hunaja 

 

Purkkapussi 

Xylitolipastillit 

 

Kasvisliemi 

 

Pizzakit 

 

Konetiskiaine 

 

Tulitikkurasia 

Laastari 

 

Halogeenilamput 

 

Kuivahiiva 

Hapankorppu 

Kalinkajugurtti 

Herkkusienet 

 

Riisi 

Pähkinät 

Kahvi 

5(1) 

- 

1(1) 

 

2(1), 3(1) 

0,5(1), 2(1) 

 

3(1) 

 

7(1) 

 

10(1) 

 

1(1) 

2(1) 

 

- 

 

- (1) 

6(1) 

- (1) 

7(1) 

 

2(1), 7(1) 

3(1) 

4(1) 

 

Ovatko hinnat realistisia? 

Hinnat ovat 0-10 €, vain yksi 100€ tuote. Oppilaat hahmottivat jo elintarvikkeiden hinnoit-

telun paremmin hinnat realistia. 

Käyttävätkö €-merkkiä hinnoissa? 

Käyttivät hinnoissa €-merkkiä.  



 

 

 

Sosiaalinen 

Miten parien valinta ja työskentelypaikan valinta tapahtuvat? 

Parit valittiin opettajajohtoisesti siten, että toisella pareista oli jo aikaisempaa kokemusta 

tabletin käytöstä. Jaana opettaja jakoi oppilaat pareiksi. Työskentelyparien valinta onnistui 

näin ollen huomattavasti paremmin verrattuna ensimmäiseen tutkimuskertaan. Lapset olivat 

hyvin motivoituneita ja orientoituneita työskentelemään. Oppilaat saivat itse valita työsken-

telypaikkansa luokasta, joka oli joko lattialla tai pulpettipaikoilla.  

Miten yhteistyö näkyy: 

Miten tiedonjakaminen näkyy? 

Lapset jakavat tietoa. 

Miten tabletin käyttö tapahtuu ryhmässä? 

Kummatkin lapset ovat mukana tai vain toinen tabletilla, joka on huono ryhmätyön kannalta.  

Ymmärtävätkö lapset ryhmätyön idean, että toiselta voi kysyä apua ja toiselle anne-

taan apua? 

Ryhmätyön merkitystä korostettiin ja ryhmätyön tekemistä ohjeistettiin alkuorientaation ai-

kana. Tunnilla ryhmätyön tekeminen näkyi siinä, että työtä tehtiin yhdessä ja hintojen anta-

misesta käytiin keskustelua (dialogisuus ja pohdinta). 

Tuotemainosten tekeminen: 

Tuotemainoksia sai halutessaan tehdä jostakin hinnoittelemasta tuotteesta. Kaikki eivät eh-

tineet tehdä tuotemainosta, sillä aika loppui kesken. Tuotemainoksia tehtiin yht. 8 kpl. 

Miten valmiita mainoslehtisiä hyödynnetään? 

Yksi ryhmä käytti hinnoittelutehtävässä mainoslehtisiä apuna. 

ENSIMMÄINEN TUNTI LOPPUI TÄHÄN!! 

Kaupan rakentaminen: 

Miten kaupan rakentamisessa ryhmät muodostuivat? Minkälaisia ryhmiä muodostui? 



 

 

 

Jokaiseen kaupparyhmään meni yksi viime kerralla kauppiaana ollut henkilö, opettaja auttoi 

ryhmien muodostamisessa kolme viidenhengen ryhmää ja yksi neljän hengen ryhmä.  

Fyysinen/sosiaalinen 

Miten lapset rakentavat kaupan? 

Neljä kauppaa: pöydistä ja pulpeteista, kaupan nimi paperille: OLS kauppa, Ale, SIVA, R 

kioski, kauppojen myyntipöytiin kiinnitettiin myös tehtyjä tuotemainoksia. Lapset rakenta-

vat ryhmänä kaupan: miettivät ja pohtivat mm. miten pulpetit kannattaisi järjestellä. 

Miten yhteistyö näkyy rakentamisessa? 

Pulpetit järjestettiin yhdessä, tuotteet laitettiin esille yhdessä, kaupan nimi keksittiin yh-

dessä. Kauppaa rakennettiin innokkaasti ja motivoituneesti.  

Osallistuvatko kaikki ryhmän jäsenet ryhmän toimintaan? 

Kyllä. 

Tarvitseeko ryhmä opettajan apua toimiakseen? 

Yksi ryhmä kysyi apua TO:lta kaupan rakennuksessa, jonka jälkeen rakentaminen alkoi su-

jua hienosti.  

Onko ryhmän toiminnassa ristiriitoja? 

Kaupan nimen valinta aiheutti jälleen keskustelua ja herätti tunteita.  

Dominoiko joku ryhmän jäsenistä ryhmän toimintaa? Puhuuko joku ryhmän jäse-

nistä hyvin vähän? 

Selvää dominointia ei ollut havaittavissa. Joidenkin ryhmien kohdalla pystyi kuitenkin ha-

vaitsemaan selvästi ryhmän toimijan, joka otti reippaasti tehtävän hoitaakseen. Jokaisessa 

ryhmässä oli hiljaisempia henkilöitä, jotka eivät tuoneet itseään esille, mutta tekivät töitä. 

Miten tuotteet on järjestetty?  

Tuotteiden järjestämistä johonkin järjestykseen ei ymmärretty selvästi, sillä sitä ei osattu 

oikein selittää kysyttäessä.  Ohjeistuksen yksinkertaistaminen!   



 

 

 

Kysy ryhmältä järjestely/luokitteluperuste? Mikä oli ajatus, kun järjestelitte tuotteet 

pöydälle? 

Yksi ryhmä oli laittanut maitotuotteet vierekkäin.  

”Siten, että kun kävelee tähän eteen, niin näkee, mitä on myynnissä.” 

Miten tuotteiden hinnat ovat esillä? 

Yksi ryhmistä selvästi kiinnitti huomiota tuotteiden hintojen sijaintiin myyntipöydällä. Tuot-

teen hinnat olivat suurimmaksi osaksi esillä, mutta osa tuotteista oli niin, ettei hintalappua 

näkynyt.  

Oppilaita tulee muistuttaa, että laita tuotteen hinta tulee olla näkyvillä, ei piilossa, tulee 

näkyä asiakkaalle/kuluttajalle. 

Kauppaleikki (2.tunti) 

Orientaatio: 

Onko annettu ohjeistus selkeä? 

Kauppaleikkitunnin ohjeistus oli liian kiireinen ajanpuutteen vuoksi. Ensimmäisellä tunnilla 

ei ehditty rakentaa vielä kauppoja, joka jäi kauppaleikkitunnille.  

Ymmärtävätkö lapset yhdessä käydyn ohjeistuksen perusteella mitä pitää tehdä? 

Osalle jäi epäselväksi tehtävänanto. 

Miten alkuorientaatio näkyy kauppaleikin toiminnassa?  

Osattiin leikkiä peruskauppaleikkiä, mutta ostoslistan täyttäminen kuluttajatehtävien ja hin-

tavertailujen kanssa oli liian haastava yhdistelmä monelle oppilaalle ja ei toiminut toivotulla 

tavalla. Tähän vaikuttivat myös puutteet ja kiire alkuohjeistuksessa. Leikin ohjeistus oli liian 

hätäinen ajanpuutteen vuoksi.   

Roolien jakaminen: 

Sosiaalinen 

Miten lapset jakavat kauppaleikin roolit tai joudutaanko ne jakamaan ulkopuolelta? 



 

 

 

Luokanopettaja Jaana jakoi leikin kauppiaat. Jokaiseen ryhmään meni yksi edellisellä ker-

ralla kauppiaana ollut henkilö ja jokaisesta ryhmästä valittiin kaksi uuttaa kauppiasta tule-

vaan leikkiin.  

Miten lapset suhtautuvat roolien jakamiseen? 

Neutraalisesti, yksi edellisellä kerralla kauppiaana ollut henkilö ei oikein motivoitunut uu-

teen kuluttajan rooliinsa.  

Kauppiaana toiminen: 

Sosiaalinen/tietoteoreettinen 

Miten kauppiaat toimivat roolissaan? 

Kauppiaat myivät hyvin innokkaasti omia tuotteitaan.  

Yksi kauppiaista käytti ääntään ja huusi kädet heiluen: 

”Alennusta, alennusta.” 

”Ostakaa, ostakaa viisikymmentä euroa.” 

”Ostakaa vain yksi euro. Täällä on alennuksessa…” 

Kädet olivat mukana myynnissä.  

Oltiin kohteliaita ja esiteltiin tuotteita kuluttajille. Hyvin spontaania tuotteiden myymistä. 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten kauppiaan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

Pohjakassan ja loppurahojen merkitsemiseen ja toimintaohjelapussa olevan ”voiton” laske-

miseen. 

Miten kauppias toimii kaupassa? 

Myy innokkaasti tuotteitaan ja tekee ahkerasti kauppakuitteja kuluttajien ostoksista.  

Miten kauppiaan kassanhoito ja kauppakuittien tekeminen tapahtuvat?  

Kauppias antaa vaihtorahat ja tekee kuitin ostoksista. 



 

 

 

Sosiaalinen 

Miten yhteistyö näkyy? 

Pohjakassan laskeminen ja kaupan tekemän myynnin laskemisesssa. 

Ostostilanteessa. 

Kuluttajana toiminen: 

Tarvitsee apua ostoslistan tekemisessä/täyttämisessä: 

Kuluttaja kysyy apua TO (tutkiva opettaja):    

TO: ”Paljonko sinulla oli rahapussissa?” ”Sinun pitää avata rahapussi ja laskea, paljonko 

sinulla on rahaa rahapussissa.” 

TO Opastaa kuluttajia ostoslistan täyttämisessä:  

TO: ”Mikä sinun kuluttajatehtävä oli?” 

TO: Neuvoo kuluttajaa ostoslistan täyttämisessä:  

”Mikä oli halvin hinta. Jos lähdet vaikka viljatuotetta vertailemaan, jos nyt lähdet vertaile-

maan viljatuotteita.”  

Kuluttaja kysyy apua TO:    

KU: ”Mikä on viljatuote?”  

TO: ”Esim. leipä.” 

Kuluttaja kysyy apua TO:    

KU: ”Onko riisi viljatuote?” 

TO: ”On.” 

Kuluttajan turhautuminen (ei ymmärrä tehtävää) ostoslistan tehtäviin: 

KU: ”En minä tajua tätä ja lähtee kävelemään kaupoille.”  

Kuluttaja kysyy apua TO:    

KU: ”Mitä minun pitää nytten tehä, kun mää ostin...”  



 

 

 

TO Opastaa kuluttajia ostoslistan täyttämisessä:  

TO: ”Merkkaat molemmat tuotteet tähän.”  

Kuluttaja kysyy apua TO:    

KU: ”Pitääkö minun ostaa jotakin muutakin?” 

TO Opastaa kuluttajia ostoslistan täyttämisessä:  

TO: ”Oletko ostanut kuluttajatehtävänmukaiset tuotteet?” 

KU: nyökkää… 

TO: ”Sitten voit ostaa ihan mitä sinä haluat.” 

TO Ohjaa kuluttajia ostoslistan täyttämiseen:  

TO: ”Ei sinulla ole vielä mitään merkintöjä ostoslistalapussa.” 

Miten kuluttajan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

Ei ollenkaan. Toimintaohjeet olivat luokan edessä ja niitä sai hyödyntää halutessaan.  

Miten kuluttajatehtävät näkyvät kuluttajien toiminnassa? 

Jonkin verran, viidellä kuluttajalla vaikutti selvästi ostoksiin: hedelmä oli porkkana (hyvä 

yritys ) ja viljatuote riisi, herkkutuote jäätelö, välipala pinaattilätyt, maitotuote maito, 

herkkutuote taco, terveellistä syömistä kananmunat. Yhdessä ostoskassissa kuluttajan valit-

semat tuotteet eivät vastaa kuluttajatehtäviä suoraan kuluttajatehtävinä ostaa: viljatuote + 

maitotuote  ostettu: keksejä (herkku- vai viljatuote tulkinta), purkkaa ja teetä. 

Miten kuluttajan ostoslistan täyttäminen tapahtuu? 

Osalle ostoslistan täyttäminen on haasteellista ja siinä tarvitaan opettajan apua. Osa täyttää 

ostoslistaa omatoimisesti. 

Opettajan toiminta: 

Vaeltaako opettaja kokoajan luokassa auttamassa oppilaita?  

Peruskauppaleikki (ostosten tekeminen) oli hyvin omatoimista ja apua ei juurikaan tarvittu. 

Ostoslistan täyttämisessä oppilaat tarvitsivat TO apua.  



 

 

 

Miten auttaminen tapahtuu? 

Kyselemällä? 

Auttamistilanteessa TO kysyy oppilaalta: 

”Paljonko sinulla on rahaa rahapussissa?” 

”Mikä sinun kuluttajatehtävä oli?” 

”Oletko ostanut kuluttajatehtävänmukaiset tuotteet?” 

”Mikä oli halvin hinta.” 

Palautetta antaen? 

TO antoi palautetta ja ohjeisti lapsia, kun he kysyivät apua ja neuvoa: 

”Merkkaat molemmat tuotteet tähän.” 

”Ei sinulla ole vielä mitään merkintöjä ostoslistalapussa.” 

”Kaupassa on aina kaksi kauppiasta.”  

Antaako opettaja riittävästi tilaa oppilaiden omalla ajattelulle ja ongelmanratkaisulle? 

Annoin tilaa omalle ajattelulle, mutta kuluttajan rooli ostoslistan täyttämisen kanssa oli 

osalle haasteellinen ja tehtävästä suoriutumisessa tarvittiin paljon TO opastusta ja ohjeis-

tusta.  

Pitääkö opettajan muistuttaa usein tehtävän tekemisestä jollekin/joillekin lapsille? 

Tällä tutkimuskerralla lasten tekeminen oli hyvin motivoitunutta ja tavoitesuuntautunutta. 

alkuorientaation vaikutus ja ryhmälle toinen tutkimuskerta.  Ostoslistalappujen täyttämi-

sestä piti muistuttaa, jolloin sen täyttäminen ei kiinnostanut ja/tai se koettiin liian haasta-

vaksi. 

Loppuyhteenveto: 

Jääkö sille tarpeeksi aikaa? 

Aika loppui jälleen kerran kesken. 



 

 

 

Ymmärsivätkö lapset kauppojen tuottaman voiton laskemisen? 

Paremmin kuin viime kerralla. 

Ymmärrettiinkö miksi joku kauppa tuotti voittoa enemmän kuin toinen? 

Yksi lapsista vastasi kysymykseen: ”Ostaa niitä kalliita tuotteita.” ”Sillä kaupalla oli kal-

liimmat tuotteet.”  

Miten hinnoittelu vaikuttaa kuluttajien ostopäätökseen? 

Ei vastausta. 

Yhdessä hintavertailussa kuluttaja oli ostanut kalliimman tuotteen, joka oli merkitty ostos-

listaan ja löytyi ostoskassista, jolloin tuotteen halpuus ei vaikuttanut. Tässä voidaan pohtia 

ymmärsikö oppilas hintavertailun merkityksen oikein? 

Luokanopettajan antama palaute toisesta tutkimuskerrasta: 

Toinen tutkimuskerta sujui minusta paljon paremmin kuin ensimmäinen. Oppilaat lähtivät 

innolla mukaan. Tablettien käyttö sujui näppärästi ja tavaroiden hinnoittelu oli selkeämpää. 

Mainoksetkin onnistuivat hyvin. 

 Annoit näihin selvät ohjeet ja jokainen toimi ohjeiden mukaan. 

 Opettajat jakoivat oppilaat ryhmiin (eivät saaneet itse valita ryhmäänsä) 

 Ohjeiden antoon käytettiin riittävästi aikaa ja näytit myös malliesimerkit, mikä helpotti 

tulevaa työskentelyä. 

Kaupan rakentaminen sujui myös hyvin. Nyt jokainen toimi yhteistä kauppaa rakentamassa. 

Huomasi, että kaikki odottivat innolla kaupan rakentamista ja leikkiin pääsyä. 

Kauppaleikki sujui minusta kivasti. Osalla kauppiaista oli hankala täyttää kuittilappua. Ku-

luttajilla oli taas hankaluuksia hallita kauppakassia, ostoslistaa ja muita tavaroita kerralla. 

Osa teki todella huolellista työtä ja laski viimeisen päälle annetut laskut. Osa vain osti, eikä 

kirjoittanut mitään ylös. 

Olisiko siis kauppalappu voinut olla yksinkertaisemmassa muodossa? Tai että jossakin olisi 

ollut jokin lappu, mihin yhdessä oltaisi kerätty ostettujen tuotteiden hinnat. En tiedä, miten 

sen olisi saanut helpommaksi. Olisiko voinut esimerkiksi käytävää hyödyntää paikkana, 



 

 

 

jossa pitää käydä näyttämässä, mitä on ostanut ja laskea laskut. Sitten pääsee takaisin os-

toksille. 

Kauppaleikkiähän olisi ollut vielä kiva jatkaa. Pääsimme kuitenkin kaksi kertaa kokeile-

maan ja varmasti kokeilen oman luokkani kanssa myös jatkossa sinun innoittamanasi. 

Kokonaisuudessaan homma toimi hienosti. Näki, että olit panostanut projektiisi ja se välittyi 

myös lapsiin innostuneisuutena. Kauppaleikki oli kivaa. Ryhmätyön itsearviointikaa-vake 

oli yksinkertainen ja jokaisen oli se helppo täyttää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 17 

Kauppaleikkituntien analysointi kolmas tutkimuskerta 17.4.2015 

21 oppilasta osallistui tutkimukseen.  

TO analyysissä tarkoittaa tutkivaa opettajaa. Tutkimukseen osallistuneen luokanopettajan 

nimi on analyysissä muutettu (P). L tarkoittaa tutkimukseen osallistunutta lasta. 

Analyysistä on poistettu ostoslistojen, kauppakuittien ja kauppiaiden rahalaskujen merkin-

nät, koska niiden sisältämä matemaattinen tieto on esitettynä taulukoituna tulososiossa. 

Kauppaleikin valmistelu (1.tunti) 

Orientaatio: 

Onko annettu ohjeistus selkeä? 

Ensin käydään yhteisesti tuotteen hinnan merkitys opettajajohtoisesti kyselemällä.  

Oppilaat osallistuvat keskusteluun aktiivisesti ja oivaltavat hinnan merkityksen: 

TO: ”Mitä tuotteen hinta merkitsee?” 

L: ”Paljonko se maksaa.” 

TO: ”Mitä muuta se kertoo tuotteesta?” (Hiljaisuus) ”Se on vähän vaikea ajatella, että mitä 

muuta se vois kertoa, mutta puhutaan, että se vois kertoa myös siitä laadusta.”   

L: ”Että kuinka hyvä se on.” 

TO: ”Mmm kyllä.”  

TO: ”Ja miten se hinta on merkittynä siihen tuotteeseen, mistä sää näät sen hinnan?” 

L: ”Siinä on numeroita ja siinä on semmonen euron merkki € (piirtää kädellä ilmaan).” 

TO: ”Kyllä ja miksi sitä sanotaan sitä jossa on ne numerot ja euron merkki?” 

L: ”Hintalapuksi.”  

TO: ”Jes.” 



 

 

 

Tämän jälkeen on TO näyttää opettajajohtoisesti dokumenttikameralla tabletin käytön. Oi-

kealle sivustolle pääsyn jälkeen opettaja opastaa ja näyttää esimerkin avulla, miten taulukkoa 

voidaan lukea, miten siitä löydetään tuotteiden hintoja ja miten niitä voidaan hyödyntää tu-

levassa hinnoittelutehtävässä. Lisäksi käydään yksi hinnoitteluesimerkki yhteisesti läpi, jol-

loin jokaiselle muodostuu selkeä kuva tulevasta hinnoittelutehtävästä ja sen omatoiminen 

suorittaminen on mahdollista.  

TO opastaa taulukon käytössä esimerkkien avulla: 

TO: ”Jes ja nyt päästiin sitten tänne. Tätä selaamalla löytyy kaikista elintarvikkeista ylei-

simmistä joku hinta vuosina 2013, 14 ja 15. Katotaan esimerkiksi kevytmaidon hintaa. Mitä 

voidaan sanoa hinnasta 2015 verrattuna 2013 ja 14?” 

L: ”Se on laskenu.”  

TO: ”Kyllä. Elikkä jos hinta laskee niin tuota kallistuuko vai halventuuko tuote silloin?” 

L: ”Halventuu.” 

TO: ”Kyllä. Hinta on tullut halvemmaksi. Ja nytten kun me lähetään hinnoittelemaan näitä 

tuotteita. Niin me voitais ottaa heti tässä esimerkki niin katotaan sitten miten te sitten tapah-

tuu, (ottaa kaurahiutalepaketin käteen) mutta esimerkiksi jos teillä ois hinnoiteltavana parin 

kanssa tämmöinen kaurahiutalepaketti, niin te voitte kattoa täältä taulukosta ettiä löytyiskö 

täältä kaurahiutaleet. Löyty. Täällä on kaurahiutale kilo, tässä se on 500g, mutta te voitte 

tästä nyt kattoa, että yks pilkku. Paljonko täällä on sanottu, että 1kg kaurahiutaleita mak-

saa?” 

L: ”Yhen euron ja viiskytneljä senttiä.”      

TO: ”Kyllä justiin näin, mutta me ei käytetä tässä meidän hinnoitteluleikissä senttejä ollen-

kaan, me käytetään tasaeurolukuja. Elikkä nyt jos tuossa on 1,54, niin minkä hinnan antaisit 

tälle kaurapaketille? Jos tasaeuroja eikä senttejä käytetä olleenkaan.” 

L: ”Kaks euroa.”  

TO: ”Kyllä. Antaisko kaikki kaks euroa, antaisko joku jonkun toisen hinnan?” 

P: ”Hei miettikääpä sitä, että jos tuo paketti oli puolet pienempi kuin se minkä hinta tuolla 

oli. Mikähän se hinta sitten vois olla?” 



 

 

 

Videoaika 00:11:04 

Hiljaisuus. Mietteliäitä katseita. 

L: ”Euron.” 

 Täten ohjeistus oli selkeä ja monipuolinen. 

Ymmärtävätkö lapset orientaation ja ohjeistuksen perusteella mitä pitää tehdä? 

Kyllä ymmärtävät, sillä lapset lähtevät itsenäisesti pareittain tekemään hinnoittelutehtävää.  

Orientoituvatko lapset tulevaan tehtävään? 

Lapset tekevät hinnoittelutehtävää motivoituneesti ja keskittyneesti.  

Miten alkuorientaation vaikutus näkyy tulevassa hinnoittelutehtävässä?  

Osataan itsenäisesti mennä annetulle sivustolle. Kaikki pääsivät omatoimisesti annetulle si-

vustolle.  

Hinnoittelu: 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten tuotteen hinta ymmärretään?  

Kts. orientaatio. Ymmärsivät tuotteen hinnan merkityksen.  

Miten oppilaat oivaltavat tiedon etsimisen? 

Miten käyttävät google:n hakukonetta tiedonhaussa? 

TO: ”Kuinka monelle hakusana, ootteko käyttäneet mitään googlen hakusanoja?” 

L: ”Joo.”  

(Noin puolet oppilaista viittaa.) 

Lapset käyttävät googlen hakukonetta tiedon etsinnässä: 

L: ”Mitä tähän piti kirjoittaa?” 

L: ”Elintarvikkeiden hinnat.” 



 

 

 

 Lapsen oivaltavat tiedon etsimisen netistä. 

 Osaavat mennä internettiin, löytävät googlen hakukoneen ja osaavat kirjoittaa ha-

kukenttään annetun hakusanan: elintarvikkeiden hinnat. 

 Tekevät yhteistyötä sivustolle menemisessä keskustellen ja työtehtäviä jakaen.  

 Tablettia käyttää vuorollaan toinen pareista ja toinen kirjoittaa tuotteisiin hintalap-

puja. 

 

Miten käyttävät annettua sivustoa tuotteiden hintojen määrittämisessä?  

o http://www.cdfin.info/inf.html 

Käyttävät taulukkoa hinnoittelun tukena. Katsovat taulukosta tuotteelle suuntaa antavan hin-

nan ja pyöristävät sen tasaeuroiksi. Kummatkin parit tutkivat tabletilta taulukkoa, mutta 

usein jompikumpi käyttää sitä. Lapset haluavat uusia tuotteita. 

Lapset keskittyvät tehtävään todella hyvin, ovat innostuneita ja motivoituneita. Lapset miet-

tivät tarkasti tuotteiden hintoja taulukkoa hyväksi käyttäen. Juttelevat ja jakavat tietoa sekä 

pareittain että parien kesken. Hakevat omatoimisesti lisää hinnoiteltavia tuotteita pusseista. 

Tuotteiden hinnoittelu kiinnostaa enemmän kuin tuotemainoksen tekeminen.  

Videoaika 00:22:16 

Lapset hinnoittelevat aktiivisesti tuotteita, TO kiertelee parien luona kyselemässä ja 

auttamassa:    

TO: ”Löytyikö sieltä porkkana.”  

L: ”Löyty.” 

TO: ”Justiinsa, mutta muistakaa, että se on kilo porkkanaa.” 

TO: ”Käytittekö apuna taulukkoa?” 

L: ”Joo.”  

Huomataan myös, että kaikille tuotteille ei löydy taulukosta hintatietoutta: 

L: ”Kuivahiivalle ei löydy taulukosta tietoa…” 

Taulukon käytön soveltaminen: 

http://www.cdfin.info/inf.html


 

 

 

L: ”Omenaa ei ollut, niin otimme hinnan appelsiinista.” 

TO: ”Onko siellä joku hedelmä (tarkoittaa taulukkoa).” ”Voitte vähän siihen niin.” (ohjeis-

taa toista paria) 

TO: ”Justiin eli, ei ollut omenaa, niin me katsottiin appelsiinista (appelsiini löytyy taulu-

kosta).” 

Pari alkaa hinnoittelemaan riisimuropakettia: 

L: ”Katsotaan mikä se on. Riisimuro.”  

Videoaika 00:26.56 

L: ”Mistä te löysitten omenan?”  

L: ”Ei ku ne katto siitä toisesta… appelsiini.” 

Luokanopettaja Päivi ohjeistaa hinnoittelutehtävässä: 

P: ”Lasagneainekset. Einekset. Kastikeainekset. Ei oo kun kahen ja kolmen euron välillä, ei 

oo kallista.”  

P: ”Liha on kallista. Kevyt rasiamargariini se on se (katsovat yhdessä taulukosta).”  

P: ”Se on samanhintainen kuin nuo einespyörykät.”  

Videoaika 00:32:59  

L: ”Mitä tämä edes on?” 

P: ”Pitsataikinaa ja tomaattikastiketta. Einespitsa on siellä aiemmin, se on varmaan joko 

pakastepitsa tai einespitsa. Onko se samankokoinen paketti kuin tuossa (katsovat purkkapa-

ketin painoa 100g). Joo se on aika samankokoinen kuin tuolla (taulukko).” 

P: ”Siellä on näkkileipä tai sellainen, oota mä tuun kattoon. Katotaanpa täällä on näkkileipä 

se suunnilleen sama kuin hapankorppu. Se on kolmasosa tästä, ei ainakaan ihan viittä euroa 

voi maksaa.”  

P: ”Siellä ei ollut teetä, mutta sieltä löytyi kahvi.”  

 



 

 

 

Lasten elintarvikkeille antamia hintoja kolmannella tutkimuskerralla: 

Tuote Hinta € (tuotteiden lkm) 

Munat 2(3), 3(2), 4(2) 

 

Maito 

Jugurttipurkki                            

Viilipurkki 

Maitorahka 

Juotava jugurtti 

Raejuusto 

Juusto 

Ruokakerma 

 

Levite 

 

Viisi hedelmää mehu 

Trippi 

Teepaketti 

Mansikkakeitto 

 

 

1(15), 2(1) 

1(8) 

1(5) 

1(2) 

- 

2(3) 

9(1) 

1(1) 

 

1(2), 2(1) 

 

1(3), 2(2) 

1(1) 

2(2) 

1(1) 

 

 

  

Riisimurot 2(1) 

Leipäpussi - 

Lasagne 

Täysjyväpasta                                                                        

Täysjyväspagetti 

3(1) 

- 

1(1) 

Pikakaurahiutale 1(1), 2(1), 5(1) 

Riisipiirakkapussi 

Tacot 

Nuudeli 

Pinaattilätyt 

 

- 

- 

- 

1(1) 

 



 

 

 

Kinkkukiusaus 

Spagettilihavuoka 

Kalkkunaleike 

Pakastepitsa 

 

Sardiinipurkki 

 

Lämmin kuppi 

 

Miniluumutomaatti 

 

Porkkana 

 

Banaani 

Omena 

Päärynä  

Mandariini 

Karambola 

Avokado 

2(1), 3(1) 

2(1) 

2(1), 3(1), 5(1) 

3(2) 

 

1(1) 

 

1(1) 

 

3(1) 

 

1(1) 

 

2(2) 

1(1), 2(1) 

- 

1(1) 

3(1) 

1(1) 

 

Runebergin tortturasia 

Jaffakeksit 

Karnevalkeksit 

Suolatikut 

Suklaakonvehtirasia 

Ananaskarkit 

Jäätelöpakkaus 

PopCorn pakkaus 

Rusinarasia 

 

Ruokasuola 

Kaneli 

Ruokasooda 

 

2(1) 

2(1) 

1(1) 

1(1) 

2(1) 

3(1) 

3(1) 

3(1) 

2(1) 

 

2(1) 

1(1) 

1(1) 



 

 

 

Vaniliinisokeri 

Hunaja 

 

Purkkapussi 

Xylitolipastillit 

 

Kasvisliemi 

 

Pizzakit 

 

Konetiskiaine 

 

Tulitikkurasia 

Laastari 

 

Halogeenilamput 

 

Kuivahiiva 

Hapankorppu 

Herkkusienet 

 

Riisi 

Pähkinät 

Kahvi 

3(1) 

- 

 

1(1), 2(1) 

1(2) 

 

- 

 

1(1) 

 

6(1) 

 

- 

4(1) 

 

9(1) 

 

2(1) 

3(1) 

2(1) 

 

2(2) 

2(1) 

3(1) 

 

Ovatko hinnat realistisia? 

Hinnat ovat hyvin realistisia välillä 0-9 €. Taulukon käyttö näkyy hinnoitelluissa tuotteissa 

hintojen realistisuudessa esim. viidelletoista maitopurkille on annettu 1€ hinta ja kahdeksalle 

jugurttipurkille 1€ hinta (vrt. taulukon hinta n.0,50€ ja leikissä ei saanut käyttää senttejä).  

Käyttävätkö €-merkkiä hinnoissa? 



 

 

 

Lapset osaavat merkitä hinnan oikein tuotteeseen käyttämällä tuotteissa €-merkkiä. Yksi 

ryhmä on merkinnyt hintalappuihin €-merkin hinnan etupuolelle. Parissa hintalapussa €-

merkin kirjoittamisessa esiintyy myös peilikuvakirjoitusta. 

Sosiaalinen 

Miten parien valinta ja työskentelypaikan valinta tapahtuvat? 

TO jakoi parit siten, että pareista toisella tuli olla jo aiempaa kokemusta tabletin käytöstä.  

TO jakaa parit: 

TO: ”Nyt on tärkeintä muodostaa ne kahdenhengen ryhmät. Jos oot käyttänyt tablettia aikai-

semmin, niin ota sellainen pari, joka ei oo käyttäny aikaisemmin tablettia. Elikkäs te ootte 

parit.” 

Miten yhteistyö näkyy? 

Miten tiedonjakaminen näkyy? 

Tietoa jaetaan sekä parille, mutta tietoa jaetaan myös parien välillä. kts. miten käyttävät an-

nettua sivustoa tuotteiden hinnoittelussa. 

Miten tabletin käyttö tapahtuu ryhmässä? 

Kummatkin parit tutkivat tabletilta taulukkoa, mutta usein jompikumpi käyttää sitä. Saman-

aikainen käyttökin oli mahdollista. 

Ymmärtävätkö lapset ryhmätyön idean, että toiselta voi kysyä apua ja toiselle anne-

taan apua? 

Osaavat tehdä ryhmätyötä toista paria kunnioittaen. Tietoa jaetaan toiselle parille mutta 

myös toisille pareille. Avun kysyminen ja antaminen on luontevaa. Yhteistä asioista pohdin-

taa esiintyy paljon. Työhön keskitytään, siitä tykätään ja sitä arvostetaan. 

Tuotemainosten tekeminen: 

Hinnoittelutunnilla oli selvästi havaittavissa, että tuotteiden hinnoittelu kiinnosti enemmän 

kuin tuotemainoksen tekeminen ja lapset alkoivat tekemään tuotemainoksia vasta lähellä 

tunnin loppua. 



 

 

 

TO ohjeistaa tekemään tuotemainoksen jostakin parin hinnoittelemasta tuotteesta, 

joka sitten löytyy myös kaupasta: 

TO: ”Tehkää sellaisesta tuotteesta tuotemainos, jonka olette hinnoitelleet ja löytyy sitten 

kaupasta.” 

Miten valmiita mainoslehtisiä hyödynnetään? 

Valmiita mainoslehtisiä hyödynnetään tuotemainosten tekemisessä vain vähän. Kahdessa 

tuotemainoksessa on leikattu mainoslehtisistä kuvia myytävistä tuotteista. 

Kaupan rakentaminen: 

Videoaika 00:47:12 

Miten kaupan rakentamisessa ryhmät muodostuivat? Minkälaisia ryhmiä muodostui? 

sosiaalinen 

Ryhmät jaettiin yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Ryhmien kokoonpanot: Sekamarket: 

neljä (kaksi poikaa ja kaksi tyttöä), Texas: viisi (kaksi tyttöä ja kolme poikaa), Kjättimarket: 

kuusi (kaksi tyttöä ja neljä poikaa) ja Halvathinnat: kuusi (kolme tyttöä ja kolme poikaa). 

Fyysinen/sosiaalinen 

Miten lapset rakentavat kaupan? 

Lapset järjestelevät kaupan pöydistä ja pulpeteista. Antavat ryhmänä kaupalle nimen. Erilai-

sia nimiehdotuksia keksitään ja niistä neuvotellaan ryhmässä, mikä olisi sopiva kaupan nimi. 

Lapset laittavat tuotteita kaupan myyntipöydälle. Lapset laittavat kaupan nimen maalarintei-

pillä kiinni myyntipöydän reunaan sekä mahdolliset tuotemainokset laitettuna myyntipöy-

dille tai teipillä myyntipöydän reunaan. 

Miten yhteistyö näkyy rakentamisessa?  

Yhteisenä pohdintana, auttamisena ja yhdessä toimimisena. Kaikki osallistuvat toimintaan. 

Osallistuvatko kaikki ryhmän jäsenet ryhmän toimintaan?  

Kaikki rakentavat reippaasti kauppaa ja ovat mukana kaupan nimen valinnassa. 

Tarvitseeko ryhmä opettajan apua toimiakseen?  



 

 

 

Rakentavat hyvin itsenäisesti, mutta TO ohjeistaa kiinnittämään maalarinteipillä kaupan ni-

men ja mahdollisten tuotemainokset kaupan myyntipöydän reunaan, jolloin ne näkyvät pa-

remmin leikin aikana. 

Onko ryhmän toiminnassa ristiriitoja?  

En huomannut konflikteja ryhmien toiminnan aikana. 

Dominoiko joku ryhmän jäsenistä ryhmän toimintaa? Puhuuko joku ryhmän jäse-

nistä hyvin vähän?  

En pystynyt havainnoimaan niin tarkasti, että pystyisin sanomaan asiasta.  

Miten tuotteet on järjestetty?  

Tuotteet järjestettiin tuotekohtaisesti vierekkäin samaa tuotetta olevat tuotteet vierekkäin. 

Miten tuotteiden hinnat ovat esillä? 

Tuotteen hinta ei kaikissa myyntipöydillä olevissa tuotteissa ole näkyvillä. Tuotteen hinnan 

näkymiseen ei siis ole tuotteita järjestettäessä kiinnitetty huomioita. 

Opettajan toiminta: 

Vaeltaako opettaja kokoajan luokassa auttamassa oppilaita?  

Opettaja toimii oppilaiden keskellä auttaen, ohjeistaen ja neuvoen oppilaiden työskentelyä. 

Opettaja kulkee oppilaiden rinnalla kauppaleikissä. 

Miten auttaminen tapahtuu? 

Kyselemällä? 

TO: ”Löytyikö sieltä porkkana.”  

TO: ”Onko siellä joku hedelmä (tarkoittaa taulukkoa). Voitte vähän siihen niin.” 

Palautetta antaen? 

TO: ”Justiinsa, mutta muistakaa, että se on kilo porkkanaa.” 

P: ”Lasagneainekset. Einekset. Kastikeainekset. Ei oo kun kahen ja kolmen euron välillä, ei 

oo kallista.”  



 

 

 

P: ”Liha on kallista. Kevyt rasiamargariini se on se (katsovat yhdessä taulukosta).”  

P: ”Se on samanhintainen kuin nuo einespyörykät.”  

P: ”Pitsataikinaa ja tomaattikastiketta. Einespitsa on siellä aiemmin, se on varmaan joko 

pakastepitsa tai einespitsa. Onko se samankokoinen paketti kuin tuossa (katsovat purkkapa-

ketin painoa 100g)? Joo se on aika samankokoinen kuin tuolla (taulukko).” 

 

P: ”Siellä on näkkileipä tai sellainen, oota mä tuun kattoon. Katotaanpa täällä on näkkileipä 

se suunnilleen sama kuin hapankorppu. Se on kolmasosa tästä, ei ainakaan ihan viittä euroa 

voi maksaa.”  

Muuten miten? 

Päivi auttaa ja ohjeistaa lapsia ja jakaa myös maalarinteippejä. 

P: ”Elintarvikkeiden hinnat. Näin laitetaan tämä teippi tänne. Taulukko mistä löytyy.”   

P: ”Täysiä euroja.”  

P: ”Menkää pöytien ääreen.” 

TO: ”Etsikää sellainen paikka missä on hyvä työskennellä. Voitte ottaa myös hedelmiä.” 

Antaako opettaja riittävästi tilaa oppilaiden omalla ajattelulle ja ongelmanratkaisulle? 

Litteraatin perusteella on perusteltua todeta, että oppilaita autettiin tehtävässä ja heidän ajat-

teluaan ohjattiin paljon. Tämä on kuitenkin perusteltua, sillä matemaattista ajattelua sisältävä 

oppimisympäristö kannustaa, harjoittaa ja tukee lapsen arkipäivän ongelmanratkaisua sisäl-

tävistä tehtävistä suoriutumista. Tässä lasten piti pystyä kehittämään omaa ajatteluaan siten, 

että matemaattista ongelmanratkaisua tarvittiin työvälineenä tehtävän suorittamisessa. Op-

pilaat saivat kuitenkin itse onnistumisen elämyksiä ja osasivat soveltaa taulukkoa myös tau-

lukosta puuttuville tuotteille: esim. omenalle annettiin hinta appelsiinin perusteella, jonka 

hinnan taulukosta näki.  

L: ”Omenaa ei ollut, niin otimme hinnan appelsiinista.” 

Pitääkö opettajan muistuttaa usein tehtävän tekemisestä jollekin/joillekin lapsille? 



 

 

 

Oppilaat tekivät motivoituneesti ja itsenäisesti töitä, eikä heitä tarvinnut houkutella työnte-

koon. Kaikki hyödynsivät hinnoittelutehtävässä taulukon tietoja. Hyvä, riittävä, johdonmu-

kainen ja selkeä alkuohjeistus osaltaan varmasti vaikutti tehtävästä suoriutumiseen. 

Kauppaleikki (2.tunti) 

Opettajan alkuvalmistelut: kassoissa rahalaskulaput kiinnitettyinä, pohjakassa valmiiksi lai-

tettu 95€, kauppiaan nimikyltti ja kauppakuitit löytyvät myös kassoista. 

Orientaatio: 

Onko annettu ohjeistus selkeä? 

Kävin tunnin alussa kauppiaiden ja kuluttajien tehtävät läpi sekä täytettävät laput: kauppa-

kuitit (kauppiaat) ja ostoslistat: haastavampi (keltainen) ja helpompi (oranssi) (kuluttajat).  

Ohjeistus oli selvästi yksityiskohtaisempi aiempiin tutkimuskertoihin verrattuna. Ohjeistuk-

sessa tulee todella paljon asiaa lapsille kerralla, joten ohjeistuksen ymmärtämisessä ja sisäis-

tämisessä on haastetta, mutta lapset jaksavat kuunnella ja keskittyä koko ohjeistuksen ajan. 

Ymmärtävätkö lapset yhdessä käydyn ohjeistuksen perusteella mitä pitää tehdä? 

TO: ”Tiiättekö mitä tarkoittaa vaihtorahat?” 

Videoaika 00:02:43  

Noin puolet oppilaista viittaa.  

L: ”Sellasta, että niinkun, jos vaikka on maksanu vähän liikaa nii, mitä oikeesti se kappale 

maksas, niin se kassa antaa takasin sen määrän, mitä on maksanu ylimäärästä.” 

L: ”Mikä tuo hinta tuolla?” (Näyttää taululle) 

TO: ”Se on vähän mennyt väärään kohtaan tässä, mutta se on siinä kuitissa oikealla koh-

dalla. Esimerkiksi, jos tässä ois maito, niin tässä ois sen maidon hinta laitettas siihen. Sitten 

tietenkin kaikki ne tuotteet yhteensä on se yhteishinta. Se on sitä mitä kauppias tekee.”  

Videoaika 00:06:00 

L: ”Eli pannaanko siihen pitemmälle riville se maito ja tuohon lyhemmälle se hinta?” (Näyt-

tää taululle) 



 

 

 

TO: ”Kyllä juuri niin. Hienosti.” 

TO käy kuluttajan ostoslistaa läpi, kuluttajatehtävänä ostoslistassa on ostaa terveellistä syö-

mistä: 

TO: ”No lähet, ensinnäkin katot paljonko sulla on rahaa, merkkaat sen tohon, sitten mietit 

että elikkä mietit sitten että mitä mikä tuote käy ykskin tuote mikä vois olla semmonen ter-

veellinen tuote? No mikä vois olla terveellinen tuote?” 

Videoaika 00:07:00 

L1: ”Maito…” 

TO: ”Kyllä se on terveellistä.”  

L2: ”Banaani.” 

TO: ”Kyllä.” 

L3: ”Omena.” 

TO: ”Mmm m.” 

L4: ”Porkkana.”  

TO: ”Mmm m.” 

L5: ”Ööö ööö, meni pois mielestä.” 

TO: ”Ei haittaa mittään.” 

L6: ”Viilis.” 

TO: ”Kyllä juuri näin ja sitten laitat sen tuotteen nimen tähän näin: maito, viili, mikä se nyt 

onkaan omena, ni ja hinnan aa ja sitten myös tänne yhteishinnan, sitten voit vielä miettiä 

vielä tätä käytettävää rahamäärä eli sulla oli se 20 euroa, nii vähennät siitä kaikki mitä sää 

oot ostanu, sitten sulle jää jonkunverran rahaa, niin voit sellaisenkin laskea tänne lopuksi, 

mutta ensin tärkeintä on tehä se, että tehdään niitä ostoksia ja merkata näitä.” 

Videoaika 00:07:53 



 

 

 

TO: ”Sitten tämä haastavampi ostoslista eli jos haluat itsellesi haastetta, ajattelet että musta 

ois kiva tehä nyt tämmöstä hintavertailua, ota silloin keltainen lappu, keltaisen lapun alta 

tämä ostoslista. Eli siellä on, siellä on tuota muuten samanlainen tämä, mutta täällä on pitää 

tehdä hintavertailua elikkä voit vertailla. Eli on samanlainen kuluttajatehtävä kuin aikai-

semmin, mutta sitten alatkin vertailemaan tuotteita esimerkiksi se maito. Te sanoitte äskön, 

että terveellinen tuote ois maito, no okei mä meen kauppaan, mää katon, että okei tämä maito 

makso vaikka euron ja sitten katon ja tämä maito makso kaks euroa. No kumman merkkaan 

tähän halvimman hinnan kohdalle silloin?”  

L1: ”Sen halvemman.”  

TO: ”Ja kumm ja paljonko se oli se halvempi?” 

L2: ”Yks.” 

TO: ”Joo ja kallein hinta oli?” 

L3: ”Kaks.” 

TO: ”Kyllä, juuri näin. Ja muuten tämä on samanlainen tämä ostoslista. Mutta sen harkin-

nan teet itse. Nyt saat itse miettiä kumman ostoslistan haluat ottaa.” 

Miten alkuorientaatio näkyy kauppaleikin toiminnassa?  

Osataan tarttua kauppiaan ja kuluttajan tehtäviin itsenäisesti, motivoituminen ja innostunei-

suus leikkiä kohtaan. Leikin kulku on hyvin hallittua. Lapset ovat motivoituneita ja tekevät 

omatoimisesti työtä. Täten alkuorientaation vaikutus näkyi omatoimisuutena ja työntekoon 

keskittymisenä.  

Roolien jakaminen: 

Sosiaalinen 

Miten lapset jakavat kauppaleikin roolit tai joudutaanko ne jakamaan ulkopuolelta? 

Lapset jakavat itsenäisesti ryhmän sisällä kauppaleikin ensimmäiset kauppiaat. TO käy jo-

kaisen ryhmän luona vuorotellen kysymässä ja varmistamassa asian ja ohjaa kuluttajat luo-

kan etuosaan, jossa ostoskassit ja ostoslistat ovat. 

Miten lapset suhtautuvat roolien jakamiseen? 



 

 

 

Roolien jakaminen oli hyvin neutraalia eikä aiheuttanut konflikteja. Tämä oli poikkeavaa 

verrattuna aiempiin tutkimuskertoihin, joissa roolien jakaminen saattoi aiheuttaa pieniä kon-

flikteja ryhmän sisällä.  

Kauppiaana toiminen: 

Leikissä kaikki ryhmän jäsenet saivat toimita kauppiaina. Kauppiaita vaihdettiin kaksi kertaa 

leikin aikana, jolloin jokainen ryhmän jäsen sai toimia myös kauppiaan roolissa.  

Kauppaleikki alkoi: Videoaika 00:09:01 ensimmäiset kauppiaat. 

Ensimmäinen kauppiaiden vaihto: Videoaika 00:21:09 toiset kauppiaat. 

Toinen kauppiaiden vaihto sellaisissa kaupoissa, joissa kaikki eivät vielä olleet saaneet olla 

kauppiaita: Videoaika 00:32:29 kolmannet kauppiaat. 

Fyysinen/tietoteoreettinen/sosiaalinen 

Miten kauppiaan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

Ei ole käytössä leikissä, koska kauppiaiden kassoissa oli uusi: Kauppiaan rahalaskut lappu. 

Lisäksi alkuorientaatiossa käytiin yhteisesti kauppiaiden ja kuluttajien tehtävät. 

Miten kauppias toimii kaupassa? 

Kts sitaatit. edellä. 

Tekevät kauppiaan tehtävät: tuotteiden myynti, kassakuittien tekeminen ja kassasta huoleh-

timinen huolellisesti. 

Miten kauppiaan kassanhoito ja kauppakuittien tekeminen tapahtuvat?  

Päivi neuvoo leikin alussa kauppiaita kassan pohjakassan laskemisessa. Kauppakuittien kir-

joittamisessa kauppiaat eivät tarvitse apua. Kassanhoito on myös omatoimista. 

P: ”Sun täytyy laskea, paljonko sulla on rahaa siellä kassassa.” 

Miten yhteistyö näkyy? 

kauppiaiden kesken 



 

 

 

En pystynyt havainnoimaan kauppiaiden keskinäistä yhteistyötä. Kauppiaita vaihdettiin lei-

kin aikana kaksi kertaa, mutta kauppiaat eivät vaihtaneet tietoja keskenään, vaan entinen 

kauppias lähti heti pois ja uusi tuli tilalle ilman tietojen vaihtoja.  

Päivi opasti uutta kauppiasta kauppiaiden vaihtotilanteessa.  

kuluttajien kanssa 

Kuluttajien kanssa tehtävä yhteistyö tapahtui luonnollisesti kaupantekotilanteessa. 

Kts. sitaatit kohdasta, miten kauppiaat toimivat roolissaan.  

Kuluttajana toiminen: 

Sosiaalinen/tietoteoreettinen/fyysinen 

Miten toimii kuluttajana? 

Leikin alussa kuluttajat hakevat rahapussin, jossa on 20€ suuruinen rahasumma, ostoskassin 

ja valitsevat ostoslistan, jonka kuluttajatehtävien mukaan alkavat suunnitella ostoksia. Kun 

on tehnyt ostokset palauttaa sekä ostetut tuotteet että täytetyn ostoslistan luokan etuosaan. 

Tämän jälkeen he ottavat uuden ostoslistan ja alkavat suunnitella uudelleen ostoksia. Vaih-

toehtoisesti kuluttaja voi vapaasti tehdä ostoksia jäljellä olevilla rahoillansa.    

Kuluttaja lukee ääneen ostoslistalappua: 

KU: ”Ostettavat tuotteet, hinta, rahamäärä alussa viiva ostettavat tuotteet rahaa jää…” 

Kaksi kuluttajaa tutkivat rahapussinsa sisältöä: 

KU1: ”Onko sulla viistoista?” 

Kuluttajat kaatavat rahat lattialle ja laskevat kuinka paljon heillä on rahaa rahapussissa. 

KU2: ”Mulla on kakskyt euroa..” 

KU1: ”Mulla on kolkyt..” 

KU2: ”Eikä oo.. kato… ja auttaa laskemaan toisen kuluttajan rahat…Katoppa tässä on kym-

menen, kakstoista, kolmetoista, neljätoista, kahdeksantoista, kakskyt..” 

KU2: ”Se laitetaan tuohon rahaa käytössä yhteensä..kakskyt euroa..” 



 

 

 

Kuluttajat lähtevät tekemään ostoksia kauppoihin. 

Kuluttaja kysyy TO:lta neuvoa: 

KU: ”Mitä tähän täytyy laittaa?” 

TO: ”Ostettavat tuotteet, mitä sää aijot ostaa..” 

KU: ”Mää kaun kattoon…” 

TO: ”Käyppä kattoon, mikä se oli se sun tehtävä…” 

Kauppiaiden vaihdossa uudet kuluttajat kyselevät ohjeita Päiviltä ja TO:lta: 

KU: ”Mistä saa rahaa?” 

KU: ”Mihin me laitetaan nämä näin ostamat tavarat?” (Näyttää ostoskassin sisältöä.) 

Kuluttaja esittää tarpeensa kauppiaalle ja kauppias etsii myyntipöydältä kuluttajan haluaman 

tuotteen. Kuluttaja etsii rahapussistaan tuotteen hinnan suuruisen summan ja ojentaa sen 

kauppiaalle.  

KU: ”Yksi euro. Tuossa.”  

Miten yhteistyö näkyy? 

Kuluttajien kesken: yhdessä toimimisena ja pohtimisena. 

Kauppiaiden kanssa: kohteliaana käytöksenä ja puheena kaupantekotilanteessa. 

Kts. edellä olevat sitaatit. 

Fyysinen/tietoteoreettinen 

Miten kuluttajan toimintaohjelappua hyödynnetään? 

Ei ollut käytössä, alkuohjeistuksessa käytiin yhteisesti kuluttajien tehtävät taululla läpi. 

Miten kuluttajatehtävät näkyvät kuluttajien toiminnassa? 

Kuluttajatehtävät vaikuttivat kuluttajien ostopäätöksiin, jotka näkyivät ostoslistamerkin-

töinä. 

Miten kuluttajan ostoslistan täyttäminen tapahtuu? 



 

 

 

Ostoslistaa täytetään vapaasti ja itsenäisesti ennen ostoksia tai ostosten lomassa. Neuvoa 

kysytään tarvittaessa.  

Kuluttaja kysyy TO:lta neuvoa: 

KU: ”Mitä tähän täytyy laittaa?” 

TO: ”Ostettavat tuotteet, mitä sää aijot ostaa..” 

Kuluttajille oli yleisesti tärkeää kokoajan leikinaikana tietää paljonko kukkarossa oli rahaa 

aina ostosten tekemisen jälkeen. Tämä näkyi yhden kuluttajan kohdalla siinä, että hän käytti 

rahansa viimeistä euroa myöten: 

KU: ”Mulla on vielä 1€.” 

TO: ”Käy ostamassa sillä vielä jotakin.” 

Opettajan toiminta: 

Vaeltaako opettaja kokoajan luokassa auttamassa oppilaita? 

Sekä TO että Päivi ovat lasten leikissä mukana ohjaten ja tarvittaessa auttaen. 

Miten auttaminen tapahtuu? 

TO: ”No niin onko teidän kaupassa kauppiaat nyt heti jo päätetty? Näyttää kauppiaan ni-

milapun paikkaa rinnuksessa. Ohjeistaa, että lappuun tulee oma nimi. Ja kuluttajat tulkaa 

tuonne (näyttää luokan etuosaa, jossa ostoskassit ja ostoslistalaput ovat). Ja sitten vaihde-

taan, niin nyt alkuleikissä. Ja kuluttajat tulkaa tänne odottamaan ja valitsemaan, tästä otat 

rahapussin ja ostoskassin ja valitset…” 

TO: ”Onkos täällä kauppiaat valittu? Hyvä ja loput ootte kuluttajia ja siirrytte tuonne, otatte 

oman ostoslistan, rahapussin ja ostoskassin.”  

TO: ”Hei ootteko te kuluttajia (katsoo pöydän alle), menkää hakemaan ostoslista, ostoskassi 

ja rahapussi.” 

TO: ”Kauppiaat jää tähän ja kuluttajat lähtee tuonne tekemään ostoksia.” 

TO: ”Jokaiselle oma kassi. Riittikö kaikille rahaa?” 



 

 

 

TO: ”Muistakaa ottaa se ostoslista, niin helpompi tai vaikeempi tää on vaikeempi tää on 

helpompi (näyttää luokan edessä olevia ostoslistapinkkoja).” 

TO: ”Ja kellä ei oo rahaa, tulee täältä edestä hakemaan.” 

TO: ”Saa tehdä ostoksia kaikissa kaupoissa, ei tartte tehä vaan omassa kaupassa.”  

Päivi ohjeistaa: 

P: ”Ei ku sää merkkaat tuohon, että mitä sää oot ostanu ja minkä hintane. Mitä oot saanu 

ja..” 

TO: ”Jos tuli ostoslista täyteen, niin tuo tavarat ja ostoslista tänne.” 

TO: ”No niin vaihtakaa kauppiaita.” 

TO ohjeistaa uutta kuluttajaa: 

TO: ”Elikkä onko sinulla rahapussi?” 

P: ”Sää tuhlasit kaikki rahat.. Näytäppä sitä lappua… Otappa kynä ja tee tämä näin.. Mitä 

sun pitää ostaa, meet kauppaan.. rahaa käytettävissä… paljonko sulla on?” 

TO ohjeistaa kuluttajaa, kun hän on jo tehnyt ostoslistan mukaiset ostokset: 

TO: ”Osta loppurahoilla mitä haluat…” 

Videoaika 00:42:21 

Kauppaleikin lopetus 

TO: ”Kuuntele tarkasti ohjeet. Nyt ei saa enää tehdä ostoksia. Nyt kauppiaat laskekaa pal-

jonko kassassa on rahaa ja tehkää se loppulaskelma siihen tuota ruudukkoon.”  

P: ”Muut tuo loput rahat, mitä sulla jäi ja pussit tänne ja sitten tyhjennät tuonne isoon kas-

siin ostokset.”  

Päivi ohjeistaa Texas kaupan muita ryhmäläisiä menemään auttamaan kauppiasta 

kaupan kassan laskemisessa: 

P: ”T1 meeppä auttamaan T2 teidän kassan laskemisessa.”  

Videoaika 00:46:04 



 

 

 

P: ”Laskeppa tuosta allekain…” 

Antaako opettaja riittävästi tilaa oppilaiden omalla ajattelulle ja ongelmanratkaisulle? 

Päivi neuvoo lapsia perusteellisesti. Lasten toiminta on leikin aikana itsenäistä, hallittua, 

innostunutta, motivoitunutta ja reipasta, joten sekä TO:n alkuorientaatio, että leikkitilan-

teessa oikeahetkinen tuki auttoivat lapsia työskentelemään omatoimisesti oppimisympäris-

tössä.  

Pitääkö opettajan muistuttaa usein tehtävän tekemisestä jollekin/joillekin lapsille? 

Lapset tekivät työtä ilman, että niitä tarvitsi siitä erikseen muistuttaa. Kauppiaan vaihdoista 

kyseltiin leikin aikana, mutta leikin loppumista ei odotettu.  Luokanopettaja Päivi mainitsi 

TO:lle, että yksi lapsista ei jaksanut osallistua aktiivisesti leikkiin väsymyksestä johtuen.  

Loppuyhteenveto: 

Loppuyhteenvetoa ei ehditty pitää ollenkaan, sillä leikki vei mukanaan. Halusimme Päivin 

kanssa, että kaikki saisivat toimia kauppiaana leikissä, jolloin kauppiaita vaihdettiin leikin 

aikana kahdesti. Viimeiset kauppiaat laskivat kassoissa olleet kauppiaan rahalaskut, jotka oli 

nyt tehty lapsille ymmärrettävämpään ja laskettavampaan muotoon. Tämän jälkeen lapset 

söivät, jonka jälkeen vielä ennen välitunnille menoa täyttivät ryhmätyön itsearviointilomak-

keet.  

Tällä kertaa kauppojen loppukassojen laskeminen ei aiheuttanut kauppojen välillä kilpailua, 

eikä keskinäistä vertailua, mikä oli erittäin positiivinen asia.  

Luokanopettajan jälkikäteen antama palaute oppimisympäristöstä ja kauppaleikistä: 

Tykkäsin kauppaleikistä tosi paljon. Lapset innostuivat hommasta kovasti ja ainakin omalle 

ryhmälle opetuskokonaisuus oli toimiva. Ainut mikä haittasi oli se, että aika loppui kesken 

ja osa hommista meni kiireellä, kun ryhmä oli iso ja aikuisia vain kaksi. Toisaalta kaikki 

eivät jaksa keskittyäkään kovin pitkään, että jos leikki olisi jatkunut pitempään, olisi osalla 

voinut jo tulla tylsistyminen. Oli ihan hyvä, että kävivät välillä välkällä vähän juoksentele-

massa!  

Oppimisympäristönä leikki oli tosi hyvä, lapset oppivat leikin varjolla tuotteiden hintatasoa 

(kun etsittiin hintoja netistä), kuittiasiaa ja tietysti rahojen laskemista ja käyttöä sekä asioi-

mista kaupassa ylipäätään. Kehitettävää: kaikkeen ei ollut riittävästi aikaa, esim. ale-kyltit 



 

 

 

jäivät osalta tekemättä ja siihen olisi voinut käyttää enemmän aikaa ja ohjeistaa tarkemmin. 

Kuittiasiaa olisi voinut miettiä myös tarkemmin: nyt kuittilaput olivat aika isoja (ympäristö-

kuormitus).  

Itse voisin käyttää tätä kokonaisuutta omassa opetuksessa. Kaikkein ihanteellisin tilanne 

olisi, kun olisi joku oma tila, jossa tätä voisi toteuttaa. Silloin tämän voisi tehdä osissa ja 

jättää aina kaupat sikseen ja jatkaa seuraavalla kerralla. Näin jokainen saisi olla myyjä ja 

ostaja ja hyviä kauppaharjoituksia voisi jaksaa pidempään, kun se olisi sellainen extra kiva 

muun opetuksen ohessa.  

Luokanopettaja sanoi kauppaleikkikerran lopussa: 

”Tämä on nyt sulla valmis paketti hyödynnettäväksi opettajana tulevassa luokassasi. Lei-

kissä toteutuivat kaikki elementit, mitä matikan opiskelussa tarvitaan!” 

Hän halusi myös kopiot tehdyistä materiaaleista itselleen sekä kerätyt elintarvikepakkaukset 

ja pahvilaatikkokassat koululle, jotta he voivat vielä jatkaa kauppaleikkiä muulloinkin luo-

kassa.   

 


