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sena oppimisympäristönä. Tutkimus toteutettiin viidesluokkalaisille ja projekti pohjautui kyseisen vuosiluokan 

prosenttilaskennan keskimääräisiin opetussisältöihin. 

 

Tutkimuksemme tavoitteena oli kehittää toimiva oppimisympäristö ja tutkia sen soveltuvuutta matematiikan 

opetukseen. Oppimisympäristön tarkoituksena oli kehittää oppilaiden yhteisöllistä ongelmanratkaisukykyä toi-

minnallisesti prosenttilaskennan kontekstissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) esitetty-

jen matematiikan opetuksen tavoitteiden mukaisesti pyrimme antamaan oppilaille mahdollisuuden vuorovai-

kutteiseen ja toiminnalliseen matematiikan oppimiseen sekä vahvistamaan heidän positiivista minäkuvaa ma-

tematiikan oppijana. Kokonaisuuden oli myös tarkoitus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matema-

tiikkaa monipuolisesti opetussuunnitelman (2014) mukaisesti, tässä tapauksessa kaupungin rakennus-konsep-

tissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi esitimme tutkimuksellemme kolme tutkimuskysymystä: 

 

1. Kuinka suunnitella ja toteuttaa prosenttilaskua tukeva oppimisympäristö? 

2. Kuinka toteuttamamme kaupungin rakennusprojekti tukee yhteisöllistä ongelmanratkaisua? 

3. Kuinka toiminnallinen matematiikka tukee prosenttilaskun oppimista tässä kontekstissa? 

 

Kehitimme kaupungin rakennusprojektia design-tutkimuksen mukaisesti sykleittäin vastaamaan tutkimuksen 

tavoitteita. Jokaisen design-syklin aikana kaupungin rakennusprojekti kehittyi ja tarkentui havaittujen kehitys-

kohteiden kautta. Oppimisympäristöä tarkastellessamme kehityskohteiksi nousivat fyysinen-, tiedollinen- ja 

sosiaalinen näkökulma. Tutkimusaineiston keräsimme havainnoimalla, videoimalla sekä oppilaiden itsearvi-

ointilomakkeilla. 

 

Tuloksia tarkasteltaessa voimme todeta suunnittelemamme ja toteuttamamme kaupungin rakennusprojektin 

tukeneen yhteisöllisen ongelmanratkaisun toteutumista. Aineistomme perusteella toiminnallinen yhteistyötä 

vaativa projekti koettiin pääosin mielekkääksi ja oppilaiden aktiivisuus säilyi läpi projektin. Konstruktivistinen 

oppimiskäsitys aktiivisesta oppijasta sekä oppimisen moniaistillisuus toteutuivat projektissamme. Tulosten pe-

rusteella voimme myös päätellä kaupungin rakennusprojektin tukeneen oppilaiden tiedollisten taitojen kehit-

tymistä prosenttilaskennan kontekstissa. Vaikka suunnittelemamme ja toteuttamamme design toimikin ken-

tällä, on syytä huomioida tuloksissa listaamamme kehitysideat projektia uudelleen toteutettaessa. Tutkimuk-

semme pohjalta designin merkittävimmiksi kehitysideoiksi nousivat muun muassa ryhmien jako, kaupungin 

rakennusoppaiden kehittäminen sekä jakson väljempi aikatauluttaminen. Myös tulososiossa esitetyt muutos-

ehdotukset rakennusmateriaaleista on syytä ottaa huomioon.  

 

Tarkasteltaessa tutkimuksemme luotettavuutta, parantavina tekijöinä voidaan pitää yhteistutkijuutta ja moni-

puolista aineistoa. Lisäksi vastaajien ikä on huomioitu kyselylomakkeiden suunnittelussa. Luotettavuutta hei-

kentävänä tekijänä voimme puolestaan pitää pientä otantaa ja projektin lyhytkestoisuutta. 
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1 JOHDANTO 

Uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) linjaa, että 

konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Mate-

matiikan oppimistavoitteisiin kuuluu myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä luovan 

ajattelun kehittäminen (Opetushallitus, 2014). Opetuksen toiminnallistaminen ja oppilaiden 

välisen vuorovaikutuksen tukeminen vaatii usein muun, kuin perinteisen kirja- ja yksilötyö 

painotteisen opetuksen suunnittelemista. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma painottaa 

opetuksen toiminnallistamista ja juuri tästä lähtökohdasta nousi kiinnostuksemme suunni-

tella ja toteuttaa toiminnallinen matematiikan kokonaisuus alakouluun. 

Sirkku Korkatti on luonut tuoreessa väitöstutkimuksessaan (Korkatti, 2016) oppimisympä-

ristön, jossa toteutuu ilmiölähtöinen opetus. Väitöstutkimuksessa, joka toteutettiin vuosina 

2003- 2015, hän yhdisti kuvataiteen ja geometrian opetuksen toiminnalliseksi oppimisym-

päristöksi. Korkatin tarkastellessa oppilaiden geometrisen ajattelun kehittymistä, hän ha-

vaitsi erityisesti ongelmalähtöisyyden, toiminnallisuuden ja ryhmässä työskentelyn edistä-

neen geometrian oppimista. (Korkatti, 2016.) Halusimme tarttua tähän ajankohtaiseen aihee-

seen Pro gradu työssämme kehittämällä oman sovelluksemme toiminnallisesta oppimisym-

päristöstä. Tutkimuksemme lähtökohtana ovat aikaisemmat tutkimukset ainerajoja rikko-

vasta toiminnallisesta opetuksesta sekä yhteisöllisestä ongelmanratkaisusta. Tässä pro gradu 

-tutkimuksessa toteutettiin viidennen luokan prosenttilaskennan oppisisältöjä vastaava kau-

pungin rakennusprojekti, jossa oppilaiden tehtävänä oli rakentaa ryhmissä omat kaupun-

git sunnittelemiemme ohjeiden mukaan. 

Tutkimuksemme päätavoitteena on kehittää toimiva ongelmalähtöinen matematiikan oppi-

misympäristö ja tutkia sen soveltuvuutta prosenttilaskun opetukseen.  

Pro gradu-tutkielmamme tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 1. Kuinka suunnitella ja toteuttaa prosenttilaskua tukeva oppimisympäristö? 

2. Kuinka toteuttamamme kaupungin rakennusprojekti tukee yhteisöllistä ongelmanratkai-

sua? 

3. Kuinka toiminnallinen matematiikka tukee prosenttilaskun oppimista tässä kontekstissa? 
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Tutkimusmenetelmämme on design-tutkimus, sillä halusimme nimenomaan kehittää konk-

reettisen kokonaisuuden, joka olisi hyödynnettävissä alakoulun opetuksessa. Erityisesti 

meitä kiinnosti tehdä tutkimusta tieteen ja käytännön välillä, saadaksemme aidosti aikaiseksi 

koulumaailman ajankohtaisiin ongelmiin vastaavan intervention.   

Tutkielmamme koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta. Teoriaosuudessa käsittelemme 

yhteisöllistä- ja toiminnallista oppimista sekä ongelmanratkaisua. Empiirisessä osiossa puo-

lestaan tarkastelemme miten luomamme design toimii oppimisympäristönä tutkimuk-

seemme ja teoriaan pohjautuen. Tutkimusaineistomme koostuu design-sykleissä kerätyistä 

materiaaleista, jotka antavat monipuolista tietoa designimme toimivuudesta.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä määritellään ongelmanratkaisu ja toiminnallisuus 

matematiikan opetuksessa, yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja toiminnallinen oppiminen. Li-

säksi määritellään matemaattiseen yhteisölliseen ongelmanratkaisuun tähtäävän oppimisym-

päristön suunnittelu, design-tutkimus, design-tutkimuksen vaiheet sekä design-tutkimuksen 

tavoitteet ja mahdollisuudet.  

2.1 Ongelmanratkaisu ja toiminnallisuus matematiikan opetuksessa 

Polyan (1973) mukaan positiiviset ongelmanratkaisukokemukset lapsen oikealla herkkyys-

kaudella kehittävät lapsen ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Positiiviset kokemukset jät-

tävät mieleen jälkensä ja parhaimmillaan voivat saada lapsen kiinnostumaan ongelmanrat-

kaisusta ohjaten häntä elinikäiseen oppimiseen. (Polya, 1973.)  

Matematiikkaa opettavalla opettajalla on erittäin suuri vastuu siitä, miten oppilaiden ongel-

manratkaisutaidot kehittyvät. Jos tunnit koostuvat pääosin rutiininomaista laskutehtävistä, 

oppilaiden luontainen mielenkiinto on vaarassa heiketä. Edellä mainittu opetustyyli myös 

rajoittaa oppilaiden älyllistä kehitystä riippumatta heidän luontaisista lahjoistaan. (Polya, 

1973.) Mekaaninen laskeminen ei yksin riitä takaamaan oppilaiden ymmärrystä omasta toi-

minnastaan. Uteliaisuus ja kiinnostus opittavien asioiden toimintaperiaatteisiin ohjaa oppi-

laita syvällisen ymmärryksen tasolle, jolla tietämys aiheesta on helposti mieleen palautetta-

vissa ja sovellettavissa uusiin tilanteisiin. (Hiebert & Wearne, 2006.)  

Opettajan haastaessa, herätellessä oppilaiden mielenkiintoa heidän taitotasolle sopivilla teh-

tävillä ja auttaessa heitä ratkaisemaan ongelmia stimuloivilla kysymyksillään, hän voi antaa 

oppilailleen kokemuksen itsenäisestä ajattelusta ja ongelmanratkaisusta. Parhaassa tapauk-

sessa oppilaat saattavat huomata että matemaattisten ongelmien ratkaiseminen on yhtä mie-

lenkiintoista ja mukavaa kuin muutkin vapaa-ajan harrastukset, kuten erilaiset pelit. Positii-

viset kokemukset matemaattisesta ongelmanratkaisusta ohjaavat oppilaita omaehtoiseen 

kiinnostukseen ja koulun ulkopuoliseen harrastuneisuuteen. Mielenkiinto edistää opitun 

mieleen jäämistä ja matematiikan opiskelun merkitykselliseksi kokemista, mikä puolestaan 

saattaa vaikuttaa jopa oppilaan tulevaan uraan. (Polya, 1973.)  
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“Tarkasteltiinpa didaktisia kysymyksiä mistä suunnasta tahansa, ongelmanratkaisuproses-

sit nousevat keskeiseen asemaan” (Haapasalo, 1994). Termi “ongelmanratkaisu” viittaa ma-

temaattisiin tehtäviin, jotka sisältävät usein älyllisiä haasteita, joiden avulla on tarkoitus ke-

hittää ja edistää oppilaiden matemaattista kehitystä sekä ymmärrystä (National Research 

Council of Mathematic Teachers, 2011). Haapasalo toteaa ongelmanratkaisun merkityksen 

olevan siinä, että se kehittää ongelmanratkaisukykyä. Hänen mukaansa matemaattinen on-

gelmanratkaisu kehittää myös muita tarpeellisia kykyjä, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä 

luovaa ajattelua, mallintamista, testaamista ja perustelemista. (Haapasalo, 1994.)  

Matemaattinen tieto voidaan jaotella konseptuaaliseen ja proseduraaliseen tietoon. “Kon-

septuaalinen tieto tulee ymmärtää dynaamisena tietona, johon sisältyy paitsi sen osien riip-

puvuuksien ymmärtäminen, myös itse käsitteen evolutionaarinen syntymekanismi”. Konsep-

tuaalinen tieto (tieto miksi) omaksuminen tapahtuu jo aiemmin omaksutun konseptuaalisen 

tiedon avulla yhdistellen uusia tietoelementtejä aiempiin. Konseptuaalinen tieto on tärkeää 

asioiden syvällisen ymmärryksen muodostumisessa. (Haapasalo, 1994.)  

Proseduraalinen tieto (tieto miten) voidaan puolestaan jaotella kahteen eri osa-alueeseen. 

Ensimmäinen osa-alue koostuu formaalista kielestä ja matematiikan symbolisista esityksistä 

sisältäen matematiikan symbolien omaksumisen ja tietoisuuden syntakteista säännöistä liit-

tyen symbolien kirjoittamiseen asianmukaisella tavalla. (Hiebert, 2013.) “Esimerkiksi 5 + x 

= 8 on asianmukaisella tavalla ilmoitettua proseduraalista tietoa, mutta 5 + = x 8 ei ole “ 

(Haapasalo, 1994). Tämän kaltainen proseduraalinen tieto voidaan myös esittää matemaat-

tisten symbolien sijaan konkreettisten apuvälineiden, piirrosten taulukoiden tai muiden eri-

laisin vaihtoehtoisten ei- standardien symbolien avulla (Haapasalo, 2011). Toinen prosedu-

raalisen tiedon osa puolestaan koostuu algoritmeista sekä matemaattisten ongelmien ratkai-

suun liittyvistä säännöistä ja toimintakaavoista. Tällainen proseduraalinen tieto on askel as-

keleelta etenevää, lineaarista tietoa, joka ohjaa suorittamaan jonkin matemaattisen tehtävän. 

(Hiebert, 2013.) Tämänkaltainen tieto voidaan kuvata prosessina, joka alkaa tietystä alkuti-

lanteesta ja hyödyntää aina prosessin edellistä vaihetta seuraavaan vaiheeseen edetäkseen. 

Tästä johtuen prosessin työstäminen onnistuu lyhytkestoisessa muistissa. Proseduraalinen 

tieto on tärkeää ongelmanratkaisun kannalta, mutta yksin se saattaa johtaa pintapuoliseen 

oppimiseen. Ymmärtävä oppiminen mahdollistuu vasta silloin, kun konseptuaalinen ja pro-

seduraalinen tieto yhdistyvät ja tukevat toisiaan. (Haapasalo, 2011.)  
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Lasten konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon välistä vuorovaikutusta tutkittaessa on ha-

vaittu, että näiden kahden välisen vuorovaikutuksen laatu on ratkaisevaa kognitiivisen kehi-

tyksen kannalta. Vaikka tutkimukseen osallistuneet lapset eivät ymmärtäneet tutkimuksessa 

annetun tehtävän käsitteitä, he osasivat operoida niillä johdonmukaisesti jossain toisessa teh-

tävässä. Toisaalta vaikka useat lapset osasivat ratkaista saman tehtävän, heidän tietämyk-

sensä keskinäinen samankaltaisuus ei välttämättä korreloinut tehtävän ratkaisussa onnistu-

misen kanssa. (Riley yms., 1983.) Voutsinan (2012) tutkimuksessa esitetyn iteratiivisen mal-

lin mukaan konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto kehittyvät asteittain toisiinsa vaikut-

taen. Tämän toteutuminen vaatii kuitenkin oikeanlaisen ongelmanasettelun, joka kehittää 

lapsen ongelmanratkaisukykyjä molempiin suuntiin. Iteratiivisessa mallissa jo olemassa 

oleva kontekstuaalinen tieto mahdollistaa ongelman esittämisen, johtaen ongelman kannalta 

sopivien laskutapojen käyttämiseen. Toisaalta myös oikeanlaisesta esittämisestä johtuva pa-

rantunut laskutapojen käyttäminen johtaa kontekstuaalisen eli käsitteellisen tiedon kehitty-

miseen. (Voutsina, 2012.)  

Näin ollen mitkä tahansa ongelmat eivät edistä matemaattisen ongelmanratkaisukyvyn ke-

hittymistä. Tehtävä, jossa oppilaan pitää laskea monikulmion piiri annetuista mitoista, ei itse 

asiassa kehitä ongelmanratkaisua ja asian syvällistä ymmärrystä, vaan tehtävän voi suorittaa 

rutiininomaisesti ymmärtämättä mistä tehtävässä oikeastaan oli kyse. (National Research 

Council of Mathematic Teachers, 2011.) Sen sijaan numeroiden ymmärrystä, käsitteiden ra-

kentamista ja laskutoimintojen kehittymistä tukevissa tehtävissä tulisi pystyä soveltamaan 

useita matemaattisia tietoja tutkien erilaisten matemaattisten tietojen välisiä yhteyksiä 

(Voutsina, 2012).    

Ongelmanratkaisu on usein hidas prosessi ja se vaatii opettajalta kärsivällisyyttä. Tästä joh-

tuen opettaja saattaa paljastaa liian nopeasti tehtävien oikeat vastaukset, jolloin oppilaiden 

oma ajattelutyö ja kehittyminen jäävät vähäisiksi. (Hiebert & Wearne, 2006.) Ongelmien 

täytyy olla aidosti kiinnostavia ja oppilaiden kokemusmaailmaan liittyviä, jotta oppilaat ym-

märtävät ne ja kokevat niiden ratkaisemisen mielekkääksi ja hyödylliseksi (Haapasalo, 

1994).  
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2.1.1 Yhteisöllinen ongelmaratkaisu 

Yhteisöllinen ongelmanratkaisu eli The Collaborative Problem Solving Model (CPS) on 

psykologian tohtori Ross Greenen liki 20 vuotta sitten kehittämä malli, joka on alun perin 

kehitetty nuorten potilaiden ja heidän perheidensä tukemiseen avohoitojaksojen aikana. 

Greene huomasi työskennellessään, että perinteiset kognitiiviset ja behavioristiset metodit 

olivat suunniteltu hyvin kliinisestä näkökulmasta, mistä johtuen ne eivät huomioineet nuoria 

potilaita, joilla oli sosiaalisia, emotionaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. (Pre-

mier’s Special Education Scholarship, 2009.)  

Yhteisöllisen ongelmanratkaisun filosofia kiteytyy lauseeseen: “Lapset menestyvät, jos he 

kykenevät siihen.”  (Premier’s Special Education Scholarship, 2009, s. 2). Teorian mukaan 

lapset, joilla on kykyjä vastata ympäristön vaatimuksiin, sopeutuvat, kun taas lapset, joilla 

ei ole vastaavia taitoja ja kapasiteettia, eivät sopeudu ja alkavat käyttäytyä ongelmallisesti. 

Tämä haastaa yleiset ja vanhahtavat sosiaaliseen oppimiseen perustuvat käytänteet, joiden 

avulla sosiaalisista, emotionaalisista ja käyttäytymiseen liittyvistä ongelmista kärsiviä lapsia 

on yritetty opettaa käyttäytymään toivotulla tavalla. Kuitenkin näillä käytänteillä, palkkioilla 

ja rangaistuksilla, onnistutaan usein motivoimaan lapsia ja nuoria käyttäytymään vain yhä 

epäsuotuisammin. Yhteisöllisen oppimisen malli on kehitetty vastaamaan tähän ongelmaan 

ja se on siirtynyt lääketieteestä myös koulumaailmaan. Mallin toimivuutta on tutkittu usein 

eri asetelmin erityisesti USA:ssa, Kanadassa ja Ruotsissa. (Premier’s Special Education 

Scholarship, 2009.)  

Ongelmanratkaisutehtävät tuovat usein mieleen yksinäisen pähkäilyn, mutta CPS ryhmissä 

yksilöt yhdistävät heidän käsityksensä ja työpanoksensa selvittääkseen ongelmatilanteet yh-

dessä. Koulukontekstissa CPS:llä tarkoitetaan kollaboratiivista ongelmanratkaisua, jossa py-

ritään yhdessä selvittämään olemassa oleva ongelma jakamalla tietotaitoa ja innovoimalla 

ratkaisuja ryhmän jäsenten kesken. (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Fra-

mework, 2013.) Kollaboraatiolla puolestaan tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteen sovitettua, 

synkronista aktiviteettia, joka on jaetun ongelmalähtöisen konseptin käsittelemisen ja jatku-

van muokkaamisen tulosta (Roschelle, & Teasley, 1995).   

Yhteisöllinen ongelmanratkaisu (CPS) on äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä aina kou-

lusta työelämään saakka (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013), 
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sillä työelämästä on tullut projektiluontoista sosiaalisissa medioissa tai kasvotusten tapahtu-

vaa luovaa ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua (Darling-Hammond, 2012). Luovaa ongel-

manratkaisukykyä ja kykyä työskennellä ryhmässä tarvitaan myös kotona arjessa ja yhteis-

kunnan aktiivisena jäsenenä toimimiseen (Graesser, 2015), sillä merkittävä osa suunnitte-

lusta, ongelmien ratkaisemisesta sekä päätösten teosta modernissa maailmassa ja yhteiskun-

nassa on tiimityön tulosta (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Frmework, 2013). 

On siis selvää, että yhteisöllisen ongelmanratkaisun soveltaminen koulussa tapahtuvaan 

työskentelyyn on hyödyllistä oppilaiden tulevaisuuden kannalta (Darling-Hammond, 

2012).   

Yhteisöllisellä työskentelyllä on selkeitä etuja yksilöiden ongelmanratkaisussa. Näitä ovat 

muun muassa tehokkaan työnjaon, useiden tietolähteiden, erilaisten näkemysten sekä koke-

musten jaon mahdollistuminen. Luovuuden ja ratkaisujen laadun on myös huomattu tehos-

tuvan CSP ryhmissä (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013.) 

Vaikka ratkaisu ei aina olisikaan laadukkaampi yhdessä työstettynä, yksilöt omaksuvat toi-

nen toisiltaan uutta tietoa (Graesser, 2015).  

Sosiaalinen vuorovaikutus on välttämätöntä, mutta yksin riittämätön edellytys kollaboraati-

olle, sillä sosiaalinen vuorovaikutus ei välttämättä edellytä jaettuja päämääriä, erilaisten nä-

kökulmien soveltamista tai organisoitua toimintaa jonkin päämäärän saavuttamiseksi. 

Vaikka yhteisöllisellä ongelmanratkaisulla onkin lukuisia etuja, tiimin menestys saattaa vaa-

rantua välinpitämättömän tai yhteistyöhön kykenemättömän jäsenen vuoksi. Ryhmän sisälle 

voi myös muodostua yhteistyölle haitallisia liittoumia, niin sanottuja klikkejä. Vahvan joh-

tajan läsnäolo, yhteiset säännöt ja toimiva kommunikaatio voivat kuitenkin pelastaa vastaa-

vanlaiset ongelmatilanteet. (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 

2013.)  

National Research Councilin (2011) mukaan yhteisöllisen ongelmanratkaisun käsite kattaa 

sekä tutkimus- että projektipohjaisen oppimisen (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Sol-

ving Framework, 2013). Käsite sisältää opetussuunnitelman muokkausta ja valmennusta 

kriittiseen ajatteluun sekä itse ongelmanratkaisun, itsesäätelyn ja yhteistyötaitojen harjoitte-

luun (Darling-Hammond 2011; Halpern, 2003). Yhteisöllistä ongelmanratkaisua ei ole tyy-

pillisesti pidetty itsenäisenä oppiaineena tai taitona ja siksi se usein integroidaan koulukon-
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tekstissa erillisiin oppiaineisiin, kuten esimerkiksi matematiikkaan. Ryhmässä tehtävien pro-

jektien yhteisenä tavoitteena on usein tutkimusraportti, yhdistetyt analyysit tai yhteinen esi-

telmä. (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013.)  

2.1.2 Toiminnallinen oppiminen 

”Ihminen oppii 10 prosenttia lukemastaan ja 15 prosenttia kuulemastaan, mutta 80 prosent-

tia kokemastaan.” — Dryden, 1996  

Muun muassa John Dewey (1859- 1952), joka tunnetaan yhtenä Yhdysvaltojen merkittävim-

mistä kasvatusfilosofeista, korosti yksilön oppimista toiminnan ja kokemusten kautta. Hänen 

mukaansa ihminen on aktiivinen, utelias ja sosiaalinen toimija, joka kerää tietoa toiminnan 

ja tekemisen kautta. (Hytönen, 2007.)  Deweyn ja muiden toiminnallisen opetuksen varhais-

ten puolestapuhujien tekemä pohjatyö on saanut jatkoa lukuisilta tutkijoilta myöhemmin. 

Muun muassa Drydenin ja Vosin (1996) mukaan ihminen muistaa parhaiten sen 

minkä on joskus kokenut. Myös Parashnigin (2003) mukaan kokemus on yksi tärkeimmistä 

oppimisprosessin osista.   Andresen (2000) puolestaan toteaa kokemuksen olevan kaiken op-

pimisen edistäjä ja lähtökohta.  

Oppimista ja muistamista ei siis tapahdu, ellei siihen liity toimintaa ja kokemuksia. Oppilaat 

ovat yleensä hyvin aktiivisia kokemuksen rakentajia, ja opettajan tulisikin hyödyntää tätä 

ominaisuutta yhdistämällä opetettavat asiasisällöt niitä tukeviin kokemuksiin. Miltei kaikki 

kerran koetut asiat jättävät oppijalle muistijäljen, jonka avulla hän pystyy palauttamaan opi-

tut asiasisällöt mieleensä myöhemmin. (Cohen, 1993.)  Kokemuksellisen oppimisen vaiheita 

ovat konkreettinen kokemus, reflektoiva havainnointi, abstrakti käsitteellistäminen ja aktii-

vinen kokeilu (Lemetyinen, 2004).  

Oppilaat tukeutuvat oppimisessaan melko harvoin näkö- ja kuuloaistin varaan, mistä johtuen 

suurin osa oppilaista oppii audiovisuaalisten menetelmien sijaan toiminnan kautta.  (Reiff, 

1992; Dryden ym. 1996). Erityisesti alakouluikäiset lapset oppivat haastavia asioita koke-

malla ne ensin kinesteettisesti eli liikkeen ja tekemisen kautta, sillä fyysinen kokemus lisää 

lapsen tietoa toiminnan kohteesta (Prashnig, 2003; Tikkanen, 2008). Lasten on usein hel-

pompi ymmärtää asioita konkretian kautta myös siksi, koska heidän voi olla vaikea irtautua 

läsnä olevasta hetkestä (Kuusinen & Keskinen 1991).  
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Toiminnallinen oppiminen matematiikan opetuksessa tarkoittaa yleisesti materiaalia hyö-

dyntävää oppimista. Materiaalit auttavat oppijoita tai oppijaa tutkittaessa ja konkretisoita-

essa opittavaa asiaa. Toiminnallisessa matematiikan opetuksessa oppilas toimii aktiivisena 

oppijana, joka käyttää eri strategioita matemaattisen käsitteen rakentamiseksi ja lopputulok-

sen löytämiseksi. Toiminnallisuuden on todettu kehittävän myös sosiaalisia taitoja sekä kie-

lentämistä, eli sanallista osaamista. (Tikkanen, 2008.) Moniaistillisuus korostuu toiminnal-

lisessa matematiikan oppimisessa, sillä kokonaisvaltainen aistien huomioiminen lisää oppi-

mismahdollisuuksia. Eri materiaalien hyödyntämistä matematiikan oppimisessa pitävät tär-

keänä Montessorin lisäksi muun muassa Piaget. (Tikkanen, 2008.)   

Toiminnalliseen oppimiseen voidaan yhdistää konstruktivistinen oppimiskäsitys, jolla tar-

koitetaan aktiivista oppijaa. Käsityksen mukaan oppiminen on tuloksetonta, ellei oppilas 

toimi aktiivisesti uutta tietoa käyttäen. Vaikka välineet ovatkin hyvä lisä toiminnallisessa 

oppimisessa, pääasiana voidaan pitää itse toimintaa. Oppilaiden kiinnostuksen ylläpitä-

miseksi toiminnan tulisi olla monipuolista ja kehittävää. Onnistuessaan toiminnallisuus 

muokkaa oppimisjäljestä syvempää. Toiminnallisessa matematiikan opetuksessa opettajan 

rooli muuttuu kannustavaksi ja neuvovaksi ohjaajaksi. Oppilaat etsivät yksin tai ryhmissä 

vastauksia annettuihin ongelmanratkaisutehtäviin. Ryhdyttäessä toteuttamaan toiminnallista 

matematiikan opetusta, opettajan on tunnettava oppilaidensa asenteet, tiedot ja taidot, jotta 

toiminnasta saataisiin sopivan haastavaa. Aiemmat kokemukset matematiikasta vaikuttavat 

oppilaiden toimintaan ja määräävät usein myös oppimisen suuntaa. (Tikkanen, 2008.)  

Tutkimuksessamme toteutamme toiminnallista matematiikan opetusta rakennusprojektin 

muodossa, jolloin oppilaat käyttävät oppimaansa tietoa rakentaakseen kolmiulotteisen kau-

pungin. Yhteisöllinen ongelmanratkaisu korostuu sanallisten tehtävien muodossa ja onnis-

tuakseen projektissa oppilaiden on toimittava aktiivisina oppijoina osana omaa ryhmäänsä. 

Moniaistillisuus näyttäytyy muovailtaessa taikataikinaa. Apuvälineinä projektissa on taika-

taikinan lisäksi kaupungin rakennusopas, sekä muut myöhemmin esiteltävät materiaalirat-

kaisut. 
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2.2 Toiminnalliseen ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun tähtäävän matemaattisen 

oppimisympäristön suunnittelu 

Tarkastelemme tutkimuksessamme oppimisympäristöä 1) fyysisellä, 2) tiedollisella ja 3) so-

siaalisella tasolla. Tällaiset näkökulmat antavat mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan 

suunniteltavasta ja kehitettävästä oppimisympäristöstä (Goodyear & Dimitris, 2013; Etelä-

pelto & Tynjälä, 1999).  Tässä osiossa tarkastelemme näiden kolmen eri osa-alueen rooleja 

toiminnalliseen ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun tähtäävän matemaattisen oppimisym-

päristön suunnittelussa. 

2.2.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Fyysinen oppimisympäristö luo raamit sille, mitä tehdään ja millä tavalla (Ikonen & Virta-

nen, 2007). Fyysisen oppimisympäristö sisältää työvälineet, esineet, tilan ja materiaalit, sekä 

suunnitelman oppilaiden toiminnalle (Goodyear & Dimitriadis, 2013).  Oppimisympäristöä 

suunnitellessa tulee huolehtia, että tila ja välineet ovat toiminnallisia ja turvallisia kaikille 

oppilaille (Ikonen & Virtanen, 2007).  Oppimisympäristöä pystyy suunnittelemaan ja muok-

kaamaan, mutta oppimista itsessään ei voida taata ennalta. (Goodyear & Dimitriadis, 2013.)   

Inspiroivan ja monipuolisen fyysisen oppimisympäristön tulee tarjota oppilaille mahdolli-

suus tutkia oppimateriaaleja ja -ympäristöä hyödyntäen monipuolisesti aistejaan. Useiden 

eri aistien hyödyntäminen auttaa oppijaa saamaan monipuolisen pohjan omatoimiselle poh-

dinnalle. Kun oppilaille annetaan mahdollisuus perehtyä oppimateriaaleihin ja -ympäristöön 

kiireettömästi, heidän luontainen mielenkiintonsa niiden hyödyntämiseen sekä opittavia asi-

oita kohtaan kasvaa. (Montessori, 1988.)   

2.2.2 Tiedollinen oppimisympäristö 

 Tiedolliseen oppimisympäristöön sisältyy oppilaiden tiedollisen eli kognitiivisen kehitys-

prosessin tukeminen (Ikonen & Virtanen, 2007). Jotta fyysisen oppimisympäristön välineet 

ja materiaalit tukisivat oppimisen tiedollisissa tavoitteissa etenemistä, on oppimateriaalien 

oltava havainnollistavia ja konkreettisia. Niiden tulee myös olla kehitetty lapsilähtöisesti 

peilaten opittavaa asiaa lasten omaan kokemusmaailmaan ja kiinnostuksenkohteisiin. 
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(Núñez Pardo & Téllez Téllez, 2009.) Tiedollisen oppimisympäristön tulee myös olla muo-

kattavissa erilaisille oppijoille tarjoten erilaisia vaikeustasoja ja vaihtoehtoja eri aistika-

navien kautta oppiville (Ikonen & Virtanen, 2007).  

 Oppilaat kokevat prosentin käsitteen usein haastavaksi, mutta jos prosenttilaskenta liitetään 

käytännön kontekstiin, sen ymmärtäminen usein helpottuu (Ikäheimo, 1995). Prosentti on 

suhteellinen yksikkö, joka ilmaisee sadasosaa. Prosentti on piin ja Eulerin luvun kaltainen 

ulottuvuudeton suure. Ulottuvuudellisia suureita ovat puolestaan muun muassa matka tai 

aika. Matemaattisessa käsitteistössä, prosentti merkitään kansainvälisesti tunnistettavalla 

merkillä %. (The International System of Units, 2006.)  

 Jotta oppilas voi oppia operoimaan prosenteilla, hänen täytyy hallita kymmenjärjestelmä ja 

jakokäsite. Neljännellä ja viidennellä luokalla kannattaa ennakoida ja opettaa yksinkertaisia 

perusoperaatioita hyödyntäen kymmenjärjestelmää ja murtolukuja, jotta kuudennella luo-

kalla ja yläasteella prosentin käsitteeseen voidaan syventyä tarkemmin. (Ikäheimo, 1995.) 

Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 mukaan prosentin kä-

site tulisi hallita viidennen luokan päättyessä. Prosentin käsite on suunniteltu opetettavaksi 

kolmannelta luokalta eteenpäin, mutta useimmissa kirjasarjoissa se näyttää painottuvan 5. ja 

6. luokan opetussisältöön. Prosenttijakso tulee kirjoissa yleensä murto- ja desimaaliluku jak-

sojen jälkeen.  

2.2.3 Sosiaalinen oppimisympäristö 

Matemaattiseen ongelmanratkaisuun kannustavaa oppimisympäristöä suunnitellessa on 

myös tärkeää kiinnittää huomiota oppimisen ja opettamisen sosiaalisiin näkökulmiin, sillä 

ne ovat oleellisia tekijöitä edistämään matemaattista oppimista ja ymmärrystä (Schoen, 

2006). Sosiaalinen oppimisympäristö voidaan määritellä oppilaiden keskinäiseksi vuorovai-

kutukseksi oppimistilanteessa (Ikonen & Virtanen, 2007). Sosiaalisuuteen ja keskusteluun 

kannustavan ympäristön huolellinen suunnittelu on erityisen tärkeää silloin kun halutaan 

saada oppilaat ratkaisemaan ongelmia yhteisöllisesti keskustellen matemaattisista ideoistaan 

ja strategioistaan. Ongelmalähtöisen kommunikaation kehittämisessä tulee pyrkiä siihen, 

että lapset selittävät teorioitaan, keskustelevat niistä kriittisesti ja vasta sen jälkeen tekevät 

niiden pohjalta johtopäätöksiä. (Schoen, 2006.)     
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2.3 Design-tutkimus opetuksen kehittämismenetelmänä 

Päädyimme valitsemaan menetelmäksemme design-tutkimuksen, vaikka aluksi harkitsim-

mekin tutkimuksen toteuttamista toimintatutkimuksena. Design-tutkimus soveltui työ-

hömme hyvin, sillä olimme alusta asti kiinnostuneita käytännön kokeiden kautta saadusta 

tiedosta, sekä sen hyödyntämisestä projektimme jatkuvassa kehittämisessä. Olimme myös 

hyvin motivoituneita kehittämään välineen, jota opettajat voisivat oikeasti hyödyntää työs-

sään, ja josta lapset saisivat iloa ja toiminnallisia oppimiskokemuksia.    

  

Barab & Squire (2004) määrittelevät design tutkimuksen tavoitteiksi uusien teorioiden luo-

misen sekä oppimista tukevien tuotteiden ja käytäntöjen kehittämisen luonnollisissa olosuh-

teissa. Kasvatustieteissä design-tutkimuksen tavoitteena on tutkia oppimisen laajempaa 

luonnetta, sekä kehittää oppimista edistäviä teorioita (Design-Based Research Collective, 

2003). Päätavoitteena on alkuperäisen designin kehittäminen kokeilemalla ja muokkaamalla 

sitä tutkittavien toiminnan pohjalta (Cobb, ym., 2003). Design-tutkimus toteutetaan syste-

maattisesti, joustavasti ja iteratiivisesti (Van den Akker, 2006), sekä yhteistyössä luokan-

opettajan kanssa (Cobb ym., 2003). Tutkijoiden välillä tulee vallita kollektiivinen asiantun-

tijuus aina tutkimuksen suunnitteluvaiheesta tulosten analysointiin asti (Cobb ym., 2003).   

  

 Design-tutkimuksen aikana on otettava huomioon viisi tärkeää asiaa:   

  

1. Tutkijoilla tulee olla selkeä kuva suunnitellusta oppimisympäristöstä ja tutki-

muksen toteutuksesta myös eriyttämisen näkökulmasta.  

2.  Tutkimusmenetelmä lisää yhteistyötä luokanopettajien välillä.  

3. Tutkimuksen tavoite on oppimisen ekologian syvä ymmärtäminen, ei vain toi-

minnan helpottaminen.  

4. Opettajan ja tutkijan havainnointikeskustelut ovat tärkeä osa tutkimuskertojen 

suunnittelua. Palaute ja yhteinen pohdinta auttavat kehittämään tutkimusta ja oppi-

misympäristöä toimivammiksi.  

5. Edellisiltä tutkimuskerroilta saadut kommentit ja palautteet sekä edellisten ker-

tojen analyysit ja havainnot ovat design-tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin 

tärkeitä. (Cobb ym., 2003.)   
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Design-tutkimus on määritelty potentiaaliseksi tutkimusmenetelmäksi oppimisen ja oppimi-

sen järjestämisen syy-seuraussuhteiden kehittymiselle. Metodilla voidaan saada relevantteja 

tuloksia aikaan keskittymällä prosessien ja tulosten yhdistämiseen  oikeissa suhteissa. De-

sign-tutkimuksessa toteutettu innovaatio nähdään interventioon kuuluvana tuotteena ja kon-

tekstina. (Design-Based Research Collective, 2003.)   

  

Koska yhteys käytännön koulumaailmaan säilyy läpi design-tutkimuksen, sen synnyttä-

mällä innovaatiolla pystytään vaikuttamaan suoraan koulukulttuuriin. Käytännönläheisyys 

ei kuitenkaan tarkoita ettei teoria olisi tärkeässä osassa design-tutkimuksessa. Päinvastoin, 

jotta designin soveltaminen käytäntöön onnistuu, täytyy pohjalla olla paljon teoreettista tie-

toa omasta tutkimusongelmasta. Lisäksi kaikki havainnot on pystyttävä kirjaamaan sekä 

analysoimaan tieteellisesti ennen kuin suunnitelmaa voidaan muuttaa ja kehittää eteenpäin. 

(Anderson, 2012.)  

  

Design-tutkimus on menetelmänä nuori, sillä ensimmäinen design-tutkimus toteutettiin 

vuonna 1992 (Collins, Joseph ja Bielaczyc,  2004). Viime vuosien aikana se on kuitenkin al-

kanut saavuttaa suosiota etenkin kasvatustieteen tutkijoiden keskuudessa. Keskeinen syy de-

sign-tutkimuksen soveltamiseen kasvatustieteissä onkin kritiikki kasvatustieteellisen tutki-

muksen etäisyydestä koulumaailmaan ja käytännön työhön. (Van den Akker, 2006.)  

  

 Design-tutkimusta ei voida määritellä yksiselitteisesti sen monimutkaisuuden takia (Pernaa, 

2013). Sen vuoksi muun muassa Kelly (2004) kyseenalaistaa design-tutkimuksen metodo-

logiana. Hänen mukaansa design-tutkimus on löyhä joukko metodeja, ja sitä tulisi kehittää 

kohti täsmällisempää metodologiaa. Design-tutkimusta voidaan tehdä monista eri lähtökoh-

dista ja monessa eri mittakaavassa opettajayhteisö- tai koulutasolla (Cobb, Confrey, di-

Sessa, Lehrer ja Schauble, 2003).  

Van den Akkerin mukaan design-tutkimuksen syklit koostuvat suunnittelu-, toteutus- ja ar-

viointi vaiheista, joissa tutkija huomioi fyysisen-, tiedollisen- ja sosiaalisen näkökulman 

(kuva 1), (Van den Akker, 2006). 
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Kuva 1. Design-sykli jaetaan suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheeseen (Van den Akker, 2006). Tässä tutkimuksessa 
jokaista toteutettua sykliä tarkastellaan fyysisestä-, tiedollisesta- ja sosiaalisesta näkökulmasta.  

 

Jokaisessa syklissä tutkija ensin arvioi ja asettaa hypoteesin sille, miten hänen suunnittele-

mansa teoriaan pohjaava design tukee oppilaiden oppimista ja osallistumista opetustilan-

teessa. Tutkija arvioi oppilaiden oppimista ja osallisuutta opetusaktiviteettien tapahtuessa, 

ja retrospektiivisesti niiden jälkeen kerätyn aineiston avulla. Näiden havaintojen pohjalta 

tutkija puolestaan kyseenalaistaa omaa designiaan ja pyrkii kehittämään sitä seuraavaa syk-

liä varten. Design-tutkimuksen syklinen rakenne (kuva 2) eroaa perinteisen empiirisen tut-

kimuksen rakenteesta siten, että hypoteeseja voidaan muuttaa jokaisen syklin välissä, jotta 

päästäisiin lähemmäksi ymmärrystä oppilaiden osallistumisen ja oppimisprosessin välisestä 

yhteydestä. (Van den Akker, 2006.) 
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Kuva 2. Design-tutkimuksen syklinen rakenne (Gravemeijer & Cobb, 2006).  

 

Design-tutkimukselle on ominaista yksityiskohtaisen tiedon lisääntyminen tutkimuksen ede-

tessä, ja siksi design-kokeilujen selkeä taltiointi on erittäin tärkeää koko tutkimusprosessin 

ajan. Aineiston tallentamiseen voidaan käyttää esimerkiksi havainnointia, videointia ja ky-

selylomakkeita. Kerätyn datan tulee vasta tutkimuskysymyksiin ja tukea tutkimuksen tavoit-

teiden toteutumista.  (Cobb ym., 2003.) Näillä aineistonkeruumenetelmillä saadaan tietoa 

oppimista tukevista ja edistävistä toimenpiteistä, sekä tukimuotojen toimivuudesta. Käytän-

nössä tämä tapahtuu havainnoimalla tutkittavien ilmeitä, eleitä, keskusteluja, töitä, toimintaa 

sekä tehtävien vastauksia. Monista havainnointikohteista johtuen design-tutkimuksessa tut-

kimusaineiston laajuus voi osoittautua haasteelliseksi. Monipuolinen aineisto mahdollistaa 

kuitenkin tutkimuskertojen tarkan analysoinnin sekä luotettavat tutkimustulokset. Tutkitta-

essa on kuitenkin muistettava, että aineistoa voidaan aina kehittää, ja muutokset voivat olla 

osana tutkimusprosessia. Aineiston pohjalta tehdyt johtopäätökset ovat suhteessa aineiston-

keruuprosessin luotettavuuteen. (Van den Akker, 2006.) 

Tutkimusta tehtäessä on huomioitava, että tutkimusaineisto koostuu palasista, joista lopulta 

pyritään muodostamaan kokonaisia tutkimustuloksia. Tutkittavasta ilmiöstä on mahdotonta 

tuottaa hyödyllistä tutkimustietoa, jos sisäisen validiteetin ongelmia ei ole kyetty ratkaise-

maan onnistuneesti. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, ovatko mittareissa käytetyt 

käsitteet teorian mukaisia ja oikein operationalisoituja, ja kattavatko käsitteet riittävän laa-

jasti tutkittavan ilmiön. (Metsämuuronen, 2006.) Huomioitavaa tutkimuksen kannalta on 

myös se, ettei luotettavimmat ja tarkimmatkaan mittarit ole aina tarpeeksi päteviä tutkittavan 



16  

 

  

ilmiön selvittämiseksi. Design-kokeilujen seurauksena on saatava toimivia tuloksia ja kes-

kityttävä ratkaisemaan sisäisen validiteetin ongelmia seuraavia tutkimuskertoja varten. 

(Cobb ym., 2003.) 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksemme tavoitteena on kehittää toimiva oppimisympäristö ja tutkia sen soveltu-

vuutta matematiikan opetukseen. Tutkimustavoite jakautuu kolmeen alla esiteltyyn tutki-

muskysymykseen:  

  

1) Kuinka suunnitella ja toteuttaa prosenttilaskua tukeva oppimisympäristö?  

2) Kuinka toteuttamamme kaupungin rakennusprojekti tukee yhteisöllistä ongelmanratkai-

sua?  

3) Kuinka toiminnallinen matematiikka tukee prosenttilaskun oppimista tässä konteks-

tissa?  

  

Oppimisympäristön tarkoituksena on kehittää oppilaiden yhteisöllistä ongelmanratkaisuky-

kyä toiminnallisesti prosenttilaskennan kontekstissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) esitettyjen matematiikan opetuksen tavoitteiden mukaisesti pyrimme an-

tamaan oppilaille mahdollisuuden vuorovaikutteiseen ja toiminnalliseen matematiikan oppi-

miseen sekä vahvistaa heidän positiivista minäkuvaa matematiikan oppijana. Kokonaisuu-

den on myös tarkoitus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa moni-

puolisesti opetussuunnitelman (2014) mukaisesti, tässä tapauksessa kaupungin rakennus 

konseptissa. Kaupungin rakennusprojektia kehitetään design-tutkimuksen mukaisesti syk-

leittäin vastaamaan tutkimuksen tavoitteita. 
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4 MENETELMÄT 

Tutkimuksemme koostuu kvalitatiivisestä, sekä kvantitatiivisesta tutkimusaineistosta. Ai-

neiston analyysissä hyödynnämme aineiston triangulaatiota, jossa keskenään erilaiset aineis-

tot täydentävät toisiaan.   

Menetelmäosio koostuu tutkimuksen toteutuksen kuvaamisesta, aineiston keruu- ja analyy-

simenetelmien esittelystä sekä tutkimuksen luotettavuuden pohtimisesta. Menetelmäosiossa 

toteutus, aineiston keruu ja- analyysi sekä luotettavuuden tarkastelu toteutetaan design-tut-

kimukselle ominaisella retrospektiivisellä menetelmällä. Kyseisestä menetelmästä kerrotaan 

tarkemmin luvussa 4.3 ”Aineiston analyysi”. 

4.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusideamme syntyi molempien tutkijoiden kiinnostuksesta oppimispelejä ja toimin-

nallista oppimista kohtaan. Kummaltakin tutkijalta löytyi kokemusta lautapelien suunnitte-

lusta aiemmissa opettajaopinnoissa. Ajatuksenamme oli luoda oppimispelikokonaisuus, joka 

olisi mahdollista toteuttaa oppilaslähtöisenä ryhmätyöskentelynä. Halusimme antaa tilaa op-

pilaiden luovuudelle, jolloin pelistä syntyisi luultavammin mielekkäämpi, kuin suoraan val-

miina pelattavaksi annetusta pelistä. Lopputuloksesta ei kuitenkaan tullut peliä, vaan toimin-

nallinen yhteisöllistä ongelmanratkaisua tukeva oppimisympäristö. 

Tulevissa kappaleissa 4.1.1- 4.1.3 esitetään tutkimuksen osallistujat ja konteksti, tutkimuk-

sen materiaalit sekä kuvataan design-syklit. Tutkimuksemme menetelmällinen kehys on de-

sign-tutkimus, joka on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.3 ”Design-tutkimus opetuksen ke-

hittämismenetelmänä”. 

4.1.1 Osallistujat ja konteksti 

Aloimme työstää ideaa kokonaisuudesta, jonka voisimme toteuttaa jossakin luokassa, tarjo-

ten samalla hieman uudenlaista näkökulmaa matematiikan opiskeluun. Emme olleet valin-

neet tarkkaa aihetta vielä, sillä halusimme mennä tutkittavan luokan ja opettajan ehdoilla, 

kysyen heidän mielipidettä asiaan. Löysimme eräästä Oulun kaupungin koulusta 5.-luokan, 

jossa oli 23 oppilasta. Oppilaat olivat iältään 11—12- vuotiaita. Opettaja otti meidät positii-
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visesti vastaan ja saimme aihealueeksemme prosenttilaskut. Tutkimuksen ajaksi oppilaat ja-

ettiin kuuteen ryhmään, jotka ovat Toivola, Tom Tom, Semot’s City, Taikinakaupunki, De-

sert City ja Tomppeli. Oppilaat nimesivät ryhmänsä itse. Aloimme suunnitella kokonaisuutta 

perehtyen teorioihin yhteisöllisestä oppimisesta ja ongelmanratkaisusta, design-tutkimuksen 

metodeista sekä oppimispeleistä. Tutustuimme myös viidennen luokan matematiikan oppi-

kirjoihin. Tutkittavassa luokassa oli käytössä Matikka 5 kevät -kirja, joka toimi suunnitte-

lumme pohjana. 

Jossain kohtaa suunnitteluprosessia huomasimme, ettemme suunnitelleetkaan peliä, vaan 

projektimuotoinen toiminnallista ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua sisältävä oppimisympä-

ristö. Emme kuitenkaan olleet juuttuneet ajatukseen, että lopputuloksen olisi oltava peli. Jat-

koimme suunnittelua toteuttamalla suunnitelmastamme malliversion, josta saimme pa-

lautetta neljältä Oulun yliopiston lehtorilta. Kommentoijat olivat Oulun yliopiston opetta-

jankoulutuksen matemaattisluonnontieteellisen opetuksen yliopisto-opettajia ja matematii-

kan yliopistonlehtori. Palautteissa ohjeistettiin tarkentamaan ja selkeyttämään tehtävänan-

toja ja välttämään liian pinnallista lähestymistapaa matemaattisten ongelmien esittämisessä. 

Teimme palautteen pohjalta tarvittavat muutokset ennen varsinaista design-kokeilua.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat eivät ole tutkijoille ennestään tuttuja ja näin ollen tark-

kaa tietoa oppilaiden ennakkokäsityksistä prosentteja kohtaan ei ole. Oletuksenamme toimii 

kuitenkin opettajalta saatu tieto siitä, että prosentteja on käsitelty jonkin verran edellisenäkin 

vuonna. Lähtökohtaisesti suunnitellessamme projektia voimme olettaa, että asia ei ole aivan 

uusi, mutta uskomme työn onnistumisen kannalta kaupungin rakennusoppaiden opetuslaati-

koiden olevan tärkeä lisä tehtävien ohelle. Tutkimuksen tarkoituksena on testata ja kehittää 

kaupungin rakennusprojektia, ja tällöin oppilaiden systemaattisen oppimisen arviointi ei ole 

tutkimuksemme päätavoite. Design -tutkimuksessa ennakkokäsitysten selvittäminen on tär-

keää tehtävien sopivan haastavuuden ja tuen suunnittelemiseksi. 

Tulevassa tutkimuksessamme oppimistulosten muuttumista ei mitata perinteisellä koe me-

netelmällä, sillä päätavoitteena on keskittyä oppimisympäristön muokkaamiseen ja sen toi-

mivuuteen. Oppimista arvioidaan kuitenkin jatkuvasti jokaisella tutkimuskerralla tehdyillä 

havainnoilla ja oppimisympäristöön kuuluvilla tehtävillä. Tehtävät suoritetaan pääosin teh-

tävävihkoon (liite 2), jolloin tieto jää tutkijoille analysoitavaksi. Lisäksi rakennetuista kau-

pungeista otettavat kuvat antavat tietoa oppimistuloksista. 
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4.1.2 Tutkimuksen materiaalit 

Askartelimme tarvittavat materiaalit, kuten pohja-alustat eli aavikot (6kpl) kaupungin raken-

tamista varten. Alustat toteutettiin ruuduttamalla (10x10 ruutua) ja kontaktoimalla suuria 

kartonkeja (50cm x 50cm), jotka representoivat sataa prosenttia. Alun perin tarkoitukse-

namme oli valmistaa erivärisiä muovailuvahoja oppilaille, jolloin materiaaleja olisi ehkä ol-

lut mahdollista käyttää vielä myöhemminkin. Keitettyämme vahat, huomasimme kuitenkin 

tutkimusta edeltävänä päivänä niiden menneen kelmun sisällä liian löysiksi ja kokonaan 

käyttökelvottomiski. Mietimme vaihtoehtoisia ratkaisuja korvaamaan vahat, ja päädyimme 

lopulta taikataikinaan, joka oli helppo ja nopea toteuttaa. Uskoimme myös taikataikinan tar-

joavan oppilaille mahdollisuuden vielä luovempaan kaupungin rakentamiseen, sillä toisin 

kuin muovailuvahaa, sitä pystyi myös maalaamaan. 

4.1.3 Design-syklit 

Tässä osiossa kuvaamme jokaisen suunnittelemamme design-syklin. Jokaiseen tutkimusker-

taan sisältyy ainerajoja rikkovaa toiminnallista matematiikan opetusta kaupungin rakennus-

projektin muodossa. Opetussisältöinä ovat prosentti-, desimaali- ja murtolukulaskut.  Tutki-

muskertoja on 4 ja toteutimme kaikki tutkimuskerrat samassa 5. luokassa. 

Kaupungin rakennusprojektin muodostavat: 1) tiedollisen materiaalin suunnittelu, 2) fyysi-

sen oppimisympäristön rakentaminen ja 3) sosiaalisen ympäristön luominen (Goodyear & 

Dimitriadis, 2013). Kaupunkiprojekti sisältää erilaisia tehtäviä, joiden kautta oppilas harjoit-

telee perinteisiä prosenttilaskuja, soveltaa oppimaansa ja harjoittelee ryhmätyöskentelytai-

toja. Suurimmassa roolissa on yhteisöllinen ongelmanratkaisu, jossa painottuu suunnittelu 

ja rakentaminen. Fyysisenä oppimisympäristönä toimii luokassa toteutettava kaupungin ra-

kennusprojekti. Projektin kesto tutkimuskerroilla on n. 45 min. Tutkijat ilmoittavat luokan-

opettajalle etukäteen tutkimuskertojen suunnitelmat ja ovat päävastuussa tuntien kulusta. 

Luokan opettajan rooli tunneilla on toimia tarvittaessa apuopettajana ja seurata oppilaiden 

toimintaa. 

Menimme tutkittavaan luokkaan jokaisella tutkimuskerralla n. 20 minuuttia ennen oppitun-

nin aloittamista, jotta saimme järjesteltyä asiat tuntiamme varten. Jokainen tutkimuskerta oli 

suunniteltu etukäteen niin designin, kuin toimintaohjeiden ja luokkajärjestyksenkin osalta. 



21 

 

 

 

Ensimmäisen design-syklin suunnittelu ja toteutus 

Ensimmäinen design-sykli (kuva 3) alkaa kameroiden asentamisella ja läpi käymällä tuleva 

jakso oppilaiden kanssa. Jatkamme ryhmien jakamisella, jolloin tutkittavista oppilaista muo-

dostetaan n.4 hengen ryhmiä. Jokaiselle ryhmälle jaetaan Kaupungin rakennusoppaat (liite 

2), jonka jälkeen oppilaat tutustuvat yhdessä saamaansa oppaaseen. Rakennusoppaan täyttö 

aloitetaan keksimällä kaupungille nimi ja täydentämällä rakentajien nimet kanteen. Ensim-

mäisellä kerralla tehtävänä on muuntaa desimaalilukuja murtoluvuiksi ja prosenteiksi sekä 

toisin päin. Jokaisella tehtävällä on merkityksensä projektin onnistumisen kannalta. Oppilaat 

eivät voi edetä rakentamisessa ennen kuin he tietävät prosentteina minkä kokoisia rakennuk-

sia heidän tulee rakentaa. Jotta oppilaiden autonomian tunne säilyisi, heillä on mahdollisuus 

suunnitella ja laskea kahdeksan itse valitsemaansa kohdetta kaupunkeihinsa. Laskettuaan 

tehtävät, ryhmät pääsevät rakentamaan aavikkoa kuvaavalle alustalle teitä ja rakennuksia 

ohjeiden mukaan. Rakennusmateriaaleina toimivat taikataikinan lisäksi erilaiset pahvit ja 

luokasta löytyvät tarvikkeet. Jokaisella ryhmällä on kaksi pakastepussillista taikataikinaa 

käytettävissään. Tutkimuskerran tavoitteena on laskea rakennusoppaasta sivut 2 ja 3 (liite 2) 

sekä saada rakentaminen aluilleen. Tiedollisina tavoitteina tunnilla on ymmärtää prosentin 

käsite, yhteys desimaali- ja murtolukuihin ja muunnoslaskujen hallitseminen. Sosiaalisina 

tavoitteina on oman ryhmän kanssa ryhmäytyminen, yhteisten tavoitteiden löytäminen sekä 

yhteisöllisen työskentelyn ja ongelmanratkaisun aloittaminen. Fyysisenä tavoitteena on sel-

vittää suunnittelemamme designin toimivuus käytännössä, sekä löytää mahdolliset kehitys-

kohteet. Ensimmäisen tutkimuskerran lopuksi aloitetut kaupungit viedään kuivumaan niille 

tarkoitetuille paikoille, oppaat kerätään talteen ja jokainen tutkittava täyttää itsearviointilo-

makkeen. 

 

Toinen design-sykli 

Toisen design-syklin (kuva 3) alussa oppilaat hakeutuvat omiin ryhmiinsä, kuuntelevat tun-

nin tavoitteet ja jatkavat työskentelyä siitä mihin jäivät ensimmäisen kerran jälkeen. Tunnin 

tavoitteena on laskea sivu 2 loppuun ja lisäksi tehdä sivu 3, jossa tehtävänä on värittää 100 

% ruudukosta tiettyjä prosenttimääriä, sekä hahmottaa rakentamaansa kaupunkia ja kirjata 

ylös rakennuksia joita tietyllä prosenttialueella on. Lisäksi ryhmän tulee jatkaa kaupungin 
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kokoamista siitä mihin ovat jääneet. Tunnin lopuksi oppilaat tuovat kaupungit kuivumaan ja 

rakennusoppaat säilöön tutkijoille. Lisäksi he täyttävät itsearviointilomakkeet. Toiselle tut-

kimuskerralle on asetettu tiedolliset, sosiaaliset sekä fyysiset tavoitteet. Tiedollisia tavoit-

teita toisella tutkimuskerralla ovat hyödyllisten lukujen hahmottaminen prosenttilaskennassa 

(liite 2, s.4), yhteisöllisten sanallisten ongelmanratkaisutehtävien ratkaiseminen ja sata pro-

senttia ylittävät laskut (liite 2, s.5). Sosiaalisina tavoitteina ovat tehtävien yhteisöllinen rat-

kaiseminen, sekä yhteisten ratkaisujen löytäminen rakennusprojektissa. Fyysisenä tavoit-

teena puolestaan on kaupungin rakennusprojektin toimivuuden testaaminen ja kehittäminen 

käytännössä. 

Kuva 3. Tämän tutkimuksen design-prosessin kuvaus  

 

Kolmas design-sykli 

Kolmannessa design-syklissä (kuva 3) jatketaan edelleen omissa ryhmissä rakentamista sekä 

lasketaan sanallisia ongelmanratkaisutehtäviä (liite 2, s.6-7). Tehtävät on tarkoitus suorittaa 

ryhmissä, kuten aikaisemminkin, ja saada samalla tarvittavaa tietoa rakennusoppaassa sijait-

sevalle matkaopas sivulle. Tehtävät tulee suorittaa järjestyksessä, sillä edellisten tehtävien 

vastauksia tarvitaan myöhemmissä tehtävissä. Jokainen tehtävä liittyy oppilaiden kaupun-

keihin ja he voivat vaikuttaa itse tässäkin tilanteessa muun muassa valuuttansa nimeen, sen 

arvoon, asukasluvun määrään ja muihin laskujen osa-alueisiin. Laskujen lisäksi ryhmien on 

tarkoitus viimeistellä kaupunkinsa niin, että seuraavalla kerralla rakennukset on mahdollista 

maalata. Lopuksi työt jätetään kuivumaan, ja rakennusoppaiden sekä itsearviointilomakkei-

den kanssa toimitaan aikaisempien tutkimuskertojen tapaan. Tunnin tiedollinen tavoite on 

sanallisten ongelmanratkaisutehtävien laskeminen yhden prosentin avulla (liite 2, s.7). Sosi-

aalisena tavoitteena on edelleen ryhmän kanssa yhdessä projektin suorittaminen, ja fyysisenä 

tavoitteena jatkamme designin testaamista ja kehittämistä käytäntöön sopivaksi. 
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Neljäs design-sykli 

Neljännessä design-syklissä (kuva 3), oppilaiden tehtävänä on saada projekti valmiiksi. Op-

pilaille annetaan ohjeita kaupungin maalaamista sekä kaupungin rakennusoppaan viimeiste-

lyä varten. Ryhmien tulee saada kaupunki täysin valmiiksi, sekä tarkastaa ryhmänsä tehtä-

vävihon sisältö ja täydentää puuttuvat tiedot. Tarvittaessa tutkijat ja luokan oma opettaja 

ohjaavat ja auttavat toiminnassa muiden tuntien tapaan. Viimeistelyjen jälkeen oppilaat kier-

tävät ryhmissä muiden kaupunkeihin tutustuen ja antaen palautetta rakennusoppaasta löyty-

välle palautesivulle (liite 2, s.8-9). Jokaisen ryhmän tutustuttua kaikkiin kaupunkeihin ke-

räämme viimeiset itsearviointilomakkeet ja lopetamme projektimme kiittäen yhteistyöstä ja 

antaen palautetta oppilaille. Myös oppilailla on mahdollisuus suulliseen palautteeseen. Tun-

nille on asetettu tiedollisena tavoitteena aikaisempien tuntien tapaan prosenttilaskujen osaa-

minen ja ongelmanratkaisutehtävien ymmärtäminen. Sosiaalisena tavoitteena voimme edel-

leen pitää onnistunutta ryhmätyöskentelyä niin laskujen, kuin rakentamisenkin osalta ja fyy-

sisenä tavoitteena on saada aikaan valmis ja toimiva oppimisympäristö. 

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksemme aineiston keruu toteutettiin yhteistyössä tutkimukseen osallistuvan luokan 

opettajan kanssa, sekä tiiviissä yhteistyössä kahden tutkijan kesken. Kuten kappaleessa 2.3 

”Design-tutkimus opetuksen kehittämismenetelmänä” mainitaan, tutkijoiden sekä luokan-

opettajan välinen yhteistyö on tärkeää design-tutkimusta toteutettaessa (Cobb ym., 2003). 

Luokan opettajalle toimitettiin tutkimuksen alussa kaikki materiaalit ja hän oli tietoinen tut-

kimuksemme rakenteesta, johon oli varattu aikaa 4x45min. Emme kuitenkaan ohjeistaneet 

opettajaa mitenkään tutkimuksesta tai hänen roolistaan tutkimuksen aikana ja hän toimikin 

tarvittaessa apuopettajana meidän lisäksi. Jokaisella tutkimuskerralla pidimme samat roolit, 

jolloin toinen meistä tutkijoista keskittyi pääosin opettajana toimimiseen ja toinen teki tar-

kempia havaintoja. Koko luokkahuoneen kattava videokuva ja muu kerätty materiaali olivat 

varmistamassa havaintojen todenmukaisuutta silloin, kun kumpikin tutkija analysoi aineis-

toa tutkimuskertojen jälkeen.  

Tutkimusaineistomme koostui kaupungin rakennusoppaista (liite 2), videoiduista tutkimus-

kerroista, tutkimustilanteessa otetuista valokuvista (liite 5), oppilaiden rakentamista tuotok-
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sista, sekä tutkittavien täyttämistä itsearviointilomakkeista (liite 4). Havainnot kerättiin jo-

kaisella tutkimuskerralla vapaamuotoiseen havainnointilomakkeeseen (liite 6). Havainnot 

tehtiin vapaamuotoisina kolmen pääotsikon alle, joita olivat: 1)fyysinen-, 2) sosiaalinen- ja 

3) tiedollinen taso. Tällainen jaottelu on relevantti suunniteltaessa ja toteutettaessa oppimis-

ympäristöä (Goodyear & Dimitris, 2013; Eteläpelto & Tynjälä, 1999). Näillä otsikoilla py-

rimme myös ohjaamaan omaa havaintojemme tekemistä niin, että keräisimme vastauksia 

mahdollisimman suoraan tutkimuskysymyksiimme.  

Fyysiset havainnot tehtiin jokaisella tutkimuskerralla pitäen silmällä muun muassa tunnin 

aikataulutusta ja materiaalien toimivuutta, ja muita oppimisympäristön ergonomiaan liitty-

viä seikkoja. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja havainnoitiin jokaisella tutkimuskerralla 

ryhmätyöskentelyn aikana. Oppilaat kommunikoivat keskenään ja sopivat työnjaosta, sekä 

kyselivät toistensa mielipiteitä. Puhetyyli, eleet ja toiminta kertoivat ryhmän toimivuudesta. 

Tutkijoiden rooli on seurata ryhmien toimintaa ja auttaa tarvittaessa, eli toimia osallistuvina 

havainnoijina, jolloin yhteistyö oli aktiivista tutkittavien kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2013). 

Tiedollisen tason havaintojen keruu tapahtui havainnoimalla tunnin haastavuutta avun tar-

vetta ja työn etenemistä seuraten. Havaintojen lisäksi oppilaiden täyttämät itsearviointilo-

makkeet toimivat tärkeinä mittareina kaikilla kolmella tasolla. Kappaleessa 4.3 ”Aineiston 

analyysi” on eritelty tarkemmin mihin tutkimuskysymykseen kullakin itsearviointilomak-

keen kohdalla pyrittiin saamaan vastauksia. 

Keräsimme monenlaista aineistoa varmistaaksemme oppimisympäristön kokonaisvaltaisen 

ja luotettavan havainnoinnin syklien välillä. Tämä on tärkeää design-tutkimuksen onnistu-

misen kannalta (Cobb ym., 2003).  Erilaiset aineistot muodostivat keskenään aineiston tri-

angulaation, jossa aineistot täydensivät toinen toistaan.  

Triangulaatio voi ilmetä neljällä eri tavalla: 1) Tutkimuksessa yhdistellään erilaisia aineis-

toja keskenään 2) Samaa ilmiötä tutkii monta tutkijaa 3) Tutkimustietoa tulkitaan erilaisilla 

teorioilla 4) Tutkimuksessa risteävät erilaiset aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmät. 

(Eskola & Suoranta, 2008.) Tässä tutkimuksessa triangulaatio muodostuu pääasiassa tutki-

musaineistojen monipuolisesta keräämisestä ja yhdistelemisestä sekä kahden tutkijan osal-

listumisesta saman ilmiön tutkimiseen. 
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Emme kokeneet tarpeelliseksi tarkentaa havainnointilomakettamme, tai muutenkaan muut-

taa aineistonkeruutapojemme syklien edetessä. Aineistonkeruutapojen muuttaminen olisi ol-

lut tarvittaessa mahdollista design-tutkimuksen aikana (Van den Akker, 2006). Havainnoin-

tia varten jakamamme kategoriat vastasivat suoraan tutkimuskysymyksiimme, mutta ne ei-

vät silti kuitenkaan olleet täydelliset. Toisinaan havaintoja tehdessä havainnointilomakkeen 

kategorioiden rajat hämärtyivät ja huomasimme, että oppimisympäristömme toimivuuden 

kannalta näkökulmat vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa, eikä niiden erottelu ollut aina itsestään 

selvää. Esimerkiksi ryhmädynamiikka vaikutti oppilaiden ongelmanratkaisukykyyn, mikä 

vaikutti suoraan tiedollisten tavoitteiden toteutumiseen. Vaikka näkökulmien välinen ero ei 

aina ollut selvää, aineistomme antoi meille silti monipuolista tietoa oppimisympäristömme 

kokonaisvaltaisesta toiminnasta sekä sen kehitystarpeista seuraavia syklejä varten.  

 

4.3 Aineiston analyysi 

Design-tutkimuksessa oleellista on teorian ja käytännön testaaminen ja kehittäminen toimi-

vaksi designiksi, tässä tutkimuksessa oppimisympäristöksi. Päätavoitteena analyysissä on 

saada liitettyä design-kokeilu osaksi teoreettista kontekstia (Cobb ym., 2003). Tässä tutki-

muksessa kaupungin rakennusprojekti toimii design-kokeiluna toiminnallista- ja yhteisöl-

listä ongelmanratkaisua kehittävänä ainerajoja rikkovana matemaattisena oppimisympäris-

tönä. 

Analysoimme tutkimuksessa keräämäämme aineistoa design-tutkimukselle ominaisella ret-

rospektiivisellä lähestymistavalla. Retrospektiivisellä analyysillä tarkoitetaan jälkeenpäin tai 

takautuvasti tapahtuvaa aineiston analyysia.  Analysoimme jokaisen syklin päätteeksi ha-

vaintojamme sekä itsearviointilomakkeita ja listasimme huomaamamme kehityskohteet. 

Syklien välisten retrospektiivisten analyysien tavoitteena on muodostaa selkeä runko ja vii-

tekehys designin muutosten tarkastelulle, mikä mahdollistaa myöhemmin toteutettujen de-

sign-kokeilujen tulosten ennakoinnin (Cobb ym., 2003). 

Kokonaisuudessaan aineistomme muodostui kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta aineis-

tosta. Kvalitatiivien aineisto koostui tässä tapauksessa havainnointi- ja videomateriaalista, 



26  

 

  

itsearviointilomakkeen vapaista kommenteista sekä oppilaiden täyttämistä kaupungin raken-

nusoppaista. Kvantitatiivinen aineisto puolestaan muodostui oppilaiden täyttämistä itsearvi-

ointilomakkeista. 

Tutkimuskysymykset muotoutuivat valittujen näkökulmien perusteella, jotka ovat fyysinen, 

tiedollinen ja sosiaalinen. Näkökulmat valikoituivat teoreettisessa viitekehyksessä esitetty-

jen aikaisempien tutkimusten pohjalta designin suunnitteluvaiheessa. Analysoimme havain-

nointimateriaalia havainnointilomakkeen (liite 6) pohjalta, johon oli koottu kysymyksiä tar-

kastelemaan suunnittelemaamme ja toteuttamaamme oppimisympäristöä kaikista kolmesta 

näkökulmasta. Havaintomateriaali muodostui olennaiseksi designin kehittämisen, mutta 

myös tutkimuksen kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta. Otimme aineistosta myös suoria 

lainauksia tuloksiin. 

Toinen tärkeä laadullinen materiaali oli kaupungin rakennusoppaat (liite 2). Tätä materiaalia 

analysoimme myös kaikista kolmesta näkökulmasta, mutta erityisen tärkeäksi aineisto nousi 

tiedollista näkökulmaa tarkasteltaessa. Analysoimme oppilaiden laskutoimituksia ja vas-

tauksia, joita he olivat saaneet. Tällä tavalla saimme tietoa miten oppilaat olivat pystyneet 

vastaamaan tunnin matemaattisiin tavoitteisiin. Fyysisen designin kannalta pystyimme nä-

kemään oliko rakennusoppaan tehtävänannoissa, tehtävien ajoituksissa, määrässä ja vaikeus-

tasossa parannettavaa. Lomakkeet toimivat tukena myös designin sosiaalista näkökulmaa 

tarkastellessa, sillä osittain myös niiden pohjalta näki olivatko ryhmät tehneet yhteistyötä 

laskiessaan.  Videomateriaali ja kyselylomakkeiden vapaat kommentit jäivät lopulta havain-

nointimateriaalin ja kaupungin rakennusoppaiden rinnalla pienempään rooliin. Aineiston uu-

delleen valikoituminen onkin osa tutkimusprosessia Design-tutkimuksessa. 

Videomateriaalin keräämisen alkuperäinen tarkoitus oli muistimme tukeminen siltä varalta, 

että kokisimme vaikeaksi palata syklien analysointiin muun materiaalin pohjalta. Koimme 

kuitenkin tärkeäksi tallentaa aineistoa, sillä Hoadleyn, 2004 mukaan onnistunut ja tarkka 

aineiston keruu ja tulkinta ovat tutkimuksen täsmällisyyden ydin. Myös Cobb ym., 2003 

korostaa systemaattisen analyysin laajojen pitkittäisten data-aineistojen keskeistä roolia luo-

tettavien tulosten saamisessa. Videomateriaalin käyttö jäi tutkimuksessamme vähäiseksi 

mahdollisesti siitä syystä, että jokaisella tutkimuskerralla toinen tutkija pystyi kokonaisval-

taisesti keskittymään havainnointiin. Myös tuntia ohjanneella tutkijalla jäi aikaa yksityis-

kohtaisten havaintojen tekemiselle, sillä tutkimuskertojen toiminta oli oppilaslähtöistä. Ha-

lusimme myös liittää itsearviointilomakkeisiin tilaa oppilaiden omille kommenteille, mutta 
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vapaat kommentit jäivät kuitenkin hyvin vähäisiksi, ja sen vuoksi niillä ei ollut suurta pai-

noarvoa aineistossamme. 

Taulukointi tapahtui itsearviointilomakkeiden pohjalta (liite 4), jossa oli 10 kysymystä. Ky-

symykset, jotka on kuvattu taulukossa 1., suunniteltiin vastaamaan teoreettisesti sekä peda-

gogisesti kiinnostavia näkökulmia. Valitsimme Likert-asteikon mittaamaan kvantitatiivista 

aineistoamme, sillä uskoimme sen olevan lapsille mahdollisesti ennalta tuttu sekä yksinker-

tainen arviointimenetelmä. Käytimme hymynaamoja ilmaisemaan vastausvaihtoehtoja, sillä 

ajattelimme niiden olevan helppoja tulkita. Hymynaamojen yläpuolella (liite 4) oli lisäksi 

selvitys siitä, mitä hymynaamat tarkoittivat. Jälkikäteen tuloksia analysoidessamme huoma-

simme, että esimerkiksi itsearviointilomakkeen kohdassa: “Koin tunnin vaikeaksi”, hy-

mynaamat ovat saattaneet olla harhaanjohtavia, jos niiden selityksiä ei oltu luettu huolella. 

Tätä kysymystä tuki kuitenkin myös seuraava kohta: “Koin tunnin helpoksi”, missä hy-

mynaamojen tulkinta oli kenties itsestäänselvempää. 

Koska tutkimuksemme näkökulmaksi muotoutuivat fyysinen, tiedollinen ja sosiaalinen, jo-

kainen kyselylomakkeen kysymys ei vastannut suoraan tutkimuskysymyksiimme. Taulu-

kossa 1. “Itsearviointilomakkeiden kysymysten jaottelu”, “muu”-sarakkeessa olevat kysy-

mykset 1 ja 2 vastaavat kuitenkin designin kiinnostavuuteen ja oppilaiden kokemaan haus-

kuuteen, jota pidimme pedagogisesta näkökulmasta tärkeänä. Myös kysymys 9 on luokiteltu 

sarakkeeseen “muu”, sillä se ei loppujen lopuksi osoittautunut oleelliseksi tiedoksi tutkimuk-

sen kannalta. Vaikka itsearvioinnin kysymyksistä 3 sijoittuivat valitsemiemme näkökulmien 

ulkopuolelle, analysoimme nekin saadaksemme itsellemme lisätietoa suunnittelua varten. 

Hoadleyn (2004) mukaan design-tutkimuksen tuloksia tulkitaan suunnitellun designin li-

säksi myös ihmisen mielen, historian, kokemusten ja paikallisen asiayhteyden välisenä vuo-

rovaikutuksena. 

 

 

 

 



28  

 

  

Kuva 4. Itsearviointilomakkeiden kysymysten jaottelu näkökulmittain. 

ITSEARVIOINNIN KYSYMYKSET FYYSI-

NEN 
TIEDOLLI-

NEN 
SOSIAALI-

NEN 
MUU 

1. 1. Koin tunnin kiinnostavaksi 
   

X 

2. 2. Koin tunnin hauskaksi 
   

X 

3. 3. Koin tunnin vaikeaksi 
 

X 
  

4. 4.  Koin tunnin helpoksi 
 

X 
  

5. 5.  Autoin muita oppilaita X 
   

    6. Sain apua muilta oppilailta X 
   

7. 7. Tarvitsin opettajan apua 
   

X 

8. 8. Osaan tunnilla käytetyt laskutavat 
 

X 
  

9. 9.  Ryhmämme yhteistyö oli onnistunutta 
  

X 
 

1 10. Työskentelitkö mieluummin yhdessä vai yk-

sin? 

  
X 

 

Itsearviointilomakkeiden tulokset taulukoitiin Excel-ohjelmaa käyttäen aluksi yksilötasolla, 

jolloin jokaisen syklin jälkeen näimme, kuinka moni oppilas oli mitäkin mieltä. Vaihdoimme 

kuitenkin taulukointitapaa, sillä tulosten kannalta oli kiinnostavampaa nähdä ryhmäkohtaisia 

vastauksia. Muutimme vastaukset prosenteiksi, jolloin taulukoita oli selkeämpi lukea. Tu-

loksia tulkitessamme käytimme kuitenkin apuna myös ensimmäisiä taulukoitamme tarkem-

paa vertailua varten. Jokaisen syklin jälkeen teimme välianalyysin, jota hyödynsimme seu-

raavien syklien kehittämisessä. Valitsimme tutkimuskohteeksemme ryhmät, emmekä yksi-

löitä, sillä tutkimuksessamme oleellista oli toimiva yhteistyö, sekä yhteisöllinen ongelman-

ratkaisu. Yksilöitä vertailtaessa tulokset eivät olisi tukeneet valitsemaamme sosiaalista nä-

kökulmaa. Tarkempia tuloksia saadaksemme, olisimme voineet lopuksi haastatella jollain-

tapaa erottunutta ryhmää, mutta koska metodologian ydin on toimivan oppimisympäristön 

toteuttaminen teoreettisessa viitekehyksessä, yksittäinen haastattelu ei olisi vastannut tutki-

muksemme tavoitteeseen. 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tarkasteltaessa tutkimuksemme luotettavuutta, parantavana tekijänä voidaan pitää sitä, että 

tutkimus toteutettiin kahden tutkijan ja tutkittavan luokan opettajan yhteistyönä. Yhteistut-
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kijuus toteutui koko tutkimuksen ajan havaintojen teon, tulosten laskennan ja kirjoituspro-

sessin osalta. Luokanopettajan mukanaolo loi sillan koulukulttuuriin ja luokan oppilaisiin, 

mikä auttoi meitä tutkijoita ymmärtämään tutkimuskohteemme toimintaa.  

Yhteistutkijuus heikentää tutkijan vääristyneen ja subjektiivisen päättelyn todennäköisyyttä. 

Tässä tutkimuksessa havainnoista keskusteltiin aina kriittisesti kahden tutkijan kesken. 

Vaikka tutkijoita olikin kaksi, tutkijoiden omat mielenkiinnon kohteet ja arvomaailma vai-

kuttivat väistämättä tutkimuksen tekemiseen ja tulosten tulkintaan. Tutkija on tutkimuksen 

keskeinen tutkimusväline, jotka suorittavaa pääosin niin tutkimuksen toteuttamisen kuin tu-

losten tarkastelun (Eskola & Suoranta, 1998). 

Tutkimuksemme monipuolista aineistoa, joka koostui havainnoista, kyselylomakkeista, kau-

pungin rakennusoppaista, kuvista ja videomateriaalista, voidaan pitää tutkimuksen luotetta-

vuutta parantavana tekijänä. Triangulaatio lisää tutkimuksen moniulotteisuutta, ja näin ollen 

myös parantaa sen luotettavuutta (Metsämuuronen, 2003, Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & 

Saari, 1994). Triangulaation onnistuneisuus näkyi tutkimuksessamme siten, että epäilles-

sämme esimerkiksi jotain kyselylomakkeista saamaamme tulosta, pystyimme tarkistamaan 

tilanteen muista keräämistämme materiaaleista. Koimme, että kaikki keräämämme materi-

aali oli tutkimuksemme onnistuneisuuden kannalta arvokasta. Videomateriaali, joka oli alun 

perin tarkoitettu muistimme tueksi, jäi lopulta kuitenkin melko tarpeettomaksi. Uskomme 

sen johtuvan siitä, että onnistuimme keräämään oppituntien aikana riittävän tarkkoja havain-

toja kirjaamalla ja valokuvaamalla. Design-tutkimuksessa aineistojen roolit saavat muuttua 

tutkimuksen edetessä (Van den Akker, 2006).  

Suhtaudumme kriittisesti tuloksiin kaupungin rakennusprojektin mielekkyydestä, koska tie-

dostamme, että mikä tahansa rutiineja rikkova muutos on aluksi jännittävää muutoksen it-

sensä vuoksi. Havaintojemme pohjalta voimme olettaa, että innostus jonka näimme, oli ai-

toa. Ehkä näin toiminnallinen opetus ei soveltuisi jatkuvasti käytettäväksi, mutta sen hyö-

dyntäminen opetuksessa varmasti virkistää kouluarkea. Tulosten luotettavuuden riskinä on 

myös se, että oppilaat saattoivat ymmärtää kyselylomakkeista jotain väärin tai halusivat mie-

livaltaisesti laittaa tietynlaisia tuloksia. Yritimme kuitenkin minimoida tähän johtavia teki-

jöitä parhaamme mukaan korostamalla lomakkeiden nimettömyyttä ja rehellisten vastausten 

tärkeyttä. Pyrimme luomaan kyselylomakkeesta helppolukuisen ja ymmärrettävän Likert -

asteikon, hymynaamojen ja kuvien selitysten avulla. Kysymyksissä ei myöskään käytetty 
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vaikeita sanoja eikä ilmaisuja. Pyrimme suunnittelemaan kysymykset niin, etteivät ne joh-

dattele vastaajia mihinkään tietynlaiseen vastaukseen. Kannustimme oppilaita myös kysy-

mään jos lomakkeissa oli epäselvyyksiä. Lisäksi mahdollistimme vapaat kommentit niille 

varattuun laatikkoon, mutta kommentit jäivät erittäin vähäisiksi. Saimme vapaamuotoiseen 

kommenttilaatikkoon ainoastaan muutamia positiivisia palautteita. Lomakkeita analysoides-

samme mahdolliseksi luotettavuusongelmaksi nousi vaihteleva vastaajamäärä, jolloin yksit-

täisen vastauksen painoarvo oli muuttuva. Emme kuitenkaan kokeneet sen vaikuttaneen huo-

mattavasti saamiimme tuloksiin, sillä vaihtelut olivat pieniä. Myös kaiken kaikkiaan tutki-

muksemme otanta oli melko pieni (n=23). Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei 

kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 2008).   

Tutkimuksen aineisto kerättiin täysin luottamuksellisiin käyttötarkoituksiin, jolloin aineistoa 

ovat käsitelleet ainoastaan tutkimukseen osallistuneet tutkijat. Ennen tutkimuksen toteutta-

mista veimme koululle tutkimuslupalomakkeet (liite 1). Video- ja kuva-aineistoa kerätes-

sämme pyrimme kuvaamaan lähikuvassa vain oppilaiden työskentelyä ja tuotoksia kasvojen 

sijaan. Kysyimme myös oppilailta kuvausluvan ennen jokaista tuntia. Onneksemme oppilaat 

tottuivat nopeasti kameraan, eikä se tuntunut häiritsevän kenenkään työskentelyä. Myös ky-

selylomakkeet kerättiin nimettöminä. Tutkimuseettisistä syistä emme mainitse tutkimukses-

samme myöskään tutkimukseen osallistuneen luokan tarkempia tietoa. Meille tutkijoille oli 

alusta asti tärkeää, ettei projekti olisi oppilaiden kannalta hyödytön, vaan voisimme tarjota 

heille matematiikan oppimista edistävän oppimiskokemuksen. 
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5 TULOKSET 

Tutkimuksemme tavoitteena oli kehittää toimiva oppimisympäristö ja tutkia sen soveltu-

vuutta matematiikan opetukseen. Tutkimustavoite jakautuu kolmeen alla esiteltyyn tutki-

muskysymykseen: 1) Kuinka suunnitella ja toteuttaa prosenttilaskua tukeva oppimisympä-

ristö? 2) Kuinka toiminnallinen matematiikka tukee prosenttilaskun oppimista tässä konteks-

tissa? ja 3) Kuinka toteuttamamme kaupungin rakennusprojekti tuki yhteisöllistä ongelman-

ratkaisua? Nämä muodostavat tämän tulososan rungon. Pureudumme design-tutkimuk-

semme jokaiseen neljään sykliin. Tutkimuksemme näkökulmina olivat fyysinen, tiedollinen 

ja sosiaalinen. Fyysinen näkökulma tarkoittaa tässä kaupungin rakennusprojektissa oppimis-

ympäristön konkreettista toimivuutta, johon olemme vaikuttaneet designimme kautta. Ai-

neistona keräämämme tehtävävihot antoivat suoraa tietoa oppilaiden matemaattisesta osaa-

misesta. Sosiaalinen näkökulma tarkoittaa yhteisöllisen oppimisen toteutumista, johon 

saimme vastauksia havainnoimalla, videoimalla sekä analysoimalla itsearviointilomakkeita. 

Tiedollinen näkökulma tutkimuksessamme tarkoittaa suunniteltua matemaattista sisältöä. 

Tietoa tiedollisten tavoitteiden toteutumisesta keräsimme pääasiassa kaupungin rakennusop-

paista ja itsearviointilomakkeista. 

Jokaiseen design-sykliin on koottu kehityskohteita tutkimistamme näkökulmista. Kehitys-

kohteet valikoituivat pedagogisista, sekä tutkimuksellisista syistä, jolloin design-tutkimuk-

selle ominainen tutkimuksen kulku toteutui. Tutkimusongelmien tarkka määrittely hahmot-

tui selvemmin kehityskohteiden havainnoinnin myötä. 

5.1 Kuinka suunnitella ja toteuttaa prosenttilaskua tukeva oppimisympäristö? 

Fyysisen oppimisympäristön luominen alkoi kaupungin rakennusprojektin- ja tutkimusker-

tojen suunnittelulla, joka toimi tässä tutkimuksessa designin pohjana. Aiheesta on kerrottu 

tarkemmin kappaleissa ”2.2 Toiminnalliseen ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun tähtää-

vän matemaattisen oppimisympäristön suunnittelu” ja ”4.1 Tutkimuksen toteutus”. Toteute-

tun kaupungin rakennusprojektin tulokset esitetään tutkimuksen kannalta oleellisten kehi-

tyskohteiden näkökulmista. Tutkimuksessa saadut tulokset vastaavat tutkimuskysymykseen 

teoreettisen viitekehyksen ja design-tutkimuksen metodologian pohjalta.  
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5.1.1 Ensimmäinen design-sykli—Oppimisympäristön fyysinen toteutus ja jatkokehittely 

Ensimmäinen tutkimuskerta toteutettiin 21.3.2016, 5-luokalle. Tutkimuskerralla tutkittavia 

oli paikalla 23. Ryhmät joita käytimme, olivat etukäteen arvottuja, joten ne olivat sattuman-

varaiset 3-4 hengen sekaryhmät. Ryhmiä muodostui kuusi. Aloitimme tunnin jakamalla oh-

jeet ja etenemällä tuntisuunnitelmamme mukaan. Jokaiselle ryhmälle jaettiin oma kaupungin 

rakennusopas, jonka täyttäminen aloitettiin selaamalla oppaassa olevat tehtävät läpi ja sopi-

malla omalle ryhmälle/kaupungille nimi. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli muuntaa murtolukuja prosenteiksi ja desimaaleiksi, sekä toisin 

päin. Sivun alussa olevan kehyskertomuksen jälkeen oppaassa (liite 2) oli opetuslaatikko, 

josta sai apua alla oleviin tehtäviin. Muunnostehtäviä oli 8 ja lisäksi oppilaat keksivät 4-8 

omaa muunnoslaskua. Määrä valikoitui ryhmän tason mukaan. Omien kohteiden jälkeen op-

paassa oli kaksi haastavampaa ongelmanratkaisutehtävää, jossa ryhmien tuli selvittää pal-

jonko kaupungista on edelleen aavikkoa. Jokaisella ryhmällä oli yksi yhteinen kaupungin 

rakennusopas, jonne oppilaiden oli tarkoitus laskea yhdessä tai vuorotellen laskuja. Ensim-

mäiset muunnostehtävät laskettiin yksitellen, mutta omissa laskuissa yhdessä suunnittelu ko-

rostui. 

Täyttämiemme havainnointilomakkeiden (liite 6) ja videomateriaalin pohjalta voimme to-

deta oppilaiden innostuneen laskujen yhteyteen liitetyistä rakennustehtävistä. Tunnilla kuu-

lui erilaisia innostuneita kommentteja kuten; “Vitsi tää on hauskaa”. Ryhmät myös huomioi-

vat kaupungin kokonaiskuvan omia rakennuksia suunnitellessaan. Tehtävien jälkeen oppi-

laat pääsivät rakentamaan kaupunkejaan taikataikinasta ja muista askartelumateriaaleista, 

joita luokasta löytyi. Taikataikinaa oli varattu kaksi pakastepussillista jokaista ryhmää koh-

den, mutta se oli liian vähän. 

Oppilaiden autonomia, eli itsemääräämisoikeus pyrittiin säilyttämään antamalla oppilaille 

mahdollisuus jakaa tehtävät itse ryhmänsä kesken, sekä suunnitella omia rakennelmiaan. 

Rakentaminen taikinasta koettiin kiinnostavaksi ja osa oppilaista myös maistoi taikinaa. 

Joukkoon mahtui myös lapsia, joita taikinan koostumus ei miellyttänyt. Se ei koitunut on-

gelmaksi ryhmätyössä, sillä töitä jaettiin niin, että ne joita taikina ei miellyttänyt, saivat käyt-

tää muita materiaaleja. Kuitenkin havaintojen ja itsearvioinnin perusteella suurin osa koki 

rakentamisen hauskaksi. Oppilaat ymmärsivät myös muiden materiaalien käytön merkityk-

sen, jolloin kokonaisuudesta saatiin mahdollisimman moniulotteinen. 
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Jokainen ryhmä toimi pääsääntöisesti aktiivisesti ja kaikki ryhmät pääsivät rakentamaan en-

simmäisen tutkimuskerran aikana. Tunti toimi hyvin oppilaslähtöisesti ja jokainen ryhmä 

keskittyi omaan kaupunkiinsa ilman suurempia epäselvyyksiä. Tunnin ohjeet ja tavoitteet 

(liite 3) heijastettiin taululle, jolloin jokainen ryhmä pystyi tarkistamaan tietoja tarvittaessa. 

Oppilaat eivät tarvinneet opettajan apua jatkuvasti, mutta joillekin ryhmille alkuun pääse-

miseksi apu oli tarpeen.  Tunnin päätteeksi oppilaat toivat aloittamansa kaupungit pitkän-

pöydän alle lattialle säilöön seuraavan päivän tuntia varten ja siivosivat ryhmiensä aiheutta-

mat sotkut. 

Fyysiseen toteutukseen liittyen kehitysideoiksi nousivat seuraavat kohdat:  

1. Ryhmiä jaettaessa eriyttäminen olisi mahdollista. Luomamme sekaryhmät toimivat 

tällä kertaa, mutta luokan ollessa tutumpi ryhmistä olisi mahdollista jakaa halutes-

saan tasavertaisempia. 

2. Suunnittelemamme rakennusalusta oli liian suuri pinta-alaltaan (50cm x 50cm), josta 

johtuen taikataikinaa oli liian vähän ryhmiä kohden. Taikinaa olisi saanut olla vähin-

tään tuplamäärä, ellei alustasta tehdä pienempää. Lisäksi materiaalien kiinnitykseen 

tulisi olla sinitarraa, tai teippiä pahvien ja muiden askartelumateriaalien kiinnittä-

miseksi alustaan. 

3. Kaupungin rakennusopas ei pysynyt jokaisella ryhmällä toiminnassa enää mukana 

rakentamisen alettua, joten jatkossa on tärkeää painottaa oppaan tärkeyttä ja tarpeel-

lisuutta rakentamisen tukena. 

4. Ohjeita tulisi käydä läpi tarkemmin tunnin alussa, sillä nyt laskut jäivät osalla hieman 

sivuun rakentelun ohella. 

5. Tuntisuunnitelmaamme oli suunniteltu liikaa tehtäviä yhdelle tunnille, mikä aiheutti 

turhaa kiirettä ja kaikki ryhmät eivät päässeet asettamiimme tavoitteisiin.  

5.1.2 Toinen design-sykli—Oppimisympäristön fyysinen toteutus ja jatkokehittely 

Tutkimuksessamme ensimmäisen design-syklin tulokset toimivat pohjana toisessa design-

syklissä. Ensimmäisessä syklissä tarpeelliseksi havaitut fyysisen oppimisympäristön kehitys 

ideat toimivat havainnointipohjana tässäkin syklissä. Toinen design-sykli koostui ensimmäi-

sen syklin jatkokehittelystä. 
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Toinen tutkimuskerta toteutettiin 22.3.2016 samassa 5. luokassa, kuin ensimmäinenkin de-

sign-sykli. Oppilaita oli paikalla 20. Ennen oppilaiden saapumista luokkaan laitoimme ka-

merat valmiiksi.  Tunnin alussa oppilaat hakeutuvat omiin ryhmiinsä, kuuntelivat ohjeet ja 

tunnin tavoitteet (liite 3), sekä jatkoivat työskentelyä siitä mihin olivat jääneet ensimmäisen 

tutkimuskerran lopuksi. Ohjeistimme oppilaita lukemaan rakennusopasta eteenpäin, ennen 

kaupungin hakemista pöydille. Lisäksi kävimme tarkasti läpi tunnin tavoitteet heijastamalla 

ohjeet seinälle ja alleviivaamalla tärkeimmät kohdat. Tunnin tavoitteena on laskea sivu 2 

loppuun ja lisäksi tehdä sivu 3, jossa tehtävänä oli värittää 100 %:n ruudukosta annettuja 

prosenttimääriä, sekä hahmottaa rakentamaansa kaupunkia ja kirjata ylös rakennuksia, joita 

annetulla prosenttialueella oli. Lisäksi ryhmän tuli jatkaa kaupungin kokoamista siitä mihin 

ovat jääneet. Asia, johon emme olleet varautuneet, mutta johon oli syytä puuttua, oli kes-

keneräisten kaupunkien rikkoutuminen. Emme saaneet selvyyttä oliko teko vahinko vai ta-

hallinen. Pyrimme puuttumaan tilanteeseen kartoittamalla oliko kenelläkään tietoa tekijöistä, 

mutta oppilaat totesivat syyn olevan muiden luokkien oppilaiden.  Muistutimme kuitenkin 

varovaisuudesta jatkoa ajatellen. Muuten työt olivat säilyneet moitteettomasti yön yli ja tai-

kina oli kovettunut varsinkin ulkopuolelta hyvin. Liian korkeat ja paksut rakennelmat olivat 

kuitenkin vielä kosteita. 

Ryhmät etenivät tehtävissä niin rakentamisen, kuin laskujenkin osalta. Emme puuttuneet 

erityisemmin ryhmien toimintaan, sillä jokainen ryhmä tuntui tietävän mitä tuli tehdä. Op-

pilaat olivat edelleen rakentelusta kiinnostuneita ja jokaiselle, myös niille joita taikataikina 

ei miellyttänyt, löytyi materiaaleja, kuten pahveja ja tikkuja. Edellisen syklin kehityskoh-

teena listattu kiinnitysmateriaalin puuttuminen korvattiin tällä kertaa sinitarralla, joka hel-

potti toimintaa huomattavasti. Joillekin oppilaille rakentamisesta tuntui tulevan pääasia, jol-

loin kaupungin matemaattinen tarkoitus meinasi unohtua.  “Tarviiko näiden teiden olla koko 

ruudun levysiä, ku nää on paremman näkösiä näin.” Oppilaat ohjasivat välillä toisiaan täl-

laisissa tilanteissa. Tunnin lopuksi oppilaat toivat kaupunkinsa kuivumaan sovitun pöydän 

alle, rakennusoppaat säilöön tutkijoille ja täyttivät tuttuun tapaan itsearviointilomakkeet. 

Fyysiseen toteutukseen liittyen toisella tutkimuskerralla kehitysideoiksi nousivat seuraavat 

kohdat: 

1. Vaikka kiristimmekin tahtia ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen ja kävimme tavoit-

teet selkeästi läpi, oppilaat eivät pysyneet suunnittelemassamme aikataulussa. Koska 
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listaamme kehitysideoita, pidämme aikataulun muuttamista tärkeänä havaintona. 

Oppilaille tulisi antaa enemmän aikaa projektin suorittamiseen. 

2. Opettajan kanssa keskustellessamme totesimme tunnin sujuneen konfliktitta ja jokai-

sen osallistuneen aktiivisesti rakentamiseen ja muuhun oheistoimintaan. Laskut eivät 

kuitenkaan tälläkään kertaa jakautuneet tasan oppilaiden kesken. Tästä johtuen oli 

kehitettävä jokin ratkaisu seuraavalle tutkimuskerralle. Numeroimme monisteiden 

laskut niin, että ryhmäläiset jakoivat jokaiselle numeron 1-4 ja laskivat aina omaa 

numeroaan vastaavan laskun. 

3. Projektin uudelleen toteutusta ajatellen olisi syytä pohtia myös sitä, kannattaisiko 

jokaiselle ryhmäläiselle antaa oma kaupungin rakennusopas. Tässä projektissa jokai-

sella ryhmällä oli yksi opas, jota täytettiin yhdessä. Päädyimme tähän ratkaisuun var-

mistaaksemme yhteistyön, mutta oppimisen kannalta laskut voisi antaa jokaiselle, tai 

ainakin heijastaa kaikkien nähtäville. Tämä jää toteuttajan päätettäväksi. 

5.1.3 Kolmas design-sykli—Oppimisympäristön fyysinen toteutus ja jatkokehittely 

Toisessa design-syklissä tehdyt havainnot toimivat kolmannen syklin pohjana. Kolmas de-

sign-sykli koostuu toisen syklin jatkokehittelystä, jolloin design etenee loogisesti kohti toi-

mivaa matemaattista oppimisympäristöä. Toimiiko Ensimmäisen ja toisen design-syklin ai-

kana kehitetty design käytännössä? 

Kolmas tutkimuskerta toteutettiin samassa luokassa, kuin kaksi edellistäkin tutkimuskertaa. 

Oppilaita oli paikalla 21. Aloitimme kolmannen tutkimuskertamme aiemmissa parannuseh-

dotuksissa mainittuja muutoksia noudattaen. Oppilailla oli heti tunnin alussa kiinnostus kau-

punkeihin, joten meidän tuli korostaa, että kaupungin kanssa pääsee työskentelemään vasta 

sen jälkeen kun vastuutehtävät oli laskettu. Kaupunkeja ei saanut hakea säilytyspaikasta en-

nen kuin tehtävät oli tehty. Ryhmät saivat itsenäisesti päättää, mitkä heidän ryhmän sisäiset 

vastuunumerot tehtäviä varten olivat. Ikäväksemme huomasimme myös, että kaupunkeja oli 

käyty taas hieman sabotoimassa, ilmeisesti jonkun toisen luokan toimesta. Tämä vaikutti 

oppilaiden motivaatioon: “Tää nyt vaikuttaa mun rakennusmotivaatioon”, “kyllä tässä mo-

tivaatio laskee, kun aina säretään”. Vakuutimme oppilaille, että vahingot pystytään korjaa-

maan, jolloin oppilaat kuuntelivat ohjeet ja ryhtyivät toimintaan paremmilla mielillä. Särky-

neistä kohdista ei koitunut suurempia ongelmia ja oppilaat tuumasivatkin, että pieni kuluma 

ja rappeuma kuuluu kaupunkeihin. 
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Kyseisellä tutkimuskerralla jatkettiin ryhmätöitä siitä, mihin oli jääty. Jokainen ryhmä haki 

ohjeiden ja tavoitteiden läpi käymisen jälkeen omat työnsä ja tutkijat jakoivat rakennusop-

paat, samalla tarkastaen, että jokainen ryhmä tiesi mitä tuli tehdä seuraavaksi. Työskentely 

tapahtui edelleen omissa ryhmissä rakentaen sekä sanallisia ongelmanratkaisutehtäviä rat-

koen. Tehtävät suoritettiin yhdessä ryhmänsä kanssa, kuten aikaisemminkin ja samalla saa-

tiin tarvittavaa tietoa rakennusoppaassa sijaitsevalle matkaopas sivulle. Ohjeistimme, että 

tehtävät tulee suorittaa järjestyksessä, sillä edellisten tehtävien vastauksia tarvittiin myöhem-

missä tehtävissä. Tehtävät osoittautuivat melko haasteellisiksi ohjelaatikoista huolimatta ja 

saimme olla ryhmien apuna lähes koko tutkimuskerran. Tutkijoiden lisäksi luokan opettaja 

toimi apuna tällä tunnilla. Jokainen tehtävä liittyi oppilaiden kaupunkeihin ja he saivat vai-

kuttaa itse valuuttansa nimeen, sen arvoon, asukasluvun määrään ja muihin laskujen osa-

alueisiin. Emme havainneet ongelmia ryhmien sisällä sovittavissa päätöksissä. Ryhmien tuli 

viimeistellä myös kaupunkinsa niin, että he pystyivät maalaamaan ja viimeistelemään ne 

seuraavana päivänä. Joillakin ryhmillä tehtävät jäivät kuitenkin hieman kesken, mutta suurin 

osa ryhmistä tsemppasi toisiaan ja työskentelivät ahkerasti töiden valmistumisen eteen. Ra-

kennusmateriaaliksi tarjoamamme taikataikinan lisäksi oppilaat käyttivät luovemmin eri ma-

teriaaleja, kuin alussa. Osalle oppilaista myös taikinan hypistely auttoi keskittymään laskui-

hin. Osa ryhmistä ehti täyttää myös seuraavalle kerralle jätetyn matkaopas-sivun, sillä las-

kujen jälkeen aikaa ei ollut paljon rakentamiseen, joten nähtiin järkevämpänä tehdä kirjalli-

sia töitä eteenpäin. Lopuksi työt jätettiin kuivumaan ja toimittiin rakennusoppaiden sekä it-

searviointilomakkeiden kanssa aikaisempien tutkimuskertojen tapaan. 

Fyysiseen toteutukseen liittyen kehitysideoiksi nousivat seuraavat kohdat:  

1. Tunti painottui kaupungin rakennusoppaassa (liite 2) olevien tehtävien tekemiseen. 

Kaikilla ryhmillä ei jäänyt aikaa rakentamiseen, joka kuitenkin oli osittain jokaisen 

tunnin tavoitteena. Toiminnallisuus kuului osaksi suunnitelmaamme, mutta tällä tut-

kimuskerralla se ei toteutunut. Seuraavaa kertaa ajatellen aikaa voisi mahdollisesti 

käyttää enemmän. 

2. Jäimme edelleen pohtimaan, tulisiko oppilaille antaa omat monisteet laskuja varten. 

Edellisen tutkimuskerran kehitysideoiden mukaisesti numeroimme laskut niin, että 

jokaiselle ryhmän jäsenelle tuli yhtä paljon laskettavaa. Emme kuitenkaan jakaneet 

monisteita jokaiselle, sillä oletuksenamme oli, ettei yhteistyö enää toteutuisi, jos jo-

kainen tekisi omaan paperiinsa.   
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5.1.4 Neljäs design-sykli—Oppimisympäristön fyysinen toteutus ja jatkokehittely 

Neljännen eli viimeisen design-syklin pohjana toimii aiempien syklien jälkeen tehtyjen ana-

lyysien tulokset. Tässä syklissä on jatkokehitelty aiempia design-syklejä, jolloin edelleen 

edetään kohti toivottua tutkimustulosta, eli käytännössä toimivaa oppimisympäristöä. 

Neljäs, eli viimeinen tutkimuskerta toteutettiin edelleen samassa luokassa aikaisempien ker-

tojen kanssa. Oppilaita oli paikalla 18, eli 5 oppilasta puuttui. Tunti aloitettiin jo perinteeksi 

muodostuneilla ohjeilla ja tavoitteilla. Jokainen ryhmä tiesi, että työn tulisi olla valmis tun-

nin päätyttyä.  Annoimme ohjeita kaupungin maalaamista, sekä kaupungin rakennusoppaan 

viimeistelyä varten. Ryhmät saivat kaupunkinsa täysin valmiiksi, sekä tarkastivat ryhmiensä 

tehtävävihon sisällön ja täydensivät puuttuvat tiedot. 

Oppilaat jakoivat ryhmissä tehtäviä todella aktiivisesti saaden projektit viimeisteltyä sovit-

tuun aikaan mennessä. Ryhmissä, joista puuttui jäseniä, luokan oma opettaja osallistui maa-

lailuun oppilaidensa apuna. Viimeistelyjen jälkeen oppilaat kiersivät ryhmissä muiden kau-

punkeihin tutustuen ja antoivat palautetta rakennusoppaasta löytyvälle palautesivulle (liite 

2, s. 9). Ryhmien tutustuttua toistensa kaupunkeihin, keräsimme viimeiset itsearviointilo-

makkeet ja lopetimme projektimme kiittäen yhteistyöstä ja antaen palautetta oppilaille. 

Myös oppilaat ja opettaja antoivat meille palautetta.   

Muutimme tunnille asettamiamme tavoitteita siten, että emme havainnoineet enää näkökul-

makohtaisesti, vaan teimme havaintoja mahdollisista kehityskohteista ja yleisestä toimin-

nasta tunnilla. Jäljellä oli enää kaupungin viimeistely maalaamalla ja omasta kaupungista 

kertominen kirjoittamalla ja piirtämällä. Käytimme maalaamiseen pullovärejä, jotka toimi-

vat hyvin, peittäen taikataikinan. Materiaali valinnat onnistuivat hyvin. Huomasimme kui-

tenkin lopussa, että kartongille rakennettu taikinakaupunki oli painava ja pohja olisi voinut 

olla käytännöllisempi esimerkiksi vanerilevystä tehtynä. 

5.2 Kuinka toteuttamamme kaupungin rakennusprojekti tukee yhteisöllistä ongel-

manratkaisua? 

Yhteisöllistä ongelmanratkaisua tukevan oppimisympäristön luominen kulki rinta rinnan 

kaupungin rakennusprojektin fyysisen toteutuksen kanssa. Yhteisöllisen ongelmanratkaisun 

näkökulma otettiin huomioon niin kaupungin rakennusprojektin kuin tutkimuskertojenkin 
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suunnittelussa. Seuraavassa tulososiossa tarkastellaan yhteisöllisen ongelmanratkaisun to-

teutumista kaupungin rakennusprojektissa. Jälleen tutkimuksessa saadut tulokset vastaavat 

tutkimuskysymyksiin teoreettisen viitekehyksen ja design-tutkimuksen metodologian poh-

jalta.  

5.2.1 Ensimmäinen design-sykli—Sosiaalisen oppimisen toteutuminen ja jatkokehittely 

Ensimmäisen tutkimuskerran sosiaalisina tavoitteina olivat oman ryhmän kanssa ryhmäyty-

minen, yhteisten tavoitteiden löytäminen sekä yhteisöllisen työskentelyn ja ongelmanratkai-

sun aloittaminen. Sosiaalista näkökulmaa tarkasteltaessa tärkeäksi aineistoksi voidaan nos-

taa taulukot itsearviointilomakkeiden (liite 4) kohdista: “Autoin muita oppilaita”, “Sain apua 

muilta oppilailta”, “Ryhmämme yhteistyö oli onnistunutta” ja “Työskentelinkö mieluummin 

yhdessä vai yksin?”. Lisämateriaalina toimi kyseisellä tutkimuskerralla tekemämme havain-

not. 

Yhteistyön onnistumisen kannalta projektissa tärkeää oli muiden auttaminen (taulukko 1) ja 

avun saaminen muilta (taulukko 2). Ryhmistä viisi koki auttaneensa muita oppilaita erittäin 

paljon, paljon tai jonkin verran. Vain Desert Cityssä hajonta oli suurta. 25 % vastaajista koki 

auttaneensa muita paljon, 25 % erittäin vähän tai ei ollenkaan ja loput 50 % siltä väliltä. 

Ryhmien itsearvioinnin mukaan oppilaat siis auttoivat toisiaan suurimmaksi osaksi. 

Taulukko 1. Autoin muita oppilaita. 
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Yhteistyön ollessa onnistunutta myös avun saaminen oli oleellista. Alla osoitetussa taulu-

kossa (taulukko 2) on kuvattu ryhmien saama apu muilta oppilailta. Desert Cityssä vastauk-

set pysyvät samankaltaisina, kuin taulukossa 1. He arvioivat antaneensa ja saaneensa apua 

samassa suhteessa, jolloin hajonta oli edelleen suurta. Huomioitavaksi nousi myös TomTom, 

jossa apua oli annettu erittäin paljon tai paljon, mutta avun saantia arvioitaessa n.33 % vas-

taajista vastasi saaneensa apua erittäin vähän tai ei ollenkaan. Kuitenkin muut ryhmästä (n. 

66 %) kokivat saaneensa apua erittäin paljon. Voimme olettaa, ettei vastaaja ehkä tarvinnut 

apua, tai hän jäi osittain ryhmän ulkopuolelle. Muiden ryhmien osalta avun saanti oli posi-

tiivista ja vastaajista suurin osa koki saaneensa erittäin paljon, paljon tai kohtalaisesti apua. 

Taulukko 2. Sain apua muilta oppilaita. 

 

Tavoitteenamme oli saada ryhmät toimimaan hyvin. Taulukkoa 3 tarkasteltaessa voimme 

todeta neljän ryhmän: Toivolan, Semot’s Cityn, Taikinakaupungin ja Tomppelin onnistu-

neen erittäin hyvin tai hyvin, kun taas ryhmät Tom Tom ja Desert City eivät kokeneet ryh-

miensä yhteistyötä täysin onnistuneeksi. Tom Tomin jäsenistä n. 66 % koki onnistuneensa 

keskinkertaisesti, mutta n. 33 % koki ryhmän yhteistyön täysin epäonnistuneeksi. Epäonnis-

tumiseen voidaan olettaa vaikuttaneen myös yllä tehdyt huomiot. Ryhmä ei ehkä toiminut 

tasavertaisesti ja osa ryhmästä jäi avun ulkopuolelle. Desert Cityn jäsenistä 25 % koki ryh-

män onnistuneen erittäin hyvin, kun taas 25 % koki ryhmän onnistuneen erittäin huonosti. 

Loput jäsenistä pitivät yhteistyön onnistuneisuutta keskinkertaisena. Hajonta oli edelleen 
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hyvin suurta. Tiedollisen näkökulman tuloksiin vedoten voimme olettaa ryhmän olleen epä-

tasainen ja avunannon ja -saannin vaikuttaneen yhteistyön onnistumisen arviointiin. 

Taulukko 3. Ryhmämme yhteistyö oli onnistunutta. 

 

Yllä esitettyjen tulosten lisäksi halusimme oppilaiden arvioivan yhteisöllisen työskentelyta-

van mielekkyyttä (taulukko 4). Huomioitavaa on erityisesti se, että ryhmät joissa ilmeni ha-

jontaa yhteistyön onnistumisen kannalta, kuten Desert Cityssä, jokainen ryhmän jäsen työs-

kenteli silti mieluummin ryhmänsä kanssa kuin yksin. Myös muissa ryhmissä suurin osa 

työskenteli mieluummin yhdessä. Tomppelissa Yhteistyön koki onnistuneeksi 50 % ja erit-

täin onnistuneeksi 50 %. Silti vastaajista 25 % halusi työskennellä mieluummin yksin. Ai-

neistomme pohjalta emme voi tarkasti sanoa syytä kyseiselle tulokselle. Ryhmässä Tom 

Tom haluttomuus yhdessä työskentelyyn sekä koettu heikko yhteistyö korreloivat keske-

nään. Vastaajista n.33 % halusi työskennellä yksin ja sama määrä ryhmästä koki yhteistyön 

epäonnistuneeksi. 
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Taulukko 4. Työskentelitkö mieluummin yhdessä vai yksin? 

 

 

 

Sosiaalisesta näkökulmasta ryhmät toimivat siis pääosin onnistuneesti, kuten ylemmät tu-

lokset osoittavat. Havaintojemme perusteella suurin osa ryhmistä jakoi tehtäviä tehokkaan 

työskentelyn toteuttamiseksi. Yhdessä ryhmistä koettiin myös pientä harmia, kun kaupungin 

nimeen ei ollut saatu vaikuttaa tarpeeksi. Tunnin päällimmäisenä havaintona oli kuitenkin 

hyvä yhteishenki ja tehokas toiminta. Alla olevat kommentit ovat osa ryhmien keskustelua 

ensimmäisen tutkimuskerran ajalta. 

“Mää keksin tätä kaupungin nimeä, niin rakentakaa te muut” 

“Valitaan kaikki täältä listasta yks rakennus mitä ruvetaan tekeen” 

“Hyvää työtä ihmiset” 

“Meidän kaupunki edistyi erittäin paljon” 

“Noniin, kuka haluaa tehä linnan?” 

Vaikka voimmekin todeta sosiaalisten suhteiden toimineen pääosin tunnilla, luettelemme 

alla mahdolliset kehityskohteet sosiaalisesta näkökulmasta jatkoa varten. 

 

1. Oppilaille tulisi jakaa “laskuvuorot”, jotta jokainen ryhmän jäsen osallistuisi var-

masti myös rakennusoppaan tehtävien tekoon, eikä vain rakentamiseen. 

2. Ryhmien toimivuuteen on mahdollista vaikuttaa alussa jakamalla ryhmät haluamal-

laan tavalla. 
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5.2.2 Toinen design-sykli—Sosiaalisen oppimisen toteutuminen ja jatkokehittely 

Toisen tutkimuskerran sosiaalisina tavoitteina olivat tehtävien yhteisöllinen ratkaiseminen, 

sekä yhteisten ratkaisujen löytäminen rakennusprojektissa. Oppilaiden itsearviointilomak-

keista muodostettujen taulukoiden ja havaintojemme pohjalta voimme tehdä seuraavat joh-

topäätökset. 

Jokaisessa ryhmässä jokainen oppilas koki auttaneensa muita ainakin jollain tapaa. Kukaan 

taulukon 5. vastaajista ei kokenut auttaneensa muita lainkaan, kuten ensimmäisellä tutki-

muskerralla. Voimme kuitenkin huomata keskinkertaisen vastauksen lisääntyneen.  Apua ei 

tällä kertaa koettu antaneen yhtä paljon, kuin ensimmäisellä tutkimuskerralla. Emme voi 

tarkasti sanoa, mistä vastaukset johtuivat, mutta voimme olettaa havaintojemme perusteella 

tehtävien epätasaisen jakautumisen olleen yksi syy. 

Taulukko 5. Autoin muita oppilaita. 

 

Kuten ensimmäiselläkin tutkimuskerralla, myös toisella kerralla oppilaat arvioivat saa-

maansa apua (taulukko 6). Ensimmäisen tutkimuskerran tuloksiin verraten tilanne oli tasoit-

tunut. Erittäin paljon apua saaneiden määrä oli laskenut, kuten myös erittäin vähän, tai ei 

ollenkaan vastanneiden määrä. Edelleen Desert Cityn voidaan nähdä jääneen avun saannissa 

heikommalle tasolle, mutta vastausten hajanaisuus ensimmäiseen tutkimuskertaan verratta-

essa on kuitenkin tasoittunut. Tomppelin muutos on suurin, sillä 33 % ryhmästä kokee jää-
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neensä avun ulkopuolelle täysin. Kuitenkin sama määrä kokee saaneensa apua erittäin pal-

jon. Emme voi todeta tarkkaa syytä hajonnalle. Toivolan ja Tom Tomin suunta nousi saadun 

avun suhteen positiivisemmaksi. Ryhmillä ei ensimmäisen tutkimuskerran tavoin enää ollut 

avun ulkopuolelle jääneitä. Voimme olettaa tulosten olevan riippuvaisia tunnilla suorite-

tuista tehtävistä sekä koetun avun tarpeesta. 

Taulukko 6. Sain apua muilta oppilailta. 

 

Yllä esitettyihin tuloksiin vedoten, voidaan todeta avunannon ja -saannin vaikuttaneen jäl-

leen koettuun yhteistyön onnistumiseen. Missään ryhmässä taulukon 7. mukaan ei oltu yhtä 

mieltä ryhmätyön täydellisestä onnistumisesta, mutta myöskään missään ryhmässä ei koettu 

täyttä epäonnistumista. Desert Cityssä kuitenkin n.33 % vastaajista koki yhteistyön täysin 

epäonnistuneeksi, kuten ensimmäisellä kerralla. Huomioitavaa on, että vastaajia on yksi vä-

hemmän, mikä todetaan myös tiedollisen näkökulman tuloksissa. Tom Tom kokee kokonai-

suutena yhteistyön onnistuneen tällä kertaa paremmin, kuin ensimmäisellä, sillä vastaajista 

75 % kokee ryhmän yhteistyön olleen täysin onnistunutta ja vain 25 % kokee keskinkertaista 

onnistumista. Edelleen suurin osa vastaajista kokee silti ryhmänsä onnistuneen erittäin hyvin 

tai hyvin. 
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Taulukko 7. Ryhmämme yhteistyö oli onnistunutta. 

 

Kiinnostavaa tuloksissa on yhdessä ja yksin työskentelevien jakautuminen taulukon 8. mu-

kaan. Oletettavaa olisi ollut, että yksin työskenteleviä olisivat olleet ne, jotka kokivat yhteis-

työn epäonnistuneeksi. Toivolassa, jossa ensimmäisellä tutkimuskerralla 25 % työskenteli 

mieluummin yksin, oletus toteutui. Tällä kertaa jopa 50 % vastasi työskentelevänsä mie-

luummin yksin ja sama määrä jäseniä koki yhteistyön epäonnistuneeksi. Toinen ryhmä, jossa 

yksintyöskentelijöitä oli, oli Tom Tom. Tässä ryhmässä tilanne on pysynyt samana, joten 

voimme ehkä olettaa oppilaan työskentelevän yleisesti mieluummin yksin kuin yhdessä. Po-

sitiivista on, että muissa ryhmissä on yksittäisistä aiemmista poikkeavuuksista huolimatta 

työskennelty oman ryhmän kanssa. 



45 

 

 

Taulukko 8. Työskentelitkö mieluummin yhdessä vai yksin? 

 

Kuten voimme tämänkin tutkimuskerran päätteeksi todeta, yhteistyö on ollut suurimmaksi 

osaksi mielekästä. Havaintojemme perusteella ryhmät osasivat jakaa tehtäviä keskenään ja 

jokainen tiesi missä oma ryhmä oli menossa. Oppilaat myös viestittivät valmiista tekeleis-

tään muulle ryhmälle. “Pilvenpiirtäjä done!”. Näin päällekkäisyyksiä ei syntynyt ja muut 

pystyivät antamaan palautetta. Tunnilla ei ollut havaittavissa negatiivisuutta, vaan muiden-

kin töitä kehuttiin ja saatettiin antaa kehitysideoita. Ryhmät olivat myös muotoutuneet tii-

viimmiksi, mikä näkyi ryhmien me-hengestä. 

Yksistään sosiaalisen oppimisen näkökulmasta ei tällä tutkimuskerralla ole huomioitavia ke-

hityskohteita. Oleelliset design-syklin kehitysideat ovat lueteltuina kappaleissa 5.1.2 “Toi-

nen design-sykli—Oppimisympäristön fyysinen toteutus ja jatkokehittely” sekä 5.3.2 “Toi-

nen design-sykli—Oppimisympäristön tiedollisen sisällön toteutuminen ja jatkokehittely” 

5.2.3 Kolmas design-sykli—Sosiaalisen oppimisen toteutuminen ja jatkokehittely 

Sosiaaliseksi tavoitteeksi olimme asettaneet edelleen ryhmän kanssa yhdessä projektin suo-

rittamisen. Havaintojemme pohjalta yhteistyö sujui edelleen hyvin. Oppilaat jakoivat so-

vussa laskuvuorot ryhmien sisällä ja siitä ei aiheutunut ongelmia. Joissakin ryhmissä oli op-

pilaita, jotka muovaileminen vei mennessään. Vaikka laskuvuorot oli jaettu, aivan jokainen 

ei silti hoitanut omaa vastuualuettaan. Meidän huomiomme oli kuitenkin yleisesti se, että 
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oppilaat auttoivat toisiaan laskuissa, vaikka jokaisella olikin oma tehtävä. Auttaminen ta-

pahtui kuitenkin usein vastauksia kertomalla, tai itse merkitsemällä. Sanallinen ilmaisu oli 

siis haastavaa.  Ryhmät suunnittelivat pääosin laskuihin tarvittavat asiat yhdessä ja emme 

kuulleet kommentteja, ettei oppilas olisi saanut vaikuttaa ryhmänsä tehtäviin. 

Ryhmien itsearvioinnin pohjalta voimme todeta saman asian, kuin havainnoistammekin. Jo-

kainen oppilas koki taulukon 9. mukaan auttaneensa muita erittäin paljon, paljon tai jonkin 

verran. Yksikään oppilas ei kokenut olleensa auttamatta muita. Erityisesti Tomppelissa 100 

% vastaajista koki auttaneensa erittäin paljon, minkä voidaan olettaa edistäneen ryhmän toi-

minnan onnistumista. Aikaisempiin tutkimuskertoihin nähden Tomppeli ryhmässä apua an-

nettiin tällä tutkimuskerralla eniten. Oletuksenamme on, että apua ehkä tarvittiin enemmän, 

sillä tehtävät olivat haastavampia, kuin aikaisemmin. Päinvastoin Toivolassa avun annon 

koetaan vähentyneen. Yhteistyö sujui ensimmäisellä tutkimuskerralla paremmin, kuin seu-

raavilla. Vain n.33 % ryhmäläisistä koki auttaneensa erittäin paljon, kun taas n.66 % ryhmän 

jäsenistä koki auttaneensa kohtalaisesti. Voimme olettaa taulukoiden 9, 10 ja 11 pohjalta, 

etteivät ryhmän jäsenet ole ehkä tarvinneet apua. Muissa ryhmissä Vastaukset jakautuvat 

tasaisesti, jolloin oletamme oppilaiden auttaneen edes jonkin verran toisiaan. 

Taulukko 9. Autoin muita oppilaita. 

 

Koska kukaan oppilaista ei kokenut olleensa auttamatta muita, on oleellista myös analysoida, 

kokivatko oppilaat saaneensa apua muilta oppilailta (taulukko 10). Tomppeli kaupungissa 
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avunanto ja -saanti tulokset kohtasivat, sillä he arvioivat myös saaneensa apua 100 %:ti. 

Avun antamisessa tulokset pysyivät kohtalaisessa, kun taas avun saannissa Toivolan, Tom 

Tomin ja Desert Cityn tuloksissa nähdään myös vähäistä ja erittäin vähäistä/olematonta avun 

saantia. Tom Tomissa kuitenkin enemmistö on kokenut saaneensa apua paljon tai erittäin 

paljon, mutta 25 % ei ollenkaan. Toivolan heikentyneet avunanto tulokset näkyvät myös 

vastaavasti avun saannissa. Tällä tutkimuskerralla Toivolan vastaajista vain n.33 % koki 

saaneensa erittäin paljon apua, kun taas loput n.66 % koki saaneensa apua vain keskinker-

taisesti tai vähän. 

Taulukko 10. Sain apua muilta oppilailta. 

 

Vaikka 100 % Tomppelin vastaajista kokivat auttaneensa ja saaneensa apua erittäin paljon, 

silti vastaajista n.33 % koki taulukon 11 mukaan yhteistyön onnistuneen vain keskinkertai-

sesti. Loput ryhmän jäsenistä koki yhteistyön kuitenkin erittäin onnistuneeksi. Emme voi 

tarkasti sanoa syytä yhteistyön onnistumattomuuden kokemiselle. Desert Cityn oppilaat ko-

kivat positiivisimmin ryhmänsä yhteistyön onnistumisen. Edellä kuvattujen taulukoiden ja 

taulukon 11 pohjalta voimme olettaa oppilaiden auttaneen ja saaneen apua kuitenkin tar-

peeksi, sillä yhteistyö koetiin 75 % erittäin onnistuneeksi ja 25 % onnistuneeksi. Kiinnosta-

vaa on huomata Toivolan kokeneen ryhmänsä yhteistyön onnistuneen suurimmalta osalta 

hyvin ja vain 33 % koki ryhmän epäonnistuneen. Edellä esitettyjen taulukoiden mukaan olisi 

voitu olettaa ryhmän onnistuneen kokonaisuudessaan huonommin. Voimme todeta, ettei 

avunanto ja -saanti ole suoraa verrannollisia koettuun yhteistyön onnistumiseen. Kokonai-

suudessaan yhteistyö tutkimuskerran aikana koettiin suurimmalta osin onnistuneeksi. 
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Taulukko 11. Ryhmämme yhteistyö oli onnistunutta. 

 

Kolmannen tutkimuskerran itsearvio taulukon 12. mukaan siitä, työskentelikö mieluummin 

yksin vai yhdessä on pysynyt lähes samanlaisena aikaisempiin tutkimuskertoihin nähden. 

Toivola-ryhmän arvio yhteistyöstä on hiipunut kerta kerran ja nyt ryhmästä 100 % työsken-

telisi mieluummin yksin, mikä on varmasti monen asian summa. Ryhmä ei ehkä ollut tar-

peeksi tasainen, tai oppilaat ryhmässä pitivät vain enemmän yksin työskentelystä. Emme voi 

sanoa varmaa syytä kyseiselle tulokselle. Muiden ryhmien kohdalla merkittäviä muutoksia 

ei ole tapahtunut. Voimme todeta oppilaiden kuitenkin suurimmaksi osaksi työskentelevän 

mieluummin yhdessä kuin yksin. 
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Taulukko 12. Työskentelitkö mieluummin yhdessä vai yksin? 

 

Yllä esitettyjen tulosten pohjalta voimme todeta yhteistyön olleen enimmäkseen mielekästä 

ja onnistunutta. Sosiaalisen oppimisen näkökulmasta ei syntynyt huomioitavia kehityside-

oita. Kolmannen design-syklin kehityskohteet löytyvät kappaleita 5.1.3 ”Kolmas design-

sykli—Oppimisympäristön fyysinen toteutus ja jatkokehittely”, sekä 5.3.3 ”Kolmas design-

sykli—Oppimisympäristön tiedollisen sisällön toteutuminen ja jatkokehittely”. 

5.2.4 Neljäs design-sykli—Sosiaalisen oppimisen toteutuminen ja jatkokehittely 

Oppilaat kokivat taulukon 13. mukaan yhteistyön erityisen onnistuneeksi tutkimuskerralla, 

joka painottui täysin toiminnallisuuteen. Suurin osa ryhmistä oli 100 %:ti sitä mieltä, että 

olivat ryhmänä onnistuneet erittäin hyvin. Taikinakaupungissa ja Toivolassa osa vastaajista 

koki myös ryhmän onnistuneen hyvin. Yhtäkään negatiivista vastausta ei saatu. 
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Taulukko 13. Ryhmämme yhteistyö oli onnistunutta. 

 

Oppilaat arvioivat taulukossa 14 itselle mieluista työskentelytapaa. Huomattavia muutoksia 

ei ilmennyt. Toivolassa oltiin edellisten tutkimuskertojen tapaan samaa mieltä siitä, että jo-

kainen ryhmän jäsen työskentelisi mieluummin yksin. Muissa ryhmissä suurin osa tai jokai-

nen työskenteli edelleen mieluummin yhdessä kuin yksin. 

Taulukko 14. Työskentelitkö mieluummin yhdessä vai yksin? 

 

Saimme oppilailta seuraavanlaista palautetta: 

“Tulkaa uudestaan, muuten on tylsää matikan tunneilla.” 
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“Kivaa”  

“Ihan kivaa” 

“Tosi kivaa” 

“Kiinnostavaa” 

“Ihan jees” 

“Kaupungin nimi ois voinu olla eri” 

“Haastavaa maalata” 

“Osa laskuista vaikeita silloin kun tein yksin” (sanoi että tilanne olisi ollut yhdessä eri) 

“Kaikki teki yhteistyötä laskuissa” 

Neljännellä tutkimuskerralla sosiaalisen näkökulman kehityskohteiksi nousi ohjauksen li-

sääminen palautteenantotilanteeseen. Palaute toisille ryhmille ei ollut monipuolista vaan se 

oli annettu usein yhdellä sanalla ja miettimättä. Palautteenannolle olisi pitänyt varata enem-

män aikaa, ja viidesluokkalaisilta olisi voinut vaatia monipuolisempaa töiden tarkastelua ja 

kommentointia, jotta he oppisivat arvioimaan monipuolisesti niin omaa kuin muidenkin 

työtä.  

5.3 Kuinka toiminnallinen matematiikka tukee prosenttilaskun oppimista tässä kon-

tekstissa? 

Toiminnallisen ja prosenttilaskun oppimista tukevan oppimateriaalin kehittäminen toimi 

koko kaupungin rakennusprojektin lähtökohtana. Tiedollinen, prosenttilaskun alkeiden op-

pimiseen tähtäävä, sisältö toteutettiin käyttäen toiminnallisuutta ja yhteisöllistä ongelman-

ratkaisua oppimisen tukena. Seuraavassa tulososiossa tarkastellaan tiedollisten tavoitteiden 

toteutumista kaupungin rakennusprojektissa. Jälleen tutkimuksessa saadut tulokset vastaavat 

tutkimuskysymyksiin teoreettisen viitekehyksen ja design-tutkimuksen metodologian poh-

jalta.  
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5.3.1 Ensimmäinen design-sykli—Oppimisympäristön tiedollisen sisällön toteutuminen ja 

jatkokehittely 

Ensimmäisen tutkimuskerran tiedollisina tavoitteina oli ymmärtää prosentin käsite, ymmär-

tää sen yhteys desimaali- ja murtolukuihin sekä oppia hallitsemaan yksikköjen välisiä muun-

noksia. Tavoitteiden toteutumista tarkastellessa keskeisiksi aineistoiksi nousivat oppilaiden 

täyttämät rakennusoppaat sekä taulukot itsearviointilomakkeen (liite 4) kohdista: “Koin tun-

nin vaikeaksi”, “Koin tunnin helpoksi” ja “Osaan tunnilla käytetyt laskutavat”. Aineistoa 

tuki myös tunnilla keräämämme videomateriaali ja havainnot. 

Ensimmäinen tiedollinen tehtävä oli ymmärtää tehtävänanto ja se, miten alustan ruudukkoa 

pystyi hyödyntämään rakennusten koon hahmottamisessa. Oppilaiden piti hallita muutokset 

eri yksiköiden välillä sekä laudan ja ohjelaatikon kautta hahmottaa, että prosentti edustaa 

sadasosaa. Laudalle rakentamisen oli tarkoitus tukea sadasosan konkreettista havainnollista-

mista ja oppilaiden ymmärrystä siitä, että prosentti on sadasosa ja sen voi visuaalisesti hah-

mottaa useassa eri muodossa. Muunnostehtävien tavoitteena oli rakentaa käsitys prosentista 

aiemmin opitun tiedon pohjalta. Monisteen ensimmäisessä tehtävässä (liite 2) rakennusten 

tehtävät ja koot oli määritelty valmiiksi, mutta tehtävässä kaksi oppilaat saivat itse kehittää 

omaa suhteellisuudentajuaan siitä, kuinka monta prosenttia rakennusten kannatti olla, ja mil-

laisia kohteita kaupunkiin mahtui ja tarvittiin. Ensimmäisen aukeaman viimeisessä tehtä-

vässä oppilaiden täytyi laskea paljonko kaupungista jäi peittämättä ja vielä kerran muuntaa 

tämä tulos eri muotoihin. 

Monisteita tarkastellessa voimme huomata, että molempien sivujen muunnostehtävät ovat 

olleet oppilaille helppoja, ja monisteissa määritellyt prosentit vastasivat sitä, minkä kokoisia 

rakennuksia alustalle rakennettiin. Monisteiden pohjalta muuntolaskut oli suoritettu melkein 

virheettömästi tehtävissä 1-2. Muutama ryhmä oli ehtinyt myös laskea laskun 3, ja ne jotka 

olivat ehtineet, olivat saaneet laskun oikein. Monisteiden pohjalta voimme siis päätellä las-

kujen olleen helppoja. Havaintomateriaalista voimme nähdä, että osa ryhmistä ei ehtinyt 

tehdä kolmatta tehtävää, koska aikaa meni ehkä hieman liikaa kaupungin muovailemiseen. 

Taulukosta 15 voimme nähdä, että suurin osa ryhmistä ei kokenut tuntia liian vaikeaksi. 

Suurimmalla osalla ryhmistä 75 % vastaajista oli täysin eri mieltä siitä, että tunti olisi ollut 

liian vaikea. Tom Tom ryhmän keskuudessa taas vallitsi 100 % yksimielisyys siitä, ettei tunti 

ollut liian vaikea. Kuitenkin Desert City:n vastaajista vain 25 % oli sitä mieltä, ettei tunti 
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ollut liian vaikea. Tämä tieto on ristiriidassa monisteesta saamaamme tietoon, sillä monis-

teen kaikki tehtävät oli suoritettu täysin oikein. 

Taulukko 15. Koin tunnin vaikeaksi. 

 

Taulukosta 16 kuitenkin näemme että vain 25 % Desert City:n jäsenistä oli täysin eri mieltä 

siitä, että tunti olisi ollut liian helppo, kun taas 75 % oli samaa mieltä siitä. Voimme siis 

kyseenalaistaa, oliko taulukon 15 kysymys ymmärretty oikein kaikkien ryhmän jäsenten 

osalta. Tuloksista voidaan myös päätellä, että ryhmän jäsenet ovat keskenään eri tasolla tie-

dollisessa osaamisessa. Oppilaat eivät havaintojemme perusteella kuitenkaan olleet heti pyy-

tämässä apua, vaan oletettavasti tehtäviä ratkottiin ryhmän voimin. Muuten nämä kaksi tau-

lukkoa ovat linjassa toistensa kanssa. Taulukoiden ja monisteiden pohjalta voidaan tehdä 

johtopäätös, että suurimmalle osalle ryhmistä tunnin tehtävät olivat helppoja. 
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Taulukko 16. Koin tunnin helpoksi. 

 

Myös taulukosta 17 nähdään, että laskut eivät ole olleet liian haastavia, mutta eivät kuiten-

kaan liian helppojakaan, sillä vastaukset vaihtelevat keskinkertaisesta parhaaseen mahdolli-

seen arvioon omasta osaamisesta. 100 % Semot’s Cityn jäsenistä on täysin sitä mieltä, että 

he osaavat tunnilla käytetyt laskutavat. Myös Tomppelissa 75 % arvioi osaavansa tunnilla 

käytetyt laskutavat täysin, ja vain 25 % uskoi osaavansa ne keskinkertaisesti. Ryhmässä Tom 

Tom puolestaan 100 % uskoi osaavansa tunnilla käytetyt laskutavat hyvin. Taikinakaupun-

gissa puolet ryhmästä uskoi osaavansa laskutavat hyvin, ja puolet keskinkertaisesti. Ryh-

mästä Desert City 25 % uskoi osaavansa laskutavat erinomaisesti, toiset 25 % hyvin, ja loput 

50 % keskinkertaisesti. Tämän taulukon mukaan ryhmän jäsenten tiedolliset taidot eivät eroa 

niin paljon kuin aiempien taulukoiden pohjalta voitaisiin päätellä, vaan samanlaista hajontaa 

löytyy usean muunkin ryhmän kesken. Missään ryhmässä kukaan ei uskonut, että ei olisi 

osannut tunnilla käytettäviä laskutapoja ollenkaan tai edes melko huonosti. Tämä havainto 

on linjassa muiden taulukoiden sekä tehtävämonisteiden kanssa. 
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Taulukko 17. Osaan tunnilla käytetyt laskutavat. 

 

Havaintomateriaalista huomasimme jokaisella ryhmällä olevan hieman erilainen lähestymis-

tapa rakentamisen aloittamiseen ja rakentamiseen. 

“Mihin te rakennatte, niin mää tiiän mihin mää laitan tiet?” 

Lähes kaikilla ryhmillä työskentely lähti nopeasti käyntiin, ja alun kehyskertomus luettiin 

läpi niin, että oppilaat eivät tarvinneet juuri opastusta työn alkuun saamisessa. Ryhmä, jolla 

oli aluksi vaikeuksia tietää miten aloittaa, pääsi työhön kiinni, kun heitä kehotettiin tarkas-

telemaan oppimateriaalia vielä kertaalleen. Voimme todeta yhteenvetona kaiken kerää-

mämme aineiston pohjalta, että ensimmäisen tutkimuskerran tiedolliset tavoitteet täyttyivät 

hyvin, mutta aikaa olisi saanut olla enemmän tehtävien tekemiseen, tai aikaa olisi pitänyt 

priorisoida paremmin. Tuotoksia tarkastellessamme näemme, että alustan ruudun ja prosen-

tin yhtäläisyys oli ymmärretty. Silti jokainen ei rakentanut täysin ruudun mukaisesti, vaan 

ruudun reunalle saattoi jäädä tilaa. Neuvoimme oppilaita täyttämään koko ruudun, ja osa 

huomasikin pienellä avustuksella, kuinka ruudun voi esimerkiksi puolittaa. Näin ollen puo-

likas ruutu olisi 0,5 % ja kun taas haluttiin 2 %, laskettiin yhteen neljä puolikasta ruutua. 

Prosentin käsitettä mietittiin myös filosofisella tasolla. 

”Mikä prosentti ees oikeestaan on?” 

”Se on tuollanen merkki.” 
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Vaikka voimmekin todeta ensimmäisen tutkimuskerran vastanneen hyvin asettamiimme tie-

dollisiin tavoitteisiin, luettelemme alla mahdolliset tiedollisen osion kehityskohteet jatkoa 

varten. 

1. Työskentelyä voitaisiin ohjata niin, että monisteen ensimmäisen aukeaman tehtävät 

ehdittäisiin tehdä.  

2. Jotta oppilaat saisivat mahdollisimman selkeän kuvan projektista, sen tarkoituksesta 

ja tehtävänannoista, ryhmiä olisi voitu opastaa lukemaan kaupunhingakennusmo-

niste (liite 2) kokonaan ennen työskentelyn aloittamista. 

3. Seuraavalla tunnilla tulisi varmistaa, että kaikki osallistuvat jokaiseen tehtävään, 

jotta tiedollinen osuus jäisi varmasti mieleen jokaiselle oppilaalle. 

5.3.2 Toinen design-sykli—Oppimisympäristön tiedollisen sisällön toteutuminen ja jatko-

kehittely 

Toisen tutkimuskerran tiedollisia tavoitteita olivat hyödyllisten lukujen hahmottaminen pro-

senttilaskennassa (liite 2, s. 4), yhteisöllisten sanallisten ongelmanratkaisutehtävien ratkai-

seminen sekä sata prosenttia ylittävien laskujen laskeminen onnistuneesti (liite 2, s. 5).   

Kuten edellisellä tutkimuskerralla, tavoitteiden toteutumista tarkastellessa keskeiseksi ai-

neistoiksi nousivat oppilaiden täyttämät rakennusoppaat sekä taulukot itsearviointilomak-

keen (liite 4) kohdista: “Koin tunnin vaikeaksi”, “Koin tunnin helpoksi” ja “Osaan tunnilla 

käytetyt laskutavat”. Aineistoa tuki jälleen myös tunnilla keräämämme videomateriaali ja 

havainnot. 

Koska jäimme jälkeen aikataulusta, ryhmät ehtivät tehdä tunnilla vain yhden sivun (liite 2, 

s.4). Tarkoituksena oli myös jatkaa edellisen aukeaman tehtävät loppuun, mutta huoma-

simme jälkikäteen, että monet eivät olleet enää viitsineet palata kesken jääneeseen tehtävään. 

Ehdimme käsittelemään tunnilla hyödyllisiä lukuja ja niiden muuntamista, mutta soveltavat 

sanalliset tehtävät jäivät seuraavalle tunnille. 

Ensimmäinen tiedollinen tehtävä tälle tunnille oli ymmärtää rakennusoppaan (liite 2, s. 4) 

yläreunan tehtävänanto. Tehtävänanto ohjasi oppilaita käsittämään erilaisia osa-alueita lau-

dasta, ja miten nämä osa-alueet merkitään prosentteina. Tehtävässä piti vielä muuttaa osa-

alueet desimaali- ja murtoluvuiksi. Tarkoituksena oli, että oppilas oppisi hahmottamaan ja 
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muuntamaan hyödyllisiä, arkielämässä tarvittavia lukuja eri yksiköiden välillä, kuten 50 % 

= 0,5 = ½ = puolet kaupungista. Jälleen tietoa pyrittiin rakentamaan aiemmin opitun asian 

päälle ja lautaa käytettiin konkretisoimaan näitä osa-alueita.  Saman sivun toinen tehtävä oli 

pääosin viime tunnin kertausta. Tehtävässä tuli värittää annettu tarkka prosenttimäärä alla 

olevasta ruudukosta. 

Monisteita tarkastellessamme voimme huomata että vain yksi ryhmä oli ymmärtänyt tehtä-

vänannon täysin. Tämän ryhmän monisteessa oli määritelty mitä kaupungin eri alueilta löy-

tyi, ja mitä nämä alueet olivat prosentteina ja murtolukuina. Kahdella ryhmällä tehtävä oli 

jätetty kokonaan tekemättä, ja lopuilla ryhmillä maalattu alue oli muunnettu oikein murto- 

ja desimaaliluvuiksi, mutta tehtävä oli muuten jätetty kesken. Havainnoista huomaamme, 

että toisella tunnilla kaupungit hakivat vielä muotoaan, ja ryhmät saattoivat ajatella täyden-

tävänsä tehtävän loppuun myöhemmin, mutta he olivat kuitenkin unohtaneet asian. Puoles-

taan sivun toinen tehtävä, jossa tehtävänanto oli yksinkertaisempi, oli tehty huolellisesti ja 

oikein viidellä ryhmällä. Vain yhdessä ryhmässä tämäkin tehtävä oli jätetty kokonaan tyh-

jäksi. 

Taulukosta 18 voimme nähdä, että viisi kuudesosaa ryhmistä oli enimmäkseen sitä mieltä, 

että tunti ei ollut heistä yhtään hankala. Ryhmä Desert City erottuu näistä tuloksista. Ryh-

mässä n. 33 % koki tunnin erittäin vaikeaksi ja n. 67 % puolestaan koki tunnin kohtalaisen 

vaikeaksi. Ryhmä erottui tuloksissa myös edellisellä tutkimuskerralla, vaikka heidän monis-

teensa tehtävät olivat täysin oikein. Nyt tehtäviä ei kuitenkaan ollut tehty lainkaan. Tällä 

tutkimuskerralla ryhmässä oli kolme jäsentä, ja edellisellä kerralla neljä, joten herää kysy-

mys siitä, oliko tällä tunnilla poissa ollut oppilas täyttänyt vihon edellisellä kerralla lähes 

kokonaan. 
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Taulukko 18. Koin tunnin vaikeaksi. 

 

Taulukko 19 osoittaa, että jokaisessa ryhmässä tunti koettiin lähes poikkeuksetta todella hel-

poksi tai helpoksi. Tämä tulos on ristiriidassa tarkistettujen tehtävien kanssa, sillä tehtä-

vänantojen ymmärtäminen osoittautui heikoksi ja tehtäviä jätettiin tekemättä. Ehkä suurin 

osa ryhmistä piti tehtäviä niin helppoina, että laiminlöivät ne, tai sitten rakennusprosessi vei 

heidät mukanaan ja tehtävät unohdettiin täyttää. Voi myös olla että oppilaat eivät vain ym-

märtäneet tehtävänantoa ja pitivät tuntia helppona, koska siinä keskityttiin pääasiassa raken-

tamiseen. Myös ryhmässä Desert City 67 % ryhmän jäsenistä piti tuntia helppona, vaikka 

tavoitteeksi asetettua tehtävää ei ollut täytetty ollenkaan. 
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Taulukko 19. Koin tunnin helpoksi. 

  

Taulukon 20 mukaan lähes kaikissa ryhmissä oltiin yksimielisiä siitä, että he osasivat tun-

nilla käytetyt laskutavat. Muun muassa ryhmä Semot’s City oli 100 % sitä mieltä, aivan 

kuten edellisellä tunnillakin, vaikka heillä oli monisteen perusteella jäänyt osa tunnin tehtä-

vänannosta ymmärtämättä. Kaiken keräämämme aineiston pohjalta voimme päätellä, että 

tällä tutkimuskerralla tiedolliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnittelemallamme tavalla. 

Vaikka oppilaat arvioivatkin tunnin vaikeustason helpoksi, se tarkoittaa tässä tapauksessa 

sitä, että tunnilla ei keskitetty tehtäviin, vaan tehtävien sijasta kaupungin rakentamiseen. 
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Taulukko 20. Osaan tunnilla käytetyt laskutavat. 

 

Alle on listattu kehityskohteet, jotta seuraavan tutkimuskerran tiedollisiin tavoitteisiin pääs-

täisiin paremmin. 

1. Tehtävien tekoa on ohjattava enemmän. Täytyy varmistaa, että kaikki oppilaat osallistuvat 

monisteen tekemiseen ja monisteessa edetään ripeämmin ja tehokkaammin rakentamisen 

ohella. 

2. Laskuihin käytettävän ajan suhteellista osuutta täytyy kasvattaa. 

3. Tehtävänantojen selkeyttä täytyy tarkastella uudelleen. 

5.3.3 Kolmas design-sykli—Oppimisympäristön tiedollisen sisällön toteutuminen ja jatko-

kehittely 

Kolmannen tutkimuskerran tiedollisia tavoitteena olivat alun perin sanallisten ongelmanrat-

kaisutehtävien laskeminen yhden prosentin avulla (liite 2, s.6), mutta koska olimme jääneet 

jälkeen monisteessa, tiedollisena tavoitteena oli myös (liite 2, s. 4-5) sata prosenttia ylittävät 

ongelmanratkaisutehtävät. Tällä tutkimuskerralla tavoitteiden toteutumista tarkastellessa 

keskeisiksi aineistoksi nousivat erityisesti oppilaiden täyttämät rakennusoppaat, mutta myös 

taulukot itsearviointilomakkeen (liite 4) kohdista: “Koin tunnin vaikeaksi”, “Koin tunnin 
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helpoksi” ja “Osaan tunnilla käytetyt laskutavat”. Aineistoa tuki myös tunnilla keräämämme 

videomateriaali ja havainnot. 

Tällä tutkimuskerralla tarkoituksenamme oli saada oppilaat keskittymään monisteen laskui-

hin sekä saada heidät ratkomaan avoimia ongelmia yhteisöllisesti. Varmistaaksemme, että 

jokainen oppilas osallistuisi monisteen laskujen laskemiseen, olimme merkinneet kullekin 

ryhmäläiselle omat vastuutehtävät. Tunnin ensimmäisessä soveltavassa tehtävässä (liite 2, s. 

4) tuli uutena asiana sadan prosentin ylittäminen. Tehtävänanto sisälsi ohjeen: 200 % = kaksi 

kertaa jokin luku. Tämän pohjalta tehtävän pystyi suorittamaan ilman ohjausta, vaikkei ku-

kaan olisi aiemmin laskenut sata prosenttia ylittäviä laskuja. Viidesluokkalaisilla on kuiten-

kin aiempaa kokemusta niin kertolaskuista, kuin sekaluvuista, jotka ovat suoraan yhteydessä 

tähän uuteen asiaan. 

Seuraavassa tehtävässä sanallinen tehtävänanto oli haastavampi. Tehtävässä piti tehdä kaksi 

erillistä laskutoimitusta. Ensin piti laskea edellissä tehtävässä opittua laskutapaa hyödyntäen 

paljonko 200 % 10 000 eurosta. Tehtävänanto jatkui sitten niin, että oppilaiden tuli päätellä 

itse paljonko 150 % luvusta 20 000, jos 200 % tarkoittaa kaksinkertaista. Monisteiden pe-

rusteella neljä ryhmää kuudesta oli laskenut sivun viisi tehtävät täysin oikein. Kahdessa ryh-

mässä ensimmäinen tehtävä ja toisen tehtävän ensimmäinen osa oli laskettu ja merkitty oi-

kein, mutta 150 % luvusta 20 000 oli laskettu olevan 30 500. 

Samantapaiset sata prosenttia ylittävät laskut jatkuivat vielä seuraavalla sivulla (liite 2, s. 5). 

Puolet ryhmistä saivat täysin oikeat vastaukset sivun kaikkiin tehtäviin, kun taas puolella oli 

A-kohta oikein, mutta B-kohta väärin. Tehtävät olivat melko soveltavia ja oppilailla oli il-

meisesti vaikeuksia ymmärtää vaikeimmissa tehtävissä joko tehtävänanto ja se, että vaike-

ampien tehtävien laskutoimitus oli sama kuin muissa. 

Kaupungin rakennusoppaan sivun seitsemän tehtävät piti laskea käyttäen yhtä prosenttia. 

Tälle uudelle asialle oli ohjeistus sivun yläreunan ohjelaatikossa. Tehtyjen havaintojen mu-

kaan näissä tehtävissä ryhmät tarvitsivat melko paljon apua opettajilta. Kuitenkin kaksi ryh-

mää (Tomppeli ja Semot’s City) oli saanut laskettua laskut täysin oikein ja kahdella muulla 

ryhmällä onnistuneisuus oli vain viimeisen tehtävän pilkkuvirheestä kiinni. Ryhmä Desert 

City oli laskenut sivun kolme ensimmäistä tehtävää väärin ja viimeisessä tehtävässä oli pilk-

kuvirhe. Ryhmä Taikinakaupunki oli puolestaan jättänyt tehtävän neljä kokonaan täyttä-

mättä. 
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Taulukosta 21 ja 22 voimme nähdä, että tuntia ei kuitenkaan ollut pidetty selvästikään liian 

vaikeana, vaikka vaikeustason nouseminen olikin havaittavissa edelliseen tutkimuskertaan 

verrattuna. Taulukossa 17 Semot’s City ja Taikinakaupunki erottuvat, sillä Semot’s Citystä 

66 % ja Taikakaupungista 75 % ryhmän jäsenistä koki tunnin vaikeustason kohtalaiseksi. 

Taulukko 21. Koin tunnin vaikeaksi. 

 

Taulukko 22. Koin tunnin helpoksi. 

 

Taikinakaupungin tulokset erottuvat myös taulukossa 23, josta näkyy että 50 % oppilaista 

koki että osasi tunnilla käytetyt laskutavat melko huonosti. 25 % ryhmästä taas koki osaa-

vansa ne kohtalaisesti ja vain 25 % hyvin. Ryhimien Tom Tom ja Semot’s City tuloksista 
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löytyy myös hajontaa. Ryhmässä Tom Tom 25 % jäsenistä koki osaavansa laskutavat todella 

huonosti, 25 % kohtalaisesti ja 50 % hyvin. 

Taulukko 23. Osaan tunnilla käytetyt laskutavat. 

 

Voimme tehdä johtopäätöksen, että osa tehtävistä oli melko haastavia ryhmille ja lisäohjaus, 

ohjeet tai tuokiot olisivat mahdollisesti olleet tarpeen. Oppilaat eivät kuitenkaan kokeneet 

tuntia liian haastavaksi, vaan ainoastaan verrattain haastavaksi muihin tutkimuskertoihin 

nähden. 

Tiedollisia kehityskohteita jatkokehittelyä varten ovat: 

1. Tehtävänantojen muotoiluja voisi yksinkertaistaa. 

2. Ohjelaatikkoja, tuokioita tai muunlaista tukea tulisi olla enemmän. 

3. Se että oppilaat saivat keksiä itse lukuja, joilla tehtävät laskettiin, toi autonomian 

tunnetta, mutta myös saattoi johtaa hankaliin laskutoimituksiin. Numeroiden valintaa 

tulisi myös rajata tarkemmin. 
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5.3.4 Neljäs design-sykli—Oppimisympäristön tiedollisen sisällön toteutuminen ja jatko-

kehittely 

Muutimme tunnille asettamiamme tavoitteita siten, että emme havainnoineet enää näkökul-

makohtaisesti, vaan teimme havaintoja mahdollisista kehityskohteista ja yleisestä toimin-

nasta tunnilla. Tunti ei siis sisältänyt matemaattista ajattelua vaativia tehtäviä, vaan tunnin 

päätavoitteena oli viimeistellä projektin visuaalinen toteutus, täyttää matkaoppaat sekä antaa 

palautetta muille ryhmille. Taulukon 24. mukaan oppilaat kokivatkin tunnin helpoksi. 

 

Taulukko 24. Koin tunnin helpoksi. 

 

 

Vaikka tutkimuksellamme olikin teoreettiset tavoitteet, halusimme luoda designistamme op-

pilaita kiinnostavan. Tutkimusten mukaan oppiminen on tehokkaampaa jos se on muun mu-

assa hauskaa, toiminnallista tai yhteisöllistä ongelmanratkaisua sisältävää (Järvilehto, 2014; 

Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013; Prashnig, 2003; Tikkanen, 

2008). Itsearviointilomakkeiden (liite 4) kysymysten 1 ja 2 vastausten pohjalta voimme to-

deta oppilaiden pitäneen työskentelyä hauskana ja kiinnostavana läpi koko projektin. Jokai-

sen tutkimuskerran tuloksissa enemmistö koki tunnin erittäin hauskaksi ja erittäin kiinnos-
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tavaksi. Vain muutama oppilas oli eri mieltä. Lisäksi viimeisellä kerralla lähes jokainen op-

pilas nosti käden, kun kysyimme oliko hauskaa työskennellä yhdessä. Näin ollen voimme 

todeta designimme onnistuneen tältä osin. 

Olisi kuitenkin ollut hyvä, jos tehtävien ajoitusta muutettaisiin niin, että niitä voisi tehdä 

rakentelun ja muun viimeistelyn ohella myös viimeisellä tunnilla, jolloin toiminnallisen ma-

tematiikan teema olisi kulkenut sujuvammin projektin alusta loppuun.  
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6 TULOKSET JA POHDINTA 

Design-tutkimukselle on ominaista suunnitella ja kehittää toimiva oppimisympäristö ja tut-

kia sen soveltuvuutta opetukseen (Barab & Squire, 2004). Suunnittelimme ja toteutimme 

prosenttilaskua tukevan yhteisöllistä ongelmanratkaisua sisältävän toiminnallisen oppimis-

ympäristön vastataksemme uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

vaatimuksiin toiminnallisuuden lisäämisestä opetuksessa. Aloitimme designimme suunnit-

telun perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin yhteisöllisestä- ja toiminnallisesta oppimi-

sesta. Lisäksi tutustuimme 5. luokan matematiikan opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin. Tar-

koituksenamme oli luoda toimiva ja innostava oppimisympäristö, joka tukisi prosenttijak-

solle asetettuja tavoitteita yhteisöllisen ongelmanratkaisun ja toiminnallisen opetuksen 

kautta. Tiedollisten taitojen lisäksi matemaattisen ongelmanratkaisun on tutkittu kehittävän 

myös muita tarpeellisia kykyjä, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä luovaa ajattelua, mallinta-

mista, testaamista ja perustelemista (Haapasalo, 1994). Andresen (2000) puolestaan toteaa 

toiminnan kautta saadun kokemuksen olevan kaiken oppimisen edistäjä ja lähtökohta.  Tut-

kimuksessamme kävi ilmi, että luomamme oppimisympäristö soveltui hyvin viidennen 

luokan prosenttijakson opetukseen. Projektissa käytiin läpi kaikki tietoteoreettiset si-

sällöt liittäen ne käytännön kontekstiin, jotka matematiikan kirjoissa keskimäärin ope-

tetaan prosenttilaskennasta viidennellä luokalla. Oppilaat kokevat prosentin käsitteen 

usein haastavaksi, mutta jos prosenttilaskenta liitetään käytännön kontekstiin, sen ymmärtä-

minen helpottuu (Ikäheimo, 1995). Kehittämässämme oppimisympäristössä tämä oli huomi-

oitu suunnitteluvaiheessa. 

Koulukontekstissa yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa pyritään yhdessä selvittämään ole-

massa oleva ongelma jakamalla tietotaitoa ja innovoimalla ratkaisuja ryhmän jäsenten kes-

ken. (Pisa 2015 Draft Collaborate Problem Solving Framework, 2013.) Voimme todeta to-

teuttamamme kaupungin rakennusprojektin tukeneen yhteisöllisen ongelmanratkaisutaidon 

kehittymistä. Oppilaat keskustelivat ja selvittivät ongelmia yhteisen päämäärän saavutta-

miseksi. Oppilaat tekivät kompromisseja ja joustivat ratkaisuehdotuksissaan. Ongelmaläh-

töisen kommunikaation kehittämisessä tulee pyrkiä siihen, että lapset selittävät teorioitaan, 

keskustelevat niistä kriittisesti ja vasta sen jälkeen tekevät niiden pohjalta johtopäätöksiä. 

(Schoen, 2006). Vaikka ratkaisu ei aina olisikaan laadukkaampi yhdessä työstettynä, yksilöt 

omaksuvat toinen toisiltaan uutta tietoa (Graesser, 2015). Yhteisöllisellä ongelmanratkai-
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sulla on lukuisia etuja, mutta tiimin menestys saattaa vaarantua välinpitämättömän tai yh-

teistyöhön kykenemättömän jäsenen vuoksi. Roolien jakaminen, yhteiset säännöt ja toimiva 

kommunikaatio voivat kuitenkin pelastaa vastaavanlaiset ongelmatilanteet. (Pisa 2015 Draft 

Collaborate Problem Solving Framework, 2013.) Aineistomme perusteella toiminnallinen 

yhteistyötä vaativa projekti koettiin pääosin mielekkääksi. Pienet harmit, kuten kaupunkien 

osittainen rikkoutuminen ja ryhmien sisäiset pienet kinat eivät tuntuneet vaikuttavan jakson 

yleiseen positiiviseen tunnelmaan. Opettajan mukaan lapset pysyivät sovussa ja yhteistyö oli 

onnistunutta. Myös oppilaiden aktiivisuus säilyi läpi jakson. Osa oppilaista suuntautui enem-

män tehtävien ja tulosten kirjaamiseen, ja toiset puolestaan rakentamiseen, mutta pohtivaan 

keskusteluun osallistuivat kaikki. Edellä esitettyjen havaintojen perusteella voimme päätellä, 

että sosiaalinen oppimisympäristö, eli oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus toimi tutki-

muksen aikana (Ikonen & Virtanen, 2007).  

Tehtävien jako ryhmissä onnistui itsenäisesti, sillä oppilaat jakoivat tehtäviä hyödyntäen jo-

kaisen jäsenen vahvuuksia. Ryhmät ottivat vastuun töistään pysyen lopulta sovitussa aika-

taulussa. Oppilaat myös ilmoittivat muille ryhmän jäsenille omasta etenemisestään. Mielipi-

teitä kysyttiin ja niitä kommentoitiin rakentavasti. Myös viereisten pöytäryhmien töistä otet-

tiin mallia. Tällaiset yhteisölliselle toiminnalle ja oppimiselle ominaiset tavat jakaa tehtäviä 

ja hallita kokonaisuuksia tulivat lapsilta melko automaattisesti ilman että heitä olisi tarvinnut 

ohjata siihen.  

Toiminnalliseen oppimiseen voidaan yhdistää konstruktivistinen oppimiskäsitys, jolla tar-

koitetaan aktiivista oppijaa. Käsityksen mukaan oppiminen on tuloksetonta, ellei oppilas 

toimi aktiivisesti uutta tietoa käyttäen. (Tikkanen, 2008.) Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

sekä moniaistillisuus oppimisessa säilyivät rakentelun ja laskemisen kautta projektissamme. 

Voutsinan (2012) mukaan konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto kehittyvät asteittain toi-

siinsa vaikuttaen. Toteutuminen vaatii kuitenkin oikeanlaisen ongelmanasettelun. (Voutsina, 

2012.) Projektimme materiaali ja tehtävänannot kehittyivät kokonaisuutena tukien prosedu-

raalisen ja konseptuaalisen matemaattisen tiedon kehittymistä molempiin suuntiin. Uutta tie-

toa sidottiin aiemmin opittuihin käsitteisiin käyttäen tukena myös havainnollistavaa oppi-

materiaalia. Soveltavat tehtävät oli suunniteltu yhdistämään näitä kahta tiedon eri lajia ja 

ylittämään yksilön ongelmanratkaisun rajat. Aineistomme perusteella voimme olettaa jokai-

sen ryhmän ymmärtäneen yhden prosentin käsitteen kaupungin rakennuksen kontekstissa. 

Myös yksiköstä toiseen muuntaminen onnistui jokaiselta ryhmältä. Soveltavat tehtävät, jotka 
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ylittivät osittain viidennen luokan tason, onnistuivat myös yhdessä pohtien. Tästä voimme 

päätellä, että kaupungin rakennusprojekti tuki yhteisöllinen ongelmanratkaisun taitojen ke-

hittymistä ja jakson tiedollisten tavoitteiden täyttymistä. Emme kuitenkaan voi olla varmoja 

oppilaiden tiedollisesta kehityksestä yksilötasolla, sillä analysoimme aineistoa ryhmätasolla 

aineiston analyysi kappaleessa (4.3) mainittujen perusteluiden takia. 

Design-tutkimuksen tavoitteen on alkuperäisen designin kehittäminen kokeilemalla ja 

muokkaamalla sitä tutkittavien toiminnan pohjalta (Cobb ym., 2003). Jokaisessa syklissä 

tutkija ensin arvioi ja asettaa hypoteesin sille, miten hänen suunnittelemansa teoriaan poh-

jaava design tukee oppilaiden oppimista ja osallistumista opetustilanteessa. Tutkija arvioi 

oppilaiden oppimista ja osallisuutta opetusaktiviteettien tapahtuessa, ja retrospektiivisesti 

niiden jälkeen kerätyn aineiston avulla. Näiden havaintojen pohjalta tutkija puolestaan ky-

seenalaistaa omaa designiaan ja pyrkii kehittämään sitä seuraavaa sykliä varten. (Van den 

Akker, 2006.) Design-tutkimukselle ominaisesti oppimisympäristöä uudelleen käytettäessä 

on huomioitava tuloksissa ja kuvassa 5 listaamamme kehitysideat. Tutkimuksemme pohjalta 

designin merkittävimmiksi kehitysideoiksi nousivat muun muassa ryhmien jako, kaupungin 

rakennusoppaiden kehittäminen sekä aikataulun muuttaminen. Myös aiemmin esitetyt muu-

tosehdotukset rakennusmateriaaleista on syytä ottaa huomioon. Korkatin (2016) väitöstutki-

muksen tapaan voimme todeta yhteisöllisen ongelmanratkaisun ja toiminnallisen matematii-

kan opiskelun tukeneen matemaattisen tiedon ymmärtämistä. 
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Kuva 5. Kehityskohteet näkökulmittain ja sykleittäin. Oppimisympäristöä uudelleen hyödynnettäessä on syytä huomioida 
kuvassa listatut kehityskohteet.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksemme lähtökohtana oli suunnitella ja toteuttaa toiminnallinen ja yhteisöllistä on-

gelmanratkaisua sisältävä prosenttilaskun oppimista tukeva oppimisympäristö. Tutkimus to-

teutettiin design-tutkimuksena suunnitellen ja kehittäen oppimisympäristöä neljässä syk-

lissä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan toiminnallisen ja 

yhteisöllisen oppimisen lisäämistä opetukseen ja se osoittautui myös tutkimuksellemme tär-

keäksi perusteeksi suunnitellessamme kokonaisuutta. Lähtökohtanamme oli myös Korkatin 

(2016) tuore väitöstutkimus. Sirkku Korkatin (2016) design-tutkimuksena toteutetussa väi-

töstutkimuksessa ”kuvaamataito geometrisen ajattelun kehittymisen tukena”, hän havaitsi 

erityisesti ongelmalähtöisyyden, toiminnallisuuden ja ryhmässä työskentelyn edistäneen 

geometrian oppimista. (Korkatti, 2016.) 

Design-tutkimuksemme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimiva oppimisympäristö, 

josta olisi hyötyä muillekin opettajille. Tässä pro gradu -tutkimuksessa toteutettiin viidennen 

luokan prosenttilaskennan oppisisältöjä vastaava kaupungin rakennusprojekti, jossa oppilai-

den tehtävänä oli rakentaa ryhmissä omat kaupungit suunnittelemiemme ohjeiden mukaan. 

Tuloksissa vastasimme tutkimuskysymyksiimme sykleittäin fyysisestä, sosiaalisesta ja tie-

dollisesta näkökulmasta. Tuloksissa huomioitavaa oli design-tutkimuksen kehittyminen syk-

leittäin toimivaksi oppimisympäristöksi ja oppilaiden tehdyistä tuotoksista analysoidut tu-

lokset. Yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja toiminnallisuus näkyivät tutkimuksessa, ja ne toi-

mivat toivotulla tavalla. Oppimisympäristöä uudelleen toteutettaessa lukijan on syytä huo-

mioida luvussa 6 ”Tulokset ja johtopäätökset” esittämämme kehityskohteet. Design-tutki-

mus menetelmänä toimi tässä työssä hyvin. Suunnitellessamme designia olimme pyrkineet 

huomioimaan kaiken mahdollisen, mutta testausvaiheessa löysimme hyvin kehitysideoita ja 

saimme vietyä oppimisympäristöä toivottuun suuntaan. Menetelmä oli meille uusi ja pereh-

tyminen vaati aikaa. Design-tutkimuksen luonne tuki tutkimuksemme tarkoitusta oppimis-

ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Yhteistutkijuuteen päädyimme sattumalta samasta aiheesta kiinnostuneina. Halusimme mo-

lemmat kehittää jotakin konkreettista. Koemme, että oma opettajuutemme on kehittynyt ja 

olemme saaneet varmuutta oman opetusmateriaalin valmistamiseen, kehittämiseen ja arvi-

ointiin. Tulemme todennäköisesti jatkamaankin yhteistyötä uusien oppimisympäristöjen 

suunnittelussa. 
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Jatkotutkimuksia aineistostamme tehtäessä, ryhmien tuotoksia olisi mahdollista tutkia yksi-

löllisemmällä tasolla. Ryhmistä olisi mahdollista ottaa tarkasteluun tietty ryhmä tutkijan va-

litsemalla perusteella ja tutkia esimerkiksi ryhmän toimivuutta tai yksilöiden rooleja. De-

sign-tutkimukselle on olennaista designin kehittäminen, mutta valittaessa aineistostamme 

toinen näkökulma, olisi syytä valita jokin muu tutkimusmenetelmä. Design-tutkimusta uu-

delleen tehtäessä kiinnittäisimme huomiota aineistonkeruun ajankohtiin, sillä tutkimusai-

neistomme kerättiin viikon sisällä peräkkäisinä päivinä. Koska kerättyä aineistoa analysoi-

daan retrospektiivisesti, aikataulu oli melko tiukka. Jokaisella tutkimuskerralla tehdyt ha-

vainnot ja kehitysideat tuli kirjata ylös seuraavalle tutkimuskerralle toteutettavaksi. Toisaalta 

aineistonkeruun tiiviydestä oli myös hyötyä, sillä projekti pysyi jatkuvana ja oppilailla säilyi 

kiinnostus projektia kohtaan. Tutkimuksen kestäessä esimerkiksi kuukauden, jolloin tutki-

muskertoja olisi ollut kerran viikossa, tahti olisi voinut olla liian pitkäveteinen. Toteuttai-

simme myös tutkimuksen edelleen yhteistutkijuutta hyödyntäen, sillä olemme saaneet toi-

sistamme huomattavasti tukea, inspiraatiota ja keskustelujen kautta myös lisää tietoa. Yh-

teistutkijuuden etuna oli myös aineistonkeruuvaiheen havainnointi. Toisella tutkijalla oli 

mahdollisuus vielä tarkempaan havainnointiin, kuin projektissa ohjaavana opettajana toimi-

neella tutkijalla. Kokonaisuudessa koemme tutkimuksemme onnistuneen hyvin ja samalla 

saaneemme valmiuksia tulevaan työhömme opettajina. 

 

 

 



72  

 

  

LÄHTEET 

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Ed-

ucation Research? Educational Researcher, 41(Jan/Feb.), 16-25.  Retrieved from 

http://edr.sagepub.com/content/41/1/7.full.pdf+html. 

Andresen, L., Boud, D., & Cohen, R. (2000). Experience-based learning. Understanding 

Adult Education and Training, 2, 225-239. 

Barab, S. & Squire, K. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. The 

Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1–14.doi:10.1207/s15327809jls1301_1 

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R. & Schauble, L. (2003). Design Experiments in 

Educational Research. Eduacational Researcher, 32(1), 9–13. 

doi:10.3102/0013189X032001009 

Cohen, R. (1993). Using experience for learning. McGraw-Hill International. 

Collins, A., Joseph, D., & Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodo-

logical issues. The Journal of the learning sciences, 13(1), 15-42. 

Darling-Hammond, L. (2012). Policy frameworks for new assessments. In Assessment and 

teaching of 21st century skills (s. 301-339). Springer Netherlands. 

Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An Emerging paradigm 

for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5–8. doi: 

10.3102/0013189X032001005 

Dryden, G., Vos, J., & Salminen, R. (1996). Oppimisen vallankumous: Ohjelma elinikäistä 

oppimista varten. [Helsinki]: Tietosanoma 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Gumme-

rus Kirjapaino Oy:Jyväskylä  

Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (1999). Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY  

Goodyear, P. & Dimitriadis, Y. (2013). In medias res: reframing design for learning. Re- 

search in Learning Technology, 21, 1–13. doi: 10.3402/rlt.v21i0.19909 

Graesser, A., Peter W. Foltz 2, Yigal Rosen 3, David Williamson Shaffer 4, Carol Forsyth 

and Mae-Lynn. (2015). Challenges of Assessing Collaborative Problem-Solving. Germany 

University of Memphis 2 University of Colorado, Boulder and Pearson 3 Pearson. 

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2006) Design research from the learning design perspective. 

In J. van den Akker, K. Gravemeijer, S. McKenney, & N. Nieveen (Eds.), Educational de-

sign research (pp. 17-51). London: Routledge 

http://edr.sagepub.com/content/41/1/7.full.pdf+html
http://edr.sagepub.com/content/41/1/7.full.pdf+html
http://edr.sagepub.com/content/41/1/7.full.pdf+html


73 

 

 

Haapasalo, L. (1994). Oppiminen, tieto & ongelmanratkaisu. Jyväskylä: MEDUSA- Soft-

ware. 

Haapasalo, L. (2011). Oppiminen, tieto & ongelmanratkaisu. (8. painos). Joensuu: ME-

DUSA-Software 

Halpern, D. F. (2003). Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking (4th 

Edition). Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Hiebert, J. (2013). Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics. 

Routledge. 

Hiebert, J. & Wearne, D. (2006). Developing Understanding through Problem Solving. Te-

oksessa H. L. Schoen (toim.), Teaching Mathematics through Problem Solving (s. 3-5). 

United States of America: National Council of Teachers of Mathematics NCTM. 

Hoadley, C. M. (2004). Methodological Alignment in Design-Based Research. Educational 

psychologist, 39(4), 203–212. doi: 10.1207/s15326985ep3904_2  

Hytönen, J. 2007. Lapsikeskeisen kasvatuksen ydinkysymyksiä. Helsinki: WSOY. 

Ikonen, O. & Virtanen, P. (2007). Hyvä oppimisympäristö. Teoksessa: Ikonen, O. & Virta-

nen, P. (toim.) Erilainen oppija - yhteiseen kouluun. Jyväskylä: PS-kustannus, Opetus 2000. 

Ikäheimo, H. (1995). Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan (2. painos). Helsinki: Monila Oy 

The International System of Units. International Bureau of Weights and Measures. (2006). 

Haettu 27.1.2016. 

Järvilehto, L. (2014). Hauskan oppimisen vallankumous. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Kelly, A. E. (2004). Design Research in Education: Yes, but is it Methodological? The Jour-

nal of the Learning Sciences, 13(1), 115–128. doi:10.1207/s15327809jls1301_6 

Korkatti, S. (2016). Geometriaa laatoittamalla?: van Hielen teorian mukainen geometrinen 

ajattelu ja tesselaatioon nojautuva Laatoitusprojekti peruskoulussa. Lapin yliopistokustan-

nus. Rovaniemi 2016. 

Kuusinen, J., & Keskinen, E. (1991). Kasvatuspsykologia. Porvoo; Helsinki ; Juva: WSOY 

Lemmetyinen, A. (2004) Toimintatutkimus oppimisen strategisesta kehittämisestä Turun 

kauppakorkeakoulussa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja D-2:2004, 34-41.Turku. 

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: Gum-

merus. 
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LIITE 1    

   TUTKIMUSLUPA 

          

Hyvät vanhemmat, 

Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa Oulun yliopistosta ja teemme pro gradu -tutkiel-

mamme toiminnallisesta- ja yhteisöllisestä matematiikan oppimisesta suunnittelemaamme 

kaupungin rakennusprojektia testaamalla ja kehittämällä. Aikaisempaan tutkimustietoon 

pohjautuva projektimme tarjoaa oppilaille mahdollisuuden saada vaihtelua matematiikan 

opiskeluun yhden oppimisjakson ajan. 

Pyytäisimmekin teiltä lupaa lapsenne osallistumiselle tutkimukseemme. Tutkimus ei aiheuta 

lisätyötä oppilaille, vaan se toteutetaan luokan matematiikan tunneilla. Tiedonkeruumene-

telmiksi olemme valinneet lyhyet kyselylomakkeet, havainnoinnin sekä videoinnin. Käy-

tämme keräämiämme materiaaleja luottamuksellisesti vain tutkimustarkoitukseen, eikä las-

ten nimiä, kuvia tai heistä otettua videomateriaalia tulla julkaisemaan missään yhteydessä. 

Toivomme tuottavamme tutkimuksellamme oppimisen iloa ja tarjoavamme oppilaille mah-

dollisuuden kokea oivalluksia projektimme parissa. Otamme mielellämme vastaan kysy-

myksiä sähköpostitse. Voitte myös tiedustella tutkimuksesta lapsenne luokanopettajalta. 

Ystävällisin terveisin, 

Pia Hiltunen & Nina Jackson 

Oulun yliopisto 

s-posti: piahiltunen@outlook.com/ Nina_124_@hotmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lapseni saa osallistua tutkimukseen 

 

kyllä_____ ei______ 

 

___________________________________ _______________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus    Oppilaan allekirjoitus 
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LIITE 6 

Tarkkailulomake 

  

Päivämäärä: ____________ 

Osallistujamäärä:________ 

 

Fyysiset havainnot: 

 Havainnot oppimateriaalin ja -ympäristön toimivuudesta + muut havainnot 

 

  

  

Tiedolliset havainnot: 

Havainnot prosenttilaskun oppimisesta oppimateriaalien ja ympäristön avulla + muut ha-

vainnot 

  

  

Sosiaaliset havainnot: 

Havainnot oppilaiden välisestä työstä 

Havainnot oppimisesta ryhmän tuella  

Havainnot rooleista + muut havainnot





 

  

 


