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1 JOHDANTO 

Uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 toiminnallinen oppiminen on 

avainasemassa. Oppitunnit tulisi rakentaa niin, että ne sisältävät aiempaa vähemmän istu-

mista ja itsenäistä kirjatyöskentelyä. Sen sijaan oppituntien opetuksessa tulisi vahvasti näkyä 

oppilaan aktiivisuus sekä omatoimisuus. Toiminnallinen oppiminen perustuu siihen, että 

lapset saavat hyödyntää useita eri aisteja oppimisessaan, jolloin opetus on väistämättä konk-

reettista. Monipuolisten työtapojen lisäksi painotetaan eri oppimisympäristöjen hyödyntä-

mistä; työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Koulun sisä- ja 

ulkotilojen lisäksi opetuksessa tulee hyödyntää myös luontoa ja rakennettua ympäristöä.  

 

Liikunnalla on paljon mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Maailma, 

jossa elämme, on muuttunut istuvammaksi ja arjen liikunta on vähentynyt niin, että sitä ei 

enää luonnostaan sisälly jokaisen koululaisen koulupäivään. Koululiikunnan tehtävänä on 

kasvattaa oppilaita liikuntaan ja liikunnan avulla, mutta ne eivät yksistään riitä kouluikäisten 

lasten liikunnaksi. (Tammelin, 2008, 12.) Kiinnostuksemme tutkimuksen tekemiseen heräsi 

luokanopettajan maisteriopintojen aikana. Toiminnallisesta opetuksesta ja oppimisesta pu-

hutaan opintojen aikana paljon, mutta usein niillä tarkoitetaan erilaisia oppimisvälineitä tai 

pelejä; sellaista toimintaa, joka on hyvin usein paikallaan ja istuen tapahtuvaa. Perehdymme 

tutkimuksessamme toiminnalliseen opetukseen ja erityisesti liikunnan keinoin toteutetta-

vaan opetukseen, jolloin tavalliset oppitunnit saadaan liikunnallistettua ja näin pystytään tar-

joamaan erilaisille oppijoille mahdollisuuksia kokea asioita myös kehollisesti. Aluksi ajat-

telimme tutkia, miten äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa liikunnallisesti eheyt-

täen, mutta päädyimme kuitenkin rajaamaan tutkimuksemme koskemaan liikunnallisesti 

eheytettyä matematiikkaa. Lisäksi olemme molemmat suuntautumassa alkuopetukseen, jo-

ten haluamme tarkastella aihetta alkuopetuksen kontekstissa. 

 

Tarkoituksena on siis tutkia, miten liikunnan avulla voidaan opettaa matematiikan sisältöjä 

alkuopetuksessa. Omat liikunnalliset taustat ovat antaneet meille liikunnallisen elämänta-

van; siten liikunnan avulla opettaminen ja oppiminen ovat kiinnostuksemme kohteena. Aihe 

on myös hyvin ajankohtainen ja tärkeä, sillä yhtenä hallituksen valtakunnallisena kärkihank-

keena on lisätä tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään. Tavoitteen saavuttamiseksi on muo-

dostettu Liikkuva koulu –ohjelma, joka on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia kouluja 
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Suomessa. Ohjelman tarkoituksena on lisätä aktiivisuutta ja liikettä koulupäiviin niin, että 

jokainen oppilas liikkuisi vähintään tunnin päivässä ja pystyisi omaksumaan konkreettisen 

toiminnan ohella liikunnallisen elämäntavan. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että kou-

lussa liikkuminen muodostaa suuren osan lasten päivittäisestä kokonaisaktiivisuudesta. 

(Turpeinen & Laine, 2015, 505-506.)  

 

Fyysisen aktiivisuuden positiivisia vaikutuksia ei voida varastoida, joten liikunnan tulisi olla 

päivittäistä. Erityisesti lapsuusiässä 7-12-vuotiaana olisi suositeltavaa liikkua useita tunteja 

päivässä. Nuoren Suomen lasten ja nuorten asiantuntijaryhmän laatima kansallinen fyysisen 

aktiivisuuden suositus on julkaistu vuonna 2008. Suositus ottaa kantaa liikunnan määrän, 

laadun ja toteutustapojen lisäksi istumisen määrään. Fyysisen aktiivisuuden vähimmäis-

määrä kouluikäisille on liikkua 2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla, 

kun taas yli kahden tunnin pituisia jaksoja istumista olisi syytä välttää. Optimaalisen hyödyn 

saavuttamiseksi on tarpeen liikkua tätäkin enemmän. (Lasten ja nuorten liikunnan asiantun-

tijaryhmä, 2008, 18; Tammelin, Karvonen, Laakso, 2008, 5-7.) 

 

Lapsilähtöinen pedagogiikka huomioi lapsen luontaisen tavan oppia. Useimmiten siihen liit-

tyy liikettä, toimintaa ja ääntä. Perinteinen luokkahuone pulpettiriveineen taas ei tue oppi-

laan aktiivisuutta, vaan korostaa kouluissa harjoitettua hiljaisuuden pedagogiikkaa, jossa toi-

minnallisuutta ja vuorovaikutusta on vähän. Tämä estää lapselle luontaisen tavan toimia ja 

oppia. Nykyään huolta on herättänyt lasten ja nuorten passiivisuus, sisällä viihtyminen ja 

yhteisten pihaleikkien katoaminen. Voidaankin kysyä, mikä osuus koulujen harjoittamalla 

toimintamallilla on tähän? (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 235; Paalasmaa, 2014, 146.) 

 

Liikunnan ja oppimisen välisiä yhteyksiä on suomessa selvitetty mm. LIKES- tutkimuskes-

kuksen tutkimushankkeessa Liikunta ja oppiminen: elämänkulkunäkökulma lapsuudesta 

varhaisaikuisuuteen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös lisääntyvässä määrin selvitetty 

liikunnan vaikutuksia lasten ja nuorten tiedolliseen toimintaan ja oppimiseen (Kantomaa, 

Syväoja & Tammelin, 2013, 13). Mielenkiintoa kuitenkin herättää, miten juuri liikunnan 

avulla voidaan oppia ja opettaa matematiikkaa. Eri oppitunneilla liikunnallisen opettamisen 

keinoin saadaan varmasti lisättyä oppilaiden päivittäistä liikkumista ja mahdollisesti myös 

oppitunneista saadaan mielekkäämpiä perinteistä luokkahuonetyöskentelyä kuitenkaan 

unohtamatta; sitäkin tarvitaan.  
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Koostimme liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetuspaketin, jonka toimivuutta testa-

simme käytännössä alakoulun 1. vuosiluokalle. Opetusmateriaali (Liite 1) rakentui 1. vuosi-

luokan matematiikan ja liikunnan sisällöistä, jolloin uskomme materiaalilla olevan käyttöä 

sekä 1. vuosiluokalla että 2. vuosiluokalla kertauksen muodossa. Uudessa perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 2014 korostetaan opetuksen eheyttämistä ja monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien rakentamista. Eheyttämistä voidaan toteuttaa monin eri tavoin, esi-

merkiksi opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikai-

sesti. Alkuopetuksessa opetuksen tulisi olla pääosin eheytettyä. Matematiikan opettaminen 

liikunnan keinoin ja liikuntatunneilla matematiikan kertaaminen tukevat näitä tavoitteita.  

 

Koska olemme kiinnostuneita myös oppilaiden kokonaishyvinvoinnista, tutkimuskouluksi 

valikoitui eräs Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikoulu. Hyvinvoivassa koulussa hyvinvointi 

tunnistetaan, sitä osataan edistää ja sen riskeihin osataan puuttua sekä vaikuttaa (Oulun kau-

punki, 2015, 14). Liikunnan avulla opettaminen ja oppiminen eri oppiaineissa ovat hyvin-

voinnin edistämistä ja toimintatavoissa toivottua kehitystä. Oulun Kaupungin Hyvinvointi-

suunnitelman tavoitteeksi vuosille 2015–2016 on asetettu lähi- ja arkiliikunnan kehittäminen 

(Oulun kaupunki, 2015, 20). Lasten arkipäivän liikuttajana kouluilla on keskeinen asema. 

Koululiikunta itsessään on kaikki oppilaat tavoittava pakollinen oppiaine, joka muodostaa 

tärkeän perusrungon koulun liikunnassa. Sen lisäksi koulupäivän aikaista liikuntaa lisäävät 

välitunti ja koulumatkaliikunta, liikunnalliset tapahtumat sekä oppituntien liikunnallistami-

nen. (Kantomaa ym., 2013, 16.)  

 

Kun suunnitellaan uusia toimintatapoja, koulun omat tavoitteet ja toimintatavat tulee myös 

ottaa huomioon; on mietittävä, miten uudet toimintatavat tukevat juuri kyseistä koulua. Kou-

lujen olisi hyvä päästä itse muokkaamaan ja suunnittelemaan ohjelmia omiin tarpeisiinsa, 

jolloin toiminnalle syntyisi paremmin jatkuvuutta. (Turpeinen & Laine, 2015, 505-506.) Tut-

kimuskoulunamme toimiva hyvinvointikoulu omaa myös tiettyjä periaatteita ja piirteitä, 

joita meidän tutkijoina täytyy kunnioittaa ja ottaa huomioon. Työskentelyn luokanopettajan 

kanssa tulee olla tiivistä, jotta suunnittelemamme opetuspaketti vastaisi juuri heidän tarpei-

taan. ”Koululle pitää antaa välineitä, konkreettisia virikkeitä ja työkaluja miettiä ja toteuttaa 

liikkeen lisäämistä” (Turpeinen & Laine, 2015, 509). Juuri näihin asioihin pyrimme tutki-

muksella antamaan vastauksia suunnittelemamme opetuspaketin keinoin, missä kyseisen 
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koulun oppimisympäristö sekä välineet on otettu tutkimuksen aikana huomioon. Koottua 

opetusmateriaalia on kuitenkin helppo soveltaa myös muihin kouluihin. Uskomme, että tä-

män kaltaisilla toimintatavoilla, joita tutkimuksessamme pyrimme viemään eteenpäin, on 

tulevaisuuden kouluissa paljonkin tarvetta.  

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös oman opettajuuden kehittäminen. Kujamäen 

(2014, 22) mukaan elinikäisen oppimisen periaate on opettajan jatkuvan ammatillisen kehit-

tymisen taustalla. Opettajaksi opiskelevat tarvitsevat harjoittelua eheyttämiseen ja monialai-

seen integrointiin jo opintojen aikana. Itse suunnittelemalla, kokeilemalla ja läpi elämällä he 

saavat ensisijaista kokemusta integroinnista. Erilaiset eheyttävät opetuskokeilut luovat hy-

vän kokemuspohjan toiminnan suunnitteluun. Samalla hahmottuu eheyttämisen merkitys 

lasten oppimisessa ja mahdollisuus arvioida integroinnin merkitystä itselle opettajana. (Suo-

mela & Vuorio, 2015, 154.)  Toiminnallisen ja liikunnallisen opetusmateriaalin koostami-

nen, empiirinen tutkiminen sekä reflektiivinen ote toimivat meille oman ammatillisen kehit-

tymisen tukena.  

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Miten liikunnalla voidaan eheyttää matematiikan opetusta? 

2. Miten oppilaat kokevat liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetuksen koulussa? 

3. Miten opettaja kokee liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetuksen koulussa? 
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2 EHEYTTÄMINEN 

Viime vuosina on yleisesti lisääntynyt puhe laaja-alaisuudesta, ilmiöistä, teemoista ja eheyt-

tämisestä. Tämä ajattelu on heijastunut myös koulutuksen kehittämiseen. (Cantell, 2015, 

11.) Cantellin (2016, 163) mukaan globaalien ongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista 

ymmärrystä.  Koulun tuleekin vastata tuleviin työelämän tarpeisiin, sillä työelämään liittyvät 

muutokset heijastuvat valmiuksiin, joita lapsilta ja nuorilta vaaditaan (Kangas, Kopisto & 

Krokfors, 2015, 39). Halinen ja Jääskeläinen (2015, 19) näkevät uudistustyön haasteellisim-

pana kysymyksenä sen, millaista osaamista ja sivistystä muuttuvassa maailmassa tarvitaan.  

 

Cantellin (2015, 12-15) mukaan käsite eheyttäminen perustuu sanoihin ehyt ja eheä. Koulu-

kontekstissa eheyttäminen kuvaa irtautumista oppiainejakoisesta ajattelusta, jolloin tavoitel-

laan eheää ja kokonaisvaltaista kokemusta ja ymmärrystä (Paalasmaa, 2014, 87-88). Uusi-

kylä ja Atjonen (1999) käyttävät eheyttämisen synonyyminä integraatiota. Kansainvälisessä 

kirjallisuudessakin eheyttämisen sijasta käytetään integraation käsitettä. (Juuti, Lampiselkä, 

Rantala, Suomela & Tani, 2007, 620.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

ei aihekokonaisuuksia enää ole, vaan opiskeltavien asioiden eheyttämistä edistetään uudella 

tavalla. Näin eri oppiaineiden sisällöistä syntyy entistä paremmin kokonaisuuksia ja yhteyk-

siä yli oppiainerajojen. (Cantell, 2015, 12-15.) Paalasmaa (2014, 87) näkeekin, että eri op-

piaineiden välille tulisi rakentaa siltoja ja oppilaille olisi luotava nykyistä yhtenäisempi kuva 

maailmasta. 

 

Eheyttäminen ei ole uusi asia. Jo Johann F. Herbart ajatteli 1800-luvulla, että ainejakoinen 

opetus hajottaa liian paljon lapsen kokemuskenttää osiin (Rinne, Kivirauma & Lehtinen, 

2000, 147). Varsinaisen opetuksen eheyttämisen oppi-isänä ja uranuurtajana voidaan kuiten-

kin pitää John Deweytä. Hän vertasi 1900-luvulla koulua pienoisyhteiskuntaan, jossa opittiin 

mielekkään työskentelyn kautta, Learning by doing. Koulussa oli ennen kaikkea tarkoitus 

oppia elämää varten. Deweyn näkemyksen mukaan kaikki oppiaineet ovat pakostakin yh-

teydessä toisiinsa, kun koulu asetetaan yhteyteen elämän kanssa. Eheytetty opetus pyrkii 

nivomaan kouluopetuksen oppilaan muuhun ympäristöön ja huomioimaan nämä ympäristö-

tekijät sekä niiden mahdolliset vaikutukset oppilaan valmiuteen oppia. (Kujamäki, 2009, 

2014; Rinne ym., 2000, 151.) Kun oppimisen kaikkiallisuus otetaan yhdeksi opetuksen läh-

tökohdaksi, nähdään opiskelun erilaisissa oppimisympäristöissä palvelevan monenlaisten 

taitojen ja elämänarvojen oppimista (Kangas, Kopisto & Krokfors, 2016, 83). Paalasmaa 
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(2014, 89) toteaa, että eheytettyä opetusta toteutetaan onnistuneesti jo nyt, mutta liian vähän 

ja liian harvoissa kouluissa.  

 

Eheyttäminen voi olla joko horisontaalista tai vertikaalista. Käytännössä horisontaalinen 

eheyttäminen toteutetaan integroimalla eri oppiaineita yhteen. Vertikaalinen eheyttäminen 

taas puolestaan tarkoittaa oppiaineen sisäistä eheyttämistä, jolloin opetuksessa edetään 

konkreettisesta abstraktiin ja tutusta tuntemattomaan. (Kujamäki 2014, 17.) Lähtökohtaisesti 

eheyttäminen on keskeinen toimintamuoto alkuopetuksessa. Mikäli opetussuunnitelma ei 

eheydy teemoiksi, sitä pyritään eheyttämään pedagogisesti. Opetussuunnitelman sisällölli-

selle eheyttämiselle tyypillistä on keskusaiheen valinta. Tällöin valitaan jokin tietty oppiaine 

ja sen sisältö eheytyvän kokonaisuuden keskukseksi. Teematyön keskusaiheena on puoles-

taan oppiaineen ja sen sisällön sijaan jokin muu kokonaisuus, jonka parissa työskennellään. 

Teemana voi olla esimerkiksi jokin ajankohtainen tapahtuma tai opetussuunnitelman lä-

päisyaine, kuten turvallisuuskasvatus tai tapakulttuurin opetus (Brotherus, Hytönen & Krok-

fors, 2002, 213.) Tutkimuksessamme eheyttäminen oli luonteeltaan horisontaalista ja sisäl-

löllistä. Keskusaiheeksi valikoitui matematiikka, jota eheytettiin liikunnallisesti. 

 

Kujamäki (2014) on väitöskirjatutkimuksessaan Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttämi-

nen – osallistava toimintatutkimus luokanopettajille selvittänyt, miten opetuksen eheyttämi-

nen tukee lapsi- ja oppimislähtöistä pedagogiikkaa. Opetusta eheytettäessä huomioidaan lap-

selle ominainen tapa toimia ja tehdä havaintoja. Lapsi tekee havaintoja kokonaisvaltaisesti, 

eivätkä arjen ilmiöt ole sidoksissa yksittäisiin oppiaineisiin. Eheytetty opetus tukee siis lap-

sen kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. Opetuksen eheyttämisellä voidaan edistää so-

veltamista, muistamista ja uuden asian oppimista. Eheyttämisessä myös korostuu kokemuk-

sellinen oppiminen, jossa opeteltava asia liitetään oppijan aiempiin kokemuksiin mahdolli-

suuksien mukaan. Eheyttävä opetus tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaisen oppimisen synty-

miseen; oppiaineiden välistä integrointia onkin hyvä käyttää silloin, kun käsiteltävä aihe yhdis-

tyy luonnollisella tavalla siihen integroitaviin oppiaineisiin. Opetuksen eheyttämisen etuja ovat 

erityisesti oppilaslähtöisyys ja oppimiskeskeisyys. Eheyttämiseen on huomattu liittyvän 

myös muita etuja; se kehittää lasten sosiaalisia taitoja sekä vähentää kouluahdistusta. Eheyt-

tämiseen voi liittyä myös haasteita ja esteitä. Kaikki aiheet eivät välttämättä sovi eheytettä-

viksi. Myös oppiainekohtaiset tavoitteet voivat kärsiä, jos integroinnista tulee opetuksen 

pääasiallinen tavoite. Tavoitteiden täytyy pysyä kirkkaina, vaikka toimintatapa muuttuukin.  
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Eheyttämiseen liittyvät esteet ovat usein sidoksissa koulun toimintakulttuuriin tai opettajan 

asenteisiin; opettaja voi kokea omat taitonsa riittämättömiksi opetuksen eheyttämiseen. 

Eheyttämistä kohtaan voi olla negatiivinen asenne tai sen toteuttamista voidaan pitää vai-

keana. Vanhempien taholta voi esiintyä paineita toteuttaa opetusta oppiainejakoisesti. (Ku-

jamäki, 2014, 21-29.) On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kaikki uudet menetelmät vaativat 

aikaa ja kärsivällisyyttä. Jos opetuksen eheyttämistä toteutetaan säännöllisesti pienin aske-

lin, siitä kehittyy rutiini niin opettajalle kuin oppilaillekin. Näin eheyttäminen koetaan pian 

tutuksi ja turvalliseksi; aivan kuten aiemmin koettiin perinteinen luokkahuonetyöskentely. 

Myös vanhempien tietoisuuden lisääminen helpottaa heidän asennoitumistaan eheyttämistä 

kohtaan. Kun opetusmenetelmiä ja pedagogista tietoisuutta muokataan, huomataan, miten 

oppiaineet palvelevat eheyttävästi toinen toisiaan (Louhela, 2010, 160). Onnistunut eheyttä-

minen edellyttää opettajalta riittävän aineenhallinnan ja sisältö- ja menetelmätiedon osaami-

sen lisäksi opetussuunnitelman ja tiedonalojen erilaisen olemuksen tuntemusta. Oppilaan-

tuntemus on myös keskeistä, sillä opettajan on tunnistettava lasten yksilölliset mahdollisuu-

det ja valmiudet. (Brotherus ym., 2002, 127.) Vaikka opetuksen eheyttämistä onkin tutkittu 

melko vähän, saadut tutkimustulokset kannustavat eheyttämiseen (Kujamäki, 2009, 83). 

 

Opetuksen eheyttäminen tukee perusopetuksen yhtenäistä toimintakulttuuria. Tavoitteena 

eheyttämisessä on opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien 

ymmärtäminen. Oppilaat oppivat yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja ja jäsentä-

mään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Todellisen 

maailman ilmiöitä tarkastellaan tai teemoja käsitellään kokonaisuuksina oppiainerajat ylit-

täen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa monin eri tavoin: voidaan esimerkiksi opiskella samaa 

teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti, muodostamalla oppiaineista 

integroituja kokonaisuuksia, suunnittelemalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai järjes-

tämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi. Eheyttäminen voidaan to-

teuttaa myös kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä, kuten esiope-

tuksessa. (Opetushallitus, 2016, 31.) Vaikka opetussuunnitelmissa on ollut nähtävillä pyrki-

mys opetuksen eheyttämiseen, on opetus Suomen kouluissa toteutettu pitkälti oppiaine- ja 

oppikirjalähtöisesti (Kujamäki, 2014, 33). Nyt kuitenkin perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet 2014 velvoittaa kaikki koulut toteuttamaan eheyttävää oppiaineiden yhteis-

työtä, jonka toteuttamisen voi ensin aloittaa pienin askelin (Cantell, 2015, 246). Eri oppiai-

neiden rajat ylittävä uusi opetusmuoto, eheyttävä opetus, on helpompi ottaa käyttöön valmiin 



8  

 

  

opetusmateriaalin kanssa. Tutkimuksellamme pyrimme alentamaan eheyttävän opetuksen 

kynnystä luomalla liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetusmateriaalin opetuskäyt-

töön. Kun toimintatapa tulee opetusmateriaalin myötä tutuksi, on eheyttävää opetusta luon-

nollista jatkaa eri oppiaineisiin. 
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3 ALKUOPETUS JA MATEMATIIKKA 

Tässä luvussa tarkastellaan alkuopetuksen luonnetta ja tehtävää sekä alkuopetusikäisen lap-

sen oppimista. Lisäksi perehdytään matematiikkaan alkuopetuksen kontekstissa. 

3.1 Alkuopetuksen luonne 

Alkuopetus on vuosiluokkien 1-2 opetusta osana perusopetusta ja se niveltyy niin esiopetuk-

seen kuin myöhempään perusopetukseen. Alkuopetuksella on oma erityinen asemansa pe-

rusopetuksessa, joka perustuu alkuopetuksen valmistavaan luonteeseen ja tehtävään. Al-

kuopetuksessa lapsi oppii työskentelytaitoja, oppimista ja koululaisena olemista. Erityisesti 

oppimis- ja työskentelytaidot ovat keskeisiä kehityksen kohteita. Perinteisesti tavoitteena 

ovat myös hyvä luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattiset valmiudet. (Brotherus ym., 2002, 

30, 164–166.) Alkuopetuksen aikana lapsi saatellaan sille tielle, jolla hän asteittain kehittyy 

strategiseksi oppijaksi ja oppimaan oppijaksi (Korkeamäki, 2002, 84). Esi- ja alkuope-

tusikäinen lapsi tarkastelee maailmaansa ilman oppiaineita, jolloin huomio kiinnittyy erilai-

siin ympäristön ilmiöihin ja yksityiskohtiin tapahtumien ja tilanteiden vaihdellessa (Suomela 

& Vuorio, 2015, 150). Korkeamäen (2002, 84) mukaan opettajan tehtävänä onkin varmistaa 

monipuolinen, avoin ja turvallinen oppimisympäristö, jossa lapsilla on tilaa ja aikaa kehittyä 

yksilöllisesti. Alkuopetuksen työtavoissa painottuvat havainnollisuus, toiminnallisuus, 

leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Monipuolisella liikkumisella ja moto-

risilla harjoituksilla tuetaan oppilaiden ajattelun kehittymistä ja oppimista. Vaikka esiope-

tuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat alkuopetuksessa oppiaineiksi, tulee opetuksen pää-

osin edelleen olla eheytettyä. (Opetushallitus, 2016, 98–99.) 

 

Alkuopetusikäinen lapsi on yleisesti ottaen utelias, sosiaalinen ja innokas oppimaan. Hän 

kykenee tiedostamaan omia ajatuksiaan ja ajattelemaan ajattelemistaan sekä nauttii oppimi-

sesta ja edistymisestä. Lapsi on aktiivinen ja aloitteellinen oppija, joka oppii itsestään ja 

ympäristöstään tutkimalla, kysymällä, vertaamalla, kuuntelemalla, pohtimalla ja havainnoi-

malla. Lapsen oppiminen pohjautuu hänen aikaisemmille tiedoille, taidoille ja toiminnoille. 

Lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja oppimisessa painotetaan tutkivaa oppimista ja ongel-

makeskeistä lähestymistapaa. (Brotherus ym., 2002, 72–76.) Kun opetus tapahtuu ilman val-

mista oppimateriaalia ja opetuksessa suositaan toiminnallisia oppimistehtäviä, on lapselle 

oman suunnan löytäminen oppimisessa helpompaa. Erehdysten ja virheistä oppimisen kautta 
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voidaan palata alkuun ja lähteä uuteen suuntaan. Alkuopetusikäisen lapsen ajattelu on konk-

reettista, joten kokonaisvaltainen oppiminen tapahtuukin parhaiten alkuopetuksessa konk-

reettisesti, käytännönläheisesti asioita tekemällä. Pulpetissa istuminen ei kehitä lasta, vaan 

arjessa on oltava liikettä, leikkiä ja luontoa. (Paalasmaa, 2014, 63-64, 76.)  

3.2 Matematiikkaa alkuopetuksessa 

Esi- ja alkuopetuksessa matematiikan tavoitteena on konkreettisten ja toiminnallisten tehtä-

vien avulla antaa matemaattiseen ajatteluun ja käsitteiden muodostumiseen vahva pohja. 

Leikinomaisuus ja toiminnallisuus ovat keskeisiä työskentelytapoja matematiikan alkuope-

tuksessa; tärkeää onkin kehittää ja käyttää juuri sellaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä, jotka 

mahdollistavat kunkin lapsen yksilöllisen matemaattisen kehityksen (Ikäheimo & Risku, 

2004, 222, 227.) Joillekin lapsille luokkahuonetyöskentely voi toimia erittäin hyvin, mutta 

on myös lapsia, joiden keskittyminen perinteisin metodein on hankalaa; jo luokkahuoneesta 

poistuminen matematiikan tunnilla voi olla hyvin merkittävä kokemus oppilaalle. Schoen-

feldin (1992) mukaan opettajan oma näkemys käsiteltävänä olevista matematiikan oppisi-

sällöistä välittyy oppilaille oppimisympäristön kautta; oppimisympäristöt puolestaan muok-

kaavat oppilaiden uskomuksia matematiikasta (Perkkilä, 2002, 73). Leino (2004, 27) huo-

mauttaa, että mikäli matematiikkaa opiskellaan koko ajan luokkahuoneessa kirjoista, voi 

lapsille jäädä kuvitelma, että matematiikkaa löytyy vain luokkahuoneesta ja oppikirjoista. 

Kun oppimisympäristöjä laajennetaan eri tiloihin ja tilanteisiin, on oppilaiden helpompi hah-

mottaa matematiikan kokonaisvaltainen luonne. Opettajan tulisikin koko ajan kehittää ope-

tus- ja oppimismenetelmiään sekä eri oppimisympäristöjä, jotta jokaiselle lapselle löytyisi 

mielekäs ja tuottava tapa oppia. Opettajan päätehtävänä matematiikassa onkin ottaa opetuk-

sen lähtökohdakseen oppilaiden käsitykset ja kiinnostukset sekä huomioida kunkin oppilaan 

mahdollisuudet ja tarpeet. Edellä esitetyn pohjalta ajattelemme, että liikunnallisesti eheyte-

tyn matematiikan opetuksen keinoin eri oppimisympäristöissä oppilaille voidaan tuoda toi-

vottua konkretiaa, vaihtelevuutta, leikinomaisuutta ja toiminnallisuutta.  

 

Matematiikan opetuksen ja opiskelun keskeinen teema 1980-luvulta lähtien on ollut ongel-

manratkaisu; tällöin on myös alettu puhua konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Kon-

struktivismia on vaikea määritellä yksiselitteisesti; sen mukaan oppiminen ei ole tiedon pas-

siivista vastaanottamista, vaan oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa yksilö tulkit-
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see havaintojaan sekä uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa pohjalta. (Patrikai-

nen, 2012, 71-73.) Tieto siis rakentuu ja jäsentyy aina oppijan aikaisemman tiedon varaan, 

kun hän on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Merenluoto & Lehtinen, 2004, 302).  

Konstruktivismin eri suuntauksia voidaan määritellä sen mukaan, tarkastellaanko oppimista 

yksilön vai ryhmän tasolla. Yksilökeskeisessä konstruktivismissa huomio kiinnitetään yksi-

lön kognitiivisiin prosesseihin sekä yksilölliseen tiedon muodostukseen, kun taas sosiaali-

sessa konstruktivismissa painopiste siirtyy sosiaalisen, vuorovaikutuksellisen ja yhteistoi-

minnallisen oppimisen prosesseihin sekä tiedon sosiaaliseen rakentumiseen. (Patrikainen, 

2012, 73.) Molempia suuntauksia, yksilökeskeistä ja sosiaalista konstruktivismia, käytämme 

opetuskokeilun aikana, sillä laatimamme tehtävät sisältävät sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.  

 

Opettajan omat uskomukset matematiikasta viestittyvät oppilaille hänen käyttäytymisen ja 

opetustapojen mukana; nämä vaikuttavat myös lasten näkemyksiin matematiikasta (Perk-

kilä, 2002, 70). Opettajana on siis hyvin tärkeää miettiä omia toimintatapojaan ja asenteitaan, 

jonka jälkeen voidaan vaikuttaa lasten asenteisiin. Ernstenin (1989) mukaan matematiikan 

opetuksen kehittämiseksi onkin ensin selvitettävä opettajan asenteet ja pyrittävä muuttamaan 

niitä haluttuun suuntaan (Perkkilä, 2002, 70). Ei siis voida vaikuttaa lasten asenteisiin ennen 

kuin on saatu opettajien asenteet sellaisiksi, jotka kehittävät opetusta haluttuun suuntaan. 

Useiden tutkijoiden mukaan oppilaiden uskomukset matematiikasta saattavat muodostaa es-

teen matematiikan oppimiselle. Yhtenä keskeisenä tekijänä asenteiden muodostumisen kan-

nalta on onnistumisen tarve. Jos lapsi ei koe matematiikan tunnilla onnistumisen kokemuk-

sia, sillä voi olla hyvin katastrofaaliset ja pitkäaikaiset vaikutukset. (Lindgren, 2004, 383.) 

Onkin tärkeää huomioida jokainen oppilas omana yksilönään ja antaa hänelle mahdollisuus 

oppimiseen ja matematiikan oivaltamiseen monin eri tavoin; näin oppimistilanteista saadaan 

vaihtelevia ja antoisia. Erilaisia kokeiluja, oppilaiden aktivointia sekä osallistumisen mah-

dollisuuksia toteuttava opettaja johdattaa oppilaansa kohti antoisampaa matematiikkaa 

(Lindgren, 2004, 394-395). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 painotetaan konkretiaa ja toiminnalli-

suutta matematiikan opetuksessa ja opiskelussa. Matematiikan opetuksessa pyritään tarjoa-

maan monipuolisia kokemuksia matemaattisten käsitteiden muodostumisen perustaksi. Ope-

tuksessa hyödynnetään eri aisteja ja oppilaita kannustetaan ilmaisemaan matemaattista ajat-

teluaan monipuolisesti. Matematiikan opetuksella luodaan vahvaa pohjaa lukukäsitteen ja 
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kymmenjärjestelmän ymmärrykselle sekä laskutaidolle. Oppilaat tottuvat työskentelemään 

sekä itsenäisesti että ryhmässä. Matematiikan oppimista tuetaan systemaattisesti ja oppimi-

selle varataan riittävästi aikaa. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus kehittää omia taitojaan niin, 

että oppimisen ja osaamisen ilo säilyvät. (Opetushallitus, 2016.) Tavoitteena on rakentaa 

sellainen matematiikan oppimisympäristö, jossa opiskellaan toiminnallisesti ja välineitä 

hyödyntäen ja vaihtelevia työtapoja käyttäen. Yhtenä tärkeänä työtapana ovat pedagogisesti 

ohjatut leikit ja pelit. Opetusmateriaalimme noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa asetettuja tavoitteita alkuopetuksen matematiikassa.  
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4 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA OPPIMINEN 

Oppimisympäristöistä puhutaan ja niihin kiinnitetään nykyään paljon huomiota. Ennen op-

pimisympäristö käsitettiin ahtaimmillaan luokkahuoneena, suljettuna tilana, jossa vaikutteet 

ulkopuolelta olivat vähäiset. Nykyään ymmärrys oppimisympäristöstä on huomattavasti laa-

jempi ja sitä tarkastellaan useammasta näkökulmasta. Oppimisympäristö on kokoava käsite 

tekijöistä, joilla on vaikutusta oppimiseen. Nämä voivat olla erilaisia fyysisiä, teknisiä, so-

siaalisia, kulttuurisia tai affektiivisia ympäristöjä, joissa opitaan. (Hellström, 2008, 281; 

Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Pässi & Särkkä, 2007, 7.) Opettajan 

vastuulla on luoda monipuolista opetusta sekä toimiva oppimisympäristö. Koska oppimista 

tapahtuu kaikkialla, voidaan sanoa että oppimisympäristökin on kaikkialla. (Paalasmaa, 

2014, 126, 145). Keskeistä on Kujamäen (2014) mukaan luoda sellainen oppimisympäristö, 

joka edistää kokonaisvaltaista oppimista.  

 

Ensimmäisten kouluvuosien aikana virikkeellisen oppimisympäristön tarve korostuu. Oike-

anlainen oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota, 

mutta ei vielä itsessään kasvata lasta. Tarvitaan ohjaavaa kasvatusta, joka antaa tilaa toimin-

nallisuudelle. Toiminnallisuuden lisäämistä voidaan vahvistaa oppimisympäristöjä laajenta-

malla. Opettajan tärkeään ja vastuulliseen tehtävään kuuluu suotuisten oppimistilanteiden 

sekä lasten motivaation virittäminen ja laajentaminen (Hellström, 2008, 15;  Paalasmaa, 

2014, 189-190.) Tulevaisuuden oppimisympäristöt rohkaisevat aktiiviseen ja osallistuvaan 

oppimiseen, yhdistävät eri oppiaineita ja hyödyntävät monipuolisesti erilaisia koulussa ja 

koulun ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä. Lisäksi tulevaisuuden oppimisympäristössä 

hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia innovaatioita tuttujen ja kaavamais-

ten opetusmenetelmien sijaan. Koulussa painopiste tulee olemaan enemmän oppisisällöllä 

kuin yksittäisellä oppiaineella. Tämä näkyy esimerkiksi eri oppiaineiden ja opiskelumene-

telmien yhdistämisessä. (Kronqvist & Kumpulainen, 2011, 63.)  

 

Oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia 

joustavaan ja monipuoliseen oppimiseen sekä tukea lapsen kehitykseen. Kysymys hyvästä 

ja tehokkaasta oppimisympäristöstä on mielenkiintoinen, mutta haastava. Yksiselitteistä vas-

tausta lienee turhaa edes yrittää löytää. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 
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useimmat oppivat paremmin vapaammassa oppimisympäristössä. (Kronqvist & Kumpulai-

nen, 2011, 45-49; Prashnig, 2006, 43.) Oppimisympäristössä ihmisillä on käytössään erilai-

sia resursseja, joiden avulla he voivat oppia ymmärtämään asioita ja kehittää mielekkäitä 

ratkaisuja erilaisiin ongelmiin (Wilson, 1996, 3). Edellä esitettyjen määrittelyjen perusteella 

voidaan todeta, että oppimisympäristön ei tarvitse liittyä juuri kouluympäristöön.  Banksin 

ja kumppaneiden (2007) mukaan nykyään lasten ja nuorten oppimisympäristöt ovat varsin-

kin digitalisaation myötä hyvin moniulotteisia ja vaihtelevia ja oppimista tapahtuu suurelta 

osin koulun ulkopuolella. (Kangas ym., 2016, 80.) Tässä tutkimuksessa tarkastelemme op-

pimisympäristöä kuitenkin koulun näkökulmasta käsin. 

 

Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella viiden eri näkökulman kautta, jotka ovat vaihtoeh-

toisia ja toisiaan täydentäviä. Näkökulmia ovat fyysinen, sosiaalinen, tekninen, paikallinen 

sekä didaktinen. Näkökulmat voivat osittain olla päällekkäisiä, mutta painottavat silti hie-

man erilaisia oppimisympäristön erityispiirteitä. Fyysinen oppimisympäristö käsittää tilan ja 

rakennuksen, sosiaalinen oppimisympäristö tarkastelee vuorovaikutusta ja tekninen taas lä-

hestyy asiaa opetusteknologian näkökulmasta. Paikallinen näkökulma painottaa koulun ul-

kopuolisia oppimisen paikkoja ja alueita ja didaktisen oppimisympäristön keskiössä ovat 

erilaiset oppimateriaalit, oppimisen tuki sekä kaikki didaktiset ja pedagogiset haasteet. Täl-

löin keskitytään tarkastelemaan oppimista tukevaa ympäristöä. Hyvässä oppimisympäris-

tössä on mukana kaikki ulottuvuudet. (Manninen ym., 2007, 36, 121.) Ympäristön merkitys 

oppimisessa on keskeinen, sillä ympäristön ja toiminnan välistä suhdetta kuvaa vastavuoroi-

suus. Tietynlainen toiminta asettaa vaatimuksia ympäristölle ja ympäristö taas luo edelly-

tyksiä tietynlaiselle toiminnalle. (Brotherus ym., 2002, 87.)  

 

Opetusministeriön tukeman Oppimisen Sillat -hankkeen päätavoitteena on oppimisympäris-

töjen laadun parantaminen kehittämällä uudenlaisia toiminnallisia ja oppimista tukevia op-

pimisympäristöjä. Yksi koulun keskeisimmistä haasteista on tiedon irrallisuus sen todelli-

sesta käyttökontekstista, jolloin koulussa opitut tiedot ja taidot eivät yhdisty oppijan muuhun 

elämään. Oppimisprosessin tulisikin linkittyä oppijan maailmaan, kokemuksiin ja tietova-

rantoihin. Koulun tehtävänä on siis huolehtia siitä, että se tarjoaa siltoja oppimisympäristö-

jen ja niiden tietovarantojen kesken. (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö & 

Rajala, 2010, 6-17.)  
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Uudistetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteena on luoda pe-

rusta niin koulun toimintakulttuurin kuin uusien oppimisympäristöjenkin kehittämiselle. 

Opetussuunnitelmauudistuksella ei yritetä vain kannustaa kouluja ja opettajia pedagogiik-

kansa uudistamiseen, vaan jopa velvoittaa siihen. Tämä edellyttää käytäntöjen ja tiedonalo-

jen rajojen ylittämisen ohella uusien oppimisympäristöjen tunnistamista. (Krokfors, Kangas, 

Kopisto, Rikabi-Sukkari, Salo & Vesterinen, 2015, 10-11.) Perusopetuksen opetussuunni-

telmien perusteissa oppimisympäristöt voidaankin nähdä koulutuksen suunnittelun mallina 

ja ajattelutapana, joka keskittyy etsimään uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa (Manninen ym., 

2007, 7). 

 

Koulun sisä- ja ulkotilojen sekä lähiympäristön lisäksi oppimisympäristöön kuuluvat opis-

kelussa käytettävät välineet, palvelut ja materiaalit. Lisäksi on huomioitavaa, että kaikki yh-

teisön jäsenet vaikuttavat omalla toiminnallaan oppimisympäristöihin. Tavoitteena oppimis-

ympäristöjen kehittämiselle on, että oppimisympäristöt muodostaisivat pedagogisesti moni-

puolisen ja joustavan kokonaisuuden. Oppimisympäristöjen tulisi antaa mahdollisuuksia 

luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Terve ja tur-

vallinen ympäristö edistää oppilaiden ikäkauden ja kehityksen mukaista kasvua ja kehitystä 

sekä ohjaa heitä vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Op-

pimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan lisäksi huomioon, että oppilaat oppivat 

uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. Erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa 

saadut onnistumisen kokemukset ja elämykset innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittä-

miseen. (Opetushallitus, 2016.) 
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5 OPETUSTA LIIKUNNAN KEINOIN 

Tässä luvussa tarkastellaan toiminnallista opetusta ja erityisesti liikuntaa yhtenä toiminnal-

lisena opetusmenetelmänä. Lisäksi perehdytään liikunnan vaikutuksiin oppimisessa. Luvun 

loppuun on koottu aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia.  

5.1 Toiminnallisen oppimisen taustaa 

Toiminnallinen oppiminen on vanhin opetusmenetelmä ihmisen historiassa; siinä oppiminen 

tapahtuu tekemällä ja osallistumalla. Toiminnallisuus on myös yksi tärkeimpiä keinoja ope-

tuksen konkretisoinnissa. Erityisesti lapset ja nuoret kaipaavat aktiivista toimintaa, jossa voi-

vat käyttää omaa kehoaan aivojen lisäksi. Työrauhahäiriöitä estääkseen on hyvä käyttää 

myös toiminnallisia opetusmenetelmiä. (Vuorinen, 1998, 179-181.) Tulevaisuuden koulu 

onkin yhä enemmän toiminnallisuutta ja yhdessä tekemällä oppimista, jossa oppilaiden in-

nostaminen perustuu juuri osallistavaan ja aktiiviseen pedagogiikkaan (Paalasmaa, 2014, 81-

82, 105). Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia; toimin-

nalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä 

ja vahvistavat motivaatiota. Liikkuminen on myös osa luontevaa kouluarkea. (Opetushalli-

tus, 2016, 25-28.) 

 

Louhelan (2012) mukaan liikunnan avulla oppiminen voidaan luokitella yhdeksi toiminnal-

lisen oppimisen menetelmäksi. Toiminnallisuus lisää opetusmenetelmien kirjoa sekä mah-

dollistaa erilaisten oppilaiden toimimisen yhdessä. (Viikari, 2014, 5.) Koska liikkuminen 

vahvistaa motivaatiota, on oppiminen todennäköisesti lapsella parempaa toiminnan kuin pel-

kän perinteisen luokkahuonetyöskentelyn kautta. Motivoituneena lapsi pystyy paremmin 

myös keskittymään tekemiseen ja suuntaamaan huomionsa opittavaan asiaan. Koska toimin-

nallisia opetustapoja on paljon, on mahdollisuus löytää jokaiselle oppilaalle omin keino op-

pia asioita, jolloin voidaan myös hyvin toteuttaa oppilaan yksilöllistä opettamista ja oppi-

mista. Toiminnallisen oppimisen toinen merkittävä ilmenemismuoto, mitä myös alkuope-

tuksessa tulisi korostaa, on leikki. Leikki on alkuopetukselle ominaisin opetusmenetelmä. 

(Sura, 1999, 229.)  Kyrönlampi-Kylmäsen (2010) mukaan leikki ei kuulu vain päiväkotiin, 

sillä lapsi oppii leikkiessään. Hän korostaakin, ettei mikään muu ole leikkiä tärkeämpää. 

Opettajan tulee hyödyntää erilaiset leikin muodot, jotka aktivoivat lasten osallisuutta. (Paa-
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lasmaa, 2014, 81-82, 105.) Tutkimuksessamme pyrimme kannustamaan leikillisyyteen ope-

tuksessa ja oppimisessa; opetuspaketin tehtävien aihealueet tulevat matematiikasta ja liikun-

nasta ja niitä toteutetaan liikunnallisten leikkien kautta. Toiminta ei kuitenkaan ole mitään 

“puuhastelua” ilman päämäärää, vaan sen avulla todella pyritään saavuttamaan oppiaineiden 

sisältöjen tavoitteet. 

 

Toiminnallista oppimista voidaan tuoda luokkahuoneeseen vaiheittain. Ensin luodaan oike-

anlainen oppimisympäristö, jossa tutustutaan oppilaisiin, laaditaan sääntöjä ja kuvaillaan 

odotuksia sekä rakennetaan oikeanlainen fyysinen ympäristö. Tämän jälkeen opettaja val-

mistautuu esimerkiksi suunnittelemalla jokaiselle luokan oppilaalle sopivan etenemistahdin 

tavoitteineen. Kolmas vaihe on itse toiminta ja toiminnallisuus, jossa otetaan huomioon op-

pilaiden kokemukset ja osallisuus sekä käytetään vaihtelevia menetelmiä huomioiden erilai-

set oppilaat. Tämän vaiheen päätteeksi pidetään yhteenveto opitusta asiasta. Neljäs vaihe on 

jatkuva kehittäminen, jossa oppilailta kerätään suullista ja kirjallista palautetta opetuksen 

kehittämiseksi. Yleisiä esteitä ja negatiivisia ennakkokäsityksiä toiminnallisen oppimisen 

järjestämiseen perustellaan esimerkiksi opetusryhmän koolla. Opettajat kokevat, että toimin-

nallinen opetus onnistuu vain pienemmissä opetusryhmissä. Toiminnallisen opetuksen koe-

taan myös vaativan liian paljon vaivannäköä, suunnittelua ja järjestämistä. Toisaalta pelätään 

myös kontrollin menetystä ja sitä, ettei luokkatilanne ole hallinnassa. Toiminnallisen ope-

tuksen ja oppimisen järjestäminen koetaan taitolajina, jota on vaikea oppia. (Auster & Wylie, 

2006, 333-346.) 

 

Perinteisesti kouluissa ja päiväkodeissa on käytetty sanallista viestintää lasten opettamiseen. 

Tällöin lapset saavat paljon tietoa kuuloaistin avulla. Toisinaan tämä yksipuolinen opetus-

tapa voi estää lasta ymmärtämästä, sillä lapsi oppii uusia asioita ja taitoja myös katselemalla 

ja itse kokeilemalla. Lapselle liikunta on kuitenkin luonnollisin tapa oppia. (Kokljuschkin, 

1997, 13, 25.) Tavalliseen koulupäivään sisältyy usein vain vähän fyysistä aktiivisuutta ja 

vastaavasti lapsilta vaaditaan pitkiä jaksoja paikallaan istumista. Tämä ei välttämättä ole te-

hokkain tapa vahvistaa lapsen akateemisia taitoja.  
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5.2 Liikunta opetusmenetelmänä 

Liikunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia opetuksen ja oppimisen saralla ja se tulisi nähdä 

laaja-alaisena oppimisen kanavana ja välineenä. Liikunta kehittää monipuolisesti lapsen ha-

vaintomotorisia taitoja, joiden merkitys korostuu myös työskentelytaidoissa luokassa. Oman 

itsensä tuntemisen lisäksi lapsi oppii liikunnan avulla esimerkiksi suuntia, etäisyyksiä, kä-

sitteitä, rajoja, sijaintia, kokoja, määriä, muotoja ja värejä. Nämä kaikki edellä mainitut ovat 

kielellisen, matemaattisen ja tieteellisen opiskelun perusteita. Liikunta vahvistaa kehon hah-

mottamista, oikean ja vasemman puoliskon yhteistyötä, silmä-käsikoordinaatiota sekä ajal-

listen ja rytmillisten rakenteiden tunnistamista. Nämä kaikki ovat puolestaan lukemisen ja 

kirjoittamisen peruselementtejä. Liikuntaa voidaan käyttää opetusmenetelmänä eri oppimis-

tilanteissa. Asia, joka on käsitelty teoriassa, voidaan harjoitella käytännössä liikunnan avulla 

ja näin ollen edistää asian ymmärtämistä. Toiminnan tulisikin opetustilanteissa olla tilantee-

seen sopivaa, mielekästä ja rakentavaa sekä kinesteettisesti että motorisesti painottunutta. 

(Huisman & Nissinen, 2005, 31–33.) Perinteisestä kouluopetuksesta hyötyvät parhaiten ne 

oppilaat, joiden vahvuus on asioiden kielellisessä käsittelyssä. Opetusmenetelmissä huo-

miotta jäävät usein ne lapset, jotka hahmottavat opittavia asioita muiden aistien avulla. Täl-

löin vähiten huomiota saavat lapset, jotka kaipaavat kinesteettistä ja kehollista kokemusta 

muistamiseen ja asioiden mieleen palauttamiseen. Kun opetukseen lisätään kosketus, kehon 

liike ja kokonaisvaltainen kokeminen tunteineen, oppimisesta tulee tehokasta ja pysyvää. 

(Louhela, 2010, 156.) 

 

Lapsella motorinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys kulkevat käsi kädessä keskenään 

(Nenonen, 2002, 97).  Oppituntien aikainen fyysinen aktiivisuus saattaa edistää oppimista 

tehokkaasti, sillä liikunnalla on useita kognitiivisia ja fysiologisia etuja. (Have, Nielsen, 

Gejl, Ernst, Fredens, Stockel, Wedderkopp, Domazet, Gudex, Grontved & Kristensen, 

2016). Fyysisen liikunnan mahdollisuuksia opetusmenetelmänä tulisikin hyödyntää paljon 

enemmän. Esi- ja alkuopetusikäiselle lapselle liikkuminen on erittäin mieluista toimintaa; 

koulunsa aloittavilla lapsilla sensomotorinen eli aistien ja lihasten yhteistoiminnan kehitys 

onkin korostuneessa vaiheessa. Lapsen oma keho ja sen kautta tulevat aistimukset toimivat 

lapsen motorisen kehityksen lähtökohtana.  (Nenonen, 2002, 97.)  
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Sensomotorisia taitoja voidaan kehittää erilaisten harjoitteiden avulla. Lapsi oppii monipuo-

listen kehontuntemusharjoitteiden avulla kehonosien sijainnit sekä havaitsee, miten kehoa ja 

sen eri osia voidaan liikuttaa mahdollisimman tehokkaasti annetuissa tehtävissä. Spatiaaliset 

eli avaruudelliset hahmotusharjoitukset auttavat lasta hallitsemaan omaa kehoaan tietyssä 

tilassa. Lapsen sisäinen tietoisuus oikeasta ja vasemmasta puolesta kehittyy taas suunnan 

hahmottamisen harjoitteiden avulla, joihin kuuluvat myös mittasuhteiden ymmärtäminen 

sekä paikkaa ilmaisevat erilaiset käsitteet. Ajan hahmottamiseen kuuluvat samanaikaisuu-

den, rytmin ja oikean liikejärjestyksen oppiminen. Myös toiminnan aloittaminen ja lopetta-

minen, oma-aloitteisuus ja ajan hahmottaminen sisältyvät edelliseen. Alla olevassa kuviossa 

on ilmaistu harjoitteiden sisällyttämät motoriset alueet, joiden laaja-alainen harjoittaminen 

on erittäin tärkeää lapsuudessa. (Nenonen, 2002, 97-98.) Laatimamme opetusmateriaalin 

tehtävät sisältävät kyseisiä motorisia alueita.  

 

 

Kuvio 1.   Harjoitteisiin sisällytettävät motoriset alueet. (Nenonen 2002) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 liikunnan pääasiallinen tehtävä on 

liikkua yhdessä leikkien. Opetuksen, jossa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia 

oivalluksia, pääpainona ovat havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimi-
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nen, yhdessä tekemisen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä liikuntaan liittyvien myön-

teisten kokemusten vahvistaminen. Fyysisesti aktiivista toimintaa sisältävään opetukseen 

valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikku-

mistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksua ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten palloleik-

kejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa ja luonnossa). Kehonhallintaa harjaan-

nutetaan tehtävillä, jotka sisältävät kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikku-

mista. Liikkumiseen sisällä ja ulkona tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin eri vuo-

denaikoina eri oppimisympäristöissä. Opetus sisältää yksinkertaisia, liikunnallisia, iloa ja 

virkistystä tuottavia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä 

muiden oppilaiden kanssa. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden onnis-

tumiseen ja osallistumiseen. Pätevyyden kokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tue-

taan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja kannustavalla pa-

lautteella. Opetusmateriaalissamme on kattavasti huomioitu perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa ilmenevät liikunnalliset ja matemaattiset tavoitteet, jotta materiaalimme 

käytettävyys tulevaisuudessa olisi mahdollisimman suuri. Koulujen velvoitteena on perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden kunnioittaminen ja sen mukaan toimiminen. 

(Opetushallitus, 2016, 148-150) 

5.3 Liikunta ja oppiminen 

Liikunnalla ja yleisesti liikkumisella on hyvin moninaiset vaikutukset lapsen kehitykseen ja 

sitä kautta myös oppimiseen. Liikunta ja oppiminen- tilannekatsauksessa (2012) tarkasteltiin 

tiedelehtien artikkeleiden pohjalta liikunnan vaikutuksia lasten oppimiseen ja koulumenes-

tykseen. Myönteinen vaikutus havaittiin niin koulumenestyksessä, tiedollisessa toiminnassa 

kuin oppimisessakin. Tutkimuksissa erityisesti koulupäivän aikainen liikunta, fyysisen ak-

tiivisuuden määrä sekä hyvä kestävyyskunto ovat olleet yhteydessä hyviin kouluarvosanoi-

hin ja oppiainekohtaisiin testituloksiin. Nämä liikunnan myönteiset vaikutukset tulevat esille 

etenkin matemaattisissa aineissa. (Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tamme-

lin, 2012, 5.) Koululiikunnan onkin todettu tukevan oppilaiden menestymistä matematiikan 

lisäksi myös lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä (Viikari, 2014, 6). Syväoja perehtyi väi-

töstutkimuksessaan (2014), mitä yhteyksiä liikunnalla ja liikkumattomuudella on koulume-

nestykseen ja kognitiiviseen toimintaan kouluikäisillä lapsilla. Tutkimuksesta saadut tulok-

set tukevat yleensäkin liikunnallisen elämäntavan edistämistä koulumenestyksen ja kogni-

tiivisen toiminnan kannalta. Jos pelkästään jo koululiikunta tukee oppilaiden menestymistä 
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koulussa, niin loogisesti ajateltuna eri oppiaineiden opettaminen liikunnan avulla voi olla 

apuna useille oppilaille. Laakson (2008) mukaan liikkuminen tarjoaa ennen kaikkea niille 

oppilaille, jotka kärsivät keskittymisvaikeuksista teoreettisen opiskelun yhteydessä, mahdol-

lisuuden oppia tietoja ja taitoja, sillä liikkuminen aktivoi aivotoimintaa (Viikari, 2014, 6).  

 

On kuitenkin huomioitava, että lapset ovat yksilöitä, eikä kaikkien oppimista liikunta tule 

edistämään merkittävästi. On myös yksilöitä, joille perinteinen luokassa opiskelu on tehok-

kain tapa oppia. Kuitenkin suurimmalle osalle lapsista liikuntakasvatus tarjoaa ainakin jol-

lain tasolla kanavan oppimiselle. (Gallahue & Donelly, 2003, 19.) Jaakkola (2012) huomaut-

taa, että toisinaan liikunnasta yritetään löytää yksiselitteistä ratkaisua syrjäytymiseen, kas-

vatukseen, sosiaalisuuteen ja moneen muuhun ongelmaan. Hänen mielestään liikunta itses-

sään tai sen lisääminen eivät automaattisesti ratkaise mitään; liikunta ei itsekseen esimerkiksi 

kasvata tai lisää yhteisöllisyyttä. Koemme kuitenkin, että liikunnan avulla opettamisen 

myötä lasta voidaan innoittaa liikunnallisten harrastusten pariin, jolloin liikunnasta voi tulla 

osa lapsen normaalia arkipäivää. Näin liikunnallisesti eheytetyllä opetuksella voi olla vaiku-

tuksia lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunnan vaikutus oppimiseen välittyy tutkimus-

ten mukaan usean eri tekijän kautta. Näin ollen liikunta ei välttämättä suoraan vaikuta oppi-

mistuloksiin, vaan vaikutus välittyy muiden tekijöiden kautta. Tällaisia selittäviä tekijöitä 

ovat liikunnan vaikutus aivojen rakenteisiin ja toimintaan, motorinen kehitys, vuorovaiku-

tustaidot, itsetunto sekä kouluviihtyvyys. (Syväoja ym., 2012, 20.) Selvää on, että liikunnan 

vaikutukset ovat joka tapauksessa positiivisia.  

 

Tutkimuksessamme eheytetyn liikunnan ja matematiikan välistä yhteyttä voidaan perustella 

kolmella eri argumentilla. Ensinnäkin käsitteet, joita liikuntatilanteissa käytetään, laajenta-

vat lapsen sanavarastoa. Hän oppii mm. värien, muotojen, ominaisuuksien, voiman, ajan, 

tilan, tason ja suunnan käsitteet. Toiseksi lapsi voi tutustua muun muassa lukumäärään mo-

nella eri tavalla; voidaan esimerkiksi hyppiä jokin tietty määrä hyppyjä ja heittää numero-

merkin osoittama määrä palloja. Kolmanneksi todetaan, että liikunnan avulla voidaan tietoi-

sesti edistää lapsen matemaattisten käsitteiden oppimista. Esimerkiksi opeteltaessa lajittelua, 

lapsi pääsee itse lajittelemaan liikuntatilassa olevia esineitä niiden ominaisuuksien mukaan. 

On syytä pitää mielessä, että kasvattajan tehtävänä ei ole ajatella lapsen puolesta, missä ma-

tematiikkaa on tai ei ole. Matematiikka on leikkiä, liikettä ja oppimisen iloa. (Pulli, 2001, 
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89-90.) Liikunta eri muodoissaan vaikuttaa olevan tärkeä, mutta suurelta osin hyödyntämä-

tön voimavara lasten ja nuorten oppimisessa ja opettamisessa (Kantomaa ym., 2013, 16). 

Jaakkolan (2012, 59) mukaan liikunnan ja koulumenestyksen välinen positiivinen yhteys 

vahvistaakin liikunnan merkitystä tulevaisuuden koulussa. 

5.4 Aiemmat tutkimukset 

Perehdyimme ennen oman tutkimuksemme toteutusta aiheeseen liittyviin aiempiin kansain-

välisiin tutkimuksiin. Huolimatta siitä, että ymmärrys fyysisen aktiivisuuden ja kognitiivis-

ten taitojen yhteydestä on lisääntynyt, on liikunnan vaikutuksista akateemiseen suoriutumi-

seen tehty vain muutamia laadullisia pitkittäistutkimuksia (Have ym., 2016). Joissain liikun-

nan ja akateemisen suoriutumisen välisissä tutkimuksissa on tarkasteltu, mikä merkitys luok-

kahuoneessa tapahtuvalla liikunnalla on koulumenestykseen. Maedan ja Randalin (2003) 

tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaat, jotka osallistuivat oppitunnin aikana viiden minuutin 

pituiseen reippaaseen liikuntatuokioon, pystyivät keskittymään tunnilla ja menestyivät ma-

tematiikan tehtävissä muita oppilaita paremmin. Donelly, Greene, Gibson, Smith, 

Washburn, Sullivan, DuBose, Mayo, Schmelzle, Ryan, Jacobsen ja Williams (2009) järjes-

tivät 10 minuutin liikuntatuokioita oppituntien sisään yhteensä 90 minuuttia viikossa. Tämä 

kolmivuotinen interventiotutkimus osoitti, että koeryhmän tulokset paranivat lukemisessa, 

matematiikassa ja kirjoittamisessa vastaaviin kontrolliryhmän tuloksiin verrattuna. Vastaa-

via tuloksia ovat saaneet myös Frederics, Kokot ja Krog (2006), jotka havaitsivat, että päi-

vittäiset oppitunneilla toteutetut havaintomotoriset tehtävät kehittivät 1. vuosiluokan oppi-

laiden avaruudellista hahmottamista sekä lukemisen ja matematiikan taitoja. (Jaakkola, 

2013, 265.)  

 

Kibbe ja muut (2011) ehdottavat hankkeessaan Take 10! liikunnan integrointia varsinaisen 

opittavan asian läpikäymiseen. Tarkoituksena on lisätä oppimista tukevaa liikuntaa 10 mi-

nuutin jaksoissa oppituntien lomassa. Hanke on ollut käynnissä jo kymmenen vuoden ajan 

ja saanut myönteisiä muutoksia niin liikunta-aktiivisuudessa kuin oppimisessa. Oppimista-

voitteiden saavuttamista on vahvistettu matematiikassa, äidinkielessä ja luonnontieteissä. 

Erityisesti vaikutukset näkyivät äidinkielessä ja matematiikassa sekä lasten fyysisen aktiivi-

suuden lisääntymisessä. (Kibbe, Hackett, Hurley, McFarland, Godburn Schubert, Schultz & 

Harris, 2011.) 



23 

 

 

 

Lähimpänä omaa tutkimustamme on Haven ja muiden (2016) Tanskassa tekemä interven-

tiotutkimus liikunnallisen matematiikan opetuksen vaikutuksista 7-vuotiaiden koululaisten 

matematiikan suoriutumiseen. Tutkimuksessa liikunnallisesti eheytettyä matematiikkaa to-

teutettiin keskimäärin 6 tuntia viikossa yhden kouluvuoden ajan. Jokainen oppitunti sisälsi 

ainakin 15 minuuttia aktiivista toimintaa. Ennen intervention aloitusta opettajat perehdytet-

tiin liikunnallisen matematiikan toteuttamiseen. Oppimisympäristönä toimivat luokkahuo-

neiden lisäksi myös koulun käytävät ja lähiympäristöt. Toisin kuin meidän tutkimuksemme 

aineisto, oli kyseisen tutkimuksen aineisto luonteeltaan määrällistä ja se kerättiin lapsilla 

teetetyin erinäisien testien ja huoltajille suunnatun kyselyn avulla. Tutkimuksen ja sen tulos-

ten rajallisuutena mainittiin laadullisen tutkimusaineiston puute. Laadullisen aineiston 

kautta olisi voitu kuvata interventioita tapahtumana ja sitä sosiaalista kontekstia, jossa se 

toteutettiin. Tietoa olisi voitu saada toteuttamalla tapaustutkimus tietystä lapsesta tai opetta-

jasta, havainnoimalla toimintaa luokassa tai haastattelemalla opettajia, oppilaita tai vanhem-

pia. Tutkimuksessa havaittiin positiivisia vaikutuksia liikunnallisen matematiikan toteutuk-

sessa. Tutkimuksen toivottiin herättävän keskustelua liikunnan lisäämisestä luokkahuonee-

seen ja auttavan kasvattajia suunnittelemaan oppimisympäristöjä, jotka parhaiten tukevat 

kognitiivisten ja akateemisten taitojen kehitystä.  

 

Liikunnallisesti eheytettyä matematiikkaa alkuopetuksessa- tutkimuksemme on laadullinen 

tapaustutkimus, jonka vaiheet ja toteutus on kuvattu seuraavissa osioissa. 
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6 LAADULLINEN TAPAUSTUTKIMUS 

Kvalitatiivisen - eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, 

jota pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisella tutkimuksella 

pyritään löytämään ja paljastamaan tosiasioita pikemmin kuin todentamaan jo olemassa ole-

via väittämiä. Laadullinen tutkimus soveltuu hyvin, kun halutaan tutkia luonnollisia tilan-

teita ja suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 

161, 164.) Tutkimuksemme tarkoituksena on kokeilla liikunnallisesti eheytettyä matematiik-

kaa normaalin koulupäivän aikana tietylle 1. luokalle, joka mielestämme edustaa luonnol-

lista tilannetta.  

 

Tutkimuksemme on tapaustutkimus. John W. Creswellin (2007) näkemyksen mukaan ta-

paustutkimus on yksi laadullisen tutkimuksen metodeista.  Kasvatustieteessä tapaustutki-

musta voidaan soveltaa opetuksen kehittämiseen. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että 

yksittäisestä tapauksesta tuotetaan yksityiskohtaista tietoa, jota pyritään kuvailemaan. Taus-

talla on kuitenkin toive ymmärtää ihmisyhteisöön liittyvää toimintaa yleisemminkin. Ta-

paustutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat teorian vahva osuus, tutkijan osallisuus, aineis-

tonkeruussa monimetodisuus sekä toistettavuus. Tutkimus lähtee liikkeelle tapauksen rajaa-

misesta ja käytetyt tapauksen valintakriteerit on aukaistava lukijalle selkeästi. Tapaustutki-

muksessa on tärkeää tehdä koko tutkimusprojekti läpinäkyväksi; näin lukija pääsee ymmär-

tämään, miten johtopäätöksiin päädyttiin ja samalla hän pystyy arvioimaan tutkimuksen luo-

tettavuutta. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 181-186.) Tämä onkin yksi tutkimuksen 

keskeisistä tavoitteista. Tutkimuksen avulla pyrimme lisäämään tietoa liikunnallisesti 

eheytetyn matematiikan opetuksesta alkuopetuksessa; tähän tavoitteeseen tulemme pääse-

mään vahvan teoriakatsauksen ja opetuspaketin suunnittelun kautta. Alkuopetuksessa ohjaa-

mamme opetuskokeilu on arvokas lisä tutkimukselle. Opetuskokeilun kautta pääsemme nä-

kemään opetusmateriaalin toimivuuden ja hyödyllisyyden sekä tarvittaessa voimme myös 

miettiä sen kehittämistä jatkoa ajatellen. 

 

Laadullisiksi metodeiksi empiirisen aineiston hankintaan valitsimme osallistuvan havain-

noinnin, opettajan havainnoinnin ja haastattelun sekä lapsille suunnatut kyselylomakkeet. 

Lisäksi empiirisenä aineistona toimii toteutettu opetuskokeilu ja laatimamme opetusmateri-

aali. Monet tutkijat puhuvat eri menetelmien yhdistämisen puolesta, sillä näin saadaan käyt-

töön laajempia näkökulmia ja voidaan myös lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijoiden 
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tulisikin valita tutkimukseen sellaisia menetelmiä, jotka sopivat tutkimuksen kohteena ole-

van ongelman ratkaisemiseen. Brannen (1992) toteaa, että erityisesti kenttätutkimukset, 

joissa ei ole yhdistelty havainnoinnin ja haastattelun tuloksia voidaan nähdä suppeina ja 

heikkoina tutkimuksina.  (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 38-39.) Omassa tutkimuksessamme 

sekä omat että opettajan havainnot sekä opettajan haastattelu tukevat toisiaan. Jos tutkimus-

aineiston kerääminen kohdistuu lapsiin, tulee tutkijan pohtia, millainen kokemus tutkimuk-

sesta lapsille muodostuu. Ennen aineistonkeruuta tutkijan olisikin hyvä hakeutua tutkittavan 

kouluryhmän luokkaan apuopettajaksi, jotta lapset saisivat rauhassa tutustua tutkijaan. (Aar-

nos, 2015, 164-165.) Ennen aineistonkeruuta toinen tutkijoista kävi tutustumassa 1. luok-

kaan muutaman tunnin ajan ja toimi samalla myös apuopettajana. Näin oppilaat pääsivät 

tutustumaan toiseen tutkijoista jo ennen varsinaista opetuskokeilua; luottamuksen saaminen 

on lasten kanssa työskennellessä erittäin tärkeää.  

6.1 Havainnointi 

Havainnointia pidetään erittäin vaativana menetelmänä, sillä tapahtumat havainnoinnin ai-

kana ovat ainutkertaisia (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 38). Menetelmänä havainnointi on työläs 

ja se vie aikaa. Havainnoinin avulla on kuitenkin mahdollista kerätä mielenkiintoista aineis-

toa. Havainnoinnin lajeina ovat systemaattinen- ja osallistuva havainnointi. Systemaattinen 

havainnointi on luonteeltaan hyvin jäsenneltyä, jossa havainnoijalla on ulkopuolisen toimi-

jan rooli. Toteutimme tutkimuksessamme osallistuvan havainnoinnin menetelmää, jossa tut-

kija osallistuu ryhmän toimintaan ja havainnointi on vapaata ja luonnolliseen toimintaan 

mukautunutta. (Hirsjärvi ym., 2009, 201.) 

Luokanopettajan havainnoilla oli tutkimuksessamme myös merkittävä rooli. Koska luokan-

opettaja tuntee oppilaansa paremmin, kannattaa hänen oppilaantuntemusta tutkimuksessa 

hyödyntää (Aarnos, 2015, 165). Jos tutkittavasta ilmiöstä tiedetään hyvin vähän, on osallis-

tuva havainnointi tiedonhankintamenetelmänä toimiva. Osallistuvan havainnoinnin avulla 

nähdään muilla tutkimusmenetelmillä saadut tiedot paremmin niiden oikeissa asiayhteyk-

sissä, kontekstissa. Sen avulla pyritään oppimaan toisten osallisuudesta. Tällöin tutkijan 

muistiinpanot sisältävät sekä havaintoja muista, mutta myös hänen omia kokemuksiaan, tun-

temuksiaan ja reaktioita hänen tavastaan osallistua. Osallistuva havainnointi auttaa tutustu-

maan lapsiin, siihen miten lapset toimivat ja reagoivat sekä sanallisesti että kehon kielellä 
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tietyssä kontekstissa. Osallistuvassa havainnoinnissa kaikki aistit ovat käytössä. (Warming, 

2005, 51-57.)  

 

Havainnointi myös mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun lukuisine yksityiskohtineen. 

Jos tutkimusmetodiksi valitaan havainnointi, on sille oltava selkeä perustelu. (Grönfors, 

2015, 149-150.) Koska tutkijaparin kanssa työskentely opetuskokeilun aikana mahdollisti 

sekä havainnoinnin suorittamisen vuorotellen että samojen asioiden tarkkailun yhtä aikaa, 

katsoimme havainnoinnin antavan meille merkittävän lisän tiedonkeruuseen. Samanaikaisen 

ja saman asian tarkkailulla saadaan kahden aineiston johdonmukaisuudesta johtuen tutki-

mukseen uskottavuutta. Luonnollisesti kahden tutkijan reflektoiva keskustelu auttaa tutki-

musprosessia eteenpäin (Aarnos, 2015, 166–167). Olimme etukäteen sopineet tuntien etene-

misestä ja siitä, kumpi tutkijoista keskittyy enemmän havainnointiin ja kumpi ohjaamiseen, 

mikä helpotti ja selkeytti havaintojen tekemistä. Keskustelimme ja jaoimme omat havain-

tomme ja näkemyksemme toisillemme aina tunnin päätteeksi ja kirjasimme ne tutkimuspäi-

väkirjaan. Keskityimme havainnoimaan luokan yleistä ilmapiiriä sekä työskentelyyn ja ope-

tusmateriaalin leikkien toimivuuteen liittyviä asioita. Oma välitön kokemuksemme toimi 

vahvasti osana aineistoamme. Valokuvia ja mahdollisia oppilaiden ilmauksia keräsimme ai-

neistoon havaintojemme ja muistimme tueksi. Koimme, että osallisuutemme opetuspaketin 

testauksessa kentällä antoi meille tutkijoina parhaiten tietoa. Väitöstutkimuksessaan Paju 

(2013, 217) toteaa, että osallisuus voi olla eettinen valinta, jolloin tutkija ottaa vastuun ken-

tästä.  

6.2 Haastattelu 

Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan, tutkittavan 

kanssa. Tämän ainutlaatuisen ja systemaattisen tiedonkeruumenetelmän suurimpana etuna 

pidetään joustavuutta; haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista muuttaa, vastauksia voi 

enemmän tulkita ja haastateltavat on mahdollista tarvittaessa tavoittaa myös myöhemmin. 

Haastattelua pidetäänkin kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmänä. Haastattelun teko 

edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua, joka vie tutkijalta paljon aikaa. Haastatteluai-

neisto on myös tilanne- ja kontekstisidonnaista, joka tutkijan täytyy ottaa tuloksia tulkites-

saan huomioon. Haastattelulajit erotellaan yleisesti sen mukaan, miten strukturoituja ja sää-
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deltyjä haastattelutilanteet ovat. (Hirsjärvi ym., 2009.) Opettajan haastattelun lajiksi valit-

simme puolistruktuoidun haastattelun, jolle on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta 

on lyöty ennalta lukkoon, mutta ei kaikkia. Puolistruktuoidulle haastattelulle ei siis ole ole-

massa mitään yhtä määritelmää, vaan haastattelija voi esimerkiksi vaihdella kysymysten jär-

jestystä, haastateltava voi vastata kysymyksiin omin sanoin tai kysymykset voivat olla en-

nalta määritettyjä, joiden sanamuotoja haastattelija voi haastattelun aikana vaihdella. (Hirs-

järvi & Hurme, 2011, 47.) 

 

Opettajahaastattelu suoritettiin opetuskokeilun päätteeksi. Laadimme ennen opettajahaastat-

telua valmiit haastattelukysymykset (Liite 2), joiden mukaan haastattelutilanne pääsääntöi-

sesti eteni. Muutamiin kysymyksiin pyysimme haastateltavalta opettajalta tarkennusta lisä-

kysymyksillä. Vaikka kysymykset olivatkin etukäteen mietittyjä ja harkittuja, haastatteluti-

lanne eteni joustavasti. Toisaalta tutkimuksemme kannalta merkityksellisen aineiston saa-

minen vaati paljon etukäteistyötä, jotta kysymysten vastauksilla saataisiin vastauksia tutki-

muskysymyksiin. Haastattelun lopuksi annoimme vielä haastateltavalle opettajalle avoi-

mella kysymyksellä mahdollisuuden sanoa opetuskokeiluun liittyen jotain sellaista, jota 

emme mahdollisesti haastattelukysymyksissä olleet ottaneet huomioon. Nauhoitimme haas-

tattelun nauhurilla ja litteroimme sen sanatarkasti aineiston analysointivaiheen selkeyttä-

miseksi. 

6.3 Kyselylomakkeet 

Tutkimusaineistosta saa kiinnostavan kun samasta ilmiöstä pyytää ajatuksia sekä oppilailta 

että heidän opettajaltaan (Aarnos, 2015, 177). Oppilaiden kokemus oli tutkimuksessamme 

hyvin tärkeää ja tästä johtuen teetimme oppilailla yksinkertaisen paperilla toteutetun kyse-

lylomakkeen jokaisen opetuskerran päätteeksi. Oppilaat vastasivat kyselylomakkeen kysy-

myksiin itsenäisesti. 

 

Kyselyn muoto tulee ottaa huomioon tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan, sillä kysymyk-

set luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Lomakkeet on suunniteltava ja toteutettava 

lasten kielelliset ja kognitiiviset taidot huomioiden. Kyselyn sanamuotojen tulee olla tark-

koja ja kysymysten yksiselitteisiä.  Kyselylomakkeen alussa on ensin taustakysymyksiä, 

joilla tiedustellaan esimerkiksi vastaajan sukupuolta. Taustakysymysten jälkeen sijoitetaan 
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helpot kysymykset. (Nieminen, 2010, 37;Valli, 2015, 86.) Alkuopetuksen oppilaille sopivat 

kuluneen päivän arviointiin tutut kasvokuvasymbolit, kunhan he saavat sanalla tai kahdella 

perustella, miksi suupielet ovat alaspäin tai ylöspäin (Aarnos, 2015, 171). Lomakkeen pituu-

teen on myös hyvä kiinnittää huomiota, sillä liian pitkä lomake saa helposti vastaajan luo-

pumaan vastaamisesta. Jos tutkija on itse toteuttamassa kyselyn kohderyhmälle, hän voi tar-

vittaessa tarkentaa kysymyksiä, mikäli hän huomaa, etteivät vastaajat ymmärrä kysymystä. 

(Valli, 2015, 87, 91.) 

 

Laadimme omassa tutkimuksessamme kolme erillistä kyselylomaketta lapsille, joihin lapset 

vastasivat jokaisen opetuskokeilukerran päätteeksi. Kyselylomakkeen kohderyhmänä olivat 

1. luokan oppilaat. Heidän osaamistaso ja ymmärrys huomioiden kirjoitimme lomakkeen 

kysymykset isoilla kirjaimilla sekä lisäsimme kysymysten yhteyteen selventäviä kuvia. Ky-

selylomakkeet (Liitteet 3-5) sisälsivät sukupuolta tiedustelevan taustakysymyksen sekä kas-

vokuvasymbolein varustettuja monivalintakysymyksiä. Avoimilla kysymyksillä annettiin 

lapselle vapaus kertoa omin sanoin päivään liittyviä tuntemuksiaan. Adjektiivilaatikon tar-

koituksena oli tuoda esille lasten tuntemuksia päivän toiminnasta kuvin ja sanoin adjektii-

vien muodossa. Kolmannen lomakkeen avoimella piirros- tai kirjoituskentällä halusimme 

antaa lapsille vaihtoehdon päivän parhaimman tapahtuman kuvaamiseen joko kuvallisesti 

tai sanallisesti. Kyselylomakkeiden ulkoasu noudatti samaa kaavaa, joten oppilaiden oli 

päivä toisensa jälkeen helpompi täyttää lomaketta. Lisäksi oma osallisuutemme kyselylo-

makkeiden täyttämisen aikana mahdollisti sen, että pystyimme lukemaan kysymykset ennen 

lomakkeiden jakamista ääneen ja näin varmistamaan oppilaiden ymmärrys. Olimme myös 

tarvittaessa auttamassa oppilaita, jos heitä askarrutti jokin lomakkeen kysymyksistä. 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA ANALYYSI 

Tässä luvussa tarkastelemme opetusmateriaalimme (liite 1) laatimista sekä opetuskokeilun 

päiväkohtaista etenemistä. Aineiston analysoinnin jälkeen luvun päättää tutkimuksen luotet-

tavuuden ja eettisyyden pohdinta.  

7.1 Opetusmateriaalin laatiminen 

Opetusmateriaalin laatiminen ja koostaminen kuuluivat olennaisena osana tutkimuskokonai-

suuteen. Kyseisen vaiheen kuvaaminen antaa oleellista tietoa tehtävien ja koko opetuspake-

tin taustasta. Aloitimme materiaalin laatimisen tammikuussa 2016, jolloin olimme yhtey-

dessä tutkimukseen osallistuvaan kouluun. Sovimme opetuskokeilun ajankohdaksi touko-

kuun 2016 ja opetuskokeiluun osallistui 1. luokka (N=20). Luokassa oli 10 tyttöä ja 10 poi-

kaa. Opetusmateriaalin tehtävät koostuivat 1. vuosiluokan matematiikan ja liikunnan keskei-

sistä sisällöistä kertaavina tehtävinä. Opetusmateriaalissa ja opetuskokeilussa huolehdittiin 

opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumisesta. 

 

Opetusmateriaali sisältää liikunnallisesti eheytettyjä toiminnallisia matemaattisia leikkejä ja 

tehtäviä, joissa liikunnallisin keinoin edetään kohti kognitiivista oppimistavoitetta. Harjoi-

tusten tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus toiminnalliseen oppimiseen ja avartaa 

opettajien ja kasvattajien näkemyksiä liikunnan mahdollisuuksista opetusmenetelmänä. Ak-

tiivinen hyvänolontunteen hakeminen on Csikszentmihalyin (1992) mukaan meille kaikille 

luontaista. Vaikka oppimisen ilosta puhutaankin paljon, sen käsitettä ei ole vielä määritelty. 

Oppimisen ilo perustuu pitkäjänteiseen työskentelyyn, jossa Csikszentmihalyin ja Hunterin 

(2003) mukaan positiiviset tunteet toimivat oppimista edistävinä tekijöinä. Ne tukevat myös 

itsetunnon kehittymistä. Oppimisen iloa ei voi saavuttaa vain opettajaa kuuntelemalla, vaan 

siinä on keskeistä oppijan aktiivinen rooli toimijana. (Rantala, 2006, 31, 33, 35, 38.)  Näitä 

asioita pyrimme opetuspaketin tehtävissä painottamaan aktivoimalla oppilaita liikunnallis-

ten leikkien ja kognitiivisten tavoitteiden kautta. Lähtökohtana oli laatia helppokäyttöinen 

opetusmateriaali, jossa selkeästi kuvatut leikit ja tehtävät ovat helposti toteutettavissa myös 

vaadittavien tilojen ja välineiden osalta.  

 



30  

 

  

Materiaali on 6 oppitunnin mittainen ja sisältää 13 erilaista leikkiä ja tehtävää. Matematiikan 

aihealueina ovat yhteen- ja vähennyslasku alueella 0-100, kymppiparit ja kymmenylitys, lu-

kujonotaidot, parillinen ja pariton luku, ohjelmointi sekä geometria ja mittaaminen. Oppi-

misympäristöinä tehtävissä toimivat luokka, käytävä, koulun piha, liikuntasali sekä lähi-

metsä. Materiaalin pyrimme laatimaan niin, että tehtävät olisivat yksinkertaista toteuttaa 

koulun arjessa ilman suurempia erikoisjärjestelyjä ja kalliita välineitä. Ainedidaktiikan teh-

tävänä onkin huomioida oppiaineksen logiikka, opetuksen yleistavoitteet sekä opetustapah-

tumaan osallistuvat henkilöt (Patrikainen, 2012, 67). Koska tutkimuksemme opetuskokeilu 

sijoittui 1. luokan kevätlukukaudelle, mietimme liikunnallisesti eheytetyn matematiikan 

opetuskokonaisuuden tehtävät siten, että aihealueet tukivat juuri kyseisen luokan opetuksel-

lista aikataulua. Näin aineistonkeruu saatiin opettajan tuella liitettyä 1. luokan työjärjestyk-

seen ongelmitta (Aarnos, 2015, 164). Tällä menetelmällä saimme kevennettyä myös opetta-

jan työtaakkaa, eikä hänen tarvinnut tehdä omiin opetussuunnitelmiinsa aikataulumuutoksia. 

Aineistonkeruun jälkeen opetusmateriaali jää opettajalle, joka mahdollistaa sen käytön ope-

tuksessaan myös jatkossa. 

 

Tarkastelimme paljon eri lähteistä (Hartikainen, Hurmerinta, Häggblom & Väistö, 2014; 

Hurmerinta, Sipilä & Väistö, 2014; Kajetski & Salminen, 2009; Liikkuva koulu, 2012; Lu-

kuja Liikkuen, tavuja touhuten, 2016; Tampio & Tampio, 2014; Viikari, 2014) löytyviä lap-

sen kognitiivisia taitoja tukevia ja kehittäviä liikunnallisia harjoitteita ja valitsimme niistä 

opetuskokeiluun sopivimmat tehtävät. Opetusmateriaalin liittyvät lähteet löytyvät opetus-

materiaalimme yhteydestä. Muokkasimme tehtäviä edelleen huomioiden oppilaiden kehitys-

tason. Tehtävät siis muokkautuivat huomattavasti alkuperäisistä versioista.  

7.2 Opetuskokeilun eteneminen 

Opetuskokeilussa pidimme 6 oppituntia 2 tunnin mittaisina jaksoina kolmena eri päivänä. 

Suunnittelimme yhdessä tutkijaparina tuntien kulun sekä sovimme yhteisopetuksen toimin-

nan ennen opetuskokeilua. Valmistelimme tunnit huolella etukäteen.  Hyvin suunniteltu ope-

tusmateriaali takasi sen, että valmisteluihin ei enää päivittäin kulunut kohtuuttomasti aikaa.  
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1. Päivä 

Ensimmäisen päivän toiminta toteutettiin sekä luokassa että koulun pihalla. Raivasimme 

luokkaan vapaata tilaa siirtämällä pulpetit luokan etuosaan ennen tunnin alkua. Pulpettien 

siirtämiseen ja takaisin laittamiseen kului aikaa vain muutama minuutti, joten vapaan tilan 

saaminen luokkaan ei vaatinut pitkäkestoisia toimenpiteitä. Kun oppilaat tulivat luokkaan, 

he olivat ihmeissään siitä, mitä luokalle oli tapahtunut. Lapset suhtautuivat tutkijoihin alusta 

asti hyvin luontevasti ja luottavaisesti. Lapsille oli etukäteen kerrottu tulostamme. Suostu-

mukset tutkimukseen osallistumisesta (Liite 6), jotka olimme etukäteen toimittaneet opetta-

jalle lasten koteihin jaettavaksi, olivat palautuneet kaikilta lapsilta opettajalle takaisin. 

Kaikki luokan oppilaat saivat osallistua tutkimukseen. Oppilaita pyydettiin järjestäytymään 

alkupiiriin tyttöpoika järjestykseen ja istumaan alas. Piirissä esittäydyimme ja kerroimme 

tekevämme tutkimusta matematiikasta ja liikunnasta. Oppilaat saivat esittää omia ajatuksia 

ja kysymyksiä tutkijoille. Oppilaat olivat todella keskittyneitä ja malttoivat rauhallisesti 

odottaa omilla paikoillaan. Ilmassa oli havaittavissa innostusta. Vuorovaikutus oppilaiden 

kanssa tuntui luontevalta.   

 

Ensimmäisenä tehtävänä oli parin etsintä luokassa. Puolelle luokan oppilaista annettiin yh-

teen- tai vähennyslaskulappu ja toiselle puolelle näihin laskuihin vastaukset. Kun tutkija oli 

jakanut oppilaille laput, ja oppilaat lähtivät tehtävänannon mukaisesti etsimään omaa pari-

aan, vallitsi luokassa innostunut kuhina. Olimme varautuneet siihen, että ensimmäisessä teh-

tävässä voi näkyä jännityksen mukana tuomaa rauhattomuutta. Muutama oppilas kiipesikin 

pulpetin päälle, mutta laskeutuivat alas heti pyydettäessä. Suurin osa oppilaista löysi parinsa 

nopeasti.  

 

Kun kaikki olivat löytäneet parinsa, siirryimme seuraavaan tehtävään, häntäpallon heitte-

lyyn. Tehtävässä oppilaat työskentelivät edellisessä tehtävässä löytämänsä parin kanssa. Ta-

voitteena oli ratkaista yhdessä laskutoimituksia ja heittää häntäpalloa (Liite 1, kuva 2) las-

kutoimituksen tuloksen verran. Oppilaat saivat valita joko perustehtäviä tai haastavampia 

taituritehtäviä. Näytimme tutkijaparin kanssa esimerkin leikin kulusta. Tehtävänannossa ko-

rostimme tarkkuusheittoa. Oppilaat omaksuivat leikin säännöt nopeasti. Neljä paria työsken-

teli toisen tutkijan kanssa käytävässä ja kuusi paria toisen tutkijan kanssa luokassa. Käytä-

vällä työskentely sujui häiriöttä. Luokassa ja käytävässä oppilaiden välinen yhteistyö sujui 
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hyvin ja oppilaat ratkoivat tehtäviä innokkaasti pareittain. Vaikka parit olivat muodostuneet 

sattumanvaraisesti, sujui työskentely oppilaiden kesken hyvin. Tehtäviä ratkottaessa osa op-

pilaista käytti sormia laskemisessa, mutta muita tarjottuja apuvälineitä, kuten helmiä, ei ku-

kaan oppilaista käyttänyt. Häntäpallon heitto oli aluksi joillekin hankalaa, mutta useamman 

heiton jälkeen se alkoi kaikilla onnistumaan.  

 

Laskumestarileikissä oppilaat muodostivat piirin luokan keskelle. Tutkija meni ensin piirin 

keskelle ja toimi laskumestarina. Ennen leikin aloitusta sovittiin tulokseksi luku 10, jolloin 

leikin tarkoituksena oli kymppiparien vahvistaminen. Laskumestari hyppi tasajalkaa yhteen-

laskun alkuosan verran. Oppilaiden tehtävänä oli hyppiä tasajalkaa laskun loppuosan verran 

ja näyttää sen jälkeen tulos sormilla. Tämä tehtävä suoritettiin ilman puhetta. Oppilaat kes-

kittyivät ja ymmärsivät leikin juonen nopeasti. Aluksi muutama oppilas näytti sormillaan 

laskumestarin hyppimien hyppyjen lukumäärän omien hyppyjen lukumäärän sijaan. Kerta-

simme leikin säännöt uudestaan, jotta kaikki ymmärtäisivät leikin juonen. Muutaman kerran 

jälkeen oppilaat halusivat jo keksiä omia liikkeitä tuloksen ilmoittamiseksi: pyöriminen, si-

vuttaisaskellus, kyykkyhyppy. Osa oppilaista tuumasi, että kymppiparien etsiminen kävi jo 

liian helpoksi, joten seuraavalle kerralle suunnittelimme otettavaksi mukaan myös vähen-

nyslaskun. Myös tuloksen muuttaminen sekä laskumestarin päättämä oma liike tekisivät teh-

tävistä vaativampia. Koska kaikki oppilaat eivät ehtineet olla laskumestarina, lupasimme 

oppilaille jatkaa seuraavana päivänä leikkiä, jotta kaikki pääsisivät laskumestariksi opetus-

kokeilumme aikana.  

 

Päivän toinen osio pidettiin koulun pihalla. Sää oli kolea ja sateinen, mutta se ei näyttänyt 

suuremmin vaikuttavan oppilaiden tekemiseen. Päässälaskun valloitus -leikissä oppilaat toi-

mivat opettajan jakamissa joukkueissa, joissa oli eritasoisia oppilaita. Toinen tutkijoista 

piirsi asfalttiin liidulla aloitus- ja maaliviivan noin 30 metrin etäisyydelle toisistaan.  Jouk-

kueet asettuivat riviin aloitusviivan taakse. Tutkija sanoi päässälaskun ja nopeimmin oikein 

vastanneen jäsenen joukkue pääsi etenemään yhden vauhdittoman pituushypyn eteenpäin 

kohti maaliviivaa. Välillä oppilaat eivät malttaneet pidättäytyä vain yhdessä hypyssä oikean 

vastauksen sanottuaan, jolloin oppilaat palautettiin takaisin oikeille paikoilleen. Välillä muu-

tama oppilas hyppi eteenpäin myös toisen vuorolla, johon lapset reagoivat heti ja kyseinen 

oppilas palautettiin takaisin oikealle paikalle. Oppilaiden ilmeet ja eleet olivat erittäin innos-

tuneita ja jännittyneitä, kun he huusivat päässälaskujen vastauksia. Kädet ja koko keho elivät 
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leikissä mukana. Joukkueiden välinen kilpailu toi lisää jännitystä peliin.  Peli päättyi, kun 

koko joukkue oli päässyt maaliviivan yli. Lopulta joukkueet pääsivät samanaikaisesti maa-

liin. Tässä pelissä huomasimme joukkueiden taitojen heterogeenisuuden merkityksen siihen, 

että jokainen pääsi osallistumaan omien taitojensa mukaan. Vaikka joukkueiden välillä oli-

kin kilpailua, kilpailu oli erittäin kannustavaa. Tästä kertoi myös molempien joukkueiden 

tuuletukset pelin päätteeksi. 

 

Laskuja liiduilla -tehtävä suoritettiin pareittain. Oppilaita pyydettiin asettumaan puolikaa-

reen katoksen eteen. Tutkija piirsi maahan esimerkin suorakulmiosta ja sen sisään laskutoi-

mituksen. Oppilaille korostettiin, että heidän tekemän laskutoimituksen tulee olla sellainen, 

jonka he itsekin osaavat ratkaista.  Kun ohjeistus oli annettu, oppilaita pyydettiin asettumaan 

parijonoon aiemmin sovitun parin kanssa. Parijonon muodostus onnistui erittäin hyvin. Tä-

män jälkeen toinen tutkijoista antoi parille liidut, jolloin he lähtivät juosten matkaan etsi-

mään omalle laskutoimitukselle mieleistä paikkaansa. Parit tekivät monipuolisia yhteen- ja 

vähennyslaskutoimituksia (Liite 1, kuvat 4-6). Laskutoimituksia löytyi ympäri sovittua alu-

etta; yksi lasku löytyi jopa betoniseinästä. Kun kaikki parit olivat saaneet oman tehtävänsä 

tehtyä, alkoivat he pareittain innoissaan juoksemaan tehtäviä läpi ja malttoivat hyvin myös 

ratkaista niitä.  

 

2. Päivä 

Toisen päivän toteutimme kokonaisuudessaan koulun liikuntasalissa. Menimme puoli tuntia 

ennen tunnin alkua valmistelemaan päivän tehtävissä tarvittavat lukusuorat salin lattiaan val-

miiksi. Oppilaat olivat valmistautuneet tuntiin sisäliikuntavarustein. Vaatteiden vaihdon jäl-

keen oppilaat saivat vapaasti liikkua salissa sen aikaa, kun kaikki oppilaat odotettiin vaattei-

den vaihdosta mukaan toimintaan. Päivän ensimmäinen leikki oli Lukujonopiiri. Ensin muo-

dostettiin piiri, jonka jälkeen tutkija sanoi luvun yksi ja meni kyykkyyn. Tutkijan vasem-

malla puolella seisova oppilas sanoi luvun kaksi ja meni kyykkyyn. Näin edettiin, kunnes 

kaikki oppilaat olivat sanoneet oman lukunsa ja olivat kyykyssä. Seuraavaksi edettiin vasta-

päivään; lueteltiin samat luvut isoimmasta pienimpään ja samanaikaisesti noustiin ylös. Lu-

kujono toistettiin pari kertaa edestakaisin, joka oppilailta sujuikin koko ajan paremmin. Tä-

män jälkeen leikki toteutettiin sanomalla parillisia lukuja, jolloin päästiin yhteistyöllä lukuun 

36.  
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Lukujonopiirin jälkeen leikimme paritonta hippaa. Tutkija valitsi 3 hippaa, jotka olivat pa-

rittomia eli liikkuivat salissa yksin. Hipoille annettiin merkiksi turvaliivit. Muista oppilaista 

tutkija muodosti pareja, jotka ottivat toisiaan käsistä kiinni. Kun hippa sai parin kiinni, hän 

sai liittyä ryhmään ja reunimmaisen ryhmäläisen oli irrottava hipaksi. Leikissä havainnollis-

tui konkreettisesti, mitä pariton ja parillinen tarkoittavat.  

 

Olimme tehneet ennen tuntia salin jokaiseen kulmaan lukusuoran, joilla oli tarkoitus edetä 

ohjeiden mukaisesti hyppien. Leikkinä oli loikitaan lukujonossa. Tutkija jakoi oppilaat nel-

jään ryhmään. Lukusuorat kierrettiin ensin tutkijan johdolla yhteisesti läpi. Ensimmäisellä 

lukusuoralla oli tehtävänä hyppiä yhdellä jalalla luvut 0-10 ja 10-0, kun taas toisella luku-

suoralla vauhdittomia tasajalkahyppyjä parittomilla luvuilla. Kolmannella lukusuoralla hy-

pittiin kolmiloikkaa ja neljännellä kyykkyhyppyjä parillisilla luvuilla. Opetuskierroksen jäl-

keen oppilaat kiersivät lukusuoria oman ryhmänsä kanssa pistetyöskentelynä myötäpäivään 

edeten. Jokainen ryhmä lähti omalta lukusuoralta liikkeelle. Eri pisteissä oppilaat etenivät 

lukusuoran molemmin puolin, jolloin odotteluaika ryhmäläisillä oli mahdollisimman vähäi-

nen. Taustalla soi lastenmusiikkia, joka toi oman tunnelmansa tekemiseen.  Kierros kierret-

tiin kaksi kertaa kokonaisuudessaan ympäri.  

 

Ensimmäisen päivän Laskumestaritehtävä jäi kesken, joten toisena päivänä tehtävä jatkettiin 

loppuun. Tehtävää vaikeutettiin ensimmäisen päivän laskumestaritehtävään verrattuna siten, 

että lopputulosta muutettiin ja siihen tuli päätyä vähennyslaskun kautta. Ensin käytiin yksi 

malliesimerkki läpi. Lopputulokseksi sovittiin luku 5. Laskumestari sai sopia liikkeen, jota 

piirin oppilaiden tuli myös noudattaa. Näin kaikista luokan oppilaista saatiin laskumestarit, 

jonka jälkeen oppilaat pääsivät 15 minuutin välitunnille. 

 

Välitunnin jälkeen tutkija aloitti leikin Kapteeni-Koodaaja käskee kertomalla seuraavanlai-

sen alustuksen: Olen Kapteeni-Koodaaja ja annan teille käskyjä. Teidän tehtävänä on toimia 

annettujen käskyjen mukaisesti. Kun aloitan lauseen: "Kapteeni-Koodaaja käskee...", teidän 

tulee noudattaa käskyä. Jos en sano ennen käskyä: "Kapteeni-Koodaaja käskee...", ette nou-

data käskyä. Tutkijat näyttivät aluksi yhdessä muutaman esimerkin sekä koodausleikistä että 

pareittain koodauksesta. Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen leikki. Koodausleikin jälkeen 
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oli luontevaa siirtyä Pareittain koodaukseen, jossa tutkija muodosti oppilaista parit ja oppi-

laat saivat koodata pareittain toisensa.  Tutkijan antaessa merkin, koodausvuoro vaihtui toi-

selle pareista. Oppilaita oli pariton määrä paikalla, joten tutkija oli yhden oppilaan parina. 

 

Päivän viimeisenä tehtävänä oli Liikkuvaa matematiikkaa. Myös tässä tehtävässä tutkija an-

toi oppilaille käskyjä, joiden mukaisesti oppilaiden tuli toimia. Ensin oppilaat järjestäytyivät 

vapaasti jonoon, jota kutsuttiin lähtötilanteeksi. Oppilaiden tuli muistaa oma paikkansa jo-

nossa, joten jokaisen oppilaan oli painettava mieleensä edessään ja takanaan oleva oppilas. 

Ryhmittäytymisharjoitusten välissä oppilaat palasivat opettajan luvalla lähtötilanteeseen eli 

omaan paikkaansa jonossa. Tässä tehtävässä lasten keskittyminen herpaantui ja muutaman 

käskyn jälkeen tehtävä keskeytettiin. Kaksi aktiivista ja ajattelutyötä vaativaa tuntia alkoi 

näkymään oppilaiden keskittymiskyvyn puutteena.  Opettajan tehtävänä onkin lukea oppi-

laitaan ja miettiä, milloin toiminta on järkevää ja oppilaiden oppimista palvelevaa. Jos oppi-

laat eivät pysty ottamaan toiminnan kautta tulevaa informaatiota vastaan, on parempi kes-

keyttää toiminta. Jantunen ja Haapaniemi (2013, 309) myös toteavat, että jos toiminnallinen 

harjoitus ei onnistu, on toiminta parempi keskeyttää ja miettiä oppilaiden kanssa yhdessä, 

mikä tilanteessa meni pieleen. 

 

3. Päivä 

Viimeisen opetuskokeilupäivän oppimisympäristönä toimi koulun lähialueella veden äärellä 

sijaitseva pieni metsä. Metsämatematiikkaa saatiin toteuttaa kauniissa ympäristössä aurin-

koisena ja lämpimänä päivänä. Aiheena oli geometria ja mittaaminen. Ensin oppilaiden 

kanssa kerrattiin geometrisia muotoja ja kehotettiin heitä etsimään ja muodostamaan kysei-

siä muotoja omasta kehostaan (Liite 1, kuvat 11-12). Seuraavaksi oppilaiden tehtävänä oli 

etsiä ympäristöstä erilaisia geometrisia muotoja, joita he löysivät paljon. Tehtävä itsessään 

oli jo eriyttävä; oppilas sai päättää mitä muotoja hän etsii ja etsiikö yhden muodon vai useita. 

Oppilailla oli vapaus työskennellä yksin tai pienessä ryhmässä. Kolmioiden, nelikulmioiden 

ja ympyröiden lisäksi maastosta löytyi yksi viisikulmion muotoinen kivi ja kaksi palloa, 

joista ensimmäinen oli koivussa oleva tuulenpesä. Toinen oli erään oppilaan havainto siitä, 

että seisomme suuren pallon päällä. Tällä oppilas tarkoitti maapalloa. Pienemmät ympäris-

töstä löytyneet esineet oppilaat keräsivät tutkijoiden asettamalle alustalle ja suurempien 

luokse oppilaat jäivät seisomaan ja odottamaan, että tutkijat tulevat kuvaamaan löydökset.  
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Seuraavaksi oppilaat etsivät pareittain ympäristöstä kiviä, käpyjä, keppejä ja lehtiä. Oppilaat 

etsivät luonnonmateriaaleja pareittain ja muodostivat niistä itse suunnitteleman kuvion, jo-

hon saivat tutkijan ohjeiden mukaisesti käyttää kolme kiveä, käpyä ja keppiä sekä kaksi leh-

teä. Käpyjen etsinnässä kaksi ja kivien etsinnässä yksi pari tarvitsi hieman apua. Kuvion 

muodostaminen ja luonnonmateriaalien etsiminen olivat oppilaista mielekästä. Oppilaat 

käyttivät kuvion muodostamiseen ja sommitteluun runsaasti aikaa, mikä hieman jopa yllätti 

tutkijat. Muutamat oppilaat kävivät välillä myös tarkentamassa kuviossa käytettyjen luonnon 

materiaalien lukumäärän. Kaikille pareille muodostui kuviot ja parityöskentely tehtävässä 

toimi hyvin. Seuraavaksi parien piti muodostaa toisen ryhmän tekemän mallikuvion muo-

toinen kuvio. Yksi pareista ei ollut käyttänyt oman kuvion muodostamiseen kiviä, joka otet-

tiin huomioon ohjeistuksen antamisen hetkellä. Kun mallikuvion muotoiset kuviot olivat 

valmiit, tutkijat kiersivät ne yhdessä oppilaiden kanssa läpi. Havaittiin, että yksi pareista oli 

käyttänyt kuvion muodostamiseen mallikuviosta poikkeavia luonnonmateriaaleja, mutta ku-

vio oli muodoltaan samanlainen kuin mallikuvio. Toisten parien kuviot noudattivat suurelta 

osin mallikuvioita. 

     

Mittaamiseen käytettiin ympäristöstä löytyviä keppejä. Jokainen etsi itselleen suurin piirtein 

oman kengän pohjan mittaisen kepin. Oman käsivarren pituuden mittaamisen jälkeen oppi-

laat mittasivat oman jalan pituuden. Sitten he lähtivät etsimään ympäristöstä itseään miellyt-

tävän mittauskohteen. Osa suoritti mittauksen yksin ja osa pareittain. Tässäkin tehtävässä 

pyrittiin mahdollisimman vähän rajaamaan oppilaiden työskentelyä, jolloin tehtävän eriyttä-

minen tapahtui itsestään. Oppilaat mittasivat esimerkiksi kahden puun välistä etäisyyttä, 

omaa pituutta, nuotiopaikan lankun pituutta ja pienen puun pituutta. Kaikki olivat innoissaan 

työntouhussa ja esittelivät tutkijoille mittaustuloksiaan. 

 

Opetuskokeilun viimeinen leikki oli kuvioviesti. Oppilaat jaettiin kolmeen viestijoukkuee-

seen. Toisen tutkijan kertoessa leikin sääntöjä oppilaille, toinen tutkijoista piilotti maastoon 

laitettujen huomiokartioiden alle geometrisia tasokuvioita. Yhden joukkueen tuli etsiä kol-

mioita, toisen nelikulmioita ja kolmannen ympyröitä. Oppilaiden tehtävänä oli siis etsiä 

mahdollisimman monta samaa ryhmälle kuuluvaa muotoa. Kuvioviesti oli kaiken kaikkiaan 

täydellinen lopetus opetuskokeilulle. Leikki oli oppilaita innostava ja motivoiva ja he olivat 
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leikissä täysillä mukana. Maasto tarjosi myös hyvät puitteet viestin toteuttamiseen. Lähtö-

paikka sijaitsi mäen päällä, jolloin oppilaat pääsivät harjoittamaan sekä alamäki- että ylämä-

kijuoksua ja tasapainoa. Metsä raikui kiljunnasta, kannustuksesta ja jalkojen töminästä, kun 

oppilaat juoksivat ylämäkeä edestakaisin ja kävivät etsimässä huomiokartioiden alta geo-

metrisia kuvioita. Kaikki lapset juoksivat viestin aikana. Oppilaat toimivat sääntöjen mukai-

sesti ja reilun pelin hengessä. Päällimmäisenä mielikuvana tutkijoille jäi päivästä oppilaiden 

iloiset ja innostuneet ilmeet. Kyselylomakkeissa ja opettajan haastattelussa viimeinen teh-

tävä oli erityisesti jäänyt oppilaiden ja opettajan mieleen positiivisena kokemuksena. 

 

Näin lyhyenkin opetuskokeilun aikana pystyi jo erottamaan oppilaiden taitotasoja. Moni-

puoliset opetusmenetelmät ja tämän tyyppiset toiminnalliset tehtävät ja leikit toimivat myös 

arvioinnin pohjana.  

7.3 Aineiston analyysi 

Aineistonkeruussa ja analysoinnissa käytetään useita erilaisia menetelmiä ja ilmiöiden ku-

vaileminen on vahvaa; tapaustutkimuksessa ei siis ole omaa analyysimenetelmää (Saarela-

Kinnunen & Eskola, 2015, 180-189). Tutkittavaa ilmiötä onkin hedelmällistä tulkita useasta 

eri näkökulmasta. Tapaustutkimukseen sopii mainiosti aineistopohjainen analyysi; tällöin 

erilaisten teorioiden ja käsitteiden avulla tutkijan on mahdollista tulkita aineistoaan ja sitä 

kautta tutkimaansa ilmiötä. (Eskola, 2001, 138.) Hyvän laadullisen tapaustutkimuksen 

merkki onkin, että se antaa syvällisen ymmärtämisen tapaukseen. Tapaustutkimuksen ana-

lyysi koostuu yksityiskohtaisen kuvailun tekemisestä; tämän avulla ihmiset voivat oppia ta-

pauksesta joko itse tai soveltaa sitä jatkossa. (Creswell, 2007, 98, 199-200.)  

 

Sisällönanalyysi on kuitenkin laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Laadullisen 

tutkimuksen aineiston analyysissa tulisi löytää aineistosta tutkimuksen kannalta oleellisim-

mat ja kiinnostavimmat asiat. Tämä edellyttää aineiston huolellista läpikäyntiä, jolloin tut-

kija erottelee ja merkitsee ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostuksen kohteeseen. Seuraavaksi 

aineisto litteroidaan tai koodataan. Tämän jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai 

tyypitellään ja kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 93-95.) Keräämämme ai-

neisto on kooltaan suhteellisen pieni, joten tarvetta perusteelliseen sisällönanalyysiin ei ole. 

Pohjaamme analyysimme kuitenkin sisällönanalyysiin ja pyrimme kuvaamaan analyysin eri 
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vaiheet mahdollisimman tarkasti tutkimuksessamme. Tavoitteena on löytää tutkimuskysy-

mysten kannalta oleellisin tieto sekä yhdistäviä tekijöitä aineistojen väliltä. Erityisen mie-

lenkiintoista on tutkia, miten opettajan tulkinta opetuskokeiluun liittyen kohtaa oppilaiden 

kyselylomakevastauksissa. Kyselyistä muodostui pitkittäisaineisto, josta pyrimme havaitse-

maan, onko oppilaiden suhtautumisessa tapahtunut muutosta. Jos muutosta on tapahtunut, 

niin millaista muutos on ollut kolmen opetuskokeilupäivän jälkeen.  

 

Yleisesti ajatellaan, että analyysi tehdään vasta aineiston keräämisen ja järjestämisen jäl-

keen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään kuitenkin vaiheittain ja usein rin-

nakkaisesti eri menetelmin. (Hirsjärvi ym., 2009, 223.) Lichtman (2013) näkee analyysin 

jatkuvana prosessina, jolloin aineistoa kerätään ja analysoidaan osittain samanaikaisesti. 

Huomasimme myös itse toteuttavamme analyysia pitkin matkaa. Perusteelliseen ja järjestel-

mälliseen aineiston analyysiin ryhdyimme kuitenkin vasta, kun kaikki aineisto oli saatu ke-

rättyä. 

 

Tutkimustulosten luotettavuuden lisäämiseksi käytimme osassa aineiston analysointia tutki-

jatriangulaatiota. Triangulaatio tarkoittaa pelkistetysti erilaisten aineistojen, teorioiden tai 

menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Denzin (1978) erottaa neljä eri triangulaation 

tapaa, jotka ovat aineisto-, tutkija-, teoria- ja menetelmätriangulaatio. Kvalitatiivisessa ai-

neistossa käyttökelpoisimpia tapoja ovat aineisto- ja tutkijatriangulaatio aina silloin, kun se 

on mahdollista. Parityönä toteutettu tutkimus mahdollisti tutkijatriangulaation, jossa use-

ampi tutkija tutkii samaa ilmiötä.  (Eskola & Suoranta, 1998, 69-70.) Osallistuimme molem-

mat niin aineistonkeruuseen kuin tulosten analysointiin ja tulkintaan. Aineiston analyysivai-

heessa teimme luokittelua ja tulkintaa erikseen, jonka jälkeen keskustelimme havainnoista 

ja näkemyksistämme yksimielisten ratkaisujen ja tulosten löytämiseksi. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen yksi merkittävimmistä asioista on luotettavuuden arviointi koko tutkimuspro-

sessin ajan. Ensimmäinen asia, jota tutkimuksessamme pohdimme paljon, oli aiheen valinta. 

Koimme valitsemamme aiheen hyvin merkittäväksi sekä uuden perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteiden 2014 että oman kiinnostuksemme kautta. Oma kiinnostus ja tietämys 

aiheesta voi koitua myös kompastuskiveksi tutkimuksessa. Täytyy olla erittäin tarkkana 
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oman vahvan näkemyksen kanssa, jotta pystyy realistisesti havainnoimaan ja tulkitsemaan 

alkuperäistä aineistoa. Pitää siis pystyä välttämään yli- ja alitulkinnat. Kysymykset objektii-

visuudesta ja subjektiivisuudesta ovat olennaisia tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 

Vaikka tutkijan omat uskomukset ja asenteet osittain sekoittuisivat tutkimuskohteeseen, on 

omien ennakko-oletusten ja arvostusten tunnistamiseen syytä pyrkiä. (Eskola & Suoranta, 

1998.) Järventie (2006, 35-37) viittaa kirjoittamassaan artikkelissa tutkimusaineistojen ra-

jallisuuteen ja vaillinaisuuteen; tulokset ja niistä tehdyt tulkinnat ovat puolestaan tutkijoiden 

aikaansaamia tuotoksia. Voidaan ajatella, että tutkijoiden kokemukset ovat kaikilta osin mu-

kana tutkimustyössä ja vaikuttavat siten kokonaisvaltaisesti tutkimukseen. Tutkimus on aina 

tekijänsä luomus ja sellaisena subjektiivinen, sillä tutkijat eivät kykene olemaan täysin ul-

kopuolisia ja tuottamaan ehdottoman objektiivisia havaintoja ja totuuksia. 

 

Aineistonkeruussa asioiden havaitsemiseen ja poimimiseen vaikuttavat myös aistit; varsin-

kin kenttämuistiinpanoja kirjoittaessa huomion kiinnittyminen johonkin lapseen vie helposti 

tutkijan huomion pois toisen lapsen tekemisestä (Paju, 2013, 54-55). Kahden tutkijan läsnä-

olo auttaa kokonaisvaltaisen huomion kiinnittämisessä, sillä toisen tutkijan kirjoittaessa 

kenttämuistiinpanoja, toinen voi kiinnittää samanaikaisesti huomion ympärillä tapahtuviin 

asioihin. Myös tutkijan omilla valinnoilla on vaikutusta aineistosta laadittuun raporttiin, sillä 

tutkija itse päättää, mitä ja millä perusteella hän valitsee kentällä kirjoitettujen muistiinpa-

nojen lainauksista analyysiin. Tutkija vie kentälle myös omat ennakko-oletukset, kokemuk-

set ja historiansa sekä tulkitsee kentällä tapahtuvaa toimintaa näiden ominaisuuksiensa 

kautta (Paju, 2013, 68).  

 

Tutkimukseen osallistuville lapsille ei saa koitua tutkimuksesta haittaa, joten osallistujien 

identiteetit olisi suojattava (Einarsdottir, 2007, 206). Tutkimuksessamme teetimme lasten 

kyselylomakkeet nimettöminä juuri lasten henkilöllisyyden suojan turvaamiseksi; myös 

koulun nimen jätimme mainitsematta. Oman muistimme ja aineiston analyysin tueksi otet-

tuja kuvia, joissa tutkimukseen osallistuneet henkilöt voitaisiin tunnistaa, ei julkaistu. 

Vaikka oppilaat saivatkin vastata kyselylomakkeisiin nimettöminä, niin kertoivatko he to-

della totuuden vai halusiko osa lapsista jopa ylireagoida tai leikkiä kysymysten vastausten 

kanssa? Yksi kyselylomake jouduttiin hylkäämään, sillä siinä kaikki mahdolliset vaihtoeh-

dot olivat ympyröitynä. Lasten vastauksiin on siis todellakin suhtauduttava varauksella. Tä-

män takia osallistuva havainnointi sekä opettajan havainnointi ja haastattelu antoivat meille 
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merkittävää tietoa ja toimivat tärkeinä aineistonkeruumenetelminä lasten kyselylomakkei-

den rinnalla. 

 

Tutkimuksessamme yhteistyö luokanopettajan kanssa oli hyvin tärkeää; koimme eettisesti 

merkittävänä, että oppilaiden kouluarki häiriintyisi tutkimuksemme aikana mahdollisimman 

vähän. Eettisesti toimiva tutkija miettii, miten tutkimus vaikuttaa tutkittaviin (Heikkinen & 

Syrjälä, 2008, 158). Suunnittelimme opetuspaketin aihealueet ja aikataulutuksen yhteis-

työssä opettajan kanssa. Lapsiin kohdistuvaan tutkimukseen täytyy olla huoltajien suostu-

mus (Liite 6). Informoimme vanhempia opettajan kautta lähetettävin kirjein, joissa ker-

roimme tutkimuksesta ja pyysimme suostumusta oppilaiden osallisuudesta tutkimukseen. 

Koimme eettisesti tärkeäksi kysyä suostumusta myös tutkimukseen osallistuvilta oppilailta. 

Lapsilta voidaan pyytää suostumusta tutkimukseen, mutta heille on annettava riittävästi ym-

märrettävää tietoa tutkimuksesta, jotta he voivat tehdä tietoisen päätöksen osallistumises-

taan. Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta tulee myös painottaa. (Einarsdottir, 

2007, 204-205.) Liitimme kirjeeseen sekä vanhemman että oppilaan suostumuksesta kaa-

vakkeen; myös oppilaalla oli vanhemman suostumuksesta riippumatta oikeus kieltäytyä tut-

kimuksesta. Kirjeessä annoimme yhteystietomme, jotta vanhemmilla olisi mahdollisuus ot-

taa meihin halutessaan yhteyttä. Tutkimuksemme avoimuus ja läpinäkyvyys lisäsivät luot-

tamuksellisen suhteen luomista meidän tutkijoiden sekä tutkittavien oppilaiden välille.  

 

Puuttumattomuuden periaatetta käyttäessään voi Strandellin (2010, 101) mielestä saavuttaa 

parhaiten luottamuksen. Lasten ylittäessä sallitun käyttäytymisen rajoja, joutuu tutkija tasa-

painoilemaan lojaalisuuden sekä eettisen periaatteen välillä. Tällaisiin tilanteisiin tör-

mäsimme myös omassa tutkimuksessamme. Mietimme, voimmeko puuttua lasten käytök-

seen opettajan läsnä ollessa. Koska tutkimuksemme yksi keskeisistä tavoitteista oli oman 

opettajuuden kehittäminen, luokan kokonaisvaltainen ohjaaminen oli tutkimuksemme kan-

nalta erittäin otollinen asetelma. Opettajan kanssa pystyimme hyvin keskustelemaan asiasta 

ja hän pyrki tutkimuksemme ajan olemaan luokassa havainnoitsijana; me puutuimme tar-

peen mukaan tilanteisiin. Koimme saavamme parhaan mahdollisen luottamuksen oppilailta 

siten, että me tutkijat osallistuimme kokonaisvaltaisesti tutkimuksen kulkuun ja sen toteu-

tukseen. Opettajan haastattelun yhteydessä saimme opettajalta kiitosta juuri siitä, miten hy-

vin saimme koko paketin toimimaan; hänen mielestään yhteistyö oppilaiden kanssa sujui 

erittäin hyvin. 
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Tutkimuskysymyksiä pohdimme myös paljon; vaikeutena kysymyksen asettelussa olikin se, 

millä keinoin pystymme vastaamaan tutkimuskysymyksiimme aineiston pohjalta. Toisaalta 

oli myös lohduttavaa tiedostaa se, että aineistonkeruussa voi tulla yllättäviäkin asioita esille, 

jotka lähtevät viemään tutkimuskysymyksiä uusille urille. Tietyn kysymyksen kanssa on 

helppo lähteä liikkeelle, mutta on hyvä ymmärtää, että kysymyksen uudelleenmuotoilu ai-

neistonkeruun jälkeen voi parantaa tutkimuksen päämäärää. 
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8 TULOKSET 

Tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, miten liikunnallisesti eheytetyllä opetuksella voi-

daan tukea matematiikan opetusta. Toisena tutkimustehtävänä oli selvittää, miten oppilaat ja 

opettaja kokevat liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetuksen koulussa. Tulosten tar-

kastelussa edetään lasten kyselylomakkeista opettajan haastatteluun ja siitä tutkijoiden osal-

listavaan havainnointiin. 

8.1 Lasten kyselylomakkeet 

Lasten kyselylomakkeiden analysointi aloitettiin taulukoimalla monivalintakysymysten tu-

lokset. Kyselylomakkeiden kysymykset esitettiin väitemuodossa. Kyselylomakkeissa otet-

tiin huomioon vastaajien sukupuoli, mutta tuloksia tarkasteltaessa tyttöjen ja poikien vas-

tausten välillä ei näkynyt eroavaisuuksia. Siksi sukupuoli jätettiin tuloksissa huomioimatta. 

Ensimmäisen päivän opetuskokeilun jälkeisellä kyselylomakkeella (N=20) selvitettiin lasten 

kokemuksia matematiikasta ja liikunnasta sekä heidän halukkuutta saada kouluun liikunnal-

lisesti eheytettyjä matematiikan tunteja. Tilastoissa “Tykkään matematiikasta” -kohdasta 

erään oppilaan vastaus hylättiin epäselvyyden vuoksi. Yksi oppilas oli jättänyt vastaamatta 

“Tykkään liikunnasta” -väitteeseen. Kyseiset vastaukset jätettiin tulosten ulkopuolelle. 

 

Taulukko 1.  Lasten vastaukset kyselylomakkeen 1. päivän monivalintakysymyksiin. 

 

 

 

 

Haluan kouluun tällaisia matematiikan ja lii-

kunnan tunteja.  

17  0  3  

Tykkään matematiikasta.  11 7  1 

Tykkään liikunnasta.  17  1  1  
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Lapsista 58 % (N=11) tykkää matematiikasta, kun taas 89 % (N=17) tykkää liikunnasta. 

Lapsista 85 % (N=17) kuitenkin haluaisi kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan 

tunteja.  

Taulukko 2.   Miten matematiikasta tykkääminen vaikuttaa siihen, haluaako lapsi liikunnal-

lisesti eheytettyjä matematiikan tunteja? 

 
Tykkään matematiikasta. 

  

 

Haluan kouluun tällaisia matematii-

kan ja liikunnan tunteja. 
 

10 7 0 

 

0 0 0 

 

1 0 1 

Lapsista 89 % (N=17) haluaa liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja kouluun riip-

pumatta siitä, tykkäävätkö he matematiikasta. 
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Taulukko 3.   Miten liikunnasta tykkääminen vaikuttaa siihen, haluaako lapsi liikunnalli-

sesti eheytettyjä matematiikan tunteja? 

 
Tykkään liikunnasta. 

  

 

Haluan kouluun tällaisia matematii-

kan ja liikunnan tunteja. 
 

16 0 0 

 

0 0 0 

 

1 1 1 

Lapsista 84 % (N=16) tykkää liikunnasta ja myös haluaa liikunnallisesti eheytettyjä mate-

matiikan tunteja kouluun. 

Ensimmäisen päivän kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastauksissa suosioon pääsi-

vät leikit; ennen kaikkea häntäpalloleikki (N=6).  

 

Toisen päivän kyselylomakkeella (N=17) pyrittiin saamaan selville lasten tunnetiloja sekä 

pohtimaan, miten ne vaikuttavat lasten mielipiteeseen liikunnallisesti eheytetystä matema-

tiikan opetuksesta. Kyselylomakkeen laatikossa esitettiin kymmenen adjektiivia, joista lap-

set saivat vapaasti valita niin monta tunnetilaansa kuvaavaa adjektiivia kuin halusivat.  Tu-

loksista nousivat selvästi esiin positiiviset adjektiivit hyvin iloinen, iloinen ja hyvä. 

 



45 

 

 

 

Kuvio 2.  Pylväsdiagrammissa on ilmoitettu lasten tunnetiloja kuvastavien adjektiivien 

lukumäärät. 

Kyselylomakkeista (N=17) yksi jouduttiin hylkäämään, koska lomakkeen kaikki mahdolli-

set vaihtoehdot kaikkien kysymysten osalta oli ympyröity.  

Lapsista 94 % (N=15) oli valinnut yhden tai useamman seuraavista laatikon adjektiiveista: 

hyvin iloinen, iloinen tai hyvä. Yksi kyseiset adjektiivit valinneista ei ollut kuitenkaan 

varma, haluaako kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja, kun taas kaikki 

muut halusivat kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja. Yksi vastaajista, 

joka ei halunnut liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja kouluun kokikin olonsa 

surulliseksi, pettyneeksi, huonoksi, vihaiseksi ja virkeäksi. 

Yksi tai useampi negatiivisista adjektiiveista surullinen, pettynyt, huono tai vihainen löytyi 

vain kahden vastaajan lomakkeista. Toisen vastaajan lomakkeessa oli edellisten adjektiivien 

lisäksi myös positiivisia adjektiiveja hyvin iloinen, iloinen ja hyvä; hän halusikin kouluun 

liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja. Toinen vastaaja oli valikoinut vain negatii-

visia adjektiiveja, eikä hän halunnut kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tun-

teja. 
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Taulukko 4.  Lasten vastaukset kyselylomakkeen 2. päivän monivalintakysymykseen. 

 

  

 

Haluan kouluun tällaisia matematiikan ja liikun-

nan tunteja.  

14  1  1  

Kaikissa kyselylomakkeissa toistui väite: “Haluan kouluun tällaisia matematiikan ja liikun-

nan tunteja.” Näin pääsimme pitkittäisaineiston avulla tutkimaan, tapahtuiko oppilaiden suh-

tautumisessa muutosta liikunnallisesti eheytettyä matematiikan opetusta kohtaan. 

Taulukko 5.  Lasten vastaukset kyselylomakkeen 3. päivän monivalintakysymykseen. 

 

  

 

Haluan kouluun tällaisia matematiikan ja liikun-

nan tunteja.  

17  1  

 

1  

Ensimmäisen päivän jälkeen (N=20) osa oppilaista (N=17) halusi kouluun liikunnallisesti 

eheytettyjä matematiikan tunteja, kun taas osa oppilaista (N=3) ei halunnut (Taulukko 1, 42). 

Toisena päivänä (N=16) kaikki vaihtoehdot tulivat valituiksi; haluttiin (N=14), ei oltu var-

moja (N=1) ja ei haluttu (N=1) kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja. 

Myös kolmannen päivän jälkeen (N=19) kaikki vaihtoehdot tulivat valituiksi; haluttiin 

(N=17), ei oltu varmoja (N=1) ja ei haluttu (N=1) kouluun liikunnallisesti eheytettyjä mate-

matiikan tunteja. 

Kolmannen päivän kyselylomakkeen lopuksi pyysimme lapsia kirjoittamaan tai piirtämään, 

mikä jäi tunnilta parhaiten mieleen. 
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Kuva 1. Erään oppilaan vastaus siihen, mikä jäi tunnista parhaiten mieleen. 

 

Kuva 2. Toisen oppilaan vastaus siihen, mikä jäi tunnista parhaiten mieleen. 

Kolmannen päivän päätteeksi toteutettu kuvioviesti oli mainittu kolmessatoista vastauslo-

makkeessa (N=19) joko piirtäen tai kirjoittaen.  

8.2 Opettajan haastattelu  

Opetuskokeilun päätteeksi suoritetussa opettajan haastattelussa nousi esiin, että opettajan 

mielestä oppilaat arvostavat matematiikan tunneilla rutiineja. Pyysimme opettajaa kuvaile-

maan haastattelun alussa tavallisen matematiikan tunnin rakennetta ja kulkua. Hän kuvaili 

tunnin etenevän melko perinteisesti. Tunti alkaa kotitehtävien tarkastuksella, tämän jälkeen 
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siirrytään uuteen asiaan, johon tutustutaan yhdessä esimerkiksi sähköistä oppimateriaalia 

hyödyntäen. Tämän jälkeen oppilaat tekevät tehtäviä ja opettaja auttaa ja neuvoo tarvittaessa. 

Opettaja arvosti matematiikan tunnin säännöllisyyttä ja järjestelmällistä etenemistä: 

 

“Että se on aika semmosta järjestelmällistä. Ja toisaalta se on hyvä pitääkin sem-

mosena järjestelmällisenä, että lapset tykkää matematiikasta just sen takia,  kun se 

on omalla tapaa se rakenne on selkeä, niille ei tule tavallaan  yllätyksiä siinä, että 

mitähän tänään tapahtuu.” 

 

Syrjäläisen (2002) mukaan opettajat kokevat oman ammatillisen kasvun heijastuvan oppi-

laan kautta. Kun oppilas voi hyvin, edistyy ja iloitsee oppimisestaan, opettajakin uskoo 

omaan osaamiseensa. (Luukkainen, 2005, 173-174.)  Seitsemänvuotias lapsi on pääsääntöi-

sesti kuitenkin tiedonhaluinen, ennakkoluuloton ja oppimishaluinen. Lapsi kokee toiminnan 

ja tekemisen kautta suurta tyydytystä. Erityisesti lapsen tiedot, taidot ja itsetunto kehittyvät, 

mikäli hän saa riittävän usein kokea onnistuvansa. (Almqvist, 2009, 106.) Myös Lindgren 

(2004, 383) on maininnut onnistumisen tarpeesta, joka on yksi keskeinen tekijä matematii-

kan asenteiden muodostumisen kannalta. Opettajakin viittasi opetuskokeilun helpoimpiin 

tehtäviin: 

 

“...onhan se onnistumisen iloa ko ymmärtää.”  

 

Opettaja piti tehtäviä sopivina 1. luokan oppilaille: 

 

“Kyllä ne oli aivan ekaluokkalaisille mukavia. Tottakai niille siis vaikeampiakin 

voipi  olla, ilman muuta...tottakai tuossa on helppo lisätä haastavuutta sen taitotason 

mukkaanki. Voi vaikka jakaa ryhmiä sillai, että teillä on sitten vähän haastavammat 

jutut ja muuta että tuota...mutta että oikein sopivia oli.” 

 

Oppilaat kokevat toiminnallisen tavan usein mieluisaksi tavaksi oppia, koska siinä saa va-

paammin liikkua ja jutella. On hyvä pitää mielessä, että oppilailla saa olla vapaasti hauskaa, 

kunhan työskentely ei häiritse muita luokkia ja oppilaita liian paljon. Opettajan on tärkeä 

erottaa eri työtapojen vaatimukset toisistaan ja oppia sietämään ääntä silloin, kun on sen 

aika. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 209-310.) 
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“Yleensäkin aina, mitä vaan mukavaa teet lasten kanssa, semmoista oikein hauskaa, 

niin kuin askartelu, laulaminen, liikunta, niin lapset on kierroksilla. Sille ei vain voi 

mittään. Ne ei voi hallita monesti, että siellä on sitä hösyämistä monesti.” 

 

“Siis sehän on aivan erilainen tuollainen toiminnallinen tilanne kuin luokkatilanne. 

Onhan ne toki paljon, paljon rauhallisempia luokkatilanteessa.” 

 

Hyvän koulun merkkinä usein pidetään työrauhan ylläpitämistä. Työrauha koetaan välttä-

mättömänä edellytyksenä sille, että tavoitteisiin päästään hyvin ja oppimista tapahtuu. Työ-

rauhan kokeminen on kuitenkin pitkälti subjektiivinen kokemus, sillä eri ihmiset sietävät 

esimerkiksi taustamelua hyvin erilailla. Työrauhan objektiivinen arviointi voi siten olla 

haasteellista. (Hellström, 2008, 335.) Myös Auster ja Wylie (2006, 333-346) viittaavat sii-

hen, että toiminnallisessa opetuksessa usein pelätään kontrollin menetystä ja sitä, ettei luok-

katilanne ole hallinnassa. Työrauha voi kuitenkin olla myös ongelma, sillä Jantusen ja Haa-

paniemen (2013) mukaan hiljaisuus luokassa voikin kertoa vähäisestä vuorovaikutuksesta 

tai jopa vähäisestä oppimisesta. Yhdessä oppimisesta, tekemisen meiningistä ja oppimisen 

ilosta lähtee ääntä, joka alaluokkien oppilaille on opetuksen konkreettisuuden takia hyvin 

ominaista. (Paalasmaa, 2014, 105-106.) Uusiin työtapoihin tarttumisen esteenä on pelko kaa-

oksen leviämisestä. Kuitenkin kokeilut on koettu positiivisena ja seuraaviin tekoihin on ollut 

helpompi tarttua. (Turpeinen & Laine, 2015.) Myös opettajan haastattelussa työrauhakysy-

mykset nousivat esiin: 

 

“Tuo on kumminkin semmonen sillalailla tämmönen liikunnallinen matematiikka, 

että  jos siinä on vähänki semmonen, semmonen lepsumpi opettaja tavallaa,  joka ei 

niinkö pysäytä sitä tilannetta ja tavallaan handlaa sitä porukkaa ja kato, että kaikki 

kuuntelee, niin se levahtaa ko jokisen eväät. Mutta teillä pysy tosi hyvin hanskassa 

ja uskon, että ittelläkin pyssyy se hanskassa että tuota, tosi hyvä oli kyllä paketti.” 

 

Vaikka oppilaat toiminnallisen tunnin alussa riehaantuisivatkin, hyvin suunniteltuna ja alus-

tettuna toiminta vie kyllä mukanaan ja asettuu uomiinsa. Heti ei kannata hermostua ja luo-

vuttaa, vaan luottaa siihen, että usein tilanne rauhoittuu toiminnan edetessä. Kun oppilaiden 

mielenkiinto uuteen asiaan on herännyt, se alkaa kantaa eikä kaaosta enää ole. Onnistuminen 

edellyttää opettajan luottoa niin työtapaa kuin oppilaita kohtaan. Jos toiminnallinen harjoitus 
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johtaa kaaokseen, voi tilanteen keskeyttää ja keskustella oppilaiden kanssa mikä meni pie-

leen ja mitä voisimme tehdä toisin, jotta voisimme jatkaa tämän mukavan työtavan parissa. 

(Jantunen & Haapaniemi, 2013, 309.) Pyrimme opetuskokeilun aikana toimimaan rauhalli-

sesti ja luotimme toiminnallisiin tehtäviin, itseemme sekä oppilaisiin. Opettaja kommentoi 

toimintaamme seuraavasti: 

 

“No kaikkihan lähtee teistä. Siis siitä opettajastahan se lähtee, että miten te saatta 

porukan matkaan. Ja muuta että... Vaikka se olis kuinka mahtava opetusmateriaali, 

mutta jos se opettaja ei ossaa toimia siinä tilanteessa, niin se homma leviää, yksin-

kertasesti. Että jos opettaja osaa tarpeeksi mielenkiintoisella tavalla uuden 

asian  esittää niin, vaikka se olis sitte vaikka se raamattu, niin se kyllä saa sen lap-

siporukan matkaan...että minusta teillä onnistu se, että te osasitte hyvin pittää sen 

porukan kasassa. Te onnistuitte itte siinä hyvin.” 

 

Paalasmaa (2014, 123,126) kirjoittaa opettajan kommenttiin liittyvästä oppilaiden aktivoi-

misesta ja opettajan roolista hyvin osuvasti. Opettajan oma sisäinen ja ulkoinen aktiivisuus 

korostuu, kun oppilaita halutaan innostaa aktiivisempaan rooliin. Tällöin opettaja toimii ak-

tiivisesti ja valmistautuu työhönsä hyvin ymmärtääkseen, miksi opettaa jotain tiettyä aihetta 

tietyllä tavalla tietyn ikäisille. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän opettajaa 

tarvitaan. Ilmiöpohjainen eheytetty opetus johtaa hyvään oppimiseen vain aikuisen ohjaa-

mana. 

 

Opetuskokeilun jälkeen opettaja koki, että suurimman hyödyn liikunnallisesta matematii-

kasta ja eheyttämisestä saisi säännöllisellä toiminnalla: 

 

“...että jos haluaa vain hyötyä tuosta, niin se olis varmaan parempi ottaa justiinsa, 

että se olisi säännöllistä. Että vois alkaa hyödyntämään just liikunnassa. Että ottais 

niitä lämmittelyleikkejä aina silloin tällöin tai loppuleikkejä, joissa yhdistäis tätä 

matematiikan kertaamista siihen tiettyyn jaksoon. Että sillä lailla olisi varmasti 

enemmän hyötyä.” 

 

Liikunnan mahdollisuuksia toiminnallisena opetusmenetelmänä tulisi hyödyntää enemmän. 

Erilaiset liikuntaleikit ja -harjoitukset kehittävät oppimisvalmiuksia ja toimivat menetelminä 
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eri oppiaineiden sisältöjä opetettaessa. (Huisman & Nissinen, 2005, 32.) Liikunta tarjoaa 

lapselle luonnollisen tavan oppia (ks. 5.1 Toiminnallisen oppimisen taustaa).  Uuden opitun 

asian vahvistaminen ja kertaaminen muiden oppiaineiden tunneilla tuli esille myös opettajan 

haastattelussa: 

 

“...niinkuin esimerkiksi tämä liikunnallinen matematiikka. Tätä on hyvä esimerkiksi 

integroida sinne liikunnan puolelle, vaikkapa sillalailla juuri, että on meillä vaikka 

ollu joku tietty geometrian jakso ja sen päätteeksi ennen vaikka koetta ja muutenki  

vaikka geomeriajakson aikanaki vois liikuntatunnilla ottaa lämmittelyleikkejä ja lop-

puleikkejä, joissa on vaikka tämmösiä geometrisia harjotteita, mitä teilläkin oli 

näissä...tämmönen tuli ittellä mieleen, että vois olla ihan hyvä tapa eheyttää.” 

 

Liikkuva koulu -ohjelman seurannassa on tullut esille, että opettajat työskentelevät edelleen 

enimmäkseen yksin oppilaiden kanssa luokkahuoneessa. Tiimityöskentely, luokkahuoneen 

ulkopuolinen opetus tai toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen oppimisen ja liikkeen 

lisäämiseksi ovat harvinaisempia. (Turpeinen & Laine, 2015, 505-509.) Opettajan haastatte-

lun mukaan toiminnallisia työtapoja on kokeiltu, mutta ne ovat enemmänkin yksittäisiä ti-

lanteita, kuin säännöllistä toimintaa: 

 

“Kyllä ollaan oltu joka ympäristössä. Ollaan oltu ulkona, omassa luokassa ja myös 

tässä koulun sisällä eri kerroksissa ovat saaneet liikkua...mutta ne on semmosia spe-

siaalijuttuja enemmänki ollu. Mutta kuitenkin on kokeiltu eri ympäristöjä.” 

 

Kun kysyimme haastattelussa opettajalta, aikooko hän tulevaisuudessa eheyttää matematiik-

kaa ja liikuntaa opetuksessaan, vastaus oli seuraava: 

 

“Aioin. Kyllä mä aioin käyttää näitä. Kyllä ehottomasti. Lapset tykkäsi.” 

8.3 Osallistuva havainnointi 

Suoritimme koko opetuskokeilun ajan osallistuvaa havainnointia. Ensimmäisen opetusko-

keilutunnin alussa kerroimme oppilaille selkeästi, mitä tulemme tekemään liikunnallisesti 
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eheytettyjen matematiikan tuntien aikana ja missä ympäristöissä työskentelemme.  Ker-

roimme oppilaille, että heidän tehtävänään on osallistua leikkeihin ja tehtäviin oman taitonsa 

mukaan ja he saavat olla juuri sellaisia kuin he ovat. Kehotimme heitä myös kysymään aina, 

kun jokin asia on epäselvä tai mietityttää. Oppilaat esittivät heti muutamia kysymyksiä. Eräs 

poika kysyikin: "Keksivätkö oppilaat leikit vai päättävätkö opettajat ne?". Vastasimme hä-

nelle, että olemme miettineet leikit valmiiksi, mutta lapset pääsevät vaikuttamaan leikkien 

sisältöihin jonkin verran. Näin he osasivat ennalta odottaa, mitä oli tulossa. Onkin hyvä huo-

mioida, että myös toiminnallinen pedagogiikka edellyttää selkeää rakennetta. Oppilailla täy-

tyy olla mahdollisimman tarkasti tiedossa, mitä tehdään ja miten. Yleensä ottaen oppilaat 

ovat kuitenkin joustavia ja ovat tottuneet saamaan eri opettajilta erilaisia tehtäviä ja osaavat 

toimia sen mukaisesti. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 310.) 

 

Rantalan (2006, 131) mukaan oppijalle on tärkeää antaa mahdollisuuksia valintaan, jolloin 

oppilas kokee osallistuvansa oppimisprosessinsa päätöksentekoon. Häntäpallon heittelyssä 

jotkut pareista heittivät palloa lattialla istuen, toiset seisten. Yksi luokan pareista otti etäi-

syyttä toisiinsa reilummin ja haastoi itseään pallonheittotaidoillaan. Parit ratkoivat tehtäviä 

omaan tahtiin; aluksi perustehtäviä, joista jatkoivat taituritehtäviin. Oppijan oma kiinnostus 

tehtävää kohtaan ja leikki ovat oppimisen ilon kannalta tärkeitä. Häntäpallossa oppilaiden 

autonomia pääsee esille heittotyylin ja tehtävien vaikeusasteen valinnan myötä.  

 

Oppilaiden autonomiaa tukeva pareittain koodaus -leikki sai havaintojemme mukaan suuren 

suosion. Oppilaiden osallisuus ja oman koodauksen keksiminen olivat tutkijoiden havain-

noinnin mukaan oppilaille mieluisia. Pareittain työskentelyn haasteellisuus on luonnollista 

ja tavallista pienillä oppilailla. Siksi leikin yhtenä tavoitteena oli parityöskentelyn kehittä-

minen, jota tällainen tehtävä palveli hyvin. Koska yksi oppilaista jäi ilman paria, oli toinen 

tutkijoista hänen parinaan. Yhteistoiminnallisena, oppilaita aktivoivana ja koodausta konk-

reettisesti havainnollistavana leikkinä tämä oli sellainen, jota varmasti tutkijatkin tulevat jat-

kossa hyödyntämään. Myös Metsämatematiikassa geometristen muotojen etsiminen tuki op-

pilaiden autonomian tunnetta. Ohjeistuksen saatuaan oppilaat lähtivät innoissaan etsimään 

geometrisia muotoja lähiympäristöstään. Tehtävä itsessään oli jo eriyttävä, sillä oppilas sai 

itse päättää, etsiikö hän yhden muodon vai useita tai työskenteleekö yksin vai pienessä ryh-

mässä. Tehtävässä oli tarkoituksena löytää tasokuvioista kolmio, nelikulmio ja ympyrä, 

mutta osa oppilaista löysi myös haastavampia muotoja, esimerkkinä näistä viisikulmio ja 

pallo.  
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Freiren (2005) ajatus vapauden tukemisen tärkeydestä oppimisen kannalta tuli ilmi opetus-

kokeilun 3. päivän metsämatematiikassa, mittaamisessa. Kaksi tyttöä oli ottanut samanmit-

taiset kepit ja he mittasivat toisensa niillä päätyen samaan tulokseen; tytöt olivat suurin piir-

tein yhtä pitkiä. Tytöt tulivat kertomaan tutkijoille havaittuaan tämän tuloksen. Tämä kertoo 

oppilaiden omakohtaisesta oppimisesta tehtävän aikana. Jos oppilaiden tehtävät olisi täysin 

määritelty ilman minkäänlaista vapautta, ei omakohtaista oppimista olisi saatu tutkimustu-

loksissa esille. Koulussa opettajan tehtävänä onkin asettaa kehykset, jonka puitteissa oppilas 

voi toimia vapaasti (Rantala, 2006, 50).  

 

Kronqvist & Kumpulainen (2001, 63) kirjoittavat eri oppiaineiden ja opiskelumenetelmien 

yhdistämisestä tulevaisuuden kouluissa. Opetuskokeilumme 3. päivän lähimetsässä vietetty-

jen oppituntien matematiikan sisältöjä laajennettiin liikuntaan sekä ympäristö- ja luonnon-

tietoon. Liikunnan sisältöjä saatiin esille oman kehon geometristen kuvioiden muodostami-

sessa sekä kuvioviestin yhteydessä.  Metsämatematiikan aikana lasten tuli etsiä lähimetsästä 

puiden lehtien, keppien ja kivien lisäksi myös käpyjä, jolloin tehtävän suorittamiseen tarvit-

tiin ympäristön tuntemusta sekä oivallusta. Oppilaita pyydettiin havainnoimaan, mistä kä-

pyjä voisi mahdollisesti löytyä. Paalasmaan (2014, 68) mukaan vastuullisen luontosuhteen 

kehittyminen onkin yksi koulun tärkeimpiä tavoitteita. Matematiikkaa on kaikkialla, myös 

luonnossa. Kun yhden oppiaineen tavoitteet laajennetaan muihin aineisiin, puhutaan sisällön 

laajentamisesta. Uutta opittua tietoa tai taitoa käytetään opetuksessa muuallakin kuin kysei-

sen oppiaineen tunneilla. Esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen taidot vaativat paljon har-

joitusta. Kun äidinkielen tunnit eivät yksistään riitä, otetaan avuksi muiden oppiaineiden si-

sällöt. Lukutaitoa voidaan harjoittaa esimerkiksi matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon 

tai liikunnan parissa. (Brotherus ym., 2002, 215.)  

 

Omien havaintojemme perusteella oppilaat suhtautuivat opetuskokeilun positiivisesti, jak-

soivat keskittyä ja työskennellä tehtävien parissa välillä ennakoitua pidempiäkin aikoja. Op-

pilaat osallistuivat aktiivisesti ja havaintojemme mukaan asiat tuntuivat jäävän myös mie-

leen. Oppilaat tulivatkin kertomaan hyvin avoimesti omista päivän aiheeseen liittyvistä teh-

tävistä löytyviä omia oivalluksiaan matematiikan maailmaan. Opetuskokeilun aikana oppi-

lailla oli mahdollisuus näyttää osaamistaan kehollisesti ja sanallisesti. Nauru ja oppimisen 

ilo olivat vahvasti läsnä. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opetusmateriaalin tehtävien koonnissa huomioimme oppilaiden taitotason sekä perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 kirjatut 1. vuosiluokan matematiikan ja liikun-

nan sisällöt. Tutkimuksemme aikana havaitsimme, että tehtävät olivat oppilaille pääsääntöi-

sesti sopivia ja osittain myös helppoja. Tehtävät ovat kuitenkin muokattavissa eri opetusryh-

mille sopiviksi. 

Kyselylomakkeiden tuloksista nousi esiin muutamia huomion arvoisia asioita, joita seuraa-

vaksi tarkastelemme. Taulukon 1 tulokset innoittivat meitä tutkimaan, miten myönteinen 

suhtautuminen matematiikkaan ja liikuntaan vaikuttaa lasten mielipiteisiin siitä, haluavatko 

he kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja. Asian selvittämiseksi laa-

dimme kyselylomakkeiden vastauksista kaksi taulukkoa, joista ensimmäisessä vertasimme 

lasten matematiikasta tykkäämistä siihen, haluavatko he kouluun liikunnallisesti eheytettyjä 

matematiikan tunteja (Taulukko 2). Toisessa taulukossa vertasimme lasten liikunnasta tyk-

käämistä siihen, haluavatko he kouluun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja 

(Taulukko 3).  

Tulosten perusteella suurin osa lapsista halusi liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tun-

teja kouluun riippumatta siitä, tykkäsivätkö he matematiikasta. Lähes kaikki lapset, jotka 

pitivät liikunnasta, halusivat myös liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja kouluun. 

Tämän perusteella voimme päätellä, että toiminnallisuus tukee matematiikan tuntien mie-

lekkyyttä, mikä puolestaan vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja sitä kautta myös oppimi-

seen. Tutkimuksemme tukee myös Suran (ks. 5.1 Toiminnallisen oppimisen taustaa) ajatusta 

liikunnan merkityksestä motivaatioon ja sitä kautta myös oppimiseen. Aineiston analyysi-

vaiheessa havaitsimme, että lapsille olisi voinut antaa mahdollisuuden perustella valin-

taansa, miksi he halusivat tai eivät halunneet lisää liikunnallisesti eheytettyjä tunteja kou-

luun. Ajattelemme, että kysymys olisi todennäköisesti lisännyt aineiston kiinnostavuutta. 

 

Toisen päivän kyselylomakkeen adjektiivilaatikon tulokset on esitetty kuviossa 2. Oppilai-

den adjektiivilaatikosta valitsemat positiiviset adjektiivit ilahduttivat tutkijoita ja kannusti-

vat opetuskokeilun eteenpäin jatkamisessa suuresti. Nämä tulokset kertoivat, että tehtävät ja 

leikit oli onnistuttu valitsemaan kohderyhmälle sopiviksi ja motivoiviksi. Tämä tuli ilmi tut-

kijoiden havainnoidessa oppilaiden työskentelyä sekä taulukoimalla oppilaiden vastauksia. 
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Myös opettajan kommentit tehtävien ja leikkien sopivuudesta ja innostavuudesta tukivat 

omia havaintojamme. 

Yksi toisen päivän kyselylomakkeen vastaajista, joka koki olonsa surulliseksi, pettyneeksi, 

huonoksi, vihaiseksi ja virkeäksi ei halunnut liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tun-

teja kouluun. Emme kuitenkaan tiedä, onko liikunnallisesti eheytetty matematiikan opetus 

saanut nämä tunteet pintaan vai jotkin muut seikat. Siksi kyselylomakkeessa olisi tullut olla 

jatkokysymys adjektiivilaatikon alapuolella: “Miksi?”, missä lapset olisivat voineet muuta-

malla sanalla kommentoida vastauksiaan. Toisaalta vastaajien ikä huomioiden oli kyselylo-

makkeiden helppous ja selkeys pääasiallinen piirre, johon pyrimme kiinnittämään huomiota. 

Oppilaiden valitsemien adjektiivien perusteella voidaan vetää sellainen johtopäätös, että ai-

nakin ne lapset, jotka saivat opetuskokeilupäivästä positiivisia tuntemuksia, haluaisivat kou-

luun liikunnallisesti eheytettyjä matematiikan tunteja. 

 

Kuten opettajahaastattelusta myös lasten kyselylomakkeiden pitkittäisaineiston tuloksista 

ovat aistittavissa rutiininomaisuuden ja säännöllisyyden tarve. Omien havaintojemme mu-

kaan niin meidän tutkijoiden kuin oppilaidenkin toiminta koko ajan rutinoitui ja sen myötä 

helpottui. Kun samaa toimintaa jatketaan useamman kerran peräkkäin, muodostuu uudesta 

toimintatavasta rutiini, mikä lisää toiminnan sujuvuutta ja myönteisiä kokemuksia. Näin lap-

set ja opettaja ottavat uuden toimintatavan paremmin vastaan ja haluavat myös jatkossa käyt-

tää uutta toimintatapaa. Lasten kyselylomakkeiden pitkittäistutkimuksen tulosten nojalla 

voimme päätellä, että lasten positiivisuus liikunnallisesti eheytettyä matematiikkaa kohtaan 

koko ajan vahvistui.  

Tutkijoina saimmekin vahvistuksen siihen, että mitä tutummaksi toimintatapa tulee, sitä hel-

pommin lapset lähtevät toimintaan mukaan ja hyötyvät siitä. Empiirisen tutkimuksemme 

perusteella voimme luottavaisin mielin kannustaa opettajia oppilaiden tiimityöskentelyyn, 

toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen sekä luokkahuoneen ulkopuoliseen opetuk-

seen. Erilaiset opetusmenetelmät ja -paikat virkistävät sekä opettajaa itseään että oppilaita. 

Myös opettaja viihtyy työssään ja jaksaa, kun hän kokee oppivansa uutta (Jantunen & Haa-

paniemi, 2013, 157). Opetusmateriaalimme eri oppimisympäristöissä toteutetut tehtävät in-

nostivat myös opettajaa: 

”Tosi hyvä paketti teillä oli että, ittekin ihan innostu tuosta.”  
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Havaitsimme opetuskokeilun aikana oppilaiden ilon ja innokkuuden tehtävissä. Lisäksi op-

pilaiden kyselylomakkeiden tulokset tukivat aikuisten tekemiä havaintoja, mikä vahvisti 

luottamustamme koottuun opetusmateriaaliin, valittuun työtapaan sekä opetuksen toteutuk-

seen.  Lasten kokemusten empiirinen tutkiminen onkin tärkeää, jotta opetusmuotoja voidaan 

kehittää juuri lasten tarpeiden mukaisiksi ja heidän oppimistaan palveleviksi. Monipuoliset 

opetusmenetelmät ja tämän tyyppiset toiminnalliset tehtävät ja leikit toimivat myös arvioin-

nin pohjana.  

 

Ennen tutkimusta ajattelimme, että jos oppilaat kokevat opetuskokeilun tunnit mielekkäiksi, 

se kannustaisi myös opettajaa jatkossa hyödyntämään opetusmateriaalia ja opetuskokeilusta 

saatuja ideoita omassa opetuksessaan. Parhaimmillaan voisimme siis edistää oppimista sekä 

lisätä liikkumista koulupäivän aikana. Jos opetuskokeilumme kaltainen eheytetty opetus toi-

mii matematiikan opetuksessa, voidaan sen olettaa toimivan myös muissakin oppiaineissa. 

Opettajat mieltävät toiminnallisten menetelmien liittyvän tiettyihin oppiaineisiin. Sura 

(1999) kuitenkin toteaa, että toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa 

ja integroiduissa kokonaisuuksissa. (Huisman & Nissinen, 2005, 32.) 

 

Tulevaisuuden koulussa luokkahuoneen liikunnallistaminen on mielenkiintoinen ja kokeile-

misen arvoinen haaste, joka vaatii toteutuakseen opettajien koulutusta, kehittämistyötä sekä 

materiaalien valmistamista (Jaakkola, 2012, 60). Kolmannen päivän päätteeksi toteutetun 

suositun kuvioviestin jälkeen opettaja kommentoi leikin olevan todella hyvä. Hän myös sa-

noi: “Kartioiden allehan voisi laittaa myös äidinkielen juttuja esim. kirjaimia.” Opettaja al-

koi siis itsekin jo jatkokehittämään tehtäviä, mikä antoi myös tutkijoille uskoa oman tutki-

muksensa tarpeellisuudesta. Laatimamme opetusmateriaali luovutetaan tutkimukseemme 

osallistuneen koulun käyttöön, jonka uudelleen kehittämisen ja ideoimisen opettaja jo tutki-

muksemme aikana aloitti. Tämä mielestämme osoittaa, että opetusmateriaalin täytyy olla 

käyttäjänsä näköinen. Siksi laatimamme opetusmateriaali laadittiin niin, että sitä on helppo 

muokata ja kehittää eri oppiaineita, opettajia kuin myös seuraavia ikäluokkia ajatellen.                                                                                                                                                                                                                                                       
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10 POHDINTA 

Matematiikkaa on kaikkialla ympärillämme. Sen eheyttäminen toisiin oppiaineisiin riippuu 

opettajan kiinnostuksesta ja halusta toteuttaa eheytettyä opetusta. Vaikka opetussuunnitelma 

ohjaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta, valta on kuitenkin opettajalla. Opettajalla on kes-

keinen rooli siinä, mitä tietoja ja taitoja luokassa opetellaan ja käsitellään. (Kujamäki, 2014, 

32.) Matematiikka yhdistyy luontevasti esimerkiksi yhteiskuntaoppiin, ympäristöoppiin ja 

kuvataiteeseen.  Myös liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetuksen avulla voidaan 

vahvistaa matematiikan sisältöjen oppimista. Tällainen opetus huomioi eritasoiset ja eri ta-

voin oppivat oppilaat ja lisää kaivattua aktiivisuutta ja liikuntaa koulupäiviin. Laitetaan roh-

keasti kirjat ja pulpetit nurkkaan ja lähdetään liikkumaan lukujen kanssa!  

 

Tulevaisuuden koulua kuvataan innovatiivisen koulun mallilla, joka on kehitetty Innokas-

verkoston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimus- ja kehittämistyön 

pohjalta. Mallissa on kuvattu ne perustekijät, mitä 2000-luvun taitojen tehokas oppiminen ja 

opettaminen edellyttävät. Tärkeää on käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, 

jotka tekevät oppimisesta merkityksellistä. Merkitykselliseen oppimiseen pyritään käyttä-

mällä oppiainerajoja ylittävää lähestymistapaa. Innovatiivisessa koulussa oppimista tapah-

tuu esimerkiksi luokassa, koulun käytävillä, ulkona luonnossa tai kirjastossa. Pienillä muu-

toksilla, kuten tilanjakajilla ja siirrettävillä kalusteilla, koulun käytävistä, auloista ja ruoka-

lasta saadaan rakennettua oppimisen tiloja.  Koulupäivä pyritään lähtökohtaisesti rakenta-

maan niin, että erilaisia oppimisen ympäristöjä ja tilanteita hyödynnetään oppimista moti-

voivin ja innostavin tavoin. Oppilaiden kanssa voidaan vähitellen harjoitella luokan ulko-

puolisten tilojen käyttöä. (Korhonen, Lavonen, Kukkonen, Sormunen & Juuti, 2016, 220-

225.) 

 

Konstruktivismi, lapsilähtöisyys, elämyksellisyys ja toiminnallinen oppiminen ovat käsit-

teinä opettajille tuttuja ja jokainen opettaja varmasti tietää positiivisten oppimiskokemusten 

merkityksen koulussa oppimiselle. Kuitenkin oman työn muuttaminen edellä mainittuja kä-

sitteitä vastaavaksi on hidas ja aikaa vievä prosessi. (Louhela, 2010, 160.) Kysymys siitä, 

mikä on paras opetustapa- tai metodi, ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Monet kas-

vattajat uskovat tietävänsä tähän vastauksen, mutta nämä vastaukset poikkeavat toisistaan. 
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Jokaisen on vain itse vastattava tähän kysymykseen ja etsittävä itselle sopivin ratkaisu. (Kan-

sanen, 2003, 32.) Omat näkemyksemme liikunnan ja toiminnallisen opetuksen tarjoamista 

mahdollisuuksista vahvistuivat tutkimuksen ja opetuskokeilun aikana. Saimme iloksemme 

huomata, kuinka motivoituneita oppilaat olivat koko opetuskokeilun ajan. Kun tarkaste-

limme eri lähteistä liikunnallisia leikkejä ja harjoitteita, saimme kerättyä runsaasti materiaa-

lia myös omaan ”ideapankkiimme”, joita tulemme varmasti tulevassa työssämme hyödyntä-

mään. Ideoita saimme toiminnalliseen työskentelyyn keskittyneistä kirjoista, opettajanop-

paista, internetistä, toisilta opiskelijoilta ja opettajilta. Ideoita ja toimintavinkkejä onkin run-

saasti saatavilla. Toiminnallisen opetuksen ja luokkahuoneen liikunnallistamisen voi aloittaa 

pienin askelin. Ensin toimintaa voi toteuttaa kerran viikossa, sitten kerran päivässä ja lopuksi 

edetä kokonaisen tunnin toteutukseen. Jokainen varmasti halutessaan osaa - kyse on vain 

tavasta ajatella. Haluamme tulevassa työssämme jatkossakin suhtautua avarakatseisesti eri 

pedagogiikkoihin ja kehittää monipuolisesti omia opetusmenetelmiä. Liikuntaa ja toiminnal-

lista oppimista voidaan soveltaa matematiikan lisäksi myös muihinkin oppiaineisiin. Vain 

opettajan mielikuvitus on rajana.  Toivottavasti työmme tuo uutta näkökulmaa ja ajattelun 

aihetta myös lukijoille.  

 

Alkuperäinen ajatuksemme oli tutkia sekä opettamista että oppilaiden oppimista. Jotta voi-

simme tutkia oppilaiden oppimista konkreettisesti ja luotettavasti, olisi meillä oltava oppi-

laiden matematiikan taitotaso tiedossa ennen tutkimusta. Tämän varmistaaksemme alkutes-

taus ja kokeilun jälkeinen lopputestaus olisivat käytännössä olleet välttämättömiä, jotta oli-

simme luotettavasti pystyneet tutkimaan oppilaiden oppimista. Alkuopetusikäisten oppilai-

den kanssa emme halunneet lähteä alku- ja lopputestaukseen. Oppilailla voi olla kyseisistä 

oppiaineista omia ennakkokäsityksiä ja testauksella ennakkokäsitykset voivat vahvistua en-

tisestään. Pehkosen (1998) mukaan oppilaiden uskomukset koulumatematiikasta vaikuttavat 

siihen, miten matematiikkaa opitaan (Perkkilä, 2002, 70). Oppilaiden testaaminen on vastoin 

myös meidän eettisiä periaatteitamme; emme halua tehdä lapsista koekaniineja, vaan halu-

amme tarkkailla heitä aidoissa tilanteissa ilman ylimääräisiä paineita. Tämän takia pää-

dyimme siihen, että keskitymme tutkimuksessamme pohtimaan opetuspaketin testauksen 

avulla, miten liikunnallisesti eheytettyä matematiikka voidaan opettaa alkuopetuksessa. 

Mietimme myös yhdessä luokanopettajan kanssa opetuspaketin toimivuutta ja hyödylli-

syyttä opetuksen näkökulmasta. 
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Opettajan työssä merkittävänä tavoitteena on oppia ja kehittyä. Käytännön opetustyö ja sen 

toteuttaminen edellyttävät innostusta ja innovatiivisuutta. Tarvitaan taitoa liikkua oppilaiden 

toiveiden ja tarpeiden sekä opetuksen ja yhteiskunnan tavoitteiden välillä. Lisäksi uusi tut-

kimustieto tulee huomioida ennen kaikkea oppimisessa, opetuksessa ja oppimisympäris-

töissä. Myös opetussisällöt uudistuvat koko ajan, mikä vaatii myös muutosta. (Luukkainen, 

2005, 171-172.) Opettajan olisi hyvä perehtyä erilaisiin menetelmiin ja kokeilla erilaisia ta-

poja järjestää opetusta sekä perustaa omat valintansa kokeiluista saatuihin kokemuksiin 

(Hellström, 2008, 213). Opettajan tärkein ominaisuus onkin aito kiinnostus itsensä kehittä-

miseen ja elinikäisen oppimisen idean ymmärtämiseen. Opettajan aktiivisuus välittyy oppi-

laille ja innostaa myös oppilaita aktiivisempaan rooliin. Opettajalta vaaditaankin yhä enem-

män aktiivisuutta uuden lapsilähtöisen koulun luomisessa, jossa opetusta laajennetaan luok-

kahuoneen ulkopuolelle ja luovutaan perinteisestä oppikirjapedagogiikasta. (Paalasmaa, 

2014, 122-123, 162.) Tiedostamme, että opettajan työmme tulevaisuudessa tulee koko ajan 

olemaan uusien toimintatapojen etsimistä ja yhteensovittamista; näiden taitojen opettelu tut-

kimusvaiheessa valmentaa myös meitä jo tulevaan työhömme. Opetuksessa onkin tärkeää 

pohtia mitä ja miten opetetaan.  

 

Tutkimuksen aikana kiinnostuksemme opetuksen eheyttämistä ja opetuksen toteuttamista 

toiminnallisin keinoin eri oppimisympäristöjä hyödyntäen kasvoi. Mielenkiintoista olisi to-

teuttaa 1. vuosiluokalla opetus kokonaan eheytettynä, kuten se on esiopetuksessakin. Tällöin 

esi- ja alkuopetus muodostaisivat entistä tiiviimmän jatkumon. Tästä heräsi ajatuksia jatko-

tutkimukselle. Olisi mielenkiintoista toteuttaa alkuopetuksen kokonaisvaltaisesta eheyttämi-

sestä toimintatutkimus. Toimintatutkimuksen päämääränä on saada selville, miten asiat voi-

daan tehdä paremmin ja pyrkiä kehittämään käytänteitä tiedon avulla (Heikkinen, 2015, 

204). Tällöin suunniteltu uusi toimintatapa toteutetaan käytännössä. Uutta toimintatapaa ha-

vainnoidaan ja reflektoidaan ja sen päätyttyä kokemusten pohjalta suunnitellaan vielä pa-

rempi toimintatapa; toimintatutkimukseen kuuluu siis oleellisesti syklisyys. Toimintatutki-

muksessa tutkija osallistuu tutkimaansa toimintaan, sillä toimintatutkijalle oma välitön ko-

kemus on myös osa aineistoa (Heikkinen, 2008, 19-20).  

 

Suomessa opettajat ovat hyvin koulutettuja ja tottuneet toimimaan melko itsenäisesti. Työ-

kulttuuri, joka on painottanut yksin työn suorittamista ja suunnittelua, on ollut hidasteena 
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opettajien väliselle yhteistyölle ja ennen kaikkea yhdessä oppimiselle. (Jantunen & Haapa-

niemi, 2013, 282.) Jokinen & Juhila (2002) kuvaavat omien kokemustensa pohjalta, mitä 

yhdessä tieteen tekeminen ja kirjoittaminen käytännössä on ja mitä mahdollisuuksia ja ris-

kejä siihen sisältyy. Riskit liittyvät tekijöiden erilaisiin näkemyksiin, työnjaon epätasaisuu-

teen, sekavaan ja epäloogiseen tekstiin ja aikaa vievään keskusteluun, sopimiseen ja riite-

lyyn. Parityönä tehty opinnäytetyö toi mukanaan toki haasteita, mutta edellä mainituilta ris-

keiltä vältyimme. Keskustelu vei aikaa, mutta tuotti myös paljon uusia ajatuksia ja edisti 

tutkimuksen tekemistä. Reflektion, pohdinnan ja yhteisen keskustelun kautta opimme väis-

tämättä enemmän kuin yksin miettimällä. Vaikeina hetkinä vertaistuki auttoi jaksamaan 

eteenpäin meitä molempia. Koimme yhdessä työskentelyn motivoivana, jossa työskente-

limme tasavertaisesti yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Lichtman (2012) rohkaisee miet-

timään yhdessä kirjoittamista parin tai pienen ryhmän kesken ja uskoo työskentelyn tarjoa-

van turhautumisen tunteiden lisäksi kannustusta ja haastetta. Sujuvan yhteistyön lähtökoh-

tana on sopia parin kanssa toiminnan muodoista ja tavoitteista. Aikatauluista ja työnjaosta 

on tärkeää sopia jo heti alussa. Kukoistavan yhteistyön perustana on molempien osapuolien 

tunne siitä, että sopimukset pitävät ja molemmat hyötyvät. Yhteisen tavoitteen eteen tulee 

usein myös tehtyä töitä enemmän ja paremmin. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 283.)  Pro 

gradu- tutkielman teko oli prosessi ja mielenkiintoinen matka, jonka kuljimme yhdessä.  

 

 

Kuva 3. Eräs oppilas ojensi tämän tutkijalle ja sanoi: ”Kaikki, mitä ollaan tehty, on ollut 

ihan parasta.” 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

OPETUSMATERIAALI 

LIIKUNNALLISESTI EHEYTETTYÄ MATEMATIIKKAA ALKUOPETUKSESSA  

Lapsen ajattelun kehittymistä tukevia erilaisia liikunnallisia harjoitteita, leikkejä ja pelejä on 

nykyisin hyvin tarjolla. Kun niihin lisätään vielä sopiva ympäristö sekä tarkoituksenmukai-

set välineet ja materiaalit on oppiminen lasta motivoivaa ja kehittävää. Olemme koostaneet 

liikunnallisen ja eheytetyn opetusmateriaalin matematiikan sisältöjen opetukseen alkuope-

tuksessa. Opetuspaketti sisältää toiminnallisia ja liikunnallisia leikkejä, joissa on kognitiivi-

nen oppimistavoite, jota kohti edetään liikunnallisin keinoin. Harjoitusten tarkoituksena on 

antaa lapsille mahdollisuus toiminnalliseen oppimiseen ja avartaa opettajien ja kasvattajien 

näkemyksiä liikunnan mahdollisuuksista opetusmenetelmänä.     

                                                                                                                                                  

 Matematiikan aihealueita: yhteen- ja vähennyslaskua alueella 0-100, lukujen suuruusver-

tailua, lukujonotaidot, parillinen ja pariton luku, ohjelmointi  

Oppimisympäristöt: Luokka, liikuntasali, piha, lähimetsä  

  



 

 

 

1 TUNTI  

Tunnin aihe: Yhteen- ja vähennyslasku, kymppiparit, kymmenylitys  

Toimintaympäristö: Luokkahuone, koulun käytävä 

Materiaali: Tehtävä- ja vastauslaput oppilaille käteen, tehtävälaput mukeissa, helmiä apu-

välineeksi laskemiseen, häntäpallot  

Tavoitteet 

Kognitiivinen: yhteen- ja vähennyslasku, päässälasku, tarkkaavaisuus, liikkeiden keksimi-

nen, toistojen laskeminen  

Motorinen: käsittelytaidot, heittäminen, kiinniottaminen, omalla paikalla seisominen, perus-

liikkuminen, lattiatasossa työskenteleminen  

Sosioemotionaalinen: parityöskentely, oman vuoron odottaminen, omien liikeideoiden kek-

siminen ja niiden ääneen sanominen, toisten ideoiden toteuttaminen, yhteistyö  

 

Tehtävä 1: Parin etsintää luokassa 

 

 Istutaan piirissä ja annetaan joka toiselle oppilaalle vastauslaput käteen. 

 He etsivät eri puolilta luokkaa mieleisen paikan ja laittavat vastauslaput eteensä nä-

kyville. 

 Vastauslaput omaavat oppilaat marssivat paikoillaan, jolloin vältetään ruuhka. 

 Kaikki ovat tehtävän ajan hiljaa; elekieli on sallittua. 

 Toisen puolen luokan oppilaille annetaan yhteen- tai vähennyslaskun tehtävälaput 

käteen. 

 Tehtävälaput saaneet oppilaat liikkuvat luokkahuoneessa lappujen kanssa kävellen 

ja yrittävät löytää tehtäväänsä vastauksen eli itselleen parin. Nyt on muodostettu pa-

rit. 



 

 

 

 

Kuva 1. Tehtävä- ja vastauslaput. 

Tämä leikki on mukaelma Liikkuva koulu - toiminnallinen oppiminen leikistä Parin etsintää.  

 

Tehtävä 2: Häntäpallon heittely  

 

 Oppilaat ovat pareittain vastakkain ja etsivät itselleen sopivan paikan.  

 Kaikille pareille annetaan valkoinen ja sininen muki. 

 Oppilaat ottavat vuorotellen mukista laskun ja ratkaisevat sen yhdessä. 

 Oppilaat heittävät toisilleen häntäpalloa laskutoimituksen tuloksen verran. 

 Oppilaita ohjataan ottamaan ensin peruslaskuja valkoisesta mukista. Jos laskut tun-

tuvat helpoilta, voi oppilaita haastaa ottamaan taituritehtäviä sinisestä mukista.  

 Häntäpalloa voidaan heittää ja ottaa kiinni eri tavoin. Esim. käytetään vain oikeaa tai 

vasenta kättä, heitetään toisella kädellä ja otetaan kiinni toisella, heitetään jalan alta.  

 Laskujen apuvälineenä voi tarvittaessa käyttää helmiä.  

 Häntäpallon ohje: Rutistele sanomalehden tai värikkään mainoslehden sivu palloksi 

ja laita se pussiin. Tarkista, ettei pussiin jää ilmaa ja sido se solmuun niin, että pussiin 

jää häntä.  

 

 



 

 

 

 

Kuva 2. Häntäpallot. 

 

Kuva 3. Peruslaskut ja taituritehtävät. 

Tämä leikki on mukaelma Lukuja liikkuen Tavuja touhuten leikistä Ota hatusta. 

 



 

 

 

Tehtävä 3: Laskumestari  

 

Oppilaat tekevät ison piirin. Yksi ryhmästä menee piirin keskelle ja toimii laskumestarina. 

Ennen leikin aloitusta sovitaan tulos, esim. luku 10. Laskumestari hyppii tasajalkaa päättä-

mänsä määrän hyppyjä, esim. 7 kertaa. Muut piiriläiset hyppivät laskun loppuosan lukumää-

rän (3) verran tasajalkaa ja näyttävät sormilla laskun loppuosan (3). Sitten vaihdetaan lasku-

mestaria, jotta jokainen pääsee vuorollaan laskumestariksi. Tehtävä suoritetaan ilman pu-

hetta. Tarvittaessa vaihdetaan tulosta välillä. Kehotetaan oppilaita miettimään ja näyttämään 

toinen liike, jolla tulos voidaan ilmoittaa. 

 

Tämä leikki on mukaelma Toiminnallinen oppiminen julkaisun leikistä Laskumestari (2014, 

12).   



 

 

 

2 TUNTI  

Tunnin aihe: Yhteen- ja vähennyslasku  

Toimintaympäristö: Koulun piha  

Materiaali: Asfalttiliidut 

Tavoitteet  

Kognitiivinen: yhteen- ja vähennyslasku, päässälasku, laskutoimitusten laatiminen  

Motorinen: erilaiset hypyt, perusliikkuminen  

Sosioemotionaalinen: pari- ja ryhmätyöskentely   

 

Tehtävä 4: Päässälaskun valloitus  

 

Jaetaan oppilaat kahteen joukkueeseen, joissa on tasaisesti eritasoisia oppilaita. Joukkueet 

ovat rivissä aloitusviivan takana. Tutkija sanoo päässälaskuja ja nopeimmin oikein vastannut 

joukkue pääsee etenemään yhden vauhdittoman pituushypyn eteenpäin kohti maaliviivaa. 

Oikeaa vastausta voi yrittää koko ajan koko joukkue. Peli päättyy, kun koko joukkue on 

päässyt maaliviivan yli.  

 

Tämä leikki on mukaelma YyKaaKoo Opettaja oppaan 1B leikistä Kukkulan valtiaat (2014, 

11). 

 

Tehtävä 5: Laskuja liiduilla  

 

Oppilaat työskentelevät pareittain ja heille jaetaan katuliitu. Tutkija näyttää oppilaille esi-

merkin, millaisen ruudun he liidulla piirtävät ja sen sisälle kirjoittavat laskutoimituksen. Op-

pilaille korostetaan, että laskutoimituksen tulee olla sellainen, jonka he itsekin osaavat rat-

kaista. Oppilaat voivat käydä kirjoittamassa oman laskunsa koulun pihalla sovitulle alueelle. 

Pelin alkaessa kaikki oppilaat ovat omissa ruuduissaan. Tutkijan merkistä oppilaat aloittavat 

laskujen valloituksen. Oppilaat juoksevat ruutujen välit ja päästyään jonkin ruudun luo, parit 

ratkaisevat siinä olevan laskun ja hyppivät tuloksen verran X-hyppyjä.  



 

 

 

 

 

 

Kuvat 4-6. Oppilaiden tekemiä laskutoimituksia asfalttiin ja erään oppilasparin tekemä 

laskutoimitus betoniseinään. 

Tämä leikki on mukaelma Ulos oppimaan! julkaisun leikistä Maailmanvalloituspeli.  

 

 



 

 

 

3 TUNTI  

Tunnin aihe: Lukujonotaidot, parillinen luku, pariton luku, päässälasku  

Toimintaympäristö: Liikuntasali  

Materiaali: Lukusuorat teipistä, numerolaput  

Tavoitteet  

Kognitiivinen: lukujono, yhteen- ja vähennyslasku, pariton ja parillinen, ääneen laskeminen, 

käsitteet myötä- ja vastapäivään, tarkkaavaisuus, päässälasku, muistaminen  

Motorinen: hyppy, vauhditon tasajalkahyppy, yhden jalan hyppy, kolmiloikka, kyykkyhyppy, 

juoksu 

Sosioemotionaalinen: parityöskentely, oman vuoron odottaminen, yhteistyö ja yksintyösken-

tely  

 

Tehtävä 6: Lukujonopiiri  

 

 Muodostetaan piiri.   

 Tutkija sanoo luvun yksi ja menee kyykkyyn. Ensin edetään myötäpäivään. Tutkijan 

vasemmalla puolella seisova oppilas sanoo kaksi ja menee kyykkyyn. Näin edetään 

kunnes kaikki oppilaat ovat sanoneet oman lukunsa ja ovat kyykyssä.  

 Seuraavaksi edetään vastapäivään. Luetellaan samat luvut isoimmasta pienimpään ja 

noustaan samalla ylös.  

 Toteutetaan leikki vielä parillisilla luvuilla, jolloin tutkija sanoo luvun 2, hänestä va-

semmalla puolella oleva oppilas luvun 4, seuraava luvun 6 jne.  

 

Tehtävä 7: Pariton hippa  

 

Valitaan 3 hippaa, jotka ovat parittomia eli liikkuvat salissa yksin. Muut oppilaat toimivat 

pareittain ottamalla toisiaan käsistä kiinni. Kun hippa saa parin kiinni, hän saa liittyä ryh-

mään ja reunimmaisen ryhmäläisen on irrottava hipaksi.  

 

Tämä leikki on mukaelma YyKaaKoo Opettaja oppaan 1B leikistä Liikkuvaa matikkaa 

(2014, 21). 

 



 

 

 

Tehtävä 8: Loikitaan lukujonossa  

 

Tehdään eri puolille liikuntasalia 4 lukusuoraa, joita oppilaat kiertävät 5 hengen ryhmissä 

pistetyöskentelynä. Lukusuorilla edetään hyppien ja hypittäessä luvut sanotaan samalla ää-

neen. Tutkijan on hyvä varmistaa, että lukusuoran välit ovat hyppyihin sopivat. Voidaan 

hyppiä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  

 Hypitään lukusuoralla yhdellä jalalla 0-10 ja 10-0. 

 Hypitään vauhdittomia tasajalkahyppyjä parittomilla luvuilla 1, 3, 5, 7, 9 ja 9, 7, 5, 

3, 1. 

 Hypitään kolmiloikkaa 0,3,6,9 ja 9,6,3,0.  

 Hypätään kyykkyhyppyjä parillisilla luvuilla 0, 2, 4, 6, 8, 10 ja 10, 8, 6, 4, 2, 0.  

Lukusuorilla oppilaat voivat edetä lukusuoran molemmin puolin, jolloin odotteluaika ryh-

mäläisillä on mahdollisimman vähäinen.  

 

   

Kuvat 7-8. Lukusuorat tasajalkahypylle ja kolmiloikalle. 

Tämä leikki on mukaelma YyKaaKoo Opettaja oppaan 1A leikistä Liikkuvaa matikkaa 

(2014, 41). 



 

 

 

4 TUNTI   

Tunnin aihe: Koodaus  

Toimintaympäristö: Liikuntasali  

Tavoitteet   

Kognitiivinen: jonon ja rivin merkitysten ymmärtäminen, oikea ja vasen, lukualueen 1-25 

hallitseminen, kuullun ymmärtäminen, liikkeen määrän laskeminen, ohjeiden odottaminen, 

liikkeiden keksiminen, oman paikan muistaminen jonossa  

Motorinen: liikkuminen ohjeiden mukaan törmäilemättä muihin, kävely, pyöriminen, hyppi-

minen, vilkutus, taputus  

Sosioemotianaalinen: parityöskentely, ryhmätyöskentely   

 

Tehtävä 9: Kapteeni-Koodaaja käskee  

 

Tutkija on Kapteeni-Koodaaja ja antaa oppilaille käskyjä. Oppilaiden tehtävänä on toimia 

annettujen käskyjen mukaisesti. Kun tutkija aloittaa lauseen: "Kapteeni-Koodaaja käskee...", 

oppilaiden tulee noudattaa käskyä. Jos tutkija ei sano ennen käskyä: "Kapteeni-Koodaaja 

käskee...", oppilaat eivät noudata käskyä.  

Tutkijat näyttävät ensin esimerkin:  

 Kapteeni-Koodaaja käskee hypi yhdellä jalalla.  

 Lopeta.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee lopeta. 

 

Aloitetaan leikki:  

 Kapteeni-Koodaaja käskee muodostakaa piiri.  

 Ottakaa toisia olkapäistä kiinni.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee ottakaa toisia olkapäistä kiinni.  

 Irrottakaa kädet olkapäiltä.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee irrottakaa kädet olkapäiltä.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee kävelkää piirissä myötäpäivään.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee pysähtykää.  

 Pyörikää omalla paikalla ympäri 4 kertaa.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee pyörikää omalla paikalla ympäri 4 kertaa.  



 

 

 

 Kapteeni-Koodaaja käskee vilkuta kaverille.  

 Lopeta vilkutus.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee lopeta vilkutus.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee hyppikää 5 hyppyä taaksepäin.  

 Taputa 20 kertaa.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee taputa 20 kertaa.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee hyppikää 5 hyppyä eteenpäin.  

 Muodostakaa rivi.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee muodostakaa rivi.  

 Kapteeni-Koodaaja käskee huutakaa yhteen ääneen ME OLLAAN HYVIÄ!  

Otetaan 1. tunnilla muodostetut parit ja oppilaat saavat koodata pareittain toisensa. Tutkija 

antaa merkin, milloin koodausvuoro vaihtuu toiselle pareista.  

 

Tehtävä 10: Parin koodaus  

 

Tutkija koodaa oman parinsa (toisen tutkijan) esimerkinomaisesti liikuntasalin keskeltä puo-

lapuille. Tämän jälkeen tutkija muodostaa oppilaista parit ja oppilaat saavat koodata pareit-

tain toisensa. Tutkija antaa merkin, jolloin koodausvuoro vaihtuu toiselle pareista. 

 

Tehtävä 11: Liikkuvaa matematiikkaa  

 

Oppilaiden tulee muodostaa jono katse tutkijaan päin. Oppilaiden tulee muistaa oma paikka 

jonossa, joten jokaisen oppilaan on painettava mieleensä edessään ja takanaan oleva oppilas. 

Ryhmittäytymisharjoitusten välissä palataan tutkijan luvalla lähtötilanteeseen eli omaan 

paikkaan jonossa. Tutkija antaa seuraavaksi käskyjä, joita oppilaiden tulee koko ajan nou-

dattaa. 

 Muodostakaa jono niin, että tytöt asettuvat jonon alkupäähän ja pojat heidän jäl-

keensä.  

 Palatkaa lähtötilanteeseen.  

 Käykää koskettamassa liikuntasalin seinää ja muodostakaa sitten jono pituusjärjes-

tyksessä lyhimmästä pisimpään.  



 

 

 

 Palatkaa lähtötilanteeseen.   

 Juoskaa salin ympäri ja muodostakaa tyttö/poika parijono.  

 Palatkaa lähtötilanteeseen.   

 Muodostakaa rivi salin oven eteen.  

 Palatkaa lähtötilanteeseen.   

 Käykää koskettamassa liikuntasalin lattialla olevaa mustaa viivaa ja asettukaa latti-

alla olevaan keskiympyrään.  

 Palatkaa lähtötilanteeseen. 

 

Tämä leikki on mukaelma YyKaaKoo Opettaja oppaan 1B leikistä Liikkuvaa matematiikkaa 

(2014, 19). 

 

 

  



 

 

 

5 & 6 TUNTI  

Tunnin aihe: Kertaus, suuruusvertailu, geometria, mittaaminen  

Toimintaympäristö: Lähimetsä  

Materiaali: Geometriset tasokuviot, alustat metsän esineille, huomiokartiot, kepit, kävyt, 

kivet, puunlehdet 

Tavoitteet   

Kognitiivinen: työmuisti, geometria, mittaaminen, ympäristön havainnointi, sarjan jatkami-

nen  

Motorinen: maastossa liikkuminen, tasapaino, juoksu 

Sosioemotionaalinen: yhteistyötaidot, viestikilpailu 

 

Tehtävä 12: Metsämatematiikkaa  

 

 

Kuva 9. Metsämatematiikkaa koulun lähimetsässä. 

 Kerrataan ensin oppilaiden kanssa kolmio, nelikulmio ja ympyrä.  

 Kehotetaan oppilaita muodostamaan omasta kehosta kolmio ja ympyrä; löydätkö ne-

liön?  

 Etsitään ympäristöstä erilaisia muotoja, jotka muistuttavat nelikulmiota, ympyrää ja 

kolmiota. Etsityt muodot kerätään liinan päälle ja esitellään tutkijalle. Jos muodot 



 

 

 

ovat suuria, oppilas voi jäädä muodon viereen seisomaan, jolloin tutkija tulee tarkas-

tamaan muodon oppilaan luokse.  

 Muodostetaan seuraavaksi oppilaista parit.  

 Parit etsivät 6 käpyä, 6 keppiä, 6 kiveä ja 10 kasvien lehteä. Oppilaat asettavat ne 

liinan reunalle sieviin nippuihin (kävyt, kepit, kivet, lehdet omiin nippuihin).  Oppi-

laita pyydetään havainnoimaan, mistä käpyjä voisi mahdollisesti löytyä. Missä on 

mäntyjä tai kuusia? 

 Oppilaat tekevät alustalle jonkin kuvion keräämistä luonnonmateriaaleista. Kuvion 

muodostamiseen käytetään 3 keppiä, 3 käpyä, 3 kiveä ja 2 lehteä. Kun kuviot ovat 

valmiit, parit vaihtavat paikkaa keskenään ja yrittävät muodostaa samanlaisen kuvion 

edellisen parin muodostaman mallin mukaisesti.  

 Seuraavaksi mitataan pituuksia kepeillä. Pyydetään oppilaita ensin etsimään oman 

kengänpohjan mittainen keppi. Tehtävä suoritetaan yksilötyöskentelynä.  

 Pyydetään oppilaita ennen mittaamista arvioimaan oman käsivarren pituus; sitten mi-

tataan käsivarren pituus.  

 Seuraavaksi arvioidaan oma pituus; sitten mitataan. Miten tulos ilmoitetaan?  

 Seuraavaksi etsitään ympäristöstä jokin mitattava kohde.  



 

 

 

 

   

Kuvat 10-13. Metsämatematiikan geometrisia muotoja. 

Tämä leikki on mukaelma Matikasta moneksi leikistä Geometriaa luonnossa (2009, 107) 

sekä YyKaaKoo Opettaja oppaan 1A leikistä Ulkomatematiikkaa (2014, 55, 79). 

 

 

Tehtävä 13: Kuvioviesti  

 

Oppilaat jaetaan kolmeen viestijoukkueeseen. Maastoon on laitettu huomiokartioita, joiden 

alle on piilotettu geometrisia tasokuvioita. Yksi joukkue etsii kolmioita, toinen nelikulmioita 

ja kolmas ympyröitä. Osa kartioista on myös tyhjiä. Oppilaiden tehtävänä on etsiä mahdol-

lisimman monta samaa ryhmälle kuuluvaa geometrista tasokuviota. Joukkueen ensimmäinen 

käy kääntämässä kartion; mikäli siellä on joukkueelle kuuluva tasokuvio, ottaa hän kuvion 

mukaansa ja jättää kartion nurin. Jos kuvio ei ole oikea, jättää hän kartion oikeinpäin ja kar-

tion alla olevan kuvion paikalleen. Jos kartion alla ei ole mitään, jättää hän kartion nurin. 



 

 

 

Kartiolta hän juoksee joukkueensa luo ja lähettää seuraavan joukkueensa jäsenen läpsystä 

matkaan. Jokaista geometrista tasokuviota on seitsemän kappaletta. Kun kaikki geometriset 

tasokuviot on löydetty, peli päättyy.  

    

Kuva 14. Huomiokartion alta löytyi keltainen ympyrä. 

 

Kuva 15. Kuvioviestin lähtöpaikka sijaitsi mäen päällä.  
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LIITE 2 Opettajan haastattelukysymykset 

 

OPETTAJAN HAASTATTELU    

                                           
1. Kuvaile, millainen on tavallinen matematiikan tunti?  

2. Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa uutta opetussuunnitelmaa. Mitä mielestäsi 

opetuksen eheyttäminen tarkoittaa ja mitä ajatuksia se sinussa herättää?  

3. Miten mielestäsi matematiikkaa ja liikuntaa voisi eheyttää?   

4. Oletko aiemmin hyödyntänyt liikuntaa matematiikan opetuksessa? Jos olet, niin mi-

ten ja kuinka usein?   

5. Missä eri oppimisympäristöissä olet pitänyt matematiikan tunteja? Liikunnan tun-

teja?  

6. Mitä mieltä olet käytetyn oppimateriaalin toimivuudesta? Soveltuvuudesta alkuope-

tukseen? 

7. Kuinka sopivana pidit tehtävien vaikeustasoa?  

8. Mikä siinä mielestäsi toimi parhaiten? Mikä ei toiminut? Miksi?   

9. Havaitsitko oppilaiden työskentelyssä eroa normaalin matematiikan tunnin työsken-

telyyn?  

10. Koitko, että oppilaille oli hyötyä liikunnallisesti eheytetyistä matematiikan tun-

neista? Miten? Koitko että oppilaille oli haittaa kyseisistä tunneista? Miten?  

11. Aiotko tulevaisuudessa eheyttää matematiikkaa ja liikuntaa opetuksessa?  

12. Mitä kehitysideoita oppimateriaalin suhteen heräsi tutkimuksen aikana?  

13. Haluaisitko vielä sanoa jotain opetuskokeiluun liittyen?  

 

 

  



 

 

 

LIITE 3 Lasten kyselylomake 1 

YMPYRÖI OIKEA VAIHTOEHTO.   

1. OLEN          

 
2. HALUAN KOULUUN TÄLLAISIA MATEMATIIKAN JA LIIKUNNAN TUN-

TEJA. 

 

 
 

3. TYKKÄÄN MATEMATIIKASTA.  

 

 
 

4. TYKKÄÄN LIIKUNNASTA. 

 

 
 

5. TUNNILLA MUKAVINTA OLI  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. TUNNILLA EN PITÄNYT 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSISTA!    



 

 

 

LIITE 4 Lasten kyselylomake 2                                                                                 

  
1. OLEN       

  

  

 

2. YMPYRÖI SANAT, MILTÄ NYT TUNTUU.   

 

 
 

3. HALUAN KOULUUN TÄLLAISIA MATEMATIIKAN JA LIIKUNNAN TUN-

TEJA.  

 

 
 

 

KIITOS VASTAUKSISTA!   



 

 

 

LIITE 5 Lasten kyselylomake 3                           

                                                

1. OLEN  

 

 
 

2. MIKÄ JÄI TUNNISTA PARHAITEN MIELEESI? KIRJOITA TAI PIIRRÄ.  

 

 
 

3. HALUAN KOULUUN TÄLLAISIA MATEMATIIKAN JA LIIKUNNAN TUNTEJA. 

 

 

  
 
 

KIITOS VASTAUKSISTA! 

  



 

 

 

 

LIITE 6 Suostumus lapsen tutkimukseen osallistumista varten 

                                                         

Hyvä huoltaja, 

Olemme Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoita ja teemme Pro- gradu tutkimusta lii-

kunnallisesti eheytetystä matematiikan opetuksesta. Olemme koostaneet liikunnallisen ma-

tematiikan opetusmateriaalin, jonka toimivuutta testaamme käytännössä lapsenne luokassa 

toukokuussa 2016. Tarkoituksena on tutkia, miten liikunnallisesti eheytetty matematiikan 

opetus toimii alkuopetuksessa ja miten se tukee matematiikan opetusta. Tutkimuksen toteu-

tuksessa huolehditaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutuminen. Tutkimuksen 

aikana havainnoidaan toimintaa, haastatellaan opettajaa ja oppilaat vastaavat yksinkertaisiin 

kirjallisiin kyselyihin. Tutkimuksella on koulun rehtorin lupa. Tutkimusta ohjaa Oulun Yli-

opiston yliopistonlehtori Sari Harmoinen. 

 

Pyydämme lupaa havainnoida ja tehdä kirjallisia kyselyjä lapsellenne. Tietoja käsitellään 

nimettömästi ja luottamuksellisesti. Palautattehan lomakkeen lapsenne luokanopettajalle. 

 

Jos haluatte lisätietoja, voitte ottaa meihin yhteyttä tai kysyä lapsenne luokanopettajalta. 

Ystävällisin terveisin,  

Johanna Heikkilä Johanna.3.Heikkila@student.oulu.fi puh. 045 341 5294  

Henna-Riikka Ilmola Henna-Riikka.Ilmola@student.oulu.fi puh. 040 841 4628 

_________________________________________________________________________ 

Lapsen nimi: ___________________________________ 

Lapseni saa osallistua kyselyihin: 

KYLLÄ_____ 

EI _____ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

_______________________________________________ 

Lapsen lupa: 

Haluan olla mukana liikkumassa ja leikkimässä matematiikan tunneilla._____ (rasti tähän). 

En halua osallistua matematiikan tuntien liikuntaleikkeihin.______(rasti tähän). 

Lapsen allekirjoitus: 


