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Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää millä tavoin peruskoulun toi-

sen ja kolmannen luokan matematiikan oppikirjat tukevat kertolaskun käsitteen 

rakentumista. Tavoitteena oli tutkia ja kuvata, millaisia kertolaskun käsitteen ra-

kentumiseen liittyviä tehtäviä oppikirjoissa on. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia 

millä tavoin kertolaskua koskevien tehtävien luonne muuttuu opetuksen nivel-

vaiheessa, siirryttäessä toiselta kolmannelle luokalle.  

Tutkimuksessa analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin kahta 

matematiikan oppimateriaalisarjaa. Oppimateriaalit olivat Milli ja Kymppi. Ai-

neistolähtöisen sisällönanalyysin tukena oli teoriaohjaava eli abduktiivinen me-

netelmä.  

 Tuloksia peilattiin APOS-teoriaan (Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 

2013.) Teoria kuvaa käsitteiden rakentumista. Tutkimuksen mukaan sekä Milli- 

että Kymppi -oppimateriaaleissa kertolaskun käsite rakentuu APOS-teorian en-

simmäiseltä Action-vaiheelta, seuraavaan Process-vaiheeseen. Kertolaskun kä-

sitteen rakentumisen edellytys on opetuksen oikea-aikainen kohdentuminen op-

pilaan lähikehityksen vyöhykkeelle. 

 Tutkimuksen tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. APOS-teorian vaiheet 

kuvaavat ihmisen mielen henkisiä toimintoja ja tutkimuksessa tutkitaan kerto-

laskun käsitteen rakentumista oppikirjoissa. Tuloksia tukee opettajan pedagogi-

nen toiminta. Tutkimus edistää kertolaskun käsitteen ymmärtämistä ja mate-

maattisten pohjataitojen merkitystä alkuopetuksessa. 
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1 JOHDANTO 

Matemaattinen ajattelu edellyttää matemaattisten käsitteiden ymmärrystä. Sy-

vällinen ymmärrys käsitteistä muodostuu monipuolisten opetusmenetelmien 

avulla, ei ainoastaan matemaattisia kaavoja ulkoa opettelemalla. Peruskoulun 

oppimateriaalien tulisi tukea matemaattisten käsitteiden rakentumista. Pro 

gradu -tutkielmassa on tarkoituksena selvittää millä tavoin toisen ja kolmannen 

luokan matematiikan oppikirjat tukevat kertolaskun käsitteen rakentumista. Tar-

koituksena on selvittää, millä tavoin kertolaskun käsitteen rakentuminen tapah-

tuu opetuksen nivelvaiheessa, siirryttäessä toiselta kolmannelle luokalle. Tutki-

mus on laadullinen ja menetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Ai-

neistolähtöistä sisällönanalyysiä tukee teoriaohjaava menetelmä. Tutkimuksen 

lähtökohtana ovat alakoulun toisen ja kolmannen luokan matematiikan oppilaan 

kirjojen ja opettajan oppaiden kertolaskun rakentumista tukevat sisällöt. 

Tulevana luokanopettajana olen pohtinut oppimateriaalien käyttöä opetuk-

sessa. Viime vuosikymmeninä matematiikan oppimateriaalit ovat kehittyneet ja 

monipuolistuneet. Samaan aikaan, opettajien tapa käyttää niitä opetuksessa on 

pysynyt suhteellisen muuttumattomana. (Lepik ym., 2015, 150.) Matematiikan 

opetuksen tulee Breiven ja Carlsenin (2021, 11) mukaan olla monikanavaista ja 

multimodaalisuutta painottavaa varhaiskasvatuksesta alkaen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan laaja-alaista 

oppimista. Vuosiluokilla 1–2, matematiikan opetuksessa, matemaattisten käsit-

teiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi tulee tarjota monipuolisia ko-

kemuksia. Kolmannelta luokalta lähtien opetuksen tulee painottaa kokemuksel-

lisuutta, jota oppilaat voivat hyödyntää matemaattisten käsitteiden ja rakentei-

den muodostamisessa. (Opetushallitus, 2014, 20, 128, 234.) Oppikirjalähtöinen 

opetus on ristiriidassa tutkimustiedon ja opetussuunnitelman kanssa. 

Matemaattisia pohjataitoja käytetään uusien asioiden oppimiseen. Nivel-

vaiheessa toiselta kolmannelle luokalle oppilaiden on tärkeää osata hyvät mate-

maattiset pohjataidot. 
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Tutkimukseni tarkoituksena on edistää ymmärrystä pohjataitojen merkityksestä 

matemaattisten käsitteiden rakentumisessa. Lisäksi tutkimukseni tarkoituksena 

on löytää tukikeinoja kertolaskun käsitteen rakentumiseen opetuksen nivelvai-

heessa, siirtymässä toiselta kolmannelle luokalle. 

Tutkielman laatiminen kertolaskun käsitteen rakentumisesta oppikirjoissa 

on osa omaa oppimisprosessiani niin tutkimuksen tekemisessä kuin matematii-

kan oppiaineessa. Esiymmärrykseni tutkimukseni aiheesta on, että peruskoulu-

jen matematiikan opetus on oppikirjapainotteista ja oppikirjojen tehtävät ovat 

määritelmälähtöisiä. Esiymmärrykseni perustuu oppikirjoja koskevaan tutki-

muskirjallisuuteen. 

Tutkimukseni aihe on ajankohtainen. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 

oppilaiden osaamiserot matematiikassa ovat kasvaneet (Ukkola & Metsä-

muuronen, 2021; Leino ym., 2019; Bernelius & Huilla, 2021). Osaamiserojen 

kasvu on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua yksilöiden ja asuinalueiden 

välisestä eriytymisestä sekä koulusegregaatiosta, eli oppilaspohjan eriytymi-

sestä.  

Matemaattisten käsitteiden rakentuminen on mentaalinen oppimisprosessi. 

David Tallin (2013) matematiikan kolme maailmaa, kuvaa millä tavoin ihminen 

oppii ajattelemaan matemaattisesti. APOS-teorian (Dubinsky & McDonald, 2001) 

mentaaliset vaiheet ja prosessit kuvaavat matemaattisen käsitteen rakentumista 

ja ymmärtämistä. Hannulan (2014, 65) mukaan käsitteen rakentumisen edelly-

tyksenä on matematiikan symbolisen ja ilmenevän maailman yhdistäminen kai-

killa koulutusasteilla. Käsitteiden ymmärtämiseen tähtäävä lähestymistapa ope-

tuksessa, niin peruskoulussa kuin opettajankoulutuksessa voi tukea Tossavaisen 

ja Leppäahon (2018, 302) mukaan sekä oppilaiden että luokanopettajaopiskelijoi-

den matematiikan osaamista. Opettajan ymmärrys käsitteen rakentumisesta voi 

antaa työkaluja huomion kiinnittämiseen oppilaiden matemaattisten pohjataito-

jen tukemiseen opetuksessa sekä oppilaiden käsitteellisen ajattelun rakentami-

seen opetuksen ja ohjauksen kautta. Nyt onkin mielenkiintoista lähteä selvittä-

mään, millä tavoin kertolaskun käsite rakentuu oppikirjoissa ja millä tavoin op-

pikirja edistää käsitteen oppimista. 
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2 OPPIMATERIAALIEN JA OPPIKIRJATUTKI-

MUKSEN TARKASTELUA MATEMATIIKAN 

OPETUKSEN VALOSSA 

Oppikirjojen rooli oppimisessa on historiallisesti nähty tärkeäksi Suomen perus-

kouluissa. Heinonen (2005, 29) on nostanut väitöskirjassaan esille, että vaikka op-

pikirjat ovat monipuolistuneet, niin konkreettisia oppi-, tieto-, ja kaunokirjoja pi-

detään kouluissa tärkeinä työvälineinä. Fanin ym. (2013, 633) mukaan huolimatta 

matematiikan oppimateriaalitutkimuksen monipuolistumisesta niiden käyttöä 

opetuksessa tulee silti tutkia edelleen enemmän. Vaikka tietous opetusmenetel-

mien monikanavaisuuden tärkeydestä on lisääntynyt, niin Vahtolan (2015, 177–

178) mukaan luokanopettajan työtä ja oppilaiden opiskelua voi olla edelleen vai-

kea kuvitella ilman oppikirjoja. Oppikirjojen nähdään usein helpottavan opetta-

jan työtä ja oppilaiden oppimista, koska ne jäsentävät eri oppiaineiden sisältötie-

don hallittavaan muotoon: kirjan kansien väliin (Ruuska, 2015a, 43–45). Hiiden-

maa (2015, 32–33) esittää Bernsteinin (1924–2000) mukaan, että oppikirjat ovat 

osa pedagogista kulttuuria, joka kuvaa oppimisen vuorovaikutusta: oppimisessa 

on kyse sekä oppisisältöjen tarkastelusta että toiminnan ohjauksesta. Oppikirjo-

jen käyttötavat opetuksessa voivat vaihdella eri maiden välillä. Suomessa ja Vi-

rossa opettajat ovat riippuvaisempia matematiikan oppikirjojen käytöstä opetuk-

sessa kuin opettajat Norjassa (Lepik ym., 2015, 149). Tässä tutkimuksessa tarkas-

tellaan peruskoulun alaluokkien matematiikan oppikirjojen mahdollisuuksia ra-

kentaa kertolaskun käsitettä.  

2.1 Oppimateriaali opetuksessa 

Oppimateriaalilla, tarkoitetaan Perkkilän ym. (2018, 345) mukaan opetusta oh-

jaavan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista kirjallista, auditiivista ja visu-

aalista oppilaan ja opettajan materiaalia, joka voi olla sidoksissa yhteen tai use-

ampaan oppiaineeseen. Ruuskan (2015b, 17) mukaan oppikirjan voidaan katsoa 

sisältyvän oppimateriaaliin, joka koostuu oppilaan oppi- ja harjoituskirjasta, 
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opettajan oppaasta ja erilaisista sähköisistä opetusmateriaaleista. Cantell (2015, 

93) korostaa, että laadukkaan oppimateriaalin tulisi mukailla opetusta ohjaavaa 

opetussuunnitelmaa ja toimia opettajan työvälineenä tukien oppilaan oppimista.  

Heinosen (2005, 231–236) tutkimustulokset opettajien käsityksistä opetus-

suunnitelmien ja oppimateriaalien merkityksestä opetuksessa osoittavat, että 

opettajat luottavat siihen, että oppimateriaalit ovat laatineet asiantuntijat. Asian-

tuntijuudella tarkoitetaan sekä opetusta ohjaavan opetussuunnitelman että oppi-

aineen sisältö- ja pedagogisen tiedon tuntemusta. Lepikin ym. (2015, 132) tutki-

muksen mukaan opettajat olettavat oppikirjojen olevan virallisen opetussuunni-

telman mukaisia. Tämä vaikuttaa siihen millä tavoin matemaattista sisältöä ope-

tetaan ja opitaan.  Perkkilä ym. (2018, 346) esittävät Joutsenlahden ja Vainionpään 

(2010) tutkimukseen perustuen, että luokassa voi korostua opettajakeskeinen 

työskentelymalli, jos opettajat uskovat oppikirjojen perustuvan opetussuunnitel-

maan.  

Suomessa ja Virossa opetuksessa käytössä oleva matematiikan oppikirja voi 

olla ainoa väline opettajan opetuksen suunnitteluun ja tehtävien lähde oppilaille. 

Norjassa noin kolmasosa opettajista hyödyntää opetuksessaan muutakin materi-

aalia. (Lepik ym., 2015, 144–145.) Viholaisen ym. (2015, 157) tutkimus osoittaa, 

että lukion matematiikan oppikirjoissa esitellyt teoriat, esimerkit ja harjoitukset 

vaikuttavat voimakkaasti opettajien työhön Suomessa. Opiskelijoille oppikirjat 

ovat ensisijaisesti vain harjoitusten lähde. Viholainen ym. (2015, 157) toteavat Jo-

hanssonin (2006) mukaan että Ruotsissa matematiikan opetuksessa on tukeu-

duttu oppikirjoihin eniten muihin oppiaineisiin nähden. Lepik ym. (2015, 134) 

esittävät Valverden ym. (2002) mukaan, että TIMSS-tutkimus oppikirjojen käyt-

tämisestä opetuksessa on osoittanut, että Pohjois- että Baltian maissa käytetään 

enemmän oppikirjoja opetuksessa kuin muualla maailmassa. 

Perkkilän ym. (2018, 346, 362) mukaan on mahdollista, että opettaja ei us-

kalla muuttaa tai karsia opetuksen sisältöä ja opetettavat aiheet käydään kirjan 

määräämässä järjestyksessä. Vaikka opetus olisikin oppikirjalähtöistä ja opettaja 

luottaisi oppikirjojen laatuun, olisi silti muistettava, että oppimateriaalien tehtä-

vänä on olla opettajan työväline. Oppikirjojen ei tulisi ohjata liikaa opettajan ope-

tusta.  
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Painetun oppikirjan käytettävyydellä on Tarkoman (2015, 146) mukaan etunsa, 

joka voi mennä kirjan sisällön ja laadun edelle. Oppilaiden keskittymistä ja oppi-

mista voi tukea paremmin perinteinen, painettu oppikirja sähköisen sijaan. 

Ruuska (2015a, 41–42) muistuttaa, ettei opettajan pitäisi joutua itse laatimaan 

opetuksessa tarvittavia työvälineitään ja oppilailla on oikeus oppimateriaaleihin. 

Myös Heinosen (2005, 245) mukaan opettajilla on harvoin aikaa laatia omia ma-

teriaaleja, opetettavia aineita on paljon ja eriyttämisen tarve on lisääntynyt jatku-

vasti. Matematiikassa opetuksellista sisältöä on paljon suhteessa opetettavaan ai-

kaan. Sisällön määrä suhteutettuna käytettävissä oleviin tuntimääriin lisättynä 

nopeaan etenemistahtiin voi vaikuttaa myös siihen, että osa oppilaista ei saa riit-

tävää osaamista ja pohjaa matemaattisille taidoille.  

Sähköiset oppimateriaalit tulevat Tossavaisen (2019, 134–136) mukaan to-

dennäköisesti korvaamaan lukiomatematiikassa painetut oppikirjat tulevaisuu-

dessa. Tietokoneella työskentely voi joissakin tapauksissa olla vaikeaa esimer-

kiksi erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Sähköinen oppimateriaali voi aiheut-

taa työmuistin kuormitusta, keskittymisvaikeuksia oppimisessa ja haasteita tark-

kaavuuden ylläpitämisessä (Huotilainen & Saarikivi, 2018, 37–41). Voidaan myös 

pohtia, ovatko oppilaiden matemaattisen ajattelun taidot saaneet tarvittavaa tu-

kea kehittyäkseen suhteessa peruskoulun opetuksen ja lukion sähköisen mate-

matiikan oppimateriaalin opetustapojen välillä. 

Tarkoma (2015, 146) muistuttaa, ettei kaikilla kouluilla välttämättä ole tar-

jota riittäviä resursseja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Lerkka-

nen (2015, 94) esittää Sanoma Pron (2014) opettajille suunnatun tutkimuskyselyn 

mukaan, että koulujen vähäinen laitteisto on rajoittanut sähköisten materiaalien 

käyttöönottoa, jotka voisivat monipuolistaa opetusta ja motivoida oppilaita. Ky-

selyn mukaan moni opettaja koki, ettei heillä ole riittäviä valmiuksia uuden tie-

toteknisiä taitoja painottavan opetussuunnitelman toteuttamiseen. 

Sekä Ruuskan (2015b, 17) että Koivikon (2015, 149–150) mukaan opetuksen 

ja oppimisen korostaessa monikanavaisuutta ja monipuolisia opetusmenetelmiä, 

on myös oppimateriaalin huomioitava nämä asiat. Koivikko (2015, 149–150, 154) 

haastaa ajatusta perinteisen, painetun oppikirjan merkityksestä, koska ollakseen 
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monikanavainen, oppimateriaali tarvitsee käsikirjoitettua visuaalisuutta ja liik-

kuvaa kuvaa, jotka voivat tarjota elämyksiä ja kokemuksia eri aistein. Cantellin 

(2015, 85) mukaan on muistettava, että hyvä ja laadukas oppimateriaali ei korvaa 

laadukasta opetusta tai takaa sitä, että opetus olisi aidosti monikanavaista. Myös 

Haapasalo (2008, 72) muistuttaa, ettei paraskaan oppikirja takaa sitä, että oppi-

kirjaa käytettäisiin opetuksessa laadukkaasti. 

Opetuksen monikanavaisuus ja monipuoliset opetusmenetelmät asettavat 

Ruuskan ym. (2015, 7) mukaan vaatimuksen kouluopetuksen uudistamisen li-

säksi myös oppimateriaalien suunnittelijoille. Ruuskan (2015b, 19–22) mukaan 

pedagogisen osaamisen lisäksi oppimateriaalin laatimiseen tarvitaan moniam-

matillista osaamista, joka ymmärtää pedagogiikan merkityksen oppimateriaalien 

käytössä. Edellä esitetyistä tutkijoiden ajatuksista voidaan johtaa, että oppikirjo-

jen tulisi olla vain yksi osa monikanavaista oppimista. 

2.2 Oppimateriaalit ja opetusmenetelmät käsitteen rakentumi-
sessa 

Käsitteiden ymmärtämiseen ja ajattelun taitojen kehittämiseen tarvitaan toimin-

nallista opetusta ja opettajaa, joka osaa huomioida opetuksen kontekstuaalispe-

dagogisen ulottuvuuden. Tällä tarkoitetaan sitä, että opittavat asiat liitetään op-

pilaitten kokemusmaailmaan. Lisäksi oppimateriaaleissa tulisi huolehtia, että kä-

sitteet selitetään ja avataan ikätasoisesti. (Cantell, 2015, 84–85.) Unkarilaisen 

Varga-Neményi -menetelmän keskeisenä pedagogisena periaatteena ovat aidot 

ja omakohtaiset kokemukset matemaattisten käsitteiden muodostuksessa. Mene-

telmän mukaan oppilaan todelliset kokemukset käsitteeseen kuuluvasta ilmiöstä 

muodostavat mielikuvia. Nämä mielikuvat tukevat oppimista. Oppikirja näh-

dään vain yhtenä osana menetelmää ja oppikirjan tehtävät ovat kehittymisen ja 

oppimisen välineitä. (Lampinen ym. 2018, 15–16.) Tuohilammen (2016, 62) mu-

kaan matematiikkaan liittyvien mielikuvien tulee olla tunnetasolla merkityksel-

lisiä oppilaille. Oppilaiden tulisi saada vaikuttaa enemmän siihen, millä tavoin 

matematiikkaa opitaan. Merkityksellisyys lisää oppimismotivaatiota matema-

tiikkaan. 
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Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, sitä tärkeämpää opetuksessa on mennä uu-

sien käsitteiden alkuperäisille lähteille. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat 

hyötyvät opetuksesta, jota tuetaan kokemuksellisuudella. Aidot kokemukset tu-

kevat oppimisen siirtovaikutusta. Shimizun ym. (2010, 35–36) mukaan oppimi-

sen siirtovaikutuksella tarkoitetaan sitä, että opitaan näkemään yhteyksiä mate-

maattisten käsitteiden välillä ja myöhemmin hyödyntämään opittua jossain toi-

sessa matemaattista ongelmanratkaisua vaativassa tilanteessa. Oppilaan arkipäi-

väinen elämä ja kokemukset sekä opittavat matematiikan osa-alueet yhdistetään 

opetuksessa toisiinsa. Tällä voidaan tarkoittaa myös kontekstuaalispedagogista 

oppimista. Oppimisen siirtovaikutus tukee myös elinikäisen oppimisen periaa-

tetta. 

Ahl ja Helenius (2021, 1–2, 6–7) esittävät Brunerin (1966) tiedon jäsentämi-

sen mallin, jonka mukaan lapsen matemaattisten käsitteiden rakentuminen ta-

pahtuu toiminnallisen, ikonisen (kuvallisen) ja symbolisen tason avulla. Moni 

matematiikan oppikirja sisältää ainoastaan symbolista tietoa, joka tarjoaa oppi-

laille rajallisen, ikonisen tason selityksen matematiikasta. Myös Perkkilän ym. 

(2018, 350–351) tutkimuksen mukaan oppikirjat ja sähköinen materiaali painot-

tavat lähinnä ikonista tasoa. Ikonisen tason lisäksi lapsen tulisi saada rakentaa 

matemaattisia käsitteitä myös toiminnallisella ja symbolisella tasolla.  

Perkkilä ym. (2018, 349–350) esittävät Brunerin (1966) mukaan, että toimin-

nallisella tasolla tarkoitetaan opetuksen monikanavaisuutta ja moniaistisuutta. 

Oppimista tapahtuu kinesteettisesti (liikkuen, toimien ja leikkien), taktiilisesti 

(konkreettisia välineitä käyttämällä, tuntoaistin kautta ja kehollisesti), visuaali-

sesti (havainnoiden, tarkkaillen ja lukien) ja auditiivisesti (kuunnellen.) Ikoni-

sella tasolla syvennytään toiminnallisella tasolla muodostuneisiin mielikuviin ja 

mallinnetaan niitä esimerkiksi piirtäen, kirjoittaen ja puhuen ja edelleen jatkaen 

harjoittelua toiminnallisesti välineillä. Siirryttäessä symboliselle tasolle harjoitte-

luun otetaan mukaan matematiikan kieli ja syvennetään käsitteen rakentumista 

ja ymmärrystä. Kaikki kolme tiedon jäsentämisen tasoa (toiminnallinen, ikoni-

nen, symbolinen) tulisi nähdä toimivan rinnakkaisina ja jopa samanaikaisina op-

pimisprosesseissa. 
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Huolimatta sähköisen oppimateriaalin käytön lisääntymisestä on Tossavaisen 

(2015, 134–136) mukaan käsillä työskentely, kuten matemaattisten kuvioiden 

piirtäminen kynällä paperille, edelleen kehityspsykologisesti tärkeä väline mate-

matiikan kielen tuottamisessa ja ongelmaratkaisutaitojen kehittymisessä. 

Fusonin (2019, 119–120) tutkimuksen mukaan lasten itse piirtämät matemaattiset 

symbolit ja visuaaliset kuvat ovat tärkeä väline oppimisessa. Niiden avulla lapsi 

voi löytää yhteyden matemaattisen käsitteen rakentumiseen. Käsitteen rakentu-

minen tukee lasta siirtymässä työskentelyyn pelkkien lukujen ja numerosymbo-

lien kanssa.  Fusonin (2019) tutkimus perustuu Piaget´n ja Vygotskyn oppimisen 

ja opetuksen teorioihin sekä sosiokulttuuriseen näkemykseen oppimisesta. Toi-

sin kuin Brunerin (1966) teoriassa, jossa oppiminen etenee toiminnalliselta tasolta 

ikoniselle, ja edelleen symboliselle tasolle, Fusonin tutkimuksessa rakennetaan 

yhteyksiä matematiikan kielen, symbolien ja visuaalisten kuvien välillä. Tämän 

avulla muodostuu ymmärrys käsitteiden välisistä yhteyksistä. Fusonin (2019) 

tutkimuksessa esitettyjen yhteyksien voidaan nähdä toteutuvan Joutsenlahden ja 

Tossavaisen (2018) esittämässä kielentämisen pedagogiikassa. 

Matematiikan opetuksessa tulisi Krzywackin ja Portaankorva-Koiviston 

(2018, 289) mukaan hyödyntää sellaisia opetusmenetelmiä, jotka auttavat oppi-

lasta matemaattisen ajattelun ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämisessä. Mene-

telmiä ovat muun muassa opetuksen havainnollistaminen matematiikan kielen-

tämisen oppimiseksi, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen oppimisen tukeminen 

sekä tieto- ja viestintätekniset ratkaisut opetuksessa. Matemaattisten käsitteiden 

rakentumisen kannalta merkittävää on opettajan pedagoginen osaaminen ja op-

pilaantuntemus.  

Perkkilän ym. (2018, 361–362) mukaan laadukkaan matematiikan oppima-

teriaalin didaktiset ratkaisut tulisi tukea vallalla olevaa oppimiskäsitystä, mate-

matiikan kumulatiivista luonnetta ja ennen kaikkea oppilaan oman matemaatti-

sen ajattelun kehittymistä. Matematiikan kumulatiivisuudella tarkoitetaan sitä, 

että uusi tieto rakentuu aiemmin opitun pohjalta. Lampisen (2008, 2) mukaan 

matematiikan kumulatiivisuuden vuoksi kertolaskun käsitteen rakentumisen 

ymmärtämistä edeltää tietyt matemaattiset pohjataidot, jotka oppilaiden tulisi 
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osata ennen kertolaskuun siirtymistä. Kinnusen (2003, 35) mukaan voidaan pu-

hua opetuksen taitohierarkiasta. Tällä tarkoitetaan matematiikan opetuksessa 

niiden asioiden ja opittujen taitojen toistoa ja kertaamista, joita seuraavaksi ope-

tettavat sisällöt ja taidot vaativat.  

Oppimateriaalin tehtävien olisi Perkkilän ym. (2018, 361–362) mukaan tu-

ettava myös matematiikan kielentämistä. Kielentämisellä tarkoitetaan sitä, että 

oppilas oppii ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan esimerkiksi tehtävien rat-

kaisun yhteydessä kielen avulla pääsääntöisesti joko suullisesti tai kirjallisesti 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018, 410). Matematiikan opetuksen tulisi olla 

Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyöhykkeen (the zone of proximal development) 

mukaisesti sopivan haasteellista (Julkunen, 2015, 72). Vygotskyn lähikehityksen 

vyöhykkeen teoriasta johdettu malli tarkoittaa oppimisen oikea-aikainen tuke-

mista (scaffolding.) Aunio (2008, 63) esittää Lepolan (2005) mukaan, että lapsen 

tehtäväorientoituneisuus voi vähentyä, jos lapsen kyvyt eivät riitä tehtävän rat-

kaisemiseen. Matematiikan kielentäminen, voi tukea oppimista oikea-aikaisesti 

(scaffolding.) Kielentäessä kertolaskutoimituksen ratkaisustrategiaa, oppilaan 

oma ajattelu jäsentyy. Ajattelun jäsentyminen tukee oppilaan muistia. Esitelles-

sään laskustrategiaa ääneen, muut oppilaat voivat oppia kertolaskutoimitukselle 

uusia ratkaisutapoja. Oppilaat toimivat toisilleen vertaisina, oppimisen oikea-ai-

kaisina tukijoina. 

Kielentämisen avulla voidaan Kilpatrickin ym. (2001, 26) mukaan tuoda 

esiin proseduraalisen sujuvuuden (procedural knowledge/fluency) lisäksi myös 

konseptuaalinen ymmärtämys (conceptual knowledge.) Proseduraalisella sujuvuu-

della tarkoitetaan taitoa käyttää laskutoimituksia ja -kaavoja oikein, joustavasti 

ja tehokkaasti. Konseptuaalisella tiedolla tarkoitetaan matemaattisia käsitteitä ja 

operaatioita. Konseptuaalisella ymmärryksellä tarkoitetaan matemaattisten kä-

sitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärrystä. Kertolaskun käsitteen oppi-

misen edellytyksenä on yhteen- ja kertolaskun välisen yhteyden ymmärtäminen. 

Opettajien tulisi kiinnittää huomiota matemaattisten käsitteiden välisten 

yhteyksien ymmärtämiseen. Hurrellin (2021, 57, 64–65) tutkimuksen mukaan 

opettajat pitävät usein konseptuaalista tietoa tärkeämpänä kuin proseduraalista 

tietoa. Konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon yhdistäminen voi kuitenkin 
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helpottaa oppimista ja vähentää oppilaitten virheitä laskutoimituksissa. Haapa-

salon (2008, 1–7) mukaan matematiikan käsitteellinen ymmärrys edellyttää käsit-

teiden välisten yhteyksien muodostumista molempien, konseptuaalisen ja pro-

seduraalisen tiedon välillä. Luokittelun sijaan, matemaattinen ajattelu kehittyy 

siis limittäin, molempien tiedonlajien ollessa aktiivisessa käytössä.  

Olennaista on huomioida pedagoginen näkökulma toimimalla Vygotskyn 

(1978) lähikehityksen vyöhykkeellä. Matemaattisen osaamisen edellytyksiä ovat 

Kilpatrickin ym. (2001, 26) mukaan käsitteellinen ymmärrys (conceptual know-

ledge), proseduraalinen sujuvuus (procedural knowledge/fluency), strateginen kom-

petenssi (strategic competence), mukautuva päättely (adaptive reasoning) ja yritte-

liäisyys (productive disposition). Strategisella päättelyllä tarkoitetaan kykyä muo-

dostaa, esittää ja ratkaista matemaattisia ongelmia. Mukautuvalla päättelyllä 

puolestaan tarkoitetaan kykyä ajatella loogisesti, sekä reflektoida, avata ja perus-

tella ajatuksiaan todisteiden ja faktojen avulla. Yritteliäisyys, tarkoittaa, että yk-

silö näkee matematiikassa hyötyä ja järkeä ja lisäksi kykyä luottaa omaan mate-

maattiseen osaamiseen ja oppimiseen. Matemaattisen osaamisen edellytykset pe-

rustuvat konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon ymmärrykselle. 

2.3 Tutkimuksia matematiikan oppikirjojen käytöstä  

Tutkimukset Suomen peruskoulujen oppimateriaalien käytöstä opetuksessa 

osoittavat, että matematiikan opettaminen on hyvin oppikirjapainotteista (Perk-

kilä ym. (2018, 345–346). Oppikirja voi Törnroosin (2004, 32) mukaan tuoda opet-

tajalle ja oppilaille turvallisuuden tunnetta, jonka vuoksi niiden käytöstä voi olla 

vaikea luopua. Tämä turvallisuuden tunne voi johtua siitä, että aiemmin oppikir-

jat tarkastettiin Kouluhallituksen puolesta (Lepik ym., 2015, 135). Perinteisillä op-

pikirjoilla voi olla myös symbolista arvoa opettajille. Oppikirjapainotteisuudella 

voi olla merkittävä rooli suhteessa opettajien käyttämään pedagogiikkaan. 

Fan (2013, 765–777) esittää Fanin ja Kaeleyn (2000) tutkimuksen mukaan, 

että oppikirja voi vaikuttaa opetukseen sekä myönteisesti että kielteisesti. Erilai-

sia matematiikan oppikirjoja käyttävillä opettajilla oli erilaisia opetusstrategioita. 
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Oppikirjat joko kannustivat tai lannistivat opettajia erilaisten opetusstrategioi-

den käyttöön. Tutkimuksen perusteella on mahdollista, että oppikirjat voivat 

edistää tai vaikeuttaa oppilaitten oppimista. 

Perkkilän ym. (2018, 345–346) mukaan matematiikan oppikirjat, erityisesti 

oppilaan kirja, ovat säilyneet rakenteeltaan lähes muuttumattomina. Kirjat sisäl-

tävät teoriakatsauksen, malliesimerkkejä ja harjoituksia. Cantellin (2015, 83) mu-

kaan oppikirjojen rakenteen muuttumattomuuteen vaikuttaa se, että matematii-

kan kumulatiivisen luonteen vuoksi sen opiskelussa on ainakin osittain vakiin-

tuneita käytänteitä sen suhteen, missä järjestyksessä asiat opiskellaan. Lepik ym. 

(2015, 132) muistuttavat, että laaja tutkimuskirjallisuus osoittaa oppikirjojen oh-

jaavan liikaa opettajien pedagogista toimintaa.  

Perkkilä ym. (2018, 345–346) esittävät Joutsenlahden ja Vainionpään (2005–

2006) matematiikan oppimateriaalitutkimustulosten perusteella, että matematii-

kan oppikirjoissa toistuu tehtävärakenne, joka painottaa teknistä harjoittelukes-

keisyyttä. Perkkilä ym. (2018, 345–346) painottavat, että teknisen ratkaisun yh-

teydessä oppilaita tulisi ohjata ymmärtämään yhteys käytäntöön. Ongelmanrat-

kaisua tulisi harjoitella, koska todellisessa elämässä vastaukset eivät ole tarjolla 

samalla tavalla kuin oppikirjoissa.  

Peruskoulun matematiikan oppimateriaali ohjaa Joutsenlahden ja Tossavai-

sen (2018, 419) mukaan oppilaita käyttämään ainoastaan matematiikan symboli-

kieltä, vaikka usealle oppilaalle voi olla luontevampaa toimia tämän lisäksi luon-

nollisella kielellä ja kuviokielellä. Matematiikan oppikirjoihin liittyvät tutkimus-

tulokset (Perkkilä ym., 2018, 352, 354) osoittavat, että alakoulun matematiikan 

oppikirjat perustuvat vahvasti perinteiseen määritelmälähtöisyyteen (esimer-

kiksi uuden käsitteen opettaminen ja mekaaninen laskeminen toistaen) ja sym-

boliseen lähestymistapaan. Oppikirjojen tulisi tukea määritelmälähtöisen tavan 

lisäksi myös realistista ja ongelmalähtöistä tapaa oppia. Realistisella tavalla voi-

daan tarkoittaa oppikirjojen tapaa opettaa uusi käsite tai asia oppilaiden arkeen 

ja kokemusmaailman liittyvien esimerkkien avulla. Toiminnallisuus liittyy 

edellä mainittuun lähestymistapaan olennaisesti. Ikoninen ja symbolinen taso tu-

levat opetukseen mukaan vasta vähitellen oppilaiden ymmärryksen kasvaessa. 
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Ongelmalähtöisessä tavassa uutta matemaattista käsitettä, asiaa tai ilmiötä käsi-

tellään ongelmanratkaisua vaativan tehtävän avulla. Oppilas tuottaa uutta tietoa 

samalla kun hän ratkaisee ongelmaa. Edellä esitettyjen tutkimustulosten perus-

teella voidaan varovasti päätellä, etteivät matematiikan oppikirjat vastaa opetus-

suunnitelman tavoitetta siitä, että matematiikan opetuksessa painotetaan toimin-

nallista ja oppilaitten kokemusmaailmaan liittyvää opetusta. Perkkilän ym., 

(2018, 354) mukaan tästä ei voida kuitenkaan vetää suoraa johtopäätöstä siitä, 

etteikö opettaja itse toisi opetukseen toiminnallisuutta ja oppilaitten arkeen ja 

käytäntöön liittyviä asioita ja ongelmanratkaisua. 

Tossavaisen ja Leppäahon (2018, 296–297) tutkimuksen mukaan luokan-

opettajien oma matemaattinen osaaminen voi vaikuttaa opetukseen. Puutteet 

osaamisessa voivat vaikuttaa siihen, millä tavoin tulevat opettajat ohjaavat oppi-

laita syvempään matematiikan ymmärtämiseen, matematiikan kielentämiseen 

sekä matemaattiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Myös Krzywacki ja Por-

taankorva-Koivisto (2018, 281) esittävät Hashweh´n (2005) mukaan matematii-

kan opetuksessa opettajan pedagogista sisältötietoa opetukseen vaikuttavana te-

kijänä. Pedagoginen sisältötieto tarkoittaa Hashweh’n (2005) määritelmän mu-

kaan ”pedagogisia tulkintoja”, (pedagogical construction.) Pedagogiset tulkinnat 

sisältävät matematiikan opettamiseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyvän tieto-

taidon ja lisäksi, opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Pedagogiset 

tulkinnat kattavat koko opetustyön, johon liittyvät myös opettajan työ- ja elä-

mänkokemus.  

Perkkilän ym. (2018, 345–346) mukaan matemaattisen osaamisen heikot tai-

dot voivat vaikuttaa siihen, että vastavalmistunut opettaja tukeutuu opetukses-

saan liikaa oppikirjoihin ja opettajan oppaisiin. Hänestä voi tuntua vaikealta 

vaihtaa etenemisjärjestystä tai jättää oppikirjoista mitään asiaa opiskelematta. 

Ruuskan (2015, 45) mukaan myös vanhempien mielipiteet voivat vaikuttaa vas-

tavalmistuneen luokanopettajan opetusvalintoihin.  

Opettajankoulutuksessa tulisi Heinosen (2005, 242, 245, 249) mukaan tar-

kastella oppimateriaaleja kriittisesti. Oppimateriaaleilla on oma tehtävänsä ope-

tuksessa, sillä ne voivat motivoida ja tukea opetusta. Oppikirjasidonnaisuuden 
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sijaan oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia tulisi käyttää opetuksessa vaihtele-

vammin ja kriittisemmin. Tämä tarkoittaa oppimateriaalien tarjoamien mahdol-

lisuuksien monipuolisempaa käyttöä opetuksessa. Oppimateriaalien monipuoli-

semmat käyttötavat voivat edistää myös opettajan omaa pedagogista ajattelua.  

Krzywacki ja Portaankorva-Koivisto (2018, 289) painottavat ajatusta tutki-

vasta opettajuudesta, jonka mukaan jokaisella opettajalla tulee olla valmiuksia 

opetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun. Opettajan on pohdittava miten hän 

voi hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä matematiikan opetuksessa, huomioi-

den oppilaitten tarpeet. Sen sijaan että oppikirjojen käyttöä ei opettajankoulutuk-

sessa suosita, oppimateriaalien sisältöjä, arvoja ja asenteita sekä oppimiskäsityk-

siä tulisi Ruuskan (2015a, 45) mukaan harjoitella analysoimaan syvällisesti. Tällä 

tavoin vastavalmistuneilla opettajilla voisi olla enemmän tietoa ja taitoa käyttää 

oppikirjoja monipuolisemmin opetuksessaan. Tämä herättää kuitenkin kysy-

myksen siitä, millä perusteella koulutuksessa tutkittavat oppikirjat valittaisiin. 

Lisäksi oppikirjojen analysointi voisi olla muulta opetukselta pois. Kriittistä ajat-

telua ja tiedonlukutaitoa opitaan luokanopettajakoulutuksessa muillakin tavoin. 

Näitä taitoja opitaan rakentamalla omaa ammatti-identiteettiä, tutkimalla omaa 

kasvua opettajuuteen ja elinikäiseen oppimiseen sekä tarkastelemalla opetus-

suunnitelmaa monista eri näkökulmista. 

Oppimateriaalien käyttämistä koskevan tutkimuksen lisäksi Fan ym., 

(2013, 643–646) painottavat, että tutkijoiden olisi luotava vankempi teoreettinen 

perusta oppikirjojen roolille niin opetuksessa kuin opetussuunnitelmassa. Tämä 

edellyttää koulutuksellista ja yhteiskunnallista keskustelua siitä, mikä oppikirjan 

arvo ja merkitys yhteiskunnassa on. Tossavaisen (2019, 162) mukaan Fanin ym. 

(2013, 633–646) kuvailemalle monipuolisemmalle empiiriselle tutkimukselle olisi 

tarvetta, jotta tutkimustulosten luotettavuus vahvistuisi. Fanin ym. (2013, 637) 

mukaan matematiikan oppikirjatutkimusta tulisi suunnata siihen suuntaan, 

millä tavoin oppikirja vaikuttaa oppimiseen sekä oppikirjojen sisällön ja oppi-

mistulosten välisen suhteen tutkimiseen. Lisäksi tutkimusta tulisi kohdistaa op-

pikirjojen ja oppimateriaalien suunnittelu- ja toteutusprosesseihin ja sähköisiin 

oppimateriaaleihin. Myös Tossavaisen (2019, 162) mukaan oppimateriaalien  
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sähköistyminen on muuttanut oppikirjailijan roolia ja oppimateriaalin syntypro-

sessia, joiden vaikutuksia olisi syytä tutkia tarkemmin. Edellä esitetyt tutkimuk-

set tukevat ajatusta siitä, että pelkästään perinteistä oppikirjaa ja oppilaan harjoi-

tuskirjaa käyttämällä opettaja ei voi toteuttaa kaikkia opetussuunnitelman oppi-

miseen liittyviä tavoitteita. 

2.4 Opetuksen ja oppimateriaalien yhdenvertaisuudesta 

Oppikirjojen tarkastusmenettely eli Kouluhallituksen (nyk. Opetushallitus) suo-

rittama oppikirjojen käsikirjoitusten hyväksyttäminen poistettiin Suomessa 

vuonna 1992 (Törnroos, 2004, 31). Cantellin (2015, 83–84) mukaan tämä on vai-

kuttanut siihen, että oppimateriaalien tekijöiden tulkinnat opetussuunnitelmasta 

vaihtelevat. Tulkinnat näkyvät konkreettisesti oppimateriaaleissa. Tutkijat ovat 

kiinnittäneet huomiota matematiikan oppikirjasarjojen sisältötiedon laatuun, 

tasa-arvoisuuteen ja opetuksen yhdenvertaisuuteen Suomessa. 

Tarkastusmenettelyn poistuttua kaupalliset kustantajat ovat voineet päät-

tää vapaasti oppikirjojen sisällöistä ja aiheiden etenemisjärjestyksestä. Lisäksi 

kustantamot voivat markkinoida oppikirjasarjaansa suoraan opetuksen järjestä-

jille. Vahtolan (2015, 179) mukaan voidaan pohtia, onko opetuksen järjestäjien ja 

luokanopettajien luotto oppikirjojen sisältöjen paikkansa pitävyyteen suurta op-

pikirjojen laatijoiden muodollisen pätevyyden ja pedagogisen asiantuntijuuden 

vuoksi. Oppikirjailijoina toimii opetusalan asiantuntijoita.  

Ruuskan ym. (2015, 7) mukaan opettajan tulisi voida luottaa opetuksessa 

käyttämäänsä oppimateriaaliin. Perkkilä ym. (2018, 345) muistuttavat, että tar-

kastusmenettelyn poistuminen tarkoittaa luottamusta opettajien asiantuntijuu-

teen. Opettajilla katsotaan olevan ammattitaitoa kiinnittää huomiota kirjasarjaa 

valitessaan siihen, onko oppimateriaali opetussuunnitelman mukainen ja tu-

keeko se nykyistä oppimiskäsitystä. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää matema-

tiikan keskeisten oppisisältöjen loogiseen etenemiseen ja siihen, lisääkö oppikirja 

kiinnostusta ja innostusta matematiikan oppiainetta kohtaan.  
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Heinosen (2005, 241) tutkimuksesta selvisi, että oppikirja vaikuttaa koulukohtai-

siin opetussuunnitelmiin merkittävästi. Jos oppikirjat vaikuttavat opetussuunni-

telmiin, voidaan pohtia ovatko oppilaat Suomessa tasavertaisessa asemassa, 

koska kouluissa käytetyt oppikirjasarjat vaihtelevat. Osa oppikirjoista voi painot-

taa enemmän matematiikan sisältötietoa ja osa puolestaan ajattelun ja ongelman-

ratkaisutaitojen kehitystä. Tämä voi vaikuttaa siihen millä tavoin matemaattisia 

käsitteitä rakennetaan opetuksessa.  

Törnroosin (2004, 5–7, 218–226) 5.–7. luokkien matematiikan opetuksen op-

pisisältöjen tutkimus osoittaa, että peruskoulun matematiikan oppikirjasarjojen 

väliset erot voivat olla niin suuret, että oppilaiden tasa-arvoiset oppimismahdol-

lisuudet eivät kaikilta osin toteudu. Tämä johtuu siitä, että oppimateriaalin laati-

jat ja kustantajat voivat päättää siitä, missä järjestyksessä matematiikan sisältö-

tieto käsitellään. Lisäksi koulut käyttävät erilaisia oppikirjoja, kierrättävät oppi-

kirjoja ja kirjasarja voi vaihtua kesken alakoulun. Tutkimuksessa havaittiin, että 

7. luokan oppikirjojen kirjoittajat olettivat tunnetuksi sellaista, jota ala-asteen kir-

joista ei löytynyt. Selvimmin tämä ennakkotietojen puute ilmeni murtolukujen 

käsittelyn kohdalla. Tämä voi vaikuttaa opetuksen nivelvaiheeseen, koska siirty-

mässä kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle ei muotoudu luonnollista ja 

eheää jatkumoa matematiikassa käsiteltyjen sisältöjen suhteen.  

 Lepikin ym. (2015, 142–143) tutkimuksen mukaan Virossa ja Suomessa yli 

60 % opettajista käyttää opetuksen suunnittelussa ainoastaan oppikirjaa, kun 

vastaavasti Norjassa alle puolet vastanneista opettajista (49 %) sanoi käyttävänsä 

oppikirjaa oppituntien suunnittelun välineenä. Lepik ym. (2015, 132) tuovat esille 

Haggartyn ja Pepinin (2002) tutkimuksen mukaan, että puolet haastatelluista 

opettajista Englannissa, Ranskassa ja Saksassa ei käyttänyt oppitunnin valmiste-

lussa muuta materiaalia kuin oppikirjaa.  

Ahlin ja Heleniuksen (2021, 1–2, 6–7) matematiikan oppikirjatutkimusten 

perusteella voidaan osoittaa, että matematiikan oppikirjojen tehtävien laskutavat 

kuvataan tyypillisesti symbolijärjestelmien kautta. Tehtävät eivät sisällä selitystä 

käsitteiden välisistä yhteyksistä. Tämä ei tarjoa oppilaille mahdollisuutta oppia 

käyttämään päättelykykyään matemaattisissa symbolijärjestelmissä. Ongelmana 

on, että myöhemmin oppikirjoissa oletetaan oppilaan osaavan esimerkiksi 
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osamäärärakenteiden hallintaa (esimerkiksi sisältö- ja ositusjako) käsitteellisesti 

siten, ettei sitä voi ymmärtää syvällisesti ainoastaan kuvallisen selityksen avulla. 

Oppikirjan lisäksi opetuksessa olisi siis hyödynnettävä myös muuta oppimateri-

aalia ja monipuolisia oppimismenetelmiä. Törnroos (2004) kokoaa tutkimukses-

saan, että ellei opettajalla ole taitoa tai mahdollisuuksia monipuolistaa opetusta, 

on mahdollista, että matematiikan oppikirjojen tekijöiden asettamat matemaatti-

set tavoitteet ja sisältötieto ohjaavat opetusta. 

Tutkimukset (Bernelius & Huilla, 2021; Leino ym., 2019; Ukkola & Metsä-

muuronen, 2021) osoittavat, että oppimistulosten tasa-arvo on heikentynyt Suo-

messa ja osaamiserot matematiikassa oppilaiden välillä ovat kasvaneet. Tutki-

muksista nousee esiin yksilöiden välinen eriytyminen. Berneliuksen ja Huillan 

(2021, 12, 21–24; Nissinen, 2016; 2019) tutkimukseen sisältyneet 4.luokkalaisten 

PIRLS-lukutaitotesti (Nissinen, 2016) ja matematiikan 4.luokkalaisten TIMSS-tes-

tit (Nissinen, 2019) osoittavat, että peruskoulujen välinen vaihtelu lukutaidon ja 

matematiikan oppimistuloksissa on voimakkainta pääkaupunkiseudulla. Luku-

taitoa tarvitaan myös matematiikan oppimisessa. Tutkimuksen mukaan erot 

osaamistasoltaan parhaiden ja heikompien oppilaiden välillä ovat kasvaneet ja 

oppilaiden perhetaustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut. Myös PISA-

tutkimuksen (Leino ym., 2019, 45) mukaan sosioekonominen tausta näkyy oppi-

laiden osaamisessa. Berneliuksen ja Huillan (2021, 29) mukaan osaamiseen vai-

kuttaa koulusegregaatio eli oppilaspohjan eriytyminen.  

PISA-tutkimuksen (Leino ym., 2019, 31–32) tulokset osoittavat, että noin 15 

% oppilaista ei saavuta vähimmäistasoa matematiikan oppimisessa Suomessa. 

Osalla oppilaista ei ole kaikkia tarvittavia matemaattisia valmiuksia nyky-yhteis-

kunnassa pärjäämiseen. Keskimäärin Suomi on matematiikan osaamisessa edel-

leen OECD-maiden keskitasoa.  

Ukkolan ja Metsämuurosen (2021, 52, 79, 81) mukaan oppilaiden väliset erot 

matematiikan osaamisessa kasvavat ensimmäiseltä luokalta kolmannelle. Mate-

maattiset taidot ovat keskimäärin samalla tasolla, mutta kolmannen luokan 

alussa on myös oppilaita, joiden matemaattinen osaaminen on erittäin heikkoa. 

Heikko osaaminen vaikuttaa kolmannella luokalla selviytymiseen siinä määrin, 

että jopa vuosiluokan kertaaminen olisi voinut tulla kysymykseen. On tärkeää 
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pohtia mitä osaamisen eriytymisen estämiseksi voidaan tehdä. Osaamisen tasaa-

miseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa tulisi kiinnittää huo-

miota matematiikan pohjataitoihin. Matematiikan pohjataidoissa korostetaan kä-

sitteiden rakentumista. Matemaattisten pohjataitojen jäädessä heikoiksi, voi 

myöhempi käsitteiden ymmärtäminen ja oppiminen olla haasteellista. 
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3 KERTOLASKUN KÄSITTEEN RAKENTUMINEN 

Lukujonotaidot ovat laskemisen taidon perusta. Fusonin (1992, 131) mukaan lap-

set voivat tunnistaa pieniä lukumääriä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Subitisaa-

tio (subitizing), eli lukumääräisyydentaju on synnynnäinen valmius ja se tarkoit-

taa lukumäärien nopeaa hahmottamista ilman kieleen perustuvaa laskemista. 

Ennen kuin lapsi voi hahmottaa ja laskea suurempia lukumääriä, on lapsen opit-

tava luettelemaan lukusanoja. Aunion (2008, 70–71) mukaan näitä taitoja tulee 

harjoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varsinkin jos lapselle ilme-

nee oppimisvaikeuksia. Julkunen (2015, 70) esittää, että Piaget’n (1970) ajattelun 

kehityksen teorian mukaan siirrytään esioperationaalisen ajattelun vaiheelta 

konkreettisten operaatioiden (esiopetusikä) kautta edelleen nuoruusiän formaa-

liin eli muodolliseen vaiheeseen. Siirtymät edellyttävät käsitteiden ja käsitejärjes-

telmien tuntemista ja näin ollen myös kielellisiä valmiuksia. Fusonin (1992) malli 

matematiikan kielen eri prosessointitavoista painottaa luonnollisen kielen käyt-

tämistä osana matematiikan oppimista. Luonnollisen kielen, eli puheen käyttä-

minen toiminnallisuuden ohella soveltuu matematiikan pohjataitojen ja mate-

maattisen ajattelun edistämiseen niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa. 

3.1 Matemaattiset pohjataidot 

Kertolaskun käsitteen rakentuminen edellyttää tiettyjä matemaattisia pohjatai-

toja ja matemaattisten peruskäsitteiden ymmärtämistä. Fusonin (1992, 127–129) 

teoria lukukäsitteen ymmärtämisen ja lukujenkäsittelytaidon kehittymisen vai-

heista nojautuu Piaget´n lapsuuden kehitysteoriaan. Teoriassaan Fuson avaa, 

millä tavoin ja missä ikävaiheissa lapsi oppii matemaattisia käsitteitä, kuten pe-

rusluvun (kardinaali) ja järjestysluvun (ordinaali) niiden välisiä suhteita. Luku-

käsitteen kehittymisen vaiheet alkavat noin ikävuodesta kaksi ja päättyvät noin 

ikävuoteen kahdeksan. Fusonin (1992) teorian mukaan lukukäsite kehittyy kult-

tuurista riippumatta lapsen kuulemien lukusanojen ja niiden luettelemisen 

avulla.  
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Kinnunen (2003, 2–6) esittää Fusonin (1992) mukaan, että lapsi oppii käyttämään 

lukujonoa esineiden lukumäärän selvittämiseen, aloittaen ensin lukujonon laske-

misen aina uudelleen alusta. Vähitellen lukujonon laskeminen johdonmukaistuu 

ja lapsi oppii ymmärtämään lukumäärän ja lukusanan välisen yhteyden. Luku-

jonotaidot kehittyvät edelleen siten, että lapsi ymmärtää lukujonon lukujen ole-

van suuruusjärjestyksessä ja osaa kulkea lukujonoa eteen- ja taaksepäin. Suu-

ruusjärjestyksen ymmärtäminen on myös kymmenjärjestelmän ja paikka-arvon 

pohjalla oleva säännönmukaisuus lukujen rakentumisesta. Lapsi oppii, että luku 

ilmaisee paikan suuruusjärjestyksessä eli kuinka monta lukua on laskettu ja li-

säksi lukumäärän. Lisäksi lapsi oppii numerosymbolien edustavan lukuja ja op-

pii tunnistamaan niitä. Tämän jälkeen lukujono laajenee kymmeniin ja lapsi voi 

myös oppia laskemaan sormin yhteen- ja vähennyslaskuja pienellä lukualueella. 

Tässä vaiheessa opitaan myös, että lukuja voidaan osittaa ja koota. Lukujen osi-

tuksen ja koonnin oppiminen, tukee yhteen- ja vähennyslaskustrategioiden op-

pimista ja auttaa hyödyntämään ”pareja” kymmenylitysten laskemisessa.  

Aunio (2008, 64–65) jakaa matemaattiset pohjataidot neljään päätaitoaluee-

seen. Päätaitoalueet ovat laskemisen taidot, aritmeettiset perustaidot, lukumää-

räisyyden taju sekä matemaattisten suhteiden ymmärtäminen. Päätaitoalueiden 

avulla voi kiinnittää huomiota lapsen matemaattisten taitojen kehitykseen ja en-

naltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Kinnunen (2003, 6) muistuttaa, että vaikka 

yleisesti ottaen lapset ymmärtävät koulun aloittaessaan, että lukujonossa luvut 

ovat suuruusjärjestyksessä ja heillä on valmiuksia käsitellä lukumääriä pienellä 

lukualueella, mukana on myös lapsia, joiden lukujen ymmärtäminen on vasta 

alemmilla kehitysvaiheilla. Myös Julkusen (2015, 70) mukaan lasten kehityksessä 

voi olla suurtakin vaihtelua, johon esi- ja alkuopetus voivat vaikuttaa. 

Perkkilä ym. (2018, 350) esittävät Galperinin (1957) teorian perusteella, että 

matematiikan pohjataitoja vahvistaessa symbolikielen käyttämiselle ei ole kiire. 

Matematiikkaa tulisi harjoitella konkreettisilla välineillä ja malleilla, piirrosten ja 

kuvien avulla, niin kirjallisesti kuin sanallisesti. Galperinin (1957) teorian mu-

kaan materiaalinen vaihe eli välineiden käyttö ja ääneen ajattelu ovat vaiheita, 

jotka kuuluvat matematiikan alkuopetukseen ja joita ilman voi ilmetä jopa oppi-

misvaikeuksia.  



   24 
 

Lakka (2014, 129) esittää Galperinin (1957) teoriaan perustuen, että konkreettiset 

strategiat (välineet, mallit, kuvat ja piirrokset, mielikuvat) ovat abstraktin ajatte-

lun kuten laskutoimitusten automatisoitumisen perusta. Mentaaliset strategiat 

(puhuttu kieli, symboliset esitykset) luovat yhteyden konkreettisten strategioi-

den ja abstraktin ajattelun välille. Lakan (2014) tutkimuksen mukaan konkreetti-

set lukujärjestelmämallit ja laskustrategiat ovat tärkeä osa opetusta 1. ja 2. luo-

kalla. 

Breiven ja Carlsenin (2021, 9, 11) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuk-

sessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota pienten lasten kaikenlaiseen viestin-

tään kuten äännähdyksiin, oivalluksiin ja ihmettelyyn sekä muuhun kommuni-

kaatioon verbaalisen viestinnän lisäksi. Tutkimus osoittaa, että pienet lapset 

osoittavat enemmän kiinnostusta ja tekevät enemmän aloitteita liittyen matema-

tiikkaan kuin kasvattajat ymmärtävät. Ajattelu, ”matematiikkaa voi nähdä kaik-

kialla ja kaikenikäisenä”, pätee hyvin Breiven ja Carlsenin (2021) teoriaan moni-

kanavaisuudesta. Monikanavaisuudella ja multimodaalisuudella he tarkoittavat 

sitä, että ihmiset kommunikoivat ja ymmärtävät maailmaa erilaisten aistien (vi-

suaalinen, kuulo, kinesteettinen ja tunto) avulla. Breiven ja Carlsenin (2021) nä-

kemykset perustuvat Deweyn (1938) toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimi-

sen teoriaan. 

Matemaattisten pohjataitojen ollessa kunnossa, voi oppilaalta vapautua 

työmuistin kapasiteettia uusien käsitteiden ja uudenlaisten laskustrategioiden 

oppimiseen (Lampinen, 2008, 10). Puuran ym. (2001, 107–109) mukaan välinei-

den käyttö opetuksessa ja erilaiset laskustrategiat voivat tukea kaikkia oppilaita 

ja erityisesti niitä, joilla on oppimisvaikeuksia kuten kielen kehitykseen liittyviä 

pulmia. Lakan (2014, 129) mukaan opettajan tulee tietää millaisia laskustrategi-

oita oppilas käyttää yhteen- ja vähennyslaskuissa. Yhteen- ja vähennyslaskustra-

tegioiden oppiminen edeltää kertolaskun oppimiseen liittyviä laskustrategioita. 
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3.2 Kertolaskun käsite 

Kertolasku voidaan Näverin (2018, 144) mukaan määritellä siten, että siinä etsi-

tään kahden tai useamman tekijän tuloa laskemalla tiettyä lukumäärää toistu-

vasti yhteen. Kertolasku on siis toistettua yhteenlaskua, jossa sama luku laske-

taan yhteen monta kertaa. Esimerkiksi, kertolasku 3· 5 = 15 voidaan muuttaa yh-

teenlaskuksi 5 + 5 + 5 = 15. Kertolaskun luvuilla on omat merkityksensä, jotka 

ovat: tekijä· tekijä = tulo ja kertoja· kerrottava = tulo. Tekijällä tarkoitetaan ker-

rottavaa lukua. Tulo, on kertolaskun tulos. Kahden tekijän kertolaskussa ensim-

mäinen tekijä on kertoja ja toinen kerrottava. 

Lampisen (2008, 2) mukaan ennen kertolaskuja, oppilaan tulee ymmärtää 

lukujen eri ilmenemismuodot. Lukujen eri ilmenemismuotojen ymmärtäminen 

perustuu Fusonin (1992, 127–131; 1991, 27–39) teoriaan lukujonojen ymmärtämi-

sestä lukumäärien jonona. Lukujen eri ilmenemismuodoilla tarkoitetaan sitä, että 

esimerkiksi luvun 4 yksi muoto on 5 – 1 tai luku 6 voidaan kirjoittaa muodossa 5 

+ 1. Yhdistämällä tai vähentämällä kaksi lukua, saadaan tietty lukumäärä. Tällä 

tavoin voidaan osoittaa, kuinka monella eri tavalla sama lukumäärä voidaan 

saada. Lampinen (2008, 2) esittää Fusonin (1992) teoriaan perustuen, että näin 

voidaan pohjustaa kertolaskun ositteluominaisuus. Kertolaskun ositteluominai-

suudella tarkoitetaan osittamista helpommin laskettaviin ryhmiin. Kertolaskua 

edeltäviä pohjataitoja ovat myös automatisoituneet yhteen- ja vähennyslaskut, 

lukujen hajottaminen, kaksinkertaistaminen ja puolittaminen, sekä niiden väli-

sen yhteyden ymmärtäminen. Lakka (2014, 23) esittää Fusonin (1992) ja Piaget´n 

(1970) lukukäsitteen kehitysteorian mukaan, että operaatioiden käänteisyyttä 

tarvitaan, jotta yhteen- ja vähennyslaskun yhteys ymmärretään. Operaatioiden 

käänteisyys on yhtä lailla kertolaskun käsitteen ymmärtämisen edellytys. Oppi-

malla ensin käänteisyyden periaatteen yhteen- ja vähennyslaskuilla on lapsen 

helpompi sisäistää sama periaate myöhemmin kerto- ja jakolaskuissa. 

Lampinen (2008, 3–10) on laatinut kertolaskun käsitteen rakentumisen ym-

märtämiseen perustuvan mallin, jossa hyödynnetään ”lyhyitä kertotauluja.” 

Malli on peräisin matikkaterapiasta ja sitä käytetään erityisopetuksessa ja sitä 

voidaan hyödyntää tavallisessa opetuksessa. Eriyttäminen yleisopetuksessa on 
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tärkeää koska oppilaat aloittavat koulun vaihtelevilla matemaattisilla pohjatai-

doilla. Lisäksi tukea tarvitsevien oppilaitten määrä tavallisissa koululuokissa on 

kasvanut. Lampisen (2008) esille tuomat lyhyet kertotaulut voivat toimia työ-

muistin tukena, koska niissä opetellaan lukujen käsittelytaitoja. Lukujen käsitte-

lytaitoja on esimerkiksi ymmärrys kaksinkertaistamisesta ja puolittamisesta sekä 

niiden välisestä yhteydestä. Muistilla, on tärkeä merkitys matematiikan oppimi-

sen kannalta. Oppilaille tulisi opettaa kertolaskujen eri strategiota, pelkän kerto-

taulun ulkoa oppimisen ja ”drillauksen” eli toistoon perustuvien harjoitusten si-

jaan.  

Näverin (2018, 144) mukaan ymmärrys siitä, että kertolasku on yhteenlas-

kua nopeampi tapa kasvattaa lukumäärää, eli ”lyhennetty yhteenlasku”, voi toi-

mia oppimista motivoivana tekijänä. Merenluodon ja Lehtisen (2004, 315–316) 

mukaan opetuksessa tulee kiinnittää huomiota matemaattisten käsitteiden käyt-

töön, jotta opetettu väite tai laskusääntö ei olisi myöhemmin haitaksi uuden op-

pimiselle. Tällainen väite on esimerkiksi: ”Kertolaskun tuloksesta tulee aina suu-

rempi.” Myös Kinnusen (2003, 44) mukaan on muistettava, ettei yhteenlaskun 

strategia aina sovellu laskemiseen. Mitä isommista luvuista on kyse, yhteenlasku 

on hidasta ja usein heikommat oppilaat käyttävät juuri tätä ”pitkää strategiaa” 

laskemisessa. 

Jos oppilaalle ei ole muodostunut käsitteellistä ymmärrystä kertolaskun ra-

kentumisesta, Kilpatrickin ym. (2001, 27–28) mukaan kertolaskun yhdistelmien 

oppiminen tuottaa yleensä enemmän haasteita kuin vaikkapa yhteen- ja vähen-

nyslaskun oppiminen. Siksi ajattelun tueksi voidaan tarvita malli- tai teoriapoh-

jaista tietoa ja -menetelmää, jonka avulla uusi tieto voidaan järjestää saavutetta-

vammaksi. Näitä voivat olla erilaiset muistisäännöt. Opettajalla tulee olla tietoa 

millaisia strategioita oppilas käyttää ja milloin ne voivat olla laskemisen kannalta 

oppilaalle haitallisia. Matematiikan kielentämisen avulla opettaja voi saada tie-

toa oppilaan käyttämistä laskustrategioista. Kielentämisen avulla opettaja voi 

myös seurata oppilaan ajatteluprosessin kehittymistä. Joutsenlahti ja Tossavai-

nen (2018, 419) esittävät Joutsenlahden (2009, 2010) mukaan viisi kirjallisen kie-

lentämisen mallia, joita voi soveltaa matematiikan tehtävien ratkaisujen  
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esittämiseen. Näitä malleja ovat standardi-, kertomus-, tiekartta-, kommentti- ja 

päiväkirjamallit. Mallien avulla ratkaisujen esittämiseen voi käyttää matematii-

kan symbolisen kielen lisäksi myös esimerkiksi luonnollista- ja kuviokieltä.  

Huomatessaan kertolaskun eri yhdistelmien oppimisen tuottavan vaikeuk-

sia oppilaalle, Julkusen (2015, 72) mukaan monipuoliset opetusmenetelmät ja 

ajattelustrategiat tarjoavat opettajalle mahdollisuuden hyödyntää Vygotskyn 

(1978) teoriaa oppilaan lähikehityksen vyöhykkeestä. Teorian mukaan oppimista 

tapahtuu parhaiten silloin kun toiminta on mielekästä ja tuki ovat sopivassa suh-

teessa lapsen osaamiseen ja kykyihin nähden. Monipuolisten opetusmenetel-

mien ja ajattelustrategioiden avulla oppilaat voivat kehittää matemaattista osaa-

mistaan sekä monipuolisesti että yhtenäisesti. Vygotskyn teoria (1978) lähikehi-

tyksen vyöhykkeestä tukee sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä ja sen avulla 

voi huomioida matematiikan kumulatiivisen luonteen mukaisen opetuksen. Mo-

nipuoliset opetusmenetelmät ja oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä toimimi-

nen asettavat haasteita opetuksen eriyttämiselle, koska luokassa voi olla hyvin 

eri tasoisia oppilaita. 

Tutkimukset osoittavat, että kertominen ja ”kertoen ajattelu” vaatii käsittei-

den välisten yhteyksien ymmärrystä. Calabresen ym. (2022, 59–74) tutkimuksen 

painopiste oli oppilaiden käyttämissä kertolaskustrategioissa. Oppilaiden tuli 

laatia myös itse kertolaskuun liittyviä sanallisia tehtäviä, joiden tuli sopia valmii-

siin algoritmeihin tai vastauksiin. Tutkimuksesta selvisi, että oppilaiden kerto-

laskun käsitteen ja kertolaskun algoritmin sisäisten yhteyksien ymmärtämisessä 

oli puutteita. Oppilaiden laatimat sanalliset tehtävät eivät aina vastanneet oikeita 

kertolaskuja. Tämä tarkoittaa sitä, että kertolaskun ja mahdollisesti myös muiden 

peruslaskutoimitusten automatisoitumista ei ollut tapahtunut. Tutkimustulos 

voi tarkoittaa myös sitä, ettei kertolaskun vaihdannaisuuden laki ollut oppilaille 

täysin selvä. Jos sanallisissa tehtävissä oli muodostettava kertolasku siten, että 

tulontekijöiden paikoilla on merkitystä vastauksen kannalta, oli mahdollista, että 

sitä ei ymmärretty ottaa huomioon. 

Myös Hurst ja Huntley (2020, 235, 243–244) painottavat, että oppilaitten 

olisi tärkeää kyetä muodostamaan käsitteellinen ymmärrys niistä asioista, jotka 
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tukevat kertolaskujen käyttöä. Kertolaskujen käyttöä tukee ymmärrys kertolas-

kusta toistettuna yhteenlaskuna. Kertotaulu tulisi nähdä oppimisvälineenä, 

jonka avulla oppilas voi rakentaa erilaisia laskutoimituksia ja ”leikkiä” yhteen- 

ja vähennyslaskuilla. Muodostamalla erilaisia laskutoimituksia kertotaulun las-

kuista, oppilas voi ymmärtää kertolaskujen rakentumisen ideaa. Vaikka kertolas-

kun algoritmin tarkastelu voi olla opetuksessa aikaa vievää, sen avulla voidaan 

kuitenkin säästyä myöhemmiltä oppimisvaikeuksilta.  

Kinnusen (2003, 12–13) mukaan ilman käsitteiden ja niiden välisten yhteyk-

sien ymmärrystä, oppimisvaikeuksia ilmenee yleensä kertotauluja opeteltaessa. 

Pohjimmiltaan on siis kyse lukujen ymmärtämisen ja lukujonotaitojen puutteista, 

eli siitä, ettei oppilaalla ole taitoa edetä lukujonossa askelittain. Oppilas saattaa 

oppia lukujen 1, 2, 5 ja 10 kertotaulut opettelemalla ne ulkoa, mutta muut kerto-

taulut voivat tuottaa vaikeuksia tai oppiminen jää pinnalliseksi. Näin ollen oppi-

las ei välttämättä osaa ajatella kertotaulun tulosta lukumääränä tai että jokin luku 

sisältyy tulokseen saman määrän useamman kerran kuten esimerkiksi: ”Luvussa 

20 on neljä kertaa lukumäärä 5.” Kertolaskun eri yhteyksien ymmärrystä tukee 

siis eri laskustrategioiden ja päättelytekniikoiden harjoitteleminen. Tutkimusten 

tulokset (Fuson, 1992; Kilpatrick ym., 2001; Hurst & Huntley, 2020; Calabrese 

ym., 2022) vahvistavat ajatusta siitä, että puutteellinen käsitteiden ymmärtämi-

nen voi johtaa matematiikan oppimisen haasteisiin. 

3.3 Kertolaskun käsite ja tulon tekijöiden vaihdannaisuus 

Kommutatiivisuus, eli vaihdannaisuus ja assosiatiivisuus eli liitännäisyys, liitty-

vät kertolaskun käsitteen rakentumiseen (Kilpatrick ym., 2001, 76). Kertolaskun 

vaihdannaisuus tarkoittaa, että lukujen kertomisjärjestystä voidaan vaihtaa (Nä-

veri, 2018, 151). Tallin (2013, 94) havaintojen mukaan lapset voivat ymmärtää jo 

varhain, ettei kertolaskujärjestys vaikuta tulokseen. Oppikirjoissa kertolaskun 

vaihdannaisuuteen keskitytään usein opettamalla, että lukujen kertomisjärjes-

tystä voidaan vaihtaa. Tallin (2013) mukaan kertolaskun vaihdannaisuus tulee 

opettaa myös siten, että tulontekijöiden, kertojan ja kerrottavan järjestyksellä on 
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merkitystä. Tall (2013) esittää, että Piaget´n mukaan lapsi, jolla on ymmärrys lu-

vun säilymisestä, tietää että tietyssä joukossa on aina sama lukumäärä laskujär-

jestyksestä riippumatta. Tämän perusteella lapsen, jolla on vakiintunut lukukä-

sitys, pitäisi pystyä näkemään, että esimerkiksi 3· 4 on sama kuin 4· 3. Tallin 

(2013, 94) mukaan oleellista on huomioida opetuksen eriyttäminen niiden koh-

dalla, jotka tarvitsevat tukea vaihdantalain ymmärtämisessä.  

Kertolaskun vaihdantalain oppimisen yhteydessä nousee esiin opetuksen 

monikanavaisuuden tärkeys. Näverin (2018, 150) mukaan oppilaan on tärkeää 

nähdä konkreettisesti mitä vaihdannaisuus tarkoittaa. Puuran ym. (2001, 100–

101) mukaan vaihdannaisuuden opettaminen on tärkeää, koska ilman sitä oppi-

laat saattavat oppia kertolaskun käsitteen ainoastaan abstraktina matemaattisena 

symbolikielenä. Tämä taas voi vaikeuttaa sanallisten tehtävien ratkaisuja ja ai-

heuttaa haasteita arkielämän matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. 

Puura ym. (2001, 100–101) nojaavat Fusonin (1992) kuvaamaan malliin ma-

tematiikan kielen eri prosessointitavoista. Sen mukaan opetuksessa olisi tärkeää 

käyttää matemaattisen symbolikielen lisäksi myös puhuttua, luonnollista kieltä. 

Luonnollinen, puhuttu kieli, luo yhteyden todellisen maailman ja matematiikan 

symbolikielen välille. Tämä tukee oppilaita vaihdannaisuuteen liittyvissä kerto-

laskutoimituksissa. Kertolaskutoimituksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että kertolaskua harjoitellessa kuvataan piirrosten tai esineiden avulla mitä las-

kutoimituksessa halutaan ratkaista. Kertolaskussa kerrottava ja vastaus ilmais-

taan luonnollisella kielellä. Esimerkiksi: 4 · 3 kukkaa = 12 kukkaa.  

Kilpatrickin ym. (2001, 73–75) mukaan jännite matematiikan abstraktiuden 

ja konkreettisuuden välillä on juuri se, mikä tekee matematiikasta hyödyllistä. 

Matematiikan abstraktin luonteen ansiosta jokaisella laskuoperaatiolla voi olla 

useita konkreettisia tulkintoja. Kertolaskulla on useita tulkintoja, kuten toistettu 

yhteenlasku, joukkoyhdistelmätulkinta, laskusauvojen avulla muodostettu palk-

kimalli tai ruudukolle piirretty tai geolaudalle muodostettu ”ruutumalli” eli ker-

tolaskun pinta-alatulkinta. Abstraktien laskutoimitusten muodostaminen konk-

reettisten välineiden avulla tukee kertolaskun käsitteen ymmärtämistä. 
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3.4 Kertolaskun käsitteen opetus kolmannella luokalla 

Opetuksen nivel- eli siirtymävaiheessa toiselta kolmannelle luokalle on perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014, 154) mukaan 

tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kun-

kin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Siirtymävaiheessa oppilaita tulisi tu-

kea erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa. Lisäksi 

ennen siirtymistä kolmannelle vuosiluokalle tarkistetaan erityisopetuksen tarve. 

Siirtymävaiheessa toiselta kolmannelle luokalle oppilaiden on tärkeää osata hy-

vät matemaattiset pohjataidot. Pohjataitoja käytetään uusien asioiden oppimi-

seen. 

Vuosiluokilla 1–2 tulee matematiikan opetuksessa opetussuunnitelman 

(Opetushallitus, 2014, 128–129) mukaan painottaa kokemuksellisuutta, joka tu-

kee matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumista vankaksi perus-

taksi. Tavoitteena on luoda vahva pohja lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän 

ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle. Ensimmäisten vuosiluokkien tavoitteena on 

ohjata oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja oppia ker-

totaulut 1–5 ja 10. Lisäksi luodaan pohjaa jakolaskulle sekä kerto- ja jakolaskun 

väliselle yhteydelle ja harjoitellaan hyödyntämään kertolaskun vaihdannaisuutta 

sekä tutustutaan liitännäisyyteen.  

Kolmannelta luokalta alkaen (Opetushallitus, 2014, 234–235) matematiikan 

opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät käsitteiden ja ra-

kenteiden muodostamisessa. Matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden perusta 

tulisi olla jo luotu. Kertolaskun käsitteen ymmärtäminen varmistetaan kolman-

nen luokan alussa. Kolmannen luokan syksyllä harjoitellaan yhteen- ja vähen-

nyslaskualgoritmeja sekä harjaannutetaan peruslaskutoimituksia päässälas-

kuina. Lisäksi opitaan kertotaulut 6–9 ja varmistetaan kaikkien kertotaulujen 

osaaminen. Kertolaskualgoritmia harjoitellaan ja sen osaamista tulee varmistaa. 

Kerto- ja jakolaskuissa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakami-

sessa. Lisäksi opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. 

Alkuopetuksen matematiikan osaamista on tutkittu pitkittäistutkimuksella. 

Ukkolan ja Metsämuurosen (2021, 42–43) tutkimukseen syksyllä 2018  
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osallistuneet ensimmäisen luokan oppilaat, osasivat parhaiten matematiikassa 

tunnistamistehtäviä liittyen tasokuvioihin, lukumääriin ja suuruuskäsitteisiin 

(enemmän ja vähemmän, suurin ja pienin.) Lisäksi oppilaat onnistuivat erittäin 

hyvin sellaisissa lukujonotaitoihin liittyvissä tehtävissä, joissa heidän tuli asettaa 

järjestykseen luvut 1–9. Oppilaat ymmärsivät hyvin lukukäsitteen eli lukusanan 

ja lukumäärän ja numerosymbolin välisen yhteyden. Lisäksi päässälaskutehtävät 

onnistuivat pienillä luvuilla mutta kymmenylitys osoittautui vaikeaksi.  

Tutkimustulosten (Ukkola & Metsämuuronen, 2021, 42–43) mukaan syk-

syllä 2020 tutkittujen kolmannen luokan alussa olevien oppilaiden matematiikan 

taidoissa matalimpia pistemääriä saaneet oppilaat osasivat laskea yhteen luvuilla 

1–5. He tunnistivat tasokuvioita, mutta kappaleet eivät olleet heille tuttuja. Li-

säksi monet eivät ymmärtäneet kellonaikoja. Keskitasoiset oppilaat osasivat las-

kea yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0–100 ja suurin osa oli oivaltanut 

kertolaskun ja yhteenlaskun yhteyden. Jakolaskuista oppilailla oli jonkinlainen 

käsitys. Tutkimuksen mukaan keskitasoiset oppilaat ymmärsivät muun muassa 

hajotelmia, järjestyslukuja ja puolittamisen idean. Edistyneimmät oppilaat laski-

vat sujuvasti yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0–1000. Lisäksi he hallitsi-

vat jakolaskun pienillä luvuilla, osasivat päätellä yhtälöiden ratkaisuja ja ymmär-

sivät todennäköisyyksiä. Tutkimus osoittaa, että osaamiserot matematiikassa oli-

vat kasvaneet alkuopetuksen aikana. Tulosten perusteella voidaan todeta, että 

alkuopetuksessa tulee kiinnittää huomiota oppilaiden osaamiserojen tasaami-

seen. Lukujonotaitojen vahvistaminen, yhteen- ja kertolaskun välisen yhteyden 

rakentaminen ja kertolaskun käsitteen ymmärtämisen vahvistaminen alkuope-

tuksessa voi olla yksi keino tasata osaamiseroja.   

Osaamiserojen lisäksi tutkimus osoitti, että suhtautumisessa opiskeluun ja 

asenteessa koulunkäyntiin oli nähtävissä kasvavaa eriytymistä (Ukkola & Met-

sämuuronen, 2021, 49). Myös Tuohilammen (2016, 62) tutkimuksen mukaan ne-

gatiivinen suhtautuminen matematiikkaan on lisääntynyt. Suhtautumiseen voi-

daan vaikuttaa huomioimalla opetuksessa oppilaiden toiveet, sosiaalinen vuoro-

vaikutus muiden oppilaitten kanssa ja mahdollisuus avointen matemaattisten 

ongelmien ratkaisuun. 
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3.5 APOS-teoria kertolaskun käsitteen rakentumisessa 

David Tallin (2013, 133) ”kolme matematiikan maailmaa”, kuvaa matemaattisen 

tiedon rakentumista. Matematiikan kolme maailmaa, kattaa koko matemaattisen 

ajattelun kehityksen varhaislapsuudesta tieteellisen matemaattisen tiedon tuot-

tamiseen saakka. Hannulan (2014, 59–60) käännöksen mukaan Tallin (2013) 

kolme matemaattista maailmaa ovat käsitteellis-ruumiillinen tai ”ilmenevä” 

maailma (conceptual-embodied), proseptuaalis-symbolinen maailma (proceptual-

symbolic) ja aksioomaattis-formaali maailma (axiomatic-formal.) Nämä kaikki 

kolme maailmaa ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tallin (2013, 133) mukaan matematiikan ensimmäinen, käsitteellis-ruumiil-

linen maailma, rakentuu ihmisen aistihavaintojen (todellinen maailma) ja mieli-

kuvien (kuvitteellinen maailma) pohjalta. Ihminen sanallistaa aistihavaintoja ja 

mielikuvia, muodostaen niistä kehittyneempiä, kokonaisia mielen tietoraken-

teita. Matematiikan toinen, proseptuaalis-symbolinen maailma, on operatiivisen 

symbolismin maailma, jossa matemaattisia symboleita käytetään ilmenevän ja 

toiminnallisen maailman käsitteellistämiseksi (Tall, 2013, 133). Hannula (2014, 

61) esittää Grayn ja Tallin (1991) mukaan, että proseptuaalis-symbolisen maail-

man nimessä oleva ”prosepti”, tarkoittaa sanoja process (prosessi eli toiminta) ja 

concept (konsepti eli käsite). Hannulan (2014, 61) kuvaaman esimerkin mukaan 

”prosepti” voi tarkoittaa esimerkiksi yhteenlaskun prosessia lukujen yhteenlas-

kua käsitteenä eli summana. ”Prosepti”-esimerkin mukaisesti, laskutoimitus 2· 

4, voitaisiin tulkita sekä kertolaskun prosessina eli toimintana (process) että tu-

lona eli käsitteenä (concept.) 

Tallin (2013) matematiikan kolmas maailma on Hannulan (2014, 60) kään-

nöksen mukaan aksiomaattis-formaali maailma. Aksiomaattis-formaalissa maa-

ilmassa rakentuu formaalista tietoa (aksiomaattinen maailma), joiden avulla tuo-

tetaan uutta matemaattista tietoa kuten uusia käsitteitä. Uusi matemaattinen 

tieto päätetään matemaattisten todistusten avulla (Tall, 2013, 133). Hannula 

(2014, 61) esittää Tallin (1991) mukaan että todisteet voivat sisältää paljon sym-

bolista tietoa. Tämä tarkoittaa Hannulan (2014,61) mukaan sitä, että huolimatta 
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matemaattisten maailmojen hierarkkisesta järjestyksestä, eri maailmojen ajatte-

lua voi olla läsnä samanaikaisesti ja todistusten oletukset riippuvat aina konteks-

tista. 

Tallin (2013, 431) mukaan matematiikan kolmen maailman -viitekehys, voi 

tarjota opettajalle teoreettista ymmärrystä uusien matemaattisten aiheiden opet-

tamiseen. Matematiikan kolmen maailman -tuntemuksen avulla opettaja voi olla 

tietoisempi siitä, mitä yksilöllisesti kehittyviä ja erityisiä kognitiivisia prosesseja 

matemaattisten käsitteiden rakentuminen ja käsitteiden välisten yhteyksien 

muodostaminen vaativat. 

APOS-teorian (Dubinsky & McDonald, 2001, 1–22) mentaaliset prosessit 

(Action, Process, Object, Schema) kuvaavat matemaattisen käsitteen ymmärtämi-

sen kehitystä konstruktivistisena oppimisprosessina. Tallin (2013, 62) mukaan 

APOS-teoria on kehitetty Davisin (1984, 29–30), Bethin ja Piaget´n (1966, 247) ja 

Dieneksen (1960) ajatusten pohjalta.  

Tallin (2013, 62) mukaan APOS-teoriassa matemaattiset toimenpiteet (Ac-

tion) sisäistetään prosesseiksi tai prosessit koetaan sisäisiksi (Process). Tämän jäl-

keen prosesseista muodostuu objekteja (Object), jotka sijoittuvat mielen kasva-

vaan tieto- tai ideakaavioon. Tästä muodostuu myöhemmin (Schema), eli mate-

maattinen mielen tietorakenne-järjestelmä. Tallin (2013, 62, 80) mukaan APOS-

teoriaan liittyviä ajatuksia on muotoillut myös Sfard (1991), jonka strukturaalisen 

ja operationaalisen matematiikan teoriassa, objektit ja niiden ominaisuudet vaih-

televat matemaattisen ajattelun jalostuessa. Myöhemmin myös Dubinsky kehitti 

APOS-teoriaa siten, että teorian vaiheet voivat muodostua joustavasti edestakai-

sin siten, että prosesseista (Process) voi muodostua laajempia kokonaisuuksia 

(Object), mutta toisaalta myös tietorakenne-järjestelmiä tai skeemoja (Schema) voi-

daan käsitteellistää objekteiksi (Object.) 

Kertolaskun algoritmin eri yhteyksien ymmärtäminen ja muuttaminen yh-

teenlaskuksi tukee uuden käsitteen, kertolaskun ja kertomisen oppimista. Tossa-

vainen ja Leppäaho (2018, 301–302) ovat laatineet Tossavaisen (2007) tutkimuk-

sen pohjalta ratkaisuehdotuksia luokanopettajaksi opiskelevien matematiikan 

osaamisen parantamiseksi Dubinskyn ja McDonaldin (2001) kehittämän APOS-

teorian pohjalta. Tossavaisen ja Leppäahon (2018, 302) mukaan oleellista on 
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APOS-teorian käsitteen ymmärtämiseen tähtäävä lähestymistapa, joka voi tuoda 

tukea opettajaopiskelijoiden sisältötiedon parantamiseen opinnoissa.  

Tutkimukseni koskee kertolaskun käsitteen rakentumista oppikirjoissa. 

Avaan APOS-teorian määritelmän Dubinskyn ja McDonaldin (2001, 2–4) mu-

kaan. Lisäksi avaan APOS-teorian määritelmää Tossavaisen ja Leppäahon (2018, 

301–302) mukaan. Tossavainen ja Leppäaho (2018) esittävät APOS-teorian mää-

ritelmän Asialan ym. (1997) ja Sfardin (1991) tekemiin havaintoihin pohjautuen. 

Rakennan samalla APOS-teorian avulla kertolaskun käsitettä. 

APOS-teorian mukaan ensin uusi matemaattinen käsite, kuten kertolaskun 

kertomerkki (·), kertolaskun ensimmäinen tekijä eli ”kertoja” (esimerkiksi luku 

4) tai toinen tekijä ”kerrottava” (luku 2) osoittavat oppilaalle mitä toimenpiteitä 

hänen tulee tehdä (Action-vaihe.) Tähän vaikuttaa oppilaan aiemmin opittu tieto 

(matemaattiset pohjataidot) ja mieleen palauttamisen kyvyt (työmuisti.) Kerto-

laskun tekijöillä on omat merkityksensä ja niiden avulla voidaan saavuttaa tulos. 

Action-vaiheessa kertolasku voidaan muuttaa yhteenlaskuksi. Jotta voidaan siir-

tyä Process-vaiheeseen, tulee yhteenlaskun ja kertolaskun välinen yhteys ym-

märtää.  Tossavaisen ja Leppäahon (2018, 302) mukaan oppilas voi tässä vai-

heessa helpottaa matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä kokeilemalla, voiko 

uutta käsitettä muuttaa yksittäisistä toimenpiteistä koostuvaksi algoritmiksi, ku-

ten yhteenlaskuksi. Dubinskyn ja McDonaldin (2001, 3) mukaan Process-vai-

heessa oppilas on sisäistänyt tavan muuttaa kertolasku yhteenlaskuksi tai kerto-

lasku on jo automatisoitunut, jolloin oppilas voi suorittaa kertolaskuprosessin te-

kemättä sitä konkreettisesti (esimerkiksi esineillä tai kirjoittamalla paperille.) 

Näin oppilas voi jo yhdistää ajattelua laskun seuraaviin vaiheisiin. APOS-teorian 

mukaan myöhemmin näistä prosesseista rakentuu laajempi mentaalinen koko-

naisuus (Object). Tästä esimerkkinä voisi olla kertolaskun vaihdannaisuuslaki eli 

kertojan ja kerrottavan paikan merkitys laskutoimituksessa. Tiedon karttuessa, 

käsitteenymmärryksen lisääntyessä ja laskemisen automatisoitumisen myötä, 

nämä erilaiset tavat muunnella ja tutkia käsitettä muuttuvat skeemoiksi (Schema.) 

Skeema, tarkoittaa matemaattisia tietorakenteita, joita oppilas pystyy hyödyntä-

mään joustavasti seuraavissa matemaattista ongelmanratkaisua vaativissa tehtä-

vissä. (Dubinsky & McDonald, 2001, 2–4; Tossavainen & Leppäaho 2018, 301–
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302; Asiala ym. 1997; Sfard 1991.) APOS-teoria kuvaa matemaattisten käsitteiden 

rakentumisen vaiheita hierarkkisesti. 

Arnawan ym. (2021, 175–176, 181–182) mukaan Dubinsky (1997) esittää 

APOS-teorian mentaalisina käsitteen rakentumisen vaiheina, kiinnittäen huo-

miota myös opetusstrategioihin. Arnawa ym. (2021) tarkastelivat tutkimukses-

saan APOS-teorian vaikutusta alakoulun oppilaiden suoriutumiseen lineaari-

sessa algebrassa. Tutkimustulokset osoittivat, että verrattuna oppilaisiin, joita 

opetettiin perinteisen behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti, APOS-teo-

rian konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opiskelevien oppilaiden 

suoriutuminen parani. Tämä johtui siitä, että he konstruoivat tietoaan aktiivi-

sesti. Oppilaiden suoriutuminen parani, koska he kielensivät matemaattista ajat-

teluaan ääneen toisilleen ja heillä oli yhteistä, jaettua vastuuta ratkaista mate-

maattisia ongelmia yhdessä. Lisäksi oppilaiden kiinnostusta ja motivaatiota lisäsi 

tieto- ja viestintäteknisten välineiden käyttäminen. Tutkimustuloksista (Arnawa 

ym. 2021) voidaan päätellä, että APOS-teorian tuntemuksesta voi olla hyötyä 

sekä opettajille että oppilaille. Esimerkiksi oppilaalle, joka ei ole ymmärtänyt ker-

tolaskun käsitettä, voi olla hankalaa oppia kertotauluja. APOS-teorian avulla 

opettajat voivat painottaa sellaisia opetusmenetelmiä, jotka edistävät matemaat-

tisten käsitteiden rakentumista ja niiden välisten yhteyksien ymmärrystä. Oppi-

laat taas saavat mahdollisuuden oppia matematiikkaa konstruktivistisen oppi-

miskäsityksen mukaisesti mikä tukee matematiikan kumulatiivista luonnetta. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Kertolaskun käsitteen rakentuminen edellyttää matemaattisia pohjataitoja ja kä-

sitteiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Näitä pohjataitoja ovat lukujen eri 

ilmenemismuotojen ymmärtäminen, lukujonotaitojen hyvä hallinta, yhteen- ja 

vähennyslaskujen sujuva hallinta lukuja hajottamalla, kaksinkertaistaminen ja 

puolittaminen sekä kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtäminen. Oppimate-

riaaleja ja niiden käyttämistä koskeva tutkimus osoittaa, että matematiikan ope-

tus peruskouluissa on oppikirjapainotteista. Oppikirjojen tehtävät painottavat 

usein määritelmälähtöistä lähestymistapaa ja niiden tehtävät voivat harjoituttaa 

vain mekaanista suorittamista. Matemaattisten käsitteiden syvällinen ymmärtä-

minen vaatii kuitenkin monipuolisia ja monikanavaisia opetusmenetelmiä. Al-

kuopetuksessa tulisi luoda vankka matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden pe-

rusta. Kolmannelta luokalta eteenpäin uusien opittavien matemaattisten käsittei-

den määrä lisääntyy.  

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää toisen ja kolmannen luokan mate-

matiikan oppikirjoja tutkimalla millä tavoin oppikirjojen tehtävät tukevat kerto-

laskun käsitteen oppimista. Tutkimuksen aineistona on toisen ja kolmannen luo-

kan matematiikan Milli- ja Kymppi -oppimateriaalit. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkijan on Kaidesojan ym. (2018, 20) mukaan hyvä kiinnittää huomiota 

millä tavoin tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset asetellaan, jotta saadaan 

mahdollisimman perusteltuja vastauksia kysymyksiin ja enemmän tietoa tutki-

muskohteestaan. 

 
Tutkimuskysymykseni ovat: 

 
1. Millä tavoin oppikirjat tukevat kertolaskun käsitteen rakentumista? 

2. Millä tavoin kertolaskutehtävien luonne muuttuu opetuksen nivelvai-

heessa, siirryttäessä toiselta luokalta kolmannelle luokalle? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksen aihe jäsentyi matematiikan oppimateriaalitutkimukseksi syksyllä 

2021. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen oppikirjatutkimus. Tutkimus-

kohteenani ovat matematiikan oppimateriaalisarjat Milli ja Kymppi. Tutkimuk-

sen strategia nojautuu hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Tuomen ja Sara-

järven (2003, 31–33) mukaan hermeneuttisessa tutkimusmenetelmässä tutkitaan 

ihmisen tekemiä luomuksia ja pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään käsitteitä. 

Tutkimuksessa käsitellään oppimateriaalia niiden tehtäviä ja tehtävänantoja sekä 

pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan niiden sisältöä, tekstiä ja ku-

via. Eskolan ja Suorannan (2005, 149–150) mukaan laadullisen tutkimuksen her-

meneuttinen päättelyprosessi, eli hermeneuttinen kehä, määrää analyysin ja tul-

kinnan yhtenevyyden. Tällä tarkoitetaan sitä, että analyysivaiheessa tutkija tekee 

tulkintoja, jotka vaikuttavat analyysin etenemiseen. Laineen (2001, 34–35) mu-

kaan hermeneuttisessa kehässä tutkijan on reflektoitava omaa esiymmärrystään 

kriittisesti ja pyrittävä dialogiin aineiston kanssa. Aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin menetelmällä pyritään ymmärtämään kertolaskun käsitteen rakentumi-

nen oppikirjoissa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tukena on teoriaohjaava 

menetelmä. Tämä tukee tutkimukseni tulosten luotettavuutta. 

5.1 Sisällönanalyysi laadullisessa tutkimuksessa 

Tutkimus toteutetaan laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetel-

mällä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena on tuoda esiin kertolas-

kun rakentumista koskeva merkityksellinen tieto aineistosta. Sisällönanalyysin 

avulla pyritään kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä 

mahdollisimman tarkasti. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122, 133.) Tutkittava ilmiö 

on kertolaskun käsitteen rakentuminen oppikirjoissa.  

Metsämuurosen (2008, 47) mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä 

tulee pyrkiä mahdollisimman objektiiviseen tarkasteluun ilman ennakko-oletuk-

sia. Tutkijan on huomioitava voivatko omat subjektiiviset ennakkokäsitykset  
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vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Ennakkokäsityksillä voidaan tarkoittaa myös 

tutkijan esiymmärrystä. Esiymmärrykseni on, että matematiikan oppikirjoissa 

korostuu määritelmälähtöinen opetustapa. Tämä ymmärrys perustuu tutkimuk-

siin matematiikan oppikirjoista. Esiymmärrykseni käsitteiden rakentumiseen pe-

rustuu luokanopettajakoulutuksessa opittuun tietoon matemaattisten pohjataito-

jen kehityksestä. Alasuutarin (2011, 39–41) mukaan laadullinen analyysi koostuu 

havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Laadullisessa tutki-

muksessa ja aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä voi myös käyttää luovuutta. 

Luovuudella voidaan tarkoittaa myös sitä, että osaa löytää yhteyksiä aineistosta 

nousseiden ilmiöiden ja taustateorian välillä. 

Eskolan ja Suorannan (2005, 139) mukaan sisällönanalyysin avulla voidaan 

irrottaa luokiteltavat asiat kontekstistaan. Huolena on se, että tutkija voi käyttää 

valikoivaa lukutapaa ja poimia aineistosta ainoastaan omasta mielestään tär-

keimmät ja mielenkiintoisimmat asiat. Tämä voi johtaa siihen, että tutkimuksen 

linjaa ohjaavat tutkijan omat oletukset ja ennakkokäsitykset tutkittavasta asiasta 

tai ilmiöstä. Tutkimuksen alkuvaiheessa tämä on huomioitu kirjoittamalla tutki-

muskysymykset esiin pöydälle, ohjaamaan ajattelua sisällönanalyysin edetessä. 

Tutkimuskysymykset kirkkaana mielessä huomio analyysissä kiinnittyy löytä-

mään vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

5.2 Tutkimusaineiston esittely 

Tutkimusaineistona ovat Milli- ja Kymppi-oppimateriaalin oppilaan kirjat ja 

opettajan oppaat. Toisen luokan Milli-sarjan oppikirjat ovat Milli 2A ja Milli 2B 

ja kolmannen luokan, Milli 3A. Toisen luokan Kymppi-sarjan oppikirjat ovat 

Kymppi 2 Syksy ja Kymppi 2 Kevät ja kolmannen luokan, Kymppi 3 Syksy. Tut-

kimusaineiston esittelyssä kuvataan Milli- ja Kymppi -oppimateriaalien kertolas-

kun käsitteen rakentumiseen keskittyvät jaksot ja luvut. Ensin esitellään Milli-

oppimateriaali ja tämän jälkeen Kymppi-oppimateriaali. Molemmissa oppimate-

riaalisarjoissa mainitaan niiden perustuvan vuoden 2016 päivitysten mukaisiin 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Oppikirjojen painokset vaih-

televat vuosien 2017–2021 välillä. 
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Sekä Milli- että Kymppi -oppikirjasarjoihin liittyy sähköistä oppimateriaalia. Tut-

kimuksessa ei tutkita sähköistä oppimateriaalia vaan tarkastellaan painettuja op-

pikirjoja. Aihe on rajattu painettuihin oppikirjoihin, koska tutkimusten mukaan 

matematiikan opetus on Suomen peruskouluissa oppikirjapainotteista. Oletuk-

sena on, että oppilaat käyttävät painettua oppikirjaa enemmän itsenäisesti kuin 

sähköistä oppimateriaalia. Sähköinen oppimateriaali on pääsääntöisesti suun-

nattu opettajalle opetuksen tueksi tai lisämateriaaliksi. Tutkijoiden mukaan tut-

kimusta tulee kuitenkin kohdentaa tulevaisuudessa myös sähköiseen oppimate-

riaaliin.  

Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin molempien oppimateriaalien kertolas-

kua koskevien jaksojen viimeiset luvut. Kertolaskua koskevien jaksojen viimeiset 

luvut sisältävät aihetta kokoavaa materiaalia ja oppilaan itsearviointia. Milli -op-

pimateriaaleissa nämä luvut ovat nimeltään: Katsastus ja Projektit. Kymppi -op-

pimateriaalien vastaava luku on nimeltään: Testataan ja toimitaan. Milli -oppi-

materiaalissa jokaisen jakson lopussa oleva luku Katsastus tarkoittaa testiä tai 

kertausta jaksossa opituista asioista. Lisäksi luvussa on oppilaan itsearviointi. 

Luku Projektit, sisältää toiminnallisia pelejä ja tehtäviä sekä oppiaineita yhteen 

integroivia tutkimustehtäviä tai kädentöitä. Kymppi -oppimateriaalien jokaisen 

jakson lopussa oleva luku Testataan ja toimitaan sisältää jakson asioita mittaavan 

testin ja oppilaan itsearvioinnin. Lisäksi luvussa on Pohdi ja oivalla -sivu ja pari-

peli. Testataan ja toimitaan -lukuun kuuluu myös toiminnallinen sivu, jolla ma-

tematiikan käsitteitä harjoitellaan välineillä ja puhuen. Tutkimuksessa käsitel-

lään kertolaskun käsitteen rakentumiseen keskittyviä jaksoja, lukuja ja niiden si-

sältämiä oppilaan kirjojen tehtäväsivuja sekä vastaavia opettajan oppaiden teh-

täviä ja ohjeistuksia. 

5.2.1 Milli -oppimateriaali 

Esittelen Milli -oppimateriaalin rakennetta eritellen siitä tutkimukseeni kuulu-

van aineiston. Jokainen opettajan oppaan jakso vastaa oppilaan kirjan sisältöjä. 

Jokainen uusi jakso alkaa aloitusaukeamalla. Jakson aloitusaukeama on yhden 45 

minuutin oppitunnin mittainen kokonaisuus. Siihen liittyy myös oppikirjan  
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kehyskertomus. Jokainen jakson sisällä oleva luku on yhdellä oppitunnilla käsi-

teltävä kokonaisuus. Oppilaan kirjoissa jokainen luku koostuu kahdesta au-

keamasta tehtäviä. Jos luvussa on uutta opetettavaa asiaa, ensimmäinen au-

keama alkaa opetusruudulla. Oppilaan kirjan lukujen ensimmäiset tehtävät ovat 

niin sanottuja perus- tai soveltavia tehtäviä ja ne etenevät vaativampiin ongel-

manratkaisua edellyttäviin tehtäviin. 

 

Milli 2A oppilaan kirja ja opettajan opas  

Milli 2A oppilaan kirjan (2021, 2–3, 144–189) toisen luokan syyslukukauden jak-

sot ovat: 1. Lukualueen 0–20 kertausta, 2. Yhteen- ja vähennyslaskua 0–100, 3. 

Geometriaa, 4. Kertolaskua ja 5. Ohjelmointia. Tutkimuksen aineistoon kuuluu 

jakso 4. Kertolaskua. Kertolasku -jakso rakentuu seuraavista luvuista: Yhteenlas-

kusta kertolaskuun, kertolasku, harjoitellaan, kahden kertotaulu, viiden kerto-

taulu, harjoitellaan, kymmenen kertotaulu, kertolaskun vaihdannaisuus, luvut 1 

ja 0 kertolaskussa, sanallisia tehtäviä ja harjoitellaan.  

Milli 2A opettajan oppaan (2021, 2–3, 6, 100–123) jaksot ja luvut vastaavat 

oppilaan kirjan jaksoja ja lukuja. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 4. Kerto-

laskua. Jakson 4. keskeiset opetettavat sisällöt ovat: yhteenlaskun ja kertolaskun 

välinen yhteys, kertolaskun määritelmä sekä kertolaskun kuvallisen, symbolisen 

ja verbaalisen esitystavan yhteys, lukujen 2, 5 ja 10 kertotaulut, kertolaskun vaih-

dannaisuus sekä luvut 1 ja 0 kertolaskussa.  

 

Milli 2B oppilaan kirja ja opettajan opas  

Milli 2B oppilaan kirjan (2021, 2–3, 76–121) toisen luokan kevätlukukauden jaksot 

ovat: 1. Yhteen- ja vähennyslaskua 0–100, 2. Aika, 3. Kerto- ja jakolaskua, 4. Luvut 

0–1000 sekä 5. Mittaaminen. Lisäksi numeroimattomana on jakso: Ohjelmointia.  

Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 3. Kerto- ja jakolaskua. Jakso 3. rakentuu 

seuraavista luvuista: Kolmen kertotaulu, neljän kertotaulu, kertolaskun ajattelu-

strategioita, harjoitellaan, yhdistettyjä laskutoimituksia, ositusjakotilanteita, ja-

kolasku, harjoitellaan jakolaskuja, sisältöjakotilanteita, jaetaan yhtä suuriin osiin 

ja kahdesosa, kolmasosa ja neljäsosa. 
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Milli 2B opettajan oppaan (2021, 2–3, 6, 64–87) jaksot ja luvut vastaavat oppilaan 

kirjan jaksoja ja lukuja. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 3. Kerto- ja jakolas-

kua. Jakson 3 keskeiset opetettavat sisällöt ovat: Lukujen 3 ja 4 kertotaulut, ker-

tolaskun ajattelustrategioita, yhdistetyt laskutoimitukset, ositus- ja sisältöjakoti-

lanteet sekä jakolaskun määritelmä ja jakaminen yhtä suuriin osiin. 

 

Milli 3A oppilaan kirja ja opettajan opas  

Milli 3A oppilaan kirjan (2021, 2–3, 64–109) kolmannen luokan syyslukukauden 

oppilaan kirjan jaksot ovat: 1. Yhteen- ja vähennyslaskua, 2. Kertolaskua, 3. Jako-

laskua ja 4. Geometriaa. Lisäksi kirja sisältää numeroimattomat jaksot: Ohjel-

mointia ja kertausta. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 2. Kertolaskua. Jak-

son 2 luvut ovat: Kertolaskun käsite, viiden ja kymmenen kertotaulut, kahden ja 

neljän kertotaulut, laskujärjestys, kertolaskun vaihdannaisuus ja kolmen kerto-

taulu, kuuden kertotaulu, seitsemän kertotaulu, harjoittelua, kahdeksan kerto-

taulu, yhdeksän kertotaulu ja harjoittelua.  

Milli 3A opettajan oppaan (2020, 2–3, 6, 54–77) jaksot ja luvut vastaavat op-

pilaan kirjan jaksoja ja lukuja. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 2. Kertolas-

kua. Jakson 2 keskeiset opetettavat sisällöt ovat: Kertolaskun käsitteen ja kerto-

taulujen 2–5, 10 kertaaminen, kertotaulut 6–9 sekä kertolaskun vaihdannaisuus, 

jakolaskun käsite ja merkintä sekä jakaminen luvuilla 2–9, (ei jakojäännöstä) ja 

laskujärjestys. 

5.2.2 Kymppi -oppimateriaali 

Esittelen Kymppi -oppimateriaalin rakennetta eritellen siitä tutkimukseeni kuu-

luvan aineiston. Jokainen opettajan oppaan jakso vastaa oppilaan kirjan jaksoja 

ja lukuja. Jokainen jakson sisällä oleva luku on yhdellä oppitunnilla käsiteltävä 

kokonaisuus. Oppilaan kirjoissa jokainen luku koostuu kahdesta aukeamasta 

tehtäviä. Jos luvussa on uutta opetettavaa asiaa, ensimmäinen aukeama alkaa 

opetusruudulla. Oppilaan kirjojen lukujen tehtävät etenevät helpommista perus-

tehtävistä soveltaviin. Lukuihin liittyy myös oppikirjan kehyskertomus. 
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Kymppi 2 Syksy oppilaan kirja ja opettajan opas  

Kymppi 2 Syksy oppilaan kirjan (2021, 2–3, 60–115) toisen luokan syyslukukau-

den jaksot ovat: 1. Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–100, 2. Kertotaulut 1–5 

ja 10, 2. Tutustutaan jakolaskuun ja 4. Geometriaa. Lisäksi kirjassa on kaksi nu-

meroimatonta jaksoa: Kohti koodausta ja Kertausta. Tutkimuksen aineistoon 

kuuluu jakso 2. Kertotaulut 1–5 ja 10. Jakson 2 luvut ovat: Tutustutaan kertolas-

kuun, viiden kertotaulu, harjoitellaan, kymmenen kertotaulu, kahden kertotaulu, 

kertolaskun vaihdannaisuus, harjoitellaan, kolmen kertotaulu, harjoitellaan, yh-

distetyt laskutoimitukset, neljän kertotaulu, harjoitellaan, harjoitellaan ja luvut 1 

ja 0 kertolaskussa. 

Kymppi 2 Syksy opettajan oppaan (2017, 2–3, 6, 56–83) jaksot ja luvut vas-

taavat oppilaan kirjan jaksoja ja lukuja. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 2. 

Kertotaulut 1–5 ja 10. Jakson 2 keskeiset opetettavat sisällöt ovat: Yhteenlaskun 

ja kertolaskun välisen yhteyden ymmärtäminen, kertotaulut 5, 10, 2, 3, 4, 1 ja 0 ja 

niiden ulkoa oppiminen, kertolaskun kuvamallin ja symbolimerkinnän yhteyden 

ymmärtäminen ja laskun tekeminen kuvasta, kertolaskun vaihdannaisuuteen tu-

tustuminen, jakolaskun käsitteen ymmärtäminen ja jakolasku kuvan avulla, mur-

tolukujen puoli, kolmasosa ja neljäsosa tunnistaminen kuvasta ja sanallisten teh-

tävien harjoitteleminen kuvamallin avulla. Opetettavista sisällöistä tutkimukseni 

aineistoon ei kuulu: Jakolaskun käsitteen ymmärtäminen ja jakolasku kuvan 

avulla, murtolukujen puoli, kolmasosa ja neljäsosa tunnistaminen kuvasta ja sa-

nallisten tehtävien harjoitteleminen kuvamallin avulla. 

 

Kymppi 2 Kevät oppilaan kirja ja opettajan opas  

Kymppi 2 Kevät oppilaan kirjan (2021, 2–3, 160–187) toisen luokan kevätluku-

kauden jaksot ovat: 1. Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–100, 2. Kymmenjär-

jestelmä, luvut 0–1000, 3. Mittaaminen ja 4. Kerto- ja jakolaskua. Kirjan kaksi vii-

meistä numeroimatonta jaksoa ovat: Kohti koodausta ja kertausta. Tutkimuksen 

aineistoon kuuluu jakso 4. Kerto- ja jakolaskua. Tämän jakson luvut ovat: Teh-

dään kertolaskuja, harjoitellaan sanallisia tehtäviä, kertolaskun vaihdannaisuus, 

kertolaskun liitännäisyys, harjoitellaan ositusjakoa, harjoitellaan sisältöjakoa ja 

puolet ja kaksinkertainen määrä. 
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Kymppi 2 Kevät opettajan oppaan (2017, 2–3, 5–6, 106–119) jaksot ja luvut vas-

taavat oppilaan kirjan jaksoja ja lukuja. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 4. 

Kerto- ja jakolaskua. Jakson 4. keskeiset opetettavat sisällöt ovat: Kertolaskun kä-

sitteen kertaaminen, kertotaulujen 5, 10, 2, 4, 3 kertaaminen, yhteen- ja kertolas-

kun yhdistäminen, kertolaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys, jakolasku, sisäl-

töjako sekä puolet ja kaksinkertaistaminen.  

 

Kymppi 3 Syksy oppilaan kirja ja opettajan opas  

Kymppi 3 Syksy oppilaan kirjan (2020, 2–3, 60–111) jaksot ovat: 1. Yhteen ja vä-

hennyslaskua luvuilla 0–1000, 2. Kertolaskua, 3. Jakolaskua ja 4. Geometriaa. Li-

säksi kirjassa on kaksi numeroimatonta jaksoa: Tutustutaan koodaukseen ja Ker-

tausta. Tutkimuksen aineistoon kuuluu jakso 2. Kertolaskua. Jakson 2 luvut ovat: 

Kertolaskun käsite, viiden ja kymmenen kertotaulut, kahden ja neljän kertotau-

lut, kolmen kertotaulu ja vaihdannaisuus, laskujärjestyssopimus, kuuden kerto-

taulu, harjoitellaan, seitsemän kertotaulu, harjoitellaan, kahdeksan kertotaulu, 

harjoitellaan, yhdeksän kertotaulu ja harjoitellaan. 

Kymppi 3 Syksy opettajan oppaan (2020, 2–3, 6, 56–81) jaksot ja luvut vas-

taavat Kymppi 3 Syksy oppilaan kirjan jaksoja ja lukuja. Tutkimuksen aineistoon 

kuuluu jakso 2. Kertolaskua. Jakson 2 keskeiset opetettavat asiat ovat: Kertolas-

kun käsitteen ja kertotaulujen 1–5 ja 10 kertaaminen, vaihdannaisuuden kertaa-

minen, kertotaulut 6–9 ja niiden ulkoa oppiminen, yhdistettyjen laskutoimitusten 

ja laskujärjestyksen oppiminen, jakolaskun käsitteen sekä kerto- ja jakolaskun vä-

lisen yhteyden ymmärtäminen, jakotaulujen 1–10 oppiminen kertotauluja apuna 

käyttäen, lausekkeiden laatiminen ja tietojen etsiminen taulukosta. 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi alkoi Milli -oppikirjasarjan oppilaan kirjoista. Tämän jälkeen 

siirryin Milli-oppikirjasarjan opettajan oppaiden tutkimiseen ja sitten analysoin 

Milli-sarjaa kokonaisuutena. Milli-sarjan analyysin jälkeen analysoin Kymppi-

oppikirjasarjan vastaavassa järjestyksessä. Tutkimuksen alussa muodostin  
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tutkimuskysymysteni pohjalta kaksi yläkategoriaa, jotka ohjasivat ajatteluani. 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni: ”Millä tavoin oppikirjat tukevat kertolaskun ra-

kentumista?” pohjalta yläkategoriaksi 1 muodostui: Kertolaskun käsitteen raken-

tuminen. Toisen tutkimuskysymykseni: ”Millä tavoin kertolaskutehtävien luonne 

muuttuu opetuksen nivelvaiheessa, toiselta luokalta kolmannelle luokalle?” perusteella, 

muodostui yläkategoria 2: Kertolasku opetuksen nivelvaiheessa. 

Tämän jälkeen siirryin käsitteellistämisen vaiheeseen, joka tutkimuksessani 

tarkoittaa alakategorioiden muodostamista. Yläkategorioiden ohjaamana muo-

dostin aineistosta merkityssisältöjä kokoavia alakategorioita. Merkityssisällöt 

olivat aineistostani nousseita kertolaskun rakentumista koskevia havaintoja ja oi-

valluksia, joita tuki teoriatieto kertolaskun käsitteen rakentumisesta ja kertolas-

kun käsitettä tukevista matemaattisista pohjataidoista. 

Yläkategorian 1, Kertolaskun käsitteen rakentuminen, perusteella muodos-

tui viisi alakategoriaa. Alakategoriat ovat: 1 Jakson aloitusaukeama, 2 Luku ja 

opetusruutu, 3 Kertotaulujen opetusjärjestys, 4 Oppilaan kirjan ja opettajan op-

paan tehtävät ja 5 Oppilaan kirjan ja opettajan oppaan työtavat ja välineet. Ylä-

kategorian 2, Kertolasku opetuksen nivelvaiheessa, pohjalta muodostui yksi ala-

kategoria A. Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen. 

Koodatessa aineistoa, voidaan käyttää lyhyempiä koodeja tai merkitysyk-

sikköjä käsitteistä tai käsiteluokista. Tässä tutkimuksessa käytin kokonaisia kä-

sitteitä enkä lyhentänyt alakategorioitani tiiviimmiksi merkitysyksiköiksi. Työs-

kentely kokonaisilla käsitteillä oli tutkimuksessani selkeämpää. Alakategoriat ni-

mettiin kokonaisilla käsitteillä ja merkittiin numeroilla (1–5) yläkategorian kerto-

laskun käsitteen rakentumisen yhteydessä ja kirjaimella (A) yläkategorian kerto-

lasku opetuksen nivelvaiheessa, yhteydessä. Jäsensin aineiston analyysiä taulu-

koiden avulla. Taulukkoon 1 on havainnollistettu yläkategoriat 1–2 ja niistä muo-

dostuneet alakategoriat 1–5 sekä alakategoria A, on tummennettuna. Taulukkoa 

1 luetaan ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle (alakategoriat 1–5.) Avaan Taulu-

kossa 1 esitetyt alakategorioiden 1–5 ja A merkityssisällöt alakategoria kerrallaan 

ja järjestyksessä. Tämä kertoo millä tavoin ne ovat muodostuneet. 
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Taulukko 1 

Ylä- ja alakategorioiden muodostuminen Milli- ja Kymppi -oppimateriaaleissa 

1.Tutkimuskysymys: ”Millä tavoin oppikirjat tukevat kertolaskun rakentumista?” 

Yläkategoria 1: Kertolaskun käsitteen rakentuminen 

Oppimateriaalien alakategoriat (1–5): 

1 Jakson 
aloitus-
aukeama 
(Milli)  

2 Luku ja 
opetus-
ruutu 
(Milli ja 
Kymppi) 
 

3 Kertotaulujen 
opetusjärjestys 
(Milli ja Kymppi) 
 

4 Oppilaan 
kirjan ja 
opettajan op-
paan tehtävät  
(Milli ja 
Kymppi) 

5 Oppilaan kirjan ja opet-
tajan oppaan työtavat ja 
välineet (Milli ja Kymppi) 

2.Tutkimuskysymys: ”Millä tavoin kertolaskutehtävien luonne muuttuu opetuksen ni-

velvaiheessa, toiselta luokalta kolmannelle luokalle?” 

Yläkategoria 2: Kertolasku opetuksen nivelvaiheessa  

Oppimateriaalien alakategoria (A): 

A Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen  

(Milli ja Kymppi) 

 

Alakategoriat muodostuivat yläkategorioiden ohjaamina ja oppimateriaalien jak-

sojen ja lukujen sisällöistä. Kymppi -oppimateriaalin yläkategorioiden pohjalta 

muodostuneet alakategoriat vastaavat Milli -oppimateriaalin alakategorioita 

yhtä lukuun ottamatta. Kymppi -oppimateriaalista ei muodostunut alakatego-

riaa 1 Jakson aloitusaukeama. Kymppi -oppimateriaali ei sisällä jakson aloitus-

aukeamaa ja uuden aiheen opetus alkaa luvussa opetusruudun käsittelemisellä. 

Opetusruudun yhteydessä on tarinaan liittyvä pieni kuva. Tarina ja kuva liittyvät 

kuitenkin opetusruudun yhteydessä opiskeltavaan asiaan ja tunnin tavoitteena 

on käsitellä nämä kaikki asiat oppitunnin alussa. Milli -oppimateriaalissa uuden 

aiheen käsittely alkaa jakson aloitusaukeamalla, johon on varattu yksi kokonai-

nen 45 minuutin oppitunti. 

5.3.1 Alakategorioiden rakentuminen 

Alakategoria 1 Jakson aloitusaukeama 

Jakson aloitusaukeama muodostui ainoastaan Milli -oppikirjasarjasta. Kaikki 

muut alakategoriat muodostuivat molemmista oppikirjasarjoista. Alakategoria 1, 

Jakson aloitusaukeama, on pedagogisesti oleellinen aloitus jokaisen kertolaskua 

käsittelevän jakson aloitusta. Jakson aloitusaukeama on oppilaan kirjassa oleva 
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aukeaman kokoinen kuva, joka liittyy oppimateriaalin kehyskertomukseen. Ke-

hyskertomus löytyy opettajan oppaasta ja sähköisenä.  

Alakategoria 1 Jakson aloitusaukeama muodostui, koska se johdattaa oppi-

laan kirjassa jakson aiheeseen visuaalisesti ja opettajan opas tarjoaa kuvaan liit-

tyviä kysymyksiä, tarinallisuutta ja toiminnallisuutta. Jakson aloitusaukeamassa 

on jakson aiheeseen liittyvää havainnoitavaa ja tutkittavaa. Kuvan avulla voi-

daan muodostaa erilaisia kertolaskuun liittyviä laskutoimituksia. Aukeamaan on 

kirjoitettu jakson tavoitteet ja sisällöt sekä oppilaan omat työskentelyyn liittyvät 

tavoitteet. Oppilaan omista tavoitteista oppilas voi valita itselleen sopivimman 

tai päättää tavoitteen itse. Jakson aloitusaukeamaa ei ole mahdollista tutkia yhtä 

monipuolisesti ilman opettajan oppaan ohjeita. Opettajan oppaan mukaan kun-

kin jakson aloitusaukeamaan perehtymiseen, aiheeseen virittäytymiseen ja siihen 

liittyviin opettajan oppaan tehtäviin, voidaan käyttää yksi kokonainen 45 minuu-

tin oppitunti. Lisäksi opettajan oppaassa on tehtäviä ja ohjeita millä tavoin jakson 

aloitusaukeaman aihetta voi liittää oppilaiden arkeen ja kokemusmaailmaan.  

 

Alakategoria 2 Luku ja opetusruutu 

Luku ja opetusruutu, tarkoittavat kertolaskua koskevan luvun sisältöä ja luvun 

alussa olevaa opetusruutua.  Molemmat, sekä Milli- että Kymppi-sarjan opetta-

jan oppaat käyttävät termiä ”opetusruutu”, oppilaan kirjan uuden luvun ensim-

mäisen aukeaman vasemmassa ylälaidassa olevasta ruudusta tai kuvasta, joissa 

opeteltavat asiat on esitetty tiivistetysti. Opetusruudussa on opetettavan uuden 

asian teoria. Milli -oppilaan kirjassa, opetusruutuun liittyy usein kuva, joka voi 

jatkua varsinaisen ruudun ulkopuolelle. Kuva voi liittyä sekä kehyskertomuk-

seen, opetusruutuun että varsinaiseen ensimmäiseen oppilaan kirjan tehtävään. 

Kymppi -oppilaan kirjassa, kuva on pienempi ja tukee enemmän kehyskerto-

musta kuin opetusruutua. Opetusruutu on olennainen osa yhteistä opetusta.  

 

Alakategoria 3 Kertotaulujen opetusjärjestys 

Kertotaulujen opetusjärjestys muodostui sen perusteella, että molemmat analy-

soidut oppikirjasarjat sisältävät erilaisia kertotauluihin liittyviä tehtäviä ja  
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harjoituksia. Osa oppikirjojen jaksojen lukujen otsikoista on nimetty kertotaulun 

nimellä. Kertotaulut ovat eri asia kuin kertolaskun käsite tai kertolaskun käsit-

teen rakentuminen. Se, millä tavoin kertolaskun käsitettä opetetaan, vaikuttaa 

kertotaulujen oppimiseen. Lisäksi kertotaulujen opetusjärjestyksellä voi olla 

merkitystä niiden oppimiseen. 

 

Alakategoria 4 Oppilaan kirjan ja opettajan oppaan tehtävät  

Oppilaan kirjan ja opettajan oppaan tehtävät, nousi esiin tarpeesta muodostaa 

tutkimuksen kannalta selkeä ymmärrys siitä, millä tavoin kertolaskun käsite kir-

joissa rakentuu. Tutkimalla oppilaan kirjoja ja opettajan oppaita, selvitettiin, mil-

laisia kertolaskun käsitteen rakentumista tukevia tehtäviä aineistossa on. Tutki-

muksessa alakategoriasta 4 voidaan käyttää kuvausta ”oppilaan kirjan tehtävät” 

ja ”opettajan oppaan tehtävät”, riippuen kumpaa aineistoa käsitellään. Analyy-

sini alkuvaiheessa, pohdin, nimeäisinkö kategoriat erikseen riippuen oppilaan 

kirjasta tai opettajan oppaasta. Oli kuitenkin selkeämpää käsitellä aineistoa siten, 

että alakategoria 4. oli yhtenäinen. 

 

Alakategoria 5 Oppilaan kirjan ja opettajan oppaan työtavat ja välineet 

Oppilaan kirjan ja opettajan oppaan työtavat, muodostui tarpeesta saada selville, 

millä tavoin oppikirjojen tehtävien työtavat ja välineet voivat tukea kertolaskun 

käsitteen rakentumista. Kuten edellä, tutkimuksessa alakategoriasta 5 voidaan 

käyttää kuvausta ”oppilaan kirjan työtavat ja välineet” ja ”opettajan oppaan työ-

tavat ja välineet”, riippuen käsitelläänkö oppilaan kirjaa vai opettajan opasta. 

Molemmat, alakategoriat 4 ja 5 mahdollistivat syvemmän oppikirjojen tar-

kastelun. Pohdin erilaisia kysymyksiä liittyen kertolaskun rakentumiseen oppi-

kirjojen tehtävissä. Mietin, millainen oppimiskäsitys kertolaskun rakentumisen 

taustalla voi olla ja tukevatko oppikirjojen tehtävät ja opettajan ohjeet tätä oppi-

miskäsitystä. Alakategorioiden avulla analysoin aineistoa edelleen, luoden nii-

den merkityssisällöistä teemoja ja kuvauksia.  
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Alakategoria A Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen  

Alakategoria A Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen, muodostui toisen 

tutkimuskysymykseni pohjalta. Tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin oppikir-

jojen tehtävien luonne muuttuu opetuksen nivelvaiheessa, toiselta kolmannelle 

luokalle. Alakategoria A syvensi ajattelua kertolaskun käsitteen rakentumisesta 

ja laajensi aineiston tarkastelua myös varsinaisten kertolaskua koskevien jakso-

jen ulkopuolelle. Alakategoria A käsittelee Milli- ja Kymppi -oppimateriaalien 

toisen luokan kevään ja kolmannen luokan syksyn oppikirjoja. Keskiössä ovat 

jaksot, joiden avulla kertolaskun käsitteeseen liitytään. Jaksot esitetään taulu-

koissa 2 ja 3.  

Taulukko 2 havainnollistaa kertolaskun käsitteen rakentumista Milli -oppi-

materiaalissa jaksoittain ja taulukko 3 havainnollistaa kertolaskun käsitteen ra-

kentumista Kymppi -oppimateriaalissa jaksoittain. Taulukossa 2, on tummennet-

tuna Milli -oppimateriaalin kertolaskun käsitteen rakentumista käsittelevät jak-

sot ja kursiivilla on merkitty jaksot ja luvut, jotka käsittelevät opetuksen nivel-

vaihetta, toiselta kolmannelle luokalle. Taulukkoa 2 luetaan ylhäältä alas ja va-

semmalta oikealle. 
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Taulukko 2  

Milli -oppimateriaali: Tutkimusaineisto ja kertolasku opetuksen nivelvaiheessa  

Milli 2A oppilaan kirja ja 
opettajan opas, 2.lk:n syksy 
 

Milli 2B oppilaan kirja ja 
opettajan opas, 2.lk:n kevät 

Milli 3A oppilaan kirja ja 
opettajan opas, 3.kn: syksy 

Jakso 1. 
Lukualueen 0–20 kertausta: 
Kerrataan lukukäsite, yh-
teen- ja vähennyslaskut, lu-
kujonotaidot, kymppiparit 
ja tuplat 

Jakso 1. Yhteen- ja vähen-
nyslaskua 0–100: Hajotta-
malla, laskustrategioita, yh-
teen- ja vähennyslaskun yh-
teys, laskutoimitustilanteet, 
vähennyslaskun eron laske-
minen 

Alakategoria A 
Jakso 1. Yhteen- ja vähennys-
laskua: Kertausta, luvut 0–
1000, yhteen- ja vähennyslas-
kua, allekkainlaskua, siirrot 
ykkösistä kymmeniin, kymme-
nistä satoihin (ja toisinpäin) 

Jakso 2.  
Yhteen- ja vähennyslaskua: 
Lukukäsitteen harjoittelua, 
lukualue laajenee 0–100, 
kymmenjärjestelmä, lukujo-
notaidot (myös lukusuoran 
avulla), hajotelmat, yhteen- 
ja vähennyslaskustrategiat, 
laskutoimitukset kym-
menylityksissä (lukua edel-
tävä ja seuraava luku), tasa-
kymmenistä vähentäminen, 
tuplat, puolet ja moniker-
rat) 
Jakso 3. Geometriaa 
Jakso 4. Kertolaskua: 
Yhteenlaskusta kertolas-
kuun, 2, 5, ja 10 kertotau-
lut, kertolaskuja lukusuo-
ralla, luvut 1 ja 0 kertolas-
kussa 
Jakso 5. Ohjelmointia 

Jakso 2: Aika 
Jakso 3.  
Kerto- ja jakolaskua: 3 ja 4 
kertotaulut, ajattelustrate-
gioita, yhdistetyt laskutoi-
mitukset 
Alakategoria A. Ositusjako, ja-
kolasku, sisältöjako, murtolu-
kua, kahdesosa, kolmasosa, 
neljäsosa 

Jakso 2.  
Kertolaskua:  
Kertolaskun käsite, ker-
taus, 6–9 kertotaulut 
Jakso 3. Jakolaskua 
 
Jakso 4. Geometriaa 
 

Alakategoria A 
Jakso 4. Luvut 0–1000:  
Kymmenjärjestelmä, lukujen 
suuruusvertailu, tuhatruu-
dukko 
Alakategoria A. 
Jakso 5. Mittaaminen 

Ohjelmointia. Kertausta: 
Yhteen-, vähennys- kerto- ja 
jakolasku 
 

 

Alakategoria A. 
Jakso 6. Ohjelmointia 

 

 

Tutkimuksen analyysin kannalta oli olennaista jäsentää millaisen jatkumon op-

pikirjojen jaksojen sisällöt muodostavat kertolaskun käsitteen rakentumisen kan-

nalta (ks. taulukko 2–3.) Taulukossa 3 on tummennettuna Kymppi -oppimateri-

aalin kertolaskun käsitteen rakentumista käsittelevät jaksot. Jaksot on esitelty ja 

ne kuuluvat tutkimusaineistoon. Taulukkoa 3 luetaan ylhäältä alas ja vasem-

malta oikealle. 
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Taulukko 3 

Kymppi -oppimateriaali: Tutkimusaineisto ja kertolasku opetuksen nivelvaiheessa  

Kymppi 2 Syksy oppilaan 
kirja ja opettajan opas, 
2.lk:n syksy 

Kymppi 2 Kevät oppilaan 
kirja ja opettajan opas, 
2.lk:n kevät 

Kymppi 3 Syksy oppilaan 
kirja ja opettajan opas, 
3.lk:n syksy 

Jakso 1. Yhteen- ja vähen-
nyslaskua luvuilla 0–100: 
lukumäärän, lukusanan ja 
numeromerkinnän kertaa-
minen, lukutajun ja yhteen- 
ja vähennyslaskutaitojen 
kehittäminen päässälas-
kuna kaksinumeroisina lu-
kuina 
Jakso 2. Kertotaulut 1–5 ja 
10: Yhteenlaskun ja kerto-
laskun välisen yhteyden 
ymmärtäminen, kertolas-
kun kuvamallin ja symbo-
limerkinnän yhteyden ym-
märtäminen ja laskun te-
keminen kuvasta, jako-
lasku, murtoluku 

Jakso 1. Yhteen- ja vähen-
nyslaskua luvuilla 0–100 

Alakategoria A. 
Jakso 1. Yhteen- ja vähennys-
laskua luvuilla 0–1000: ker-
tausta: lukujen lisääminen ja 
vähentäminen kymmenylityk-
sissä, 10-järj., 100 ylitys, yh-
teen- ja vähennysallekkainlas-
kualgoritmit  
Jakso 2. Kertolaskua: Ker-
tolaskun käsite, kerrataan 
kertotaulut 1–5 ja 10. Opi-
taan kertotaulut 6–9. Vaih-
dannaisuus, laskujärjestys-
sopimus yhdistetyissä las-
kutoim., kerto- ja jakolas-
kun yhteys, sisältö- ja osi-
tusjako, jakotaulujen 2-10 
oppiminen kertotauluja 
apuna käyttäen 
Jakso 3. Jakolaskua 

Jakso 2. Kymmenjärjes-
telmä luvut 0–1000 
Jakso 3. Mittaaminen 
Jakso 4. Kerto- ja jakolas-
kua: Tehdään kertolaskuja, 
kertolaskun vaihdannai-
suus ja liitännäisyys  
Alakategoria A. Ositusjako, si-
sältöjako, puolet ja kaksinker-
tainen määrä 
Alakategoria A. 
Kohti koodausta 
Alakategoria A. Kertausta: 
Kerrataan yhteen- ja vähen-
nyslaskua, kerrataan kertolas-
kuja ja kellonaikoja 

Jakso 3. Tutustutaan jako-
laskuun 

 

Jakso 4. Geometriaa 
4.Geometriaa Tutustutaan koodaukseen 

Kohti koodausta 
Kerrataan 

Kerrataan yhteen- ja vähen-
nyslaskua sekä kerto- ja ja-
kolaskua 

 

Oppikirjojen etenemisen havainnollistamisen lisäksi taulukot 2 ja 3 tukevat toi-

sen tutkimuskysymykseni pohjalta muodostuneen alakategorian A Kertolasku-

tehtävien luonteen muuttuminen opetuksen nivelvaiheessa, analyysia. Alakate-

goria A ja siihen liittyvät oppikirjojen jaksot on kursivoitu (ks. taulukko 2–3) ha-

vainnollistamaan opetuksen nivelvaiheen jaksoja. 

5.3.2 Aineiston analyysin eteneminen: teema-alueiden nimeäminen 

Seuraavassa aineiston analyysivaiheessa tutkimusaineisto abstrahoitiin eli olen-

nainen tieto erotettiin aineistosta (Metsämuuronen, 2008, 48). Sisällönanalyysin 

menetelmän mukaisesti pilkoin aineistoa osiin ja nostin oppikirjojen kertolaskun 

rakentumiseen liittyvistä tehtävistä, harjoituksista ja ohjeistuksista esiin  
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yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Alakategorioiden merkityssisällöt siis abstra-

hoitiin induktiivisesti. Alakategorioiden merkityssisällöistä muodostin sisältö-

alueita ja sisältöalueista edelleen teema-alueita. Teema-alueet muodostuivat siis 

havaitsemalla säännönmukaisuuksia aineistosta. Kuten alakategoriat 1–5 myös 

sisältöalueet ja teema-alueet nimettiin kokonaisilla käsitteillä ja nimeämistä oh-

jasi teoriaohjaava menetelmä.  

Seuraavaksi esitellään ensimmäisen tutkimuskysymyksen, ”Millä tavoin op-

pikirjat tukevat kertolaskun käsitteen rakentumista?”, alakategorioiden 1–5 perus-

teella muodostuneet sisältöalueet ja teema-alueet. Tämän jälkeen esitellään toisen 

tutkimuksenkysymyksen: ”Millä tavoin kertolaskua koskevien tehtävien luonne 

muuttuu opetuksen nivelvaiheessa, toiselta kolmannelle luokalle?”, alakategorian A 

perusteella muodostuneet sisältöalueet ja teema-alueet. Ensin avataan Milli -op-

pimateriaalin analyysi ja sitten Kymppi -oppimateriaalin. 

 

Milli -oppilaan kirjojen analyysi 

Alakategorioiden merkityssisältöjen perusteella muodostin Milli -sarjan oppi-

laan kirjojen sisältöalueita kuvaavat teema-alueet (ks. taulukko 4.) Taulukkoon 4 

on avattu yksi esimerkki Milli 3A -oppilaan kirjan analyysivaiheesta. Valitsin 

taulukon 4 esimerkiksi Milli 3A -oppilaan kirjan jakson 2 Kertolaskua ensimmäi-

sen luvun, koska se havainnollistaa hyvin esimerkillään kunkin jakson aloitus-

aukeamaa ja luvun opetusruutua. Liitteisiin (ks. liitteet 1–3) on lisätty kaikkien 

kolmen Milli-sarjan oppilaan kirjojen (Milli 2A, Milli 2B ja Milli 3A) analyysit 

alakategorioiden merkityssisällöistä. Analyysit on lisätty liitteisiin taulukon 4 lu-

ettavuuden vuoksi. Taulukkoa 4 luetaan ylhäältä alas. 
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Taulukko 4 

Esimerkki Milli-sarjan oppilaan kirjojen analyysin muodostumisesta 

Yläkategoria 1: Kertolaskun käsitteen rakentuminen 
Alakategoria 1 
Jakson aloitus-
aukeama 

Alakategoria 2 
Luku ja ope-
tusruutu 
 

Alakatego-
ria 3 Kerto-
taulujen 
opetusjär-
jestys 

Alakategoria 4 
Oppilaan kirjan 
tehtävät 
 

Alakategoria 5 
Oppilaan kir-
jan työtavat ja 
välineet 
 

Milli 3A oppi-
laan kirja 
(syksy) 
Jakso 2. Kerto-
laskua (64–109) 
Kuva ja tavoit-
teet: Kerrataan 
2–5 ja 10 kerto-
taulut, laskujär-
jestyssopimus, 
Omat tavoitteet 
(64–65) 

Luku 15 Ker-
tolaskun kä-
site (66–69) 
Kertolaskun 
käsite ”tulon 
tekijät”, sym-
bolit, numero-
merkit, lasku 
kirjoitettu sa-
nallisesti. 

Opitaan lu-
kujen 6–9 
kertotaulut 

Yhteenlaskusta 
kertolaskuun, las-
kuissa vähemmän 
tukea numeroin, 
enemmän kuvilla, 
päättelyteht., sa-
nallisia, kuviontul-
kintaa, vihjeteht., 
tehdään itse kerto-
laskuja kuvan 
avulla. (7kpl) 

Laskeminen, 
kynätyösk., 
päätteleminen, 
tutkiminen, 
piirtäminen 
 
Opetusrahat 

Alakategorioista 1–5 muodostuneet sisältöalueet Milli oppilaan kirjoissa: 
1.Jakson aloi-
tusaukeama: 
Aika 
Virittäytymi-
nen 
Tarinallisuus 
Tavoitteet ja si-
sällöt 
Keskustelu ja 
vuorovaikutus 
Käsitteen ym-
märtäminen 
Yhteys oppi-
laan arkeen 
Arviointi 
Havainnointi ja 
tutkiminen 

2.Luku ja ope-
tusruutu 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Teorialähtöinen 
 

3.Kertotaulu-
jen opetusjär-
jestys 
Kuvallinen 
Symbolinen 
ei ulkoa oppi-
mista/pyritään 
oppimaan ul-
koa 
 

4.Oppilaan kir-
jan tehtävät 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Toiminnallinen 
Ajattelun- ja 
ongelmanrat-
kaisutaidot 
Päättelytaidot 
Yhteys arkeen 
Kielentäminen 
Eriyttäminen 

5.Oppilaan kir-
jan työtavat ja 
välineet 
Mekaaninen 
laskeminen 
Toiminnallinen 
Välineiden 
käyttö 
Ajattelun- ja 
ongelmanrat-
kaisutaidot 
Päättelyä 
Yhteys arkeen 
Kielentäminen 
Eriyttäminen 

Sisältöalueista muodostuneet teema-alueet: 
Milli oppilaan kirjojen tehtävätyypit: 
1.Kuvallinen ja symbolinen esitystapa 2.Verbaalinen, toiminnallinen esitystapa  
3.Päättely-, ongelmanratkaisutaitoja ja kielentämistä tukevat tehtävät 
Milli oppilaan kirjojen tehtävätyyppien opetustavat: 
1.Määritelmälähtöinen  
2.Realistinen  
3.Ongelmalähtöinen 

 

Aineistolähtöinen analyysi toteutui induktiivisesti. Hirsjärven ym. (2003, 246) 

mukaan induktiivinen tutkimusote tarkoittaa sitä, että aineiston analyysi päätyy 
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yksittäisistä havainnoista yleisiin merkityksiin. Tein tutkimukseni aineistosta yk-

sittäisiä, kertolaskun rakentumiseen liittyviä havaintoja ja loin niistä yleisiä mer-

kityksiä. Yleisten merkitysten eli sisältö- ja teema-alueiden muodostumista tukee 

teoriaohjaava menetelmä.  

Milli-sarjan oppilaan kirjojen tehtävien analyysin perusteella alakategorioi-

den sisältöalueet ovat: Aika, virittäytyminen, tarinallisuus, tavoitteet ja sisällöt, kes-

kustelu ja vuorovaikutus, käsitteen ymmärtäminen, yhteys oppilaan arkeen, arviointi, 

havainnointi ja tutkiminen, kuvallinen, symbolinen, teorialähtöinen, ei ulkoa oppimista 

ja pyritään oppimaan ulkoa, toiminnallinen, ajattelun- ja ongelmanratkaisutaidot, päät-

telytaidot, kielentäminen, eriyttäminen, mekaaninen laskeminen ja välineiden käyttö. Si-

sältöalueista muodostuivat seuraavat teema-alueet: Oppilaan kirjojen tehtävätyypit 

ja oppilaan kirjojen tehtävätyyppien opetustavat. Oppilaan kirjojen tehtävätyyppejä 

ovat: 1. Kuvallinen ja symbolinen esitystapa, 2. Verbaalinen, toiminnallinen esitystapa 

ja 3. Päättely-, ongelmanratkaisutaitoja ja kielentämistä tukevat tehtävät. Sisältöaluei-

den perusteella muodostui teema-alue: Oppilaan kirjojen tehtävätyyppien opettami-

sen tavat. Opettamisen tapoja ovat: 1. Määritelmälähtöinen, 2. Realistinen ja 3. On-

gelmalähtöinen -opetustapa. (ks. liitteet 1–3, joissa oppilaan kirjojen analyysit on 

esitetty.) 

Alakategorioista muodostuneita sisältöalueita ja teema-alueita (ks. tau-

lukko 4) tuki Ahlin ja Heleniuksen (2021, 2) sekä Perkkilän ym. (2018, 349–350) 

esittämä Brunerin (1966) tiedon jäsentämisen malli matemaattisten käsitteiden 

rakentumisesta. Brunerin (1966) mallin mukaan lapsen matemaattisten käsittei-

den rakentuminen tapahtuu toiminnallisen, ikonisen (kuvallisen) ja symbolisen 

tason kautta. Toiminnallisella tasolla tarkoitetaan opetuksen monikanavaisuutta 

ja moniaistisuutta. Oppimista tapahtuu kinesteettisesti (liikkuen, toimien ja leik-

kien), taktiilisesti (konkreettisia välineitä käyttämällä, tuntoaistin kautta ja kehol-

lisesti), visuaalisesti (havainnoiden, tarkkaillen ja lukien) ja auditiivisesti (kuun-

nellen.) Ikonisella tasolla syvennytään toiminnallisella tasolla muodostuneisiin 

mielikuviin ja mallinnetaan niitä esimerkiksi piirtäen, kirjoittaen ja puhuen ja 

edelleen jatkaen harjoittelua toiminnallisesti välineillä. Siirryttäessä symboliselle 

tasolle harjoitteluun otetaan mukaan matematiikan kieli ja syvennetään käsitteen 

rakentumista ja ymmärrystä.  
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Milli-sarjan oppilaan kirjojen jokaisessa luvussa on kuvallisia ja symbolisia teh-

tävätyyppejä. Näiden tehtävätyyppien opetustavat ovat pääsääntöisesti määri-

telmälähtöisiä. Määritelmälähtöisyydellä voidaan tarkoittaa Perkkilän ym. (2018, 

352, 354) mukaan esimerkiksi oppikirjojen tapaa opettaa uusi käsite ja tapaa har-

joituttaa oppilaiden mekaanista laskemista toistaen. Milli-sarjan oppilaan kirjo-

jen opetusruudut ovat hyvä esimerkki määritelmälähtöisestä opetustavasta. Ne 

perustuvat kertolaskun käsitteen teorian opettamiseen. Kuvallinen ja symboli-

nen esitystapa tarkoittavat tehtäviä, joissa opetetaan käsitteen teoriaa ja mekaa-

nisia perustehtäviä. Kuvio 1 havainnollistaa Milli oppilaan kirjojen määritelmä-

lähtöistä opettamisen tapaa ja antaa esimerkin millaisia kuvallisia ja symbolisia 

tehtäviä oppilaan kirjoissa on. 

 

Kuvio 1 

Milli 2A oppilaan kirja (2021, 146), opetusruutu, yhteenlaskusta kertolaskuun-tehtävä 

 
 

Kuviossa 1 tehtävän 1 yläpuolella on opetusruutu. Sen avulla opetetaan teoria 

yhteenlaskun ja kertolaskun välillä. Omenoita sisältävät pussit on esitetty kuval-

lisesti ja symbolisesti numeromerkein. Lisäksi laskutoimitus on kirjoitettu sanal-

lisesti. Tehtävässä 1 oppilas yhdistää kuvan mukaisen lukumäärän omenoita sitä 
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vastaavan numerosymbolin kanssa. Tehtävänä on kirjoittaa omenapussin ylä-

puolelle kuvan osoittaman lukumäärä numeromerkillä lähes mekaanisesti tois-

taen. Tämän avulla havainnollistetaan toistetun yhteenlaskun muodostamista, 

joka laaditaan omenapussien alle. Kertomerkin sijaan käytetään luonnollisen kie-

len termiä ”kertaa.” Oppilaan ajattelua voisi tukea, jos hän saisi kirjoittaa itse 

luonnollisella kielellä myös laskutoimituksen vastauksen ”omenaa”, mutta myös 

valmiiksi kirjoitettu vastaus tukee ymmärrystä siitä, mitä lasketaan. 

Milli-sarjan oppilaan kirjojen jokaisessa luvussa on toiminnallisia ja verbaa-

lisia tehtäviä. Toiminnalliset tehtävät sisältävät parityöskentelyä kuten erilaisia 

kertolaskun rakentumiseen liittyviä paripelejä, matematiikan kielentämistä ja vä-

lineiden käyttöä. Oppilaan kirjat sisältävät ”Selitä parille” -tehtäviä, joissa tulee 

kertoa eri tavoin parille, miten on ratkaissut tehtävän. Tehtävissä tuetaan erilais-

ten ajattelustrategioiden käyttämistä esimerkiksi siten, että oppilaan tulee selittää 

parille miten tehtävissä olevat laskut voivat auttaa toistensa ratkaisemisessa. Vä-

lineiden käyttö on monipuolista ja tavoitteellista. Esimerkiksi oppilaan kirjan jak-

son 3 Kerto- ja jakolaskua aloitusaukeamassa oppilaan yhtenä tavoitteena on: 

”Käytän välineitä ja kuvia apuna tehtäviä ratkoessani.” Oppilaan kirjojen tehtävissä 

käytettäviä välineitä ovat: kynät, värikynät, nopat, numerokortit, laskutoimitus-

merkkikortit, opetusrahat ja kymmenjärjestelmävälineet. Kuvio 2 havainnollis-

taa Milli-sarjan oppilaan kirjojen tehtävätyyppien verbaalista ja toiminnallista 

esitystapaa ja realistista opettamisen tapaa. 
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Kuvio 2 

Milli 2B oppilaan kirja (2021, 87), kertolaskun ajattelustrategiat-tehtäviä 

 
 

Oppilaan kirjoissa erityisesti soveltavat tehtävät noudattavat verbaalista ja toi-

minnallista esitystapaa. Kuvion 2 tehtävässä 3 harjoitellaan kertolaskun ajattelu-

strategioita piirtämällä apukuvioita. Apukuvioiden piirtäminen on opittu saman 

luvun alussa opetusruudun ja ensimmäisten tehtävien avulla. Tehtävässä 3 har-

joitellaan siis edellä opittua. Apukuvion hyödyntäminen tehtävissä vastaa Lam-

pisen (2008, 3) ns. munakennomallia, jossa kertolaskun käsitteen ymmärtämistä 

voidaan harjoitella toimintavälineillä ja piirtämällä. Myös Milli 2B -oppimateri-

aalissa hyödynnetään apukuvioiden lisäksi munakennoja ja esimerkiksi pieniä 

esineitä. Niiden avulla kertolaskua rakennetaan konkreettisesti harjoittelemalla 

myös lähilaskuja kuten vähennyslaskua. Lampisen (2008, 3) mukaan oppilaan 

itse piirtämät apukuviot (ruutumalli) ja itse käyttämät toimintavälineet, kuten 

munakenno ja pienet esineet kertolaskun rakentumisessa, tukevat parhaiten 

päättelytaidon kehittymistä.  

Kuvion 2 tehtävässä 4 harjoitellaan lisää erilaisia kertolaskun ajattelustrate-

gioita. Keskellä olevassa tehtävässä hyödynnetään apuna kehollisuutta siten, että 

oppilas saa luetella sormien avulla neljän kertotaulun tuloja ja merkitä ne sitten 

sormien osoittamille paikoille kirjaan.  
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Milli-sarjan oppilaan kirjojen jokaisessa luvussa on myös päättely-, ongelmanrat-

kaisutaitoja ja kielentämistä tukevia tehtäviä. Nämä tehtävätyypit edustavat on-

gelmalähtöistä opettamisen tapaa. Kuvio 3 havainnollistaa päättely- ja ongelma-

ratkaisutaitoja kehittäviä tehtäviä Milli-sarjan oppilaan kirjoissa. 

 

Kuvio 3 

Milli 2A oppilaan kirja (2021, 165), kombinatoriikkaa harjoittava tehtävä 

 
 

Kuvion 3 tehtävässä 9 on ratkaistava kuvien ja ohjeen avulla, kuinka monta eri-

laista salaattia (kahdesta salaatista, neljälle eri lautaselle) voi tehdä, kun kuhun-

kin salaattiin kuuluu yksi täyte. Siinä harjoitellaan eri järjestysten eli permutaati-

oiden muodostamista. Kombinatoriikka-tehtävissä tehdään peräkkäisiä valintoja 

laskemalla yhteen ja rakentamalla yhteyttä kertolaskuun. Yhteenlaskettava tois-

tuu useamman kerran ja ”Kuinka monta” -kysymys ohjaa esittämään toistuva 

yhteenlasku ilmausta ”kertaa” käyttäen. Tehtävä tukee ajattelustrategioiden ke-

hittymistä. 

Milli-sarjan oppilaan kirjat sisältävät myös matematiikan kielentämistä har-

joittavia tehtäviä. Kuvio 4 havainnollistaa kielentämiseen liittyviä tehtäviä oppi-

laan kirjoissa.  
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Kuvio 4 

Milli 2A oppilaan kirja (2021, 176), kertolaskun vaihdannaisuus, matematiikan kielen-

täminen 

 
 

Kuvion 4 tehtävässä 9, tulee laatia kuvasta kertolasku ja tutkia niitä. Tämän jäl-

keen tehtävänä on selittää parille, mitä samaa ja mitä eroa laskuissa on. Tehtävä 

harjoittaa myös vaihdannaisuuden lain ymmärtämistä, koska siinä tulee kertoa 

parille mitä eroa ja mitä samaa palikoiden määrällä laskutoimituksissa on kerto-

laskun tulon kannalta. Tehtävä tukee vaihdannaisuuden lain ymmärtämistä 

myös siten, että tulontekijöiden sijainnilla kertolaskussa on merkitystä.  

Tallin (2013, 94) mukaan oppilaat ovat varsin nopeasti tietoisia siitä, että 

vaihdantalaissa tulontekijöiden paikkaa voidaan vaihtaa. Kertolaskun vaihdan-

naisuus tulisi opettaa myös siten että tulontekijöiden paikoilla on laskutoimituk-

sen vastauksen kannalta merkitystä.  Joutsenlahden ja Tossavaisen (2018, 419) 

mukaan oppilaille on useimmiten luontevampaa toimia matematiikan symboli-

kielen lisäksi myös luonnollisella kielellä. Milli -oppilaan kirjojen kielentämistä 

tukevat tehtävät tarjoavat mahdollisuuden käyttää luonnollista kieltä symboli-

sen lisäksi. 

Ahlin ja Heleniuksen (2021, 2) sekä Perkkilän ym. (2018, 349–350) esittämän 

Brunerin (1966) tiedon jäsentämisen mallin mukaan kaikki kolme tiedon jäsentä-

misen tasoa (toiminnallinen, ikoninen, symbolinen) tulisi nähdä toimivan rin-

nakkaisina ja jopa samanaikaisina oppimisprosesseissa. Milli -oppilaan kirjojen 

analyysin perusteella voidaan sanoa, että nämä kaikki kolme tiedon jäsentämisen 
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tasoa vuorottelevat oppilaan kirjojen tehtävissä siten, että tehtävissä painottuvat 

ikoninen (kuvallinen) ja symbolinen taso toiminnallista tasoa enemmän. 

 

Milli -opettajan oppaiden analyysi 

Milli-sarjan opettajan oppaiden alakategorioiden perusteella muodostuneet si-

sältöalueet ovat: Aika, virittäytyminen, tarinallisuus, tavoitteet ja sisällöt, keskustelu 

ja vuorovaikutus, käsitteen ymmärtäminen, havainnointi ja tutkiminen, ajattelun- ja on-

gelmanratkaisutaidot, yhteys oppilaan arkeen, toiminnallisuus ja välineet, eriyttäminen 

ja arviointi. (ks. taulukko 5, jossa esimerkki opettajan oppaan analyysistä on esi-

tetty.) 

Alasuutarin (2011, 39–41) mukaan laadullinen analyysi koostuu havainto-

jen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistäminen 

tarkoittaa aineiston tarkastelua tietystä teoreettismetodologisesta näkökulmasta. 

Havaintojen pelkistämisen lisäksi niitä yhdistetään havaintoyksiköiksi, mikä tar-

koittaa sitä, että aineistossa ajatellaan olevan samaan asiaan tai ilmiöön liittyviä 

esimerkkejä tai näytteitä. Näiden perusteella pyritään muodostamaan säännön-

mukaisuuksia. Milli-sarjan opettajan oppaista tehtyjen havaintojen ja oivallusten 

perusteella pyrin muodostamaan laajempaa ymmärrystä kertolaskun käsitteestä 

ja sen rakentumisesta oppikirjoissa. Taulukkoon 5 on kuvattu Milli-sarjan opet-

tajan oppaiden analyysi ja siihen on avattu yksi esimerkki Milli 2A opettajan op-

paasta.  
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Taulukko 5 

Esimerkki Milli-sarjan opettajan oppaiden analyysin muodostumisesta 

Yläkategoria 1: Kertolaskun käsitteen rakentuminen 
Alakategoria 1 
Jakson aloitus-
aukeama 

Alakategoria 2 
Luku ja ope-
tusruutu 

Alakategoria 
3 Kertotau-
lujen ope-
tusjärjestys 

Alakategoria 4 
Opettajan op-
paan tehtävät 

Alakategoria 5 
Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 

Milli 2A opetta-
jan opas (syksy) 
Jakso 4 Kertolas-
kua 
45min oppitunti, 
Tarina, kuva, ta-
voitteet, keskus-
telu, arviointi, 
yhteiset tehtävät, 
yhdistäminen 
oppilaiden ar-
keen, integrointi 
ympäristöoppiin 
(100–101) 

Luku 33 Yh-
teenlaskusta 
kertolaskuun 
(102–103) 
Opetusruutu 
(kuvallinen, 
symbolinen), 
opetetaan vä-
lineiden 
avulla 

Opitaan 2:n, 
5:n ja 10:n 
kertotaulut 

Virittäytymi-
nen: laskuta-
rina pariteht., 
päässälaskut, 
ryhmäteht., 
pulmateht., 
päättelyteht., 
vihjeteht. 

Toiminnallisuus, 
pari- ja ryhmäteht., 
päätteleminen, kuun-
teleminen, ajattelun 
taidot ja ongelman-
ratkaisu 
 
palikat, värikynät, 
numerokortit, kynä ja 
paperia, pieniä esi-
neitä 

Alakategorioista 1–5 muodostuneet sisältöalueet Milli opettajan oppaissa: 
1 Jakson aloitus-
aukema 

2 Luku ja 
opetusruutu 

3 Kertotaulu-
jen opetusjär-
jestys 

4 Opettajan 
oppaan tehtä-
vät 

5 Opettajan työtavat 

Aika 
Virittäytyminen 
Tarinallisuus 
Tavoitteet ja si-
sällöt 
Keskustelu ja 
vuorovaikutus 
Käsitteen ym-
märtäminen 
Havainnointi ja 
tutkiminen 
Yhteys oppilai-
den arkeen 
Arviointi 
Eriyttäminen 

Aika 
Virittäytymi-
nen 
Tarinallisuus 
Toiminnalli-
suus 
Keskustelu ja 
vuorovaiku-
tus 
Käsitteen ym-
märtäminen 
Havainnointi 
ja tutkiminen 
Eriyttäminen 

Opitaan 2:n, 
5:n ja 10:n 
kertotaulut 
(kannustetaan 
oppimaan ul-
koa) 

Virittäytymi-
nen 
Tarinallisuus 
Toiminnalli-
suus ja väli-
neet 
Keskustelu ja 
vuorovaiku-
tus 
Käsitteen ym-
märtäminen 
Ajattelun- ja 
ongelmanrat-
kaisutaidot 
Arviointi 
Liikunta 
Eriyttäminen 

Toiminnallisuus ja 
välineet 
Keskustelu ja vuoro-
vaikutus 
Ajattelun- ja ongel-
manratkaisutaidot 
Arviointi 
Eriyttäminen 

Sisältöalueista muodostuneet teema-alueet: 
Milli opettajan oppaiden kertolaskun rakentumista tukevat pedagogiset toimintatavat: 
1.Aikaa oppia 
2.Toiminnallisuus 
3.Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat 
4.Yhteys arkeen 
 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) mukaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja 

induktiivisen tutkimusotteen avulla aineisto voidaan järjestää mahdollisimman 
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tiiviiseen ja selkeään muotoon. Kuten oppilaan kirjojen analyysissa, muodostin 

alakategorioiden merkityssisällöistä sisältöalueita ja teema-alueita. Milli-sarjan 

opettajan oppaiden sisältöalueista muodostui teema-alueet, jotka kuvaavat opet-

tajan oppaiden kertolaskun rakentumista tukevia pedagogisia toimintatapoja. 

Nämä pedagogiset toimintatavat ovat: 1. Aikaa oppia, 2. Toiminnallisuus, 3. Erilaiset 

ongelmanratkaisustrategiat ja 4. Yhteys arkeen. (ks. taulukko 5.) Teema-alueet nou-

sivat vahvasti esiin, koska jokainen Milli-sarjan opettajan oppaitten jokainen 

luku korosti näitä kaikkia pedagogisia toimintatapoja harjoituksissaan ja ohjeis-

tuksissaan. 

Milli -oppikirjasarjan opettajan opas ja oppilaan kirja on tarkoitettu käytet-

täväksi yhdessä. Tämä on huomioitu tutkimuksen analyysissa. Pedagogisista toi-

mintatavoista voisi käyttää myös käsitettä opetustapa tai menetelmät. Käsitteeksi 

on valittu pedagogiset toimintatavat, koska käsitteenä pedagogiset toimintatavat 

kuvaavat opetustapojen lisäksi myös toimintatapoja, jotka sisältävät opettajan 

ohjausta ja tukea. Pedagogiset toimintatavat on käsitteenä joustavampi kuin pe-

dagogiset menetelmät. Taulukossa 6 on esitetty analyysin tutkimustulokset yh-

distäen Milli -oppimateriaalin oppilaan kirjojen ja opettajan oppaiden analyysien 

tulokset. Keskellä oleva nuoli kuvaa opettajan oppaiden pedagogisten toiminta-

tapojen ja oppilaan kirjojen opetustapojen välistä vuorovaikutusta. 

 

Taulukko 6 

Tutkimustulokset: Kertolaskun käsitteen rakentuminen Milli-oppikirjasarjassa 

Oppilaan kirjojen opetustavat: 
Määritelmälähtöinen  Realistinen Ongelmalähtöinen 

Oppilaan kirjojen tehtävätyypit: 
Kuvallinen ja symbolinen 
esitystapa 

Verbaalinen, toiminnallinen 
esitystapa 

Päättelyä, ongelmanratkai-
sua ja kielentämistä tukevat 
tehtävät 

 

 

 
 

Opettajan oppaiden pedagogiset toimintatavat: 
Realistinen Ongelmalähtöinen 

Aikaa 
oppia 

Toiminnallisuus Erilaiset ongelmanratkaisustrate-
giat 

Yhteys oppilaan 
arkeen 
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Analyysin (ks. taulukko 5, jossa esimerkki opettajan oppaan analyysistä on esi-

tetty) mukaan Milli-sarjan opettajan oppaiden pedagogiset toimintatavat ovat 

monikanavaisia ja joustavia. Lisäksi ne tarjoavat realistisia ja ongelmalähtöisiä 

toimintatapoja ja tehtäviä. Opetuksen monikanavaisuus luo mahdollisuudet ker-

tolaskun käsitteen ymmärtämiselle. Opetuksen monikanavaisuus tasa-arvoistaa 

opetusta, koska se tarjoaa monipuolisia ja yksilöllisiä tapoja oppia ja rakentaa 

ymmärrystä kertolaskun käsitteen rakentumisesta.  

Milli-sarjan opettajan oppaiden pedagogiset toimintatavat muodostuivat 

teema-alueiksi alakategorioiden sisältöalueille. Tutkimukseni perusteella kerto-

laskun rakentumista tukevat pedagogiset toimintatavat ovat: Aikaa oppia, toiminnal-

lisuus, erilaiset ongelmanratkaisustrategiat ja yhteys oppilaan arkeen (ks. taulukko 6.) 

Aikaa oppia kuvaa oppilaan mahdollisuutta oppia kertolaskun käsite aiemmin 

opitun matemaattisen tiedon avulla. Kertolaskun käsitteeseen johdatellaan rau-

hassa aikaa käyttäen ja muodostamalla yhteys yhteenlaskuun. Kuvaus aikaa op-

pia tarkoittaa myös jakson aloitusaukeaman käsittelyyn varattua 45 minuutin op-

pituntia, joka antaa tarpeeksi aikaa kertolaskun käsitteeseen tutustumiselle ja 

ymmärtämiselle. Milli-sarjan opettajan oppaiden ohjeiden mukaan uuteen aihee-

seen johdatellaan virittäytymisen avulla. Virittäytymisen avulla oppilaiden huo-

mio ja motivaatio kiinnitetään opittavan aiheen kannalta keskeisiin asioihin ja 

käsitteisiin, tunnin tavoitteisiin ja sisältöön. Tässä painottuu myös ongelmaläh-

töinen oppiminen. Pedagogisina toimintatapoina opettajan oppaat kannustavat 

ennen kaikkea toiminnalliseen oppimiseen, kuten välineiden käyttöön, pelaami-

seen ja oppimiseen yhdessä leikkien, liikkuen ja liikunnallisten harjoitusten 

avulla ja kokemuksellisuuteen. Kertolaskun symbolinen esitystapa (määritelmä-

lähtöisyys) opetetaan oppilaalle vasta myöhemmin. 

Milli -oppikirjasarjan kertolaskun käsitteen rakentuminen alkaa Milli 2A-

oppikirjassa realistisen ja ongelmalähtöisen opettamisen kautta, koska jakso al-

kaa yhteisellä 45 minuutin oppitunnilla, jonka aikana ei tehdä oppikirjan tehtäviä 

vaan käsitellään aihetta monikanavaisesti ja yhteistoiminnallisesti koko luokan 

kanssa. Vasta tämän jälkeen siirrytään määritelmälähtöiseen opetustapaan, eli 

teorian opiskeluun opetusruudun avulla siirtyen sitten teknisempää suoritta-
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mista harjoittaviin tehtäviin. Niissäkin yhdistyvät kuitenkin useimmiten kuval-

linen, symbolinen ja päättelytaidot. Milli-sarjan oppilaan kirjojen tehtävät eivät 

ole ainoastaan mekaanisia, vaan kehittävät myös päättely- ja ongelmanratkaisu-

taitoja. Oppilaan kirjan kertolaskua koskevien lukujen tehtävät etenevät perus-

tehtävistä soveltaviin tehtäviin, ei ainoastaan lisä- tai sanallisiin tehtäviin.  

Milli-sarjan opettajan oppaiden pedagogisista toimintatavoista nousi esiin 

teema-alue: erilaiset ongelmanratkaisustrategiat. (ks. taulukko 5, jossa analyysi on 

esitetty.) Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat näkyivät tehtävissä, jotka vaativat 

päättelyä, pohdintaa, tutkimista ja matematiikan kielentämistä, erilaisin strate-

gioin, kuten esimerkiksi liikkuen, piirtäen, kuvia havainnoimalla, päässä laskien 

ja erilaisia sanallisia pulmia ratkaistaessa. Tällaiset kertolaskun käsitteen raken-

tumista tukevat tehtävät sisälsivät keskustelua ja vuorovaikutusta niin oppilaan 

ja opettajan välillä kuin oppilaiden kesken. Erilaisia ongelmanratkaisustrategi-

oita ja matematiikan kielentämistä tukevat tehtävät olivat soveltavia ja sisälsivät 

keskustelun ja vuorovaikutuksen lisäksi myös havainnointia (kuvat, ympäristö, 

tila, välineet, suunnat.) Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat tukevat ajattelun tai-

tojen kehittymistä yksilöllisesti. Milli-sarjan opettajan oppaista nousi esiin myös 

kuvaus, yhteys oppilaan arkeen. Opettajan oppaat ohjaavat opettajaa löytämään 

yhteyksiä oppilaan arkeen ja kokemusmaailmaan. Tätä ilmentävät esimerkiksi 

opettajan oppaiden valmiit kysymykset jakson aloituskuvaan liittyen. Niiden 

avulla opettaja voi yhdistää opittua matemaattista aihetta oppilaitten arkeen. Ku-

vaukseen yhteys oppilaan arkeen sisältyy myös matematiikan integrointi muihin 

oppiaineisiin. 

Milli-sarjan oppilaan kirjojen alakategorioiden sisältöalueista muodostu-

neet teema-alueet eli kertolaskun rakentumista tukevat tehtävätyypit ovat kuval-

lista ja symbolista, verbaalista ja toiminnallista sekä päättelyä, ongelmanratkaisua ja 

kielentämistä esitystapaa noudattavat tehtävät. (ks. taulukko 5, jossa analyysi on 

esitetty.) Tehtävätyypit alkavat oppikirjan jakson aloitusaukeamasta ja etenevät 

jokaisen uuden luvun opetusruudun kautta niin sanottuihin perustehtäviin ja 

siitä edelleen soveltaviin, päättelyä ja ongelmanratkaisua vaativiin tehtäviin. Op-

pilaan kirjojen tehtävissä on jokaisen luvun toisella aukeamalla kaksi eri tasoista 

soveltavaa tehtävää, joista oppilas voi valita itselleen sopivan tasoisen tai tehdä 
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molemmat. Lisäksi opettajan opas tarjoaa soveltaviin tehtäviin vihjeen, jonka 

avulla opettaja voi tukea oppilasta lähikehityksen vyöhykkeellä. 

Voidaan todeta, että Milli -oppikirjasarjassa ongelmalähtöinen, realistinen 

ja määritelmälähtöinen tapa opettaa ja oppia joustavat ja ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Huolimatta siitä, että oppilaan kirjojen tavat oppia ovat moni-

puolisia, tehtävistä käytetään kuitenkin termiä opetustapa (ks. taulukko 6.) Op-

pilaan kirjojen tehtävistä ei voida käyttää termiä pedagogiset toimintatavat, ku-

ten opettajan oppaissa. Terminä oppilaan kirjojen opetustavat kuvaa jäsenty-

neemmin sitä, millä tavoin oppilaan kirjan etenevät ns. perustehtävistä sovelta-

viin tehtäviin. Pedagogiset toimintatavat ovat joustavampia ja niiden tarkoitus 

on auttaa oppilasta oppimaan. 

Kokonaisuutena Milli -oppikirjasarjan pedagogiset toimintatavat kertolas-

kun käsitteen rakentumisen tukena ovat kuitenkin joustavia ja niiden voidaan 

todeta muistuttavan Varga-Neményi -menetelmän pedagogisia periaatteita. 

Varga-Neményi -menetelmässä on Lampisen ym. (2018, 14–15) mukaan keskei-

senä pedagogisena periaatteena on luoda oppilaille todellisia kokemuksia mate-

maattisten käsitteiden muodostuksessa. 

 

Kymppi -oppilaan kirjojen analyysi 

Aloitin analyysin Kymppi 2 Syksy oppilaan kirjasta ja etenin johdonmukaisesti 

oppilaan kirja kerrallaan eteenpäin. Tämän jälkeen siirryin analyysissä Kymppi 

-oppimateriaalien opettajan oppaisiin. Taulukkoon 7 on avattu yksi esimerkki 

Kymppi-sarjan oppilaan kirjan alakategorian merkityssisällöstä. Lisäksi taulu-

kossa 7 on merkityssisältöjen perusteella muodostuneet sisältöalueet ja sisältö-

alueista muodostuneet teema-alueet. 
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Taulukko 7 

Esimerkki Kymppi-sarjan oppilaan kirjojen analyysin muodostumisesta 

Yläkategoria 1 Kertolaskun käsitteen rakentuminen 

Alakategoria 2  
Luku ja opetusruutu 

Alakategoria 3 
Kertotaulujen opetusjär-
jestys 

Alakategoria 4  
Oppilaan kirjan 
tehtävät 

Alakategoria 
5 Oppilaan 
kirjan työta-
vat ja välineet 

Kymppi Syksy -kolmannen luokan syksyn oppilaan kirja Jakso 2 Kertolaskua (60–
107) 
Luku 15 Kertolaskun 
käsite (60–63) 
Luvussa ei ole esi-
tetty tavoitteita oppi-
laalle. 
Opetusruutu: Kuvat, 
symbolit ja numero-
merkit kuvaamassa 
laskutoimitusta. Ei 
luonnollista kieltä.  

Jakso 2:  
Luvut 16–18: aiemmin 
opitut kertotaulut kerra-
taan 
Luku 20 Kuuden kerto-
taulu 
Luku 22 Seitsemän kerto-
taulu 
Luku 24 Kahdeksan kerto-
taulu 
Luku 26 Yhdeksän kerto-
taulu 

Luku 15: Yhteen-
laskun ja kertolas-
kun välinen yh-
teys, kertolaskun 
merkitseminen ku-
vasta ja yhteenlas-
kusta, palkkimalli. 
Perustehtävistä 
päättelytehtäviin. 
(7kpl) 
 

Luku 15: 
Kynätyösken-
tely 

Alakategorioista 2–5 muodostuneet sisältöalueet Kymppi oppilaan kirjoissa: 
2.Luku ja opetus-
ruutu 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Teorialähtöinen 

3.Kertotaulujen opetus-
järjestys 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Ulkoa oppiminen 

4. Oppilaan kirjan 
tehtävät 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Soveltava 
Eriyttäminen 

5.Oppilaan 
kirjan työta-
vat ja välineet 
Mekaaninen 
laskeminen 
Päättely 
Ajattelun- ja 
ongelmanrat-
kaisuntaidot 
Eriyttäminen 

Sisältöalueista muodostuneet teema-alueet: 
Tehtävätyypit: 
1.Kuvallinen ja symbolinen esitystapa 
2.Päättely- ja ongelmanratkaisutaitoa tukevat tehtävät 
Kymppi oppilaan kirjojen tehtävätyyppien opetustavat: 
1.Määritelmälähtöinen 

 

Kymppi-sarjan oppilaan kirjojen alakategorioista muodostui seuraavat sisältö-

alueet: Kuvallinen, symbolinen, teorialähtöinen, soveltava, eriyttäminen, mekaaninen 

laskeminen, päättely, ajattelun- ja ongelmanratkaisutaidot ja eriyttäminen. (ks. liite 4, 

jossa analyysi on esitetty.) Sisältöalueiden perusteella muodostin teema-alueita 

Kymppi -oppilaan kirjojen tehtävätyypeistä (ks. taulukko 7.) Tehtävätyypit voi-

tiin jakaa kahteen osaan: 1. Kuvallista ja symbolista esitystapaa noudattaviin tehtäviin 
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ja 2. Päättely- ja ongelmanratkaisutaitoa tukeviin tehtäviin. Näiden kahden tehtävä-

tyypin opettamisen tavat noudattavat oppilaan kirjoissa määritelmälähtöistä tapaa 

opettaa kertolaskun käsitettä.  

Abstrahoinnin avulla tutkimuksesta muodostetut johtopäätökset järjestet-

tiin siis yleisemmälle ja teoreettisemmalle tasolle. Kuten Milli-oppimateriaalin 

analyysissa, sisältö- ja teema-alueiden muodostumista tuki teoriaohjaava mene-

telmä. Tuomen ja Sarajärven (2003, 116) mukaan sisällönanalyysissä teoreettiset 

käsitteet luodaan aineistosta ja teoriaohjaavassa menetelmässä ne tuodaan val-

miina. Taustateoria tukee aineistosta nousevia kertolaskun käsitteeseen liittyviä 

asioita ja ilmiöitä. Tutkimuksessa teema-alueiden muodostumista tuki Brunerin 

(1966) tiedon jäsentämisen malli, jonka mukaan kaikki kolme tiedon jäsentämi-

sen tasoa (toiminnallinen, ikoninen, symbolinen) tulisi nähdä toimivan rinnak-

kaisina ja jopa samanaikaisina oppimisprosesseissa. 

Toisen luokan Kymppi 2 Syksy -oppilaan kirjassa kertolasku esitellään en-

simmäisen kerran jaksossa 2 Kertotaulut 1–5 ja 10, luvussa 15 Tutustutaan kerto-

laskuun. Kuvio 5 havainnollistaa millaisia Kymppi-sarjan oppilaan kirjojen ope-

tusruudut ja kuvallista ja symbolista esitystapaa noudattavat tehtävätyypit ovat.  

Kertolasku esitetään opetusruudun avulla ja muodostamalla yhteys yhteenlas-

kuun.  

 

Kuvio 5 

Kymppi 2 Syksy oppilaan kirja (2021, 60), opetusruutu ja tehtävä 1 
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Kuvion 5 opetusruudun sisältö on määritelmälähtöinen. Siinä esitetään yhteen-

laskun ja kertolaskun välinen yhteys lukumäärän, lukusanojen ja numerosymbo-

lien avulla. Kirjoitettu teksti tukee opetusruudun ymmärrettävyyttä. Kuvion 5 

tehtävässä 1 tehdään yhteen- ja vähennyslaskut kuvassa olevien noppien silmä-

lukujen avulla. Tehtävissä ei käytetä luonnollista kieltä, mikä voi hankaloittaa 

oppilaitten ymmärrystä siitä, mikä laskuissa on kertoja ja mikä kerrottava. Aino-

astaan kertomerkki on sanallistettu kirjoitettuun muotoon ”kertaa.” 

 Toinen esimerkki Kymppi oppilaan kirjojen tehtävistä on havainnollistettu 

kuvioon 6. Esimerkissä opetusruutu opettaa kertolaskun vaihdannaisuuden lain 

määritelmälähtöisesti eli kuvallisesti ja ikonisesti. Sanallinen teksti opetusruu-

dussa muistuttaa siitä, ettei tulontekijöiden sijainnilla ole kertolaskussa merki-

tystä tulon kannalta. 

 

Kuvio 6 

Kymppi 2 Kevät oppilaan kirja (2021, 168), Opetusruutu ja kertolaskun vaihdannaisuus 

 
 

Tehtävässä 1 (ks. kuvio 6) tehdään kertolaskuja symbolien (piirretyt ympyrät) ja 

numeromerkkien avulla ja tehtävässä 2 ainoastaan numeromerkeillä. Tehtävät 

ovat lähes mekaanisesti suoritettavissa. Välineiden, kuten pienten esineiden ryh-

mittely tehtäviä ratkaistaessa, voisi tukea oppilaiden ajattelustrategioiden kehit-

tymistä. Kymppi -oppilaan kirjojen tehtävätyypit muodostivat teema-alueen  
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tehtävätyypeistä, jotka painottavat päättely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehitty-

mistä. Tällaiset tehtävätyypit ovat soveltavia ja sisältävät myös toiminnallisuutta 

ja välineiden käyttöä.  

Kuvio 7 havainnollistaa päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää teh-

tävää. Kuvion 7 tehtävissä 2, 3 ja 4 tehdään kertolaskuja palkkimallin avulla. 

Kymppi oppilaiden kirjoissa palkkimallin tarkoituksen on helpottaa yhteen- ja 

vähennyslaskujen ja yhteen- ja kertolaskujen välisen yhteyden ymmärtämistä.  

 

Kuvio 7 

Kymppi 3 Syksy oppilaan kirja (2020, 61), palkkimalli yhteen- ja kertolaskussa 

 
 

Kuvion 7 tehtävissä on tarkoituksena laatia palkkien avulla kertolaskutoimituk-

sia. Palkkimallin tarkoituksena on auttaa oppilaita sanallisten tehtävien ratkaise-

misessa. Esimerkiksi tehtävän 2 ensimmäisessä laskutoimituksessa muodostet-

taisiin laskutoimitus: 4· 10 = 40. Tehtävää tukisi luonnollisen kielen käyttäminen 

laskutoimituksen yhteydessä. Oppilaan olisi hyvä kirjoittaa mitä kertolaskun 

vastaukseksi tulee eli mitä lasketaan (tässä tapauksessa pakkauksissa olevia lau-

tasia). Palkkimalli otetaan käyttöön jo Kymppi 2 Syksyn oppilaan kirjoissa jak-

sossa 1 Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–100. Sen tarkoituksena on helpottaa 

yhteen- ja vähennyslaskun yhteyden ymmärtämistä ja sanallisten tehtävien rat-

kaisemista. Palkkimallin käyttämistä hyödynnetään myös kaikissa kertolaskua 

koskevissa luvuissa. Palkkimalli tukee yhteen- ja kertolaskun välisen yhteyden 
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rakentumista, koska palkkien avulla voidaan havainnollistaa kertolaskun ja yh-

teenlaskun yhdistelmää. Palkkimallin avulla on havainnollistettu esimerkiksi 

kertolaskun ja yhteenlaskun yhteyttä, siten että kerrottavan kokoisten palkin 

osien jälkeen on esitetty omalla värillään yhteenlaskettava palkki. Toisessa teh-

tävässä palkki on jaettu kertojan osoittamaan määrään kerrottavan kokoisia osia, 

joissa kaikissa on merkittynä kerrottava luku. Palkkimalliin voisi yhdistää las-

kusauvojen käyttämisen, vaikka palkkimallin mitat ovatkin kirjassa viitteellisiä. 

Kymppi oppilaan kirjojen tehtävätyypit sisältävät kuvallisten ja symbolis-

ten tehtävätyyppien lisäksi soveltavia päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja vah-

vistavia tehtäviä. Tästä huolimatta kertolaskun rakentuminen tapahtuu analyy-

sini mukaan Kymppi oppilaan kirjoissa määritelmälähtöisesti. Ahl ja Helenius 

(2021, 2) ja Perkkilä ym. (2018, 349–350) esittävät Brunerin (1966) mukaan, että 

käsitteiden rakentuminen tapahtuu toiminnallisen, kuvallisen ja symbolisen ta-

son avulla. Kymppi-sarjan oppilaan kirjoissa kuvalliset ja symboliset tehtävät 

ovat lähinnä mekaanisia perustehtäviä, joita toistetaan paljon. Jokaisen luvun en-

simmäinen aukeama sisältää niin sanottuja perustehtäviä, joissa vaihtelevat ku-

vallista ja symbolista esitystapaa noudattavat tehtävät. Lukujen toinen aukeama 

sisältää myös päättelyä ja ongelmanratkaisua harjoittavia soveltavia tehtäviä. So-

veltavat tehtävät eivät kuitenkaan sisällä toiminnallisuutta eikä niitä yhdistetä 

oppilaitten kokemusmaailmaan, kuin kuvallisella tasolla. Realistisen tason yksi 

edellytys on, että oppilas kykenisi soveltamaan opittua asiaa arjessaan. Jotta op-

pilas voi ymmärtää kertolaskun käsitteen, olisi tehtävien tarjottava mahdolli-

suuksia toimia myös realistisella ja ongelmanlähtöisellä tasolla.  

 

Kymppi -opettajan oppaiden analyysi 

Kymppi-sarjan opettajan oppaiden analyysin muodostuminen on esitetty taulu-

kossa 8. Alakategorioista muodostuneet sisältöalueet kuvaavat Kymppi-sarjan 

opettajan oppaiden sisältöä, harjoituksia, ohjeita ja opetustapoja. Taulukkoon 8 

on avattu yksi esimerkki Kymppi-sarjan opettajan oppaan alakategorian merki-

tyssisällöistä. Liitteisiin (liite 5) on lisätty yksi esimerkki jokaisesta Kymppi opet-

tajan oppaan analyysista. 
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Taulukko 8 

Esimerkki Kymppi-sarjan opettajan oppaiden analyysin muodostumisesta 

Yläkategoria 1: Kertolaskun käsitteen rakentuminen 
Kymppi 2 Syksy -toisen luokan syksyn opettajan opas  
Jakso 2 Kertolaskua (56–81) 
Alakategoria 2 
Luku ja opetus-
ruutu 

Alakategoria 3  
Kertotaulujen  
opetusjärjestys 

Alakategoria 4  
Opettajan oppaan 
tehtävät 

Alakategoria 5  
Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 

Luku 15 Kertolas-
kun käsite (56–57) 
Tarina, tavoitteet: 
yhteenlaskun ja ker-
tolaskun välisen yh-
teyden kertaus, ker-
tolaskun merkitse-
minen kuvasta ja 
yhteenlaskusta. 
Ei ohjeita opetus-
ruudun käsittelemi-
seen 

Jakso 2: 
Luvut 16–18: aiem-
min opitut kerto-
taulut kerrataan 
Luku 20 Kuuden 
kertotaulu 
Luku 22 Seitsemän 
kertotaulu 
Luku 24 Kahdek-
san kertotaulu 
Luku 26 Yhdeksän 
kertotaulu 

Luku 15: 
Opetusvihjeitä, toi-
minnallisia harjoi-
tuksia, päässälaskut, 
pohdintateht. 

Luku 15: 
Toiminnallisuus, 
liikkuminen, päätte-
leminen, pohdinta, 
ajatteluntaidot ja 
ongelmanratkaisu 
 
lukumääräkortit, 
palikat 
 
 
 

Alakategorioista (2–5) muodostuneet sisältöalueet Kymppi opettajan oppaissa: 
2 Luku ja opetus-
ruutu 

3 Kertotaulujen 
opetusjärjestys 

4 Opettajan oppaan 
tehtävät 

5 Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 

Tarinallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus 
Tavoitteet Ulkoa oppiminen Keskustelu ja vuoro-

vaikutus 
Keskustelu ja vuo-
rovaikutus 

Keskustelu ja vuo-
rovaikutus 

 Käsitteen ymmärtä-
minen 

Ajattelun ja ongel-
manratkaisutaidot 

Toiminnallisuus  Ajattelun- ja ongel-
manratkaisutaidot 

 

Käsitteen  
ymmärtäminen 

 Liikunta  

Sisältöalueista muodostuneet teema-alueet: 
Opettajan oppaiden kertolaskun käsitteen rakentumista tukevat opetustavat: 
1.Toiminnallisuus 
2.Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat 

 

Kymppi -opettajan oppaiden sisältöalueita ovat: Tarinallisuus, tavoitteet, keskus-

telu ja vuorovaikutus, toiminnallisuus, käsitteen ymmärtäminen, ulkoa oppiminen, ajat-

telu- ja ongelmaratkaisutaidot ja liikunta.  Sisältöalueiden perusteella nousi esiin 

kaksi opettajan oppaiden opetustapaa kuvaavaa teema-aluetta. Nämä teema-alu-

eet ovat: 1. Toiminnallisuus ja 2. Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat.  

Kymppi-sarjan opettajan oppaan opetustavat muodostavat pohjan kerto-

laskun käsitteen rakentumiselle. Tutkimustulokset, kertolaskun käsitteen raken-

tuminen Kymppi-oppimateriaalissa, rakentuvat taulukossa 9 alhaalta ylöspäin. 
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Yläpuolella on oppilaan kirjoista muodostunut kehys kertolaskun käsitteen ra-

kentumiselle. Taulukon 9 keskellä oleva nuoli kuvaa oppimateriaalin vuorovai-

kutteista käyttötapaa. (ks. liite 5, jossa analyysi on esitetty.) 

 

Taulukko 9 

Tutkimustulokset: Kertolaskun käsitteen rakentuminen Kymppi-oppimateriaalissa 

Oppilaan kirjojen opetustavat: 
Määritelmälähtöinen 

Oppilaan kirjojen tehtävätyypit: 
Kuvallinen ja symbolinen esitystapa Päättelyä- ja ongelmanratkaisutaitoa tuke-

vat tehtävät 
 

 

 

 

Opettajan oppaiden opetustavat: 
Realistinen  Ongelmalähtöinen 

Toiminnallisuus (Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat) 

 

Kuten Milli -oppimateriaali, myös Kymppi -oppimateriaalin oppilaan kirja ja 

opettajan opas on tarkoitettu käytettävän yhdessä. Olennaista on, että oppimate-

riaali nähdään kokonaisuutena ja että opettajan opetustavoilla on merkitystä. Ko-

konaisuutena Kymppi -oppimateriaaleissa yhdistyvät määritelmälähtöisen ja rea-

listisen opetustavan menetelmät. (ks. Liite 5, jossa analyysi on esitetty.) Toimin-

nallisuuteen yhdistyvät symbolinen ja kuvallinen taso, kertolaskun käsitteen  

ymmärryksen lisääntyessä. Opettajan oppaat harjoitukset tarjoavat erilaisia on-

gelmalähtöisen oppimisen mukaisia ongelmanratkaisustrategioita, mutta ne ei-

vät ole oppimateriaalin keskiössä.  

Kymppi-sarjan opettajan oppaiden tutkimustuloksissa käytetään termiä, 

opettajan oppaiden opetustavat. Termi opetustavat, muodostui teoriaohjaavasti. 

Huolimatta siitä, että opetustavat käsittävät sisällään monipuolisia ja oppilasläh-

töisiä menetelmiä, termi opetustavat on kuvaavampi kuin esimerkiksi pedagogi-

set toimintatavat. Kymppi-sarjan opettajan oppaissa kertolaskun käsitteen raken-

tumista tukevat pääasiassa realistiset opettamisen tavat ja lisäksi ongelmalähtöiset 
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opetustavat. Vaikka nämä opetustavat vuorottelevat keskenään, voidaan realisti-

sen opetustavan katsoa olevan Kymppisarjan opettajan oppaiden keskiössä. Tau-

lukkoon 9 tämä on havainnollistettu siten, että termi realistinen on tummennettu. 

Tutkimustulos nousi esiin siten, että opettajan oppaiden kertolaskun käsit-

teen rakentumista tukevat teemat muodostivat kaksi kuvausta, jotka ovat 1.Toi-

minnallisuus ja 2. Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat. Erilaiset ongelmanratkai-

sustrategiat eivät kuitenkaan pyrkineet tavoitteellisesti sellaisen uuden tiedon 

tuottamiseen, joka olisi systemaattisesti tukenut ongelmanlähtöistä oppimista. 

Ongelmalähtöisessä opetustavassa korostuu uuden tiedon tuottaminen. Tauluk-

koon 9 tämä on havainnollistettu siten, että kuvaus erilaiset ongelmanratkai-

sustrategiat on merkitty sulkeisiin. 

Esitän tutkimustulosten tueksi oppilaan kirjoissa ja opettajan oppaissa tois-

tuvia esimerkkejä. Opettajan oppaan opetustavat sisältävät toiminnallisuutta, ja 

välineiden käyttöä sekä päättelyä ja pohdintaa sisältäviä harjoituksia kuten las-

kutarinoita ja päässälaskuja. Lisäksi opettajan oppaan tehtävät tarjoavat opetta-

jalle piirtämällä tehtyjen kuvamallien lisäksi, myös konkreettisia kuvamalleja, 

joiden avulla opettaja voi hyödyntää oppilaita kertolaskun käsitteen opettami-

sessa. Konkreettiset kuvamallit ovat harjoituksia, joissa opettaja voi pyytää oppi-

laita esimerkiksi luokan eteen ja heidän kehon osistaan laaditaan erilaisia yhteen- 

ja kertolaskuja ja niiden yhdistelmiä. 

 Toiminnalliset tehtävät eivät kuitenkaan aina ole todellisuudessa niin toi-

minnallisia kuin ne antavat otsikkotasolla ymmärtää. Osa toiminnallisista tehtä-

vistä liittyy esimerkiksi siihen, että opettaja hyödyntää dokumenttikamerassaan 

välineitä oppilaitten opetuksen tukena, mutta oppilaat eivät itse opi toiminnalli-

sesti tai hyödynnä itse välineitä. Esimerkkinä (ks. kuvio 8) toiminnallinen tehtävä 

Kymppi opettajan oppaassa on ”Koiralaskuja”, joka on otsikon ”Toiminnallisia 

harjoituksia” alla. Kyseinen tehtävä ei kuitenkaan sisällä kuin mahdollisesti 

päässälaskuja tai oletettavasti yhteisesti tehtäviä harjoituksia esimerkiksi taululle 

kirjoittamisen ja piirtämisen avulla. 
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Kuvio 8 

Kymppi 3 Syksy opettajan opas (2020, 57) Toiminnallinen tehtävä, koiralaskuja 

 
 

Vastaavasti Kymppi opettajan oppaat sisältävät myös paljon oppilaiden toimin-

taa sisältäviä harjoituksia. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kertolaskupelit, joita 

pelataan parin kanssa ja välineitä hyödyntäen. Välineitä ovat esimerkiksi kerto-

laskukortit, nopat ja kertolaskuhyrrä. Toiminnallisuutta lisää myös kehollisuutta 

ja liikettä sisältävät tehtävät. Opettajan oppaan opetustavat tarjoavat mahdolli-

suudet siirtyä realistiselle tasolle kertolaskun käsitteen rakentumisessa. Jos ope-

tuksessa hyödynnetään ainoastaan opettajan oppaassa oleva kehyskertomus ja 

käsitellään sitten opetusruutu ja siirrytään suoraan oppilaan kirjan tehtäviin, on 

opetustapa ainoastaan määritelmälähtöistä. Opettajan oppaiden ohjeistuksissa 

kerrotaan, että jos luvussa on jotain uutta opetettavaa se alkaa opetusruudulla. 

Opetusruudun eli uuden aiheen käsitteleminen on sisällytetty samalle oppitun-

nille luvun kehyskertomuksen ja siihen liittyvän kuvan tarkastelun kanssa. 

Kertolaskun vaihdannaisuutta käsitellään ensimmäisen kerran toisen luo-

kan syksyllä Kymppi 2 Syksy, jakson 2, luvussa 20 Kertolaskun vaihdannaisuus. 
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Opettajan oppaan opetuksen tavoitteina on, että oppilaille muodostuisi ymmär-

rys siitä, että kertolaskussa tulo ei muutu, vaikka tulontekijät vaihtaisivat keske-

nään paikkaa. Opettajan oppaan (2017, 67) ”Opetusvihjeitä”-osio tarjoaa heti seu-

raavaksi ohjeen, että vaihdannaisuus tulisi opettaa myös siten, ettei kertolaskua 

voi aina laatia missä tahansa järjestyksessä. Esimerkkinä on rahalasku: ”Jos kysy-

tään, kuinka paljon kolme 5 euron lehteä maksaa yhteensä, lasku voidaan merkitä 3· 5 €. 

Tehtävä voidaan laskea mielessä, kummassa järjestyksessä halutaan.” Oppilaan kirjan 

vastaavassa luvussa kertolaskun vaihdannaisuus tulee tehtävissä esille siten, 

ettei kertolaskun tulo muutu, vaikka tulontekijät vaihtavat keskenään paikkaa. 

Kertolaskun vaihdannaisuuden käsittely jatkuu Kymppi-sarjan toisen luo-

kan kevään jakson 4 Kerto- ja jakolaskua luvussa 42 kertolaskun vaihdannaisuus. 

Oppilaan kirjan opetusruudussa on kirjoitettu muistutus oppilaille siitä, että ker-

tolaskun vastaus ei muutu, vaikka lukujen paikat vaihtavat paikkaa. Opettajan 

opas ei myöskään tässä kohtaa ohjaa käsittelemään kertolaskun vaihdannai-

suutta muulla tavalla.  

Kolmannen luokan syksyllä kertolaskun vaihdannaisuutta käsitellään jak-

son 2 luvussa 18. Oppilaan kirjassa vaihdannaisuuden lain määritelmä opetetaan 

samalla tavalla kuin aiemminkin, eli siten, ettei kertojan ja kerrottavan järjestyk-

sellä ole tulon kannalta merkitystä. Opettajan oppaan (2020, 63) Opetusvihjeitä -

osio tarjoaa esimerkin, jonka avulla kertolaskun vaihdannaisuus voidaan opettaa 

ryhmittelemällä symboleja eri ryhmiin siten, ettei tulontekijöiden järjestystä voi 

muuttaa. Lisäksi opetusvihjeessä mainitaan, että oppilaille voi korostaa, että las-

kun voi laskea mielessään kummassa järjestyksessä tahansa. Kymppi -opettajan 

oppaissa tarjotaan siis kaksi tehtävää, joissa vaihdannaisuutta voi käsitellä myös, 

siten että tulontekijöiden paikoilla on vastauksen kannalta merkitystä. Kymppi -

opettajan oppaat tarjoavat päättelyä, pohdintaa ja ajattelun taitoja vaativia sovel-

tavia tehtäviä. Niitä harjoitellaan toiminnallisesti ja yhdistäen oppilaitten koke-

musmaailmaan liittyviin esimerkkeihin. Oppaat sisältävät kielentämiseen liitty-

viä tehtäviä, mutta kokonaisuutena ei voida todeta, että ajattelun ja oppimaan 

oppimisen taidot, olisivat materiaalin keskiössä. Ongelmalähtöisen opetustavan 

määritelmään kuuluu yhteys oppilaitten omaan arkeen ja aitoon  
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kokemusmaailmaan. Ongelmalähtöisessä opetustavassa oppilaan on mahdol-

lista harjoitella erilaisia ongelmanratkaisustrategioita ja soveltaa opittua aidoissa 

arjen tilanteissa. Kymppi -oppimateriaalien opettajan oppaissa painottuu siis rea-

listinen opetustapa.  

5.3.3 Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen opetuksen nivelvaiheessa 

Toisena tutkimuskysymyksenäni oli: ”Millä tavoin kertolaskutehtävien luonne 

muuttuu opetuksen nivelvaiheessa, toiselta luokalta kolmannelle luokalle?” Tutkimuk-

sen analyysiä ohjasi alakategoria A Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen ope-

tuksen nivelvaiheessa. Ensin avataan Milli -oppimateriaalin analyysi ja sen jäl-

keen Kymppi -oppimateriaalin analyysi. 

 

Kertolaskun rakentuminen Milli -oppimateriaalissa toiselta kolmannelle luokalle 

Opetuksen nivelvaihetta eli siirtymää toiselta kolmannelle luokalle tukee osa toi-

sen luokan Milli 2B kevätlukukauden -oppimateriaalin jakson 3. Kerto- ja jako-

laskua, sisällöistä. Näitä sisältöjä ovat: ositusjako, jakolasku, sisältöjako, murto-

luku, kahdesosa, kolmasosa ja neljäsosa. Jakolaskuun tutustuminen tukee kerto-

laskun käsitteen rakentumista. Seuraavassa jaksossa 4. Luvut 0–1000, lukukäsite 

laajenee ja lukuja havainnollistetaan kymmenjärjestelmän avulla. Apuna harjoi-

tellaan käyttämään myös tuhatruudukkoa. Lisäksi harjoitellaan lukujen suuruus-

vertailua. Viimeiset toisen luokan kevään jaksot ovat aiheiltaan jakso 5. Mittaa-

minen ja jakso 6. Ohjelmointia.  

Milli 2B -oppimateriaalissa toisen luokan kevään kertolaskua koskevan jak-

son (Jakso 3 Kerto- ja jakolaskua) jälkeen on vielä kaksi uutta matemaattista si-

sältöä sisältävää jaksoa, jakso 4. Luvut 0–1000 ja jakso 5. Mittaaminen. Kevätlu-

kukausi päättyy Milli 2B -oppimateriaalissa ohjelmoinnin harjoittelemiseen. 

Milli -oppimateriaalissa jatkumo ennen kolmannen luokan syksyn kertolaskun 

käsitettä koskevaa jaksoa ei ole yhtenäinen, koska jakson 3. Kerto- ja jakolaskua 

jälkeen opiskellaan kahta uutta matematiikan sisältöaluetta. Nämä jaksot ovat 

jakso 4. Luvut 0–1000 ja jakso 5. Mittaaminen. Jakson 4. Luvut 0–1000, sisältöinä 

ovat: Kymmenjärjestelmä, luvut 0–1000, lukujen suuruusvertailu ja tuhatruu-

dukko. Jakson 5. Mittaaminen, sisältöinä ovat: Arvioidaan ja mitataan, pituuden 
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yksiköt mm ja cm, pituuden yksiköt m ja km, tilavuuden yksiköt l ja dl, massan 

yksiköt kg ja g sekä eurot ja sentit. Uusien matemaattisten sisältöjen opiskelu ke-

vätlukukaudella ennen oppilaitten kesälomaa pidentää aikaväliä kertolaskun kä-

sittelemistä koskevien jaksojen välillä. Milli 3A -oppimateriaalin kolmannen luo-

kan syksyn alun ensimmäinen jakso 1 Yhteen- ja vähennyslaskua, pohjustaa ker-

tolaskun käsitettä tärkeillä matemaattisilla pohjataidoilla ja seuraava jakso 2 kä-

sittelee kertolaskun käsitettä. 

Vaikka Milli 2B toisen luokan kevään oppimateriaalissa kertolaskun käsi-

tettä ei harjoitella enää loppukevään jaksoissa, kolmannen luokan syksyllä Milli 

3A oppimateriaalissa varmistetaan kertolaskun rakentumisen kannalta olennai-

sia matemaattisia pohjataitoja. Milli 3A oppimateriaalin ensimmäinen jakso on 1. 

Yhteen- ja vähennyslaskua. Jaksossa 1 kerrataan lukukäsite 0–1000, kymmenpa-

rit ja varmistetaan yhteen- ja vähennyslaskujen hallintaa lukualueella 0–20. Jak-

son aikana harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita. Lisäksi jaksossa 1 ker-

rataan myös kymmenjärjestelmän ominaisuudet ja paikkajärjestelmä. Kymmen-

järjestelmässä harjoitellaan siirto ykkösistä kymmeniin, siirto kymmenistä satoi-

hin (ja toisinpäin) sekä lainaaminen. Lisäksi harjoitellaan laskemaan allekkain 

sekä yhteen- että vähennyslaskuissa. Tämän jakson jälkeen siirrytään käsittele-

mään kertolaskua kertaamalla käsite. Milli -oppimateriaalissa kertolaskua poh-

justetaan jakson aloitusaukeaman (45 minuutin oppitunti) ja opetusruudun li-

säksi kertaamalla jo opitut kertotaulut. Yhteenlaskun hallinnan, yhteen- ja kerto-

laskun välisen yhteyden ja opittujen kertotaulujen varmistaminen sekä erilaiset 

päässälaskustrategiat tukevat kertolaskun käsitteen rakentumista opetuksen ni-

velvaiheessa.  

 

Kertolaskun rakentuminen Kymppi -oppimateriaalissa toiselta kolmannelle luokalle 

Toisen luokan kevään Kymppi Kevät -oppimateriaalissa opetuksen nivelvaihee-

seen liittyy osa jakson 4. Kerto- ja jakolaskua, sisällöistä. Näitä sisältöjä ovat: osi-

tusjako, sisältöjako, puolet ja kaksinkertainen määrä. Jakso 4 on Kymppi Kevät -

oppimateriaalin viimeinen jakso. Tämän jälkeen numeroimattomana jaksona 

on ”Kohti koodausta”, jonka tavoite on tutustuttaa koodaukseen. Jaksossa har-

joitellaan toimimaan ohjeen mukaan sekä merkitsemään ohje siten että toiminta 
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toteutuu. Viimeinen numeroimaton jakso on ”Kertausta.” Se sisältää yhteen- ja 

vähennyslasku- ja kerto- ja jakolaskutaitojen kertaamista. Yhteen- ja vähennys-

laskujen jälkeen kerrataan kertolaskun käsite ja kertotaulut 1–5 ja 10. Tämä oppi-

kirjan viimeinen jakso päättyy kellonaikojen kertaamiseen. 

Kolmannen luokan syksyn Kymppi Syksy -oppimateriaali alkaa jaksosta 1 

Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–1000. Jaksossa 1 kerrataan yhteen- ja vä-

hennyslaskua ja varmistetaan lukukäsitteen hallinta alueella 0–1000. Lisäksi pa-

lautetaan mieleen kymmenjärjestelmä (siirtoineen) ja harjoitellaan lukujen suu-

ruusvertailua, lukujonotaitoja sekä kootaan ja hajotetaan lukuja. Tavoitteena on 

myös kehittää lukutajua ja harjoitella ongelmanratkaisua. Kymppi-sarjassa käy-

tössä ollutta palkkimallia harjoitellaan sanallisissa tehtävissä. 

Kymppi -oppimateriaalissa jatkumo kertolaskun käsitteen rakentumiselle 

on yhtenäinen. Toisen luokan kevään Kymppi 2 Kevät oppimateriaalin viimei-

nen varsinainen jakso on 4. Kerto- ja jakolaskua. Lisäksi kirja päättyy jaksoon 5, 

jossa kerrataan edelleen sekä yhteen- ja vähennyslaskua että kerto- ja jakolaskua. 

Kolmannen luokan syksyllä kertolaskun käsite palautetaan mieleen yhteenlas-

kun ja kertolaskun välisen yhteyden muodostamisella ja varmistamalla tarvitta-

vien pohjataitojen osaaminen kertolaskun käsitteen rakentumiselle. 

5.4 Tutkimuksen eettisyys 

Hyvän tieteelliseen käytännön (TENK, 2012) ja tutkimusetiikan näkökulmasta 

tutkimuksessani toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoi-

muutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Tutki-

muksessa analysoidut matematiikan oppikirjat esitellään keskittyen oppikirjojen 

rakenteeseen ja sisältöön. Tarkoituksena ei ole vertailla tai arvottaa oppikirjasar-

joja keskenään. Tuomen ja Sarajärven (2003, 133–135) mukaan tutkimuksen luo-

tettavuutta tukee sen kohteen ja tarkoituksen sekä ilmiön kuvaus. Tutkimusta 

ohjaavat kysymykset siitä, millä tavoin kertolaskun käsite rakentuu oppikirjoissa 

ja millä tavoin kertolaskua koskevien tehtävien luonne muuttuu opetuksen ni-

velvaiheessa toiselta kolmannelle luokalle.  
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Tutkimuksen luotettavuutta tukee aineiston analyysin vaiheiden esitteleminen. 

Ajattelun eri vaiheita analyysin aikana on lisätty tutkimukseen liitteiksi (liitteet 

1–5.) Tutkimustulosten esittäminen taulukoiden muodossa havainnollistaa auki 

kirjoitettua tekstiä. Tuomi ja Sarajärvi (2003, 136–137) esittävät Parkkilan ym. 

(2000) mukaan, että luotettavuutta tukee tutkimuksessa tehtyjen ratkaisujen esit-

täminen tarkkaan. Eskolan ja Suorannan (2005, 210–213) mukaan tutkimuksen 

luotettavuutta tukevat tulkinnat, jotka saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä tar-

kastelluista tutkimuksista. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tukena on teoria-

ohjaava menetelmä, jonka avulla olen kiinnittänyt huomiota tutkimuskysymys-

ten kannalta oleelliseen teoriatietoon, kuten matemaattisiin pohjataitoihin, kerto-

laskun käsitteen rakentumiseen ja oppimateriaalin käyttöön opetuksessa. 

Tutkimuksessa käsiteltävät matematiikan oppimateriaalit on tilattu syys-

kuussa 2021 oppimateriaalikustantaja Sanoma Pro:lta. Tutkimukseni aiheen kir-

kastuessa oppimateriaalitutkimukseksi, olin yhteydessä sekä Sanoma Pro:n että 

kustannusosakeyhtiö Otavan asiakaspalveluun sähköpostitse. Kerroin tutki-

mukseni aiheesta ja pyysin mahdollisuutta tutkia toisen ja kolmannen luokan 

matematiikan oppilaan kirjoja opettajan oppaineen. Sanoma Pro:lta tiedustelin 

Milli- tai Kymppi -oppikirjojen saatavuutta ja Otavalta Yy Kaa Koo -oppikirjoja. 

Sanoma Prolta sain nopeasti myöntävän vastauksen ja kirjat postitettiin maksutta 

kotiini saman viikon aikana. Otavalta en saanut vastausta. Vaikka olisi voinut 

olla mielenkiintoista tutkia kahden eri kustantajan julkaisemia oppimateriaali-

sarjoja, päädyin kuitenkin valitsemaan tutkimukseeni ainoastaan Sanoma Pro:n 

minulle toimittamat oppimateriaalit. Tein tämän päätöksen koska en saanut Ota-

valta vastausta viestiini. Tutkimuksen analyysissa on käytetty tukena kuvia op-

pimateriaalien tehtävistä (kuviot 1–8). Tehtäväkuvia ei julkaista missään muussa 

yhteydessä kuin tutkimuksessani. Lisäksi kuvat tuhotaan tietoturvallisesti tieto-

koneeltani, jolla olen kirjoittanut tutkimustani. Olen sopinut sähköpostitse oppi-

materiaalikustantaja Sanoma Pron kanssa, että toimitan heille tutkielmani sen ol-

lessa valmis. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Olen peilannut tutkimuksen tuloksia APOS-teoriaan. (Dubinsky & McDonald, 

2001; Tall, 2013.) Edellä mainittu teoria liittyy matemaattisen käsitteen rakentu-

miseen. Vastaan ensin tutkimuskysymykseen: ”Millä tavoin oppikirjat tukevat ker-

tolaskun rakentumista?” Tämän jälkeen vastaan tutkimuskysymykseeni: ”Millä ta-

voin kertolaskutehtävien luonne muuttuu opetuksen nivelvaiheessa, siirryttäessä toiselta 

luokalta kolmannelle luokalle?”  

6.1 Kertolaskun käsitteen rakentuminen ja APOS-teoria Milli -
oppimateriaalissa 

Tutkimustulosten tarkastelussa olen kuvannut kertolaskun käsitteen rakentu-

mista APOS-teorian oppimisprosessin mukaisesti. Taulukkoon 10 on laadittu 

kertolaskun käsitteen rakentuminen Milli -oppikirjasarjassa APOS-teoriaan 

(Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 2013) nojautuen. Opettajan oppaan pedago-

giset toimintatavat (aikaa oppia, toiminnallisuus, erilaiset ongelmanratkaisustra-

tegiat ja yhteys oppilaan arkeen) ovat kertolaskun käsitteen rakentumisen kan-

nalta olennaisia. Pedagogiset toimintatavat mahdollistavat sen, ettei käsitetiedon 

oppiminen jää mekaaniselle tasolle vaan siirtyy käsitteellisten yhteyksien ym-

märtämisen vaiheeseen. Milli 2A -oppimateriaaleissa toisen luokan syksyllä ker-

tolaskun käsitteen rakentuminen alkaa APOS-teorian (Dubinsky & McDonald, 

2001; Tall, 2013) Action-vaiheella (ks. taulukko 10.) Action-vaiheessa muodoste-

taan yhteys yhteenlaskusta kertolaskuun. Toisen luokan keväällä (Milli 2B oppi-

materiaali) siirrytään APOS-teorian Process-vaiheeseen.  Process-vaiheessa yh-

teenlaskun ja kertolaskun välinen yhteys ymmärretään ja kertolaskun ajattelu-

strategiat monipuolistuvat. Kolmannen luokan syksyllä (Milli 3A -oppimateri-

aali), ollaan edelleen Process-vaiheessa: kertolaskun käsitteen rakentuminen jat-

kuu ja vahvistuu.  
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Taulukko 10 

Tutkimustulokset: Kertolaskun käsitteen rakentuminen Milli-oppimateriaalissa APOS-

teoriaan (Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 2013) nojautuen  

Milli 2A 2.luokan syksy: 1.Action-vaihe:  

Yhteenlaskusta kertolaskuun yhteyden rakentuminen  

Milli 2B 2.luokan kevät ja Milli 3A 3.luokan syksy: 2.Process-vaihe:  

Yhteensopivat toimenpiteet hahmottuvat prosesseiksi: Yhteenlaskun ja kertolaskun väli-

sen yhteyden ymmärtäminen. Erilaiset laskustrategiat, kertolaskun ajattelustrategiat, yh-

distetyt laskutoimitukset 

(3.Object-vaihe: Prosessit liittyvät yhteen laajemmaksi kokonaisuudeksi) 

(4.Schema-vaihe: Matemaattinen, joustava mielen tietojärjestelmä) 

 

Tutkimustulosten mukaan kertolaskun käsitteen rakentuminen ei edennyt 

APOS-teorian kolmanteen Object-vaiheeseen eikä neljänteen eli viimeiseen, 

Schema-vaiheeseen. Tästä syystä 3. Object- ja 4. Schema -vaiheet on merkitty tau-

lukossa 10 sulkeisiin. 

6.1.1 Milli 2A -oppimateriaali ja Action-vaihe 

Toisen luokan syksyn Milli 2A oppilaan kirjassa kertolaskun käsite opitaan uu-

tena muodostamalla ensin yhteys yhteenlaskuun. Tämä on APOS-teorian ensim-

mäinen, Action-vaihe. Action-vaiheessa uusi matemaattinen käsite näyttäytyy 

yksittäisinä toimenpiteinä tai niiden kohteena (Tossavainen & Leppäaho, 2018, 

301–302; Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 2013). Action-vaiheella voidaan tar-

koittaa kertolaskun käsitteen rakentumista koskevaa toimintaa, toimenpiteitä tai 

tekoja. Milli 2A -oppimateriaalissa nämä ensimmäiset toiminnot ovat yhteenlas-

kun muuttaminen kertolaskuksi. Vähitellen oppilaalle esitellään uusi käsite ku-

ten kertolaskun tulontekijät (kertoja) ja (kerrottava) ja kertolaskun vastaus (tulo). 

Kertolaskun käsitteeseen johdatellaan yhteenlaskun avulla ja opettelemalla mitä 

tarkoittaa luonnollisella kielellä: ”kertaa.” Kertolaskun symbolinen merkintä 

opetellaan vasta myöhemmin luvun 34 opetusruudussa. Termi ”kertaa” osoittaa 

oppilaalle mitä toimenpiteitä hänen tulee tehdä (Action-vaihe.) Tähän vaikuttaa 
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oppilaan aiemmin opittu tieto (matemaattiset pohjataidot) ja mieleen palautta-

misen kyvyt (työmuisti.) Kertolaskun tekijöillä on omat merkityksensä ja niiden 

avulla voidaan saavuttaa tulos.  

Action-vaihe alkaa Milli 2A -oppimateriaalissa jakson 4 Kertolaskua aloi-

tusaukeamalla, joka on 45 minuutin pituinen oppitunti jatkuen luvusta 33 Yh-

teenlaskusta kertolaskuun. Action-vaihe sisältää yhteenlaskun avulla rakennet-

tuja kertolaskun käsitteen ymmärtämiseen johtavia tai kertolaskun käsitteen ra-

kentumista tukevia tehtäviä ja harjoituksia. Opettajan oppaan pedagogiset toi-

menpiteet tukevat aiheen käsittelemistä monikanavaisesti. Olennaista on kerto-

laskun käsitteeseen johdattaminen yhteenlaskun avulla ja virittäytyminen aihee-

seen perusteellisesti ja matemaattiset pohjataidot huomioiden.  

APOS-teorian ensimmäisessä Action-vaiheessa oppilaan kirjan tehtävät 

ovat niin sanottuja perus- tai soveltavia tehtäviä. Perustehtävät ovat kertolaskua 

symbolisesti ja kuvallisesti esittävät tehtävät. Ne painottavat enemmän teknistä 

tai mekaanista suorittamista. Soveltavat tehtävät tarkoittavat päättelyä, ajattelua, 

ongelmanratkaisua, tutkimista, parityöskentelyä, verbaalista työskentelyä ja ma-

tematiikan sanallistamista sekä toiminnallisuutta kuten välineiden käyttöä ja pe-

laamista. Kunkin luvun aukeaman tehtävät vaikeutuvat asteittain ja luvun toinen 

aukeama voi sisältää haastavampia ajattelua ja ongelmanratkaisua vaativia teh-

täviä. 

Milli 2A oppilaan kirjan luvun 34 opetusruudussa havainnollistetaan en-

simmäistä kertaa kertomerkin symbolisen merkintätavan. Lisäksi opetusruu-

dussa on pieni ristiriita opetusruudun sisällön ja luvun ensimmäisen tehtävän 1 

välillä. Opetusruudussa kertolasku on kirjoitettu luonnolliselle kielelle: ”3 kertaa 

4 luumua. Yhteensä 12 luumua.” Opetusruudun alla olevassa tehtävässä 1, ei oh-

jeisteta kirjoittamaan kertolaskun vastausta luonnolliselle kielelle. Tehtävässä 1 

ei ole myöskään tilaa kirjoittaa vastausta. Vastauksen kirjoittaminen voisi tukea 

oppilaan ymmärrystä siitä, mitä lasketaan. Se vahvistaisi ymmärrystä kertojan ja 

kerrottavan paikan merkityksestä. Tämä puolestaan voi tukea vaihdannaisuu-

den käsittelemistä. Ajatukseni perustuu Fusonin (1992) malliin matematiikan 

kielen eri prosessointitavoista, jonka mukaan matemaattisen symbolikielen li-

säksi käytetään myös puhuttua, luonnollista kieltä. 
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Kertolaskun vaihdannaisuutta harjoitellaan siten, että kertoja ja kerrottava voivat 

vaihtaa paikkaa ilman että sillä on merkitystä tulon kannalta. Milli 2A opettajan 

oppaan mukaan vaihdannaisuuden oppimisen myötä oppilas voi huomata osaa-

vansa jo enemmän kertolaskuja. Oppaan mukaan tavoitteena ei kuitenkaan ole 

oppia ymmärtämään vaihdannaisuutta muulla tavoin kuin siten että tulontekijät 

voivat vaihtaa paikkaa. Tallin (2013, 94) mukaan oppikirjoissa kertolaskun vaih-

dannaisuuteen keskitytään usein opettamalla, että lukujen kertomisjärjestystä 

voidaan vaihtaa, vaikka lapset, joilla on vakiintunut lukukäsitys, voivat ymmär-

tää jo varhain, ettei kertolaskujärjestys vaikuta tulokseen. Eriyttämällä opetusta 

voitaisiin tukea niitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea vaihdannaisuuden ym-

märtämiseen. 

Esimerkkeinä haastavammista, Action-vaiheen yksittäisistä kertolaskun 

käsitteen rakentumista tukevista toimenpiteistä, on kombinatoriikkaa harjoitta-

vat tehtävät. Yhdessä kombinatoriikkaa harjoittavassa tarkoituksena on värittää 

kolmella eri värillä kuusi erilaista pussin aluetta eri tavoin. Toisessa, on ratkais-

tava kuvien ja ohjeen avulla, kuinka monta erilaista salaattia (kahdesta salaatista, 

neljälle eri lautaselle) voi tehdä, kun kuhunkin salaattiin kuuluu yksi täyte. 

6.1.2 Milli 2B -oppimateriaali ja Process-vaihe 

Toisen luokan kevään, Milli 2B -oppimateriaalin kertolaskua koskeva osuus al-

kaa jakson 3 Kertolaskua luvusta 17 Kolmen kertotaulu ja päättyy lukuun 27 Kah-

desosa, kolmasosa ja neljäsosa. Tässä kirjan osuudessa siirrytään tutkimustulos-

teni mukaan APOS-teorian Process-vaiheeseen (ks. taulukko 7.) APOS-teorian 

Process-vaiheella tarkoitetaan sitä, että yhteensopivat toimenpiteet hahmottuvat 

prosesseiksi (Tossavainen & Leppäaho, Dubinsky & McDonald 2001; Tall, 2013). 

Ensimmäisessä, Action-vaiheessa, on rakennettu yhteyttä ja Process-vaiheessa 

rakentuu yhteen- ja kertolaskun välisen yhteyden ymmärtäminen. Opettajan op-

paan pedagogisten toimintatapojen avulla rakennetaan käsitteellistä yhteyttä 

(Action-vaiheelta) kohti käsitteellistä ymmärrystä (Process-vaihe), jolloin oppi-

minen ei jää vain mekaaniselle suorittamisen tasolle. Process-vaiheessa kertolas-

kun laskustrategiat monipuolistuvat ja erityisesti kielentäminen tukee Process-
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vaihetta. Arnawan ym. (2021, 175–176) tutkimuksen mukaan APOS-teorian kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opiskelevien oppilaiden suoriutu-

minen parani, koska he konstruoivat tietoaan aktiivisesti. Konstruoinnilla tarkoi-

tetaan heidän tutkimuksessaan sitä, että oppilaat kielensivät matemaattista ajat-

teluaan ääneen toisilleen. Lisäksi heillä oli yhteistä, jaettua vastuuta ratkaista ma-

temaattisia ongelmia yhdessä. Perustelen seuraavien esimerkkien avulla sitä, 

miksi Milli 2B jakso 3 Kertolaskua on APOS-teorian Process-vaiheessa. 

Jaksossa 3 Kertolaskua, APOS-teorian Process-vaiheeseen johtavia toimen-

piteitä ovat: yhteenlaskun ja kertolaskun välisen yhteyden ymmärtäminen, eri-

laiset laskustrategiat, kuten kertolaskun ajattelustrategiat ja yhdistetyt laskutoi-

mitukset. Tehtävissä harjoitellaan erilaisia ajattelutapoja kertolaskun laskemi-

seen, kuten yhteenlaskun ja lukujonon avulla laskeminen. Kertolaskun ajattelu-

strategioita tukevia tehtäviä ovat myös kertolaskun päätteleminen lähilaskun ja 

apukuvion avulla. Tehtävät etenevät luvuissa perustehtävistä soveltaviin. 

Kertotaulun rakentamisen ideaa pyritään ymmärtämään kolmen ja neljän 

kertotaulujen avulla. Esimerkiksi kertotaulun kolme rakentumisen idean ym-

märtämistä tuetaan tutkimalla, mikä kertolaskuissa pysyy samana ja mikä muut-

tuu ja hyödynnetään lähilaskuja kertolaskun tulon ratkaisemiseksi. Tässä kehit-

tyvät oppilaan erilaiset ajattelunstrategiat.  

Jaksossa opitaan myös hyödyntämään kertolaskun vaihdannaisuutta, 

mutta pääasiallisesti ainoastaan siten, ettei tulontekijöiden paikoilla ole merki-

tystä. Tehtävissä voidaan vain vaihtaa lukujen paikkaa ja tämä määritellään eri 

ajattelustrategian käyttämiselle. Mekaaninen suorittaminen vaihtamalla kertojan 

ja kerrottavan paikkaa, tukee ainoastaan kertolaskun käsitteen oppimista abst-

raktina symbolikielenä, eikä oppilas pysty yhdistämään symbolikieltä omaan ar-

keen ja kokemusmaailmaansa. Voidaan sanoa, että vaihdannaisuutta hyödynne-

tään tehtävissä, mutta vaihdannaisuuden lakia ei pyritä ymmärtämään. 

Lisäksi luodaan kertolaskun yhteyttä jakolaskuun ositusjaon ja sisältöjaon 

avulla ja viimeiseksi rakennetaan yhteyttä murtolukuihin, jolloin tavoitteena on 

oppia tunnistamaan ja nimeämään kahdesosa (puolet), kolmasosa ja neljäsosa, 

sekä erottamaan kuviosta tai joukosta kahdesosa, kolmasosa ja neljäsosa. 
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Milli 2B oppilaan kirjan APOS-teorian Process-vaiheeseen kuuluvia kertolaskun 

ajattelustrategioita tukevia tehtäviä ovat esimerkiksi apukuviot-tehtävät, joissa 

oppilas saa itse piirtää apukuvion ja yliviivata luvun. Muissa ajattelunstrategioita 

tukevissa tehtävissä tulee käyttää yhteenlaskua, vähennyslaskua, sormilla laske-

mista ja kertolaskun vaihdannaisuutta. Process-vaiheeseen kuuluvia kertolaskun 

ajattelustrategioita tukevat myös matematiikan kielentämistä harjoittavat tehtä-

vät, joissa oppilas kertoo parille millä tavoin on ratkaissut kertolaskut, joissa on 

hyödynnetty apukuvioita. 

APOS-teorian kertolaskun käsitteen rakentumisen toiseen, Process-vaihee-

seen liittyvät Milli 2B oppilaan kirjan tehtävät yhdistetyistä laskutoimituksista. 

Tehtävien tavoitteena on oppia oikea laskujärjestys sellaisissa tehtävissä, joissa 

on kertolaskun lisäksi yhteen- ja vähennyslaskuja. Lisäksi tehtävissä harjoitellaan 

kirjoittamaan kuvista yhdistetty laskutoimitus. 

Milli 2B -oppimateriaalissa tutustutaan myös jakolaskuun ositusjaon ja si-

sältöjaon avulla. Näiden avulla rakennetaan yhteyttä kertolaskuun. Viimeisenä 

tutustutaan murtolukuihin, tavoitteena oppia tunnistamaan ja nimeämään kah-

desosa (puolet), kolmasosa ja neljäsosa, sekä erottamaan kuviosta tai joukosta 

kahdesosa, kolmasosa ja neljäsosa. Ositusjakoa koskevissa tehtävissä harjoitel-

laan jakamaan tasan piirtämällä (ositusjakotilanteessa), opitaan tunnistamaan 

ositusjakotilanteita sekä opitaan esittämään luvun jakaminen yhtä suuriin osiin 

hajotelmakuvion avulla. Lisäksi tehtävissä on päättelyä ja ongelmanratkaisua 

vaativia soveltavia tehtäviä, joissa tasajako ei onnistu.  

Jakolaskua koskevissa tehtävissä opitaan merkitsemään ja laskemaan jako-

lasku, kirjoittamaan kuvasta lasku ja harjoitellaan jakamaan tasan piirtämällä ja 

esittämään luvun jakaminen yhtä suuriin osiin täydentämällä hajotelmakuvioon 

puuttuvat luvut. Tehtävissä laaditaan myös kuvista jakolasku ja kertolasku. Jako- 

ja kertolaskun välistä yhteyttä tutkitaan siten, että ensin kerrataan, miten yhteen-

laskua voitiin käyttää apuna vähennyslaskun tarkistamisessa. Lisäksi tutkitaan 

toiminnallisesti, välineiden, esimerkiksi palikoiden avulla miten jakolaskun voi 

tarkistaa kertolaskulla. Jako- ja kertolaskuja muodostetaan myös hajotelmaku-

vion avulla. 
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On olennaista, että jaksossa käsitellään kertolaskun lisäksi myös ositus- ja sisäl-

töjakoa, jakolaskua sekä murtoluvun käsitettä (kahdes-, kolmas- ja neljäsosan 

avulla) ja luodaan yhteyttä jako- ja kertolaskun välillä. Kertolaskun käsite ei enää 

näyttäydy ainoastaan Action-vaiheen mukaisesti yksittäisinä toimenpiteinä tai 

kohteina vaan oppilas voi yhdistää toisiinsa kertolaskua koskevia yhteyden ym-

märtämiseen johtavia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ovat yhteenlaskun ja 

kertolaskun välisen yhteyden ymmärtäminen, erilaiset laskustrategiat, kuten 

kertolaskun ajattelustrategiat ja yhdistetyt laskutoimitukset. Nämä sisällöt ovat 

olennaisia APOS-teorian Process-vaiheen kannalta, koska niissä avataan jako- ja 

kertolaskun välinen yhteys. Lisäksi luvut antavat aikaa oppilaalle sisäistää edellä 

opittua yhteen- ja kertolaskun välistä yhteyttä. 

6.1.3 Milli 3A -oppimateriaali ja Process-vaihe 

Kolmannen luokan syksyn oppilaan kirjassa Milli 3A kertolaskua käsitellään jak-

sossa 2 Kertolaskua. Tutkimustulosten analysoinnin perusteella tässä jaksossa 

kertolaskun käsite on edelleen APOS-teorian Process-vaiheessa. Jakson ensim-

mäisessä luvussa 15, kerrataan kertolaskun käsite ja seuraavissa luvuissa 16–17 

kertotaulut 2–5 ja 10.  

Oppilaan kirjan tehtävissä kertolaskun käsitettä rakennetaan kuvamallin ja 

toistuvan yhteenlaskun avulla sekä harjoitellaan muodostamaan kertolaskuja 

kuvien ja sanallisten tehtävien avulla. Lisäksi jaksossa opetellaan lukujen 6–9 ker-

totaulut. Toistuvaa yhteenlaskua sisältävät tehtävät vahvistavat yhteenlaskun ja 

kertolaskun välistä yhteyttä ja tukevat oppilasta silloin, kun kertolaskujen ulkoa 

muistaminen ei vielä luonnistu. Luvussa 18 opitaan laskujärjestys, kun laskussa 

on kertolasku sekä yhteen- tai vähennyslasku. Laskujärjestys (ensin kertolasku, 

sitten yhteen- ja vähennyslaskut vasemmalta oikealle), opitaan sääntönä. Myös 

Tossavaisen ja Leppäahon (2018, 302) mukaan oppilas voi tässä vaiheessa helpot-

taa matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä kokeilemalla, voiko uutta käsitettä 

muuttaa yksittäisistä toimenpiteistä koostuvaksi algoritmiksi, kuten yhteenlas-

kuksi. 

Oppilaan kirjan luku 15, sisältää sanallisia tehtäviä, jotka kertovat valmiina 

tulon tekijöiden vastauksen luonnollisella kielellä, (esimerkiksi V: 15 palloa.) 
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Tehtävistä löytyy kuitenkin esimerkkejä, jolloin oppilasta ei ohjeisteta kirjoitta-

maan vastausta luonnolliselle kielelle. Esimerkkinä on tehtävä, jossa tulee laatia 

kuvion avulla kertolasku ja vastata laskutoimituksen avulla kysymykseen: 

”Kuinka monta palloa myytiin?” Oppilasta ei ohjeisteta kirjoittamaan vastauksia 

luonnolliselle kielelle, vaan tehtävässä on vastaustilaa vain kertolaskutoimituk-

sille. Oppilaan oppimisen kannalta olisi edelleen tärkeää kirjoittaa vastaus myös 

luonnolliselle kielelle, jotta oppilaalle ilmenee matematiikan yhteys abstraktin ja 

konkretian välillä. Vastauksen kirjoittaminen auttaa oppilasta myös huomaa-

maan tulon tekijöiden oikeat paikkasijainnit laskutoimituksessa ja voi estää mah-

dollisten virheiden toteutumisen. 

Kertolaskun vaihdannaisuuslaki opetetaan Milli 3A -oppimateriaalin jak-

sossa 2 siten, ettei tulotekijöiden paikoilla ole merkitystä vastauksen kannalta. 

Kertolaskujen muodostamisen tukena hyödynnetään yhteenlaskua ja kuvia. 

Milli 3A opettajan oppaassa (2020, 63) on ohjeistettu opettamaan kertolaskun 

vaihdannaisuus siten, että kaksi kertolaskua muodostetaan ryhmittelemällä ku-

vasymbolien lukumäärät kahdella eri tavalla. Huolimatta mahdollisuudesta ryh-

mitellä symbolit siten, että sen avulla voisi ymmärtää vaihdannaisuudenlaki si-

ten, että kertojan ja kerrottavan paikoilla on merkitystä, sitä ei tehdä.  

Kolmannen luokan syksyn Milli 3A -oppimateriaalin tulosten tulkinta on 

sisällöltään hiukan lyhyempi kuin aiempien oppimateriaalien tulosten tulkinta. 

Tämä johtuu siitä, että Milli 3A -oppimateriaalin rakenne ja sisältö vastaa suurilta 

osin toisen luokan syksyn Milli 2A -oppimateriaalia. Pääasiallinen ero on etene-

minen 6–9 kertotauluihin ja se, että uutena asiana opitaan laskujärjestys. Lisäksi 

varmennetaan aiemmin opittujen kertotaulujen osaamista. Kertolaskun käsitteen 

rakentuminen jatkaa APOS-teorian Process-vaihetta. Dubinskyn ja McDonaldin 

(2001, 3) mukaan Process-vaiheessa oppilas on sisäistänyt tavan muuttaa kerto-

lasku yhteenlaskuksi tai kertolasku on jo automatisoitunut, jolloin oppilas voi 

suorittaa kertolaskuprosessin tekemättä sitä konkreettisesti (esimerkiksi esineillä 

tai kirjoittamalla paperille.) 



   87 
 

6.2 Kertolaskun käsitteen rakentuminen ja APOS-teoria 
Kymppi -oppimateriaaleissa 

Kertolaskun käsitteen rakentuminen Kymppi 2 Syksy oppimateriaaleissa yhteen-

laskun ja kertolaskun välisen yhteyden rakentamisella. Tämä on APOS-teorian 

Action-vaihe (ks. taulukko 11.) Kymppi 2 Kevään -oppimateriaaleissa siirrytään 

APOS-teorian Process-vaiheeseen. Myös kolmannen luokan syksyn Kymppi 3 

Syksy -oppimateriaaleissa ollaan Process-vaiheessa. APOS-teorian Process-vai-

heessa kertolaskun ja yhteenlaskun välinen yhteys ymmärretään ja kertolaskun 

ajattelustrategiat monipuolistuvat.  

 

Taulukko 11 

Tutkimustulokset: Kertolaskun käsitteen rakentuminen Kymppi-oppimateriaaleissa 

APOS-teoriaan (Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 2013) nojautuen 

Kymppi 2 Syksy: Action-vaihe: 

Yhteenlaskusta kertolaskuun yhteyden rakentuminen 

Kymppi 2 Kevät ja Kymppi 3 Syksy: Process-vaihe: 

Yhteensopivat toimenpiteet hahmottuvat prosesseiksi: Yhteenlaskun ja kertolaskun väli-

sen yhteyden ymmärtäminen. Erilaiset laskustrategiat: kertolaskun ajattelustrategiat, yh-

distetyt laskutoimitukset 

(3.Object-vaihe: Prosessit liittyvät yhteen laajemmaksi kokonaisuudeksi) 

(4.Schema-vaihe: Matemaattinen, joustava mielen tietojärjestelmä) 

 

Kymppi-oppimateriaaleissa ei edetty APOS-teorian kolmannelle Object-vai-

heelle, eikä neljännelle Schema-vaiheelle. Sekä Object- ja etenkin Schema-vaiheet 

vaativat huomattavasti korkeatasoisempaa osaamista loogis-matemaattisten kä-

sitteiden, kokemuksen ja ympäröivän maailman yhdistämisessä. Taulukon 11 

tulkinnassa on olennaista huomioida, että tässä tutkimuksessa, opettajan oppaan 

opetustavat mahdollistavat APOS-teorian käyttämisen tutkimuksessa. Kymppi -

opettajan oppaissa vuorottelevat määritelmälähtöinen, realistinen ja ongelmalähtöi-

nen opetustapa. Näistä kolmesta opetustavasta kuitenkin painottuvat eniten mää-

ritelmälähtöinen ja realistinen opetustapa. 
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6.2.1 Kymppi 2 Syksy -oppimateriaali ja Action-vaihe 

Toisen luokan syksyn Kymppi 2 -oppimateriaalissa kertolaskun käsitteen raken-

tuminen alkaa muodostamalla yhteys yhteenlaskun ja kertolaskun välille. Tutki-

mukseni mukaan tämä on APOS-teorian Action-vaihe, jossa uusi matemaattinen 

käsite (kertolaskun käsite), nähdään vielä yksittäisinä toimenpiteinä tai niiden 

kohteena (Tossavainen & Leppäaho, 2018; 301–302; Dubinsky & McDonald, 2001; 

Tall, 2013). Action-vaihe sisältää yhteenlaskun avulla rakennettuja kertolaskun 

käsitteen ymmärtämiseen johtavia tai kertolaskun käsitteen ymmärtämistä tuke-

via tehtäviä. Action-vaiheen yksittäisiä toimenpiteitä ja tekoja eli Kymppi-oppi-

materiaalin kertolaskun rakentumista tukevia tehtäviä ja harjoituksia on kuvattu 

seuraavissa kappaleessa. Tehtävät etenevät luvuissa perustehtävistä soveltavin 

tehtäviin. Kun oppilas ajattelee suorittavansa samaa toimintaa tai toimenpidettä, 

mutta sitä ei enää tarvitse ohjata ulkoapäin eli opettaja tukee toimintaa etääm-

mältä, oppilas on ”vakiintuneesti” Action-vaiheessa. Toisto laskutoimituksissa 

tukee Action-vaiheen kehittymistä kohti Process-vaihetta. Toisto ei ole ainoas-

taan mekaanista vaan sitä tukee opettajan opetustavat.  

Kymppi 2 Syksy oppimateriaalissa Kertolaskun käsitteen rakentuminen al-

kaa jaksossa 2 Kertotaulut ja 1–5 ja 10, luvussa 15 Tutustutaan kertolaskuun. Ope-

tus alkaa opetusruudulla, jossa pyritään luomaan yhteyttä yhteenlaskun ja ker-

tolaskun välille kuvallisen ja symbolisen esitystavan avulla. Kertomerkin sijaan 

käytetään luonnollista kieltä: ”kertaa”-termiä. Kertomerkki on kuitenkin malli-

tehtävissä jo esillä. Tehtävien avulla pyritään kuvan, yhteenlaskun ja kertolaskun 

yhdistämiseen. Lisäksi harjoitellaan kertolaskun merkitsemistä kuvasta ja yh-

teenlaskusta. Luvussa 17 harjoitellaan sanallisten tehtävien ratkaisemista ja palk-

kimallin käyttöä kertolaskuissa. Kertolaskun palkkimallissa palkki on jaettu ker-

tojan ilmoittamaan määrään kerrottavan kokoisia osia. Palkkien osiin on merkit-

tynä kerrottava luku. Palkkimallin käyttäminen kertolaskussa on uusi asia huo-

limatta siitä, että sitä on harjoiteltu edellisten lukujen yhteen- ja vähennyslas-

kuissa. Edellä mainitun tarkoituksena on tukea palkkimallin oppimista kertolas-

kujen yhteydessä. 
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Luvussa 20 harjoitellaan kertolaskun vaihdannaisuutta. Kymppi 2 Syksy opetta-

jan oppaan (2017, 67) mukaan luvun tavoitteena on ymmärtää, että kertolaskussa 

tulo ei muutu, vaikka tulontekijöiden paikat vaihdetaan. Kertolaskun vaihdan-

naisuuden käsittelemiseen tarjotaan opettajan oppaassa myös opetusvihje, jonka 

mukaan on olemassa tilanteita, jolloin vaihdannaisuuden laki ei päde sellaise-

naan. Tehtävä liittyy rahoilla laskettavaan kertolaskuun. Luvun tavoitteissa kui-

tenkin mainitaan, että tavoitteina on nimenomaan ymmärtää, ettei kertolaskussa 

tulo muutu, vaikka tulontekijöiden paikat vaihdetaan. Tämän vuoksi, opettajan 

oppaan tarjoaman opetusvihjeen ei voida katsoa tarjoavan syvällisempää ym-

märrystä kertolaskun vaihdannaisuudesta. Luvussa 24 Yhdistetyt laskutoimituk-

set opitaan laskemaan yhdistettyjä laskutoimituksia, joissa on kertolaskun lisäksi 

yhteen- tai vähennyslasku. 

Edellä kuvatut esimerkit ovat Kymppi 2 Syksy oppimateriaalissa esiintyviä 

APOS-teorian Action-vaiheen toimenpiteitä, joiden avulla rakennetaan ymmär-

rystä kertolaskun käsitteestä. Huolimatta siitä, että jaksossa opitaan laskemaan 

yhdistettyjä laskutoimituksia, ei tulkintani mukaan olla vielä APOS-teorian Pro-

cess-vaiheessa, koska matemaattiset käsitteet näyttäytyvät vielä yksittäisinä toi-

menpiteinä laskutoimituksissa. Ajattelunstrategiana yhdistetty laskutoimitus voi 

olla moniulotteinen, mutta oppilaan kirjassa yhdistettyjä laskutoimituksia har-

joitellaan mekaanisesti suorittaen. Opettajan oppaan opetustavat tarjoavat toi-

minnallisuutta ja kokemuksellisuutta, mutta harjoitukset vasta tukevat kertolas-

kun käsitteen rakentumista ja käyttämistä laskutoimituksissa. 

6.2.2 Kymppi 2 Kevät -oppimateriaali ja Process-vaihe 

 

Dubinskyn ja McDonaldin (2001, 3) mukaan oppilaan toistaessa toimenpidettä 

(Action-vaiheessa) hän voi samalla myös reflektoida sitä eli tehdä siitä ”henkisen 

rakenteen.” Tätä kutsutaan siirtymäksi Action vaiheelta Process-vaiheelle. Koko-

naisuutena Kymppi 2 Kevät-oppimateriaalin kertolaskua koskevat jaksot, eivät 

tarjoa tavoitteellisesti eteneviä, erilaisia ongelmanratkaisustrategioita harjoitta-

via tehtäviä tai opetustapoja, jotka tukisivat oppilaan ajattelun ja oppimaan op-

pimisen taitoja. Opetustavoista keskenään vuorottelevat määritelmälähtöinen, 
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realistinen ja ongelmalähtöinen, joista määritelmälähtöinen ja realistinen painot-

tuvat eniten. Toiminnallisuuden lisäksi realistinen opetustapa pitää kuitenkin 

määritelmältään sisällään yhteyden opetuksen kokemuksellisuuteen. Kymppi 2 

Kevät -oppimateriaalin APOS-teorian Process-vaiheessa luodaan ymmärrystä 

kertolaskun käsitteen rakentumiselle ja kertolaskun yksittäisistä toimenpiteistä 

muodostuu yhteensopivia prosesseja. 

Kymppi 2 Kevään jaksossa 4 Kerto- ja jakolaskua luvuissa 44–45 harjoitel-

laan välineillä ja kuvien avulla ositusjakoa eli jakamista tasan sekä sisältöjakoa 

eli määrän jakamista tietyn kokoisiin joukkoihin. Kertolaskun käsitteen rakentu-

misen kannalta ositus- ja sisältöjako syventävät kertolaskun käsitteen ymmärtä-

mistä. Lisäksi jaksossa palautetaan mielen aiemmin (Kymppi 2 Syksy, jakso 3 Tu-

tustutaan jakolaskuun, luku 30 Jaetaan tasan, ositusjako) opittu jakolaskun käsite 

ja sen yhteys kertolaskuun (Kymppi 2 Syksy, jakso 3 Tutustutaan jakolaskuun 

luku 34 Puolet ja kaksinkertainen määrä.) Näiden sisältöjen perusteella myös 

Kymppi-oppimateriaali siirtyi APOS-teorian Process-vaiheeseen toisen luokan 

kevätlukukauden opetuksessa.  

6.2.3 Kymppi 3 Syksy -oppimateriaali ja Process-vaihe 

Tutkimustulosten perusteella kolmannen luokan syksyn oppimateriaali Kymppi 

3 Syksy on APOS-teorian Process-vaiheessa. Jakson 2 Kertolaskua luvussa 15 

Kertolaskun käsite tavoitteina on palauttaa mieleen yhteenlaskun ja kertolaskun 

välinen yhteys ja se, millä tavoin kertolasku merkittiin kuvan avulla. Lisäksi jak-

sossa kerrataan aiemmin opitut kertotaulut ja opitaan uutena 6–9 kertotaulut. 

Jakson rakenne ja sisältö muistuttavat toisen luokan syksyn, Kymppi 2 Syksy -

oppimateriaalin sisältöä ja rakennetta. Ainoastaan opeteltavissa kertotauluissa 

edetään seuraaviin eli opetellaan uutena 6–9 kertotaulut. Kuten toisen luokan 

syksyn opettajan opas myös Kymppi 3 Syksy opettajan opas tarjoaa opetusvih-

jeen vaihdannaisuuden käsittelemiseen myös siten, että kertojan ja kerrottavan 

paikoilla on merkitystä vastauksen kannalta. Kertolaskun vaihdannaisuutta kos-

keva tavoite on kuitenkin edelleen ymmärtää, ettei tulontekijöillä ole vastauksen 

kannalta merkitystä. 
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Kymppi 3 Syksy -oppimateriaalissa vahvistetaan Process -vaihetta. Dubinsky ja 

McDonald (2001, 3–4) muistuttavat, että oppilas voi ajatella prosessin suoritta-

mista tekemättä sitä itse ja siksi hän voi ajatella sen yhdistämistä muihin proses-

seihin. Yhdistämisellä voidaan tarkoittaa Kymppi 3 Syksy -oppimateriaalissa esi-

merkiksi laskujärjestyssopimuksen oppimista yhteen-, vähennys- ja kertolaskun 

osalta sekä lausekkeiden muodostamista ja ratkaisemista vaiheittain laskemalla. 

Dubinsky ja McDonald (2001, 3–4) muistuttavat, että vaikka APOS-teorian vai-

heet esitetään hierarkkisessa järjestyksessä ne eivät todellisuudessa kehity line-

aarisesti. APOS-teoria on kuitenkin hyödyllinen tapa rakentaa ymmärrystä kä-

sitteiden rakentumisesta ajatellen, että edellinen vaihe on rakennettava ennen 

kuin seuraava on mahdollinen. 

6.3 Kertolaskutehtävien luonteen muuttuminen toiselta kol-
mannelle luokalle ja APOS-teoria 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää millä tavoin kertolaskutehtävien 

luonne muuttuu opetuksen nivelvaiheessa. Peilaan myös toista tutkimuskysy-

mystäni APOS-teoriaan. Milli-oppimateriaalissa jatkumo toiselta kolmannelle 

luokalle ei kertolaskun rakentumisen näkökulmasta ollut yhtenäinen. Kertolas-

kua koskevan jakson 3 Kerto- ja jakolaskua jälkeen uusia opittavia aiheita oli ke-

väällä vielä Jakson 0–1000, lukukäsitteen laajeneminen ja kymmenjärjestelmä. 

Jaksossa 4 apuna harjoiteltiin käyttämään myös tuhatruudukkoa. Lisäksi aiheena 

oli lukujen suuruusvertailu. Viimeiset toisen luokan kevään jaksot ovat aiheil-

taan jakso 5. Mittaaminen ja jakso 6. Ohjelmointia.  

Tutkimukseni mukaan ajallisesti on mahdollista, että oppilas unohtaa ker-

tolaskun käsitteen jakson 3 Kerto- ja jakolaskua jälkeen. Milli 2B opettajan op-

paan ajankäyttösuunnitelman mukaan jakso 3 päättyy maaliskuussa. Seuraavan 

kerran kertolaskun pohjataitoja harjoitellaan elokuussa ja Milli 3A opettajan op-

paan mukaan kertolaskua käsite kerrataan syyskuun loppupuolella.  

Tallin (2013, 80) mukaan Dubinsky on kehittänyt APOS-teoriaa siten, että 

teorian vaiheet voivat liikkua edestakaisin. Tutkimukseni mukaan kolmannen 

luokan alussa Milli-oppimateriaali on kertolaskun käsitteen rakentumisen osalta 
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APOS-teorian Action- ja Process-vaiheen välimaastossa. Vasta syyskuun lo-

pussa, siirryttäessä kertolaskun käsitettä kertaavaan jaksoon 2 Kertolaskua syys-

kuun lopussa, voidaan siirtyä Process-vaiheeseen. 

Kymppi -oppimateriaaleissa kertolaskun rakentumisen jatkumo on yhte-

näinen. Kertolaskua koskeva jakso 4 Kerto- ja jakolaskua tukee kertolaskun kä-

sitteen ymmärtämistä toisen luokan kevään viimeisenä jaksona ja tämän lisäksi 

vielä jakson 5 Kertausta, kertolaskuja kertaavina tehtävinä. Kolmannen luokan 

alussa ensimmäinen jakso vahvistaa kertolaskuun liittyviä matemaattisia pohja-

taitoja ja seuraavassa jaksossa kerrataan kertolaskun käsite ja yhteys yhteenlas-

kuun. 

Huolimatta yhtenäisestä jatkumosta oppilailla on opetuksen välissä suh-

teellisen pitkä kahden kuukauden kesäloma. Tämän vuoksi kertolaskun käsit-

teen rakentumisessa on siirrytty APOS-teorian Action- ja Process-vaiheiden väli-

maastoon. Kymppi-oppimateriaalissa syksyn ensimmäisen kertolaskun pohjatai-

toja vahvistavan jakson (Action-vaihe) jälkeen siirrytään kertaamaan kertolaskun 

käsitettä (Process-vaihe.) On kuitenkin todennäköistä, että yhteyden ymmärtä-

minen yhteen- ja kertolaskun välillä on huomattavasti sujuvampaa, kun tauko 

kertolaskun käsitteen rakentumiselle ei ole ollut niin pitkä. 

6.4 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen mukaan sekä Milli- että Kymppi -oppimateriaaleissa kertolaskun 

käsite rakentuu APOS-teorian (Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 2013) ensim-

mäiseltä Action-vaiheelta, seuraavaan Process-vaiheeseen. Toisen luokan syksyn 

oppimateriaalit rakentavat kertolaskun käsitettä Action-vaiheessa ja toisen luo-

kan kevään ja kolmannen luokan syksyn oppimateriaalit rakentavat kertolaskun 

käsitteen välisten yhteyksien ymmärrystä.  

Olennaista kertolaskun käsitteen rakentumisessa on opettajan pedagoginen 

toiminta ja opettajan oppaiden tarjoamat toiminnallisuutta ja kokemuksellista 

oppimista edistävät monikanavaiset harjoitukset. Milli -opettajan oppaiden pe-

dagogiset toimenpiteet tarjosivat kertolaskun käsitteen rakentumiselle aikaa  
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oppia, toiminnallisuutta, erilaisia ongelmanratkaisustrategioita ja yhteyden op-

pilaan omaan arkeen. Kymppi -opettajan oppaat painottivat määritelmälähtöi-

syyttä ja realistista opetustapaa ongelmanlähtöistä enemmän. Tutkimustulosten 

mukaan oppikirjoissa ei edetä APOS-teorian kolmannelle Object-vaiheelle eikä 

sitä seuraavalle Schema-vaiheelle. 

Tutkimustulosten mukaan siirryttäessä toiselta kolmannelle luokalle mo-

lemmat sekä Milli- että Kymppi -oppimateriaaleissa kertolaskun käsitteen raken-

tuminen on APOS-teorian Action- ja Process-vaiheiden välimaastossa. Yhtenäi-

sen jatkumon vuoksi Kymppi-oppimateriaalissa kertolaskun käsitteen ymmärtä-

minen ja siirtyminen takaisin Process-vaiheelle on sujuvaa. Milli -oppimateriaa-

lissa kertolaskun käsitteen rakentumisen jatkumo toiselta kolmannelle luokalle 

ei ole yhtenäinen. Molemmissa sekä Milli- että Kymppi -oppimateriaaleissa vah-

vistetaan kolmannen luokan alussa kertolaskun käsitteen rakentumisen kannalta 

olennaisia pohjataitoja. Myös Milli-oppimateriaalissa kertolaskun käsite pohjus-

tetaan uudelleen muodostamalla yhteys yhteen- ja kertolaskun välille heti ensim-

mäisen jakson jälkeen jaksossa 2 Kertolaskua. Milli-oppimateriaalissa siirrytään 

siis myös takaisin Process-vaiheeseen. Sisällöiltään kolmannen luokan syksyn 

ensimmäinen jakso oli molemmissa oppimateriaaleissa sama eikä aiheiden käsit-

telyjärjestys poikennut toisistaan merkittävästi.  

Tutkimuksesta selvisi, että molempien oppimateriaalien tavoitteena on 

opettaa kertolaskun vaihdannaisuus siten, ettei tulontekijöiden paikoilla ole mer-

kitystä laskutoimituksen vastauksen kannalta. Vaihdannaisuus nähdään väli-

neenä. Sen avulla opitaan hyödyntämään kertolaskun liitännäisyyttä laskutoimi-

tuksissa, joissa monta yhteenlaskua on peräkkäin. Liitännäisyys siis tehostaa las-

kemista ja vapauttaa automatisoitumisen myötä muistikapasiteettia. Kertolas-

kun käsitteen rakentumisen näkökulmasta oppilaalle ei välttämättä muodostu 

ymmärrystä siitä, miksi hän niin tekee. Vaihdannaisuuden opettaminen tavoit-

teellisesti siten, että tulontekijöiden paikoilla on merkitystä, voisi tukea kertolas-

kun käsitteen rakentumista. 
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7 POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa hain vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen koskien 

kertolaskun käsitteen rakentumista oppimateriaaleissa. Tutkimuskysymykset 

olivat: ”Millä tavoin oppikirjat tukevat kertolaskun rakentumista?” ja ”Millä tavoin ker-

tolaskutehtävien luonne muuttuu opetuksen nivelvaiheessa, siirryttäessä toiselta luokalta 

kolmannelle luokalle?” Tulosten perusteella voidaan sanoa, että molemmat oppi-

materiaalit Milli ja Kymppi etenevät kertolaskun käsitteen rakentumisessa joh-

donmukaisesti pohjustamalla ensin yhteyttä yhteen- ja kertolaskun välillä edeten 

kohti käsitteen ymmärrystä. Olennaista kertolaskun käsitteen rakentumisessa on 

opettajan käyttämä pedagogiikka, jota opettajan oppaat voivat tukea merkittä-

västi. Opetuksen nivelvaiheessa Kymppi -oppimateriaali muodosti eheän jatku-

mon kertolaskun käsitteen rakentumiselle. Milli -oppimateriaalissa nousivat 

esiin monikanavaiset ja ongelmalähtöiset pedagogiset toimenpiteet. Tutkimuk-

sen tuloksia peilasin APOS-teoriaan. (Dubinsky & McDonald, 2001; Tall, 2013.) 

Molemmat oppimateriaalit etenivät kertolaskun käsitteen rakentumisen muo-

dostumisessa APOS-teorian toiseen vaiheeseen, joka on Process-vaihe. 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

APOS-teorian käyttämiseen tutkimuksessa on suhtauduttava kriittisesti. Teorian 

vaiheet kuvaavat ihmisen mielen henkisiä toimintoja ja tutkimuksessa tutkitaan 

kertolaskun käsitteen rakentumista oppikirjoissa. On suhtauduttava varauksella 

siihen, miten APOS-teorian vaiheita voidaan yhdistää kertolaskun käsitteen ra-

kentumisen vaiheisiin oppikirjoissa. Oppikirjoissa, kertolaskun käsitteen raken-

tuminen on strateginen oppimisen prosessi, eli taito, ja APOS-teoria on käsitteen 

rakentumista kuvaava oppimisprosessi ihmisen mielen tietorakenteissa. Kerto-

laskun käsitteen rakenteen muodostumista voidaan verrata APOS-teorian raken-

teeseen. Tätä kautta voidaan pohtia sitä, miten onnistuneesti oppikirjoissa esi-

tetty kertolaskun käsitteen rakentumisen eteneminen antaa APOS-teorian va-

lossa mahdollisuuden käsitteen ymmärtämiselle teorian rakenteen mukaisesti. 
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Hannula (2014, 65) esittää Tallin (2013; 2006) mukaan, että matematiikan syvälli-

nen oppiminen ja käsitteenmuodostus edellyttää ilmenevän ja symbolisen maa-

ilman ilmiöiden sitomista toisiinsa. Tutkimustulosteni tulkinnan mukaan, mate-

matiikan oppikirjan (symbolinen maailma) on yksi oppimisen väline kertolaskun 

käsitteen rakentumisessa. Toinen oppimisen välinen on opettaja opettaessaan 

oppilasta lähikehityksen vyöhykkeellä (ilmenevä maailma). Tutkimuksessani on 

suhtauduttava kriittisesti siihen, onko ja voiko luokanopettajalla olla eväitä toi-

mia opetuksessaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Arnawan ym. (2021, 175–176, 

181–182) mukaan Dubinsky (1997) esittää APOS-teorian mentaalisina käsitteen 

rakentumisen vaiheina kiinnittäen huomiota myös opetusstrategioihin. Arnawa 

ym. (2021) hyödynsivät tutkimuksessaan APOS-teoriaa ja totesivat sen vaikutta-

van positiivisesti oppilaiden oppimiseen sen konstruktivistisen oppimiskäsityk-

sen vuoksi. APOS-teoria voi olla hyödyllinen myös oppikirjoja tutkiessa. Sen 

avulla voidaan selvittää noudattavatko oppikirjat tiettyä etenemisjärjestystä kä-

sitteiden rakentumisessa ja tukeeko järjestys käsitteiden rakentumista ja matema-

tiikan kumulatiivista luonnetta. 

Oppilaan kirjat eivät kehitä kertolaskun käsitteellistä ymmärrystä ilman 

sellaisia pedagogisia toimenpiteitä tai opetustapoja, jotka tukevat oppilasta lähi-

kehityksen vyöhykkeellä. Tutkimus voi tarjota opettajalle tukea opetukseen, 

koska APOS-teoria avartaa ymmärrystä kertolaskun käsitteen rakentumisen 

merkityksestä. APOS-teorian avulla voi pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan 

millä tavoin oppikirjojen aiheiden ja tehtävien etenemisjärjestys tukee oppilaiden 

käsitteen rakentumista. Teoriatiedon lisääminen käsitteen rakentumisesta voi an-

taa vastavalmistuvalle opettajalle rohkeutta kokeilla vaihtelevia pedagogisia me-

netelmiä opetuksessa ja varmuutta perustella tekemiään valintoja koskien esi-

merkiksi kertolaskun vaihdannaisuuden opettamista.  

Mielenkiintoinen tutkimustulos oli, että Milli-sarjan oppilaan kirjan tehtä-

vät tarjosivat oppilaille monipuolisempia mahdollisuuksia oppia kirjan avulla 

kuin Kymppi-sarjan oppilaan kirjan tehtävät. Kymppi-sarjan opettajan opas tar-

josi kuitenkin hiukan laajemman näkökulman vaihdannaisuuden käsittelemi-

seen kuin Milli-sarjan opettajan oppaat. Uuden näkökulman opettaminen ei kui-

tenkaan ollut tavoitteellista. Mielenkiintoinen tutkimustulos oli myös se, että 
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Kymppi -oppimateriaali muodosti yhtenäisen jatkumon kertolaskun käsitteen 

rakentumisen osalta opetuksen nivelvaiheessa toiselta kolmannelle luokalle. 

Tutkimuksesta nousi esiin vaihdantalain yksipuolinen käsitteleminen op-

pikirjoissa. Tallin (2013, 94) mukaan oppilaat ovat varsin nopeasti tietoisia siitä, 

että vaihdantalaissa tulontekijöiden paikkaa voidaan vaihtaa. Vaihdantalakiin 

liittyy olennaisesti se, että on olemassa laskutoimituksia, joissa tulontekijöiden 

paikoilla on merkitystä oikean vastauksen kannalta. Molemmissa oppimateriaa-

leissa tätä näkökulmaa lähestyttiin hyvin varovaisesti. Aiheesta ”vihjailevien” 

tehtävien sijaan, perusteellisempi lähestymistapa olisi voinut rakentaa syvälli-

sempää ymmärrystä kertolaskun käsitteen rakentumisesta. Oppikirjojen muuta-

mat tehtävät vain mainitsivat näkökulmasta, vaikka vaihdantalaki ei ollut uusi 

aihe oppilaille. Molemmissa oppimateriaaleissa sen käsitteleminen otettiin esille 

jo toisen luokan syksyllä ja sitä käsiteltiin jokaisessa jaksossa.  

Tavoitteellinen ja perusteellinen vaihdantalain opetus siten, että tulonteki-

jöiden paikoilla laskutoimituksessa on merkitystä, voisi tukea kertolaskun käsit-

teen rakentumista ja oppilaiden ajattelun taitojen kehittymistä kohti APOS-teo-

rian kolmatta Object-vaihetta. Vaihdantalain syvällisemmän käsittelemisen 

myötä kertolaskun käsitteen rakentuminen ja sen käyttäminen olisi Object-vai-

heessa joustavampaa ja oppilaan olisi mahdollista ymmärtää kertolaskun käsite 

laajempana kokonaisuutena. Vaihdantalain monipuolisemman ymmärtämisen 

myötä Object-vaiheen laajempi kokonaisuus sisältäisi siis vaihtelevampia ja ja-

lostuneempia prosesseja. Hannula (2014, 61) esittää Grayn ja Tallin (1991) mu-

kaan, että proseptuaalis-symbolisen maailman nimessä oleva ”prosepti”, tarkoit-

taa sanoja process (prosessi eli toiminta) ja concept (konsepti eli käsite). Kertolas-

kun vaihdannaisuuden lain opettaminen syvällisemmin, voi tukea myös tätä kä-

sitteen tai käsitteiden ”sulautumista” prosepteiksi. Tämä voisi myötävaikuttaa 

ajattelun kehittymistä lopulta APOS-teorian viimeiselle Schema-vaiheelle, jossa 

kertolaskun käsite olisi sisäistetty valmiina tietorakenteena. Schema-vaiheessa 

matemaattinen ajattelu on jo korkeatasoista ja lähempänä tieteellisen matematii-

kan oppimista ja uuden tiedon tuottamista. Schema-vaiheessa kertolaskun käsi-

tettä käytetään joustavasti ja soveltaen erilaisissa konteksteissa ja ympäristöissä, 

niin matematiikan kielellä, kuviokielellä kuin luonnollisella kielellä. 
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Tutkimustulosteni mukaan APOS-teorian näkökulmasta oppimateriaalien 

avulla luodaan pohjaa käsitteiden rakentumiselle (Action-vaihe) ja käsitteiden 

välisten yhteyksien muodostamiselle (Process-vaihe). Tutkimukseni mukaan 

Milli -oppimateriaalissa opettajan joustavat pedagogiset toimenpiteet (aikaa op-

pia, toiminnallisuus, erilaiset ongelmanratkaisustrategiat ja yhteys oppilaan ar-

keen) ovat oleellisia APOS-teorian vaiheiden toteutumisessa. Kymppi -oppima-

teriaalissa vastaavat opettajan opetustavat olivat toiminnallisuus ja erilaiset on-

gelmanratkaisustrategiat. Huolimatta näistä Milli- ja Kymppi -oppimateriaalien 

eroavaisuuksista tutkimustulosteni perusteella sekä Milli- että Kymppi -oppima-

teriaaleissa edetään kertolaskun käsitteen rakentumisessa APOS-teorian toiseen 

vaiheeseen, Process-vaiheeseen. Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisi 

selvittää, voidaanko kertolaskun käsitteen rakentumisessa todella edetä perus-

koulussa Object-vaiheeseen ja ilmenisikö Milli- ja Kymppi -oppimateriaaleissa 

eroja myöhemmillä luokka-asteilla käsitteen rakentumisessa. Tähän vaikuttaa 

myös se, millä tavoin APOS-teoriaa voidaan tulkita kertolaskun käsitteen raken-

tumisessa oppikirjoissa ja yhteydessä opetukseen ja lähikehityksen vyöhykkee-

seen.  

APOS-teorian käsitteenmuodostumisen malliin nojautuminen tutkimuk-

sessa oli itselleni uusi ja ainutlaatuinen oppimisprosessi. Kertolaskun käsitteen 

rakentumisen edellytyksinä ovat molempien oppimateriaalien opettajan oppai-

den tarjoamat pedagogiset toimenpiteet ja opetustavat, joiden avulla voidaan 

Hannulaa (2014, 65; Tall 2013; 2006) mukaillen, sitoa yhteen ilmenevän ja symbo-

lisen maailman ilmiöt. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista syventää ym-

märrystä APOS-teorian mahdollisuuksista. Voiko Hannulan (2014, 65; Tall 2013; 

2006), kuvaama symbolinen maailma ylipäätään edustaa matematiikan oppikir-

joissa tapahtuvaa käsitteen muodostumista ja ilmenevä maailma opettajan peda-

gogisia tulkintoja ja lähikehityksen vyöhykettä kuten olen tutkimuksessani ku-

vannut. Hannulan (2019, 4) tutkimuksen mukaan jatkotutkimusta tarvitaan eri-

tyisesti rakenteisen sisältötiedon merkityksestä niin matematiikan aineenopet-

taja- kuin luokanopettajankoulutuksessa. Rakenteisella sisältötiedolla voidaan 

tarkoittaa APOS-teorian vaiheiden kaltaisia matemaattisten käsitteiden välisiin 

suhteisiin liittyvää tietoa. 
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Mielenkiintoisena tutkimustuloksena pidin myös sitä, että Milli-oppimateriaali-

sarjassa uuden jakson alkuun ja aiheeseen virittäytymiseen oli varattu paljon ai-

kaa. Jakson aloitusaukeama tukee ongelmalähtöistä opetusta ja antaa opettajalle 

mahdollisuuksia käsitellä aihetta tutkivan oppimisen menetelmillä. Aiheeseen 

virittäytyminen tukee myös oppimismotivaatiota. Hannulan (2019, 4) mukaan 

matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon edistäminen juuri ongelmalähtöi-

sessä oppimisessa on aineenopettajakoulutuksen lisäksi tärkeää myös luokan-

opettajakoulutuksessa. Matemaattinen pohja käsitteiden rakentumiselle ja niiden 

välisille yhteyksille luodaan perusopetuksessa. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Hermeneuttisen kehän mukaisesti, reflektoin kriittisesti omaa esiymmärrystäni 

tutkimuksen aiheesta ja pyrin dialogiin aineiston kanssa. Lisäksi tarkastelin ja 

arvioin kriittisesti tulkintaani aineistosta vaiheittain (Laine, 2001, 34–35). Esiym-

märrykseni tutkimukseni aiheesta perustui aiempaan matematiikan oppimateri-

aalitutkimukseen. Esiymmärrykseni oli, että opetus on oppikirjapainotteista ja 

oppikirjat pääasiassa määritelmälähtöisen opetustavan mukaisia. Vähäisempi 

esiymmärrykseni aiheesta voidaan nähdä tutkimukseni kannalta myös etuna, et-

sin ennakkoluulottomasti tietoa niin matemaattisista pohjataidoista kuin käsit-

teiden rakentumisesta. Tutkimuksesta muodostui oppimisprosessi, jonka avulla 

uskaltauduin avoimuuteen ja luovuuteen. Avoimuus ja luovuus olivat vaikutta-

via tekijöitä APOS-teorian hyödyntämisen taustalla tutkimuksessani.  

Aineiston analyysissa käytetty menetelmä, aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi eteni tutkimuksessani ensin tutkimuskysymysten avulla muodostuneiden 

yläkategorioiden avulla kohti alakategorioita. Alakategorioiden merkityssisällöt 

olivat aineistosta nousseita kertolaskun käsitteen rakentumisen kannalta oleelli-

sia sisältöalueita, joista muodostui teema-alueita. Sisältöalueiden ja teema-aluei-

den muodostumista tuki teoriaohjaava menetelmä.  

Tutkimuksen on oltava toistettavissa (reliaabelius), eikä se saa sisältää risti-

riitaisuuksia. Huolimatta siitä, ettei aineistolähtöinen sisällönanalyysini edennyt 
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täysin menetelmän perinteisen logiikan mukaisesti, olen analyysissani perustel-

lut kertolaskun käsitteen rakentumisen oppimateriaaleissa perusteellisesti, ha-

vainnollisesti ja teoriaan nojautuen.  Eskolan ja Suorannan (2005, 212, 215) mu-

kaan tutkimuksen käytäntö ja sen rekonstruointi eivät koskaan ole aivan täysin 

yhteneväiset. Tutkimuksessa on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti siihen, onko 

sen ulkoinen validiteetti täysin pätevä. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tut-

kimuksesta tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välinen suhde 

täysin pätevä. Teoriaohjaavan menetelmän tuella tutkimuksen sisäinen validi-

teetti on kuitenkin tasapainossa. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan Eskolan ja 

Suorannan (2005, 213) mukaan tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten mää-

rittelyjen sopusointuun. 

Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen tutkimukseeni olisi 

voinut tukea sen luotettavuutta. Tutkimuksen aineisto oli riittävä mutta kvanti-

tatiivinen menetelmä olisi voinut tehdä sisällönanalyysista kattavamman. Tutki-

muksen aineistoni oli laaja. On mahdollista, että jos olisin keskittynyt tutkimaan 

yhtä oppimateriaalisarjaa kahden sijaan, olisin voinut syventyä kertolaskun kä-

sitteen rakentumiseen vielä tarkemmin. Tutkimukseni tueksi olisin tarvinnut li-

sää systemaattista teoreettista ymmärrystä matemaattisten käsitteiden rakentu-

misesta. Tämä olisi mahdollistanut syvemmän ymmärryksen APOS-teoriasta 

matemaattisten käsitteiden rakentumisessa. Vaikka olen vastannut molempiin 

tutkimuskysymyksiin kattavasti, ensimmäinen tutkimuskysymykseni kertolas-

kun käsitteen rakentumisesta sai tutkimuksessani enemmän huomiota kuin toi-

nen tutkimuskysymys kertolaskun käsitteen rakentumisesta opetuksen nivelvai-

heessa.  

Dubinskyn ja McDonaldin (2001, 10) mukaan APOS-teoria voi antaa seli-

tyksiä siitä, miten oppilaat oppivat matemaattisia käsitteitä. Soveltamalla teoriaa 

opetukseen sen avulla voi ennustaa käsitteiden oppimisen etenemistä. APOS-

teoriasta tehtyjen havaintojen perusteella opettaja voi saada tietoa oppilaitten on-

nistumisista ja vaikeuksista käsitteen oppimisessa. Tiedon avulla opettajan on 

mahdollista vaikuttaa oppilaan oppimiseen ennakoivasti. Tutkimuksessa ku-

vattu taustateoria oppimateriaalitutkimuksesta, matemaattisista pohjataidoista 
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ja APOS-teoriasta kertolaskun käsitteen rakentumisen yhteydessä tukee analyy-

sin tuloksia. Tutkimuksen tulokset edistävät kertolaskun käsitteen rakentumisen 

ymmärtämisen merkitystä oppimateriaaleissa, opetuksessa ja luokanopettajan-

koulutuksessa. 
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kirjoitettu teksti 

Täydennä 1:n ja 0:n ker-
totaulut, päätteleminen, 
kertolaskujen muodosta-
minen kuvien, numeroi-
den ja symbolien avulla., 
lukujonotaitoteht., (9 
kpl) 

Laskeminen, kynätyösk. 
päätteleminen, piirtämi-
nen 

 Luku 42 Sanalli-
sia tehtäviä (182-
185) 
Esimerkki sanal-
lisesta tehtävästä, 
kuva ja kertolas-
kun laskulau-
seke. 

Sanallisia tehtäviä: Päät-
telyteht. kuvien ja nume-
roiden avulla, sanallisia 
kysymyslauseteht. raha-
laskuja, vihjeteht., ongel-
manratkaisua, kombina-
toriikkateht. (7 kpl) 

Laskeminen, kynätyösk. 
päätteleminen, ongelman-
ratkaisu, matematiikan 
kielentäminen, värittämi-
nen, piirtäminen 
Värikynät 

 Luku 43 Harjoi-
tellaan (186-189) 
(ei opetusruutua) 

Peli, lukujonotaidot, ker-
tolaskujen muodostami-
nen numeroiden kuvien 
ja symbolien avulla, 
päättelyteht., vihjeteht. 
laskumerkin merkitse-
minen.  

Parin kanssa pelaaminen, 
vertaisarviointi, laskemi-
nen, kynätyösk. piirtämi-
nen, värittäminen 
Nopat, värikynät 
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Liite 2.  

Milli 2B oppilaan kirjojen analyysi       Liite 2. jatkuu 
Milli 2B oppilaan kirja (kevät) 
Jakso 3. Kerto- ja jakolaskua (76-121) 
Kertolaskun käsitteen rakentuminen 
Jakson aloitus-
aukeama: 
Kuva ja tavoitteet 

Luku ja opetus-
ruutu 

Oppilaan kirjan 
tehtävät 

Oppilaan kirjan työtavat 
ja välineet 

Opitaan 3:n ja 4:n 
kertotaulu, jako-
lasku, kahdes-, kol-
mas-neljäsosa. Omat 
työskentelyyn liitty-
vät tavoitteet 
(76-77) 
 

Luku 17 Kolmen 
kertotaulu (78-
121) 
Kuvat, symbolit ja 
numeromerkit. 
Lasku kirjoitettu 
luettavaksi. 
 

Täydennä 3:n kerto-
taulu, lukujo-
noteht., laskutoimi-
tukset kuvien, nu-
meroiden ja symbo-
lien avulla, päätte-
lyteht. vihjeteht. ra-
hateht. (9 kpl) 

Laskeminen, kynätyösk., 
piirtäminen, päättelemi-
nen, värittäminen, ulkoa 
oppiminen 
 
Värikynät 

 Luku 18 Neljän 
kertotaulu (82-85)  
Kuvat, symbolit ja 
numeromerkit. 
Lasku kirjoitettu 
luettavaksi. 

Täydennä 4:n kerto-
taulu, lukujo-
noteht., , laskutoi-
mituksia kuvien, 
numeroiden ja sym-
bolien avulla, päät-
telyteht, vihjeteht. 
rahateht. peli. (9 
kpl) 

Laskeminen, kynätyös-
kentely, piirtäminen, 
päätteleminen, värittämi-
nen, pelaaminen parin 
kanssa, vertaisarviointi, 
ulkoa oppiminen 
Klemmari (peliin) 

 Luku 19  
Kertolaskun ajat-
telustrategioita 
(86-89) 
Kuvat, symbolit 
(apukuviot) ja nu-
meromerkit yh-
teen- ja vähennys-
laskussa ja kerto-
laskussa. Aputeks-
tit. 

Apukuvio-teht. 
3kpl (lukumäärän, 
numeromerkin, ker-
tolaskun yhd.), las-
keminen eri ajatte-
lutavoilla (3kpl), 
laskutoimituksia, 
(kertolaskun vaih-
dannaisuus 1 kpl),  
päättelyteht. (8 kpl) 

Laskeminen, kynätyös-
kentely, 
piirtäminen, päättelemi-
nen, eri ajattelutapojen 
käyttäminen: kertolasku 
yhteenlaskuna, sormien 
avulla luetteleminen, pa-
rille selittäminen-kielen-
täminen 

 Luku 20 Harjoi-
tellaan 
(90-93) 
(ei opetusruutua) 

Peli, laskutoimituk-
sia, lukujono, ajatte-
lutapojen miettimi-
nen, päättelyteht. (8 
kpl) 

Pelaaminen parin kanssa, 
kynätyöskentely, ajattelu-
tapojen miettiminen, piir-
täminen, värittäminen, 
päättely, mekaaninen las-
keminen 
Palikoita, värikyniä 

 Luku 21 Yhdistet-
tyjä laskutoimi-
tuksia  
(94-97) 
Kuvat, symbolit ja 
numeromerkit las-
kujärjestyksestä. 
Aputekstit 

Kertolaskun ja yh-
teenlaskun ja kerto-
laskun ja vähennys-
laskun yhdistämi-
nen, laskutoimituk-
sia, peli, päättely-
teht, rahateht. (8 
kpl) 

Pelaaminen parin kanssa, 
kynätyöskentely, piirtä-
minen, kuvasta tutkimi-
nen, parille selittäminen, 
takaperin ajattelu, päätte-
leminen, mekaaninen las-
keminen, vertaisarviointi 
 
Opetusrahat 
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 Luku 22 Ositusja-
kotilanteita (98-
101) 
Aputekstit ositus-
jakoon liittyvistä 
käsitteistä, kuvat 
ja numeromerkit 

Jaetaan tasan -las-
kutoimituksia, päät-
tely,  
(7 kpl) 

Kynätyöskentely, piirtä-
minen, kirjoittaminen, 
mekaaninen laskeminen 

 Luku 23 Jako-
lasku (102-105) 
Kuvat, symbolit ja 
numeromerkit ja-
kolaskusta, jako-
laskun tekijät, 
aputekstit/kysy-
mykset 

Jaa tasan laskutoi-
mituksia, päättely-
teht, apukuva-teht., 
sanallisia teht. (7 
kpl) 

Kynätyöskentely, piirtä-
minen, päätteleminen, 
mekaaninen laskeminen 

 Luku 24 Harjoi-
tellaan jakolas-
kuja (106-109) 
(ei opetusruutua) 

Peli, jako- ja kerto-
laskun yhdistämi-
nen kuvan avulla ja 
ilman, päättelyteht. 
(7 kpl) 

Pelaaminen parin kanssa, 
vertaisarviointi, kynä-
työsk. piirtäminen, me-
kaaninen laskeminen, 
päässälaskut, värittämi-
nen,  
Nopat, palikat 

 Luku 25 Sisältöja-
kotilanteita (110-
113) 
Kuvat, symbolit ja 
numeromerkit si-
sältöjaosta. Apu-
tekstit/kysymyk-
set 

Päättelyteht, tar-
kista kertolaskulla 
jakolasku, laskutoi-
mitukset, rahateht. 
sanalliset teht. (7 
kpl) 

kynätyöskentely, piirtä-
minen, pelaaminen parin 
kanssa, vertaisarviointi, 
mekaaninen laskeminen 
 
nopat, värikynät, opetus-
rahat 

 (Luku 26 Jaetaan yhtä 
suuriin osiin (114-
117) Kuvat, symbolit 
ja numeromerkit) 
(Luku 27 Kahdesosa, 
kolmasosa ja neljäsosa 
(118-121) 
(Kuvat ja tekstit ei nu-
meromerkkejä) 

Luvut 26-27 sisältävät 
molemmat yhden kerto-
laskuja sisältävän teht. 
(teht.7 s.117, jossa on 
kolme sanallista kerto-
laskua sisältävää lasku-
toimitusta ja (teht.6 
s.119) jossa on kertolas-
kutoim. Luvun 26 koti-
teht. sisältää mekaanisia 
kertolaskutoimituksia. 

kynätyöskentely, päättelemi-
nen, mekaaninen laskeminen 
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Liite 3.  

Milli 3A oppilaan kirjan analyysi       Liite 3. jatkuu 
Milli 3A oppilaan kirja (syksy) 
Jakso 2. Kertolaskua (64-109) 
Kertolaskun käsitteen rakentuminen 

Jakson aloitusaukeama: 
Kuva ja tavoitteet 

Luku ja opetus-
ruutu 

Oppilaan kirjan 
tehtävät 

Oppilaan kirjan 
työtavat ja väli-
neet 

Kerrataan lukujen 2-5 ja 10 
kertotaulut 
Opitaan lukujen 6-9 kerto-
taulut 
Tutustutaan laskujärjestys-
sopimukseen 
Omat tavoitteet (oppilaan 
itse määrittelemät) 
(64-65) 

Luku 15 Kertolas-
kun käsite (66-69) 
Kertolaskun käsite 
”tulon tekijät”, 
symbolein, nume-
roin ja lasku auki 
kirjoitettuna. 

Yhteenlaskusta ker-
tolaskuun, laskuissa 
vähemmän tukea 
numeroin, enem-
män kuvilla, päätte-
lyteht., sanallisia, 
kuvion tulkintaa, 
vihjeteht., tehdään 
itse kertolaskuja ku-
van avulla. (7kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk., päättelemi-
nen, tutkiminen, 
piirtäminen 
 
opetusrahat 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa kertotauluja) 
 

Luku 16 Viiden ja 
kymmenen kerto-
taulut (70-73) 
Kertotaulut 5 ja 10 
numeroin ja sym-
bolein. Ei tekstiä.  

Kertolaskuteht. 
symbolituki, raha-
laskut, lukujo-
noteht., kuvion tul-
kintaa, päättely-
teht.,kombinatoriik-
kateht. (9 kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, tutkiminen. 
 
opetusrahat 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa kertotauluja) 

Luku 17 Kahden 
ja neljän kertotau-
lut 
(74-77) 
Kertotaulut 2 ja 4 
numeroin ja sym-
bolein. Ei tekstiä. 

Kertolaskuteht. 
symbolituki, luku-
jonoteht., kuvion 
tulkintaa, päättely-
teht. (9kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, tutkiminen. 
 

 Luku 18 Laskujär-
jestys (78-81) 
Yhteenlasku- ja 
kertolaskutoimitus 
numeroilla, sym-
boleilla. Laskujär-
jestys-ohje kirjoi-
tettu. 

Yhteenlaskun ja 
kertolaskun yhd. 
teht. opetusrahoilla, 
(kuvat), ilman ku-
via, muodosta itse 
laskuja kuvien 
avulla, sanallisen 
ohjeen avulla, nu-
meromerkinnän 
avulla, päättelyteht, 
taulukkoteht., vihje-
teht. (8kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, tutkiminen, 
tulkitseminen, vä-
rittäminen 
 
opetusrahat, väri-
kynät 
 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa 3:n kertotaulua) 

Luku 19 Kertolas-
kun vaihdannai-
suus ja kolmen 
kertotaulu (82-85) 
Laskulausekkeet, 
symbolit ja ohje-
teksti. 

Laskutehtävät lu-
vuilla (symboleilla, 
kuvilla ja ilman), lu-
kujonoteht., päätte-
lyteht., vihjeteht. 
(8kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, värittäminen 
 
värikynät 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa 6:n kertotaulua) 

Luku 20 Kuuden 
kertotaulu (86-89) 

Laskutehtävät lu-
vuilla (symboleilla, 
kuvilla ja ilman), lu-

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, värittäminen 
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Kuva osoittaa 
mitkä kertotau-
lusta on jo opittu ja 
mitkä kertolaskut 
ovat uusia. 

kujonoteht., päätte-
lyteht., vihjeteht., 
sanalliset teht. 
(9kpl) 

värikynät 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa 7:n kertotaulua) 

Luku 21 Seitse-
män kertotaulu 
(90-93) 
Kuva osoittaa 
mitkä kertotau-
lusta on jo opittu ja 
mitkä kertolaskut 
ovat uusia. 

Laskutehtävät lu-
vuilla Ei enää näky-
vissä mallia las-
kusta) (symboleilla, 
kuvilla ja ilman), lu-
kujonoteht., päätte-
lyteht., vihjeteht., 
sanalliset teht. 
(9kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, värittäminen 
 
värikynät 
 

 Luku 22 Harjoitte-
lua (94-97) 
(ei opetusruutua) 

Peli, kertolaskut, 
päättelyteht., sanal-
liset teht. taulukko-
teht., vihjeteht. (mu-
kana €- ja mittayk-
sikköteht.), päässä-
laskua 

Pelaaminen parin 
kanssa, (ei ver-
taisarviointia, joh-
tuuko vanhemmasta 
painoksesta), laske-
minen, kynätyösk. 
päättelyteht., tau-
lukon tulkitsemi-
nen 
 
värikynät 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa 8:n kertotaulua) 

Luku 23 Kahdek-
san kertotaulu (98-
101) 
Kuva osoittaa 
mitkä kertotau-
lusta on jo opittu ja 
mitkä kertolaskut 
ovat uusia. 

Laskutehtävät lu-
vuilla (symboleilla, 
kuvilla ja ilman), lu-
kujonoteht., päätte-
lyteht., vihjeteht., 
sanalliset teht. 
(8kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, värittäminen 
 
värikynät 

(ei ohjeisteta opettelemaan 
ulkoa 9:n kertotaulua) 

Luku 24 Yhdeksän 
kertotaulu (102-
105) 
Kuva osoittaa 
mitkä kertotau-
lusta on jo opittu ja 
mitkä kertolaskut 
ovat uusia. 

Laskutehtävät lu-
vuilla (symboleilla, 
kuvilla ja ilman), lu-
kujonoteht., päätte-
lyteht., vihjeteht., 
sanalliset teht. 
(9kpl) 

Laskeminen, kynä-
työsk. päättelemi-
nen, värittäminen 
Värikynät 

 Luku 25 Harjoitel-
laan (106-109) 
(ei opetusruutua) 

Peli, päättelyteht., 
kertolaskut, päätte-
lyteht., sanalliset 
teht. taulukkoteht., 
vihjeteht. (mukana 
€:t ja mittayksi-
köteht.), päässälas-
kua 

Pelaaminen parin 
kanssa, (ei ver-
taisarviointia, joh-
tuuko vanhemmasta 
painoksesta), laske-
minen, kynätyösk. 
päättelyteht., tau-
lukon tulkitsemi-
nen 
Värikynät 

 

 

 

 



  
 

  114 
 

Liite 4.  

Esimerkit Kymppi-sarjan oppilaan kirjojen analyysin muodostumisesta Liite 4. jatkuu 
Yläkategoria 1 Kertolaskun käsitteen rakentuminen 
Kymppi Syksy -toisen luokan oppilaan kirja Jakso 2 Kertotaulut 1–5 ja 10 (60–115) 
Alakategoria 2  
Luku ja opetusruutu 

Alakategoria 3 
Kertotaulujen opetusjär-
jestys 

Alakategoria 4  
Oppilaan kirjan 
tehtävät 

Alakategoria 5 
Oppilaan kir-
jan työtavat ja 
välineet 

Luku 15 Tutustutaan 
kertolaskuun (60–63) 
Luvussa ei ole esitetty 
tavoitteita oppilaalle. 
Opetusruutu: Kuvat, 
symbolit ja numero-
merkit kuvaamassa 
laskutoimitusta. Yh-
teenlaskun yhdistämi-
nen kertolaskuun. Oh-
jaava kysymys: 
”Kuinka monta?” 

Jakso 2: 
Luku 16 Viiden kertotaulu 
Luku 18 Kymmenen kerto-
taulu 
Luku 19 Kahden kertotaulu 
Luku 22 Kolmen kertotaulu 
Luku 25 Neljän kertotaulu 
(Luku 28 Luvut 1 ja 0 kerto-
laskussa) 
 

Luku 15: Yhteen-
laskusta kertolas-
kuun laskutoimi-
tuksia. Ensimmäi-
sen aukeaman teh-
tävissä toistuu lu-
kumäärän ja nume-
romerkin yhdistä-
minen. Toisella au-
keamalla luku-
määrä, numero-
merkki ja symboli, 
kaksi soveltavaa 
tehtävää, joista yksi 
helpompi, toinen 
päättelyä ja kokei-
lua vaativat, palk-
kimalli. (harjoiteltu 
yhteenlasku-osi-
ossa) (kuva, s.63). 
(5kpl) 

Luku 15: Ky-
nätyöskentely 

Kymppi Kevät -toisen luokan kevään oppilaan kirja Jakso 4 Kerto- ja jakolaskua (160–187) 
Luku 40 Tehdään ker-
tolaskuja (160–163) 
Luvussa ei ole esitetty 
tavoitteita oppilaalle. 
Luvussa ei ole opetus-
ruutua. 

Jakso 4: 
Ei opeteltavia kertotauluja 

Luku 40: Yhdistetyt 
kerto- ja yhteenlas-
kulausekkeet, puut-
tuvan tulontekijän 
täydentäminen, 
kertolaskun käsit-
teen kertaaminen, 
päättelyteht. ja 
kombinatoriikka-
teht., palkkimalli 
(6kpl) 

Luku 40:  
Kynätyösken-
tely 

Kymppi Syksy -kolmannen luokan syksyn oppilaan kirja Jakso 2 Kertolaskua (60–107) 
Luku 15 Kertolaskun 
käsite (60–63) 
Luvussa ei ole esitetty 
tavoitteita oppilaalle. 
Opetusruutu: Kuvat, 
symbolit ja numero-
merkit kuvaamassa 
laskutoimitusta. Ei 
luonnollista kieltä.  

Jakso 2:  
Luvut 16–18: aiemmin opi-
tut kertotaulut kerrataan 
Luku 20 Kuuden kertotaulu 
Luku 22 Seitsemän kerto-
taulu 
Luku 24 Kahdeksan kerto-
taulu 
Luku 26 Yhdeksän kerto-
taulu 
 
 
 
 

Luku 15: Yhteen-
laskun ja kertolas-
kun välinen yhteys, 
kertolaskun merkit-
seminen kuvasta ja 
yhteenlaskusta, 
palkkimalli. Perus-
tehtävistä päättely-
tehtäviin. (7kpl) 
 

Luku 15: 
Kynätyösken-
tely 
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Alakategorioista 2–5 muodostuneet sisältöalueet Kymppi oppilaan kirjoissa: 
2 Luku ja opetus-
ruutu 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Teorialähtöinen 

3 Kertotaulujen opetusjär-
jestys 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Ulkoa oppiminen 

4 Oppilaan kirjan 
tehtävät 
Kuvallinen 
Symbolinen 
Soveltava 
Eriyttäminen 

5 Oppilaan 
kirjan työtavat 
ja välineet 
Mekaaninen 
laskeminen 
Päättely 
Ajattelun- ja 
ongelmanrat-
kaisuntaidot 
Eriyttäminen 

Sisältöalueista muodostuneet teema-alueet: 
Tehtävätyypit: 
1.Kuvallinen ja symbolinen esitystapa 
2.Päättely- ja ongelmanratkaisutaitoa tukevat tehtävät 
Kymppi oppilaan kirjojen tehtävätyyppien opetustavat: 
1.Määritelmälähtöinen 
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Liite 5.  

Esimerkit Kymppi-sarjan opettajan oppaiden analyysin muodostumisesta Liite 5. jatkuu 
Yläkategoria 1: Kertolaskun käsitteen rakentuminen 

Kymppi 2 Syksy -opettajan opas  
Jakso 2 Kertotaulut 1–5 ja 10 (56–83) 
Alakategoria 2 
Luku ja opetusruutu 

Alakategoria 3 
Kertotaulujen  
opetusjärjestys 

Alakategoria 4 
Opettajan oppaan 
tehtävät 

Alakategoria 5  
Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 

Luku 15 Tutustutaan 
kertolaskuun (56–57) 
Tarina, tavoitteet: opi-
taan kuvan, yhteenlas-
kun ja kertolaskun yh-
teys, kertolaskun mer-
kitseminen kuvasta ja 
yhteenlaskusta.  
 
Ei ohjeita opetusruu-
dun käsittelemiseen 

Jakso 2: 
Luku 16 Viiden 
kertotaulu 
Luku 18 Kymme-
nen kertotaulu 
Luku 19 Kahden 
kertotaulu 
Luku 22 Kolmen 
kertotaulu 
Luku 25 Neljän 
kertotaulu 
(Luku 28 Luvut 1 ja 
0 kertolaskussa) 
Kertotaulut pyri-
tään oppimaan ul-
koa 

Luku 15: 
Opetusvihjeet, ker-
tolasku sormista, 
kertolaskun mer-
kintätapa, toimin-
nalliset harj., pääs-
sälaskut, pohditta-
vaa. 

Luku 15: 
Toiminnallisuus, tau-
lulle piirtäminen, ryh-
mätyösk., kuuntelemi-
nen, päätteleminen, 
pohtiminen, ajattelun 
taidot ja ongelmanrat-
kaisu. 
 
kynä, sormet, palikat, 
nopat 

Open Kymppi 2 Kevät -toisen luokan kevään opettajan opas  
Jakso 4 Kerto- ja jakolaskua (106–119) 
Alakategoria 2 
Luku ja opetusruutu 

Alakategoria 3  
Kertotaulujen  
opetusjärjestys 

Alakategoria 4 
Opettajan oppaan 
tehtävät 

Alakategoria 5  
Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 

Luku 40 Tehdään 
kertolaskuja (106–
107) Tarina, tavoit-
teet: kerrataan kerto-
laskun käsite ja ker-
totaulut 5 ja 10. Har-
joitellaan tekemään 
kuvasta yhdistetty 
kerto- ja yhteenlas-
kulauseke ja puuttu-
van tulon täydentä-
mistä 

Jakso 4: 
Ei opeteltavia kerto-
tauluja 

Luku 40: 
Opetusvihjeet, toi-
minnalliset harj., 
päässälaskut, pohdit-
tavaa. 

Luku 40: Toiminnal-
lisuus, pelaaminen, 
liikunta, päättelemi-
nen, pohtiminen, 
ajattelun taidot- ja 
ongelmanratkaisu 
 
lukukortit, noppa 

Open Kymppi 3 Syksy -kolmannen luokan syksyn opettajan opas 
Jakso 2 Kertolaskua (56–81) 
Alakategoria 2 
Luku ja opetusruutu 

Alakategoria 3  
Kertotaulujen  
opetusjärjestys 

Alakategoria 4 
Opettajan oppaan 
tehtävät 

Alakategoria 5 
Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 
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Luku 15 Kertolas-
kun käsite (56–57) 
Tarina, tavoitteet: yh-
teenlaskun ja kerto-
laskun välisen yhtey-
den kertaus, kerto-
laskun merkitsemi-
nen kuvasta ja yh-
teenlaskusta. 
 
Ei ohjeita opetusruu-
dun käsittelemiseen 

Jakso 2: 
Luvut 16–18: aiem-
min opitut kertotau-
lut kerrataan 
Luku 20 Kuuden 
kertotaulu 
Luku 22 Seitsemän 
kertotaulu 
Luku 24 Kahdeksan 
kertotaulu 
Luku 26 Yhdeksän 
kertotaulu 

Luku 15: 
Opetusvihjeitä, toi-
minnallisia harjoituk-
sia, päässälaskut, 
pohdintateht. 

Luku 15: 
Toiminnallisuus, liik-
kuminen, päättelemi-
nen, pohdinta, ajatte-
luntaidot ja ongel-
manratkaisu 
 
lukumääräkortit, pa-
likat 
 
 
 

Alakategorioista (2–5) muodostuneet sisältöalueet Kymppi opettajan oppaissa: 
2 Luku ja opetus-
ruutu 

3 Kertotaulujen 
opetusjärjestys 

4 Opettajan oppaan 
tehtävät 

5 Opettajan oppaan 
työtavat ja välineet 

Tarinallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus 
Tavoitteet Ulkoa oppiminen Keskustelu ja vuoro-

vaikutus 
Keskustelu ja vuoro-
vaikutus 

Keskustelu ja vuoro-
vaikutus 

 Käsitteen ymmärtä-
minen 

Ajattelun ja ongel-
manratkaisutaidot 

Toiminnallisuus  Ajattelun- ja ongel-
manratkaisutaidot 

 

Käsitteen  
ymmärtäminen 

 Liikunta  

Sisältöalueista muodostuneet teema-alueet: 
Opettajan oppaiden kertolaskun käsitteen rakentumista tukevat opetustavat: 
1.Toiminnallisuus 
2.Erilaiset ongelmanratkaisustrategiat 

 

 


