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Tiivistelmä 

Kodis, Anne. 2019. Kertolaskun käsitteen opettaminen kahdessa matematii-

kan oppikirjasarjassa peruskoulun 2. luokalla. Kasvatustieteen pro gradu -

tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka toisen vuosiluokan op-
pilaalle ohjataan kertolaskun periaate. Tutkimuksen kohteena oli kahden kus-
tantajan oppikirjat ja opettajan oppaat: Tuhattaituri 2a (2016) ja YyKaaKoo 2a 
(2018). Tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan matematiikan opetuksen ra-
kentumista alkuopetuksessa, kertolaskun oppimista toisella vuosiluokalla ja 
matematiikan oppikirjojen merkitystä opetuksessa sekä yleensä oppikirjojen 
tutkimuksista.  

       Tutkimus oli lähestymistavaltaan laadullinen. Oppikirjasarjojen kertolas-
kuosioiden analyysissä käytettiin aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin 
välimuotoa eli teoriaa ohjaavaa analyysia. Kirjasarjojen tehtäviä lähestyttiin 
määritelmälähtöisellä, realistisella ja ongelmalähtöisellä lähestymistavoilla. 
Tutkimuksessa selvisi, että kirjasarjojen tehtävissä suunnataan ensisijaisesti 
proseduraaliseen sujuvuuteen. Tehtävät olivat pääasiallisesti määritelmälähtöi-
siä. Tuhattaituri 2a kirjassa oli määritelmälähtöisiä tehtäviä 66% kaikista tehtä-
vistä ja YyKaaKoo 2a oppilaan kirjassa määritelmälähtöisiä tehtäviä oli 57% 
kaikista tehtävistä. Arkipäivään liittyviä tehtäviä oli suhteellisen vähän. Tutki-
muksen kohteena olleiden kirjasarjojen ongelmanratkaisu- ja päättelytehtäviä 
löytyi molemmista kirjasarjoista suunnilleen yhtä paljon, tehtävät olivat pääasi-
assa lisätehtäväsivuilla.   

       Molempien kirjasarjojen tehtävät noudattivat perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden 2014 tavoite- ja sisältönormeja, mutta pelkästään oppilaan 
kirjan tekeminen ei täytä kaikkia opetussuunnitelman tavoitteita. Tutkimuksen 
tuloksista on nähtävissä, että oppilaan matemaattiseen osaamiseen ja ajattelun 
monipuoliseen ohjaamiseen voidaan vaikuttaa opettajan ammattitaidolla ja 
opetusmenetelmillä. Oppilaan kirjojen tehtävien tekemisellä saavutetaan pro-
seduraalista sujuvuutta, mutta ongelmanratkaisun, päättelyn ja soveltamisen 
taitoja ohjaavia tehtäviä oli vähän. Kielentämiseen ja toimintavälineisiin ohjaa-
via tehtäviä oli niukasti. Kirjasarjojen opettajan oppaissa on toimintaan ohjaavia 
tehtäviä, mutta niiden käyttäminen matematiikan opetuksessa on opettajasta 
riippuvaista.  
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1 JOHDANTO 

Olen joskus ajatellut, että matematiikan opettaminen on todella helppoa, koska 

oppilailla on oppikirjat ja opettajilla on opettajan oppaat. Käsitykseni on nyt 

kuitenkin muuttunut luokanopettajan opintojeni myötä. Toiminnalliset mate-

matiikan tunnit erilaisten välineiden avulla saivat minut ihmettelemään ja miet-

timään, kuinka itse tulevana luokanopettajana opetan oppilailleni matematiik-

kaa.  Minulla on ollut perinteinen käsitys siitä, että matematiikan tunnit etene-

vät tiukassa tahdissa, periaatteella yksi aukeama yhdessä oppitunnissa. Helsin-

gin Sanomat 7.1.2019 (Pajari, 2019) julkaisi artikkelissa aasialaisten kuusivuoti-

aiden lasten matematiikan tehtävän. Kasvatustieteen professori Erno Lehtinen 

Turun yliopistosta toi esille suomalaisten ja aasialaisten koulumatematiikan 

eroista. Lehtinen pohti syitä, miksi aasialaiset menestyvät suomalaisia parem-

min matematiikan tutkimuksissa jo varhaisessa iässä. Lehtisen mielestä mate-

maattiset erot selittyvät oppimistraditioilla, ankaralla työnteolla, opetus- ja op-

pimismetodeilla sekä matematiikan viikkotuntien määrällä. Artikkelissa kerro-

taan, että aasialaisessa koulussa suositaan avoimia tehtäviä, jolloin lasten tulee 

itse kehittää ja kielentää oma tehtävä kuten esimerkiksi artikkelissa esitetystä 

kuvasarjasta. Tämänkaltainen työskentely ohjaa lasta joustavampaan mate-

maattiseen ajatteluun. Suomessa on totuttu laskemaan valmiiksi eteen annettu 

tehtävä. Helsingin Sanomien 7.1.2019 (Pajari, 2019) julkaisemassa artikkelissa 

Juha Oikkonen Helsingin yliopiston matematiikan professori paljastaa, että 

Suomessa pyritään jo samaan suuntaan kuin Aasiassa. Hänen näkemyksensä 

mukaan Suomessa tarvitaan myös sellaista opetusta, mikä tarjoaa eväitä mate-

maattiselle ymmärrykselle.  

        Perehdyn pro gradu-tutkimuksessani siihen, kuinka toisen vuosiluokan 

oppilaita ohjataan kertolaskun periaatteen oppimiseen oppikirjoissa. Haluan 

myös selvittää, saako opettajan oppaasta oppilaan ohjaamiseen tarvittavia me-

netelmiä ja keinoja mm. toiminnalliseen välineopetukseen. Helsingin Sanomien 

24.4.2019 (Valtavaara, 2019) artikkelissa yliopistonlehtori Anu Laine Helsingin 

yliopistosta tuo esille, että matematiikan oppisisältöihin on tullut enemmän on-



gelmanratkaisuun liittyviä tehtäviä ja sen lisäksi painotetaan tänä päivänä toi-

minnallisuutta ja kokeellisuutta. Toiminnallisuutta on haettu uusin keinoin, 

joista unkarilainen Varga-Nemènyi-menetelmä on saavuttanut jo suuren suosi-

on. Metodi on rantautunut Suomeen 2000-luvulla Anni Lampisen mukana. 

Lampinen kuvaa metodin antavan lapsille matemaattista ajattelua ja pienillä 

luvuilla harjoitellaan pitkään ja sanallistetaan. Lampisen mielestä Suomessa 

matematiikka on yhä liian kirjakeskeistä ja pintasuuntautunutta. Opetus tulisi 

muuttaa sellaiseksi, että oppilaat saavat itse kokeilla ja ymmärtää, jolloin se 

kantaa parempaan osaamiseen myös ylemmillä asteilla.  

Pro gradu-tutkimukseni teoriaosuudessa selvitän, miten matematiikan 

opetus rakentuu toisella vuosiluokalla. Tarkastelen kertolaskuun liittyvää ker-

tolaskun käsitettä ja sen oppimista sekä kertolaskun oppimiseen liittyviä vai-

keuksia eli solmukohtia.  Oulun normaalikoulun opettaja Vuokko Kangas nos-

taa esille Helsingin Sanomien artikkelissa 24.4.2019 (Valtavaara, 2019), että Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 alakoulun matematiikan oppisisältöjä 

on hieman karsittu, koska mukaan piti mahtua ohjelmointia ja toiminnallisuu-

den ja ongelmaratkaisun roolin korostuessa. Kangas on ollut mukana vuoden 

2014 opetussuunnitelman laadintatyössä ja hän kouluttaa opettajia toiminnalli-

seen metodiin. Samassa Helsingin Sanomien artikkelissa lausunnon antaa yli-

opistonlehtori Jorma Joutsenlahti, joka on matematiikan kielentämisen asian-

tuntija Suomessa. Joutsenlahden mielestä matematiikan kielentämistä tulee 

opettaa: ”Perusidea on siinä, että laitetaan oppilaat puhumaan matematiikkaa, 

jolloin he samalla jäsentävät omaa ajatteluaan.” 

Pirjo Hiidenmaa (2015, 27) tuo esille, että opiskelijat tekevät oppikirjatut-

kimuksia, mutta systemaattinen tutkimus on kuitenkin vähäistä. Oppikirjatut-

kimukset ovat tuleville opettajille tärkeitä, sillä Ruuska (2015, 41,45) nostaa esil-

le, että matematiikan opetussuunnitelma näkyy oppikirjoissa. Opettajan ei tar-

vitse tehdä oppimateriaalia, hän saa sen valmiina oppikirjassa. Oppikirjaa pide-

tään edelleen oppilaan työkirjana. Opettajankoulutuksessa pitäisi puhua oppi-

kirjoista. Opettajankoulutuksessa kyllä tuodaan esille, ettei oppikirja ole ope-

tussuunnitelma, mutta samalla unohdetaan, että opetussuunnitelmaa toteute-



taan oppikirjan avulla. Tulevia luokanopettajia tulisi ohjeistaa tarkastelemaan 

oppikirjoja syvällisemmin kuten kiinnittämällä huomiota kirjojen oppimiskäsi-

tyksiin, millaisia arvoja ja asenteita ne tuovat esille, miten tehtäviä laaditaan 

sekä millaista kieltä käytetään ja millaisia käsitteitä eri ikäisille oppijoille pitäisi 

käyttää. Nykyään opettajalla on suuri vastuu oppikirjojen valinnassa. Valitse-

vatko he oppikirjan vai toteuttavatko opetusta toimintavälineiden avulla, on 

pitkälti opettajan oma päätös. Oppikirjojen valinnassa opettajat näyttävät kyse-

levän aika paljon mediassa apua toisilta opettajilta, mitä oppikirjaa suosittelevat 

eri aineisiin. Pystyykö näihin toisten opettajien mieltymyksiin luottamaan sen 

tarkemmin tietämättä kirjan valinnan perusteita? Matematiikan oppikirjojen 

sisältöjä tulee tutkia kriittisesti, koska matematiikassa opitun tiedon päälle ra-

kennetaan aina uutta tietoa lisää. Oppilaiden oikeus on saada parasta mahdol-

lista opetusta. Matemaattisten käsitteiden opettamisessa tärkeintä on käsitteen 

ymmärtäminen eikä vain mallin mukaan systemaattisesti tehtävän tekeminen, 

ajattelematta mitä tekee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MATEMATIIKAN OPETUKSEN RAKENTUMI-

SEN PERUSTEITA ALKUOPETUKSESSA 

Matemaattisten taitojen kehitys ja oppiminen esi- ja alkuopetuksessa on oppi-

laan matemaattisen osaamisen kannalta tärkeä kehitysvaihe ja sen merkitys ko-

rostuu oppilaalle myöhemmässä vaiheessa koulussa. Mitä vahvempi matemaat-

tinen pohja oppilaalla on hallussa jo alkuopetuksessa, sitä helpompi hänen on 

kehittyä ja oppia uusia asioita seuraavilla luokka-asteilla. Kehitykseen vaikut-

tavat useat asiat, joista Aunola ja Nurmi (2018, 54) mainitsevat lukujen sujuvan 

luettelemisen ja motivaation. Opettajan haasteellisena tehtävänä on pitää yllä 

positiivista motivaatiota tarjoamalla oppilaille onnistumisen kokemuksia. Han-

nula ja Holmin (2018, 131) mukaan oppilaan matematiikkakuvan muodostumi-

seen ja muuttumiseen vaikuttavat hänen matematiikasta saamansa kokemukset 

niin yksilönä kuin yhteisöllisesti luokan ilmapiiri ja kulttuuri.  

         Matemaattisten taitojen oppiminen ei tapahdu nopeasti vaan se vaatii run-

saasti harjoitusta, sillä eteneminen tapahtuu pienin askelin aivan yksinkertais-

ten osataitojen oppimisesta kohti monimutkaisempia matemaattisia taitoja. Las-

ten matemaattisten taitojen kehitykseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huo-

miota, vaikka jo ensimmäiseltä luokalta alkaen tai jopa varhemmin. (Aunola & 

Nurmi 2018, 64.) Lasten matematiikan opetuksen kumulatiivisten luonteen 

kannalta on tärkeää oppia systemaattiseen opetuksen muotoon (1POPS 2014, 

128). Matemaattisissa taidoissa on hyötyä, jos varhaisessa kehityksen vaiheessa 

leikittelee luvuilla lukujen sujuvuuden harjoittamiseksi. Tämä auttaa aritmeet-

tisten taitojen myöhempää oppimista koulussa. (Hannula-Sormunen, Mattinen, 

Ruusuvirta 2018, 164-165.)  

 

 

 

 
1 Jatkossa käytän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 lyhennettä POPS 2014. 



 

2.1 Matematiikan opetusta ohjaavia tekijöitä opetussuunni-

telman näkökulmasta alkuopetuksessa 

Matematiikan opetusta ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, jotka on otettu käyttöön kouluissa vuoden 2016 syksyllä. Sosiokonstrukti-

vistinen oppimiskäsitys perustuu siihen, että oppilas itse osallistuu opetukseen 

oma-aloitteisesti ja itsenäisesti sekä on vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden 

kanssa. Opetussuunnitelman mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. Oppilaita ohjataan asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan on-

gelmia. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja 

ongelmaratkaisutaitoja. Oppilaita tulee kannustaa puhumaan toisten oppilai-

den kanssa oivalluksista ja johtopäätöksiin liittyneistä tuloksista.  Tehtävien ja 

niiden ratkaisujen miettiminen yhdessä auttaa heitä kasvattamaan ja uudista-

maan omaa ajatteluaan. Näin oppilaat huomaavat saavuttavan samoja ratkaisu-

ja erilaisilla ajattelutavoilla. Opetuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota vuoro-

vaikutukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaan luovaan on-

gelmaratkaisuun. Ohjaavassa opetuskeskustelussa tehostetaan lapsen omaa 

ajattelua ja edistetään lasta tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän miettii ja oppii. 

(Koponen, Mononen & Puura 2018, 211.) Matematiikan kielentämisessä oppilai-

ta neuvotaan perustelemaan ratkaisujaan ja kertomalla lopputuloksiaan toisille 

”omin sanoin” sekä jäsentämään ja esittämään ajatteluaan näkyväksi kielen 

avulla. Näin Koponen, Mononen ja Puura (2018) tuovat Joutsenlahden (2003) 

tärkeän aiheen esille, kuinka tärkeää opettajan ja oppilaiden on työskennellä 

yhdessä matematiikan oppitunnilla. Oppilaita ohjataan tiedostamaan omat ta-

pansa oppia ja käyttämään tietoa oppimisen edistämiseen. Opetussuunnitel-

masta nousee esille sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. Oppilasta ohjataan 

liittämään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja syvällisemmin, jotta hän voisi op-

pia uusia käsitteitä ja liittämään ne aikaisemmin opittuihin asioihin. (POPS 

2014, 17.) Matematiikan opetussuunnitelma on muuttunut paljon viimeisten 



10 
 

vuosikymmenen aikana, samoin on muuttunut vallalla oleva oppimiskäsitys. 

1960- ja 1970-luvulle oli vallalla behavioristinen oppimiskäsitys, 1980- luvulla 

alettiin puhumaan kognitiivisesta oppimiskäsityksestä ja ongelmakeskeisestä 

opetuksesta. Myöhemmin nimitys on vakiintunut konstruktivistiseksi oppimis-

käsitykseksi. Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liittyy se, että oppiminen 

on oppijan aktiivista toimintaa, missä hän itse tulkitsee havaintojaan ja käsitte-

lee uutta tietoa aikaisempien tietojen pohjalta. Nykyään oppija ei muodosta op-

pimistaan yksin itsekseen, vaan vuorovaikutuksessa opettajan ja luokkakave-

reiden kanssa. Tästä syystä uudesta suuntauksesta puhutaan nimellä sosiaali-

nen konstruktivismiksi, missä oppiminen tapahtuu parhaimmillaan sosiaalises-

sa ympäristössä. (Lakka 2014, 9-11.)  

 Perkkilä, Joutsenlahti ja Sarenius (2018, 349) toteavat, että valtakunnalli-

sen opetussuunnitelman perusteet 2014 antavat suuntaviivat, kuinka opetusta 

tulisi toteuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa nostetaan esille matema-

tiikan ymmärtämiseen tapahtuvaa oppimisprosessia. Nykyisen opetussuunni-

telman hengessä nostetaan esille oppilaan “omaa tasoa”, jolloin opettajan tulee 

huomioida oppilaan kehitysvaihe suunnitellessaan ja toteuttaessaan matematii-

kan oppimisympäristöjä. 

 Alkuopetuksen opettajan on tärkeää tiedostaa matematiikan käsiteraken-

ne ja sen rakentuminen sekä sisäistää matematiikan tulevat sisällöt käsitteen 

tasolla (Perkkilä 2002, 173) Matematiikan osalta Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet (2014) ohjaavat opetusta ensimmäisellä ja toisella vuosiluokal-

la konkreettisuuteen ja toiminnallisuuteen. Matemaattisten käsitteiden ja raken-

teiden oppimiselle luodaan monipuolisia kokemuksia. Opetussuunnitelman 

perusteissa puhutaan monipuolisista työtavoista ja välineistä, joiden avulla ke-

hitetään oppilaan matemaattista ajattelua erilaisilla välineillä. Oppilasta kan-

nustetaan esittämään ratkaisujaan myös suullisesti ja kirjallisesti (vrt. kielentä-

minen, Joutsenlahti ja Tossavainen 2018, 410, 414, 417–418) sekä piirtäen ja tul-

kiten kuvia. Matematiikan opetuksen tavoite alkuopetuksessa on luoda vahva 

pohja lukukäsitteen pohjalle. Näihin tavoitteisiin tarvitaan opettajan tukea, jot-

ta oppilas saadaan innostumaan ja kiinnostumaan matematiikasta, mikä osal-
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taan rakentaa oppilaalle myönteistä minäkuvaa ja kehittää vahvaa itseluotta-

musta. (POPS 2014, 128.) Alkuopetuksen opettajalla on iso vastuu oppilaiden 

tulevaisuudesta matematiikan opetuksessa, sillä hänen tulee tietää sisältö- ja 

tavoitealueet, mutta ennen kaikkea tuntea oppilaiden tavat oppia ja suunnitel-

tava oma opetus sen mukaisesti. Välttämättä oppikirjojen läpikäyminen työta-

pana ei ole riittävä. (Perkkilä 2002, 36.)  

 Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla aloitetaan matematiikan käsittei-

den ja rakenteiden muodostaminen. Oppilaille tulee tarjota monipuolisia ko-

kemuksia hyödyntäen eri aisteja, erilaisia työtapoja ja välineitä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014 jakavat ensimmäisen ja toisen vuosiluokan 

matematiikan sisällöt seuraaviin pääkohtiin: ajattelun taidot (S1), luvut ja lasku-

toimitukset (S2), geometria ja mittaaminen (S3) ja tietojenkäsittely ja tilastot 

(S4). Ajattelun taitojen (S1) kehittymiseksi oppilaiden tulee saada mahdolli-

suuksia havainnointiin, kuten syy- ja seuraussuhteita. Numeroiden vertailua, 

luokittelua ja niiden laittamista järjestykseen. Etsitään yhtäläisyyksiä, eroja ja 

säännönmukaisuutta sekä tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin. Tutkimusten 

mukaan nämä ovat tärkeitä taitoja, jotka on tunnistettu merkittävinä matemaat-

tisten valmiuksien kohdalla. Näitä taitoja tulee edelleen vahvistaa koulussa. 

Matemaattisten taitojen oppiminen perustuu useisiin toistoihin perustuvalla 

harjoittelulla. (Aunola & Nurmi 2018). Lukujen ja laskutoimitusten (S2) kohdal-

la varmistetaan edelleen lukukäsitettä. Peruskäsitteiden ja -toimintojen kovan 

harjoittelun jälkeen ne automatisoituvat ja oppilas selviytyy matemaattisissa 

ongelmanratkaisutehtävien ratkaisussa paremmin, kun hänen ei tarvitse enää 

käyttää perusresursseja, vaan ne resurssit vapautuvat vaativien prosessien 

käyttöön. (Aunola & Nurmi 2018, 55). Tässä on tärkeää, että oppilaat hallitsevat 

lukumäärän, lukusuoran ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Lukujonotai-

toja harjoitellaan ja syvennetään luonnollisten lukujen alueella vertailemalla 

lukuja sekä asettamalla lukuja järjestykseen. Aunola ja Nurmi esittävät, että op-

pimisvalmiuksiin liittyvät tutkimukset (Zhang ym. 2014; Krajewski & Schneider 

2009) osoittavat, että matemaattisten taitojen kehitykseen edetään lukujonotai-

tojen kautta. Kirjainten tunteminen jo esikouluiässä ennustaa nopeaa matemaat-
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tisten taitojen edistymistä kouluiässä. Tutkijat Aunola ja Nurmi (2018) toteavat, 

että varhaiset kielelliset valmiudet helpottavat lasta lukujonotaitojen oppimi-

sessa, lukujen painamista mieleen sekä taitojen automatisoitumisessa. Nämä 

edellä mainitut taidot helpottavat ja auttavat lapsen matemaattisten taitojen 

myöhempää kehitystä. (Aunola & Nurmi, 2018, 60.) Lukujen 1-10 hajotelmat 

auttavat ja tukevat lukujonotaitoja ja laskutoimituksia. Alkuopetuksessa luo-

daan perusteita kymmenjärjestelmän ymmärtämiselle. Kymmenjärjestelmän 

hallitseminen on lukujen rakenteen ymmärtämistä ja kymmenkertaisuus luku-

paikkojen (ykköset, kymmenet, sadat jne.) kohdan oivaltamiseen kymmenellä 

kertominen, mikä puolestaan liittyy kertolaskun käsitteen ymmärtämiseen. 

(Ikäheimo 2012.) Lukumääriä ja niiden ymmärtämistä harjoitellaan eri tilanteis-

sa laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla. Yhteen- ja vähennyslaskutaitoja 

harjoitellaan ensin luvuilla 1-20 ja seuraavaksi alueilla 1-100. Alkuopetuksessa 

painotetaan laskutaitojen sujuvaa oppimista sekä vaihdannaisuuden ja liitän-

näisyyden merkityksen oppimista. Kertolaskun käsitettä ohjataan ymmärtä-

mään lapsen kehitysvaiheen mukaisesti konkreettisten mallien avulla. Toisella 

vuosiluokalla opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Jakolaskua tarkastellaan toisella 

vuosiluokalla sisältö- ja ositusjaon pohjalta ja samalla luodaan yhteyksiä sekä 

kerto- ja jakolaskun välille. Tuodaan esille kertolaskun vaihdannaisuus ja tutus-

tutaan kertolaskun liitännäisyyteen. Murtoluvun käsitettä avataan jakamalla 

kokonainen yhtä suuriin osiin. (POPS 2014, 128-129.) Sisältöalueet 3 ja 4, geo-

metria ja mittaaminen sekä tietojenkäsittely ja tilastot eivät liity tutkimukseen, 

joten en avaa niitä tässä.  

2.2 Matematiikan oppimisympäristöistä alkuopetuksessa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 sanotaan, että ensimmäi-

sen ja toisen vuosiluokan matematiikan oppimisympäristön tavoitteena on luo-

da sellaiset puitteet, missä opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden kanssa. 

Työtapoja vaihdellaan käyttäen välillä pedagogisesti ohjattuja pelejä ja leikkejä 

sekä opitaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa (POPS 2014, 130). Bouck 
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ja Park (2018, 66) kuvaavat, että toiminnallisilla välineillä tarkoitetaan käsin-

kosketeltavia esineitä, joilla oppilaat voivat ratkoa matemaattisia laskuja. Do-

minon (2010) mukaan välineet matematiikan opetuksessa ovat olennainen osa 

ymmärtävää oppimista. Konkreettisten välineiden käyttäminen ja käsittely en-

nen abstrakteja käsitteitä on matematiikan oppimisessa tärkeintä. Toiminnalli-

set välineet auttavat oppilaita ymmärtämään matematiikassa esimerkiksi uuden 

käsitteen periaatteen oppimisen. (Domino 2010, 8-12, 89.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014, 29) ohjataan 

kehittämään koulujen oppimisympäristöjä mm. kalusteilla, varusteilla ja väli-

neillä. Tällä tavoin tuetaan opetuksen pedagogista kehittämistä sekä edistetään 

oppilaiden oppimista ja aktiivisuutta. Vuosiluokilla 1-2 matematiikan oppimis-

ympäristöissä tavoitellaan toiminnallista matematiikan opiskelua välineiden 

avulla, vaihtelevilla työtavoilla (POPS 2014, 130). Matematiikan oppimisympä-

ristön ja pedagogisten uudistusten muutos vaatii niin kuntien, koulujen ja opet-

tajien ryhtymistä yhteistyöhön, mikä tarvitsee onnistuakseen aikaa ja resursseja. 

Pedagogisten käytänteiden muuttaminen edellyttää laajoja opettajien täyden-

nyskoulutuksia, missä perehdytään yhteisöllisiin ja toiminnallisiin työtapoihin 

sekä tutustutaan tutkivan oppimisen lähestymistapoihin ja teknologian hyö-

dyntämiseen opetuksessa. Ongelmalähtöisellä oppimisen ja tutkimisen otteella 

sekä yleensä opetuksen liittäminen arkielämään on osoittautuneet tehokkaiksi 

opetusmenetelmiksi matematiikassa, niin oppilaiden taitojen edistymisen kuin 

positiivisten asenteiden osaltakin. (2018, Kupari & Hiltunen, 50.) 

Oppilaan opetus tulisi järjestää motivoivassa oppimisympäristössä (mm. 

Kinnunen 2003, POPS 2014.), missä harjoittelu on hauskaa. Tämä perustuu tut-

kimuksiin, joiden mukaan oppilas saadaan suuntautumaan tehtäviin motivoi-

vassa tilanteessa.  Opettajan kannattaa ennalta tutkia ja kokeilla, millaisen op-

pimisympäristön oppilas kokee parhaimmiksi ja aihepiiri voidaan hakea oppi-

laan omasta arkipäivästä. Halinen ja Jääskeläinen (2015) haastavat opetushenki-

löstöä miettimään opetussuunnitelman kuvatun oppimiskäsityksen lisäksi op-

pimisympäristöjä ja työtapoja. Kun oppimisympäristöt ja työtavat ovat pedago-

gisesti kattavia ja mukautuvia, niin ne edistävät vuorovaikutusta, osallistumista 
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ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat kaikkien oppilaiden aktiivista roolia, hyvin-

vointia ja pystyvyyden tunnetta. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 23-24.) 

Aunola ja Nurmi (2018) tähdentävät, että motivaatiolla on iso merkitys 

matemaattisten taitojen oppimisessa. Opettajan tulee kiinnittää huomiota oppi-

laiden tukemiseen ja motivoimiseen matematiikan tunnilla sekä pitää oppimi-

sen kiinnostusta yllä koko ajan. Tutkijat ovat sitä mieltä, että matemaattisia tai-

toja tulisi herätellä jo varhaiskasvatuksessa esimerkiksi lukujen leikittelyllä. 

Kun lasten matemaattisiin taitoihin kiinnitetään varhemmin huomiota, niin se 

auttaa myöhemmin koulussa aritmeettisten taitojen oppimista. (Aunola & 

Nurmi 2018, 64-65.) Lakka (2014) tuo esille Schoenfeldin (1994), joka on tuonut 

esille, että matematiikan opittavia asioita pitää tehdä järkevästi. Matematiikassa 

on pyrittävä työskentelemään symboleilla ja tekemään järkevää päättelyä, sil-

loin asiat yhdistyvät toisiinsa. Matematiikkaa tulee tarkastella paremminkin 

sosiaalisena toimintana kuin yksilön tekemisenä. Opetuksesta Schoenfeldin 

mielestä pitää tehdä laadukasta. Jos opetus on huonoa, oppilaat eivät opi. Oppi-

lasta tulee kannustaa oppimaan ja omakohtaiset kokemukset vievät eteenpäin 

oppimista ja se myös kannustaa oppimaan lisää. Schoenfeld kannustaa kom-

munikoimaan ja ratkomaan matematiikan tehtäviä kollektiivisesti etsien yhdes-

sä silityksiä ilmiöille. Näin matemaattinen ajattelu saa näytettyä valtansa ja 

merkityksensä, opiskeluympäristö tulee luoda sen suuntaiseksi. (Lakka 2014, 

16.) 

Tutkimukset osoittavat, että opettajan ammattitaidolla ja ohjaamisen tuella 

on suuri merkitys luokassa, sillä opettaja voi luoda innostusta ja motivaatiota 

oppilaiden matematiikan oppimiseen. Aunola ja Nurmi (2018) tuovat esille Au-

nolan, Leskisen ja Nurmen (2006) tutkimuksen (vrt. Aunola, Leskinen & Lerk-

kanen 2006; Lerkkanen, Kiuru, Pakarinen, Viljaranta, Poikkeus, Rasku-

Puttonen, Siekkinen & Nurmi 2012) hyvistä oppimistuloksista. Tulokset saatiin 

aikaseksi luokkahuoneissa, missä opettajan tärkein tavoite oli oppilaiden moti-

vaation ja minäkuvan tukeminen sekä opetuksessa käytetyt lapsilähtöiset ope-

tusmenetelmät. Nämä merkittävät tavoitteet saivat oppilaat innostumaan asias-

ta ja siten päästiin hyviin oppimistuloksiin. (Aunola & Nurmi 2018, 62.) 
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Oppilaat, jotka koulun aloittaessa osaavat laskea, kyllästyvät yksinkertais-

ten asioiden toistamiseen, mutta havaintovälineiden ja toimintamateriaalien 

suunnitelmallinen käyttö auttaa heitäkin työskentelemään mielekkäästi ja op-

pimaan syvällisesti. Matematiikan abstraktisten käsitteiden oppimiseksi käyte-

tään konkreetteja malleja, vaikka lapsille tutuista tilanteista. Brunerin vaihemal-

lin avulla voidaan lähestyä kertolaskun käsitettä toiminnallisten, kuvallisten ja 

abstratkin tasojen avulla. Kuvien ja piirrosten käyttö edellyttää ajattelun kehit-

tymistä kohti abstraktia matemaattista ilmaisua. Kuvien ja piirroksien käyttö 

edellyttää jo lapsen ajattelun kehittymistä, tietynlaista abstraktisuutta. (Yrjön-

suuri 2007, 166.) Bruner (1966) nostaa esille, että ”oppimista tapahtuu löytämi-

sen avulla”. Brunerin teorian oppimistapahtuman etenemisessä uskotaan vah-

vasti oppilaan mahdollisuuteen löytää keinoja uuden tiedon jäsentämiseen ja 

oppimiseen. Oppilas voi oppia matemaattisia käsitteitä hyvin monella tavalla 

kuten vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Oppilasta 

kannustetaan ongelman sisällön tutkimiseen ja selittämiseen.  Oppilaiden kans-

sa mietitään käsitteiden ja ohjeiden välisiä suhteita ja toimintoja sekä annetaan 

oppimiseen materiaaleja, jotka ohjaavat oppimista. Näin oppimista tapahtuu 

usealla tasolla kuten toiminnallisella, ikonisella ja symbolisella tasolla, jotka 

ajatellaan matematiikan kielentämisen osa-alueiksi. Kun näihin tasoihin pääs-

tään, edistetään oppilaan omaa ajattelua ja luovuutta.   

Ikäheimo (1997) painottaa, että matematiikan oppimisympäristöä suunni-

teltaessa tulee katsoa ympärillemme tarkemmin, sillä matematiikkaa on kaikki-

alla ihan arkipäivän asioissa ja toiminnoissa. Hän nostaa esille sen, että toimin-

nan kautta lapsi jäsentää matemaattista ajatteluaan. Lapsille tulee antaa mah-

dollisuus keskustella, sillä vuorovaikutus toisten lasten kanssa avaa mahdolli-

suuksia vaihtaa ajatuksia matemaattisista ongelmista. Lapset antavat toisille 

ohjeita ja vastavuoroisesti he oppivat kuuntelemaan ohjeita. Opettajan rooli on 

tarkkailla lasten toimintaa, jotta hän pystyy tukemaan lasten ajattelun kehitty-

mistä kehitysvaiheeseen sopivilla leikeillä ja peleillä. Hyvin suunnitellussa op-

pimisympäristössä tulisi olla sopivan haasteellisia pelejä ja leikkejä lapsille. 

(Ikäheimo 1997, 7.)  
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Laajenevat oppimisympäristöt tuovat koulumaailmalle uusia haasteita. 

Puhutaan siitä, että koulut rakentavat pedagogiikkaansa paikkalähtöisesti ja 

kehittävät opetussuunnitelmat koskettamaan ulkopuolisia yhteistyökumppa-

neita ja lähiympäristön kohteita. Oppimisympäristön laajentumisella tarkoite-

taan opiskelua koulun luokkahuoneen ulkopuolisessa ympäristössä. Kun ope-

tusalan keskusteluissa puhutaan eheyttämisestä ja laajentuvista oppimisympä-

ristöistä, puhutaan samalla myös rajoja ylittävästä pedagogiikasta, millä tarkoi-

tetaan opetussuunnitelman pedagogisen luonteen vahvistamista. Aiemman 

formaalin oppiaineksen määrittelyn lisäksi informaalista oppimista tulisi sisäl-

tyä oppimisympäristöihin, työtapoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Eheyttä-

minen haastaa opetusta tiedonalalähtöisyyteen, haastaa myös oppikirjalähtöi-

syyden, tiedon toistamisen, opetuksen sisältökeskeisyyden ja tiedon esittämisen 

pilkottuna. Nyt eheytyksessä otetaan huomioon lapsen maailma ja hänen 

elinympäristönsä. Koulun tulee nähdä pitkälle tulevaisuuteen ja työelämän tar-

peisiin. Oppilailta vaaditaan jo nyt tulevaisuuden valmiuksia heille tuntemat-

tomissa ammateissa ja muuttuvassa työelämässä aktiivisena kansalaisena. Ha-

lutaan korostaa, miten työskennellään eli miten tärkeänä pidetään työtapoja ja 

oppimisympäristöjä, missä opiskellaan. (Kangas, Kopisto & Krokfors 2015, 37, 

41.) Monipuoliset oppimisympäristöt ja työtavat sekä opiskeltavat asiat mah-

dollistavat ja tukevat oppilaiden myöhempää omaa elämää ja tulevaisuutta. 

(Halinen & Jääskeläinen 2015, 24). 

Leppäaho (2018, 368) tuo esille ongelmanratkaisua luovana prosessina ja 

sen opetukseen oppimisympäristön huomioimisen ja oppimisen tueksi. Leppä-

ahon mukaan oppiaineiden integrointi antaa uudenlaisen näkökulman mm. 

ongelmanratkaisumallisiin tehtäviin, vaikka ongelmaratkaisumallisiin tehtä-

viin. Ilmiöpohjaiseen lähestymistapaan opetuksessa ja oppimisessa ohjaa myös 

vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelma. Opettaja voi ylittää oppiai-

nerajoja, esimerkiksi yhdistäen matematiikan koululiikuntaan. Leppäaho (2018) 

valaisee, että luokanopettaja opettaa alakoulussa luokalleen pääasiassa kaikkia 

aineita, joten hänellä on oppiaineiden integrointiin useita mahdollisuuksia. Op-

pimisympäristöllä voidaan tarkoittaa tilaa, yhteisöä ja toimintakäytäntöä, mitkä 
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sisältävät sosiaalisia, fyysisiä, teknisiä ja didaktisia ulottuvuuksia. Oppimisym-

päristöön sisältyvät lisäksi oppilaan käytössä olevat opiskelumuodot, oppimis-

tavat ja työskentelyvälineet. Opettamiseen liittyvät useat tekijät, jotka rajaavat 

oppilaan oppimisympäristöä. (Leppäaho 2018, 382.) 

Suomela ja Vuorio (2015, 147–150) antavat virikkeitä opettajille, kuinka al-

kuopetusikäiselle lapselle voi luonnossa opettaa matematiikkaa. He kuvaavat 

ensin sitä, kuinka lapsi tarkastelee maailmaansa ilman oppiaineita, kiinnittäen 

huomiota ympäristönsä ilmiöihin. Luonto antaa paljon mahdollisuuksia ha-

vaintojen tekoon, luokitteluun ja ongelmien pohdintaan. Havainnoista muodos-

tetaan käsitteitä: ensin muodostetaan suhde- ja ominaisuuskäsitteitä, myöhem-

min on helpompi luokitella, vertailla ja järjestellä asioita. Näitä taitoja tarvitaan 

matemaattis-loogisiin ajattelun perustaitoihin. Lasten kanssa voi luokitella ja 

laskea kiviä ja kasveja, heille voi opettaa dokumentointia, kuten piirtämistä, 

valokuvausta, määrien laskemista, tukkimiehen kirjanpitoa tai jopa askel- ja 

muita mittoja. Suomela ja Vuorio viittaavat Vuorion (2010) esille tuomaan asi-

aan, että matematiikan osalta alkuopetuksessa on tärkeintä matemaattisen ajat-

telun kehittäminen ja matemaattisten käsitteiden sekä erilaisten ratkaisumene-

telmien oppiminen. Matematiikan opetuksen tulisi mennä eteenpäin systemaat-

tisesti ja kehittää vankka pohja käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle.  

2.3 Matemaattinen ajattelun kehittymiseen ja oppimiseen 

vaikuttavia tekijöitä alkuopetuksessa 

Oppilaiden oppimisen hyvän laadun kannalta opettajan rooli korostuu opetuk-

sessa. Opettaja pystyy ymmärtämään oppilaiden ymmärtämistä vain havain-

noimalla heidän ajatteluaan käytännöllisesti katsoen keskustelujen kautta, oppi-

laiden vastauksista opettajan kysymyksiin sekä heidän keskustellessa luokka-

kavereiden kanssa. Vuorovaikutukselliseen kommunikointiin opettajalta vaadi-

taan oppilaiden kuuntelun lisäksi aktiivista ymmärtämistä, sillä se on keskeisin-

tä oppimisessa. (Pehkonen & Rossi 2018, 58.) 
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Lasten matemaattista käsitteellistä ajattelua voidaan kehittää oppimisym-

päristössämme kiinnittämällä harkitusti huomiota olemassa oleviin lukumää-

riin. Lukujen ja numeroiden merkitys sekä käytön syntyminen tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa lasten kanssa. Vuorovaikutuksen hyvä taso ja pohja vaikuttaa 

lasten matemaattisten taitojen oppimiseen. Lasten oppimisympäristö voi mo-

nella tapaa lisätä huomion kiinnittämistä lukuun, summaan ja matematiikkaan. 

Yksi perusta kielen kautta opittavalle tarkkojen lukumäärien käsitteelliselle tie-

donkäsittelylle katsotaan olevan lukumääräisyyden hahmottaminen. Hannula-

Sormunen (2005) on tarkastellut erilaisilla tehtävillä lasten oma-aloitteisuutta. 

Lapset suuntautuvat leikeissään kaikkeen näkemäänsä asioihin tarkkaavaisesti. 

Lapset kiinnittävät huomiota samalla lukumääriin ja näin he harjaantuvat tun-

nistamaan ja käsittelemään lukumääriä.  Oppilaan ja opettajan keskinäinen ope-

tus-oppimisvuorovaikutus on kaksisuuntaista, sillä he oppivat toinen toisiltaan. 

Keskenään toimiminen ja kommunikoiminen yhdessä havaituista asioista ja 

tapahtumista on tärkeä osa oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Opet-

tajan tulisi nähdä yhteinen toiminta ”lapsen silmien kautta”, mikä helpottaisi 

opettajaa ymmärtämään oppilasta tai käsiteltävää asiaa tai ilmiötä. Vuorovaiku-

tuksellinen kommunikointi ja asian näkeminen lapsen tasolta auttaa opettajaa 

rakentamaan opetusta lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle. (Hannula-

Sormunen, Mattinen, Räsänen & Ruusuvirta 2018, 158, 164, 176.)  

Matemaattisten taitojen kehityksen kouluiässä on todettu olevan kasaan-

tuvaa eli aikaisempi osaaminen auttaa uuden oppimista. Koulun edetessä ma-

tematiikan oppimisessa oppilaiden osaamisessa tietojen ja taitojen väliset erot 

vain kasvavat. Matemaattisten taitojen kehitykseen vaikuttavat monenlaiset 

tekijät. Aunola ja Nurmi (2018) mainitsevat, että yksi keskeisimmistä eroista on 

numeroiden luettelun sujuvuus ennen kouluikää. Toisaalta motivaatiolla on 

suuri merkitys taitojen oppimisessa koko alakoulun aikana. (Aunola & Nurmi 

2018, 54.) 

Matemaattiset taidot muodostuvat monista osa-alueista: Numeerisista tie-

doista, geometriaan liittyvät taidot, aritmeettisista, proseduraalisista ja ongel-

manratkaisutaidoista. Numeerisesta tiedosta tulee osata numerot ja osata laittaa 
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lukuja järjestykseen. Aritmeettisten yhdistelmien muistamisella tarkoitetaan 

lukujen lisäämistä, vähentämistä, kertomista ja jakamista sekä yleensä mate-

maattisten käsitteiden ja periaatteiden käsittämistä. Proseduraalisessa eli mene-

telmätietoudessa ja -taidoissa tulee ymmärtää, miten ja millä tavoin voidaan 

laskea ja soveltaa laskustrategioita taitavasti. Viimeisenä matemaattisena taito-

na ovat ongelmanratkaisutaidot, missä tarvitaan taitoa tunnistaa matemaattinen 

ongelma ja ratkaista suunnitelma ongelman löytämiseksi. (Aunola & Nurmi 

2018, 55.) 

Lasten matemaattisia taitoja on seurattu ja niistä on tehty tutkimuksia.  

Lasten välisiä eroja matematiikan taidoissa tutkittiin esiopetusvuoden alusta 

myöhempiin kouluvuosiin. Tutkimukset osoittivat, että matematiikan taitojen 

erot vain kasvavat luokalta toiselle siirtyessä, mikä näkyy niin kansainvälisissä 

kuin suomalaisissa tutkimuksissa. JEPS-tutkimuksessa (Aunola, Leskinen, 

Lerkkanen & Nurmi 2004) päätyivät johtopäätökseen, että hyvillä matemaatti-

silla valmiuksilla ja taidoilla jo esiopetusvuoden alussa varustetut lapset kehit-

tyvät muita nopeampaa ja erot itse asiassa vain kasvavat luokalta toiselle siir-

ryttäessä. Tulokset varmentavat ajatusta myös siitä, että matemaattisten taitojen 

kehitys on hierarkkista eli uusien matemaattisten taitojen oppiminen edellyttää 

aiempien taitojen kunnollista hallintaa. (Aunola & Nurmi 2018, 56-57.) Matema-

tiikan oppimisen vaikeudet on nähty tutkimusten valossa usein olevan yhtey-

dessä lukemisen vaikeuksiin. Sen vuoksi on nostettu matemaattisten taitojen 

kehityksessä kielellisten valmiuksien kuten fonologisen prosessoinnin tai käsit-

teen muodostuksen tehtävä esiin. Kielellisillä taidoilla on suuri merkittävyys 

matemaattisten taitojen oppimisessa. Ne auttavat laskemiseen liittyvien symbo-

lien ja lukusanojen oppimista. Kielellisellä osaamisella ratkotaan matematiikan 

sanallisia tehtäviä. Lapsilla, joilla on lukemiseen liittyviä haasteita, niin heillä 

on usein haasteita myös matemaattisten taitojen kehittymisessä. (Aunola & 

Nurmi 2018, 58, 60.) 

Useat tutkimukset (mm. Aunola ym. 2006; Aunola, Leskinen & Lerkkanen 

2012; Lerkkanen ym. 2012; Kiuru, Pakarinen, Viljaranta, Poikkeus, Rasku-

Puttonen, Siekkinen & Nurmi 2012; Pakarinen ym. 2011; Kiuru, Lerkkanen, 
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Poikkeus, Ahonen & Nurmi 2011) ovat päätyneet samaan tulokseen, että opetta-

jalla on merkitystä oppilaiden matematiikkaan liittyvän motivaation kehityk-

sessä. Opettajan keskeiset tavoitteet oppilaiden motivaation ja minäkuvan tu-

kemisessa opetuskäytännöissä toivat esille sen, että oppilaat halusivat tehdä 

lisää laskutehtäviä. Lapsilähtöiset opetuskäytännöt ja opettajan ottaessa huomi-

oon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet opetuksessa lisäsi-

vät myös lasten motivaatiota matematiikan tunneilla. Luokkatilanteissa, missä 

oppilaat jäivät paitsi opettajan innostavaa motivoimista, ei edellä mainittua ke-

hitystä ole tapahtunut. Kaiken kaikkiaan opettajalla on niin halutessaan mah-

dollisuus saada aikaan myönteistä vaikutusta oppilaidensa matematiikkaan 

liittyvän motivaatioon ja heidän matemaattisten taitojen kehittymisessä koulus-

sa. (Aunola & Nurmi 2018, 62.)  

2.4 Matemaattisen ajattelun kielentämisen merkityksestä 

Piaget (1970) toi esille lapsen matemaattisten käsitteiden ja operaatioiden vai-

hetta, mikä perustuu lapsen omakohtaiseen kokemukseen. Ylemmän tason ajat-

telu perustuu alemman tason ajattelulle. Tähän tarvitaan konkreettisten väli-

neiden käyttöä, jotta korkeampi sanallinen ymmärtäminen olisi todennäköistä. 

Piaget`n teoria sisältää koulua ajatellen kolme peruskehitysvaihetta. Intuitiivi-

nen taso (5-6 vuotiaat), konkreettisten operaatioiden vaihe (6-7 vuotiaat) ja for-

maalisten operaatioiden vaihe (11-12 vuotiaat). Konkreettisten operaatioiden 

vaiheessa lapset ymmärtävät lukumäärän säilyvyyden ja pystyvät suorittamaan 

älyllisiä tehtäviä käytännöllisiin kohteisiin. Alkuopetuksessa on huomioitava, 

että oppilaat ovat ajattelussaan konkreettisten operaatioiden vaiheessa: Oppi-

laiden tulee saada kielentää ajatteluaan oman kehitysvaiheensa lähtökohdista 

eli opetuksen tulee olla konkreettista oppilaan tason huomioivaa. Jokaisessa 

kehitysvaiheessa olisi tärkeä tuoda esille matemaattista ajattelua monipuolises-

ti. Matematiikan opiskelussa Joutsenlahden ja Tossavaisen (2018) mukaan ma-

tematiikan opiskelussa on tärkeää, että uusia käsitteitä lähestytään monipuoli-

sesti. Monipuolisella luonnollisen kielen, kuviokielen ja matematiikan symboli-
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kielen soveltamisella saada aikaan hyvä pohja opiskeltavasta asiasta. Joutsen-

lahti ja Tossavainen (2018) määrittelevät matematiikan kielentämisen mate-

maattisen ajattelun ilmaisemiseksi kielen avulla kuten suullisesti tai kirjallisesti. 

Matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta kielentämällä oppilaat saavat keinon 

ilmaista omaa ajattelua ymmärrettäväksi luokkakavereille. Opettaja puolestaan 

saa hyvän pohjan arvioinnille ja opetuksen organisoimiselle, kun oppilaat saa-

vat käyttää kieltä monipuolisesti. (Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 410.) 

Vygotskin (1982) mukaan kieli on sosiaalisen kanssakäymisen väline, sillä se on 

ilmaisemisen ja ymmärtämisen edellytys. Luokkahuoneessa oppilaat ja opettaja 

ovat sosiaalisessa yhteisössä ja kommunikoivat kielen avulla. Kieli on siellä hy-

vin keskeisesssä asemassa niin opettajan, oppimateriaalin kuten myös opiskeli-

joiden vuorovaikutuksessa. (Vygotsky 1982, 18.) Crain (2016) kuvaa pienen lap-

sen oppimisen toimintaa, kuinka hän luonnostaan puhuu ääneen käsityksiä, 

ikään kuin kuvailee prosessia ja samalla jäsentää menetelmäänsä. Iän myötä 

lapsen puhe muuttuu äänettömäksi, mutta vaikeita tehtäviä tehdessään lasta 

tulisi kannustaa käyttämään toiminnassaan ääntä. (Crain 2016, 235-237.) 

Vygotski (1982) tuo esille Piagetin (1970) teorian lapsen egosentrismin eli 

minäkeskeisyyden ilmentymisestä, missä tietyt erityispiirteet eivät kerro vain 

tietystä ajattelusta, vaan määrittelevät lapsen koko ajattelua. Lapsilla alkaa sosi-

aalistuminen 7-8 vuoden tienoilla. Nämä piirteet eivät häviä, vaan ne jäävät ki-

teytyneinä ajattelun käsitteellisempiin osiin, missä niitä on haasteellisempaa 

käsitellä, varsinkin sanallisen ajattelun tasolla. Ajattelun kehityksessä egosent-

rismin vaikutusalue 8 vuoden jälkeen säilyy tietyssä osassa lapsen ajattelua eli 

vain abstraktin päättelyn alueella, kun se aiemmin piti hallussaan lapsen koko 

ajattelua. Vygotskyn mukaan kieli on ensisijaisesti kanssakäymisen viestin, 

koska kommunikaatiota tarvitaan viestintään, artikulointiin ja käsittämiseen. 

Koulussa oppilaat ja opettaja luovat yhteisen sosiaalisen yhteisön, missä puhu-

taan yhdessä juuri kielen avulla. Sisällön siirtäminen luokkaan, mahdollistuu 

sosiaalisen kanssakäymisen kehittyessä. (Vygotsky 1982, 19, 32.)  

Joutsenlahti ja Tossavainen (2018, 413) tarkastelevat sitä, kuinka kieli nä-

kyy opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
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rusteissa 2014 korostetaan oppimista yksilölliseksi ja yhteisölliseksi niin tietojen 

kuin taitojen prosessiksi, jonka kautta muodostuu yhteisöllinen osallisuus. Esi-

opetuksen opetussuunnitelmasta he nostavat esille sen, että lapsia innostetaan 

pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia löytöjä arjen tilanteissa opettajan mal-

lintamisen ja kielentämisen avulla. Näitä havaintoja opetellaan esittämään itse 

kuvien ja erilaisten välineiden avulla. Näillä esimerkeillä Joutsenlahti ja Tossa-

vainen haluavat tuoda esille, että kielen tärkein merkitys on se, että oppilas esit-

tää matemaattista ajatteluaan muille.  

           Joutsenlahti (mm. 2005) on ollut matematiikan kielentämisen uranuurtaja. 

Hänen tutkimuksissaan on tuotu esille käsitteen merkittävien piirteiden ajatte-

lua, reflektoinnin ja matemaattisen ajattelun jäsentämistä. Kielentämisen yhtey-

dessä tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta oppilaiden välillä. Oppilailla syntyy 

itse muodostettuja ajatuksia käsitteen ymmärtämisestä, mutta myös oppilaiden 

kavereiden käsitykset vaikuttavat oppilaan luomiin käsityksiin. Oppilaalle voi 

valjeta kielentämisen yhteydessä hänen oma käsityksensä käsitteestä ja itsestä 

oppijana. (Joutsenlahti & Kulju 2015, 59.)   

            Kielentämistä on tutkittu pedagogisesta lähtökohdasta. On tärkeää, että 

oppilaan omalle ajattelun esittämiselle jäisi tarpeeksi tilaa, jolloin se kehittäisi 

oppilaan omaa käsitystä kielen rakenteesta ja sen käyttämisestä esimerkiksi ma-

temaattisia tehtäviä ratkottaessa. (Joutsenlahti & Kulju 2015, 60) Joutsenlahti ja 

Kulju (2015, 60) tuovat esille Rättyän (2013) toteamuksen, että niin matematii-

kassa kuin äidinkielessä suullisesti ja kirjallisesti suoritettu kielentäminen aut-

taa ja kehittää oppilaan ymmärtämistä, mutta toisaalta se paljastaa opettajalle, 

onko oppilas sisäistänyt käsitteen pääsisällön ja logiikan. 

         Matematiikka voi olla ihan oma kieli, sillä sen havainnollistamisessa on 

arvoitus ajattelusta ja kommunikaatiosta. Kielet jaetaan luonnollisiin kieliin ja 

keinotekoisiin kieliin. Keinotekoiset kielet voidaan edelleen jakaa formaalisiin ja 

matematiikkaan ja keinotekoisiin kieliin. Luokkahuonediskursseja eli “luokka-

huonekeskusteluja voidaan tutkia Joutsenlahden ja Kuljun (2010) kolmen kielen 

mallin mukaan, joka rakentuu matematiikan symbolikielestä, luonnollisesta 

kielestä ja kuviokielestä. Näiden symbolien avulla voidaan muodostaa mate-
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maattisille käsitteille ja operaatioille moninaisia merkityksiä, jotka syventävät 

niiden ymmärrystä. Kolmen kielen mallissa ei näy toimintamateriaaleja. Taktii-

lisen toiminnankieli lisätään neljänneksi kieleksi, koska siinä ajattelu nousee 

keskiöön, kuten seuraavassa kuviossa 1 (Joutsenlahti & Kulju, 2015, 65) esite-

tään Joutsenlahti ja Rättyän (2014) oppijan matemaattisen ajattelun ilmaisemi-

nen neljän kielen avulla. 

          

 

KUVIO 1. Oppijan matemaattisen ajattelun ilmaiseminen neljän kielen avulla: 

luonnollinen kieli, kuviokieli, matematiikan symbolikieli ja taktiilinen toimin-

nan kieli (Joutsenlahti & Rättyä 2014) 

 

Tällä matemaattisen ajattelun kielentäminen mallilla voidaan kielten käyttöä 

käyttää ajattelun osoittamisessa, esimerkiksi yhtä tai useampaa kerralla. (Jout-

senlahti & Kulju 2015, 65.) Joutsenlahti ja Kulju (2015) loivat katsauksen Bru-

nerin vaihemalliin (1966), jossa oppimista tarkasteltiin lapsen ajattelun kehitys-

vaiheiden lähtökohdista kuvaamalla oppimisprosesseja toiminnallisena, visuaa-

lisena ja symbolien kautta oppimisena. Brunerin ns. vaihemallissa lapsen ikä-
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kausien sitominen oppimistapoihin on luokiteltavissa. Joutsenlahden mallissa 

kieliä ei aseteta suhteessa toisiin, vaan siinä onkin mahdollisuus lähestyä eri 

tavoilla opiskeltavia käsitteitä. Kuvion 1 mallia voidaan käyttää opetuksen ja 

oppimisen mallina eli pedagogisena mallina. Opettaja esittää matematiikan sym-

bolikielelle erilaisia sisältöjä kolmen muun kielen avulla. Toisena mallina on 

ymmärtävän oppimisen malli. Tässä mallissa oppilas itse muodostaa ja tuottaa 

yksin tai vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa myös hyödyntäen 

kolmen kielen tapoja. Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja kielten järjestelmälli-

nen laaja-alainen käyttäminen, antavat oppijoille mahdollisuuden kehittää kä-

sitteistä jopa monimutkaisia merkityksiä. (Joutsenlahti & Kulju 2015, 72.) Taktii-

lisessa toiminnan kielessä matemaattisen ajattelun lausuminen tapahtuu esi-

merkiksi toimintamateriaalien kautta, havainnollistamalla vaikka murtolukujen 

laskutoimituksia murtolukukakkujen avulla. Edellä mainitut neljän kielen piir-

teet ja niiden vahvuudet eroavat toisistaan, toisessa mielessä ne liittyvät toisiin-

sa. Matematiikan käsitteiden määritelmät ja lauseet voidaan esittää luonnollisel-

la kielellä, matematiikan symbolikielellä tai niiden yhdistelminä. (Joutsenlahti 

& Tossavainen 2018, 414.)  Opetuksen alkuvaiheessa luodaan matemaattisille 

olioille merkityksiä luonnollisen kielen, kuiviokielen ja taktiilisen toiminnan 

kielen avulla. Samalla niitä linkitetään käytettyyn matematiikan symbolikie-

leen. (Joutsenlahti & Kulju 2015, 64.) Alkuopetuksessa painottuu etupäässä kes-

keinen toiminnan kieli. Taktiilisessa toiminnan kielessä oppilaat ilmaisevat ma-

tematiikan ajattelua toimintamateriaalien kautta, välineet havainnollistavat uut-

ta asiaa oppilaille. Oppilas voi käyttää tehtävän ratkaisemisessa sitä matemaat-

tista kieltä, minkä avulla hän parhaiten ymmärtämään tehtävän sisällön sekä 

auttaa häntä kuvaamaan tehtävän ratkaisuprosessin. Luonnollisessa kielessä on 

matematiikan kieleen kuuluvia käsitteitä. Luonnollinen kieli nähdään tehok-

kaana, kun käsitteille haetaan merkityksiä laadullisten ominaisuuksien perus-

teella. Matematiikan symbolikieli on tehokas kuvattaessa käsitteiden määrälli-

siä muutoksia ja matematiikan kuviokieli kuvattaessa käsitteiden välisiä yh-

teyksiä. Matemaattisen ajattelun kuvaaminen ei ole helppoa ja matematiikan 

opetuksen haasteena on saada matemaattinen ajattelu näkyväksi. Opettajan tu-
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lisi ymmärtää oppilaan ajatteluprosessia sekä uudistaa ja tukea sitä oikea-

aikaisella ohjauksella. (Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 414–415.) 

            Matematiikan kielentämisessä oppilasta ohjataan käytännöllisin pedago-

gisin tavoin matemaattisen ajattelun sekä puhutun ja kirjoitetun kielen väliseen 

jaksolliseen ja toistuvaan prosessiin. Kieli jäsentää ja kehittää oppilaan ajattelua, 

antaen tilaa uusille ajatuksille ja käsitteille. Sen myötä kehittyy oppilaan syvälli-

sempi ymmärrys. Suullinen kielentäminen luonnollisella kielellä eli oppilaan 

äidinkielessä on oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymisen kannalta tärke-

ää ja matemaattinen ymmärtäminen kehittyy. Jos oppilas saa mahdollisuuden 

valmistautua kertomaan toisille luokkalaisille matematiikan tehtävän ratkaisua, 

hänen pitää ensin jäsentää ajattelua itselleen ja sen jälkeen valmistauduttava 

kertomaan asiansa muulle luokalle. Juuri tällainen kielentäminen jäsentää omaa 

ajattelua ja edistää matemaattisten käsitteiden syvällisempää ymmärtämistä. 

(Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 416-417.) 

           Askew:n (2012) mielestä luonnollisen kielen käyttö tulee oikeuksiinsa 

matematiikan tunnilla, sillä luonnollinen kielen käyttö on merkittävä ja se avaa 

monia asioita kaikille oppilaille luokassa. Keskustelu voi pitää sisällään käsit-

teen selittämistä tai sen tarkempaa määrittelyä tai laskutapojen avaamista. Kes-

kustelu, varsinkin monipuoliset näkökulmat, auttavat asioiden jäsentämistä ja 

ymmärtämistä. (Askew 2012, 153.) Matematiikan tunnilla käydystä keskustelun 

vaikutuksista on tutkittua näyttöä, sillä Opetushallituksen teettämässä pitkit-

täistutkimuksessa (2013) on havaittu, että oppimistulokset ovat selvästi kohen-

tuneet, kun oppilaat kuvailevat ja selostavat omia ratkaisujaan toisilleen. Sillä 

oli myös positiivinen vaikutus oppilaiden asenteisiin ja oppimiseen. (Hannula 

& Oksanen 2013, 272-273.) 

             Opettajalla on loistava mahdollisuus tukea ja ohjata oppilaita matemaat-

tiseen keskustelukulttuurin syntymiseen. Keskustelua voi toteuttaa monin eri 

tavoin: suullisesti kielentämällä koko luokassa keskustellen eli opettajajohtoi-

sesti, pienryhmäkeskustelussa tai parikeskustelussa. Opettaja voi ohjata keskus-

teluja esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Oppilas kertoo asian uudelleen, mutta eri 

sanoin.  Toiseksi oppilas kertoo asian, niin kuin hän on ymmärtänyt toisen op-
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pilaan kertoman asian eli hän toistaa asian uudestaan. Kolmanneksi oppilas 

tarkastelee omaa päättelyään toisen oppilaan päättelyyn ja kertoo siitä. Neljän-

neksi oppilaita kannustetaan jatkamaan toisen oppilaan esitystä. Viidenneksi 

opettaja ohjaa oppilaita pitämään hetken mietintätauon, minkä jälkeen oppilaat 

kertovat omia ajatuksiaan. Kun oppilaat esittävät ajatuksiaan muille oppilaille, 

he oppivat käyttämään matematiikan tärkeitä käsitteitä aina vaan tarkemmin, 

se on juuri tutkijoiden mielestä matematiikassa keskeinen tavoite ja on myös 

perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjoitettu. (Joutsenlahti & Tossavainen 

2018, 418.) 

         Suullisen kielentämisen jälkeen on hyvä tarkastella kielentämistä kirjalli-

sesta näkökulmasta. Matematiikan ratkaisuprosessissa pyritään selväpiirteiseen 

ongelman muotoiluun ja sen tulokseen.  Matemaattinen kirjoittaminen tehtä-

vien ratkaisemisen hetkellä kehittää matemaattista ymmärtämistä ja oppilaiden 

myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä helpottaa opettajan arviointi-

työtä. Pelkästään jo ratkaisujen kirjoittaminen edistää oppimista, sillä se jättää 

jälkeensä ratkaisun vaiheita. Tehtävän eri vaiheisiin oppilas ja opettaja voivat 

palata aina uudelleen ja niitä voi myös muuttaa. Kirjoittamisprosessi voi auttaa 

oppilaan matemaattista ajattelua. Kun oppilas miettii ensin syvällisemmin asian 

ilmaisemista ääneen ja sen jälkeen vasta kirjoittaa ratkaisun paperille.  

            Morgan (2001) pitää ensiarvoisen tärkeänä kirjallista kielentämistä, koska 

sen myötä saavutetaan monia etuja matematiikan oppimisessa. Kirjoitetun teks-

tin ratkaisu tulee olla hyvin mietitty ja johdonmukainen, sillä lukija ei voi esit-

tää täsmentäviä kysymyksiä toisin kuin jos asia esitettäisiin suullisen kielentä-

misen avulla. Toisaalta Morgan (2001) esittää, että kirjoitettuun kielentämiseen 

tulee käyttää runsaasti aikaa, jotta oppilaalla jää enemmän aikaa omaan ajatte-

luun.  Yhtenä etuna on myös se, että kirjoitetusta kielentämisestä jää ikuinen 

todiste. Kirjoittaja voi myöhemmin muotoilla tekstiin omia ajatuksiaan. Opetta-

ja voi arvioida oppilaan ymmärtämistä kirjoitetun kielentämisen perusteella. 

Oppilaiden on hyvä antaa tutkia toistensa kirjoitettuja tekstejä, arvioida, kes-

kustella ja tehdä johtopäätöksiä, jolloin heidän oma näkemyksensä myös avar-

tuu. (Morgan 2001, 233-234.) Joutsenlahti ja Tossavainen (2018, 417) nostavat 
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esille, että opettaja voi arvioida oppilaan ymmärtämistä muidenkin kielentämi-

sen muotojen avulla eli kirjoitettu kielentäminen ei välttämättä tarjoa suurem-

paa apua arviointiin. Useimmiten käy niin, että opettaja joutuu pyytämään op-

pilasta selittämään ajatteluaan luonnollisella kielellä, jotta ymmärtäisi oppilaan 

kirjallisen kielentämisen. Joutsenlahden ja Tossavaisen (2018) mielestä mate-

maattisen ajattelun esittäminen kirjoittamalla on haastava tehtävä, mutta se on 

loppujen lopuksi palkitsevaa, koska sen avulla oppilas oppii jäsentämään omaa 

ajattelua itselleen ja toisille opiskelijoille. Tutkijoiden mielestä peruskoulun op-

pimateriaali neuvoo oppilaita hyödyntämään pelkästään matematiikan symbo-

likieltä. Toisaalta monelle oppilaalle olisi helpompaa käyttää sen ohella luon-

nollista kieltä tai kuviokieltä. (Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 419.) 

         Joutsenlahti ja Tossavainen (2018) ohjaavat käyttämään peruskoulussa kie-

lentämisen harjoittelua ja keskustelemaan oppilaiden kanssa usein eri luokkata-

soilla. Suullista ja kirjallista kielentämistä on syytä harjoitella toistuvasti. Jout-

senlahti ja Tossavainen (2018) tuovat esille variaatioteorian kielentämisen yh-

teydessä. Tässä teoriassa on kyse ensinnäkin siitä, että kun matematiikan samaa 

tehtävää kielentää useampi oppilas, niin tuloksena voi olla yhtä monta tulkintaa 

kuin on tulkitsijaakin. Oppilaat tulkitsevat ja havaitsevat asioita eri tavoin, mo-

nipuolisista ajattelun tulkinnoista syntyy monipuolisia vuoropuheluita. Toisena 

lähtökohtana variaatioteoriassa on se, että oppimiselle ja huomaamiselle on jo-

kin kohde eli objekti. Joutsenlahti ja Tossavainen tuovat esille teorian keskeisiä 

käsitteitä: variaatio, erottaminen ja samanaikaisuus. Variaatiot ovat toisistaan 

erottuvia näkökulmia, lähestymistapoja ja representaatioita objektista. Ne nos-

tavat esille asian hyvin monelta kannalta ja eri näkökulmasta. Erottaminen kuu-

luu variaatioiden olennaisten piirteiden ominaisuuksien löytämiseen ja ymmär-

tämiseen. Tärkeää on pystyä tekemään vertailuja eri variaatioiden välillä, mutta 

toisaalta löytämään merkittävin havainto ja mikä taas on vähemmän merkittä-

vä. Samanaikaisuuden merkityksen ymmärtäminen, että tiedämme muidenkin 

lukumäärien olemassaolosta. Niin matemaattiseen kielentämiseen kuin variaa-

tioteoriaan kuuluu se, että oppilas esittää omin sanoin kielellisen kuvauksen 

ajattelemastaan matemaattisesta asiasta. (Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 425-
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426.) Riskun (2002, 115) mukaan lapsen matemaattista osaamista tulisi kehittää 

ja rakentaa kestävälle matemaattiselle ajattelun pohjalle. Keskeiset matemaatti-

set käsitteet tulee ymmärtää tarpeeksi hyvin, koska ne vaikuttavat ja toimivat 

perustana lapsen myöhemmälle oppimiselle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 KERTOLASKUN OPPIMINEN 2. LUOKALLA  

Kouluun tullessaan samanikäiset lapset voivat olla hyvin eri tasoilla lukukäsit-

teen ymmärtämisessä ja lukujenkäsittelytaidossa.  Useimmilla lapsilla on jon-

kinasteinen valmius käsitellä lukumääriä. He pysyvät vaivattomasti mukana 

matematiikan opetuksessa. Laskuharjoitukset varmistavat ja monipuolistavat 

heidän lukujenkäsittelytaitojaan. On huomattava, että kouluun tulevien lasten 

joukossa on myös lapsia, joiden luvun ymmärtäminen ja lukujen käsittelytaidot 

ovat heikolla tasolla. Nämä tasoerot eivät välttämättä tasaannu vuosiluokkien 

edetessä. (Kinnunen 2003, 1-2.) Uuden käsitteen   oppimiseksi lapsen on yhdis-

tettävä se osaksi jo olemassa olevaa käsitevarastoaan. Auttamalla lapsen sisäistä 

prosessia, voidaan tätä prosessia edistää opetuksella, kuten etsimällä lapsen 

omasta kokemusmaailmasta ilmiöitä ja asioita, jotka liittyvät opittavaan käsit-

teeseen. (Risku 2002, 118.)       

3.1 Kertolaskun käsitteestä 

Kertolaskuun mentäessä oppilaalla tulee olla kertotaulujen oppimiselle tarvit-

tavia pohjatataitoja, kuten lukujen käsittelyn taito ja lukujonotaidot. Anni Lam-

pinen (2008) painottaa välttämättömiä pohjataitojen oppimista, jotka liittyvät 

lähinnä luvun rakenteen, erityisesti lukujen hajoitelmien hahmottamiseen, sekä 

lukujonotaitojen ja yhteen- ja vähennyslaskujen ymmärtämiseen. Avaan näitä 

taitoja myöhemmin luvussa 3.2. Kertolaskun käsitettä on hyvä alkuun tutkia 

välineiden avulla mallintamalla erilaisia tilanteita, jotka voidaan mallintaa ker-

tolaskun avulla. Kertolaskun yhteys yhteenlaskuun tulee myös ymmärtää. Ker-

tolaskun opettelussa on tärkeää varmentaa kerto-käsitteen ymmärtäminen ja sitä 

voidaan avata toimintavälineillä ja piirtämällä. Oppilasta ohjataan niin, että en-

simmäinen tulontekijä on kertoja, mikä ilmaisee, kuinka monta kertaa kerrottava 

(eli jälkimmäinen tulontekijä) on otettava. Tämän jälkeen voidaan tutkia ja tar-
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kastella esimerkiksi kertotaulujen rakennetta ja yhteyksiä toisiinsa. Oppilaat 

voivat myös itse tuottaa omia kertotauluja ja tutkia näin eri kertotaulujen ra-

kennetta. Kertolaskun käsitteen ymmärtämisessä ja kertotaulujen opettelussa 

on tärkeää, että oppilaat saavat mallintaa ajatteluaan monin tavoin kielentämi-

sen avulla. (vrt. Lampinen 2008, 3; Joutsenlahti & Tossavainen 2018, 410–431.)  

                  Kertolasku on yksi aritmetiikan laskutoimituksista ja jakolaskun 

käänteisoperaatio. Kertolasku on lyhennysmerkintä toistetulle yhteenlaskulle, 

jossa sama luku lasketaan yhteen monta kertaa. Esimerkiksi 4 x 2 (luetaan neljä 

kertaa kaksi) on sama kuin 2+2+2+2, eli neljä kakkosta laskettuna yhteen. Ker-

tolaskun tuloksesta käytetään nimeä tulo. Kertolaskun jäsenet ovat tekijöitä. 

Kahden luvun kertolaskussa ensimmäinen tekijä on kertoja ja jälkimmäinen ker-

rottava. Parhaat oppimistulokset kertolaskun käsitteen oppimisessa on saatu 

aikaiseksi testeissä, missä on käytetty konkreettisia välineitä tai piirroksia sekä 

keksitään oppilaille arkielämän esimerkkejä tutuista tilanteista. Tärkeintä on 

keskittyä välittämään oppilaalle tietoa, mitä kertaa-käsite tarkoittaa. (Ikäheimo 

1994, 81.) 

Kuviossa 2 on tarinapaperi (Ikäheimo & Voutilainen 2007), joka on opetta-

jalle tarkoitettu pedagoginen työkalu oppilaan käsitteen ymmärtämisen tueksi. 

Tarinapaperi auttaa oppilasta hahmottamaan käsitettä monipuolisesti kirjoitta-

en, välineillä, piirtämällä sekä abstraktion tasolla. Kuviossa 2 on esitetty tari-

napaperin malliratkaisu. Oppilaan tarinapaperissa pyydetään oppilasta esittä-

mään kertolaskun käsite eri tavoin (vrt. kielentäminen). Oppilaan tarinapaperi 

on jaettu viiteen tai kuuteen eri kokoiseen osaan vaakasuorin viivoin ja ne voi-

daan jakaa seuraavasti: Ensimmäisessä kohdassa esitetään kysymys matematii-

kan kielellä. Toisessa vaiheessa etsitään ratkaisu välineillä ja/tai piirtämällä. 

Kolmannessa kohdassa keksitään tarina. Seuraavissa kohdissa neljä ja viisi esi-

tetään kysymys sanallisesti ja vastataan myös siihen sanallisesti. Lopuksi lasku 

ja sen tulos esitetään matematiikan kielellä. Kuviossa 2 on esimerkki Tarina-

paperin käytöstä 2. luokalla. Tarina-paperissa kertolaskun konkretisoinnissa on 
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käytetty sekä värisauvoja että joukkomallia. Paperin täyttö aloitetaan kuviossa 2 

kohdasta 1. Kuviossa on esitetty valmis malliratkaisu. 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Kertolaskun käsite monipuolisesti (Ikäheimo & Voutilainen 

2007) 
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Tarinapaperissa voidaan aloittaa myös kohdasta, missä esitetään sanalli-

nen kysymys tai tarina. Sanallinen kysymys auttaa oppilasta pohtimaan sitä, 

mitä tässä kysytään ja miten se merkitään matematiikan kielellä. Oppilasta on 

hyvä kannustaa matematiikassa konkretiaan ja sanalliseen selostuksen. Oppilas 

oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja väli-

nein, kuvin, kirjallisesti tai suullisesti jo vuosiluokilla 1-2. (vrt. kielentäminen). 

(Ikäheimo & Voutilainen 2007.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014 tuovat esille matema-

tiikan opetuksen tavoitteissa 1-2 vuosiluokalla ohjataan oppilasta ymmärtä-

mään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja (ks. kuvio 2). Kertolaskun 

opiskelussa lapsi tarvitsee paljon havaintoja ja kielellistä harjoittelua ennen kuin 

varsinaiset merkinnät vaaditaan. On tärkeää, että lapsi oppii kertoja käsitteen 

ominaisuuden toimintana ja sisäisenä mallina (Yrjönsuuri 2007, 175). Kertotau-

lun oppimisen pohjalla pitää olla kehittynyt lukujen ymmärtäminen ja käsittely, 

mitkä ovat yhteydessä toisiinsa. Oppilasta tulee ohjata ajattelemaan lukuja lu-

kumäärinä. Kinnunen (2003) näkee myös, että lukujen hallinta on oppimisen 

perusta, oppilaalle tarvitaan strategioita, joiden avulla hän kokeilee ja onnistuu 

itsenäisesti muodostamaan tietyn kertotaulun. Pinnallisesti ulkoa oppiminen ei 

ole niin tehokasta kuin itse konstruoitu kertotaulu, mikä pohjautuu kertolaskun 

käsitteen ymmärtämiseen. Välineiden ja piirroksien käyttäminen kertolaskujen 

mallina sekä sanallisesti selittämällä laskuja, oppilas ymmärtää laskun konk-

reettisesti. (Kinnunen 2003, 43-44.) Ikäheimon (1994) näkemys siitä, että piirtä-

minen ja toimintamateriaalilla työskentely matematiikan tehtävien ratkaisemi-

sessa on tuonut hyviä tuloksia kaiken ikäisille oppilaille. Joutsenlahden tutki-

muksia kielentämisen merkityksestä (vrt. Joutsenlahti & Kulju 2015, 66–68). 

Vahvistusta tähän tulee myös muista tutkimuksista, kuten esimerkiksi Domi-

nolta (2010), joka on nostanut esille väitöskirjassaan toimintamateriaalien käy-

tön edut matematiikan oppimisessa.   
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 Riskun (2002 mukaan ennen kertolaskun käsitteen opettamista kannattaa 

sen pohjustamiseksi jo lukukäsitteen ja laskutoimitusten aikana laskea yhteen 

yhtä suuria lukuja. Risku ohjeistaa toimimaan monipuolisesti välineillä ennen 

kertolaskun merkinnän käyttöä. Kertolasku-käsitteen omaksumiseen kuuluu 

keskeisesti kertolaskun vaihdannaisuus. Toisaalta tämä tuo esille kertolaskulle 

käänteistä laskutoimitusta. Risku tarkentaa vielä, että näitä olisi hyvä käsitellä 

yhtä aikaa. (Risku 2002, 127.)  

Perkkilä (2002) tuo esille Ikäheimon (1997) tuomia matematiikan solmu-

kohta, kuten peruskäsitteiden oppimisen ja niiden hyvän hallinnan taidon. 

Opettajan täytyy huomioida oppitunti ja aukeama kerrallaan edetessään oppi-

kirjasidonnaisesti, että lapset ehtivät omaksua ja sisäistää käsitteet monipuoli-

sesti. Vaarana on, että oppilaan matematiikan oppiminen jää hyvin pinnallisek-

si. Ajan käyttö ja monipuoliset harjoitukset auttavat oppilasta kertolaskun käsit-

teen hahmottamiseen ja hallintaan. Yhteenlaskun käsitteen hallinta on tärkeä ja 

se on pohjana kertolaskun käsitteen ymmärtämiselle. Vasta sitten, kun oppilas 

hallitsee yhteenlaskun käsitteen, hän voi oppia kertolaskun käsitteen. Sen jäl-

keen voidaan oppia kertotaulut ja saavuttaa niin sanottu automaation taso. 

(Perkkilä 2002, 35.) 

Risku (2002) toteaa, että matematiikan ymmärtämiselle ja ajattelulle tulee 

luoda vahva pohja, mikä rakennetaan jo ensimmäisen ja toisen lukuvuoden ai-

kana. Keskeiset käsitteet on opittava ja ymmärrettävä kunnolla, jotta ne voivat 

toimia perustana sitten myöhemmin matematiikan oppimiselle. Matematiikan 

käsitteet ovat liian teoreettisia alkuopetusikäisille, sillä heidän ajattelunsa on 

vielä konkreettisten toimintojen ja mallien tasolla. Riskun mielestä on hyvä 

käyttää tässä vaiheessa havainto- ja toimintamateriaalia. Tässä malliin sovelle-

taan aluksi puhuttu matematiikan kieli ja sen jälkeen kirjoitettu symbolikieli. 

(Risku 2002, 115-116.) Ikäheimo ja Risku (2004, 228) opastavat aloittamaan uu-

den käsitteen opetuksen ilman oppikirjaa käsitteenmuodostusvälineillä, kuten 

palikat, lukusuora, värisauvat ja loogiset palat. He ovat sitä mieltä että, ilman 

kirjaa harjoittelu antaa mahdollisuuden opettaa ja oppia käsitettä perusteellises-

ti sekä antaa oppilaille lisää aikaa oppimiselle.  
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Johdattelua kertolaskuun voidaan opettaa jo yhteenlaskun yhteydessä. 

Kertolaskun opiskelussa lapsi tarvitsee paljon havaintoja ja kielellistä harjoitte-

lua ennen kuin varsinaiset merkinnät vaaditaan. Sana “kertoja” saa uuden sisäl-

lön. (Yrjönsuuri 2007, 175). Lapsi pitäisi saada oivaltamaan, että kertotaulu on 

järjestelmä ja siinä on systeemi, jota hänen ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan tulok-

sen saa myös päättelemällä. Harjoittelemalla erilaisia päättelyn strategioita pää-

see sujuvasti lopputulokseen. (Ikäheimo, Aalto & Puumalainen 1997, 18.) 

Oppilaiden kertolaskun käsitteen ymmärtämistä ovat tutkineet esimerkik-

si Smith ja Smith (2006, 143.) He ovat arvioineet kolmannen ja neljännen luokan 

oppilaiden kertolaskun käsitteen ymmärtämistä erilaisten tehtävien ja opetus-

metodin pohjalta. Tutkimuksen tehtävät jaettiin viiteen tehtäväpohjaan kuten 

mekaaniseen kertolaskuun, laskutarinaan, piirtämiseen, yhteenlaskuun ja sanal-

lisiin tehtäviin liittyen kertolaskuun ja jakolaskuun. Tehtävissä käytettiin hy-

väksi kielentämisen lähestymistapaa. Kaikilla tehtävätyypeillä haettiin vastaus-

ta siihen, kuinka oppilaat ymmärtävät kertolaskun käsitteen. Tehtävissä on so-

vellettu symbolikielen lisäksi luonnollista kieltä ja kuviokieltä. Neljännen luo-

kan oppilaat menestyivät testissä heikommin kuin kolmannen luokan oppilaat.  

Kolmannen luokan oppilaat olivat saaneet opetuksessa käsitteen ymmärtämis-

tä, ongelmanratkaisua ja kielentämistä korostavaa opetusta. Neljännen luokan 

opetuksessa oli painotettu kertolaskujen ulkoa oppimista. Kolmannen luokan 

oppilaat saavuttivat myös mekaanisissa kertolaskutehtävissä paremman tulok-

sen kuin kertolaskuja ulkoa oppineet neljännen luokan oppilaat. (Smith & 

Smith 2006, 143–149.) Kilpatrick kollegoineen ovat tarkastelleet kertolaskun kä-

sitteen ulkoa opettelun ja käsitteen ymmärtämisen vastakkainasettelua. Heidän 

mielestään opetuksessa tulisi ottaa huomioon molemmat tavat eli kertolaskun 

käsitteen ja kertotaulujen ulkoa oppiminen, jotta niin käsitteellinen ymmärrys 

kuin hyvä laskutaito kehittyisivät. (Kilpatrick ym. 2001, 122; Smith & Smith 

2006, 143–149.) Kilpatrickin ja hänen kollegoidensa (2001, 122) mukaan kerto-

laskun osaamista voidaan tarkastella niin käsitteellisen ymmärtämisen kuin 

proseduraalisen sujuvuuden näkökulmista. Käsitteellisellä ymmärtämisellä tar-

koitetaan matemaattisten käsitteiden ja toimintojen ymmärtämistä ja sitä vas-
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toin proseduraalinen sujuvuus tarkoittaa ymmärrystä ja taitoa käyttää niitä. 

Kertolaskun yhteydessä käsitteellinen ymmärtäminen tarkoittaa kertolaskun 

käsitteen ymmärtämistä ja proseduraalinen sujuvuus viittaa oppilaan taitoa 

laskea virheettömästi ja tehokkaasti. Kummatkin taidot ovat tarpeellisia ja tär-

keitä kertolaskun osaamiselle. 

Alkuopetuksesta lähtien opiskelun ja opetuksen käsittäminen oppimista 

tavoittelevaksi toiminnoiksi on tärkeää oppilaalle. Käsitteiden tietoinen tunte-

minen ja oma tiedostava pohtiminen auttaa oppilasta oppimaan ja käyttämään 

niitä apuna. Oppiakseen riittävän hyvin oppilas voi valita itsenäisen opiskelun 

tai opetuksen opittavan sisällön mukaan huomioiden oman oppimisen ja toi-

mintaympäristönsä. Yrjönsuuri ja Yrjönsuuri (2004) näkevät tärkeänä kiinnittää 

erityisesti huomiota millainen toiminta edistää oppimista. Opiskelun ja opetuk-

sen käsitteiden avaamiseen tulee kiinnittää huomiota myös kasvatusta ja koulu-

tusta tutkittaessa. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2004, 136.) Kilpatrickin (2001) mie-

lestä matematiikan opetuksen tulisi suunnitella kokonaisuudeksi, jotta käsittei-

den välille voidaan perustaa yhteyksiä ja näin oppilaalle muodostuu matema-

tiikasta selkeä mielikuva ja kokonaisuus. Oppilaan on tärkeä muodostaa omaa 

matemaattista ymmärrystään omista lähtöasemistaan itse kokemalla ja tekemäl-

lä käsitteenmuodostusvälineitä apuna käyttäen ja näin ymmärtää asia. Käsittei-

den oppimiseen tarvitaan oppilaan kokemusta hyödyntää konkreettisia välinei-

tä. Opettajan opetuksella on iso merkitys oppimisen tuloksiin, sillä hän voi oh-

jata opetustavallaan oppimista tiedon suuntaan, näyttämättä oppilaalle heti 

valmista ratkaisua. (Kilpatrick 2001, 9, 11; Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2004, 136.) 

Useat tutkimukset todistavat, että käsitteiden määrittely ja varsinkin mää-

rittelyn idean käsittäminen on monesti todella vaikeaa niin koulutuksen perus-

asteella kuin ylemmillä koulutustasoilla. (Silfverberg, 1999; Silfverberg & Mat-

suo, 2008a, b; Silfverberg & Joutsenlahti, 2007; Matsuo & Silfverberg, 2011). Tä-

hän vaikuttaa suuresti se, että yleensä määritelmät tarjotaan oppimateriaaleissa 

valmiina eikä asian riittävään analysointiin käytetä aikaa tai edes koeta tarvetta 

käsitellä sitä konkreettisesti. Määritelmien muistamista olennaisempaa on sen 

sijaan tärkeää ymmärtää, mikä merkitys määrittelyllä on matemaattisessa käsit-



36 
 

teenmuodostusprosessissa. Silfverberg (2018) opastaa käytännön opetustyötä 

tekeviä näin: ”määrittelyä oppii laatimalla määritelmiä” ja tutkimalla määritel-

mää useasta näkökulmasta. Tärkeää on myös sellaiset oppimateriaalit, missä on 

sellaisia tehtäviä, joilla määrittelyä ja käsitteen rajausta voi harjoitella. (Silfver-

berg, 2018, 98-99.) Hähkiöniemi (2018) on samaa mieltä Silfverbergin kanssa, 

että matematiikan käsitteiden opiskelussa on kaikkein tärkeintä aktivoida oppi-

laat tutkimaan yhdessä asiaa. Yhdessä 2-3 hengen ryhmissä oppilaat pääsevät 

kehittämään ideoita, päättelemään ja harrastamaan matemaattista ajattelua. 

Tehtävien ratkaisemisen jälkeen opettaja ohjaa koko luokan keskustelua ja sen 

jälkeen muodostuneista ideoista päästään varsinaiseen matemaattiseen muotoi-

luun. Hähkiöniemi käyttää tästä nimitystä ”tukiva matematiikka”. (Hähkiö-

niemi, 2018, 128.)  

 

3.2 Kertolaskun pohjataidoista ja oppimisesta 

Suomalaisessa perusopetuksessa kertolaskun käsitteen oppiminen ja opettami-

nen ajoittuu toisen vuosiluokan syksylle. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 mukaan kertolaskun käsitteen ymmärtämisen lisäksi opetel-

tavana sisältönä on kertotaulut 1-5 sekä kymmenen kertotaulu. Kertolaskun 

käsitteen ymmärtämistä tulisi vielä varmistaa vuosiluokkien 3-6 aikana, jolloin 

opetellaan uudet kertotaulut 6-9 ja varmistetaan 1-10 kertotaulujen osaaminen. 

(POPS 2014, 235.)  Kertolaskun käsitteen opettaminen aloitetaan yleensä yhteen-

laskun (ks. Luku 3.1) luvun kautta. Esimerkit ohjaavat oppilasta muodostamaan 

kuvista ensin yhteenlaskuja ja sen jälkeen vasta varsinainen kertolasku yhteen-

laskun pohjalta. Anni Lampisen (2008) mukaan oppilas tarvitsee tiettyjä mate-

maattisia pohjatietoja ja -taitoja, jotta voidaan siirtyä kertolaskun käsitteeseen 

tai kertolasku käsitteen ymmärtämiseen. Lampinen tuo esille, että kertolaskun 

käsitteen ymmärtämisen pohjataitoina tarvitaan lukujen käsittelytaitoja ja 

kymmenylitysten taitoja niin yhteen- ja vähennyslaskuissa. Oppilaalla, jolla on 

kapea ja lyhyt työmuisti, hänen on vaikea yhdistää ja käsitellä vanhoja ja uusia 
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asioita keskenään. (Lampinen 2008, 1.) Lakka (2014) esittää väitöskirjassaan 

Hiebertin ja Carpenterin (1992) näkemystä siitä, että ymmärtäminen lisää oppi-

laiden kyvykkyyttä muistaa oppimaansa ja taitoa viedä sitä uusiin tilanteisiin. 

He näkevät, että oppilaat itse luovat omaa matemaattista tietoaan kuin ottavat 

sen valmiina opettajalta tai oppikirjasta. Ymmärtäminen lisää ymmärtämistä ja 

käsittämistä. Asioiden ymmärtäminen lisää niiden pitämistä mielessä, mikä 

puolestaan lisää uuden asian oppimista. (Lakka 2014, 15.) 

Kinnunen (2003) ohjaa kertotaulun opettamisessa oppilaita ajattelemaan 

lukuja lukumäärinä. Lukumäärien ymmärtämistä ja käsittelyä voidaan vielä 

vahvistaa harjoittelemalla, jos oppilaalla on tässä kohtaa ongelmia. Erilaiset ker-

tolaskun strategiat auttavat oppilasta oppimaan paremmin. Oppilas voi itse 

hahmotella paperille jonkun kertotaulun tarpeen mukaan. Oppilaan itsensä 

muodostama kertotaulu on parempi tapa oppia kuin niin sanottu ulkoa oppi-

minen, koska se perustuu asian ymmärtämiseen. (Kinnunen 2003, 44.) Ikähei-

mon (1994) mielestä laadukkaaseen tulokseen kertolaskun käsitteen oppimises-

sa päästään konkreettisten välineiden ja piirrosten avulla sekä etsien esimerkke-

jä oppilaiden lähiympäristöstä. On syytä välttää liian vaikeita laskutoimituksia, 

sillä alkuun on keskittyä siihen, mitä kertaa-käsite merkitsee. Vasta tämän jäl-

keen harjoitellaan ns. helppojen kertotaulujen eli 2, 10, 5 harjoittelua riittävästi 

ja sitten siirrytään 3:n ja 4:n kertotaulujen opetteluun. (Ikäheimo 1994, 81.)  

Kinnunen (2003) esittää kaksi strategiaa kertolaskun oppimiseen. Aluksi 

oppilaalle opetetaan, kuinka kertotaulusta tehdään yhteenlasku. Tämä malli on 

helppo heikoimmille oppilaille siihen asti, kunnes tulee eteen pitkä yhteenlas-

ku. Kertotaulun ymmärtämistä helpottaa, kun mietitään ja tutkitaan, millaisia 

tapoja on laskea pitkiä yhteenlaskuja. Toinen strategia on liikkuminen askelit-

tain lukujonossa. Tätä menetelmää käytetään muodostamalla lukujono, joka 

etenee askelittain harjoittelun alla olevan kertotaulun tulojen mukaisesti esi-

merkiksi seuraavalla tavalla ”4, 8, 12, 16, 20…” Tämänkaltaisia lukujonoharjoi-

tuksia voi tehdä ennakoivasti jo ennen kuin kertotauluja opetellaan. Tässä stra-

tegiassa hankaluutena nähdään sen pitkä strategia, varsinkin asian ajattelu pel-

kästään ajatuksissa. Asian käsittely helpottuu, kun oppilas saa muodostaa luku-
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jonon paperille ja häntä voi neuvoa kirjoittamaan eri numeroiden kertotauluja 

valmiiseen ruudukkopohjaan. (Kinnunen 2003, 44.)  

Lampinen (2008) painottaa, että kun siirrytään kertolaskun käsitteeseen ja 

kertotaulujen opettamiseen oppilailla tulisi olla riittävät pohjataidot. Lampinen 

kuvaa tätä asiaa seuraavalla tavalla: Kertotaulun ohjaamiseen tarvitaan keinoja, 

joilla varmennetaan kertoja käsitteen ymmärtämistä toimintavälineillä. Ensim-

mäiseksi tulee ymmärtää eri lukujen ilmenemismuotoja, kuten ”luvun 4 yksi 

muoto on 5-1, tai luku 6 voidaan kirjoittaa myös muodossa 5+1”. Tällä varmis-

tetaan kertolaskun ositteluominaisuuksien käyttämistä eli kertolaskun ositta-

mista yksinkertaisesti laskettaviin joukkoihin. Oppilaan tulisi hallita lukualuei-

den 0-10 niin summat kuin erotukset sujuvasti ilman sormia. Laskemisen suju-

vuutta tarvitaan myös lukualueella 0-100 yhteen- ja vähennyslaskujen laskemi-

sessa. Oppilaan tulee osata kaksinkertaistaminen ja puolittaminen luvuilla ja 

ymmärtää niiden välinen yhteys. Lukujonojen 0-100 harjoitellaan yhden askelin 

sekä etu- että takaperin. Liikkuen 2:n, 5:n 10:n askeleen loikkia. Lyhyet kerto-

taulut eli VaNessa käytetty nimitys sille, että 1x, 2x, 5x ja 10x muodot opetellaan 

ulkoa. Lyhyet kertotaulut ovat sen vuoksi pedagoginen keino opettaa muista-

maan kertotauluja, erityisesti niille, joilla on muistin puolen vaikeuksia, esim. 

kapea-alainen muisti.  Tämän voi opettaa kaikille oppilaille sitten, kun kerto-

taulut on opittu. Helppojen kertotaulujen jälkeen siirrytään harjoittelemaan 4:n 

ja 8:n sekä 7:n ja 9:n kertotauluja loikin. (Lampinen, 2008, 2-3.) 

Lyhyiden kertotaulujen opettelun voi aloittaa matematiikan toimintaväli-

neillä tai piirtämällä esimerkiksi kahden lyhyt kertotaulu. Opettelussa lähde-

tään liikkeelle tulontekijästä eli kertoja, mikä ilmoittaa kuinka monta kertaa 

kerrottava on otettava. Paperille voidaan kirjoittaa lyhyt kertotaulu ja tutkia sen 

rakennetta ja yhteyksiä. Tässä kohdin kannattaa etsiä kaksinkertaistamiset ja 

puolittamiset. Tärkeintä on tässä huomata, että ”2 on 1 kahdesti sekä 5 on puo-

let 10:stä”. Vastaavista lyhyen kertotaulun tuloista löytyy sama suhde ja samal-

la oppilaalle tulee idea kaksinkertaistamisesta ja puolittamisesta. Harjoittelua 

voidaan tehostaa heittelemällä tai kopittamalla palloa ja heittäjä sanoo samalla 

kertotaulun seuraavan laskun. Harjoituksessa kannattaa kuljettaa kertotaulua 
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edestakaisin siis myös takaperin. Kun eteneminen on sujuvaa, tiedetään kerto-

taulun onnistuvan. Ns. lyhyet kertotaulut eroavat peruskertotauluista siinä, että 

niitä pystyy miettimään päättelemällä. Loput kertotaulut opetellaan myös yksi 

kerrallaan, siirrytään mieluiten eteenpäin järjestyksessä 3 ja 6 sekä 4 ja 8, samal-

la miettien näiden kahden kertotauluparin yhtäläisyyksiä visuaalisena mallina. 

(Lampinen, 2008, 3.) 

 

3.3 Kertolaskun oppimisen vaikeudesta 

Ikäheimon ja Riskun (2004, 229) mukaan alkuopetuksen matematiikassa on 

solmukohtia ja yksi niistä on kertolaskun käsite. Tulevan kertolaskun oppimi-

sen kannalta, tämän oppimisella on suuri merkitys. Jos kertolaskun käsitettä ei 

ymmärretä tarpeeksi hyvin, usein voi myöhemmässä vaiheessa matematiikan 

opiskelussa tulla vaikeuksia. Kertolaskua tarvitaan esimerkiksi sanallisissa teh-

tävissä ja murtolukujen yhteydessä. Ikäheimo (1994) muistuttaa, että hyvälle 

matematiikan laskijalle voi tulla myös myöhemmin ongelmia kertolaskun käsit-

teen ymmärtämisessä esimerkiksi murtolukujen yhteydessä. Sanallisten tehtä-

vien laskemiseksi tarvitaan laskulauseketta. Oppilaat tarvitsevat kertolaskun 

käsitettä ja sen hallintaa yläkoulussa ja lukiossa yhtälöiden ja yhtälöparien sekä 

polynomilaskennassa. (Ikäheimo 1994, 80.)  

Käsitteen oppimisen kohdalla puhutaan usein “solmukohdasta” 

ja “kompastuskivestä”.  Oppilaalla voi olla esteenä joku keskeinen oppisisältö, 

mitä hän ei hallitse ja se tuottaa hänelle oppimisvaikeuksia. Jo esikoulusta läh-

tien tulisi harjoitella solmukohtia leikkien ja pelaten, jolloin hän ei edes huomaa 

harjoittelevansa matemaattisia vaikeita asioita. Lukuisten harjoittelukertojen 

jälkeen lapsi yhtäkkiä hallitsee konkreettisen ajattelun mallin, jonka hän oppi 

leikin kautta. Näin voidaan jo alkuopetuksessa ehkäistä oppimisvaikeuksia ja 

negatiivisten tunteiden syntymistä. Tämän jälkeen jää vain malli, kuinka tämä 

merkitään matemaattisesti kirjoittaen. (Ikäheimo 1997, 11.)  
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Anni Lampisen artikkelissa ”Kertotaulun oppimisen strategioita” Dimen-

sio-lehdessä (1/2008), Lampinen tuo esille, että kertotaulujen osaamattomuu-

desta voi tulla oppilaalle myöhemmässä matematiikan oppimisen vaiheessa iso 

ongelma. Ensinnäkin harjoittelusta huolimatta kertotaulut eivät jää mieleen. 

Toiseksi hän viittaa siihen, että taustalla on voinut olla jo muita matematiikan 

oppimisen ongelmia, joihin ei olla aiemmin puututtu. Ongelmaa ei olla edes 

huomattu tai osattu tarttua asiaan. Taustalla voi olla lukujen käsittelyn taito, 

puutteelliset taidot lukujonoissa tai kapea työmuisti kertotaulujen oppimisessa 

ja sen käyttämisessä. Oppilaan kapeampi työmuisti voi johtaa siihen, ettei hän 

pysty yhdistämään ja käsittelemään oppimisessaan tarvittavia vanhoja ja uusia 

taitoja yhtä aikaa. Oppilas saattaa luoda erilaisia irrallisia ja pinnallisia muisti-

sääntöjä, mistä ei ole hänelle hyötyä, koska hänellä ei ole muodostunut vankkaa 

pohjaa aiemmin opituista taidoista kuten peruslaskutoimituksista. Usein käy 

niin, että kertotaulujen opetus alkaa, vaikka oppilas ei osaa kertotaulujen oppi-

miselle tarvittavia pohjatietoja. Epäonnistumisen vaara on niin suuri, että anne-

taan oppilaan käyttää kertolaskutaulukkoa tai jopa laskinta. Ennen kuin tähän 

päädytään Lampinen (2008) muistuttaa, että on syytä palata harjoittelemaan ja 

varmentamaan pohjatietojen ja -taitojen osaamista. Tämän lisäksi tulee harjaan-

nuttaa oppilaan lukujen käsittelyn taitoa sekä opettaa kertolaskuissa uusia ta-

poja ja keinoja. (Lampinen, 2008, 1-2.) Ikäheimon (1994, 83) mielestä on tärkeää 

tietää, että mitä lapsi osaa, jonka jälkeen voidaan suunnitella, kuinka häntä pys-

tytään auttamaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ohjaa oppilaan op-

pimisen arvioinnissa matematiikassa vuosiluokilla 1-2 tukemaan ja edistämään 

oppilaan matemaattista ajattelua ja osaamisen kehittymistä. Oppilasta kannus-

tetaan ja rohkaistaan oppimisen arvioinnissa ja palautteen annossa, jotta hänen 

osaamisensa ja vahvuudet pysyvät samalla tasolla ja uusien taitojen oppiminen 

kehittyy ja edistyy. Oppilas voi osoittaa oppimisen etenemistä monin tavoin 

kuten puheella, välineillä, piirtämällä tai kirjallisesti. Samalla oppilasta ohjataan 

huomaamaan oman oppimisen edistyminen. Oppilaan oppimisen arvioinnissa 

ja palautteen annossa keskeisiä kohteita ovat oppilaan edistyminen, lukukäsit-
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teen ymmärtäminen ja lukujonotaidot sekä kymmenjärjestelmän ymmärtämi-

nen ja yleensä laskemisen sujuvuuden kehittyminen laskutaidossa. (POPS 2014, 

130.) 



 
 

4 MATEMATIIKAN OPETUS JA OPPIKIRJAT 2. 

LUOKAN OPETUKSESSA

Oppimateriaali on luotu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden poh-

jalta ja se sisältää usein opetuksellisia ratkaisuja tai sitä on aikomus käyttää ny-

kyisen didaktisen tiedon mukaisesti. Matematiikan hierarkiaan perustuva oppi-

rakenne jo sinänsä ohjaa materiaalin loogista asetelmaa. Oppijakeskeiset työ-

muodot eikä sähköiset oppimateriaalit ole tuoneet vielä tähän uusia näkökul-

mia. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 361.) Hiidenmaa näkee, että oppi-

kirjojen sisältöjen ohella voisi tutkia myös oppikirjan käyttötapoja sekä erilaisia 

luku- ja oppimistyylejä. Tutkittua tietoa on vähän myös siitä, kuinka opettajat 

hyödyntävät työssään oppikirjaa tai -materiaalia. (Hiidenmaa 2015, 37.) Tutki-

mukseni kohteena on oppikirjat ja tutkin sitä, kuinka oppikirjat ohjaavat oppi-

lasta kertolaskun periaatteen ymmärtämistä. Mielestäni oppikirjojen sisältöjä on 

tärkeää tutkia, koska niiden tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitel-

mien 2014 sisältöihin ja tavoitteisiin. Opettajalla on suuri vastuu opetuksen si-

sällöstä. Suunniteltaessa oppitunnin sisältöä, opettajan tulee ottaa huomioon, 

ettei oppikirjassa ole välttämättä kaikkea sitä, mitä opetukseen tulee sisällölli-

sesti sisältyä.  

 

4.1 Matematiikan oppikirjoista ja niiden merkityksestä ope-

tuksessa 

Oppilaiden kehitysasteen huomioon ottaminen on olennainen lähtökohta op-

pimateriaalin työstämiselle. Tämä asettaa materiaalille vaatimuksen, sillä niissä 

tulee huomioida erilaiset oppijat. Parhaassa tapauksessa materiaalin tuella ope-

tusta voidaan eriyttää kaikille oppijoille riittävän haasteelliseksi. Vaatimus esi-

merkkien käytännön läheisyydestä ja siten kontekstien merkityksellisyydestä 



 
 

opiskelijoille on hyväksyttävissä ja ymmärrettävissä täysin myös nykyaikaisissa 

oppimateriaaleissa. Kiinnostuksen ja uteliaisuuden sytyttäminen vahvistavat 

ymmärtävää oppimista. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 362.) 

Heinonen 2005 määrittelee oppikirjaa ja oppimateriaalia seuraavasti: op-

pikirjat ja siihen liittyvät harjoitus- tai tehtäväkirjat perustuvat aina opetus-

suunnitelmiin ja niiden perusteisiin. Törnroosin (2005) mukaan oppimateriaa-

lien kirjoittajat ja kustantajat päättävät, missä järjestyksessä matematiikan sisäl-

töalueet on syytä käsitellä oppikirjoissa. Törnroos nostaa esille, että opetushalli-

tus on siirtänyt matematiikan ongelmakohdat sisällöistä tietyille luokille kuu-

luviksi. Hän näkee, että eri kirjasarjojen välillä näkyy epäyhtenäisyyttä ja hän 

uskoo sen toistuvan vielä tulevaisuudessakin. (Törnroos 2005, 226.) 

Oppimateriaali on materiaalia, joka on yhteydessä yhteen tai moneen op-

piaineeseen. Materiaalin päämääränä on saada oppilaissa aikaan opetussuunni-

telman tavoitteita vastaavaa oppimista. Oppimateriaalit voivat olla graafisia, 

auditiivisia ja visuaalisia. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 345.) Ruuskal-

le (2016) on syntynyt vaikutelma, että opettajankoulutukseen ei kuulu oppikir-

joihin tutustumista tai niiden käytön ohjaamista opetuksessa. Positiivista on 

kuitenkin se, että opiskelijoita neuvotaan huomioimaan, että oppikirja ei ole 

sama asia kuin opetussuunnitelma. Oppikirjojen oletetaan olevan nykyisen ope-

tussuunnitelman mukaisia. Ruuska näkee vuoden 1994 jälkeen opetussuunni-

telmien tavoite- ja sisältökuvausten muuttuneen laajaksi ja väljäksi, mikä vai-

kuttaa sen monenlaiseen tulkintaan (Ruuska 2016, 173.) Joutsenlahden ja Vai-

niopään (2010) tutkimus osoitti, että suurin osa tutkimuskyselyyn (N= 362) 

osallistuneista opettajista koki omaavansa hyvät valmiudet käyttämään oppi-

materiaaleja ja oppivälineitä matematiikan opetuksessa. Tutkijoiden mielestä 

opettajat ovat yleisesti tyytyväisiä opettajankoulutukseen ja sitä täydentävään 

koulutukseen työuran aikana. Opettajat ovat hyvillään oppimateriaalien saata-

vuuteen ja laatuun. Yhtenä puutteena opettajat kokivat toimintamateriaalien 

vähyyden, noin kolmasosa toivoi enemmän toimintamateriaaleja, niitä pidettiin 

yleisesti tärkeinä matematiikan opetuksessa (Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 

146.) 



 
 

Perkkilä (2002, 173; vrt. Paalasmaa 2014; Perkinen 2017) on jo 2000-luvun 

alkupuolella ollut huolissaan, että matematiikan oppikirjat ovat liian isossa 

asemassa alkuopetuksessa. Opettajien tulisi huomioida opetuksessaan opetus-

suunnitelma vastaavuus ja tehtävien vaatimustaso. Törnroos (2005) tuo esille 

samanlaisen huolen ja vastuun, mikä luokanopettajalla on ja kyselee, että onko 

heillä valmiuksia suuren vastuun ottamiseen esimerkiksi, kun oppikirjassa ei 

mainita kaikkia asioita, vaan oppilaan itse pitäisi löytää ja omaksua asioita. 

(Törnroos 2005, 226). Lepikin, Grevholmin ja Viholaisen (2015) mukaan useissa 

tutkimuksissa on osoitettu, että oppikirjoilla on liian vahva asema matematii-

kan opetuksessa, koska kirja tahtoo jäädä ainokaiseksi opetusvälineeksi. Oppi-

kirjan käyttö ei sinällään ole suurin haitta, vaan kirjojen suppea käyttö ainoana 

välineenä opetuksessa tekee opetuksesta kaavamaisen ja tylsän. Heidän mieles-

tään työtapoja tulisi laajentaa lisäämällä yhteistoiminnallisuutta, jolloin oppilaat 

saisivat enemmän etua oppimiseen. (Lepik, Grevholm & Viholainen 2015, 132, 

151.) 

Oppimateriaali on opettajan työkalu eikä oppimateriaalin pidä antaa lii-

kaa ohjata opetusta, sillä sitä ohjaa aina viime kädessä taitava opettaja. ”Oppi-

materiaali on hyvä renki, mutta huono isäntä”. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sare-

nius 2018, 344.) Perkkilä (2002) tulkitsee tutkimuksensa perusteella, että oppi-

kirja toimii alkuopetuksessa opetussuunnitelmana eikä tutkimukseen osallistu-

neet opettajat millään tavalla edes miettineet oppikirjojen ja opettajan oppaan 

asiasisältöjä, puhumattakaan etenemisjärjestyksestä. Ruuskan (2016) mielestä 

tärkeintä on löytää oppikirjoihin ydinasiat eli mitä opitaan ja missä järjestykses-

sä. Hän näkee, että oppikirjan tekijän tehtävä on tänä päivänä järjestää tätä 

maailmassa vallitsevaa valtavaa tietomäärää. (Ruuska 2016, 178.)  

Joutsenlahti ja Vainionpää (2010) tuovat esille yhden vaaran, että opettajat 

tukeutuvat liiallisesti matematiikan oppimateriaaleihin, varsikin oppikirjoihin 

ja opettajan oppaisiin. Opettajat sen sijaan pitävät matematiikan oppimateriaa-

leja laadukkaana ja heidän opetustaan tukevana. Vaara liittyy opettajan oppai-

den ja oppikirjojen käyttöön, sillä niiden rakenneratkaisut strukturoivat liian 

paljon matematiikan opetusta. Näin oppimateriaali ei auta aina opettajaa vaan 



 
 

käykin toisin päin eli oppikirja alkaa ohjata opettajaa esimerkiksi siten, että hän 

ei uskalla poiketa kirjan sisällöistä tai rakentaa esimerkiksi oppikirjatonta tun-

tia. Oppikirjasta ja opettajan oppaasta tulee vähitellen opetussuunnitelma, jota 

opettaja noudattaa. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius, 2018, 349.) Opettajia tuli-

si kannustaa särkemään rutiineja ja testaamaan erilaisia lähestymistapoja ma-

temaattisiin käsitteisiin ja työtapoihin matematiikan tunneilla. Suomalaiset kou-

lulaiset ovat menestyneet kansainvälisissä vertailuissa kuten esimerkiksi PISA-

arviointitutkimuksissa. Joutsenlahti ja Vainionpää (2010) nostavat esille kehit-

tämisen haasteita. Esimerkiksi oppilaiden käsitteellinen ymmärtäminen ja on-

gelmanratkaisutaidot eivät ole tyydyttävällä tasolla. Huono taso näkyy perus-

asioiden puutteellisena hallintana jatko-opinnoissa. Tutkijat haastavat oppima-

teriaalien suunnittelijoita kiinnittämään huomiota erityisesti oppilaille suunni-

telluissa oppimateriaaleissa käsitteiden ja algoritmien ymmärrystä tukeviin 

prosesseihin huomioiden oppilaiden ikävaiheen.  (Joutsenlahti & Vainionpää 

2010, 146.)  

Oppimateriaaleihin kohdistuu paljon odotuksia, niiden tulisi vastata ope-

tussuunnitelman, yhteiskunnan, opettajien ja oppilaiden tavoitteita. Sen pitäisi 

sisältää faktoja, toisaalta olla uudenaikainen, herättää tunteita sekä soveltua 

monen tasoisille oppijoille. Tärkein vaatimus oppikirjalle on kuitenkin se, että 

sen avulla oppilaat oppivat ja materiaali tukee myös opettajan opetustyötä. 

(Heinonen 2005, 31.) Ruuska (2015) kirjoittaa, että oppikirja tunnistetaan tehtä-

vistään. Oppikirjan tehtävät ohjaavat moneen, kuten perusasioiden oppimiseen, 

asioiden ymmärtämiseen ja maailman avartamiseen. (Ruuska 2015, 22.) Joutsen-

lahden ja Vainionpään (2010) opettajille teettämän oppimateriaalien käyttöä 

matematiikan opetuksessa koskevan kyselyn mukaan noin 85 % opettajista on 

sitä mieltä, että oppikirja ohjaa opetusta ja tunnin kulkua. ”Aukeama tunnissa” 

-ajattelu antaa opettajalle ja oppilaalle valmiiksi strukturoidun paketin, mikä 

tehdään tunnissa. Nopeille laskijoille löytyy lisätehtäviä oppikirjasta. Hitaat 

oppilaat voivat kokea itsensä heikoiksi, koska eivät ehdi laskea tehtäviä samas-

sa tahdissa kuin toiset. Tunnin vaihe etenee toistuvasti saman kaavan mukai-

sesti eli päässälaskut, peli, kotitehtävien tarkistus, uuden asian opettaminen, 



 
 

itsenäinen työskentely sekä uudet kotitehtävät. Liian nopeatempoinen etenemi-

nen oppitunneilla saattaa johtaa oppimisen heikkoon lopputulokseen esimer-

kiksi käsitteiden oppimisen kannalta. (Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 140, 

144.) 

Tänä päivänä kaupalliset kustantajat määräävät matematiikan oppikirjo-

jen sisällöistä ja opetettavien asiasisältöjen etenemisjärjestyksestä. Ennen kou-

luhallitus hyväksyi oppikirjojen sisällöt, että ne olivat opetussuunnitelman mu-

kaiset. Kustantajilla on nykyään vastuullinen tehtävä niin oppikirjojen kuin 

opettajan oppaiden kehittämisessä saada ne vastaamaan opetussuunnitelman 

sisältöjä. Oppikirjoista tulisi tehdä edelleen kiinnostavia. Kirjantekijöiden tulee 

ottaa huomioon oppikirjojen laadinnassa nykyinen oppimiskäsitys. (Perkkilä, 

Joutsenlahti & Sarenius 2018, 345.) Ruuska (2015) kertoo omasta kokemukses-

taan oppikirjaryhmässä, miten ryhmässä pohditaan kauan eri tehtävätyyppejä 

ja tehtävänantoja. Hän sanoo, että niitä on syytä suunnitella samanaikaisesti 

leipätekstin, kuvituksen ja mallintamisen yhteydessä, koska näin koko oppikir-

jan osat muodostavat oppimiskokonaisuutta. Nykyisissä oppikirjoissa oppimis-

kokonaisuus on rakentunut aukeamaksi ja digitaalisissa oppimateriaaleissa se 

hakee vielä malliaan. Ruuska painottaa, että tehtävänannot pitää ilmaista selke-

ästi, jotta opettaja käsittää katsomalla ja oppilas käsittää nopeasti, mitä pitää 

tehdä. Liian monisanaiset ja epäselvät tehtävänannot ymmärretään usein vää-

rin. Tehtävät voi jakaa osiin ja niihin annetaan vain yksi tehtävänanto, käsky tai 

kehotus tehdä jotain. Ruuska tuo esille, kuinka oppikirjakirjaryhmässä mieti-

tään ja pohditaan tehtäviä tehdessä kaikenlaisia vaihtoehtoja sekä esitetään ky-

symyksiä. Ruuska esittää tästä muutaman esimerkkikysymyksen: Tehdäänkö 

oppikirjan tehtävä yksin, pareittain, ryhmissä? Otetaanko huomioon erilaiset 

oppijat? Missä muodossa oppikirjan tehtävän tekijöitä puhutellaan? Käytetään-

kö kirjan tehtävässä käskyä vai passiivia? (Ruuska 2015, 23.)  

Tulevaisuudessa oppikirjojen tekijöiden pitää huolellisesti miettiä ja mää-

rittää oman oppiaineensa perusasiat. Ruuska on myös sitä mieltä, että ainakin 

seuraavan kymmenen vuoden ajan perusopetuksessa on vielä tuntijako ja ope-

tussuunnitelman perusteet. Nyt ollaan murrostilanteessa ja mietitään sitä, että 



 
 

häviääkö laadukkaat ja pedagogisesti suunnitellut oppimateriaalit ja toisaalta 

pelätään kuntien säästöjä sekä jäävätkö perinteiset oppikirjat sähköisten oppi-

materiaalien alle (Ruuska 2016, 177.) Ruuskan mielestä oppikirja on ollut kauan 

opettajan pääasiallinen työväline ja siten takuuvarma asia ja se on kiinnostanut 

harmittavan vähän tutkijoita (Ruuska 2015, 18). 

Matematiikan oppikirjoissa käytetään määritelmälähtöistä, realistista ja 

ongelmalähtöistä lähestymistapaa. Oppikirjojen tehtävät voidaan luokitella 

näiden lähestymistapojen mukaan. Määritelmälähtöisessä tavassa matematii-

kan oppikirjoissa harjoitellaan mekaanisesti jäljentämällä tehtäviä esimerkin 

mukaan. Tätä tapaa käytetään silloin, kun ohjataan esimerkiksi uuden käsitteen 

opettelua. Määritelmälähtöisen tavan peruslähtökohtana on symbolinen taso. 

Realistisessa tavassa uutta asiaa tuodaan esille oppikirjoissa sellaisten arkielä-

män esimerkkien kautta, joiden oletetaan olevan lähellä oppilaiden kokemus-

maailmaa. Lähestymistavan perustana on toiminnallinen taso. Kun oppilaan 

ymmärrys kasvaa, siihen liitetään ikoninen ja symbolinen taso. Tässä tasossa 

tärkeintä on se, että oppilas käyttää ja soveltaa matematiikan malleja omassa 

kokemusmaailmassa ja arkipäivän tilanteissa. Ongelmalähtöisessä tavassa ma-

temaattista uutta asiaan lähestytään ongelmatehtävän kautta, jonka ratkaisun 

löytämiseen oppilas tarvitsee uuden tiedon käyttämistä. Tässä lähestymistavas-

sa on merkityksellistä se, että oppilas osaa luoda itselleen uutta tietoa eli pyrkii 

käyttämään, arvioimaan ja myös soveltamaan sitä. Oppiminen liikkuu konk-

reettisesta abstraktiin ja toisinpäin. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius, 2018, 

352.) 

4.2 Oppikirjojen käyttötapoihin liittyvää tutkimusta  

Useat tutkimukset (mm. Perkkilä 2002, Törnroos 2004, Joutsenlahti & Vainion-

pää 2010). Perkkilän (2002) osoittavat, että matematiikan oppilaan materiaalilla 

ja opettajan oppaalla on merkittävä rooli matematiikan opetuksessa. Tutkimus 

osoitti, että oppikirjan asema oli niin vahva, että se määräsi jopa opetettavat 

sisällöt ja opetuksessa käytettävät aktiviteetit. Tutkimuksessa havainnoiduilla 



 
 

oppitunneilla oppikirjaa käytettiin lähes joka tunti ja muihin oppimateriaaleihin 

nähden sen asema oli ylivoimainen. Oppikirja näyttää toimivan alkuopetukses-

sa jopa toteutuvana opetussuunnitelmana, eivätkä tutkimukseen osallistuneet 

opettajat kyseenalaistaneet asiasisältöjä tai etenemisjärjestystä, jotka oppikirjat 

ja opettajan oppaat tarjosivat. (Perkkilä, 2002, 152, 155‒156.) Perkkilä (2002) on 

tutkinut luokanopettajien matematiikkauskomuksia ja oppikirjojen merkitystä 

alkuopetuksessa. Luokanopettajien opetus nojaa pitkälti oppikirjan sisältöihin, 

vaikka uskomuksissa opettajat painottivat oppilaskeskeisyyttä, ajattelemisen 

taitoja. Opettajilla on vahva usko oppikirjojen ja opettajan oppaan sisältöihin ja 

luottamus kirjojen opetussuunnitelma lähtöisyyteen. (Perkkilä 2002, 155.) 

 Tutkijat nostavat esille myös, että matematiikan opetus on oppikirja-

sidonnaista. Heinonen (2005, 30, 34) näkee oppikirjojen näkyvyyden suomalai-

sessa peruskouluopetuksessa osana kaupallisuutta, mutta myös koulujärjestel-

mämme yhteiskunnallisen arvon. Opettajat tekevät päätöksen oppikirjan valin-

nasta, mikä onkin haastavin päätös koskien opetussuunnitelmaa. Oppikirjojen 

tarkastusmenettely oli käytössä yli sadan vuoden ajan, kunnes se poistettiin 

vuonna 1990. Kouluhallitus valvoi, että oppikirjojen sisältö vastasi opetussuun-

nitelmia.   

Opettajalla on tietotaito valita matematiikan oppikirja voimassa olevan 

opetussuunnitelman mukaisesti. Valinnassa tulee huomioida myös oppimateri-

aalin käytettävyyttä oppilaan näkökulmasta. Hyvän ja toimivan matematiikan 

oppimateriaalin tulee auttaa oppilaita oppimaan ja sen tulisi ohjata opettajan 

opetustyötä opetussuunnitelman hengessä. Oppimateriaalien valintatilanteessa 

tärkeään asemaan nousee ennen kaikkea opettajan asiantuntijuus ja toisaalta 

oppimateriaalitutkimuksen rooli. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 345.) 

Oppimateriaalitutkimus on yleensä tutkinut oppikirjoja hyvin monesta 

näkökulmasta, kuten opetussuunnitelman, oppimiskäsitysten näkökulmista. 

Oppikirjojen asema nähdään edelleen tärkeänä suomalaisessa peruskoulussa, 

joten myös oppimateriaalitutkimuksen rooli on tärkeä. Tutkimuksen tarkoituk-

sena on saada tietoa ja kehittää oppikirjoja ja oppimisympäristöjä. Tutkimukset 

ovat osoittaneet, että oppikirja ja opettajan opas ohjaavat opettajan työtä 



 
 

enemmän kuin itse opetussuunnitelma. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 

345-346.) 2000-luvulla oppimateriaalitutkimus on keskittynyt tutkimaan oppi-

materiaalien merkitystä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuk-

set (Perkkilä, 1998; 2002; Törnroos, 2005; Joutsenlahti & Vainionpää. 2010) ovat 

osoittaneet, että opetus voi olla todella oppikirjasidonnaista ja muodollista. Ma-

tematiikan opetuksen ohjaamisessa oppikirjoilla ja opettajan oppaalla on edel-

leen merkittävä asema peruskoulussa. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 

346). 

Törnroos (2005) on tutkinut matematiikan oppikirjojen oppisisältöjä erityi-

sesti siirryttäessä alakoulun kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle. Tut-

kimus osoitti, että oppilaiden oppimistulokset olivat varsin tasaisia, mutta esi-

merkiksi murtolukulaskuissa ja yhtälönratkaisussa oli nähtävissä oppilaiden 

välillä huomattavia eroja. Oppilaiden matemaattisia taitoja selittivät oppikirja-

sarjojen suuret sisällölliset erot ja toisaalta kirjasarjan muuttuminen siirryttäessä 

seuraavalle vuosikurssille. Oppikirjojen sisällöllisistä painotuksista ja pedago-

giikasta näkee myös, millaista pohjatietoa ja -taitoa oppilaat ovat saaneet. 

(Törnroos, 2005, 137.) 

Törnroosille (2005) jäi tutkimistaan oppikirjoista mieleen niiden hyvä taso, 

vaikka juuri edellä mainittuja epäkohtia löytyi. Hän näkee, että olisi kaikkien 

etu, jos oppikirjojen tekijät pysyisivät työryhmissä pitempään, jolloin voidaan 

tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä ja päästään parempaan lopputulokseen 

huomioiden perusopetuksen matematiikan oppimäärän. Toiseksi aineenopetta-

jilla ei ole tietoa, mitä aihesisältöjä luokanopettajat ovat opettaneet oppilailleen. 

Kirjasarjat eivät ole aineenopettajille tuttuja, puhumattakaan kirjojen sisällöt. 

Nivelvaihe siirryttäessä kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle on tärkeä 

varsinkin oppilaan näkökulmasta, koska 7. luokalla todennäköisesti vaihtuu 

kirjasarja. Oppilaat ovat oppineet alakoulussa eri tavoin ja eri tahdissa sekä eri 

asioita eri menetelmin. Tämän vuoksi oppilaiden matemaattiset taidot poikkea-

vat toisistaan.  (Törnroos 2005, 226.)  

Matematiikan oppikirjasarjoja Laskutaito-, Matikkamatka- ja Tuhattaituri-

sarjat on vertailtu keskenään MOT-projektissa 2005-2006. Joutsenlahti ja Vaini-



 
 

onpää (2010) tuovat esille kirjasarjojen erilaisia painotuseroja. Joutsenlahden ja 

Vainionpään (2010) mukaan eri kustantajien matematiikan oppikirjasarjoissa 

noudatettiin 2004 opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä sekä nähtiin tärke-

äksi perusasioiden hallinta. Oppilaan oma ajattelu, oppimisprosessi ja sosiaali-

nen vuorovaikutus jäi oppikirjoissa vähemmälle. Oppimaan ohjaamisen taidot 

jäivät hyvin pitkälti opettajan harteille.  

Perkkilä, Joutsenlahti ja Sarenius kiinnittivät huomiota Niemen (2004) väi-

töskirjasta esiin nousseeseen tulokseen, että matematiikan oppikirjalla on mer-

kitystä opetuksessa ja oppimisessa. Oppilaiden käyttämä oppikirjan oppimistu-

lokset ovat nimittäin suoraan yhteydessä opetuksessa käytettyyn kirjasarjaan. 

(Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 348.) Joutsenlahti ja Vainionpää (2010) 

haluavat nostaa esille, ettei oppilaiden menestyminen ole välttämättä kiinni 

käytetystä oppikirjasta, vaikka joskus tutkimukset ovat puoltaneet tiettyä kirja-

sarjaa ja kansallisessa kokeessa on saavutettu menestystä.  Esimerkiksi vaikka 

jotakin tiettyä kirjasarjaa käyttäneet oppilaat ovat yhtenä vuonna saaneet hyvät 

arvosanat kansallisissa kokeissa, niin seuraavana vuonna kokeiden tulokset 

olivatkin romahtaneet. (vrt. Joutsenlahti & Vainiopää 2007 ja Niemi 2008). Muut 

tekijät, mitkä vaikuttavat oppikirjan lisäksi tuloksiin, tutkijat mainitsevat opet-

tajan toiminnan matematiikan tunneilla ja oppilaaseen liittyvät tekijät. Joutsen-

lahden ja Vainiopään (2010) mielestä oppilaiden osaamista tai osaamattomuutta 

ei voi perustella oppikirjan sisältö- ja rakenneratkaisuilla. Edellisen sijaan oppi-

laiden menestystä voidaan arvioida oppikirjojen sisältövalintoja vertailemalla. 

(Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 143 vrt. Törnroos 2005.) 

               Tutkimusten (mm. Joutsenlahti & Vainionpää, 2010) mukaan matema-

tiikan oppikirjan rakenne ohjaa huomattavan paljon opettajan opetusta ja oppi-

tunnin kulkua, siksi oppikirjojen sisällön ratkaisulla on huomattava merkitys 

matematiikan käsiterakenteiden opiskelussa. Kirjojen kustantajat ovat merkit-

tävässä vastuussa oppikirjojen sisällön valinnoista. (Joutsenlahti & Poranen 

2013, 12.) Joutsenlahti ja Poranen (2013) ovat huolestuneita heidän oppikirjatut-

kimuksensa tuloksista. Varsinkin tarkasteltaessa asiaa opettajan ja oppilaiden 

näkökulmasta. Esimerkiksi oppikirjojen käyttämä keskeinen ”summa-käsite”, 



 
 

sillä sen sisältö esitetään varsin eri tavoin kirjasarjojen oppikirjoissa. Tutkijat 

eivät halua ottaa kantaa, mikä esitetyistä summan kuvauksista on oikein tai 

paras mahdollinen. Oppikirjojen käyttäjille olisi selkeämpää saada yhdenmu-

kainen lähestymistapa summa-käsitteen käyttöön. Joutsenlahti ja Poranen 

(2013) ehdottavat, että oppikirjojen kustantajat, opetushallitus ja alan tutkijat 

yhdessä ottaisivat roolia uusittaessa opetussuunnitelmien perusteita. (Joutsen-

lahti & Poranen 2013, 16.) 

          Joutsenlahti ja Vainionpää (2010) ottavat kantaa oppikirjojen väliseen on-

gelmaan. Oppikirjoilla on toisistaan poikkeavia matemaattisia esitystapoja, 

esimerkiksi laskutoimitusten merkinnöissä. Muun muassa allekkain vähennys-

laskussa nollan yli lainaamiseen liittyvät merkinnät poikkeavat toisistaan kirja-

sarjojen välillä, sillä kirjasarjoilla on toisistaan poikkeavat merkinnät. Tutkijat 

eivät sinänsä näe tässä ongelmaa, sillä matematiikassa voidaan toimia monen-

laisilla systemaattisilla merkinnöillä. Kuitenkin opettajan ja oppilaan näkökul-

masta tilanne on erilainen. Opettajan on aloitettava käyttämänsä oppikirjasarjan 

merkintöihin liittyvän loogisen selitysmallin käyttäminen jo 2. vuosiluokalta. 

Oppilaan kannalta merkinnän käytöllä tulee olla vain yksi looginen merkitys 

eikä se voi vaihdella vuosittain. Monenlaisiin matemaattisiin merkintöihin pe-

rehtyminen aiheuttaa oppilaalle turhia haasteita ja epäselvyyttä. Tutkijat rinnas-

tavat edellä mainittuun merkintöjen epäyhtenäisyyteen oppilaan oppikirjasar-

jan vaihtumisen haasteellisena niin oppilaan kuin opettajankin kannalta. Tutki-

jat tuovat esille vielä yhden ongelman kirjasarjojen välillä, nimittäin matematii-

kan oppimateriaaleissa on ilmennyt erilaisia määritelmiä peruskäsitteille, kuten 

esimerkiksi puolisuunnikas. Kaikkein eniten tästä kärsii oppilas, joka voi se-

kaantua asiasta ja kohdata epätietoisuutta jatko-opinnoissa. Yhtenäisen linjan 

löytyminen on juuri siksi ensiarvoisen tärkeää ja siitä tulisi sopia Opetushalli-

tuksessa, työryhmissä, asiantuntija ryhmässä ja ennen kaikkea yhteistyössä op-

pimateriaali kustantajien kanssa. (Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 146-147.) 

 

 

 



 
 

 

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka toisen vuosiluokan oppilaita 

opetetaan kertolaskun oppimiseen matematiikan oppikirjoissa ja millaisia ohjei-

ta opettaja saa opettajan oppaasta oppilaiden ohjaamiseen uuden käsitteen 

avaamisessa. Teoreettinen tausta rakentuu matematiikan opetusta ohjaavista 

tekijöistä ja oppimisympäristöstä sekä kertolaskun oppimisesta ja sen solmu-

kohdista 2. luokalla. Kielentäminen ja matemaattisen ajattelun kehittyminen 

ovat myös yhtenä tarkastelun kohteena teoriaosuudessa. 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutui kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys 

liittyy oppikirjoihin:  

- Kuinka kahdessa peruskoulun matematiikan oppikirjasarjassa opetetaan 

kertolaskun käsite toisen vuosiluokan oppilaille? 

 Toinen kysymys liittyy opettajan oppaisiin:  

- Miten opettajia ohjataan opettamaan kertolaskun periaate kahdessa pe-

ruskoulun toiselle luokalle tarkoitetussa matematiikan oppikirjasarjassa?   

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan oppimateriaalilla tässä yhteydessä mate-

riaalia, joka kuuluu tiettyyn oppiaineeseen, matematiikkaan. Materiaalin pää-

määränä on aikaansaada oppilaissa opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen 

oppiminen.  Oppimateriaalit ovat tässä oppilaan oppikirjat ja opettajan oppaat, 

nämä materiaalit ovat tarkoitettu opetustarkoituksiin. Tutkimusaineistoksi olen 

valinnut oppilaan oppikirjoiksi Otavan Tuhattaiturin 2 a ja Edun YyKaaKoo 2a. 



 

Opettajan oppaat ovat samojen kirjasarjojen kirjat. Näiden valmiiden aineisto-

jen pohjalta etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ 

 

Tässä   luvussa esittelen, miten tutkimus on toteutettu. Aluksi avaan, mitä laa-

dullisella tutkimuksella tarkoitetaan ja miten sisällönanalyysiä käytettiin tässä 

tutkimuksessa aineiston analysoinnissa. Seuraavassa luvussa esittelen tutki-

musaineiston eli oppikirjat ja opettajanoppaat. Tutkimusaineiston analyysissa 

esitän, kuinka tutkin kolmella eri lähestymistavalla sitä, kuinka uutta käsitettä 

lähestytään oppikirjoissa. Tutkimuksessa analysoin myös samojen kirjasarjojen 

opettajan oppaat, millaista ohjausta ne antavat opettajalle uuden käsitteen 

avaamiseen oppilaille? Analyysissa tutkin kertolaskun käsitteen opetusta pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) matematiikan sisältöjen ja 

tavoitteiden näkökulmasta 1-2 vuosiluokalla.

 

6.1 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 

Kiviniemi (2015, 74.) kuvaa laadullista tutkimusta vaiheittain eteneväksi. Tutki-

jan hankkiessa aineistoa, hän samalla pohtii ja prosessoi niistä pikkuhiljaa nä-

kemyksiä ja näkökantoja. Tutkimusprosessi on mielenkiintoinen matka, mikä ei 

ole vielä tutkimuksen alussa selvillä, vaan se tarkentuu ja selkiytyy tutkimuk-

sen edetessä. Tutkimuksen menetelmälliset tulokset tarkentuvat, mikä muistut-

taa laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä. Vähitellen tutkimuksen osateki-

jät, kuten tutkimustehtävä, teorian koostuminen ja materiaalin määrittäminen 

alkavat liittymään yhteen. 

            Tutkimuksen lähestymistapa on mietittänyt pitkään eli kuinka lähden 

tutkimaan oppikirjoja ja opettajan oppaita. Tutkin kahden eri kustantajan toisen 

luokan matematiikan oppikirjojen kertolaskujakson tehtäviä. Tutkin erityisesti 

sitä tapaa, kuinka nämä kaksi matematiikan oppikirjaa lähestyvät uutta asiaa eli 

tässä tutkimuksessa kertolaskun käsitteen periaatteen opettamista. Uuden asian 
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lähestymistavat matematiikan oppikirjoissa voidaan jakaa seuraaviin kolmeen 

tapaan: määritelmälähtöisyys, realistinen ja ongelmalähtöisyys.  

           Laadullisessa tutkimuksessa Kiviniemi (2015) painottaa sitä, että tutkijan 

tulee pitää tutkimuskysymykset pitkään avoimena, koska esimerkiksi haastatte-

luista voi nousta esille uusia näkökulmia. Tutkimuksen kuluessa on hyvä kui-

tenkin löytää ratkaisut, sillä kaikkea mielenkiintoista asiaa ei voi sisällyttää tut-

kimukseen vaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen rajaaminen on tärke-

ää ja välttämätöntä (Kiviniemi 2015.) Tutkimuksessani onnistuin mielestäni hy-

vin rajaamaan tutkimuskysymykset kahteen kysymykseen. Ensimmäinen tut-

kimuskysymys liittyy siihen, kuinka oppilaan matematiikan toisen vuosiluokan 

kertolaskun periaatteen oppimista opetetaan oppikirjan mukaan ja millaisella 

lähestymistavalla. Toisella tutkimuskysymyksellä selvitetään, mitä oppikirjojen 

kirjantekijät ovat suunnitelleet opettajan oppaisiin opettajan työtä auttavaa ope-

tusmateriaalia oppilaiden tuntityöskentelyyn ohjaamaan ja avaamaan oppilaille 

kertolaskun periaatetta. Kiviniemen (2015) mielestä tutkijan omat tavoitteet eli 

intressit ajavat aineiston keräämiseen ja sen luonteeseen. Laadullinen aineisto ei 

välttämättä kuvaa todellisuutta, vaan se välittyy meille näkökulmien välittä-

mänä. Tutkimustehtävää rajatessa tutkijan pyrkimys on ottaa esille tutkimuk-

sen tärkein sanoma. (Kiviniemi 2015, 77.)  

Eskolan (2015) mukaan aineistojen pohjalta tutkija etsii tutkimuskysymyk-

siä tai kysymys on jo ollut valmiina ja siihen etsitään vastausta aineistosta. Tär-

keintä on se, mitä tutkija itse haluaa hakea aineistosta ja miksi hän on sitä 

hankkinut. Tutkijan tulee miettiä, mikä on hänen suhteensa teoriaan, puhu-

taanko aineistolähtöisestä, teoriasidonnaisesta vai teorialähtöisestä tutkimuk-

sesta. Ensimmäinen eli aineistolähtöisessä analyysissä teoria pyritään rakenta-

maan aineistosta. Toiseksi voidaan muodostaa teoriasidonnaista analyysia, mis-

sä on jotain teoriasta nousseita asioita, mutta ei tule esiin suoraan teoriasta tai 

pohjaudu johonkin teoriaan. Kolmas teorialähtöinen analyysi lähtee teoriasta ja 

siihen palataan myöhemmin empiriassa käynnin jälkeen. Tutkimuksen tutkijal-

la on useita teorioita, jolloin se kehittyy aineisto- tai ilmiöpohjaisesti, missä teo-
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riat ja erilaiset käsitteet voivat esiintyä kehyksenä tulkinnoille. Tutkija tulkitsee 

aineistoaan ja tutkimaansa ilmiöitä. (Eskola 2015, 188-189.)  

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysi. Sisällönana-

lyysillä voidaan tutkia sekä suullista että kirjoitettua aineistoa. Sen avulla voi-

daan analysoida monenlaista tutkimusta, kirjoitetun aineiston lisäksi myös 

suullista aineistoa. Sisällönanalyysin tavoitteena on analysoida dokumentteja 

järjestelmällisesti ja tasapuolisesti. Sisällönanalyysin menetelmän avulla tutki-

musaineisto pelkistetään niin, että siitä voidaan analysoida tutkittavien asioi-

den tai ilmiöiden yhteyksiä, seurauksia ja päätelmiä. Tarkoituksena on erotella 

tutkimusaineistosta samankaltaisuudet ja poikkeavuudet. Sisällönanalyysillä 

tarkoitetaan pyrkimystä kuvata aineiston sisältöä verbaalisesti. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 103, 117.) 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä 

vaiheessa tutkimusaineisto redusoidaan eli pelkistetään, seuraavaksi se ryhmi-

tellään ja viimeiseksi käsitteellistetään. Näiden vaiheiden avulla empiirisestä 

aineistosta muodostetaan käsitteellinen näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Teoria-

ohjaavassa analyysissä on teoreettisia piirteitä, mutta ne eivät pohjaudu suo-

raan teoriaan. Teoriaa voidaan käyttää apuna tutkimuksen etenemisessä. Aikai-

sempi tieto auttaa analyysiä, se ei ole teoriaa testaava, vaan tarkoitus on saada 

aikaan uusia ajatuksia tiivistettynä ja yleiseen muotoon. (Tuomi & Sarajäri 2018, 

109, 133.) Laadullisessa tutkimuksessa teorialla on keskeinen merkitys. Teorialla 

on keskeinen asema, kun laadullista tarkastellaan.  Puusa ja Juuti (2011) totea-

vat, että tutkimus ei voi olla tieteellistä tietoa, ellei tutkimuksen tulokset käy 

keskenään dialogia aiemman teoriatiedon avulla. Teorialla onkin keskeinen 

merkitys tulkinnan esittämisessä, jolloin tutkimuksen tuloksia tarkastellaan ja 

verrataan aiemmin saatuun tietoon. (Puusa & Juuti 2011, 52, 54.) 

Sisällönanalyysin etenemisestä voidaan erotella suurin piirtein seuraavat 

vaiheet: analyysiyksikön valitseminen, aineistoon tutustuminen, aineiston pel-

kistäminen, aineiston luokittelu, aineiston tulkinta ja analyysin luotettavuuden 
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arviointi. Nämä vaiheet voivat esiintyä yhtäaikaisesti ja analyysi on usein run-

sas vaiheinen. (Latvala & Vanhala-Nuutinen 2004, 24.)  

Tutkimukseni pohjautuu aineistolähtöiseen kirjojen sisällönanalyysiin, 

jossa aineistoa analysoidaan teoreettisten näkökulmien pohjalta sitomatta ja 

rajoittamatta tarkastelutapaa tiettyyn teoreettiseen malliin. Tutkimukseni ana-

lyysimenetelmä on niin sanottu teoriaohjaava menetelmä, jonka analyysissa siis 

tukeudun teoriaan pohjautuvaan analyysiin. Analysoin aineistoa teoreettisten 

näkökulmien pohjalta sitomatta ja rajoittamatta tarkastelutapaa tiettyyn teoreet-

tiseen malliin. Teoriaa ohjaavassa sisällönanalyysissä, analyysin aikana tuon 

esille omaa ajatteluani. Tuon tutkimuksessa esille vuorotellen teoriaa ja aineis-

toa. Tutkimustehtäväni on ohjannut minua teoriaosuudessa tarkastelemaan 

aluksi matemaattisen ajattelun ja oppimisen kehittymistä, kertolaskun oppimis-

ta 2. luokalla ja tehtyjä oppikirjatutkimuksia. Teoriaosuudessa tarkastelin myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 1-2 luokan matematii-

kan oppiaineen tehtävää, sisältöjä ja tavoitteita sekä kertolaskuun liittyviä ta-

voitteita. Analyysissä tarkastelen näitä edellä mainittujen asioiden näkymistä ja 

toteutumista oppilaiden oppikirjoissa ja opettajan oppaissa. Sisällönanalyysillä 

koottu aineisto on tarkoitus saada järjestettyä niin, että voin tehdä aineistosta 

johtopäätöksiä. Sisällönanalyysin tavoitteena on saada ainekset teoreettiseen 

pohdintaan. 

 

 

6.2 Tutkimusaineisto 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä sisällönanalyyttisen tutkielmani tutki-

musaineisto. Perustelen tässä luvussa tutkimusaineistoni suhteen tekemäni ra-

jaukset. Tutkimusaineistona on peruskoulun toisen vuosiluokan matematiikan 

oppikirjat ja opettajan oppaat. Tutkimusaineiston hankin suoraan oppikirja kus-

tantajien asiakaspalvelusta. Kirjat ovat kahdelta matematiikan yleiseltä oppikir-

jamarkkinoiden kustantajalta. Analysoitavat kirjasarjat ovat 2. vuosiluokan 

syysosat Otavan Tuhattaituri 2a (2016) ja Edun YyKaaKoo 2a (2018) sekä opetta-
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jan oppaat Tuhattaituri 2a (2016) ja YyKaaKoo 2a (2018). Muiden kirjasarjoihin 

liittyvän oppimateriaalin rajaan tutkielmani ulkopuolelle. Tutkielmassani keski-

tyn kertolaskun käsitteen periaatteen ohjaamiseen.  

  

Tuhattaituri 2a, oppilaan kirja (2016) 2. painos  

Tuhattaiturin syyslukukauden opettajan opas ja oppilaan kirja on jaettu viiteen 

erilliseen osajaksoon. Jaksojen etenemiseen on laadittu ajoitussuunnitelma, josta 

selviää jakson arvioitu ajankohta ja pituus. Toisen luokan matematiikan en-

simmäinen jakso lähtee liikkeelle yhteen- ja vähennyslaskulla lukualueella 0-

100. Toisessa jaksossa on aiheena kymmenylitys lukualueella 0-100. Kolmas 

jakso on minun tutkimukseeni liittyvä osuus eli kertolaskun käsite, kertotaulut 

2, 5 ja 10. Kertolaskun jakson aiheita on suunniteltu käsiteltäväksi 10 tunnin 

ajan. Kirjan neljäs jakso käsittelee jakolaskua ja murtoluvun käsitettä ja viimei-

nen eli viides jakso on geometriaa.  

            Oppilaan kirjan tehtävät on jaettu aukeaman mittaisiin perustehtäviin ja 

pienessä laatikossa on puolen sivun mittainen kotitehtäväosio. Edellisen lisäksi 

toisella aukeamalla on taituritehtävät, joita nopeasti etenevät oppilaat ehtivät 

tehdä tunnilla ja niitä voi tehdä kotitehtävinä. Taituritehtäväaukeama on tasol-

taan vaativampi kuin perustehtäväaukeama. Kertolaskujakson toiseksi viimei-

nen tunti on ”harjoitellen” tunti ja viimeinen tunti ja aukeamat on tähtipysäkki. 

Harjoitellen tunti sisältää kertausta ja sanallisia tehtäviä kahden aukeaman ver-

ran. Tähtipysäkillä on kertaavia ja vaativampia tehtäviä, kuten ratkaisu-, tutki-, 

keksi -tehtäviä sekä kirjoita tai piirrä tehtäviä.  

 

Tuhattaituri 2a, opettajan opas (2016) 1. painos 

Opettajan oppaassa jokainen tuntikokonaisuus koostuu oppilaan kirjan tehtä-

vien lisäksi aukeamakohtaisista tavoitteista, tarinasta, päässälaskuosioista, 

pulmatehtävistä ja opetuskuvasta ja opetusruudun tarkastelusta. Toimintaosio 

sisältää didaktisia vinkkejä, harjoituksia ja leikkejä. Jaksoa kohden opettajan 

oppaissa on myös jokaista tuntia kohden monistettavaa lisämateriaalia. Näitä 
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tehtäviä en tutki tässä tutkimuksessa. Monisteet sopivat eriyttävään opetuk-

seen. Lisäksi opettajan oppaassa on formatiivinen koe jokaista jaksoa kohden.  

 

YyKaaKoo 2a, oppilaan kirja (2018) 4. painos 

Syyslukukauden YyKaaKoo oppilaan kirja ja opettajan opas on jaettu neljään 

alueeseen. Ensimmäisenä lähdetään etenemään lukualueelta 0-20 ja sitä seuraa 

toisessa alueessa lukualue 0-100. Kolmannessa alueessa on kertolasku ja syys-

lukukausi päättyy geometriaan ja mittaamiseen. Kertolaskun alue on laskettu 

pidettäväksi 13 tuntia ja sen lisäksi alueeseen kuuluu vielä eri teemoilla kuusi 

aihetta yhden sivun verran eli kolme aukeamaa. YyKaaKoo kirjassa käsitellään 

2-, 4-, 5-, 10- ja 3-kertotaulut. 

           Oppilaan kirjan tehtävät on jaettu aukeaman mittaisiin perustehtäviin. 

Perustehtävien aukeamalla on runsain kuvilla avattuja selkeitä ja annetun mal-

lin pohjalta suoritettavat tehtävät. Aukeaman aivan alareunassa on kerrottu 

oppilaalle joka oppitunnin sisällön tavoite. Esimerkiksi ”Tavoitteesi on ymmär-

tää, mikä yhteys on yhteenlaskulla ja kertolaskulla” (YyKaaKoo 2016, 88) ja toi-

nen esimerkki ”Tavoitteesi on kirjoittaa kuvasta kertolaskuja” (YyKaaKoo 2016, 

92). Oppitunnin aiheeseen liittyvällä toisella aukeamalla löytyy lisätehtävät ja 

lisätehtävät + sekä sivujen alareunasta kotitehtävät ja kotitehtävät +. Sama peri-

aate toistuu koko jakson ajan sekä kirjasarjan muissa jaksoissa näyttää olevan 

sama periaate. Lisätehtävä aukeaman tehtävät ovat vaativampia, tehtävissä 

pyydetään ratkomaan tehtäviä apuna käyttäen arkipäivän esimerkkejä ”pöydän 

jalkoja”, ”haarukan piikkejä” ja ”banaaniterttuja”.  Tehtävät koostuvat sanalli-

sista tehtävistä, itse tehtävistä kertolaskuista, täydennä tehtäviä ja päättelyteh-

täviä. Jokaisen kertotaulun eli 2-, 4-, 5-, 10- ja 3-kertotaulu aukeaman jälkeen 

seuraa uusi tunnin kestävä aukeaman verran kertausta, esimerkiksi ”kahden 

kertotaulun kertausta” ja siihen liittyvä lisä- ja kotitehtävät. Kertolasku jakson 

lopussa on tunnin aiheena ”kertolakuharjoituksia” ja ryhmissä tehtäviä aihe-

alueita ”Nyt tarkkana”, ”Tehdään yhdessä”, ”Kokeillen kotona”, ”Pelataan”, 

”Arvioin oppimaan” ja ”Otan mallia”.  
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YyKaaKoo 2a, opettajan opas (2018) 1. painos 

Opettajan oppaassa jokainen tuntikokonaisuus esitetään ensimmäisellä aukea-

malla, mikä sisältää perustehtäviä. Toinen aukeama sisältää lisätehtäväsivun ja 

kotitehtäväosion ja aukeaman toinen puoli lisätehtävä+ ja kotitehtävä+ osion. 

Oppilaan kirjan esittelyn lisäksi opettajan oppaan sivuilla on myös käsitteet, 

symbolit, tarvikkeet tunneille, tunnin aloitus eli motivointi, ”höpöttelyhetki”, 

digivinkki, puuhapakki, koira haudattuna eli päässälaskut, ihmeellinen integ-

rointi, didaktisia ohjeita ja älynväläys tehtävät yhdessä. Opettajan oppaassa vii-

tataan lisämateriaaliksi oppikirjan liitteisiin eli tässä kirjassa ”Yli esteiden-

vihkoon” ja opettajan oppaan liitteisiin, kuten kertausmonisteeseen. 

 

6.3 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Tutkimukseni analyysipolku lähti käyntiin tutkimalla aineistoa ja tutustumalla 

oppikirjojen kertolaskujaksojen tehtäviin. Aineiston analyysivaiheessa edetään 

aluksi aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa tuodaan analyysia 

ohjaavaksi ajatukseksi. Empiirinen aineisto liitetään mukaan ja yhdistetään nii-

hin teemoihin ja teoreettisiin käsitteisiin, mitä on jo teoriaosassa määritelty. (Sa-

rajärvi & Tuomi 2018.) Seuraavaksi tutkin ja mietin, kuinka lähden tutkimaan 

oppimateriaalien tapaa lähestyä kertolaskun käsitettä. 

Tutkielmassani vertailen matematiikan oppikirjojen sisältöjä keskenään 

kertolaskun periaatteen ohjeistamiseen ja saatujen tulosten vastaavuuksia pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman 1.-2. vuosiluokan matematiikan yleiseen 

tehtävään, sisältöihin, tavoitteisiin ja oppimisympäristöön. 

Tutkin, miten oppilas opastetaan uuteen asiaan oppikirjassa: onko oppi-

laille annettu ensin valmis määritelmä ja oppilaat sitten toistavat tätä mallin 

mukaan. Vai lähdetäänkö liikkeelle arjen esimerkin kautta ja sitten oppilaat tut-

kivat asiaa ja heidän tehtävä on löytää se määritelmä. Vai onko se ongelman 
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kautta lähestyvää ja tämän kautta oppilas löytää mm. kertolaskuun ymmärrys-

tä. Oppikirjojen lähestymistapaa voidaan tarkastella määritelmälähtöisesti, rea-

listisesti ja ongelmalähtöisesti. Käytän tutkimuksessani näitä em. lähestymista-

poja tutkiessani oppikirjojen tapaa lähestyä uutta asiaa. Tutkimuksessani se tar-

koittaa kertolaskun käsitteen lähestymistä.    

Määritelmälähtöisessä lähestymistavassa matematiikan oppikirjoissa harjoite-

taan ja ohjataan ensin lause tai malli tms. sellainen, jota oppilas sitten toistaa 

mekaanisesti laskutehtävissä. Sen jälkeen edetään asiassa sanallisiin tehtäviin.  

Luokittelin määritelmälähtöiseen tapaan liittyviksi yksinkertaisia mekaanisia 

tehtäviä, joiden ratkaisu sujuu annettua mallia tai määritelmää toistamalla. Täl-

laiset tehtävät eivät myöskään vaadi päättelyn eikä ongelmanratkaisun taitoja. 

(Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 352.) 

Seuraavassa kuviossa 3 on esimerkki Tuhattaituri 2a oppilaan kirjan mää-

ritelmälähtöisestä tehtävästä. Oppilaalle on annettu selkeä malli, miten hän te-

kee tätä mallia noudattaen seuraavat tehtävät. Tämä määritelmä on annettu 

aukeaman alussa. Määritelmän jälkeen tulevat tehtävät, jotka ratkaistaan määri-

telmän mukaisella tavalla. 
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KUVIO 3. Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2016, 86) 
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Tuhattaiturin 2a oppilaan kirjassa esitetään yhteenlaskun ja kertolaskun 

yhteys (Kuvio 3). Kirjan tehtävä ilmaistaan ”Merkitse yhteenlasku ja kertolasku. 

Laske.”  Kertolaskun käsitteeseen ohjataan kuvien kautta ja ”täydentämään teh-

tävää mallin mukaan” eli kirjantekijän maininnan mukaan laskemaan. Määri-

telmälähtöisessä tehtävässä sivun yläreunassa kirjan tekijät ovat joko esittäneet 

määritelmän tai mallin, miten sivulla olevat tehtävät ratkaistaan. Oppilas voi 

ratkoa kaikki tehtävät tuota annettua mallia toistamalla ja näin voidaan ajatella, 

että tähän ei tarvita ongelmanratkaisutaitoja.  

Seuraavassa kuviossa 4 on YyKaaKoo 2a oppilaan kirjasta esimerkki mää-

ritelmälähtöisestä tehtävästä. Oppilaan kirjan aukeaman vasemmassa yläreu-

nassa on annettu selväpiirteinen malli, kuinka kertolaskua lasketaan kuvasta. 
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KUVIO 4. YyKaaKoo 2a oppilaan kirja (2018, 92) 
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YyKaaKoo 2a oppilaan kirjassa (Kuvio 4) oppilas suorittaa tehtävän mallin 

mukaisesti toistaen koko ajan samaansa annettua mallia hyväksi käyttäen. Teh-

tävässä pyydetään laskemaan ”Kuinka monta yhteensä? Tee kertolasku ja laske 

se”. Oppilas laskee mahdollisesti tehtävän tuloksen yhteenlaskun kautta, koska 

varsinaiset kertotaulut tulevat vasta myöhemmin esille oppilaan kirjassa.  Oppi-

laan kirjan alaosassa oppilaalle kerrotaan, että oppilaan tavoitteena on oppia 

kirjoittamaan kuvasta kertolaskuja. Opettajan oppaassa kuvaan liittyy tarvik-

keiden eli käsitteenmuodostusvälineiden kerääminen, kuten pikkuautoja, peh-

moleluja, palikoita, satataulu ja kartonkirahoja. Lisäksi opettajalle mainitaan 

tarvittavat käsitteet ja symbolit: kertolasku, kertoja, kerrottava, tulo, ryhmien määrä, 

lukumäärä kussakin ryhmässä, laskulausekkeen muodostaminen kuvasta ja kuvan piir-

täminen laskusta.  

Realistisessa lähestymistavassa opittavaa tehtävää lähestytään oppikirjoissa 

arkielämän esimerkkien kautta, mitkä ovat lähellä oppilaiden kokemusmaail-

maa ja siten he voivat yhdistää oppimaansa tuttuihin arkipäivän tilanteisiin. 

Olen luokitellut realistiseen lähestymistapaan tehtäviä, missä näkyy selkeästi 

oppilaan arkielämään liittyviä tehtäviä, kuten kuviossa 5 on rahalaskuja. 

 

 

KUVIO 5. Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2016, 112) 
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Tuhattaiturin oppilaan kirjassa arkipäivän tehtävää lähestytään rahoilla. 

Rahoissa käytetään sopivasti opeteltuja kertotauluja: 2-, 5- ja 10- kertotaulun 

seteleitä. Opettajan oppaassa pyydetään kiinnittämään huomiota, ”kertojassa” ei 

käytetä yksikköä eli euron merkkiä €. Kertoja ilmoittaa kolikoiden tai seteleiden 

määrän.  

Seuraavassa kuviossa 6 on YyKaaKoo 2a oppilaan kirja, siinä oppilasta 

lähestytään arkipäivän esimerkki kuvilla. 

 

 

 

KUVIO 6. YyKaaKoo 2a oppilaan kirja (2018, 98) 

 

YyKaaKoo oppilaan kirjan realistisen lähestymistavan tehtävä on suunni-

teltu kodinkoneiden ympärille. Tehtävässä tulee osata päätellä kertaa-käsite. 

Lisäksi tehtävä sisältää tehtävän lukemista ja tulkintaa sekä tiedon ymmärtä-

mistä. 
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Ongelmalähtöisessä lähestymistavassa uutta asiaa kohti edetään ongelmateh-

tävän kautta, jonka ratkaisun löytäminen edellyttää oppilaalta uuden tiedon 

soveltamista. Tässä lähestymistavassa on syytä huomioida se, että oppilas ke-

hittää itselleen uutta tietoa ja pyrkii soveltamaan, tarkastelemaan ja järjestele-

mään sitä. Ongelmalähtöisessä lähestymistavassa matematiikan oppimisessa 

oppilas pystyy siirtymään konkreettisesta abstraktiin ja päinvastoin. Olen luoki-

tellut tähän ongelmalähtöiseen lähestymistapaan liittyvät oppikirjan tehtävät, 

sillä periaatteella, että tehtävien ratkaisuissa tarvitaan päättelytaitoja ja ongel-

maratkaisuun liittyviä taitoja, kuten seuraavassa kuviossa 7 on nähtävissä. 

 

 

 

KUVIO 7. Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2016, 117) 
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  Tuhattaiturin oppilaan kirjassa ongelmalähtöisessä tehtävässä oppilaan 

tehtävä on päätellä ratkaisu. Tehtävässä tulee lukea kaikki vihjeet ja lähteä sen 

jälkeen ratkaisemaan ongelmaa jonkun annetun vihjeen kautta. 

Seuraavassa kuviossa 8 on esimerkki YyKaaKoo 2a oppilaan kirjan on-

gelmalähtöisestä tehtävästä. 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8.  YyKaaKoo 2a oppilaan kirja (2018, 122) 
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        YyKaaKoo oppilaan kirjassa viiden kertotaulua lähestytään ongelmalähtöi-

sesti. Ratkaisun mallintamista ei kerrota oppilaalle, vaan oppilaan tulee itse oi-

valtaa ratkaisu.  

Näiden oppikirjojen lähestymistapojen jälkeen pääsen tutkimusasetelmiin, 

jolloin varsinainen tutkimusten analysointi käynnistyi. Merkitsin aineistoni eli 

oppikirjojen, Tuhattaituri 2a ja YyKaaKoo 2a kaikki tehtävät lähestymistavan 

mukaan: määritelmälähtöisiin, realistisiin ja ongelmalähtöisiin tehtäviin. Tästä 

muodostui tutkimuksen aineiston luokitteluvaihe. Luokittelun avulla sain jär-

jestettyä aineistoni.  Sen jälkeen laskin tehtävät yhteen ja jaoin ne lähestymista-

van mukaisiin ryhmiin. Tein tuloksista kaaviokuvat (kuviot 13, 14, 15), jotta lä-

hestymistavan prosenttiosuudet tehtävien kokonaismäärästä näyttävät tuloksen 

konkreettisesti ja oppikirjojen tuloksia voisi verrata keskenään tehtävien suh-

teen keskenään. Opettajan oppaista etsin kaiken, mikä liittyi kirjantekijöiden 

antamiin vinkkeihin opettajalle, joka voi auttaa oppilaita kertolaskun käsitteen 

ohjaamisessa oppikirjan lisäksi.  

Seuraavaksi analysoin tutkimustani tutkimuskysymysten ohjaamana seu-

raavassa järjestyksessä: 1. Kuinka matematiikan oppikirjat opettavat kertolas-

kun periaatteen toisen vuosiluokan oppilaille? Ensin analysoin Tuhattaituri 2a 

oppilaan kirjan ja sen jälkeen YyKaaKoo 2a oppilaan kirjan. Tutkimukseni toi-

sella kysymyksellä etsin vastausta siihen, miten opettajia ohjataan opettamaan 

kertolaskun periaate toisen luokan oppilaille matematiikan oppikirjoissa? Ana-

lysoin molempien kirjasarjojen opettajan oppaat eli ensin Tuhattaiturin opetta-

jan opas 2a ja sen jälkeen YyKaaKoo opettajan oppaan 2a.  

 

Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2016) kertolaskun käsitteen rakentuminen ja opetuksen 

eteneminen 

Tuhattaiturin oppilaan kirjan aukeamalla esitetään uusi käsite ja opeteltava asia 

jokaisen aihekokonaisuuden alussa kehystetyssä tietolaatikossa. Oppilas näkee 

tuntiaiheen aukeaman yläosasta tietolaatikon, mikä on selkeä ja missä tunnin 

aihe on tiiviisti ja kuvallisesti esitetty. Kirjassa esitetään oppilaalle malli, kuinka 
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tehtävät tulee ratkaista ja oppilaalta ei kysytä, miten sinä ajattelet. Kirjantekijä 

kertoo tietolaatikossa, miten ajatellaan valmiiksi eli se on määritelmälähtöisyyt-

tä. Seuraavassa kuviossa 9. esitetään kertolaskun käsitteen rakentuminen. 

 

 

 

 

KUVIO 9. Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2016, 86) 

 

        Kuvaa (Kuvio 9) katsomalla perustehtävien tekeminen onnistuu helposti. 

Kuviossa näkyy määritelmälähtöinen tapa edetä eli esitetään malli oppilaalle, 

miten hän voi tehdä tehtävät. Tässä avataan myös määritelmälähtöisesti yh-

teenlaskun ja kertolaskun käsitteen välistä yhteyttä. Tuhattaiturissa kertolaskun 

jakson ensimmäisellä tuntiaukeamalla esitetään kirjan yläosassa tietolaatikossa 

kertolaskun käsitettä kuvaava kuva. Kertolaskun tärkeimmät käsitteet on avat-

tu kuvilla ja symboleilla: kertoja, kerrottava ja tulo. Tunnin aiheena ”Yhteenlas-

kun ja kertolaskun yhteys”.  

               Sen jälkeen kirjasarjassa edetään heti aiheella ”Kahden kertotaulu” ja 

sitä seuraavat 5- ja 10- kertotaulut. Kertotauluja seuraavat aiheet ”Kertolaskun 



71 
 
 

vaihdannaisuus”, ”Yhdistetyt laskutoimitukset” ja ”Kertotaulun tukilaskuja” 

sekä ”Harjoitellen” ja ”Tähtipysäkillä ja Tähtitehtävillä ja lopuksi ”Toimintatun-

ti” 

          Oppilaan kirjojen tehtävät eivät ohjaa lasta matemaattiseen kommuni-

kointiin eli kielentämiseen. Kertolasku jakson tehtävistä löytyi kaksi tehtävää 

tehtäväksi ”yhdessä” eli parin kanssa. Lisäksi Tuhattaiturissa kertolasku jaksos-

sa on yksi toimintatunti, missä on kaksi noppapeliä, pelaajia on määritelty 

ryhmään kaksi oppilasta. 

 

YyKaaKoo 2a oppilaan kirja (2018) kertolaskun käsitteen rakentuminen ja opetuksen 

eteneminen 

YyKaaKoo oppilaan kirjan aukeaman vasemmassa ylänurkassa kehystetyssä 

tietolaatikossa esitetään tunnin uusi opeteltava asia, mikä on tässä kertolaskun 

käsite. Kertolaskuun löytyi oppilaan kirjan sivuilta (kolme tietolaatikkoa, missä 

kuvataan kertolaskun käsitettä määritelmälähtöisesti (Kuvio 10). 
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KUVIO 10. YyKaaKoo oppilaan kirja (2018, 88, 92, 96) 

 

          YyKaaKoo oppilaan kirjan ensimmäisessä opetuslaatikossa ohjataan ym-

märtämään yhteen- ja kertolaskun yhteys ja käsite ”kertaa” sekä sen merkintä-

tapa. Toisessa opetuslaatikossa ohjataan kertolaskua kuvasta, ryhmien määrä ja 

lukumäärää kussakin ryhmässä. Viimeisessä opetuslaatikossa eli alimmaisessa 
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kuvassa ohjataan sanallisten kertolaskujen merkintään ja käsitteet: kertoja, ker-

rottava ja tulo. 

          Oppilas näkee tuntiaiheen tietolaatikosta, mikä on kuvitukseltaan selkeä 

ja tunnin aihe tiiviisti esitetty. Kuvaa katsomalla perustehtävien tekeminen on-

nistuu helposti. YyKaaKoo oppilaan kirjassa esitetään kolmella ensimmäisellä 

kertolaskun tunnilla kertolaskua ja kertoja käsitettä. Aiheet tunnilla olivat ”Yh-

teen- ja kertolaskun yhteys”, kuva esimerkkinä. ”Kertolaskua kuvasta” ”Sanal-

lisia kertolaskuja” 

Tämän jälkeen siirryttiin tunnin aiheissa ”Kahden kertotaulu”, 4-, 5-, 10- ja 

3- kertotauluihin. Kertolaskun jakson loppuosa koostuu ”Kertolaskuharjoituk-

sista” ja toiminnallisista yhdessä luokkahuoneessa ja kotona koostuvista tehtä-

vistä. Viimeiset tunnit koostuvat pelitunnista ja arvioin osaamistani eli ”Arvioin 

oppimaani”. 

Analyysin toisessa osassa tarkastellaan opettajan oppaiden ohjeistuksia 

kertolaskun käsitteen avaamiseen oppilaille. Sisällönanalyysi on tässä aineistos-

sa sisällön kuvailua sanallisesti. Tutkin kertolaskun jakson opettajaoppaan tun-

tiaiheet. Tehtävää helpotti se, että kirjantekijät olivat otsikoineet opettajan op-

paiden tuntijaksojen sisällöt tunnista toiseen samalla tavalla kummassakin kir-

jasarjassa. 

 

Tuhattaituri 2a opettajan opas (2016) miten opettajan opas ohjeistaa opettajia kertolas-

kun käsitteen ohjaamista oppilaalle? 

Opettajan oppaan lähestyminen kertolaskuun ensimmäisellä aukeamalla tukee 

opettajaa, joka voi aloittaa uuden aiheen kehystarinalla ja valmiilla kysymyksil-

lä, mitkä liittyvät uuteen aiheeseen ja kuvaan. Opettajan oppaan valmiit kysy-

mykset ohjaavat käyttämään puhuttua kieltä. Aukeamalta löytyy jokaiselle 

tunnille keskeinen sisältö ja hakusanavinkkejä, kuten ”kertolasku käsite”, ”ker-

tolaskun osittelulaki” tai ”sanallinen kertolasku”. Jokaiselle tunnille opettajan 

oppaassa on useita ja monipuolisia toiminnallisia tehtäviä. Toimintatehtävien 

tarvikkeet ovat yksinkertaisia kuten noppia, paperia, sakset, kynä, liituja, nu-

merokortteja, kertolaskukortteja, puuhelmiä, palikoita, värisauvat. Toiminnalli-
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siin tehtäviin osallistutaan yhdessä pelaten ja liikkumalla (kehon osat). Jokai-

seen tuntiaiheeseen liittyy päässälaskuharjoituksia ja välillä pulmatehtäviä, jot-

ka opettaja esittää oppilaille. Opettajalle annetaan ohjeita opettamiseen, selven-

tämällä tehtävien tarkoitusta ja mihin asiaan tulee tehtävässä kiinnittää huo-

miota. Tuhattaiturin kertolaskun kolmannella opetuskerralla opettajan oppaas-

sa opettajalle kerrotaan lisätieto kohdassa, mikä on tärkeää kertotaulujen har-

joittelussa (Tuhattaituri opettajan opas 2018, 97). Ohjeessa painotetaan ja var-

mistetaan, että oppilaalla on tarvittavat pohjataidot eli hallita lukujen 2-10 hajo-

telmat sujuvasti, kymmenylitysyhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-20 

kymmenen kautta lukujen hajotelmia hyödyntäen, yhteenlakeminen ja vähen-

nyslaskeminen analogioita hyödyntäen, luvun puolittaminen ja kaksinkertais-

taminen ja lukujonot eteen- ja taaksepäin lukualueella 0-100. Lisäksi opettajaa 

ohjeistetaan: Kertolaskuja opeteltaessa strategiana voidaan käyttää aluksi tois-

tuvan yhteenlaskun tulkintaa; luetellaan lukujono tietyin välein aluksi ääneen ja 

myöhemmin äänettömästi. 

Sanallisia tehtäviä oli kappaleessa 28. Tuhattaituri ohjaa oppilaita mallin-

tamaan sanallisen tehtävän välineiden tai piirroksen avulla. Luokassa voidaan 

tutkia yhdessä erilaisia tapoja mallintaa sama tehtävä. Ennen tehtävän ratkai-

semista ohjataan oppilaita arvioimaan, minkälainen ratkaisu on järkevä ja lo-

puksi vertaamaan arviota ja ratkaisua. Opettajan oppaassa ohjataan vaativam-

pia sanallisia pulmatehtäviä ratkaisemaan luokassa yhteisesti. Viimeinen vinkki 

sanallisiin tehtäviin on keksiä omia sanallisia tehtäviä, sillä se kehittää ongel-

manratkaisutaitoa.  

 

YyKaaKoo 2a opettajan opas (2018) miten opettajan opas ohjeistaa opettajia kertolaskun 

käsitteen ohjaamista oppilaalle 

YyKaaKoo kirjasarjan opettajan opas esittelee ennen varsinaista kertolaskun 

jakson aloitusaukeamaa ”johdannolla” kertolaskun jaksoon. Aukeamalla kerro-

taan opettajalle, mitä jaksossa käsitellään, mitä pohjataitoja oppilaalla tulisi olla, 

kuten lukujonotaitoja, toistuvien yhteenlaskujen harjoitusta sekä lukujen konk-
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retisointia esimerkiksi kymmenjärjestelmävälineillä, mikä auttaa oppilasta ajat-

telemaan lukuja lukumäärinä, mitä taas edesauttaa kertolaskun merkityksen 

ymmärtämistä. (YyKaaKoo 2a opettajan opas 2018, 50). Opettajan opas ohjaa 

opettajaa huomioimaan kiinnittää huomiota alkuvaiheessa kuten kertolaskun ja 

yhteenlaskun yhteyden, myöhemmin hyödyntämään rahalaskuja, kertolaskun 

vaihdannaisuutta, kertolaskun sanallistamista. Kirjantekijät pitävät erittäin tär-

keänä kertolaskun ymmärtämisen kannalta, että oppilaan kanssa etsitään esi-

merkkejä arjen tilanteista. Opettajaa kehotetaan järjestämään luokkaan välinei-

tä, mitä voi ryhmitellä ryhmiin ja voi miettiä oppilaiden kanssa, kuinka ryhmiä 

voi nopeasti ja helposti laskea. Jakson kuvituksessa seikkaillaan ruuan parissa, 

mikä on yksi parhaimmista kertolaskua havainnollistavista teemoista kuten 

banaanitertut, herneenpalot ja marjatertut. Jakson esittelysivulla esitetään op-

pimistavoitteet, integrointi ideat, kerättävää materiaalia jaksoa varten ja erilais-

ten välineiden rakennusohjeet. Varsinaisilla kertolaskun jakson aukeamilla jo-

kaisen tunnin aiheeseen kerrotaan käsitteet, symbolit, oppimistavoitteet, tar-

vikkeet, höpöttelyhetki, digivinkki, koira haudattuna, integrointi, puuhapakki, 

muita mutkitta ja älynväläys sekä lisämateriaalin esittely.  

 

Tuhattaituri opettajan oppaan 2a ja YyKaaKoo opettajan oppaan 2a yhtäläisyydet 

Tutkimani perusopetuksen toisen vuosiluokan molemmat opettajan oppaat 

etenevät tuntikokonaisuuksittain aihealue kerrallaan. Tuhattaiturissa ja Yy-

KaaKoo edetään aukeama oppituntia kohden. Opettajan oppaiden tuntikoko-

naisuus on esitetty Tuhattaiturissa kahdella aukeamalla ja YyKaaKoo yhdellä 

aukeamalla. Opettajan oppaat sisältävät tiivistetyn tiedon opettajalle tunnin 

keskeisestä sisällöstä ja tavoitteesta, sekä ohjaavat rakenteella ja tekstin asette-

lulla tunnin etenemistä. Oppilaan kirjan aukeama vastauksineen on oppaissa 

keskellä aukeamaa. Opettaja oppaiden aukeamilla on esillä oppilaan kirjan koti-

tehtävät ja lisätehtävät. Kummankin kirjasarjan opettajan oppaiden tuntikoko-

naisuus sisältää päässälaskuosion ja pohdintaosion. Oppaissa on myös erilaisia 

didaktisia vinkkejä opettajille, kuten leikkejä, pelejä, harjoituksia jakson aiheko-
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konaisuuteen liittyen. Näistä tarkemmin tutkimuksen tulosten tarkasteluosios-

sa. 

             Analyysin kolmannessa vaiheessa tutkin oppikirjojen kertolaskun jak-

son sisältöä ja tarkastelen perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikan 

oppiaineen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta. 

 

 2. vuosiluokan matematiikan oppikirjojen kertolaskun osion tarkastelua opetussuunni-

telman sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta 

Tarkastelin oppikirjoissa kertolaskujaksoa toisen luokan Tuhattaituri 2a ja Yy-

KaaKoo 2a-sarjan oppilaan kirjoja sekä vastaavien kirjasarjojen opettajan op-

paat. Kirjasarjojen kertolaskujakso on aikataulutettu syyslukukauden kirjoihin. 

On tärkeää tarkastella, kuinka kertolaskun käsiteen opetus etenee 2. luokan op-

pikirjoissa, vrt. ops, koska seuraavassa jaksossa esimerkiksi Tuhattaiturissa siir-

rytään jakolaskuun ja murtoluvun käsitteisiin, joiden hallintaan liittyy myös 

oppimisen haasteita. 

         Tuhattaituri lähestyy kertolaskun käsitettä yhteenlaskun kautta kuvien 

avulla. Oppilaan kirjat tehtävät eivät ohjaa konkreettisten välineiden käyttöön 

esimerkiksi kertolaskun käsitettä harjoiteltaessa. Oppilaan kirjan tehtävissä 

painotetaan proseduraalisen sujuvuuden kehittymistä. Kirjan tehtävissä ede-

tään käsitteen harjoittamisesta niin proseduurien harjoittamiseen, mutta aika 

vähän proseduurien soveltamiseen. Algoritmien toistoa on paljon, tehtävissä on 

hieman näkyvissä tehtävätyyppien vaihtelua.  

Matematiikan oppiaineen tehtävissä vuosiluokilla 1.-2. opetuksen tulee 

edistää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. (POPS 

2018, 128). Oppikirjojen kaavamaiset tehtävät ohjaavat rutiininomaiseen ja toi-

saalta täsmälliseen ajatteluun, mutta loogiset ja luovat tehtävät puuttuvat oppi-

laiden oppikirjoista, jos niitä on, niin vain todella niukasti. Kuten tutkimus 

osoitti, niin suurin osa tehtävistä oli mekaanisia eli määritelmälähtöisiä tehtä-

viä. Matematiikan tehtävänä on luoda pohjaa matemaattisille käsitteille ja ra-

kenteiden ymmärtämiselle, joiden pohjalta oppilas oppisi käsittelemään tietoa 
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ja ratkaisemaan ongelmia. Oppilaan oppikirjat eivät ainakaan yksinään täytä 

tätä tehtävää. Opettajan oppaissa ei ohjattu opettajaa käyttämään kertolaskun 

periaatteen ohjaamisessa konkreettisia toimintavälineitä, joilla on nähty olevan 

myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi matemaattisen ajattelun kehittymiseen. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 matematiikan yksi keskei-

simmistä asioista on opetuksen konkreettisuus ja toiminnallisuus. Missä se nä-

kyy? Ei ainakaan oppilaan kirjoissa. Kuinka oppilaille saadaan matematiikan 

opetuksessa monipuolisia kokemuksia aikaan? Oppikirjat tukeutuvat toista-

maan samantyyppisiä tehtäviä, aukeama toisensa jälkeen oppitunnilta toiselle.  

Kun oppikirjojen tehtävät toistavat toisiaan vuodesta toiseen, ei ihme, jos oppi-

laiden kiinnostus matematiikkaa ja oppikirjoja kohtaan laskee siirryttäessä 

ylemmille luokille. Mikä syynä? Oppilaalle ja opettajalle on helppoa toistaa ja 

tehdä ”mallin mukaan”. Oppilaat oppivat vilkaisemalla, mitä tehtävässä tulee 

tehdä ja opettajan ei tarvitse syventyä ja käyttää aikaa oppituntien valmiste-

luun, koska ”mennään saman kaavan mukaan eteenpäin”. Oppimisen ilo to-

dennäköisesti katoaa oppikirjojen systemaattisella täyttämisellä.  

Opettajan oppaissa on nähtävissä toiminnallisuuteen ohjaavia tehtäviä.  

Ongelmaratkaisulähtöisiä tehtäviä oli koko oppikirjojen tehtävien määrästä 

pieni osuus, joten niiden tehtävien pohjalta oppilaan ongelmaratkaisukyvyt 

eivät kovin paljon kehity. Kansallisissa ja kansainvälisissä kokeissa on nähtävil-

lä, että mekaanisissa tehtävissä suomalaiset ovat huippuja, mutta loogisuutta ja 

ongelmanratkaisukykyä tarvittavissa tehtävissä oppilaiden taso on laskenut. 

Esimerkiksi matematiikan opetuksen tulisi ohjata oppilaista ymmärtämään ai-

neen hyödyllisyys omassa arkielämässä sekä laajemmin myös yhteiskunnassa. 

Oppilaan YyKaaKoo kirjasarjassa on otettu tehtävien ja kuvituksen lähtökoh-

daksi oppilaan oma toimintaympäristö eli ruoanlaitto ja ruoka-aineet sekä nii-

hin liittyvät koneet ja välineet. Ne loivat kuvillaan kertolaskun jakson ajalle 

mukavia virikkeellisiä tehtäviä. Tuhattaituri oppikirjasta löytyi myös oppilaan 

toimintaympäristöstä tuttuja kuvia, kuten jalkineita, eläimiä, astioita, mutta ku-

villa ei ollut yhteistä teemaa. Matematiikan opetuksen tulee kehittää oppilaiden 
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kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti ja 

kirjallisesti, piirtäen sekä tulkiten kuvia. Toiminnallisten välineiden käyttö jää 

opettajan harteille. Tässä kohtaa tulee jo selvää näyttöä, ettei oppikirjat ole vain 

yksi osa matemaattisen tiedon prosessia. ”Oppikirjat ovat vain yksi työkalu op-

pimisprosessissa”. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius, 2018, 349). 

Matematiikan tavoitteissa keskeisissä sisältöalueissa vuosiluokilla 1-2 S2 

luvuissa ja laskutoimituksissa kerrotaan, että opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. 

Tuhattaiturin 2a oppikirjan mukaan syyslukukaudella opetellaan 2-, 5- ja 10 

kertotaulut, 3- ja 4- kertotaulut ilmeisesti kevätkaudella. YyKaaKoo 2a oppikir-

jassa opetellaan syyslukukaudella kerralla kaikki kertotaulut 1-5 ja 10- kertotau-

lu. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla. 

Luodaan pohjaa ymmärtää jakolasku ja kerto- ja jakolaskun yhteys.  

Oppikirjat eivät ohjaa oppilaita vielä useinkaan piirtämään, vaikka perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) piirtäminen on nostettu kes-

keiseen rooliin kertolaskun opetuksen kohdalla. Oppikirjat eivät näytä vielä 

hyödyntävän tarpeeksi piirtämistä oppimisen tukena, sen sijaan opetussuunni-

telma kannustaa oppilasta tuomaan esille ratkaisujaan ja päätelmiään piirtämäl-

lä. (POPS 2014, 128) Oppilaan kirjat eivät ohjaa toimintamateriaalien käyttöön. 

Konkreettiset tehtävät ja harjoitukset on sisällytetty opettajan oppaisiin. Niiden 

käyttö jää opettajan menettelyn varaan. Luonnollisen kielen käyttö ei näyttäy-

tynyt oppilaan kirjoissa. Tehtäviä, missä pyydetään kertomaan omasta päätte-

lystä ja keksimään laskutarina annetusta laskusta tai kuvasta, löytyi YyKaaKoo 

oppilaan kirjasta. Puhutun ja kirjoitetun kielen käyttö otetaan esille Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, mutta oppikirjoissa luonnollisen 

kielen käyttöä on yllättävän vähän.  

Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2016) ja YyKaaKoo 2a oppilaan kirja hyö-

dynsivät kuvia ohjatessaan oppilaita oppimiseen ja niiden sisäistämiseen. Var-

sinaisissa tehtävissä oppilaita ei pyydetty juuri lainkaan piirtämään kuvia las-

kuista kertolaskun käsitteen oppimisen vaiheessa. Seuraavaksi esitän molem-
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mista oppikirjoista kuvat (Kuvio 11 ja 12), mistä löytyi kertolaskutehtävät, joissa 

pyydetään oppilasta piirtämään.  

 

 

 

KUVIO 11. YyKaaKoo oppilaan kirja (2018, 93)  

 

         Tässä tehtävässä käytetään piirtämistä kertolaskun käsitteen ymmärtämi-

sen avaamiseen. Tämä on myös tehtävä, mikä on ennen niin sanottua ”kahden 

kertotaulun opettelua”. Kaikkiaan YyKaaKoo oppilaan kirjasta löytyi 7 ”Piirrä 

kuvia kertolaskuista” tehtävää kertotaulujakson aikana.  Oppikirjassa nojataan 

kertolaskujen oppimisen vaiheessa kirjan valmiisiin kuviin.

 



 

 

KUVIO 12. Tuhattaituri 2a oppilaan kirja (2018, 91) 

 

Tässä tehtävässä käytetään piirtämistä kertolaskun käsitteen ymmärtämisen 

avaamiseen. Tämä tehtävä on ”kahden kertotaulun opettelun yhteydessä”. 

Kaikkiaan Tuhattaituri 2a oppilaan kirjassa löytyi yhteensä 10 ”Piirrä, merkitse 

ja laske” tehtävää kertolaskujakson aikana. Oppikirjassa nojataan kertolaskun 

oppimisen yhteydessä usein kirjan valmiisiin kuviin.        

 

                   Lopuksi pyrin kokoamaan analyysin eri osat yhteen tarkastelemalla 

niitä rinnakkain ja etsimään päätelmiä, miten oppilaan oppikirjat ja opettajan 

oppaat onnistuvat tehtävässään. Samalla tarkastelen analyysin tuloksia rinnak-

kain tutkimuksen teoriataustan kanssa. Tämä yhteenveto esitetään seuraavassa 

luvussa 7. 

 

                 



 

7    TUTKIMUSTULOKSET 

Tuhattaituri 2a, oppilaan kirja, (2016)  

 

Päälähestymistapa Tuhattaituri 2a:n tehtävissä oli määritelmälähtöinen. Kerto-

lasku osiossa oli 107 tehtävää, joista määritelmälähtöisiä oli 71 (66%). Realisti-

nen tapa oli käytössä vain 5 (5%) tehtävässä ja ongelmalähtöisiä tehtäviä oli 

kaikkiaan 31 (29%). Realistinen tapa oli käytössä niukasti, eikä ongelmalähtöi-

nen tapa ollut yleinen, niitä löytyi joka kappaleesta, mutta vain niin sanotuilta 

lisätehtäväsivuilta, kirja käyttää näistä tehtävistä nimitystä taituritehtävät. 

Oheisessa kuviossa (kuvio 13) on Tuhattaiturin tehtävien lähestymistavat ku-

vattu visuaalisesti ja % osuuksilla. 

 

 

KUVIO 13. Tuhattaiturin kirjan tehtävien lähestymistavat. 
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YyKaaKoo 2a, oppilaan kirja (2018) 

YyKaaKoo 2a matematiikan oppikirjassa suurin osa tehtävistä lähestyy määri-

telmälähtöisellä tavalla. Kertolaskujaksossa oli 138 tehtävää. Tehtävien suuri 

määrä verrattuna Tuhattaituri oppikirjaan selittyy, kun YyKaaKoo:ssa käydään 

läpi 2-, 5- ja 10- kertotaulujen lisäksi 3- ja 4-kertotaulut. Määritelmälähtöisiä teh-

täviä oli 79 (57%) Realistista tapaa käytettiin 25 (18%) tehtävässä ja ongelmaläh-

töistä tapaa 34 (25%) tehtävässä. Oheisessa kuviossa on YyKaaKoo oppilaan 

kirjan tehtävien lähestymistavat esitetty kuvallisesti %- osuuksina. 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 14. YyKaaKoo kirjan tehtävien lähestymistavat. 

 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat selkeästi sen, että oppikirjojen tehtävät 

suurelta osin sisältävät määritelmälähtöisiä tehtäviä niin Otavan Tuhattaituris-

sa kuin Edun YyKaaKoo:n kirjoissa. Tuhattaituri kirjan kaikista tehtävistä 66% 

oli määritelmälähtöisiä tehtäviä, määrä on kymmen prosenttia enemmän kuin 
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YyKaaKoo kirjan vastaavien tehtävien määrä oli 57%. Realististen tehtävien 

määrä oli huolestuttavan pieni Tuhattaituri kirjassa vain 5%. Sitä vastoin Yy-

KaaKoo kirjassa vastaava määrä oli 13 % suurempi kuin Tuhattaiturissa eli 

kaikkiaan 18 % lasten arkipäivään liittyviä tehtäviä. Ongelmalähtöisiä tehtäviä 

oli Tuhattaituri kirjassa kaikista tehtävistä 29% ja YyKaaKoo kirjassa 25%. On-

gelmalähtöiset tehtävät erottuivat muista tehtävistä Tuhattaiturissa ”tehtäväan-

nossa” sanoja: tutki, ratkaise, keksi ja päättele. YyKaaKoo kirjan ongelmalähtöi-

sissä tehtävissä käytettiin sanoja: keksi, etsi ja ratkaise sekä kirjoita kuvasta ja 

laske tai tee/piirrä kuvasta kertolasku ja laske. YyKaaKoo kirjan tehtävissä käy-

tettiin kuvia enemmän havainnollistamaan tehtäviä ja innostamaan tehtävien 

tekemiseen.  Oheisessa kuviossa (kuvio 15) on tuloksista tehdyt % jakaumat.  

 

 

KUVIO 15. Tehtävätyyppien prosenttiosuuksien vertailu kirjasarjojen vä-

lillä. 

 

 

        Oppilaan matematiikan oppikirjan sisällöllä ei vielä avata kertoja käsitettä 

oppilaalle kovinkaan syvällisesti, sillä oppilas tekee tehtäviä kirjan ohjeen ja 

mallin mukaan. Oppikirjoissa ei opeteta toimintavälineiden käyttämistä, jolloin 

oppilas saisi konkreettisesti käsitellä kertoja käsitettä. Nyt käsitteen käsittely jää 

vain numeroiksi. Oppikirjan tehtävissä ei ohjata oppilaita yhdessä tekemiseen. 

Tuhattaiturissa oli kaksi pareittain toteutettavaa tehtävää ja yksi toimintatunti. 
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YyKaaKoo kirjassa kertolasku jakson lopussa on yksi sivu, mikä tehdään yh-

dessä ja yksi sivu pelataan sekä yksi sivu kokeilen kotona aikuisten kanssa, 

missä opetellaan yhdessä kertotauluja. Kummassakaan oppikirjassa ei juuri-

kaan toteuteta uuden opetussuunnitelman 2014 henkeä eli oppikirjoista puut-

tuu vielä toiminnallisuus ja toimintavälineiden käyttäminen. Suulliseen, kirjalli-

seen ja kielentämiseen ohjaavia tehtäviä oli vähän.  

Verratessani, kuinka kertolaskun ymmärrys rakentuu oppikirjojen asiasi-

sältöjen kautta siihen, mitä yleisesti kertolaskun käsitteestä tulisi oppia. Oppi-

kirjojen kertolaskun käsitteen ymmärrys rakentuu alkuun oppikirjoissa tutus-

tumalla yhteen- ja kertolaskun yhteyteen. Lukuisat tutkimukset (ks. luvut 2, 3) 

osoittavat, että oppilaalla tulee olla riittävät pohjataidot siirryttäessä uuden kä-

sitteen äärelle. Sen jälkeen oppikirjoissa siirrytään katsomaan tehtävien kuvia ja 

tehdään laskuja mallin mukaan. Suurin osa kirjasarjojen tehtävistä ensimmäisel-

lä aukeamalla lähestyvät määritelmälähtöisillä tehtävillä. (ks. 5.1) Malli ohjaa 

oppilaiden tehtävien tekemistä. Kirjojen tehtävien niin sanotuilla tun-

tiaukeamilla näkyy selvästi määritelmälähtöisyys ja symbolinen lähestymista-

pa. Jonkin verran näkyy realistinen ja ongelmalähtöisiä tehtäviä, mutta vain 

ainoastaan oppikirjojen toisella aukeamalla. Oppikirjoilla on suuri asema oppi-

laiden matemaattisen tiedon rakentumisessa. Kertolaskun käsite on yksi keskei-

sistä 2. vuosiluokan käsitteistä. Kirjasarjojen sisällöt etenevät kertolaskun mää-

ritelmien jälkeen ikonisen ja symbolisen tason tehtäviin. Yhdessäkään tehtäväs-

sä ei ohjata tutkimaan kertolaskuja välineillä, vaan siirrytään suoraan kertolas-

kun merkinnän käyttöön. Lukuisat tutkimukset tuovat esille ajatusta lähestyä 

aktiivisesti uutta käsitettä toimintavälineiden kautta vuorovaikutuksessa mui-

den oppilaiden kanssa. Lapsilähtöiset opetusmenetelmät saavat oppilaat innos-

tumaan ja heidän motivaationsa kasvaa. Oppikirjojen täyttäminen sen sijaan 

laskee oppilaiden innostusta tutkimusten mukaan. Oppikirjojen täyttämisessä 

unohtuu oppilaiden kielentäminen kokonaan, oppilaan tulisi saada kielentää 

omaa ajatteluaan. Tässä kohden tarvitaan opettajan pedagogisia taitoja ohjata 

oppilaita matemaattiseen keskustelukulttuurin syntymiseen. Oppikirjoista se 

puuttuu täysin. Kertolaskun käsitteestä on tärkeää opettaa kertaa-käsitteen mer-



 

kitys. Sen sisäistäminen on liian teoreettista ja vaativaa monelle alkuopetusikäi-

selle. Tuhattaituri 2a oppikirjan tapa jäsentää oppilaille kertolaskun käsitettä on 

hyvin yksinkertainen. Tehtävien rakenne pysyy samanlaisena jakson alusta ker-

tolaskujakson loppuun saakka. Kertaa-käsitteen merkityksen pohtiminen ja sy-

vällinen miettiminen jää kokonaan oppikirjan tehtävissä näkymättä.  YyKaaKoo 

2a oppilaan kirjassa kertolaskun käsitettä harjoitellaan paljon kuvalähtöisesti 

”Tee kertolasku kuvasta ja laske” ja ensin oppilaalle annetaan määritelmäläh-

töinen malli, jonka mukaan tehtävä suoritetaan.  

 

Tuhattaituri 2a, opettajan opas (2016) ja YyKaaKoo 2a, opettajan opas (2018) 

 Oppikirjojen oletetaan vastaavan nykyistä opetussuunnitelmaa, mutta kuten 

oppikirjojen tehtäviä tutkittaessa tultiin siihen tulokseen, ettei niiden sisällöt 

vastanneet opetussuunnitelman sisältöjä. Kertolaskun käsite on yksi keskeisistä 

peruskoulussa opettavista käsitteistä. Perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteiden 2014 mukaan kertolaskun käsitettä pohjustetaan alkuopetuksessa 

konkreettisin välinein.  Tarvitaan opettajan oppaan toiminnalliset vinkit käyt-

töön, jotta saadaan oppitunneille toiminnallisuutta. 

Molemmat opettajan oppaat niin Tuhattaituri 2a kuin YyKaaKoo sisällöt 

antavat opettajalle vinkkejä toiminnallisen matematiikkaan. Oppilaiden oppi-

tunnit suorastaan vaativat toiminnallisuutta tunneille. Opettajan vallassa on se, 

toteutetaanko näitä opettajan oppaan antamia toiminnallisia tuokioita.  Oppi-

laat eivät osaa toivoa toiminnallisuutta, jos heidän oppikirjansa eivät ohjaa sii-

hen.   

Tuhattaituri 2a opettajan oppaassa on jokaiselle oppitunnille toiminnalli-

sia tehtäviä, keskimäärin 5-8 tehtävää. Itse tehtäviin ei tarvita mitään erikoisia 

toiminnallisia välineitä. Toiminnallisia välineitä ovat oppilaat itse, kynä, paperi, 

numerokortit, noppa ja leikkirahoja. Opettajan oppaassa on myös vinkkejä, 

kuinka oppilaat voivat itse askarrella numeroita, kertotauluruudukoita ja bin-

goruudukoita. 

YyKaaKoo 2a opettajan oppaan kertolaskun ensimmäisellä aukeamalla on 

lueteltu koko jaksoon tarvittavat materiaalit: arkiset materiaalit ja itse askarrel-



 

tavat materiaalit. Arkisia materiaaleja oli listattuna noin 20 ja itse askarreltaviin 

vähän yli 10 materiaalia. Jokaiselle oppitunnille on annettu 5-7 ”puuhapakki 

tehtävää”.  

Tuhattaiturin 2a opettajan oppaassa annetaan opettajalle valmiit kysy-

mykset opetusruudun tarkasteluun ja vinkkejä sekä huomioita joidenkin tehtä-

vien tarkasteluun. Kertolaskun tärkeitä käsitteitä ei avata opettajan oppaassa, 

”hakusanavinkeistä” löytyi vihje etsiä ”kertolaskun käsite”. YyKaaKoo 2a opet-

tajan oppaasta löytyy konkreettista ohjausta kertolaskun käsitteen ymmärtämi-

seen. Aluksi kertolaskun jakson johdannossa kerrotaan, mitä taitoja oppilas tar-

vitsee siirtyessään sujuvasti kestolaskuihin eli riittävästi toistuvia yhteenlasku-

jen harjoituksia ja lukujonotehtäviä sekä lukujen konkretisointia. Opettelun al-

kuvaiheeseen ohjataan oivaltamaan kertolaskun ja yhteenlaskun yhteys. Har-

joitteluissa ohjataan toistuvaa yhteenlaskua ja lukujonon luettelemista tietyn 

askeleen välein. Myöhemmin lukujen suurentuessa ohjataan hyödyntämään 

satataulua, kasvavia ja laskevia lukujonoja, rahalaskuja, kertolaskun sanallista-

mista ja konkreettisia esimerkkejä käyttäen. YyKaaKoo2a opettajan opas nostaa 

esille kertolaskun ymmärtämisen tärkeyden johdannossa. Opettajan opas suo-

rastaan kehottaa etsimään esimerkkejä oppilaan arjen tilanteista etsimällä esi-

neitä, jotka ovat ryhmissä kuten polkupyörien tai autojen renkaiden lukumääriä 

laskemalla.  Opettajalle annetaan tehtäväksi kerätä kertolaskun jakson ajaksi 

ryhmittelyyn sopivia materiaaleja luokkaan, kuten nappeja, kiviä, helmiä. Toi-

minnallisten välineiden käytön ohjaamisen lisäksi opettajan oppaassa neuvo-

taan käyttämään piirtämistä ja sen havainnollistamista konkreettisilla välineillä, 

perustellen sen edesauttavan oppimista ja kehittävän oppilaan matemaattista 

ajattelua. Jokaiselle tunnille on suunniteltu ”ihmeellinen integrointi”. Integroin-

tia on ideoitu liikuntaan, äidinkieleen, musiikkiin ja kuvataiteeseen toiminnalli-

sin esimerkein. ”Muitta mutkitta” ohjeissa jokaiselle tunnille kerrotaan opetta-

jalle, kuinka kertolaskuja voi harjoitella, miksi harjoitellaan ja kerrotaan, mitä 

taitoja näiden avulla tavoitellaan.  

 

 



 

 

8 POHDINTA

 

Etenin tutkimuksessani tutkimuskysymysteni ohjaamana. Olen antanut vas-

tauksia tutkimuskysymyksiini ja tarkoitukseni on vielä tässä pohdintaosiossa 

pohtia tutkimuksen antia. Pohdin lisäksi tässä pohdintaosiossa tutkielmani luo-

tettavuutta ja lopuksi esitän muutaman jatkotutkimusehdotuksen. Tutkimusky-

symykset muotoutuivat kahdesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys liittyi 

oppikirjoihin:  

- Kuinka kahdessa peruskoulun matematiikan oppikirjasarjassa opetetaan 

kertolaskun käsite toisen vuosiluokan oppilaille? 

 Toinen kysymys liittyy opettajan oppaisiin:  

- Miten opettajia ohjataan opettamaan kertolaskun periaate kahdessa pe-

ruskoulun toiselle luokalle tarkoitetussa matematiikan oppikirjasarjassa?   

 

Tutkimukseni päätarkoituksena oli selvittää mitä uuden opetussuunnitelman 

2014 mukaan laaditut toisen vuosiluokan matematiikan opettajan oppaat pitä-

vät kertolasku jakson osalta sisällään ja millaisia kertolaskun tehtäviä oppilaan 

kirjat sisältävät ja kuinka ne opettavat kertolaskun käsitettä. Oppilaiden kirjan 

tehtäviä luokittelin niiden tehtävätyypin perusteella, oliko tehtävä määritelmä-

lähtöinen, realistinen lähestymistapa vai ongelmalähtöinen lähestymistapa. 

               Tutkimuksessa selvisi, että kirjasarjoissa niin Tuhattaiturissa kuin Yy-

KaaKoo:ssa painotettiin proseduraalista sujuvuutta ja käsitteellistä ymmärrystä 

paljon enemmän kuin päättelyä ja ongelmaratkaisukeskeisiä tehtäviä, missä 

tarvitaan käsitteellistä ymmärtämistä, konseptuaalista tietoa eli silloin löytyy 



 

tietoa matemaattisista käsitteistä sekä niiden välisistä suhteista. Proseduraalista 

sujuvuutta harjoitetaan kirjasarjojen tehtävien samoilla algoritmien peräkkäisel-

lä harjoittelulla saman aihepiirin sisällä. Opettajan oppaiden didaktisissa vin-

keissä, peleissä ja leikeissä on huomioitu oppilaan kirjaa paremmin kaikkien 

matemaattisten osaamisen piirteiden kehittyminen, mutta oppilaan kirjojen teh-

tävissä painottuvat tietyt piirteet.  

                 Tutkimuksen tulokset eivät yllättäneet minua, sillä tehdyt tutkimustu-

lokset ovat päätyneet samoihin tuloksiin. Oppikirjatutkimuksia ovat tutkineet 

muun muassa Joutsenlahti, Perkkilä ja Sarenius (2018, 346) sekä Joutsenlahti ja 

Vainionpää (2010, 138-139). Heidän mukaansa oppimateriaali eli oppikirjat ovat 

matematiikan opetuksessa merkittävässä asemassa, missä oppikirja määrää 

opetuksen rakenteen. Opetus etenee aukeama tunnissa vauhdilla eteenpäin ja 

usein opettajilta välittyy tunnelma matematiikan tunneilta, että on niin ”kiire 

ettei ehditä leikkiä”. Leikillä tarkoitetaan tässä toiminnallisia tunteja. Pehkonen 

(2004) on tuonut esille tutkimuksessaan, että oppikirjojen sisällöt käydään läpi 

vaikka kiireellä, jottei mikään olennainen asia jäisi käsittelemättä. Pehkosen 

tutkimuksessa tuli selväksi myös opettajien täydellinen luottamus oppikirjojen 

laatuun ja vahva oppikirjasidonnaisuus. Itse olen vanhempana kysynyt lasteni 

opettajalta vanhempain vartissa, miksi jätätte kirjan toimintatunnit väliin? Tut-

kimustani tehdessä ja tulosten selvittyä, aloin pohtimaan, että kuinka paljon 2. 

luokan oppilailla on minimissään oltava viikossa matematiikan tunteja ja kuin-

ka monta viikkoa oppilaat ovat koulussa syyslukukaudella.  Selvitin asian ope-

tushallituksen sivuilta, jossa on esitetty Perusopetuksen tuntijako Valtioneuvos-

ton antamalla asetuksella 28.6.2012. Tuntijako muuttui entisestä luokkakohtai-

sesta minimitunti määrästä 1.-2. luokan minimituntimäärään ja se on nyt kuusi 

tuntia viikossa. Kunnat voivat itsenäisesti päättää, kuinka monta tuntia mate-

matiikkaa pidetään 1. luokalla ja kuinka monta tuntia 2. luokalla. Ylemmillä 

luokilla, kuten 3.-6. luokalla on jaettavissa matematiikan tunteja 15 kullekin 

luokka-asteelle. Jos ajatellaan, että 2. luokalla opetetaan 3 tuntia viikossa mate-

matiikkaa ja 18 viikkoa lukukaudessa, oppilas saa matematiikan opetusta 54 

tuntia. Tuhattaiturissa on ”numeroituja oppitunteja” 44, jonka lisäksi joka jak-



 

son jälkeen koe eli 5 jaksoa ja 5 koetta. Oppitunteja kertyy jo 49 tuntia ja Tuhat-

taituri syyslukukauden matematiikan kirjassa on viimeisen jakson jälkeen vielä 

”tutkimustehtäviä 6 aukeamaa eli silloin ollaan jo 55 tunnissa. YyKaaKoo kir-

jassa on varsinaisia oppitunteja 37 ja 4 jaksoa eli kokeita yhteensä neljä eli yh-

teensä 41 tuntia ja joka jakson (4 jaksoa) jälkeen on ns. samalla teemalla kolme 

aukeamaa erilaisia kertaus- ja yhdessä- sekä pelitehtäviä. Näistä aukeamista 

kertyy 12 tuntia. Näistä oppikirjan tehtävistä kertyy kaikkiaan jo 53 tuntia. Täs-

tä voi päätellä, että oppikirjan tekijät ovat ahkeria ja täsmällisiä, opettajalle on 

valmista materiaalia jokaiselle tunnille. Oppikirjojen sisällöissä on nähtävissä 

saman mallin toistoa tunnista toiseen, vuosiluokalta toiselle: tuntien sisällöt, 

työtavat, tehtävien samanlaisuus kullakin kustantajalla.  Ainut hyötyjä on opet-

taja, joka saa suunnitellun sapluunan oppitunnille. Oppilas sen sijaan täyttää 

kirjaa mallin mukaan tuntematta innostusta matematiikkaa kohti. (Perkkilä, 

Joutsenlahti, Sarenius 2018, 359.) Paljon on kiinni opettajan struktuurista, kuin-

ka tehokkaasti hän käyttää oppitunnin minuutit matematiikan oppilaiden op-

pimisen ohjaamiseen. Tutkimuksessa ei havannoitu matematiikan oppitunteja 

eikä haastateltu opettajia. Mielenkiintoista olisi selvittää jatkotutkimuksena, 

kuinka matematiikan oppitunnin rakenne muodostuu eli kuinka paljon käyte-

tään aikaa esimerkiksi päässälaskuihin, kotitehtävien tarkistamiseen, uuden 

asian ohjaamiseen tai tuntiaukeaman tehtävien laskemiseen. Jääkö tunneilla 

aikaa opettajan oppaiden didaktisiin vinkkeihin ja toiminnallisiin tehtäviin? 

               Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 128) koroste-

taan luovaa matemaattista ajattelua. Toisen vuosiluokan matematiikan oppikir-

joista Tuhattaiturista eikä YyKaaKoosta löytynyt juurikaan luovuutta kehittäviä 

tehtäviä. YyKaaKoo kirjassa oli kaksi tehtävää, missä sai itse keksiä laskun ja 

tehdä valmiiksi annetusta kuvasta laskutarinan. (YyKaaKoo 2018, 112,132). Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmassa matematiikan oppiaineen tehtävässä tuo-

daan esille ongelmaratkaisu taitojen kehittämistä. Missä näitä taitoja kehitetään, 

kun oppikirjoissa ongelmaratkaisutehtävien osuus on häviävän pieni, Tuhattai-

turissa 29% ja YyKaaKoossa 25% kaikista tehtävien määrästä. Perkkilä, Joutsen-

lahti ja Sarenius (2018, 354–355.) toivat esille tutkimuksessaan saman huolenai-



 

heen: nykyisessä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on 

samansisältöinen tavoite kuin edellisessä opetussuunnitelmassa (2004). Harmil-

lista on edelleen se, ettei vuoden 2014 jälkeen ilmestyneissä oppimateriaaleissa 

edelleenkään ole arkipäivän realistisia tehtäviä, puhumattakaan ongelmaratkai-

sutehtäviä. Oppimateriaalien tehtävät täyttyvät edelleen määritelmälähtöisistä 

tehtävistä, kuten minun tutkimuksessani tuli sama tulos esille.  Kaikki oppilaat 

eivät edes tee kaikkia oppikirjojen tehtäviä, vaan niin sanotut pakolliset määri-

telmälähtöiset tehtävät ensimmäiseltä aukeamalta ja kotitehtävät. Nopeasti op-

pivat oppilaat ehtivät tehdä tunnilla kaksi aukeamaa ja pääsevät siten hyöty-

mään realistisista ja ongelmalähtöisistä tehtävistä. Opettajan olisi tärkeää moti-

voida hitaasti eteneviä oppilaita tekemään kotona kotitehtävien lisäksi myös 

niin sanotun toisen aukeaman tehtävät. Oppilailla voisi olla enemmän haasteita 

kotitehtävien suhteen kotona. Nykyään koulusta annettava matematiikan koti-

tehtävien määrä näyttää vähäiseltä. Tuhattaiturin kotitehtävälaatikko vaikuttaa 

helpolta ja tehtävien tekemiseen menee korkeintaan pari minuuttia. Kuinka op-

pilaiden kotona suhtaudutaan ja ollaan kiinnostuneita matematiikan läksyistä ja 

oppimisesta yleensä? Jääkö yhteistyö kotitehtävien tarkastamiseen? Kannuste-

taanko lasta oppimaan lisää esimerkiksi ongelma- ja päättelytehtävien pariin? 

Tuhattaiturin oppilaan kirjan alussa on saatekirje vanhemmille ja kirjeessä toi-

votetaan ”Iloisia matematiikkahetkiä koko perheelle” ja YyKaaKoo oppilaan 

kirjassa kannustetaan seuraavasti: ”Kääritään siis hihat ja hypätään matikan 

maailmaan”. 

Nopeasti etenevä opetus ei ole kaikille oppilaille hyvä tapa sisäistää asioi-

ta. YyKaaKoo kirjassa syyslukukaudella käytiin kolmen ja neljän kertotaulut, 

Tuhataiturissa nämä ovat kevätlukukaudella. YyKaaKoo kirjassa käytettiin uu-

den kertotaulun harjoittelemiseen enemmän aikaa eli uuden kertotaulun jäl-

keen oli aina kertotaulun kertaustunti.  

Opetuksen tulisi ohjata oppilasta ymmärtämään matematiikan hyödylli-

syyden omassa elämässään ja soveltaa sitä monipuolisesti (POPS 2014, 128). 

YyKaaKoon oppikirjan kuvitus oli iloa silmälle. Iloinen kuvitus saa miettimään 

ja kehittämään opettajan kehittämää lisää ideoita läheltä arkielämää kiinnosta-



 

vista aiheista. Esimerkiksi laskemalla autoja ja niiden renkaiden määrä yhteen-

sä. Oppilaan voi antaa miettiä, kuinka tehtävän voi selvittää, käyttääkö yhteen-

laskua vai kertolaskua. Opetus jää todella pinnalliseksi, jos matematiikan oppi-

kirjoja täytetään vuodesta toiseen saman kaavan mukaan. Tuhattaiturissa teh-

tävätyypiltään tehtävät eivät vaihdelleet, vaan tehtävissä toistui sama laskuta-

pa. YyKaaKoo kirjassa oli enemmän vaihteluja tehtävien välillä. Jos oppilas 

käyttää samaa oppikirjaa läpi koko alakoulun ajan, niin motivaatio voi kärsiä. 

Onkohan oppikirjantekijät tätä miettineet vai onko tälle systemaattisuudelle 

jokin peruste? 1.-2. vuosiluokan tavoitteissa sanotaan, että opetuksen tavoittee-

na on tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaan kohti.  

Välineiden osuus tulee varmasti lisääntymään matematiikan opetuksessa 

lähivuosina, sillä opetussuunnitelma kehottaa ja kannustaa oppilasta käyttä-

mään etsiessään ratkaisujaan konkreettisia välineitä, piirroksia sekä esittää teh-

täviä suullisesti ja kirjallisesti. Toiminnallisiin välineisiin oppilaat tuskin tarttu-

vat, jos niitä ei käytetä aktiivisesti tai ne eivät ole helposti opettavissa käyttöön. 

Vielä 1970 ja -80 luvuilla heikommille oppilaille opettaja tarjosi helmitauluja 

matematiikan tunneilla helpottamaan laskemista. Monet oppilaat kokivat tä-

män nolona asiana. Nykyään on edistyksellistä, että opettajalla on taitoa ja hän 

käynyt ja osallistunut matematiikan koulutuksiin, missä opettajia opetetaan 

käyttämään välineitä, ohjataan toiminnalliseen opetukseen ja opetetaan visuali-

soimista oppilaille. Oppilaan oppikirjoissa ei vielä näy toiminnallisuus eikä on-

gelmanratkaisuun ohjaavia tehtäviä, siinä on suuri haaste oppikirjojen tekijöille. 

Opettajan oppaissa on havaittavissa didaktisia vinkkejä toiminnallisuuteen ja 

jonkin verran pohdinta ja ongelmaratkaisutehtäviä, mitä on tarkoitus tunnilla 

yhdessä pähkäillä ja miettiä ratkaisuja sekä ryhmissä toteuttaa tehtäviä. Opetta-

ja-lehti (Korkeakivi, 1/2019) julkaisi artikkelin ”Miten matikan saa nappaa-

maan?” Artikkelissa herätellään, kuinka lasten kiinnostusta matematiikkaa koh-

ti lisätään. Avainsanaksi mainitaan joustavuus. Tunneille halutaan enemmän 

puhetta ja ymmärtämisen kokemuksia. Vähemmän hiljaista laskemista ja ulkoa 

tuotuja sääntöjä. Artikkelissa haastateltiin Turun yliopiston professoria Erno 

Lehtistä, hän nostaa esille tärkeän yhteiskunnallisen asian, Suomi tarvitsee tu-



 

levaisuudessa mahdollisimman hyviä ajattelijoita. Toiseksi tätä matemaattista 

ajattelua tulisi luoda jo varhaiskasvatuksessa. Samassa artikkelissa Jyväskylän 

yliopiston matematiikan didaktiikan yliopiston lehtori Markus Hähkiöniemi 

esittää kokemuksia Suomen Akatemian hankkeesta saatuja tuloksia, kun opet-

tajille ja oppilaille annettiin lisää toiminnallisia välineitä oppitunneille, se lisäsi 

keskustelevaa matematiikkaa. Oppilaat käyttävät enemmän puheenvuoroja, 

kommentoivat ja argumentoivat aiempaa enemmän. Hähkiöniemi toivoo ma-

tematiikan opetuksen kehittyvän siihen suuntaan, että kaikissa lapsissa heräisi 

luova matemaattinen ajattelu jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Ope-

tushallitus on kouluttanut kuluvan lukuvuoden aikana useita satoja aineen- ja 

luokanopettajia ympäri maata tutkivaan, oppilaskeskeiseen matematiikan ope-

tukseen eli opetushallitus uskoo toiminnallisuuteen. Valitettavasti opettajista 

vain pieni osa osallistuu koulutuksiin, mutta toivottavasti koulutuksen käyneet 

opettajat ovat edellä näyttäjiä ja ohjaavat ja kouluttavat omilla kouluillaan ma-

tematiikan toiminnallisuutta ei koulutuksiin osallistuville, kunhan saavat siihen 

mahdollisuuden. Uusien opetusmenetelmien käyttöönotto vaatii opettajalta 

paljon aikaa ja innostusta. Uskon, että kun opettaja on innostunut, se tarttuu 

myös oppilaisiin. Oppilaat tarvitsevat todellisia matematiikka kokemuksia. Itse 

olen ollut ammattiopistolla kokkien opettajana 20 vuotta. Olen huomannut, että 

matemaattiset taidot eivät kohtaa konkretiaa. Tämä tulee esille esimerkiksi ruo-

kaohjeita suurennettaessa ja pienentämisessä tai vaikka raaka-aineita mitattaes-

sa. Oppilaat ovat todella epävarmoja etenemään ruokaohjeissa ja kokevat, että 

eivät osaa matematiikkaa. Opettajan antama opetus taululla esimerkiksi kuinka 

grammat muutetaan kilogrammoiksi tai toisin päin, niin ”asia ei mene perille”. 

Oppilaat kyllä oppivat, kun mittaamista harjoitellaan käytännössä eli mittaa-

mista harjoitellaan konkreettisesti erilaisilla mitoilla. Kun oppilas saa itse ko-

keilla välineillä ja nähdä visuaalisesti, mitä asia tarkoittaa ja kuinka paljon se 

on. Konkreettisen harjoittelutunnin jälkeen oppilaat ovat itsevarmempia ja oppi 

on niin sanotusti ”mennyt perille”, kun asian on saanut itse kokeilla ja testata. 

Joutsenlahti ja Vainionpää (2010) tuovat esille Joutsenlahden 2005 ja Jout-

senlahti ja Vainionpää 2008 tutkimukset.  Tutkimuksensa osoittavat ja he pitä-



 

vät tärkeänä oppilaiden matemaattisen ajattelun kannalta olisi olennaista tuoda 

esille oppikirjasidonnaisessa opetuksessa, että oppikirjat sisältäisivät nykyistä 

enemmän avoimia tehtäviä. Yksipuolisten tehtävien ratkaisemiseen tottumalla 

oppilaiden ongelmaratkaisutaidot jäävät heikolle tasolle. Ongelmaratkaisu 

tyyppiset tehtävät kehittäisivät oppilaan metakognitiivisia ja strategisia taitoja 

(Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 140.)  

Hyvän kertolaskun pohjan luomiselle oppilas tarvitsee kielentämistä ja 

toiminnallisuutta. Matematiikan kielentäminen edistää ennen kaikkea oppijaa 

itseään, sillä tuottaessaan puhetta tai kirjoitettua tekstiä hän alkaa jäsentämään 

ja muodostamaan ajatteluansa niin itselleen kuin luokkakavereilleen. (Joutsen-

lahti & Tossavainen 2018, 428.) Tutkimissani oppikirjoissa Tuhattaituri 2a ja 

YyKaaKoo 2a oli harmillisen vähän kielentämiseen ohjaavia tehtäviä. Oppikir-

jojen varaan tätä tärkeää oppimisen muotoa ei voi jättää, vaan opettajan tulee 

aktiivisesti ohjata oppilaita kielentämään tehtävien ratkaisuja.   

Tutkimukseni aihe on kiinnostanut minua paljon jo tutkimukseni alku-

metreiltä asti. Aihe on oikeastaan innostanut minua vielä enemmän nyt työssä-

ni laaja-alaisena erityisopettajana. Nykyään mietin omaa opetukseni metodia ja 

sisältöä sekä kuuntelen oppilaan kielentämistä, kuinka hän ajattelee. Jatkotut-

kimushaasteena olisi mielenkiintoista selvittää opettajien opetuksen toiminta-

tapoja kertolaskun käsitteen periaatteen ohjaamisessa haastattelemalla heitä. 

Toisaalta haluaisin nähdä, kuinka oppilaat ymmärtävät kertolaskun periaat-

teen. Testaamalla oppilaat niin yleisellä kokeella (ei oppikirjan kokeella) kuin 

toiminnallisilla välineillä voisi antaa mielenkiintoisia tuloksia. Tai kertolaskun 

oppijakson aikana vertailtaisiin kahta opetusryhmää. Toinen ryhmä etenisi op-

pikirjan mukaan ja toisessa ryhmässä edettäisiin kertolaskun periaatteisiin toi-

minnallisilla välineillä.  

Tutkimukset ovat näyttäneet, että opettajat eivät ole kiinnostuneita kou-

luttautumisesta esimerkiksi toiminnalliseen matematiikkaan. Opettajat vastaa-

vat tähän, että miksi emme käyttäisi valmiita opetusmateriaaleja, kun niitä on 

tehty meille valmiiksi. Uuden asenteen ja opetusmetodin käyttöönotto on toki 

haasteellista. Nykyisen turvallisen ja opitun opetustavan jättäminen on vaikeaa. 



 

Antaisin haasteen nykyiselle luokanopettajakoulutukselle, että kouluttajat pyr-

kivät opettajien kouluttamisessa perehtymään ensinnäkin nykyisen perusope-

tuksen opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin. Silloin nykyisillä luokan-

opettajilla on hyvät lähtökohdat viedä koulujen arkeen innostavaa matematiik-

kaa erilaisten toiminnallisten välineitten ja pelien avulla. Kaasila ja Laine (2018) 

nostavat esille, että luokanopettajaopiskelijoiden tulisi päästä matematiikan di-

daktiikan kurssilla tutkimaan aineen oppisisältöjä ja sen kautta kokeilemaan 

toimintavälineitä ja muita konkreettisia välineitä. Näiden avulla luokanopetta-

jaopiskelijoiden matematiikkakuva kääntyisi positiivisemmaksi, sillä se, että 

tulevat opettajat innostuvat matematiikasta ja sen opettamisesta on todella tär-

keää. Opiskeluaikana olisi syytä pohtia ja verrata omia kouluaikaisia kokemuk-

sia tämän päivän matematiikan sisältöihin, tavoitteisiin ja opetusmenetelmiin. 

Näin heidän käsityksensä matematiikasta ja idea matematiikan opettamisesta 

muuttuisi ja suunnitelma uudenlaisesta opettamisesta käynnistyy. Opintojen 

aikana luokanopettajaopiskelijoiden tulisi päästä tutustumaan toimintavälinei-

siin, jotta niiden käyttöönottaminen luokanopettajan työssä madaltaisi niiden 

käyttöönottoa. (Kaasila & Laine 2018, 313.) 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkija on itse tietoinen ja tunnustaa, että hän on osa tutkimustaan kuten Eskola 

ja Suoranta sanovat “keskeinen työväline”. Tästä syystä laadulliset tutkimukset 

ovat juuri henkilökohtaisempia ja sisältävät tutkijan itsensä tuottamaa pohdin-

taa. Eskola ja Suoranta (2005, 211) viittaavat Mäkelän (1990) näkemykseen siitä 

että, reliabiliteetti ja validiteetti eivät kovin hyvin sovellu laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuden perusteiksi. Aineiston ja tutkimuksen luotettavuutta tarkas-

tellaan yleisesti validiteetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetilla eli pätevyydellä 

ymmärretään tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä ilmiötä, jota halutaan tut-

kia sekä saada tuloksista valideja eli luotettavia. Luotettavuuteen päästään ku-

vailemalla koko tutkimusprosessi mahdollisimman tarkasti ja perustelemalla 



 

tehtyjä valintoja. Reliabiliteetin tarkoitus on saada aikaan toistettavuutta eli tar-

kistaa, että onko aineiston keruu ja tulosten mittaus tehty oikein. Tuloksen tulisi 

olla pysyvä eli antaa samoja tuloksia ei kerroilla. Laadullisessa tutkimuksessa 

käytetään luotettavuus terminologiaa. Se voidaan jakaa kolmeen tapaan: toiset 

käyttävät perinteisiä käsitteitä ja toiset soveltavat vanhoille termeille uusia si-

sältöjä ja jotkut ottavat käyttöön uudet termit. Eskola ja Suoranta kiteyttävät 

tämän osuvasti, että ei ne sanat ole niin tärkeitä, vaan se, millainen sisältö niille 

annetaan. (Eskola & Suoranta 2005, 210-211.) Tutkielmassani olen pyrkinyt 

avaamaan aineistoa sisällönanalyysin keinoin.  Teoriaohjaavan analyysin avulla 

pystyin perusteellisesti muodostamaan teoriasta nousseita asioita. Syntyneitä 

tuloksia olen selvittänyt aineiston pohjalta mahdollisimman tarkasti, kriittisesti 

ja rehellisesti.  

          Eskola ja Suoranta (2005) ovat huomioineet, että niin laadullisessa kuin 

määrällisessä tutkimuksessa on esiintynyt keskustelua puolesta ja vastaan pu-

huttaessa tutkimuksen arvioinnista ja tulosten luotettavuus kysymyksestä. Kva-

litatiivisessa tutkimuksessa pystyy helpommin liikkumaan edestakaisin aineis-

ton analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä kuin määrällisessä 

tutkimuksessa. Menetelmien välillä nähdään eroja, kuten luotettavuuden ra-

kentaminen ja erilainen kieli. Määrällisen tutkimuksen metodisäännöt pitää 

sisällään todella erilaista sanastoa verrattuna laadulliseen tutkimukseen. Laa-

dullisessa tutkimuksessa kuin myös määrällisessäkin tutkimuksessa tutkijan 

pitää miettiä koko ajan tekemiään ratkaisujaan ja samalla myös sanoa mielipi-

teensä analyysin kattavuuteen ja työnsä luotettavuuteen. Tutkija on aina ratkai-

sujensa vanki. (Eskola & Suoranta 2005, 208.) Olen tuntenut olevani kaiken ai-

kaa osa tutkimusta. Olen tiedostanut itselleni, että tutkimus on syntynyt minun 

kauttani. Tutkimusprosessin eri vaiheissa olen pohtinut useaan otteeseen tut-

kimukseni luotettavuutta ja eettisiä ratkaisuja. Olen arvioinut tutkimuksessani 

oppikirjojen tekijöiden ammatillisuutta ja asiantuntijuutta, mikä on osaltaan 

saanut minut tuntemaan arvostusta heidän työtään kohtaan ja toisaalta mietti-

mään rohkeuttani arvioida heidän työnsä jälkeä. Päätin jättää tunteet sivuun ja 

ryhtyä analysoimaan oppikirjoja ja etsimään tutkimuskysymyksiini vastauksia.  



 

           Kiviniemi (2015, 86) painottaa, että tutkimuksessa on tärkeää tuoda esille, 

kuinka ja minkälaisten hypoteesien johdattamana aineistoa on tutkimuksen eri 

kohdissa koottu. Toisaalta, mikäli tutkimuksessa pyritään abstraktoimaan tut-

kittua tapausta, niin tutkimuksen aikana esiin tulleet käsitteet nousevat merkit-

täväksi, silloin luotettavuuden näkökannalta on syytä tarkastella juuri niitä asi-

oita, tapauksia tai toimintoja, mitä nämä näkemykset toivat esiin.  

             Hirsjärvi (1997, 24) ohjeistaa tutkijaa jo tutkimuksen alkumetreillä, että 

aiheen valitseminen on eettinen päätös. Tieteellistä käytäntöä voidaan vahin-

goittaa eri keinoin. Varsinkin aineiston hankintatavat ja koetilanteet tuovat eet-

tisiä vaikeuksia. Tärkeä edellytys tutkimuksessa on ihmisarvon huomioonotta-

minen, esimerkiksi henkilöllä itsellään on mahdollisuus suostua tutkimukseen, 

jos hän niin haluaa (Hirsjärvi 1997, 25.) Tutkimuksen tekeminen laadukkaasti 

vaatii sitä, että eettiset näkökulmat otetaan kattavasti ja oikealla tavalla huomi-

oiden, onkin jo haastava työtehtävä (Hirsjärvi 1997, 27). Tutkijan tulee varoa 

tietojen luvatonta lainaamista eli toisen tekijän käyttämiä sanamuotoja, tutki-

mustuloksia tai ajatuksia kuin omina tulkintoina, jolloin puhutaan varkaudesta 

eli tieteellisestä plagioinnista. Tietojen laiton omaksi otto näkyy usein varomat-

tomuutena ja välinpitämättömyytenä, puuttuu esimerkiksi lähdeviittaus tai 

viittauksesta ei saa selvää (Hirsjärvi 1997, 118.) Tutkimusta tehdessäni olen 

pyrkinyt pitämään hyvän tieteellisen tavan noudattamisesta eli rehellisyydestä, 

tarkkuudesta ja huolellisuudesta. Olen pyrkinyt pitämään omat ennakkokäsi-

tykset sivussa, jotta ne eivät vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin. Olen kuvannut 

aineistoa monipuolisesti, jotta lukija saa selkeän ja ymmärrettävän käsityksen 

aiheesta. Olen tuonut asiaa esille myös aineistoesimerkkien kera. Tuloksia olen 

pyrkinyt raportoimaan ja kuvaamaan tarkasti, jotta analyysiprosessi etenee loo-

gisesti. Tämän olen pyrkinyt huomioimaan tutkimusta tehdessäni ja muista-

maan tutkimuksen teon eri vaiheissa.  

          Käyttämäni aineisto koostuu opettajan oppaista ja oppilaiden oppikirjois-

ta, joten ne ovat julkisia kirjoja. Aineisto ei ole minulle henkilökohtainen eikä 

tutkittavat kirjat ole sisällöllisesti entuudestaan tuttuja. Tutkittavat kirjat Tuhat-



 

taituri ja YyKaaKoo olivat vain nimellisesti tiedossa. Näin olen pystynyt mini-

moimaan ennakkokäsitykset aineistosta. Tämä lisää tutkimukseni luotettavuut-

ta. Tarkoituksenani on esitellä ja analysoida oppilaan kirjoja ja opettajan oppai-

ta. Tarkoitus ei ole laittaa kirjoja paremmuusjärjestykseen. Luokanopettajakou-

lutus on antanut minulle matematiikan opinnoissa kipinän pohtia, kuinka oppi-

laita ohjataan uuden käsitteen äärelle ja kuinka tärkeää se on jo alkuopetukses-

sa. Olen syventänyt tietouttani tutustumalla aiheeseen liittyvillä teorioilla ja 

tutkimuksilla. 

             Eskola ja Suoranta (2005, 52) tuovat esille, että kaikki tutkimukset sisäl-

tävät useita kohtia, missä tutkijan etiikka on läsnä lukuisia kertoja tutkimuspro-

sessin myötä. Tässä tutkimuksessa on pyritty luotettavuuden tutkiskeluun koko 

tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksessa on kerrottu tutkimuksen etenemisen 

vaiheita yksityiskohtaisesti. Tutkimusaineistoa on yritetty kuvata realistisen 

kokonaisvaltaisesti ja tarkastelussa on noudatettu avoimesti käyttäen paljon 

esimerkkitehtäviä.  

              Keskeinen näyttö luotettavuudesta tässä tutkimuksessa on analyysin 

laajuuden lisäksi aineiston riittävyys. Tutkimuksessani keskityin tarkastele-

maan oppikirjoja vain 2. luokan opetuksessa. Tutkimuksesta olisi varmaan tul-

lut toisenlainen kuva, jos olisin käynyt seuraamassa opetusta luokissa ja se olisi 

kertonut luotettavimmin, kuinka kertolaskun käsitettä opetetaan luokissa. Täs-

sä tutkimuksessa ei näy, kuinka opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimate-

riaaleja, kuten toiminnallisia välineitä. Toisaalta rajasin tutkimuskysymyksissä 

tutkivani oppikirjojen ja opettajanoppaan kertolaskun käsitteen lähestymista-

paa. Kahden kustantajan kirjasarjoista olen ryhmitellyt yhden jakson eli kerto-

laskun oppilaan kirjan tehtävät määritelmälähtöiseen tapaan, realistiseen lähes-

tymistapaan ja ongelmalähtöiseen tapaan. Luokittelussa olen luokitellut valitun 

kertolaskujakson tehtävät. Luokittelun ja tutkimuksen analyysin olen tehnyt 

yksin, joten se vähentää luotettavuutta verrattuna siihen, jos näkemyksen jaka-

jia olisi ollut kaksi. Oppikirjojen sisällön tutkimiseen olen saanut laadukasta 

ohjausta pro graduni ohjaajaltani Päivi Perkkilältä. Perkkilä on tehnyt useita 



 

oppikirja-analyysejä, joten hän on ollut paras mahdollinen ohjaaja minulle. Oh-

jaustilanteissa olemme yhdessä pohtineet ja jakaneet näkemyksiämme tutkitta-

vasta aiheesta. Ohjaustilanteet ovat ohjanneet minua myös tulkinnoissa oikeaan 

suuntaan, antaen minulle varmuutta näkemyksiini tutkimuspolullani. 

8.2 Lopuksi 

Mitä tutkimus on antanut minulle? Tämä tutkimus on antanut minulle paljon 

aiheeseen liittyen teoreettista tietoa alkuopetusikäisen oppilaan matematiikan 

opetuksen rakentumisesta ja mahdollisuuden tutustua alan tutkimuksiin sekä 

tapoja, kuinka lähestyä tarkastelemaan oppikirjoja. Luokanopettajan on hyvä 

tiedostaa ja tutkia oppikirjojen sisältöjä ja verrata niitä kulloinkin voimassa ole-

vaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Olen saanut luokan-

opettajaopinnoissa loistavan mahdollisuuden oppia itse tutkien ja käsin koskien 

toiminnallisia välineitä matematiikan opinnoissa alakoulun matematiikan oppi-

sisältöjä ilman oppikirjoja. Ne ovat avartaneet minulle matematiikan opetuksen 

sisältöä, rakennetta ja opetusmenetelmiä, joilla kohdataan oppilas ja opitaan 

tuntemaan oppilaan ajatusmaailma. Näiden arvokkaiden kokemusten vuoksi 

lähdin tutkimaan oppikirjoja ja halusin selvittää kirjojen tapaa ohjata oppilaita 

matemaattiseen aiheeseen. Olen tullut siihen käsitykseen, että ”Oppikirjat ovat 

vain yksi työkalu oppimisprosessissa”. (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 

362). Oppikirjan rinnalle tarvitaan muitakin välineitä, jotta oppiminen saavut-

taa sen, mitä perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 on kirjannut tavoitteeksi. 

Tärkeää on muistaa, että tätä työtä tehdään oppilaita ja heidän oppimistaan se-

kä heidän tulevaisuutensa rakentamista varten. 
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