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- Matikkapaketti 5-6-vuotiaiden lasten matematiikan opetukseen
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työkalu varhaiskasvatuksen henkilökunnan
pedagogisten taitojen kehittämiseen lasten matemaattisten taitojen tukemisessa. Huomiota
kiinnitettiin etenkin oppimisympäristöön ja siitä löytyvään matematiikkaan sekä
arkipedagogiikkaan sisältyvään matematiikkaan. Tarkoituksena oli, että kasvattajan tieto siirtyy
käytännön työhön. Opinnäytetyö on toteutettu kehittämistyönä marraskuun 2018 ja tammikuun
2020 välisenä aikana kunnalliselle päiväkodille, joka sijaitsee Varsinais-Suomessa.
Työn teoreettinen viitekehys koostuu lasten varhaisten matemaattisten taitojen kehittymisestä,
kielen ja matematiikan välisestä yhteydestä, matematiikan keskeisistä käsitteistä,
vuorovaikutuksen ja havainnoinnin sekä oppimisympäristön merkityksestä ja lasten
matemaattisista oppimisvaikeuksista. Kehittämismenetelmiä valittaessa hyödynnettiin
viitekehyksen
teoriaperustaa.
Kehittämismenetelmiksi
valittiin
Webropol-kysely,
teemahaastattelu, kokeileva toiminta sekä dialoginen vuorovaikutus.
Kehittämismenetelmistä saatujen tulosten perusteella selvisi, että varhaiskasvatushenkilöstö on
sisäistänyt arkimatematiikan käsitteen melko hyvin ja hyödyntävän sitä ohjaustilanteissa melko
monipuolisesti. Haastavana koettiin matematiikan tiedostaminen ja näkyväksi tekeminen
oppimisympäristössä. Kehittämismenetelmistä saatujen tulosten perusteella koottiin tuotos,
matikkapaketti, jonka keskeisenä ajatuksena on toiminnallisen matematiikan opetus ja
oppimisympäristöstä löytyvä matematiikka. Matikkapaketti sisältää 19 tehtävää ja matikkaa
luonnossa- osion. Tehtävät ovat monipuolisesti hyödynnettävissä ja niitä voi soveltaa ikä- ja
taitotason mukaisesti.
Matikkapaketti esiteltiin toimeksiantajataholle syksyllä 2019 ja palaute siitä oli todella positiivinen.
Matikkapaketin koettiin vastaavan alkuperäisiin kehittämistarpeisiin hyvin ja sitä pidettiin tarpeeksi
selkeänä sekä monipuolisesti hyödynnettävissä olevana työkaluna. Myös teoriaperustan koettiin
tukevan matikkapaketin käyttöä.
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SUPPORTING CHILDREN`S MATHEMATICAL
DEVELOPMENT
- Tool for teaching mathematics for 5-6 years old children
The purpose of this development project was to develop a tool for early childhood educators to
improve their pedagogical competence in supporting children’s mathematical skills. Main focus
was in learning environment and the math in it and also math in everyday pedagogy. Main
purpose was that knowledge of the educator transformes to labour in practice. This thesis was
carried out between November 2018 to January 2020 municipal kindergarten in Southwest
Finland.
The theoretical framework of the thesis consists of development of children’s early mathematical
skills, connection between language and math, the main concepts of mathematic, the meaning of
interaction and observation as well as learning environment and children’s mathematical
disabilities. The theoretical frameworks was used to choose all the development methods.
Development methods chosen were Webropol survey, theme interview, piloting and dialogic
interaction.
From the use of the development methods we found out that early childhood educators
understood the meaning of everyday mathematic and they use it in action pretty versatile. They
found challenging to acknowledge math and making it seen in learning environment. From the
results of the development methods used we created a practical tool called Matikkapaketti, that
main idea is to focus on functional mathematical teaching and the mathematic found in learning
environment. Matikkapaketti contains 19 tasks and math in nature – part. The tasks are versatile
to use and they can apply depending the children’s age and skill level.
The tool was introduced to kindergarten employees of the client at autumn 2019 and the feedback
was very positive. The felt that the tool met the original need of the client well and they felt that it
was simple enough and versatile useable tool. They also felt that the theoretical framework
support the use of the tool in action.
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1 JOHDANTO
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) yhtenä tavoitteena on tukea lasten
matemaattisten taitojen kehittymistä sekä edistää positiivista suhtautumista matematiikkaan. Lapsille tulee tarjota oppimisen ja oivaltamisen iloa riippumatta lapsen iästä tai
taitotasosta. On aikuisen tehtävä ohjata lasta kiinnittämään huomiota päivittäisistä tilanteista ja ympäristöstä löytyvään matematiikkaan. Lapsilla tulee olla mahdollisuus opetella matematiikkaa olemalla itse aktiivisen toimijan roolissa. (Opetushallitus 2018, 46.)

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittäminen
lasten matemaattisten taitojen tukemisessa. Kiinnittäen huomiota etenkin oppimisympäristöön ja siitä löytyvään matematiikkaan sekä arkipedagogiikkaan sisältyvään matematiikkaan. Tarkoituksena on, että kasvattajien tietoisuuden lisääntyessä, tieto siirtyy käytäntöön lasten kanssa. Tässä opinnäytetyössä tutkimusluvassa määriteltyjen ehtojen
vuoksi ei voida mainita tarkempia tietoja toimeksiantajaan liittyen, anonymiteetin suojelemiseksi.

Tietoperustassa käsitellään lasten varhaisten matemaattisten taitojen kehittymistä, kielen ja matematiikan välistä yhteyttä, matematiikan keskeisiä käsitteitä. Lisäksi käsitellään
vuorovaikutuksen ja havainnoinnin sekä oppimisympäristön merkitystä ja lapsen matemaattisia oppimisvaikeuksia. Opinnäytetyössä on pyritty käyttämään lähteitä mahdollisimman monipuolisesti. Kehittämistyötä kuvaavassa osiossa kerrotaan prosessissa käytetyistä kehittämismenetelmistä sekä kehittämisprosessista ja johtopäätöksistä. Lisäksi
lopuksi arvioidaan omaa ammatillista kasvua sekä työn käytettävyyttä että luotettavuutta.

Kehittämistyön tuotoksena syntyi matikkapaketti, joka on liitteenä työn lopussa. Matikkapaketin tavoitteena on tukea sekä lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta matematiikan
opetukseen liittyen. Keskeisenä ajatuksena on toiminnallinen matematiikan opetus ja oppimisympäristöstä löytyvä matematiikka. Toimeksiantajan toiveena oli mahdollisimman
selkeä ja helposti hyödynnettävissä oleva työkalu, jonka kaikki tehtävät eivät vaatisi paljoa etukäteen valmistelua. Matikkapaketti sisältää 19 tehtävää sekä matikkaa luonnossa
osion. Tehtäviin on toimeksiantajan toiveesta merkitty tarvittavat materiaalit ja tehtävään

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hilla Varjonen & Ella Väre

7

suositeltu aika. Matikkapaketti on työkalu varhaiskasvatuksen arkeen ja se on laajasti
sovellettavissa ryhmän ja lasten tarpeiden mukaisesti.

Opinnäytetyön aihe on aina ajankohtainen ja tärkeä, sillä matematiikkaa löytyy kaikkialta
ympäriltämme ja pohja matemaattisille taidoille luodaan jo varhaisessa vaiheessa. Kasvattajan hyvällä asenteella matematiikkaan on suuri vaikutus ja tämän opinnäytetyön
tuotoksen on tarkoitus tukea positiivista suhtautumista matematiikkaan, sillä on todella
tärkeää, että varhaiskasvattajan oma negatiivinen asenne matematiikkaa kohtaan ei
siirry eteenpäin.
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2 LAPSEN MATEMAATTINEN KEHITYS
2.1 Varhaisten matemaattisten taitojen kehittyminen
Kun lapselle kehittyy keskushermosto ja sinne alueet, jotka erikoistuvat käsittelemään
numeerista tietoa jo ennen syntymää, matemaattisten taitojen kehitys alkaa (Aunio ym.
2017, 17). Aunion, Hannulan ja Räsäsen mukaan lasta voi useasta syystä pitää luonnostaan matemaattisena olentona. Esimerkiksi valmius lukumäärien hahmottamiseen on
synnynnäistä. Myös ympäröivä maailma ja kulttuuri sisältävät erilaisia tilanteita ja matemaattisia sisältöjä, jotka ovat yhteydessä lapsen matemaattiseen kehitykseen ilman aikuisen ohjaustakin. (Aunio 2004, 198.) Jo pienet vauvat voivat tutkimusten mukaan reagoida lukumääriin matemaattisesti merkityksellisellä tavalla, kuten tunnistamalla yhden,
kahden tai kolmen tapahtumasarjan tai esinejoukon välisiä yhtä- tai erisuuruuksia (Hujala & Turja 2016, 225).

Tutkijat Brannon ja Starr (2013) ovat tutkineet puolivuotiaiden vauvojen lukumäärien
eroavaisuuksien havainnointia. Tutkimuksessa todettiin puolivuotiaiden vauvojen kykenevän erottamaan pieniä lukumääriä toisistaan. (Sangster 2016, 56.) Vauvat erottivat
lukumääriä toisistaan huolimatta siitä mikä lukumäärien koko, muoto, väri, liike tai sijainti
on. Myös lisäys- ja vähennystehtävien on todettu onnistuvan vauvoilla pienillä lukumäärillä. (Aunio ym. 2004, 201.) Synnynnäistä ei-kielellistä kykyä, lukumäärien erojen havaitsemista eli lukumääräisyyden tajua voidaan pitää tärkeänä pohjana myöhempien matemaattisten taitojen kehitykselle (Aunio ym. 2017, 18).

Yksi yhteen -vastaavuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi esineryhmän
jokainen esine tulee voida asettaa yhteen toisen esineryhmän esineiden kanssa vain
kerran. Kuten edellä mainittiin, tämä on mahdollista jo pienillä vauvoilla. Toiminta ei tarkoita, että vauvat olisivat tietoisia yksi yhteen vastaavuuden periaatteesta, vaan pikemminkin periaate ohjaa heitä, kun he myöhemmin opettelevat matemaattisia taitoja.
(Mattinen 2006, 28.)
Lukumäärän hahmottaminen laskematta eli lukumääräisyyden taju on yksi matematiikan
oppimisen tärkeimmistä ydintaidoista. Kieleen pohjautuvaa laskemista vaaditaan isompien lukumäärien tarkkaan hahmottamiseen, mutta pieniä lukumääriä (noin 1-4) on
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mahdollista hahmottaa tarkkaan myös laskematta (subitisaatio). (Kyttälä 2008, 15.) Tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että lukumäärän hahmottaminen pienillä lapsilla voidaan
jakaa kahteen eri prosessiin. Toinen on hyvin pienten lukumäärien tarkka havaitseminen,
ja toinen on suhteellinen hahmottaminen. Suhteellisen hahmottamisen tarkkuus vähenee määrän kasvaessa. Nämä prosessit eivät vaadi harjoittelua tai kielen oppimista, ovat
yhteisiä eläimille ja ihmisille, sekä ilmaantuvat jo varhain kehityksessä. (Aunio ym. 2004,
201.)

SFON ( spontaneous focusing on numerosity) tarkoittaa lapsen taipumusta spontaaniin
huomion kiinnittämiseen lukumääriin, erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja konteksteissa. Lasten spontaani keskittyminen numeroihin, johtaa usein esineiden ja tapahtumien eri määrän havainnoimiseen ympäristössään, jonka kautta lapset harjoittelevat numeerisia taitojaan. Käytännössä se tarkoittaa huomion tietoista kohdistamista tapahtumien tai esinejoukon tarkkaan lukumäärään, jolloin käynnistyy tarkan lukumäärän tunnistusprosessi ja sitä kautta kyky hyödyntää toiminnassa tätä tarkasti tunnistettua lukumäärää. Lapsen itsenäinen eli spontaani huomion kiinnittäminen lukumääriin eroaa täten
ohjatusti tapahtuvasta lukumäärän huomioimisesta. Spontaaniudella viitataan siihen, miten herkästi ja kuinka usein lapsi kiinnittää huomionsa tapahtumien tai esineiden lukumäärään vaihtelevissa tilanteissa. (Hannula 2005, 17—22.)

Pienten lasten matemaattisen ajattelun kehityksessä lukujonon oppiminen on keskeinen
elementti. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa lapsi oppii lukusanat ja niillä työskentelyn.
Lapsi toistaa aivan kehityksen alkuvaiheissa kuulemiaan sanoja ja näkemiään toimintoja
siten, että niissä ei ole välttämättä varsinaista matemaattista sisältöä. (Aunio ym. 2004,
202−203.) Monet 2-vuotiaat näyttävät ymmärtävän, että eri numerosanat viittaavat eri
määriin, mutta he eivät vielä tässä iässä kykene yhdistämään numeroita samaan tarkoittavaan määrään (Geary 1994, 16). Lapset oppivat lukusanan yksi määrällisen merkityksen noin 2,5 vuoden iässä (Hujala & Turja 2016, 226). Samassa iässä he näyttävät myös
ymmärtävän, että numerosanat eroavat muista kuvaavista sanoista. Monet lapset pystyvät jo 2,5 vuoden ikäisenä erottamaan neliosaiset sarjat kolmiosaisista ja tietävät, että
luku neljä on enemmän kuin luku kolme. (Geary 1994, 16.) Oppiminen tapahtuu siten,
että ensin lapsi ymmärtää lukusanojen viittaavan lukumääriin. Vähän yli kolmevuotias
lapsi alkaa oivaltaa, kuinka monta esinettä, asiaa tai tapahtumaa lukusana kaksi
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tarkoittaa. Lukusanan kolme määrällinen merkitys ymmärretään noin 3,5 vuoden iässä.
(Hujala & Turja 2016, 226.)

3–6 vuoden iässä lapsi suuntautuu lukumääriin spontaanisti, sekä tämä näyttäisi olevan
varsin pysyvä ominaisuus (Aunio ym. 2004, 209). Lasten spontaanissa huomion kiinnittämisessä lukumääriin on havaittu merkittäviä yksilöllisiä eroavaisuuksia 3-7 vuoden
iässä (Hannula 2005, 39). Lukusanat yksi, kaksi ja kolme, numerosymbolit (1, 2, 3 jne.)
opitaan yleensä kahdesta kahdeksanvuotiaana. Tällöin lapsi oppii myös lukujärjestelmäämme liittyviä yhä tarkempia sisältöjä, niiden välisiä suhteita ja merkityksiä. Tämän
numeerisen tiedon kulttuurisia käyttötarkoituksia omaksutaan edellä mainittujen taitojen
lisäksi tuossa iässä. (Hannula & Lepola 2006, 15.)

Lapsen matemaattisen ajattelun kehityksestä on olemassa teorioita, joiden syntyyn on
ollut vaikuttamassa erilaisia lähestymistapoja. (Aunio ym. 2004, 199). Yksi Jean Piaget’
n tutuimmista oivalluksista matematiikkaan liittyen on ollut loogisuuden keskeinen merkitys lasten matematiikassa. Loogisuus on Piaget’n mukaan vahvin kriteeri määritellessä
lasten numeroiden ymmärtämistä. Lasten tulee ymmärtää mitä he tekevät, kun laskevat.
(Bryant & Nunes 1996, 5—7.) Piaget’ n teoria lapsen kehitysvaiheista korostaa lapsen
omien kokemusten tärkeää roolia matemaattisten operaatioiden ja käsitteiden perustana. (Ikäheimo 1994, 9).

Eräs tapa kognitiivisen kehityksen tarkasteluun on esimerkiksi jakaa taidot primaareihin
ja sekundaarisiin taitoihin. Tällöin primaaritaidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden kehitystä
synnynnäiset tekijät tukevat. Taidot ovat yhteisiä eri kulttuureille ja kehittyvät lapselle
luonnollisissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Sekundaariset taidot edellyttävät kehittyäkseen yhteisön tavoitehakuista toimintaa sekä harjoittelua, oppimista ja järjestelmällistä
kulttuurista välittymistä. Tyyppiesimerkkinä primaarista taidosta voidaan pitää puheen
oppimista, lukutaito sen sijaan on sekundaarinen taito, joka vaatii onnistuakseen harjoittelua. Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, mitkä matemaattiset taidot ovat primaareja tai
sekundaarisia. (Aunio ym. 2004, 199.) Tutkimuksissa on todettu, että alle kouluikäisten
matemaattiset taidot ja matemaattinen suoriutuminen ensimmäisinä kouluvuosina ovat
yhteydessä

toisiinsa.

Lisäksi

on

huomattu,
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oppimisvaikeudet saattavat erottua jo tässä vaiheessa. (Hannula & Lepola 2006, 130.)
Matemaattinen oppiminen rakentuu useimmiten aikaisempien tietojen varaan (Sangster
2016, 11).

Matemaattiset taidot kehittyvät siten, että alemmat taidot automatisoituvat vähitellen harjoittelun myötä. Kehityksessä on merkityksellistä myös käsite- ja prosessitietouden kiinteä vuorovaikutus. Lapsen matemaattisten taitojen kehitykselle on tyypillistä se, että
lapsi oppii kiinnittämään huomiota ympäristössä esiintyviin lukumääriin. Numeerisia taitoja lapsi oppii käyttämään hyväksi omassa toiminnassaan myös taitavampien tuen
avulla. (Hannula & Lepola 2006, 130−132.) Lasten matemaattisen edistymisen kannalta
on erityisen tärkeää luoda vahva matemaattinen ymmärrys (Sangster 2016, 11).

Pohjaa lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle sekä matematiikan oppimiselle on
tarkoitus vahvistaa esiopetuksessa. Tähän pyritään muun muassa ohjaamalla lasta kiinnittämään huomiota arjessa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan. Tavoitteena
on myös, että eri matemaattisen ajattelun vaiheessa olevat lapset kokisivat oivaltamisen
ja oppimisen iloa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus avaruuden hahmottamisen ja mittaamistaitojen kehittymiseen sekä luvun, muutoksen ja ajan käsitteiden kehittymiseen.
(Opetushallitus 2014, 36.)

2.2 Kielen ja matematiikan yhteys
Varhaisten matemaattisten osataitojen ja kielen oppimiseen vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa se, mihin eri toimintatilanteissa lapsen omaehtoinen kiinnostus suuntautuu.
Myös aikuisen toiminnan sovittaminen lapsen tilannekohtaiseen tarpeeseen ja käyttäytymiseen on tärkeää. (Hannula & Lepola 2006, 13.) Matematiikkaa voidaan lähestyä yleisemmän kielen sisällä olevana kielenä, jolla on osittain oma kielioppinsa, sanastonsa ja
merkitysoppinsa (Räsänen 2003, 354). Matematiikan oppimisen ja ymmärtämisen edellytyksenä on oman äidinkielen oppiminen (Korhonen ym. 2010, 137).

Matematiikan oppiminen ei siis ala matemaattisten symbolien opettelusta, vaan ylipäätään kaikkien symboleiden opettelusta. Lapsi oppii kutsumaan tiettyä esinettä tietyllä
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nimellä ja oppii näin käsitteen määreen. Näihin käsitteisiin lapsi oppii lisäämään erilaisia
ominaisuuksia, joilla kuvailla käsitteitä. Lapsen havainnointiin varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota, sillä näin lapsi tulkitsee uutta tietoa ja prosessoi sitä sekä uudelleen jäsentelee ajattelunsa rakenteita. Mitä useammin ilmiöt sekä tilanteet toistuvat, sitä
paremmaksi lapsen kyky havainnoida ja hallita käsitettä kasvaa. (Korhonen ym. 2010,
137.)

Lapsi jää usein matematiikan oppimisessa ilman rohkaisua. Lapsen puheenkehitystä
rohkaistaan ja pienetkin äännähdykset tulkitaan kommunikaatioksi, mutta matematiikan
kohdalla tällaista kannustusta ei ole. Lapselta oletetaan oikeaa vastausta, eikä mahdollisuutta luvuilla leikkimiselle ja tutkimiselle useinkaan anneta. Lapsi oppii puhetta kuuntelemalla ja usein aikuisten puheessa on havaittavissa hyvin vähän matemaattista puhetta tai termistöä ja harva aikuinen käyttää esimerkiksi numeroita leikin tai loruttelun
välineinä. Vaikka on huomattu, että lapsi, joka kasvaa ympäristössä, jossa käytetään
runsaasti ja luovasti matemaattisia termejä puheessa, menestyy hyvin matematiikassa,
aloittaessaan koulun. (Korhonen ym. 2010, 139-140.) Erilainen loruttelu ja riimittely myös
harjoittaa lapsen muistia, jolla on oleellinen rooli matematiikan opettelussa. Myös lasten
sanavarasto ja kyky hallita käsitteitä paranee toiminnallisen ja vuorovaikutteisen matemaattisen ajattelun kehittämisen kautta. (Kajetski & Salminen 2018,155.)

Kasvattajan tulisi olla tietoinen matematiikan olemuksesta ja sen sisällöstä, sekä kaikesta siitä matematiikasta, jota ympärillämme on päivittäin ja hyödyntää sen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Välineistöä matematiikan opettelun löytyy runsaasti niin
ostettua kuin itse tehtyä ja esimerkiksi jokaista esinettä voi käyttää esineiden nimeämiseen, muodon tutkimiseen tai tutkia montako kulmaa siinä on. Kun kasvattaja huomaa
kaiken matematiikan ympärillään, on hänen helpompaa tuoda matemaattista puhetta arkikieleensä. (Korhonen ym. 2010, 140.)
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2.3 Matematiikan keskeiset käsitteet
Lukumäärä ja lukusanat
Vertailun taidot, luokittelu ja järjestykseen asettaminen yhdistyvät lukukäsitteen hahmottamisessa. Se koostuu neljästä peruselementistä, jotka ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Nämä elementit ovat lukumäärä, lukusana, numeromerkki ja yksi yhteen –vastaavuus. Lukumäärä on havaittu määrä esineitä, ei vielä tiedetä, montako niitä on, mutta
määrää voidaan arvioida. Kun selvitetään, kummassa jonossa on enemmän, tarvitaan
yksi yhteen –vastaavuutta. Lasta voidaan esimerkiksi pyytää tuomaan yhtä monta legoa,
kuin aikuisella on sormia pystyssä. (Korhonen ym. 2010, 144.)

Matemaattiseen ajatteluun ja laskutoimitusten ymmärtämiseen vaaditaan muutakin, kuin
määrien vertailua. Lapsi oppiikin jo varhaisessa iässä lukusanat, joihin voi myöhemmin
liittää numeromerkit. Ensin tulee oppia tunnistamaan eri merkit ja niihin liittyvät määrät,
jonka jälkeen voidaan ryhtyä harjoittelemaan niiden kirjoittamista. Jotta lapsi voi hallita
lukukäsitteen, tulee hänen ymmärtää yksi yhteen –vastaavuuden ja lukumäärän säilyminen. Vaikka esineitä siirreltäisiinkin, niiden määrä ei muutu. Lukusanoilla laskemisen oppiminen on keskeinen tekijä lasten matemaattisen ajattelun kehityksessä. (Korhonen ym.
2010, 144.)

Lukujono
Toinen keskeisistä asioista on lukujonon oppiminen. Aluksi lukujen luettelussa ei ole
vielä matemaattista sisältöä, vaan se on lapselle enneminkin ikään kuin loru. Pian lapsi
kuitenkin alkaa käyttää lukusanoja oikeassa järjestyksessä ja oppii järjestelemään esineet laskeakseen ne. Tämän jälkeen lapsi oppii laskemaan yhden esineen yhden kerran
ja antaa jokaiselle esineelle yhden lukusanan sekä ymmärtää, että viimeinen lukusana
kertoo laskettavien esineiden lukumäärän. Matematiikan opiskelu koulussa perustuu pitkälti lukujonon käsitteen hallinnalle, joten on tärkeää tarjota lapsille jo varhaiskasvatuksessa mahdollisuuksia leikkiä ja tutustua määriin ja laskemiseen liittyen. (Korhonen ym.
2010, 145.) Jotta voidaan sanoa lapsen hallitsevan lukujonotaidot, tulee tämän osata
muun muassa luetella lukujonoa eteen- sekä taaksepäin, nimetä naapuriluvut ja pystyä
luettelemaan kahden luvun väliin jäävät luvut. Vaikka lapsi osaisikin luetella lukujonoa
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pitkällekin, ei se tarkoita, että lapsi hallitsisi lukujonotaidot. Tämä vaatii kasvattajalta tarkkaavaisuutta sekä systemaattisten ja monipuolisten harjoitteiden toteuttamista. (Kajetski
ym. 2018, 99.)

Luokittelu
Luokittelussa opitaan havainnoinnin kautta löytämään eroja tai samankaltaisuuksia esimerkiksi esineiden välillä. Erilaisten ominaisuuskäsitteiden hallinta on oleellisessa
osassa luokittelun perustaidoista, ryhmiä on helpompi muodostaa, kun hallitsee esimerkiksi värin, muodon, koon ja käyttötarkoituksen käsitteitä. Näin hän osaa myös jättää
ulkopuolelle ne esineet, joissa ei ole kyseistä ominaisuutta. (Korhonen ym. 2010, 142.)
Luokittelu voi perustua myös lapsen mielipiteeseen, jolloin ryhmistä voi tulla hyvin
erinäköisiä (Kajetski ym. 2018, 74). Luokittelu tulee aloittaa yksi ryhmä kerrallaan ja keskittyen yhteen ominaisuuteen. Tärkeää on muistaa pohtia lapsen kanssa myös, mikä
esine ei kuulu kyseiseen ryhmään ja minkä takia. Tällöin lapsi oppii etsimään ryhmään
kuulumattomat esineet. (Kajetski ym. 2018, 74.) Aluksi lapsi muodostaa luokitelluista
asioista jonkin muodon, kuten kaaren. Seuraavaksi opitaan erottelemaan luokitelluista
esineistä alaryhmiä, näin taidot kehittyvät ja ajattelun ilmaisut täsmentyvät. Tämän jälkeen voidaan keskustella subjektiivisista ominaisuuksista, kuten mikä kukka on kaikista
kaunein. Tämä kehittää lasten äidinkielen ja matematiikan yhteistyötä ja luo mielenkiintoisia keskusteluja. Usein kahden asian vertailu on lapsille selkeää, mutta kolmannen
esineen mukaan ottaminen lisää haastetta, sillä sitä joudutaan vertailemaan molempiin
aiempiin esineisiin. Tämän jälkeen voidaan harjoitella järjestykseen asettamista esimerkiksi pituuden perusteella. Tämän kaltainen toiminta ja sääntöjen ja periaatteiden oivaltamine tukee lapsen matemaattis-loogista ajattelua. (Korhonen ym. 2010, 143.)

Vertailu

Vertailua tapahtuu matematiikan näkökulmasta useassa eri yhteydessä. Vertailua tarvitaan esimerkiksi asioiden ja esineiden ominaisuuksia verrattaessa, mittaamisessa ja lukumäärien vertailussa. Lapsi luokittelee ja asettaa asioita tai esineitä järjestykseen hyödyntäen vertailua. Jotta lapsi kykenee vertailemaan, tulee hänen osata nimetä sekä tunnistaa asioiden ja esineiden ominaisuudet, joita verrataan ja niihin liittyvät käsitteet. Havaittavissa tai mitattavissa olevaa ominaisuutta tai omaa mielipidettä voidaan käyttää
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vertailun perusteena. (Kajetski 2018, 67.) Aikuisen rooli on ohjata lasta vertailemaan
asiaa tai esinettä monipuolisesti. Vertailuun liittyy laaja sanasto, joka voi olla lapselle
vieras. Aikuisen tuleekin mallintaa ja kielentää sitä yhdessä lapsen apuna. Muun muassa
luokittelussa ja esineiden sarjoittamisessa tarvitaan vertailun taitoja. (Kajetski 2018, 67.)

Sarjoittaminen

Lapsi tulee kyetä hahmottamaan säännönmukaisuuksia ympäristöstään, jotta sarjoittaminen on mahdollista. Toistuva samanlainen jakso muodostaa sarjan säännönmukaisuuden, näitä sarjoja tulee hahmottaa sekä kuvista että ympäristöstä. Sarjoittamista voidaan harjoitella esimerkiksi rakentamalla itse omia sarjoja sekä jatkamalla ja piirtämällä
valmiita sarjoja. Lapselle helpoin hahmottaa on jakso, jossa on vain yksi muuttuva tekijä
ja kaksi tai kolme osaa. Sarjoittamisen laajentuessa tarvitaan aikuisen ohjausta ja tukea.
Taitoja voidaan syventää harjoittelemalla niin virheen löytämistä kuin sen korjaamistakin.
(Kajetski 2013, 27.)
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3 HAVAINNOINNIN JA OPPIMISYMPÄRISTÖN
MERKITYS MATEMATIIKAN OPETUKSESSA

3.1 Vuorovaikutus ja havainnointi
Ihmisen sosiaalisen ympäristön ytimenä voidaan pitää vuorovaikutusta, sillä vuorovaikutusta tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla. Kukaan ei voi olla vuorovaikutuksellisilta taidoiltaan täysin valmis, sillä vuorovaikutus ilmiönä on niin monipolvinen ja laaja. Sen takia
vuorovaikutus ja sen sisällön pohdinta on varhaiskasvatuksessa aina ajankohtaista.
(Ahonen 2017, 78—79.) Perusta molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvaan vuorovaikutukseen muodostuu, kun kasvattaja heijastaa omaa kunnioitustaan ja arvostustaan lapseen esimerkiksi kuuntelemalla lapsen kysymyksiä ja ajatuksia. Tämä edistää
lapsen itsetunnon ja vastuun kehittymistä omasta oppimisestaan, joka taas lisää vuorovaikutuksellisen suhteen muodostumista. (Hujala ym. 1998, 61.)

Vuorovaikutus toteutuu varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä useilla eri tasoilla limittäin sekä saman aikaisesti. Vuorovaikutus voi olla verbaalista tai nonverbaalista,
etenkin nonverbaalisen viestinnän ulottuvuudet tulisi tiedostaa varhaiskasvatuksessa,
etenkin pienten lasten kanssa. Lapsilla suurin osa viestinnän vastaanottamisesta perustuu juurikin nonverbaalisten viestien tulkintaan ja nonverbaalisten ja verbaalisten viestien
tulkinnat ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. (Ahonen 2017, 79—80.) Oppiminen perustuu lapsen vuorovaikutukseen aikuisen ja vertaisryhmän kanssa. Oppimisen perustana
onkin vuorovaikutus osaavamman kaverin tai aikuisen kanssa. (Hujala ym. 1998, 59—
60.) Lapsi viettää suurimman osan päivästä aikuisen kanssa ja ongelmanratkaisu on
läsnä yhteisissä kokemuksissa. Näissä vuorovaikutustilanteissa aikuinen auttaa lasta
kehittämään ja käyttämään monia taitoja, jotka ovat tärkeässä asemassa ongelmanratkaisun kannalta. (Mattinen 2006, 63).

Lapsen mallina toimiminen ei ole mekaanista sääntökäyttäytymistä, vaan aikuinen voi
olla lapsen toiminnassa läsnä useilla eri tavoilla (Hakkarainen 2002, 31). Aikuisen tehtävänä on toimia oppimisen tukena ja mahdollistaa uusien taitojen oppiminen
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lähikehityksenvyöhykkeellä toimien. Kasvattajan kyky toimia lähikehityksenvyöhykkeellä
on tärkeässä roolissa, sillä silloin kasvattaja osaa vetäytyä auttajan roolista vähitellen
lisäten lapsen vastuuta tehtävän suorituksesta. (Hujala ym. 1998, 59—60.) Kasvattajan
oma asenne ja monesti myös hänen omat aiemmat kokemuksensa matematiikasta, ovat
tärkeässä roolissa siinä, millaiseen rooliin hän matematiikan ottaa kasvatustyössään.
Kulttuuri matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyen on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti kokonaisvaltaisemmaksi. Nykyään korostuu tavoitteellinen vuorovaikutus, ymmärrys sekä toiminnallisuus. Suurta vaihtelua esiintyy yhä lasten matemaattisten kokemusten määrän ja monimuotoisuuden osalta. (Kajetski 2018, 20—21.)

Kun varhaiskasvattajat omalta osaltaan sitoutuvat tukemaan lapsen matemaattisten taitojen kehittymistä, taidot kehittyvät silloin parhaiten. Jokainen varhaiskasvattaja näyttää
päivän eri tilanteissa kiinnostuksensa lasten spontaania matemaattista toimintaa kohtaan ja pyrkii kiinnittämään lasten huomion matemaattisiin ilmiöihin sekä toiminnassa
esiintyviin lukumääriin. (Hujala & Turja 2016, 231.) Lapsi itse toimii oppimisensa säätelijänä, ei kasvattaja. Tämän takia on tärkeää, että kasvattaja antaa lapsen oman oppimisprosessin muotoutumiselle tilaa, valmiiksi suunniteltujen oppimiskokemuksien tarjoamisen sijaan. Lapsilähtöisyys ohjaa vahvasti kasvattajan toimintaa ja siinä korostuu juurikin
käsitys lapsesta oman oppimisensa subjektina ja aktiivisena oppijana. Silti lasten näkökulma omaan oppimiseensa tuntuu jääneen arjessa vähälle huomiolle. On tärkeää ymmärtää, että lapsen oppiminen on jatkuva prosessi, jota varten ei ole välttämätöntä pitää
erilaisia tuokioita tai kirjallisia tehtäviä. Lasta ohjaavat hänen mielenkiinnon kohteensa ja
arjen tilanteet ja ongelmat, lapsi oppiikin parhaiten tietoja ja taitoja, jotka kiinnostavat
häntä. Lapselle on tärkeää antaa mahdollisuus yrittää itse, erehtyä ja korjata virheitään.
Aikuisen tulee tukea ja ohjata tarpeen mukaan, mutta lapsen on saatava olla myös vastuussa omasta oppimisestaan, kasvattajan tehtävä on mahdollistaa tämä lapsen omaehtoisen oppimisprosessin toteutuminen. (Hujala ym. 1998, 56—58.)

Tärkeä osa kasvattajan perustehtävää on havainnointi, jonka kohteena on lapsiryhmät
ja kaikki lapset. Kasvattajan havainnoiva työote on merkittävässä osassa, tällöin kasvattaja havainnoi lapsia, toimintaympäristöä ja ryhmiä jatkuvasti. (Koivunen & Lehtinen
2015, 18.) Kaiken toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin perustana onkin
havainnointi (Koivunen 2015, 16). Kasvattajan halu oppia ymmärtämään lasta toimii lapsihavainnoinnin lähtökohtana (Koivunen 2009, 24). Jotta kasvattaja voi havainnoida
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onnistuneesti ja saada tarpeeksi dokumentoitavia havainnointituloksia, on kasvattajan
tunnettava havainnoinnin perusperiaatteet.

Kiire toimii usein syynä sille, että kasvattajat eivät havainnoi tarpeeksi. Näin ei kuitenkaan tulisi olla, sillä etenkin vaativammissa tilanteissa kasvattajan ratkaisut ja tilannearvion tulisi perustua uskomusten ja olettamusten sijaan dokumentointiin ja havaintoihin.
Muuttamalla käytäntöjä ja tekemällä työtehtävien uudelleen organisointia, havainnoinnille voidaan löytää enemmän aikaa. Havainnointi varhaiskasvatuksessa on tärkeää,
sillä systemaattisen havainnoin avulla kasvattaja ymmärtää syitä lapsen käytöksen takana ja virheellisiä tulkintoja ei tehdä niin helposti. (Koivunen & Lehtinen 2015 18—19.)
Havainnoitaessa kasvattajan tulee poistaa mielestään ennakkokäsitykset lapsesta, sillä
ne ohjaavat helposti havainnointia (Koivunen 2009, 24).

Kaikkea ei voi huomata tai huomioida, vaikka kasvattaja keskittyisikin havainnointiin tarkasti, se ei silti ole syy jättää havainnointia pois päiväkodin arjesta (Koivunen & Lehtinen
2015 19). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) Havainnointitaitoa voi harjoitella ja sitä oppii parhaiten tekemällä. Apuna voi käyttää esimerkiksi havainnointilomakkeita. Ne voivat auttaa kasvattajaa jäsentämään havainnointia, mutta on huomioitava, että ne saattavat rajata havainnoitavat kohteet ja siten heikentää havainnoinnista
saatavia tuloksia. Erilaiset lomakkeet voidaan myös kokea liian työläiksi käyttää, jolloin
on vaarana, että havainnointia ei tehdä lainkaan. (Koivunen 2009, 26.) Yksilöhavainnointi on erityisen tärkeää, jos lapsen yksilöllisen tuen tarpeesta on epätietoisuutta tai
jokin asia lapsen kehityksessä on herättänyt huolen (Koivunen 2009, 25). Havainnointituloksien avulla voidaan arvioida millaista, yksilöllistä tukea lapsi tarvitsee. Havainnoinnin edellytyksinä on tiimin yhtenäinen näkemys havainnoinnin merkityksestä, työtehtävien priorisointi, resurssien käyttö ja joustavuus. (Koivunen 2009, 27—29.)

Aikuisen ja lapsen luontaista taipumusta kiinnittää huomiota samaan kohteeseen, kutsutaan jaetuksi havainnoinniksi. Molemmat havainnoivat yhtä aikaa samaa havainnoinnin
kohdetta ja tiedostavat toistensa kiinnostuksen tätä kohdetta kohtaan. (Mattinen 2006,
171.) Toiset lapset kiinnittävät lukumääriin luonnostaan paljon huomiota, mutta toiset
voivat tarvita siihen aikuisen tukea ja kannustusta. Aikuisen kannustus on tärkeää, jotta
lapsen kyky havainnoida lukumääriä oma-aloitteisesti kehittyisi. (Kajetski ym. 2018, 90.)
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Lapsen mielenkiinnon voi herättää joko suuntaamalla lapsen havainnoinnin tiettyyn kohteeseen tai seuraamalla kohdetta, jota lapsi havainnoi (Mattinen 2006, 171). Aikuisen
tulee havainnoida arjessa lapsen kanssa, esimerkiksi kysymällä monetko kengät hyllyllä
on ja pohtimalla vastausta yhdessä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen kanssa
pohditaan lukumääriä, sitä paremmin ja spontaanimmin lapsi alkaa kiinnittää niihin huomiota. (Kajetski ym. 2018, 90.)

3.2 Oppimisympäristön merkitys
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti oppimisympäristö käsitteenä sisältää muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Tavoitteena on varmistaa oppimista edistävä, kehittävä, turvallinen ja terveellinen sekä esteetön oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa. Fyysinen oppimisympäristö koostuu rakenteellisista ja konkreettisista tekijöistä ympäristössä, jossa lapsi toimii päivähoidossa, kuten piha-alueesta ja päivähoitopaikan rakennuksesta (Koivunen 2009, 179). Psyykkisellä
ja sosiaalisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppivassa yhteisössä toimimista, joka
edellyttää, että lasten sosiaalis-emotionaalisia taitoja tuetaan yksilöllisesti. Näiden taitojen tukeminen näkyy varhaiskasvatuksessa esimerkiksi pienryhmätoiminnassa. (Ahonen
2017, 109.)

Oppimisympäristön tarkoitus on edistää oppimista ja se voi olla tila, yhteisö, toimintakäytäntö tai paikka (Burman ym. 2007, 15). Oppimisympäristönä voi toimia lähes mikä tahansa ympäristö, kun sille on asetettu oppimistavoitteita ja se aikaan saa oppimista (Burman ym. 2007, 108). Varhaiskasvatustoiminnan eräänä lähtökohtana pidetään hyvää
oppimisympäristöä, sillä päiväkodit ovat lapsuuden ympäristöistä yksi merkittävimpiä.
Päiväkodin toimintaympäristö rakentuu arjen käytänteissä jatkuvasti, ja sen muotoutumiseen ovat vaikuttamassa yhteiskunnalliset sekä kulttuuriset tekijät. Toimintaympäristö
ei ole vain neutraalitila, vaan se on rakennettu ja rakentunut tietoisesti ja tiedostamatta
tietynlaiseksi paikaksi. (Karila & Lipponen 2017, 70—72.)

Ottamalla matemaattiset ilmiöt yhteisen kiinnostuksen ja jaetun tarkkaavaisuuden kohteeksi, syntyy matemaattiseen toimintaan ja tutkimiseen innostava oppimisympäristö
(Hujala & Turja 2016, 229). Lapsi tarvitsee tukea ammattitaitoiselta kasvattajalta
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numeroiden, kuvioiden, määrän, muodon ja kappaleisiin liittyvään kiinnostukseensa (Siniharju 1997, 61). Oppimisympäristöä tulee rakentaa lasten ja aikuisten yhteisten kiinnostusten ja havaintojen pohjalta (Hujala & Turja 2016, 229).

Oppimisympäristöä suunniteltaessa ja toteuttaessa tulee huomioida koko ryhmä ja sen
muodostavat yksilöt ja heidän yksilölliset tarpeensa ja haasteensa. Oppimisympäristöä
tulisi muokata jatkuvasti taitojen kehittyessä. Siihen lisättävät materiaalit tulisi käydä yhdessä lasten kanssa läpi ja vasta sen jälkeen lisätä oppimisympäristöön näkyville. Asioihin on hyvä myös palata pitkin toimintakautta. Kauden alussa oppimisympäristön olisi
hyvä olla mahdollisimman tyhjä, jotta sitä voidaan lähteä rakentamaan yhdessä lasten
kanssa, hyödyntäen heidän mielenkiinnonkohteitaan. (Kajetski ym. 2018, 31.)

Matematiikan kokemuksia on mahdollista laajentaa myös arkipedagogiikkaan (Korhonen
ym. 2010, 149). Matemaattisten ilmiöiden käsittelemistä lapsen ja aikuisen päivittäisissä
vuorovaikutustilanteissa, voidaan kuvata arkipäivän matemaattisena oppimisympäristönä. Edellä mainittuja tilanteita ovat esimerkiksi ruokailu, kirjan lukeminen ja pukeutumistilanteet. (Hujala & Turja 2016, 230.) Luonnollisissa arkipäivän tilanteissa lapsen huomio tulisi kiinnittää matemaattisiin ilmiöihin ja lapsella tulee olla oppimistilanteessa aktiivinen rooli. Liikunta, leikkiminen, keskusteluhetket, laulaminen, pienet työtehtävät ja pelit
sekä tarinat toimivat keskeisinä menetelminä, johdattelun ja runsaan havainnoimisen
avulla lapsen käsitys matematiikasta avartuu luonnollisesti. (Korhonen ym. 2010, 137.)
Houkutellakseen lapsia matemaattiseen toimintaan, oppimisympäristön tulee tarjota runsaasti mahdollisuuksia vertaisryhmässä tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä lapsen itsenäiseen toimintaan (Hujala & Turja 2016, 231).

Usein perushoidolliset tilanteet rutinoituvat, jolloin niiden kasvatuksellista ja opetuksellista potentiaalia ei hyödynnetä tarpeeksi. Lapsen ja aikuisen koskettavalle vuorovaikutukselle otollisia tilanteita ovat esimerkiksi pukemis- ja riisumistilanteet. Näissä tilanteissa voidaan keskustella luontevasti vaatteiden muodoista, väreistä, lukumääristä sekä
oikean ja vasemman nimeämisestä. Toiminta voi olla joko käsitteillä leikittelyä tai konkreettista. Myös ulkoilu on merkityksellinen vapaan toiminnan tilanne, josta löytää paljon
erilaista matemaattista tarkasteltavaa. Aikuisen tulee huomata seikat, joihin kiinnittää
lapsen huomio ja pohtia millaiset kysymykset edistävät lapsen ajattelua. (Korhonen ym.
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2010, 149—151.) Lapsen saatavilla tulisi olla varhaiskasvatusympäristössä laajasti välineitä, joita lapsi voi itsenäisesti asettaa järjestykseen, verrata, laskea ja luokitella halutessaan (Hujala & Turja 2016, 231—232).

3.3 Lapsen matemaattiset oppimisvaikeudet

Matematiikan oppimisvaikeuksien kohdalla puhutaan yleensä vaikeuksista peruslaskutoimituksissa (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuissa), sanallisissa tehtävissä, ongelmanratkaisussa ja allekkainlaskuissa (Ollila ym. 2008, 358). Lapsilla on jo ennen koulun alkua monta vuotta takana matemaattisten ongelmien ratkomisen harjoittelua. Kuitenkin yleensä vasta kouluiässä diagnosoidaan matemaattiset oppimisvaikeudet. (Räsänen 2003, 358.) Tarkastelun kohteena tulisi olla lapsen ja hänen suorituksensa lisäksi
ajatus siitä, miten opeteltavan asian sisältö ja siihen liittyvät erilaiset opetuksen muodot
ja oppimisympäristöt voivat vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, jota me kutsumme matemaattiseksi ajatteluksi tai tässä tapauksessa enemmänkin sen puutteeksi. (Ollila ym.
2008, 335.)

Vaikeuksien ilmeneminen ja määrittely

Oppimisvaikeudet matematiikassa voivat ilmetä lievinä, kohtalaisina tai vaikea-asteisina.
Käytetyt kriteerit vaikuttavat matemaattisten oppimisvaikeuksien esiintyvyyteen. Peruskoulu ikäisistä lapsista 3-8% on todettu suhteellisen vaikeita ja pysyviä peruslaskutaidon
oppimisvaikeuksia. Selvästi suurimmalla osalla lapsista on lievempiä matemaattisia oppimisvaikeuksia, jotka ovat mahdollisesti myös väliaikaisia. Täsmällisen luokittelukriteerin löytäminen on haastavaa, sillä matemaattisten oppimisvaikeuksien luokittelu on kirjavaa. (Kyttälä 2008, 19.)

Dyskalkulia on kehityksellinen häiriö ja sitä käytetään puhuttaessa erityisen vaikeista
matemaattisista

oppimisvaikeuksista.

Tyypillisesti
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peruslaskutaidossa, jolloin yksinkertaistenkin laskutoimitusten ratkaiseminen on hidasta
ja työlästä. (Aunio ym. 2017, 71.) Lukumääräisyyden taju on usein ikätovereita heikompi
lapsilla, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia. Lapsilla ja nuorilla, joilla on dyskalkulia on erityisesti lukumääräisyyden tajun kehityksellinen heikkous korostunut. (Aunio ym.
2017, 63.) Lieviä ja kohtalaisia matemaattisten taitojen oppimisen vaikeuksia kuvataan
Matemaattiset oppimisvaikeudet – kirjassa käsitteellä heikko osaaminen matemaattisissa taidoissa. Edellä mainittuja oppimisen pulmia näyttäisi selittävän osaltaan heikkoudet kognitiivisissa taidoissa, motivationaaliset tekijät ja oppimisympäristötekijät. (Aunio
ym. 2017, 47.)

Viime vuosina on tutkittu paljon erityisesti työmuistin osuutta matemaattisten taitojen
osaamiseen ja kehittymiseen. Työmuistin on havaittu olevan yksi tärkeimmistä matemaattiseen osaamiseen yhteydessä olevista kognitiivisista tekijöistä. (Aunio ym. 2017,
52.) Työmuistikapasiteetti on usein myös ikätasoaan heikompi lapsilla ja nuorilla, joilla
on matemaattisia oppimisvaikeuksia. Varhaisten matemaattisten taitojen osalta on havaittu visuospatiaalisen muistin olevan tärkeimmässä roolissa. Pienet lapset tukeutuvat
visuospatiaaliseen systeemiin aluksi enemmän, käyttäessään laskemisessa visuaalisia
tukia, kuten palikoita. Vähitellen lapset hyödyntävät myös suuremmassa määrin fonologista systeemiä, jolloin he luettelevat laskiessaan esimerkiksi lukuja. (Aunio ym. 2017,
53.)

Kielelliset häiriöt

Tutkimuksissa on havaittu, että lapsilla, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia, on ikätovereitaan enemmän vaikeuksia matemaattisten käsitteiden käytössä (Siiskonen ym. 2014,
339). Tutkimusten mukaan matematiikan osataitoja voidaan tarkastella kielellisen ja visuaalisen ulottuvuuden avulla. Kielellisiä taitoalueita ovat numeroita vastaavien sanojen
ja lukujen kielellisen muodon oppiminen eli nimeäminen ja kielioppi, lukujen luetteleminen ja luettelemalla laskeminen sekä yksinumeroisten lukujen yhteen- ja kertolaskujen
ulkomuistista oppiminen. Visuaaliseen ulottuvuuteen kuuluvia taitoja ovat numerosymbolein esitettyjen lukujen ymmärtäminen, näistä yleisimpänä arabialaiset luvut ja visuaalisesti erotettavissa olevien määrien erojen hahmottaminen, esimerkiksi kumpi on
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suurempi 3 vai 5. Kielihäiriöisille lapsille luonnollisesti erityisen hankalia ovat kielelliseen
ulottuvuuteen painottuvat taidot. Visuaaliseen painottuvat taidot sen sijaan voivat kehittyä yhtä hyvin kuin muillakin lapsilla suuristakin kielellisistä häiriöistä huolimatta. (Ollila
ym. 2008, 98.)

Lapsi kykenee tukeutumaan osittain visuaalisiin kykyihinsä matemaattisia symboleja ja
lukuja käsitellessään, mutta monimutkaisempi ongelmanratkaisu ei ole niiden varassa
mahdollista tai jää ainakin kömpelöksi ja virhealttiiksi (Ollila ym. 2008, 101). Fusonin kuvaama kolmiomalli avaa mielenkiintoisen ja monipuolisemman lähestymistavan matematiikkaan. Mallin mukaan matematiikkaa voidaan prosessoida ja käsitteellistää kolmen
eri kielen avulla: matemaattisten symbolien ja lukujen, puhutun kielen ja toiminnallistettavissa olevien ilmentymien tai mielikuvien avulla. (Ollila ym. 2008, 100.)

Matemaattisten taitojen tukeminen

Yhtä ainoaksi ja parhaaksi todettua opetusmenetelmää ei ole olemassa lasten ja nuorten
matemaattisten taitojen tukemisessa. Matemaattisten taitojen harjoitteluun tulisi lapsilla
ja nuorilla olla mahdollisimman otolliset lähtökohdat. (Aunio ym. 2017, 140.) Päivähoidossa varhaiskasvattajat voivat tietoisesti suunnitella ja järjestää lapsille onnistumisen
kokemuksia. Kokemukset onnistumisesta vahvistavat lapsen minäkuvaa ja itseluottamusta myönteiseen suuntaan. (Koivunen 2009, 38.) Oppijoille tulisi tarjota monipuolisia
ja motivoivia harjoitteita, luoda matemaattisesti kiinnostava oppimisympäristö ja tehdä
matematiikka näkyväksi sekä merkitykselliseksi, liittämällä lapsen ympäristöön matemaattiset käsitteet ja sisällöt. Oppimisympäristön muokkaaminen matemaattisesti kiinnostavaksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa voi tarkoittaa erilaisten laskettavien
asioiden, kuten lelujen, kuvien, lusikoiden tai askelten, esille tuomista lasten ympäristössä sekä luku- ja numeroleikkeihin houkuttelevien pelien ja leikkien pariin ohjaamista.
(Aunio ym. 2017, 140.)

Oppimistehtävien asettaminen itsenäisesti on lapsen oppimisen kannalta tärkeää. Mikäli
lapsi kykenee arvioimaan itse osaamisensa rajat, avun pyytäminen ja saaminen onnistuu
sellaisissa ongelmissa, joita lapsi ei itse kykene ratkaisemaan. Aikuisen tulee tarkkaan
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tietää miten lasta voi auttaa, jotta hän voi oikeasti olla avuksi. (Hakkarainen 2002, 165.)
Lapsen matemaattisten taitojen yksilölliseen tukemiseen tarjoaa mahdollisuuden varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien välinen yhteistyö. Lapsen oppimista tukee, kun
samoja matemaattisia sisältöjä käsitellään sekä varhaiskasvatuksessa että kotona, jolloin opitut asiat yleistyvät uusien, erilaisten tilanteiden yhteyteen. (Hujala & Turja 2016,
231.) Matemaattisia käsitteitä ja matematiikkaa kotona voidaan nostaa esille myös leikeissä lasten kanssa sekä arkiaskareissa (Aunio ym. 2017, 178).
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS
4.1 Kehittämistehtävä
Kehittämistyön aloite tuli toimeksiantajana toimivalta Varsinais-Suomessa sijaitsevalta
kunnalliselta päiväkodilta. Toimeksiantajan toiveena oli, että kunta ja päiväkoti ei tule
julkisuuteen. Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä sekä
yksi pienennetty erityisryhmä. Ryhmät toimivat kahdessa eri toimipisteessä ja yhteensä
päiväkodissa on lapsia noin 50. Koko talossa työskentelee 6 varhaiskasvatuksenopettajaa ja 7 lastenhoitajaa, lisäksi yksi varahenkilö ja päiväkodin johtaja. Kehittämistyön yhteys- ja vastuuhenkilönä toimi 5-vuotiaiden ryhmän lastentarhanopettaja, jonka ryhmässä on yhteensä 14 lasta.
Vastuuhenkilö suoritti Turun yliopistossa Opetushallituksen rahoittamaa Pikku matikka:
Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt - kurssia. Tämän lisäkoulutuksen kautta tarve kehittämistyölle heräsi. Pääasiallisesti toiminta on tapahtunut
yhteistyössä vastuuhenkilön kanssa, mutta kyselyt ja kyselyiden tulosten läpikäymiseen
on osallistunut talon kokouksissa koko päiväkodin varhaiskasvattajat sekä päiväkodin
johtaja.

Matematiikka on olennaisessa osassa varhaiskasvatusta ja siksi erittäin tärkeä ja sen
merkitys on noussut esiin myös toimeksiantajalla. Vastuuhenkilöllä oli herännyt kiinnostus matematiikkaa kohtaan ja hän halusi saada lisätietoa matematiikasta ja sen opettamisesta lapsille. Kiinnostuksen oli herättänyt yleiset keskustelut ja uutisointi matemaattisten taitojen kehittämisen merkityksestä jo pienestä pitäen. Pohjana kiinnostukselle
toimi myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Toimeksiantajana toimivan päiväkodin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan matemaattisen ajattelun kehittymistä ja vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Lapsille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia luokitella esineitä, asettaa asioita järjestykseen, vertailla ja luoda
säännönmukaisuuksia.

Kehittämistyö sisältää teoreettisen perustan, jossa käydään läpi lapsen matemaattisen
kehityksen vaiheita ikäkausittain. Lisäksi käydään läpi tärkeimpiä matemaattisia käsitteitä ja niiden perustaa lapsen matemaattisten taitojen kehittymisessä. Tämän
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kehittämistyön tavoitteena oli henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittäminen lasten
matemaattisten taitojen tukemisessa. Kiinnittäen huomiota etenkin oppimisympäristöön
ja siitä löytyvään matematiikkaan sekä arkipedagogiikkaan sisältyvään matematiikkaan.
Toimeksiantaja toivoi matikkapakettia, joka sisältäisi helposti arjessa toteutettavia tehtäviä, joissa hyödynnetään muun muassa oppimisympäristöä. Konkreettisena tuotoksena
kehittämistyöstä syntyi matikkapaketti 5-6 –vuotiaiden matematiikan tukemiseen, joka
toimii varhaiskasvattajien työvälineenä, ja on sovellettavissa esimerkiksi lapsen taitotason ja iän mukaan.

4.2 Kehittämismenetelmät
Jokaisella kehittämistyöllä on sille tyypillisiä menetelmiä, jotka jakautuvat aineistonkeruuseen ja sen analysoimiseen. Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruussa hyödynnettäviä menetelmiä ovat haastattelut, dokumentit ja havainnointi. (Kananen 2015, 24.)
Laadullinen aineisto tarkoittaa yksinkertaisimmillaan aineistoa, joka on tekstimuodossa
(Eskola & Suoranta 2005, 15). Yksi yleisimmistä laadullisessa tutkimuksessa käytetyistä
aineistonkeruumenetelmistä on kysely (Valli 2018, 92). On useita eri tapoja jäsentää kehittämisen menetelmiä. Kehittämismenetelmiä hyödyntämällä päästään kehittämistyön
tavoitteisiin, käytännön työskentelytapojen avulla.

Kehittämistyölle sopivat menetelmät voidaan valita pohtimalla, halutaanko menetelmien
edistävän keskustelua, osallisuutta tai ideointia vai kuvaavan tai esittävän kehittämistoimintaa. Monet eri kehittämismenetelmistä on hyödynnettävissä prosessin eri vaiheissa.
Osallistavista kehittämismenetelmistä tätä kehittämistyötä tukeviksi valikoitui palautteen
keruu sekä Webropol-kyselyyn että matikkapakettiin liittyen sekä avoin ideoiden ja toiveiden kartoitus, lisäksi tehtiin kokeilevaa toimintaa. Keskustelua edistäviä menetelmiä
olivat dialoginen keskustelu yhdessä vastuuhenkilön sekä päiväkodin muun henkilökunnan kanssa, prosessin aikana pidetyt kokoukset sekä vastuuhenkilölle tehty teemahaastattelu. Esittävänä menetelmänä hyödynnettiin Powerpoint- esitystä, posteria koko kehittämistyöstä sekä matikkapakettia, joka ei sinällään ole esittävä menetelmä, mutta joka
voidaan siihen sisältyvien kuvien perusteella luokitella kuvallisiin menetelmiin. (Salonen
ym. 2017, 55—56.)
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Havainnointi on yksi tärkeimmistä laadullisen aineistonkeruumenetelmistä ja sen tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä (Kananen 2015, 78). Tämän kehittämisprosessin aikana
hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia monipuolisesti kaikissa kehittämismenetelmissä
(Eskola & Suoranta 2005, 98). Havainnointi toimi oivana työkaluna prosessin etenemistä
arvioitaessa muutosprosessin aikana. Havainnoinnin kautta saatiin monipuolista tietoa,
jota pystyttiin hyödyntämään kehittämistyön edetessä. (Kananen 2012, 95.)

Webropol-kysely

Webropol on kyselytyökalu, jolla voi luoda erilaisia kyselylomakkeita. Webropolin avulla
voi luoda monipuolisia kyselyitä ja kyselylinkkiä on helppo jakaa halutulle kohderyhmälle.
(Webropol 2019.) Kysymykset ja vastaukset eivät katoa kyselyn edetessä, joten vastaaja
voi palata aiempiin vastauksiin ja vertailla niitä, näin toinen kysymys voi vaikuttaa toisen
kysymyksen vastaukseen. Näin vastaaja hahmottaa kokonaisuuden paremmin ja se parantaa kyselyyn annettujen vastausten johdonmukaisuutta. Vastaustarkkuus voi kuitenkin kärsiä, kun kysymykset esitetään sarjoina ja ne ovat samankaltaisia. Tällöin vastaaja
ei välttämättä syvenny jokaiseen väittämään ja kysymykseen yhtä tarkasti. (Valli & Perkkilä 2018, 123.)

Kyselyn avulla haluttiin osallistaa koko päiväkodin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja
saada myös heidän näkemyksensä ja kokemuksensa matematiikan opetuksesta esiin.
Yksilön merkityksellisyyden tunne on tärkeässä roolissa kehittämistyöhön sitouttamisessa, sillä se ohjaa ihmisen voimavaroja tämän valitsemiin kohteisiin (Isola ym. 2017,
15). Kyselyllä haluttiin kartoittaa työntekijöiden suhtautumista matematiikkaan sekä arkimatematiikan ymmärrystä ja miten se kyselyyn vastanneiden varhaiskasvattajien työssä
näkyy. Lisäksi selvitettiin matematiikan opetukseen liittyviä haasteita. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin matikkapaketin laatimisessa.

Webropol-kysely toteutettiin koko päiväkodin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle helmikuussa 2019. Päiväkodin johtajalle lähetettiin Webropol-kyselyn linkki, jonka hän lähetti
eteenpäin työntekijöille. Kysely koostui yhdeksästä avoimesta kysymyksestä ja henkilökunnalle annettiin vastausaikaa kyselyyn noin neljä viikkoa. Kyselyyn vastasi kahdeksan
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(8) työntekijää, jotka työskentelivät 2-7-vuotiaiden kanssa. Kyselyyn vastanneista kaksi
työskenteli 2-5 –vuotiaiden kanssa, kolme työskenteli 3-5 –vuotiaiden kanssa ja kolme
5-7 –vuotiaiden kanssa. Kyselyssä oli yhdeksän (9) kysymystä, jotka olivat kaikki avoimia. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin.

Kyselystä selvisi, että arkimatematiikan käsite oli sisäistetty melko hyvin. Sen ymmärrettiin olevan joka päiväisissä toiminnoissa ja sitä pyrittiin hyödyntämään kaikissa arjen perushoitotilanteissa. Arkimatematiikkaa koettiin löytyvän ruokailutilanteista muun muassa
kysymällä lapselta montako lihapullaa hän haluaa, leikistä esimerkiksi kysymällä lapselta
montako patjaa hän leikkiinsä tarvitsee ja ulkoilusta muun muassa innostamalla lapsia
laskemaan luonnosta löytyviä asioita, kuten käpyjä. Lisäksi matematiikkaa pyritään tuomaan näkyväksi lasten oppimisympäristössä laittamalla esimerkiksi numeroita esille ja
tutkimalla muotoja ympäristöstä.

Ohjaustilanteissa arkimatematiikka hyödynnettiin monipuolisesti. Pukemistilanteessa
lasketaan sormia, siivoustilanteissa voidaan pyytää kaikkia lapsia siivoamaan kaksi lelua
tai isot autot toiseen laatikkoon ja pienet toiseen. Liikuntatuokiolla pyydetään lapsia ottamaan esimerkiksi viisi askelta taakse tai kaikkia hakemaan itselleen yhden pallon. Vastauksissa korostui lukumäärien laskeminen, esimerkiksi kuinka monta lasta on paikalla,
kuinka monta lasta puuttuu tai kuinka monta aikuista on ryhmässä. Lisäksi vertailu, kuten
pieni tai suuri ja järjestäytyminen esimerkiksi pituus järjestykseen mainittiin useasti.

Lasten matemaattisia taitoja havainnoitiin ja kartoitettiin kaikissa tilanteissa, hyödyntämällä erilaisia kaavakkeita ja kirjaamalla havaintoja ylös. Havainnointia koettiin helpottavan, jos oli jo etukäteen päättänyt mitä aikoo havainnoida. Konkreettisesti havainnointia
tehtiin kuuntelemalla, kun lapsi laskee, tarkastelemalla numeroiden tunnistamista esimerkiksi lautapeliä pelatessa ja tarkastelemalla lapsen kykyä noudattaa ohjeita. Dokumentoinnin merkitys koettiin tärkeänä ja se korostui useissa vastauksissa. Myös havaintojen jakaminen ja pohtiminen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa mainittiin.

Lukumäärän visuaalinen hahmottaminen ymmärrettiin näönvaraisena hahmottamisena,
jossa laskemisen apuna ei tarvitse käyttää esimerkiksi sormia. Lapsi osaa esimerkiksi
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noppaa heittäessään yhdistää lukumäärän ja sitä vastaavan numeron toisiinsa. Visuaalista hahmottamista harjoiteltiin käytännössä esimerkiksi näyttämällä lapselle kuvaa,
jossa on kaksi omenaa ja kolme päärynää, jonka jälkeen kuva peitetään ja lasta pyydetään hakemaan samat hedelmät kuin kuvassa.
Matematiikan käsitteiden sisällyttäminen arkikielessä toteutuu monella vastaajalla melko
luonnostaan. Vastauksissa korostui lukumäärien ja lukujonojen laskeminen sekä loruttelun merkitys. Tärkeimpänä vastauksista nousi esille ääneen sanoittaminen ja nimeäminen yhdessä lapsen kanssa. Tässä hyödynnettiin esimerkiksi kirjoja laskemalla niistä
joukkoja ja lukumääriä, kuten montako puuta tai koiraa kuvassa on. Vastaajat kokivat,
että matematiikan käsitteitä oli helppo sisällyttää ruokailutilanteisiin vertailemalla tai lukumääriä laskemalla.

Lasten erilaiset tavat oppia matematiikkaa huomioitiin suunnittelemalla toimintaa havaintojen perusteella ja huomioimalla lapsi yksilöllisesti. Toiminnan suunnittelussa monipuolisuus nousi tärkeänä teemana esille, esimerkiksi pöytätehtävien lisäksi myös toiminnallinen tekeminen, kuten musiikin avulla laskeminen. Useat vastaajat mainitsivat ajan merkityksen, lapselle on annettava tarpeeksi aikaa tehtävien tekoon ja tehtävien on oltava
ikätason mukaisia.

Matematiikan opettamisessa haastavana koettiin erilaiset oppijat ja hitaampien oppijoiden huomioiminen ilman, että lapsi kokee olevansa huonompi kuin muut. Vastauksista
kävi ilmi, että vastaajat eivät aina heti tilanteessa tiedosta opettavansa matematiikkaa.
Matematiikan materiaalipaketin kannalta tarpeelliseksi koettiin käytännön esimerkit ja
materiaalit, joita olisi helppo hyödyntää. Myös matematiikan näkyväksi tekeminen lasten
oppimisympäristössä koettiin haastavana ja siihen toivottiin vinkkejä. Lisäksi varhaiskasvattajien tietoisuutta matematiikasta ja kaikesta missä sitä on, tulee selkeyttää.
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Ryhmien
vastaukset:

Miten matematiikkaa tuodaan
arkeen

Matemaattisten
taitojen havainnointi

Mikä koetaan
haastavana

Mihin toivoisit lisää
työvälineitä

Miten erilaiset
tavat
oppia
matematiikkaa
huomioidaan

2-5 -vuotiaat

- Lasketaan yhdessä, kuinka
monta aikuista
ja lasta on paikalla.

- Kuuntelemalla
kun lapsi laskee

-

-

Toiminnan
suunnittelu ja
toteutus yksilöt
huomioon ottaen.

Ylipäätään
uusia ideoita matematiikkaan
liittyen.

- Huomioimalla toiminnan suunnittelussa lasten
yksilölliset tavat oppia.

- Vertaillaan,
kumpia on
enemmän ja
vähemmän.

- Tarkastelemalla
numeroiden tunnistamista

- Ohjeiden noudattaminen

- Nimetään termejä ja matemaattisia kuvioita, asioiden
mittaaminen,
vertailu.
3-5 -vuotiaat

- Matematiikka
näkyväksi oppimisympäristössä.

- Seuraamalla las- ten toimintaa,
työskentelyä ja
leikkiä.

- Laulut, lorut ja
leikit.

- Dokumentoimalla ja pienillä
”testeillä”.

- Pelit lasten
saatavilla.

- Lasketaan yhdessä esimerkiksi sormia.

- Rakentelu
mallin mukaan.
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5-7 -vuotiaat

-Pukiessa lasketaan sormia,
varpaita jne.

-Ruokailussa,
kuinka monta
perunaa jne.

-Odotteluhetkissä lasketaan
esimerkiksi kuvista löytyviä
asioita.

-Toiminnoissa
esimerkiksi
menkää viisi
askelta taaksepäin.

- Erityisesti pienryhmätilanteisessa.

-Apuna tyhjä paperi tai valmis
kaavake.

- Oma ymmärrys matematiikan ytimestä.
Mitä matematiikka oikeastaan on.

- Ennalta päätetty
havainnoin kohde.

- Tarkoituksenomaisesti valitut
tehtävät.

- Työkavereiden
kanssa käydyt
keskustelut havainnoista

- Yhteinen havainnointikansio

Taulukko 1. Webropol-kyselyn tulokset
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- Käytännön esimerkkejä,
jotka helposti käytettävissä
arjessa.

- Ohjeiden
pilkkominen
osiin

- nopeille lisätehtäviä

- Yksilöllinen
apu

- Hitaampien
kanssa voidaan jatkaa
tehtäviä myöhemmin.
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Teemahaastattelu

Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi (Hirsjärvi &
Hurme 2010, 47). Se on puolistrukturoitu menetelmä siksi, koska yksi haastattelun aspekti, aihepiirit ja teema-alueet ovat kaikille samoja. Strukturoidulle lomakehaastattelulle
tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu teemahaastattelusta, mutta se
ei myöskään ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 48.)
Teemahaastattelussa poimitaan keskeiset teemat tai aiheet kehittämistyönongelmasta,
joita olisi välttämätöntä haastattelussa käsitellä ongelmaan vastaamiseksi. Haastattelun
aikana teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole merkitystä (Vilkka, 2015, 124.) Keskeistä
teemahaastattelussa on ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset, jotka voivat syntyä vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48). Määrällisessä kehittämismenetelmässä teemahaastattelua ja avoimia kysymyksiä käytetään silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä tai asiasta on vähän tietoa (Vilkka 2015, 124).

Haastatteluteemojen suunnittelu on teemahaastattelua käytettäessä suunnitteluvaiheen
tärkeimpiä tehtäviä. Vaikka nimensä mukaisesti teemahaastattelu rakentuu teemojen varaan, on kuitenkin harkittava, onko haastattelutilanteessa välttämättä keskusteltava kaikista tutkimukseen sisältyvistä ilmiöistä. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että
tarkentajana toimii myös haastateltava eikä vain haastattelija. Haastateltavasta ja hänen
elämäntilanteestaan riippuu juuri se, miten jokin ilmiö konkretisoituu haastateltavan maailmassa ja hänen ajatuksissaan. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 66—67.)

Vastuuhenkilölle toteutettiin teemahaastattelu, koska hänellä koettiin olevan matematiikkaan liittyen tietämystä ja hän pystyi antamaan aitoa tietoa. Tiedon avulla matematiikkaa
ilmiönä sekä sen parissa toimivia varhaiskasvattajia voitiin ymmärtää paremmin. (Kananen 2015, 81.) Haastattelun avulla pyrittiin saamaan tarkempaa tietoa hänen ajatuksistaan ja kokemuksistaan matematiikan opetukseen liittyen. Teemahaastattelun vastauksia hyödynnettiin matikkapaketin suunnittelussa sekä tietoperustan aiheiden rajaamiseen.
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Kysymyksiä oli kolmesta eri teemasta, joissa kaikissa oli tarkentavia kysymyksiä teemaan liittyen. Teemahaastattelu oli tarkoitus toteuttaa päiväkodissa paikan päällä, mutta
aikataulullisista syistä se ei onnistunut. Tämän takia päädyttiin yhdessä vastuuhenkilön
kanssa siihen, että haastatteluun vastaaminen toteutuu sähköpostin välityksellä. Ensimmäinen teema koski lasten matemaattisen havainnoinnin tukemista. Tarkentavat kysymykset teemaan liittyen, koskivat lapsen tarkkaavaisuuden ohjaamista, oppimisprosessin tukemista ja oppimisympäristön merkitystä ja siihen vaikuttamista. Havainnoinnin
merkitys nousi esille tärkeänä osana toimintaa suunniteltaessa, lapsen taitotaso tulee
arvioida ja suunnitella toiminta vastaamaan sitä. Suunniteltaessa toimintaa vastuuhenkilö koki tärkeäksi ottaa huomioon myös lasten mielipiteet ja mielenkiinnonkohteet sekä
jättää suunnitelmiin varaa myös joustolle. Myös tuokioiden pituus ja ohjaajan innostunut
asenne vaikuttaa lasten jaksamiseen. Hän koki, että oppimisympäristöllä on valtava merkitys lasten matemaattisen havainnoin tukemisessa. Oppimisympäristön suunnitteluun
on tärkeää ottaa lapset mukaan ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa siihen, lisäksi oppimisympäristöä olisi hyvä vaihdella tietyin väliajoin.

Toinen teema liittyi matematiikan keskeisiin käsitteisiin sekä matematiikan kurssiin, jota
vastuuhenkilö suoritti. Tarkentavat kysymykset liittyivät kurssin vaikutuksiin matematiikan ymmärtämiseen ja opettamiseen liittyen sekä hänen mielestään matematiikan keskeisimpiin käsitteisiin. Kurssin myötä hän koki saaneensa useita työvälineitä matematiikan opetukseen sekä oivaltaneensa monia asioita. Hän koki huomaavansa matematiikkaa ympärillään uudella tavalla ja osaavansa kiinnittää paremmin huomiota tilanteisiin,
joissa matematiikkaa lasten kanssa käytetään. Hän korosti sitä, kuinka merkittävä aikuisen suhtautuminen matematiikkaan on ja kuinka suuri vaikutus sillä on lapsen oppimiseen. Vuorovaikutuksen merkitys matematiikan opettamisessa on suuri, sillä oppiminen
ja opettaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kolmantena teemana oli matematiikan ja kielen yhteys. Tarkentavat kysymykset liittyivät
vastuuhenkilön kokemuksiin matematiikan ja kielen yhteydestä sekä miten hän hyödyntää kieltä matematiikan opetuksessa. Vastuuhenkilö on oppinut kurssilla, että matematiikalla ja kielellä on vahva yhteys oppimisen kannalta ja vuorovaikutus on avainasemassa tässäkin. Etenkin toiminnallinen matematiikka koettiin tärkeäksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikan opettamisessa.
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Kokeileva toiminta

Kokeilevan toiminnan avulla pyrittiin selvittämään, kuinka hyvin matikkapakettiin suunnitellut tehtävät toimivat käytännössä. Kokeilevana toimintana toteutettiin alustavan matikkapaketin tehtävien toimivuutta vastuuhenkilön viisivuotiaiden ryhmän lasten kanssa,
Toisin sanoen suoritettiin tehtävien käytettävyystestaus. Jotta matikkapaketista saatiin
mahdollisimman käyttäjäystävällinen osallistettiin lapsia ja vastuuhenkilöä kehittämisprosessiin. Tämän takia kokeilevaa toimintaa toteutettiin lasten ja vastuuhenkilön aidossa ja tutussa toimintaympäristössä. Kokeilevan toiminnan avulla pilotoitiin matikkapaketin tehtäviä kontrolloidussa ympäristössä, ennen käyttöä laajemissa ympäristöissä
(Toikko & Rantanen 2009, 99—101).

Toiminta toteutettiin pienryhmissä, joita oli kolme ja jokaisessa ryhmässä maksimissaan
neljä lasta. Tarkoituksena oli kokeilla viittä matikkapakettiin suunniteltua toiminnallista
tehtävää yhdessä lasten kanssa. Kokeilevasta toiminnasta käytettiin työnimeä “Matikkapaja”, jota varten suunniteltiin kokonaisuus, jonka avulla testattiin matikkapakettiin suunniteltuja tehtäviä eri aihealueista.
Aluksi lapsille kerrottiin, keitä olemme ja mitä meidän on tarkoitus tehdä. Lisäksi ennen
jokaista tehtävää lapsille selitettiin mitä kyseisessä tehtävässä tulisi tehdä. Heille myös
kerrottiin, että he voisivat kysyä, jos jokin jää epäselväksi. Ensimmäisenä tehtävä oli vertailu, jossa vertailtiin eri esineiden koko ja arvioitiin mikä esineistä olisi painavin tai kevyin. Kaikki pienryhmän jäsenet saivat esittää oman mielipiteensä, jonka jälkeen asia
tarkistettiin yhdessä vaa`alla.

Toisena tehtävänä oli heittää paperipalloja keskellä olevaan laatikkoon. Lapset saivat
heittää vuorotellen ja pohtia mihin pallo laskeutui suhteessa laatikkoon ja häneen itseensä. Tämän muut pienryhmän jäsenet saivat kertoa, onko pallo suhteessa sama kuin
heittäjällä. Yhdessä pohdittiin, kuinka pallo voi toisen näkökulmasta olla laatikon edessä
ja toiselta puolelta katsottuna se onkin laatikon takana.
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Kolmantena tehtävänä lapset saivat pienryhmänä tehtäväkseen etsiä eroavaisuuksia ja
tehdä samanlaiseksi. Heidän eteensä oli paperille aseteltu erilaisia leluja ja heidän tuli
mallintaa viereiselle paperille leluista samanlainen kokonaisuus. Lisäksi heille näytettiin
kaksi identtistä asetelmaa, jonka jälkeen heitä pyydettiin sulkemaan silmänsä. Toisesta
asetelmasta otettiin yksi lelu pois ja heidän tuli yhdessä etsiä eroavaisuus.

Neljäntenä tehtävänä havainnoitiin lukumääriä tilassa. Yhdessä laskettiin esimerkiksi
huoneessa olevien ovien ja ikkunoiden lukumääriä. Tämän jälkeen lapset laittoivat silmät
kiinni ja heitä pyydettiin nostamaan niin monta sormea kuin tilassa oli esimerkiksi ikkunoita. Kun kaikki olivat antaneet vastauksensa, lapset avasivat silmänsä ja tarkistivat
vastauksensa. Kun tätä oli toistettu muutaman kerran, siirryttiin seuraavaan vaiheeseen,
jossa yksi lapsista jäi huoneeseen ja muut menivät ulkopuolelle odottamaan. Lapsi, joka
jäi huoneeseen, teki jonkun muutoksen, esimerkiksi siirsi pöytäryhmästä yhden tuolin
pois. Hän haki muut lapset takaisin huoneeseen, ja heidän tuli huomata huoneessa tapahtunut muutos. Lopuksi pohdittiin yhdessä millaiset muutokset ovat helposti havaittavissa ja millaiset vaikeampia sekä siitä, millaisia lukumäärien muutoksia tilaan on mahdollista tehdä, esimerkiksi onko ikkunoiden lukumäärää mahdollista muuttaa.

Vastuuhenkilö havainnoi lapsia toiminnan aikana ja antoi lopuksi palautetta sekä lisätoiveita tehtäviin ja matikkapaketin käytettävyyteen liittyen. Lisäksi jokaiselta pienryhmältä
pyydettiin toiminnan lopuksi palautetta ja kehittämisideoita. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kokeiltiin neljää matikkapaketin tehtävää viiden sijaan, sillä tehtäviin kului
oletettua enemmän aikaa ja myös palautteen keruulle haluttiin jättää riittävästi aikaa.

Tehtävän jälkeen käyttäjiltä saadaan harkitumpaa tietoa, joten lapsilta kerättiin palautetta
suullisesti ja peukaloilla näyttämällä (Toikko & Rantanen 2009, 99). Vastuuhenkilö antoi
yhteisen palautteen kaikkien toimintahetkien jälkeen. Hän koki, että seuraamalla lasten
toimintaa sivusta, hän oivalsi, että matemaattisia taitoja tukevat tehtävät voivat olla todella yksinkertaisia, eikä sen suurempaa valmistelua aina vaadita. Sekä lapset että vastuuhenkilö kokivat kokeillut tehtävät mielekkäiksi ja toimiviksi. Lapset pitivät erityisesti
tehtävien toiminnallisuudesta. Aluksi huolena oli tehtävien liika yksinkertaisuus, mutta
lapset kertoivat, että eivät olleet aiemmin tehneet samankaltaisia tehtäviä ja valitut tehtävät olivat heidän mielestään todella hauskoja.
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Kokeilevan toiminnan ydin on kerätä analysoitavia havaintoja, joita hyödynnettiin kehittämistyön tuotoksen muokkaamisessa lopulliseen muotoonsa (Toikko & Rantanen 2009,
100). Myös vastuuhenkilö antoi havaintojensa pohjalta kehittämisideoita ja toiveita matikkapaketin ulkoasun ja rakenteen suhteen. Yhtenä toiveena oli lyhyt teoriaosuus ennen
tehtäviä, jotta varhaiskasvattajan olisi helpompaa tiedostaa kyseessä olevan matemaattisen aihealueen merkitys lapsen oppimiselle sekä toimia sen mukaisesti. Lisäksi teoriatieto olisi tällöin helpommin lähestyttävissä ja nopeasti käytettävissä arjessa ja toiminnan
yhteydessä. Tehtävistä saadut palautteet huomioitiin matikkapakettia suunniteltaessa.

Dialoginen keskustelu

Dialogisessa keskustelussa käydään suoraa ja avointa keskustelua, jolla pyritään yhteisymmärrykseen, huolimatta erilaisista näkökannoista. Ydinperiaatteena on näkemyksien
erilaisuuden hyväksyminen. (Salonen 2017, 61.) Vuorovaikutus on rinnakkaista, hierarkkisen ja lineaarisen sijaan. Tällaisessa vuorovaikutussuhteessa luotetaan siihen, että se
tuottaa ratkaisun, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä ja joka saattaa synnyttää näkökulmista eroavan uuden ratkaisun. (Toikko & Rantanen 2009, 93.)

Dialogista keskustelua käytiin vastuuhenkilön sekä muiden varhaiskasvattajien kanssa
koko kehittämisprosessin ajan. Tavoitteena oli luoda avoimet vuorovaikutustilanteet, jolloin työntekijöiden aktiivinen osallistuminen olisi mahdollista ja dialogi rakentuisi prosessimaisesti. Dialogisen keskustelun sitoutumisen sääntö toteutui ja varhaiskasvattajille
annettiin mahdollisuus myös vastaväitteisiin ja kyseenalaistamiseen. Olennaisessa
osassa oli reflektiivisyyden sääntö, jonka avulla pyrittiin ymmärtämään omia sekä toisten
käsityksiä paremmin. (Toikko & Rantanen 2009, 93.)
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4.3 Kehittämistyön prosessi

Prosessille oli ennalta määritelty Turun ammattikorkeakoulun puolelta välietappeja, jotka
rytmittivät työn etenemistä sekä lisäksi varmistivat työn etenemisen suunnitellusti. Prosessi neljä opintojaksoa, joita olivat Opinnäytetyön suunnittelu, Opinnäytetyön tietoperusta, Opinnäytetyön tulokset sekä Opinnäytetyön raportointi. Näistä ensimmäinen sijoittui loppuvuodelle 2018 ja jatkui alkuvuoteen 2019. Opinnäytetyön tietoperusta sijoittui
keväälle 2019 ja kaksi viimeistä opintojaksoa syksylle 2019.

Marraskuussa 2018 kehittämistyön prosessi käynnistettiin toimeksiantajien sekä kehittämistyön aiheiden julkaisulla, joista opiskelijat saivat toivoa itselleen mieluista toimeksiantoa. Tämän jälkeen aiheet pyrittiin jakamaan toiveiden mukaisesti. Kehittämistyöhön
sisältyvää kehittämistoimintaa lähdettiin toteuttamaan lineaarisesti kehittämistyölle ominaisten osa-alueiden avulla (Toikko & Rantanen 2009, 56). Toiminnan lähtökohtien määrittely on prosessin ensimmäinen vaihe, jota kehittämistyön organisointi, toteutus ja arviointi edellyttävät. Tärkeää on tietää, miksi jotain tulee kehittää, usein kehittämisen tarve
kumpuaa ongelmasta ja mahdollisesta visiosta paremmasta tavasta. Dynaaminen kehittäminen vaatiikin usein molempia sekä ongelman että vision, mutta ongelmat toimivat
useimmiten kehittämistoiminnan käynnistäjinä. Tavoitteen konkreettinen perustelu auttaa prosessissa ja useimmiten tavoitteet pyritään rajaamaan yhteen tai kahteen. (Toikko
& Rantanen 2009, 57.)

Tavoitteiden asettaminen kehittämistyölle aloitettiin marraskuussa 2018 yhteydenotolla
toimeksiantajaan. Alustava keskustelu käytiin päiväkodinjohtajan kanssa puhelimitse,
jolloin sovittiin vastuuhenkilöstä, johon jatkossa oltaisiin yhteydessä. Ensimmäinen kokous vastuuhenkilön kanssa sovittiin marraskuulle 2018. Kokouksessa vastuuhenkilö
kertoi kehittämistyön tarpeesta ja sen lähtökohdista sekä toiveistaan kehittämistyön tuotoksen suhteen. Tapaamisen pohjalta alettiin työstämään kehittämistyön suunnitelmaa.
Kehittämistyön suunnitelma saatiin valmiiksi tammikuussa 2019, jolloin se lähetettiin toimeksiantajana toimivan päiväkodin vastuuhenkilölle sekä prosessia ohjaavalle opettajalle. Tämän jälkeen kehittämistyölle haettiin tutkimuslupaa, jotta kehittämistyö päiväkodissa voitiin aloittaa.
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Toimeksiantajan olemassa olevien tarpeiden pohjalta, määräytyi kehittämistyön prosessille tavoitteet. Tavoitteita pohdittiin yhdessä vastuuhenkilön kanssa, jotta ne vastaisivat
kehittämistyön tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Työn tavoitteeksi määrittyi henkilökunnan pedagogisten taitojen kehittäminen lasten matemaattisten taitojen tukemisessa. Kehittämistyölle muodostui päätavoitteen lisäksi myös kaksi alatavoitetta. Tavoitteena oli,
että varhaiskasvattajien tietämys matematiikasta lisääntyy ja tietoisuuden kasvaessa,
tieto muuttuu taidoiksi käytännön työssä. Huomiota kiinnitetään myös etenkin arkipedagogiikkaan sisältyvään sekä oppimisympäristöstä löytyvään matematiikkaan.

Kehittämistyön toteuttamiselle keskeistä oli tavoitteiden rajaamisen lisäksi ideointi (Salonen ym. 2017, 58). Kehittämistyön ideointia tehtiin yhdessä vastuuhenkilön kanssa
marras-tammikuun aikana. Kaikista tiiveintä yhteistyötä käytiin vastuuhenkilön kanssa.
Yhteydenpito toteutui sekä kokousten muodossa että sähköpostitse. Yhteistyössä suunniteltiin idea toiminnallisesta matemaattisesta työvälineestä, joka vahvistaisi kasvattajien
tietoisuutta ja kykyä tukea lasten matemaattista oppimista. Ideointivaiheessa otettiin
huomioon vastuuhenkilön sekä työntekijöiden mielipiteet ja toiveet esimerkiksi erilaisia
kyselyitä hyödyntämällä. Lopulta päädyttiin toteuttamaan matikkapaketti varhaiskasvattajien käyttöön.
Ideointivaiheesta siirryttiin suunnitelmavaiheeseen, jossa painottui erityisesti teoreettinen tietämys (Salonen ym. 2017, 60). Suunnittelussa otettiin huomioon toimijat, vastuunjakaminen, aikataulutus sekä käytettävissä olevat resurssit. Kehittämistyön tavoitteiden
mukainen tuotos toteutettiin tämän suunnitelman mukaisesti ja lopuksi kehittämistyötä
arvioitiin kehittämisprosessin mukaisesti, kehittämistoiminnan aikana saatujen tulosten
pohjalta (Toikko & Rantanen 2009, 64).

Teoreettista tietoperustaa työstettiin tammi-lokakuu 2019 ja sitä varten lähdemateriaalia
etsittiin internetistä, mutta pääpaino oli kirjallisuudessa. Myös vastuuhenkilö toimi tärkeässä roolissa lähdemateriaalien hankinnassa ja tietoperustan rajauksessa. Teoreettinen
tietoperusta tukee kehittämistehtävän toiminnallista osaa eli matikkapakettia. Tästä
osuudesta pyrittiin tekemään selkeä kokonaisuus, josta karsittiin paljon materiaalia ja
jäljelle jätettiin vain työlle oleellisimmat asiat. Matematiikan käsitteen laajuuden vuoksi,
teoriaan tuli kiinnittää erityistä huomiota, jotta se tukisi etenkin kehittämistyön tuotosta.
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Kehittämistoiminnan edellytyksenä on vuorovaikutus ja ihmisten aktiivinen osallistuminen, jonka takia kehittämistyössä käytettiin osallistavia menetelmiä. Niiden tavoitteena
oli tiedonkeruun lisäksi sitouttaa kasvattajia kehittämistoimintaan sekä varmistaa heidän
mielipiteidensä ja tarpeidensa huomioiminen. (Toikko & Rantanen 2009, 89—90.) Vuorovaikutusta pyrittiin ylläpitämään vastuuhenkilön lisäksi myös koko päiväkodin henkilökunnan kanssa, kokousten, erilaisten kyselyiden ja tulosten esittelyiden avulla. Kokeilevan toiminnan kautta myös lapsilta kerättiin mielipiteitä ja ideoita kehittämistyön tuotokseen liittyen. Näin toteutui osallistumisen kaksi suuntaa, jossa myös toimijat osallistuivat
kehittämiseen ja kehittäjät osallistuivat käytännön toimintaan (Toikko & Rantanen 2009,
91).

Helmi-maaliskuussa 2019 toteutettiin ensimmäinen laadullinen Webropol-kysely koko talon varhaiskasvattajille. Kysely suunniteltiin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa, jotta
vastuuhenkilönä toimiva varhaiskasvattaja ei olisi eriarvoisessa asemassa muihin kyselyyn vastaaviin varhaiskasvattajiin nähden. Webropol-kyselyyn päädyttiin, sillä se on ollut
aiemminkin käytössä toimeksiantajalla. Kyselyllä pyrittiin osallistamaan päiväkodin henkilökuntaa kehittämistyöhön, säilyttäen samalla vastaajien anonymiteetti.Huhti-toukokuussa 2019 Webropol-kyselyn tulokset esiteltiin talon kokouksessa kaikille varhaiskasvattajille. Lisäksi yhteys- ja vastuuhenkilölle tehtiin teemahaastattelu, jonka aiheet olivat
lähtöisin Webropol-kyselystä saaduista tuloksista. Teemahaastattelun tulokset analysoitiin ja kirjattiin toukokuussa 2019. Tuloksia hyödynnettiin matikkapaketin suunnittelussa.

Maalis-toukokuussa 2019 koottiin matikkapakettia suunnitelmien pohjalta. Toukokuun
2019 lopulla toteutettiin kokeilevaa toimintaa, kun alustavan matikkapaketin tehtäviä testattiin vastuuhenkilön 5-vuotiaiden lapsiryhmän kanssa. Toukokuussa 2019 toteutettiin
kaikille kokouksessa paikallaolleille varhaiskasvattajille avoin kysely, jonka tavoitteena
oli kerätä toiveita matikkapaketin tehtäviin liittyen sekä kerätä mielipiteitä Webropol-kyselyyn ja sen tuloksiin liittyen. Kokeilevan toiminnan sekä avoimen kyselyn tulosten perusteella lopullista matikkapakettia työstettiin vielä kesä-lokakuun 2019 ajan. Lokakuussa 2019 matikkapaketti lähetettiin tarkistettavaksi ohjaavalle opettajalle sekä vastuuhenkilölle.
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Kehittämistyön toteutuksen kirjallinen osuus muovautui prosessin edetessä, mutta se
työstettiin lopulliseen muotoonsa elo-marraskuussa 2019. Koko kehittämistyön prosessin ajan pidettiin säännöllisiä kokouksia, jotta varmistuttiin työn etenemisestä aikataulun
mukaisesti. Lisäksi ohjaavan opettajan kanssa pidettiin useampi tapaaminen, joissa saatiin uusia näkökulmia sekä varmuutta työn etenemistä varten. Kehittämistyön esittely toteutettiin marraskuun lopulla 2019, työstä laaditun posterin avulla, jonka perusteella kukin pari esitteli oman työnsä muille opiskelijoille sekä ohjaaville opettajille. Vastuuhenkilölle ja hänen tiimilleen käytiin esittelemässä kehittämistyön tuotoksen lopullinen versio
joulukuussa 2019. Samassa kokouksessa esiteltiin myös kehittämistyöstä tehty posteri,
jotta myös muut vastuuhenkilön tiimiin kuuluvat työntekijät saivat kattavamman käsityksen työhön liittyvästä aiheesta.

Kaikista kokouksista ja tapaamisista koottiin muistiinpanot, joita hyödynnettiin prosessin
edetessä. Muistiinpanot myös selkeyttivät prosessin kulkua ja mahdollisia puutteita, jotka
ovat jääneet huomiotta. Lisäksi pidettiin säännöllisesti kokouksia, joissa toimeksiantaja
ei ollut paikalla, vaan kehittäjät suunnittelivat prosessin etenemistä ja esimerkiksi analysoivat tuloksia, joita saatiin kokouksista toimeksiantajan kanssa. Säännölliset tapaamiset
kehittäjien välillä olivat prosessin etenemisen kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ajoittain
konkreettiset tapaamiset eivät aikataulullisista syistä onnistuneet, jolloin yhteyttä pidettiin
silti viestien avulla. Pääpaino oli silti konkreettisilla tapaamisilla.
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Taulukko 2. Kehittämistyön prosessi
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5 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS

5.1 Matikkapaketti
Kehittämistyön tuotoksena syntyi matikkapaketti 5-6 –vuotiaiden lasten matematiikan
opetukseen, jonka tavoitteena on tukea sekä lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta matematiikan opetukseen liittyen. Tarkoituksena on, että tiedon lisääntyessä tietoisuus kasvaa ja se muuttuu taidoiksi käytännön työssä. Matikkapaketti on suunniteltu käytettäväksi pääsääntöisesti 5-6 –vuotiaiden lasten kanssa, mutta tehtävät ovat sovellettavissa
myös nuoremmille lapsille sekä lapsen taitotason mukaisesti.

Keskeisenä ajatuksena on toiminnallinen matematiikan opetus ja matematiikka, jota löytyy oppimisympäristöstä. Matikkapaketti on työkalu, joka on hyödynnettävissä käytännön
arjessa, eikä vaadi suuria esivalmisteluja. Tehtävissä on ilmoitettu ohjeiden lisäksi tehtäviin kuluva aika, tarvittavat tarvikkeet sekä montako lasta tehtävään kerrallaan voi osallistua. Tavoitteena oli kerätä matikkapakettiin matemaattisia tehtäviä ja harjoituksia, jotka
ovat mielekkäitä, innostavia ja lapsia osallistavia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan toiminnalliset sekä osallisuutta ja luovuutta edistävät työtavat ovat
lapsille luontevia oppimisen tapoja.

Yhteistyössä vastuuhenkilön kanssa kehiteltiin idea matikkapaketista, joka olisi helposti
lähestyttävä ja nopeakäyttöinen. Lähtökohtana olivat tehtävät, joita ei tarvitse valmistella
tai jotka vaativat vain vähän valmistelua ja tarvikkeita. Tarvikkeet ovat myös helposti sovellettavissa riippuen päiväkodista löytyvistä materiaaleista. Kyselyn avulla toivoimme
saavamme tietoon päiväkodissa käytössä olevia menetelmiä, jotka on todettu hyväksi
tai ei niin toimiviksi. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa kasvattajien kokemuksista matematiikan opetukseen liittyen sekä sen mahdollisista haasteista, joihin matikkapaketti
voisi olla apuvälineenä. Kyselyissä nousi esiin tarve erityisesti tehtäville, joita voi toteuttaa esimerkiksi odottelutilanteissa, lisäksi kaivattiin tukea oppimisympäristön hyödyntämisessä matematiikan opetuksessa ja matematiikan näkyväksi tuomisessa.
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Matikkapaketin sisältö päätettiin rajata kuuteen matemaattiseen aihealueeseen, jotka
toimivat pohjana lapsen myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Aihealueet ovat yksiyhteen-vastaavuus, hahmottaminen, säännönmukaisuus, sijainti- ja suhdekäsitteet, vertailu ja mittaaminen. Lisäksi pakettiin on koottu matikkaa luonnossa –osio, jossa on tehtäviä, joita voidaan toteuttaa ulkona esimerkiksi päiväkodin pihalla tai metsäretkellä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan ympäristön tutkiminen ja luonnossa sekä rakennetussa ympäristössä retkeily ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Tämän vuoksi matikkapakettiin haluttiin myös lisätä luonnossa toteuttavia tehtäviä.

Tehtäviin on merkitty tarvittavat tarvikkeet ja toimintaan menevä aika sekä suositeltava
lasten lukumäärä, jotta varhaiskasvattajan olisi helppoa hyödyntää tehtäviä päiväkodin
arjessa. Jokaisen aihealueen alussa on lyhyt teoriaosuus, jonka tarkoituksena on helpottaa varhaiskasvattajaa havainnoimaan lapsen osaamista kyseisen aihealueen osalta.
Lisäksi teoria perustelee aiheen tärkeyden lapsen matematiikan oppimiselle.

Matikkapaketti sisältää 19 tehtävää, jotka ovat kuvitettu aiheeseen liittyvällä kuvalla. Kuvien tarkoitus on lisätä paketin visuaalista mielenkiintoa sekä selkeyttää rakennetta myös
lapsille. Kuvat on koottu myös paketin loppuun, jotta ne on mahdollista tulostaa ja laminoida erikseen. Näin niistä voidaan tehdä esimerkiksi matikkapussi, jota voi hyödyntää
soveltaen. Matikkapussi lisää lasten osallisuutta, sillä lapset saavat vuorollaan nostaa
pussista kuvan, jonka mukainen tehtävä tehdään. Kuvat voidaan myös lisätä esille oppimisympäristöön, jolloin lapsi voi valita itsenäisesti tehtävän, jonka haluaa tehdä.

Lisäksi esiin nousi idea matikkapassista, johon lapsi saisi leiman suoritetusta tehtävästä
ja täydestä passista voisi saada jonkin palkinnon tai merkinnän. Tämä olisi konkreettinen
keino motivoida lasta tehtävien pariin. Matikkapassi helpottaa myös varhaiskasvattajien
havainnointia lasten matemaattistentaitojen osalta, sillä passista näkee selkeästi, kuka
lapsista on suorittanut minkäkin tehtävän ja lapsen haasteet tietyn tehtävän ja aihealueen osalta nousevat selkeämmin esille.
Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) on mainittu, että lapsilla tulee
olla mahdollisuus ottaa osaa työtapojen valintaan ja suunnitteluun omien edellytystensä
mukaisesti.

Lisäksi

Varhaiskasvatussuunnitelman
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työtapojen käytössä tulee hyödyntää lasten ja henkilöstön osaamista sekä kokeillaan ja
kehitetään uusia työtapoja. Matikkapakettia voidaan ajatella pohjana, jota voidaan työstää sekä jalostaa yhdessä lasten kanssa, ryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaiseksi.
Kasvattajan aito oma innostus ja mielenkiinto matematiikkaa kohtaan on ensiarvoisen
tärkeää.

5.2 Kehittämistyön ja tuotoksen arviointi
Kehittämistyön tietoperustan sisällysluettelo esiteltiin vastuuhenkilölle, jotta varmistuttiin
sen vastaavan toimeksiantajan tarpeisiin. Tietoperusta sai vastuuhenkilöltä positiivista
palautetta ja hänen mukaansa se sisälsi kehittämistyön kannalta olennaisimmat asiat
tiivistetysti. Tietoperustasta pyrittiin saamaan selkeä ja looginen kokonaisuus, joka tukee
kehittämistyön tuotosta. Tietoperustasta onnistuttiin tekemään tiivis kokonaisuus, vaikka
materiaalia sitä varten olisi löytynyt laajemminkin. Tiukan rajaamisen ansiosta tietoperusta pysyi helppolukuisena ja sen koettiin tukevan kehittämistyön tarvetta hyvin.

Alkusyksystä 2019 matikkapaketin alustava versio lähetettiin vastuuhenkilölle ja hän antoi siitä palautetta. Palaute oli todella positiivista ja hän koki, että paketti oli selkeä kokonaisuus, joka vastasi hyvin hänen toiveitaan. Hänellä ei ollut muuta lisätoivetta tai kehitettävää matikkapaketin suhteen, kuin toive värikkäistä kuvista jokaisen tehtävän yhteydessä. Vastuuhenkilö ei kokenut tarvetta tehtävien määrän lisäämiselle, vaan materiaalia koettiin olevan riittävästi ja tärkeimmistä aihealueista.

Lopullinen versio matikkapaketista esiteltiin vastuuhenkilön tiimille kokouksessa, jolloin
myös muu henkilökunta vastuuhenkilön lisäksi, pääsi antamaan palautetta matikkapakettiin liittyen. Vastuuhenkilö koki, että matikkapaketti vastasi todella hyvin hänen toiveitaan ja hänen ideoihinsa oli tartuttu hienosti. Hän oli tyytyväinen tehtävien määrän rajaukseen, sillä hän koki tiiviin paketin olevan arjessa helpommin lähestyttävissä, jolloin
sitä tulee myös käytettyä aktiivisesti.
Myös matikkapaketissa olevat lyhyet teoriaosuudet jokaisen aihealueen alussa koettiin
todella hyvänä lisänä. Vastuuhenkilö uskoi, että teoriatiedon helpposaatavuus lisää varhaiskasvattajien tietoisuutta aiheesta, sekä herättää mielenkiintoa, jolloin tietoa voi myös
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lähteä etsimään itsenäisesti lisää. Kuvat koettiin selkeiksi ja hyvin jokaista tehtävää kuvaavaksi sekä matikkapaketin käyttöä monipuolistaviksi. Vastuuhenkilö koki, että juuri
tämänkaltaista pakettia ja tehtäviä hän oli toimintaansa tarvinnutkin.

Vastuuhenkilön tiimi koki matikkapaketin myös todella hyödyllisenä työkaluna päiväkodin
arkeen. He uskoivat sen lisäävän varhaiskasvattajien mielenkiintoa matematiikkaa kohtaan sekä madaltavan kynnystä matematiikan opetukseen liittyen. Matikkapaketin avulla
he uskovat huomaavansa oppimisympäristöstä löytyvän matematiikan ja paketin avulla
myös sen esille tuominen lapsille helpottuu. Heidän mielestään matematiikan opetukseen liittyen ei ollut paljoa materiaalia saatavilla, etenkään toiminnalliseen opetukseen
liittyen, tai materiaali oli hankalasti saatavilla useasta eri lähteestä.

Henkilökunta koki, että matikkapaketti on monipuolisesti hyödynnettävissä esimerkiksi
lasten mielenkiinnonkohteiden ja taitotason mukaan. Heistä olikin hyvä, että paketin tehtävät olivat melko yksinkertaisia, jotta niitä on helppoa muokata ryhmän ja lasten tarpeiden mukaisesti. Kaiken kaikkiaan tuotokseen oltiin todella tyytyväisiä ja sen koettiin vastaavan kehittämistyön tarpeeseen erinomaisesti. Matikkapaketin uskottiin tulevan aktiiviseen käyttöön ryhmissä.
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6 POHDINTA
6.1 Kehittämisprosessin ja oman oppimisen arvio
Kehittämistyön arviointi toteutui koko prosessin ajan. Oman toiminnan lisäksi arvioitiin ja
pohdittiin, miten kehittämistyölle asetettuihin tavoitteisiin saataisiin vastattua mahdollisimman hyvin. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen keskeistä osaamista ovat vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen (Karila & Nummenmaa 2011, 17). Kehittämistyössä sosiaalialan- kompetenssit ja ammattieettiset ohjeet olivat läsnä koko prosessin ajan. Kompetensseista tärkeimmät prosessin aikana olivat asiakastyön osaaminen sekä tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen. Vastuuhenkilön kanssa onnistuttiin jo kehittämistyön alussa luomaan ammatillinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde. Yhteistyö sujui
koko kehittämisprosessin ajan hyvin ja se olikin työn onnistumisen kannalta merkittävää.
Tapaamiset saatiin sovittua joustavasti, ideoita ja ehdotuksia kuunneltiin toista kunnioittaen ja ne huomioitiin työn toteutuksessa. Prosessin kautta päästiin toteuttamaan myös
kehittämis- ja innovaatio-osaamista, kun ryhdyttiin yhdessä ideoimaan ja kehittämään
tuotosta, matikkapakettia. Edellä mainittujen lisäksi prosessin aikana opittiin paljon uutta
kehittämistyön tekemisestä, erilaisten kehittämismenetelmien hyödyntämisestä ja uuden
työkalun luomisesta. Kehittämisprosessin aikataulutusta auttoi jäsentämään sekä rytmittämään jaksotettu aikataulu, jonka myötä työ eteni suurimmaksi osaksi suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kehittämisprosessin aikana toimeksiantajana toimivaa päiväkodin koko henkilökuntaa
osallistettiin erilaisin keinoin, jotta kehittäminen tapahtuisi yhdessä ja henkilökunta tulisi
kuulluksi ja pääsisi näin konkreettisesti vaikuttamaan työhön. Moniammatillisen yhteistyön toimiessa hyvin, kehittämistoimintaa tuotetaan luovemmin sekä palvelua paremmin
yksiammatilliseen työskentelyyn verrattuna. Tällöin päätökset sekä toimintamallit pohjautuvat monipuoliseen näkemykseen. (Mattila 2010, 109.) Kehittämistyössä käytetyt kehittämismenetelmät tukivat kehittämistyön tarvetta onnistuneesti. Kehittämismenetelmistä haastavimmaksi koettiin Webropol-kysely, sillä sen toteutus vei useamman viikon
ja henkilökunnan aktivointi kyselyyn vastaamiseen oli ajoittain haastavaa. Kyselyyn saatiin lopulta vastauksia (8) koko talon henkilökunnan kasvattajilta (14).
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Webropol- kysely onnistuttiin kuitenkin luomaan niin, että henkilökunnan anonymiteetti
säilyi ja jokainen sai mahdollisuuden vastata kysymyksiin omalla tietotaidollaan oli kyseessä sitten varhaiskasvatuksen opettaja tai hoitaja. Vastauksista saatiin melko hyvä
käsitys henkilökunnan taidoista ja haasteista matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen
ja opettamiseen liittyen. Erityisesti kehittämistyön tuotokseen valittavien tehtävien kannalta kyselystä tulleet vastaukset ja toiveet matikkapaketin suhteen koettiin äärimmäisen
tärkeinä.

Kyselyn vastaukset käytiin esittelemässä henkilökunnalle ja päiväkodinjohtajalle yhteisessä talon kokouksessa. Kokouksessa henkilökunnalta kysyttiin mielipidettä kyselystä
sekä haluttiin vielä kartoittaa mahdollisia toiveita matikkapakettiin liittyen. Henkilökunnan
mukaan kyselyssä olleet kysymykset koettiin haastavina. Matikkapakettiin liittyen kokouksessa saatiin pari toivetta lisää. Kriittisestä näkökulmasta katsottuna kehittämistoiminta koko talon henkilökunnan kanssa prosessin aikana jäi vähäiseksi aikataulullisista
syistä. Vastauksia kyselyyn olisi voitu myös saada mahdollisesti enemmän toteuttamalla
kysely haastattelemalla kasvattajia paikan päällä.

Kokeileva toiminta koettiin tehokkaana menetelmänä kehittämistyön tuotoksen kehittämisen kannalta. Matikkapaketin tehtäviä päästiin konkreettisesti kokeilemaan, jolloin
tieto tehtävien toimivuudesta saatiin myös nopeasti. Kokeilevan toiminnan myötä huomattiin, että tehtävät vastasivat hyvin lasten ikä- sekä taitotasoja, vaikka aluksi pohdittiin
ovatko ne mahdollisesti liian yksinkertaisia. Vastuuhenkilön mielestä tehtävät olivat hyviä
ja toimivia sekä vastasivat hänen toiveisiinsa. Lapsilta kerätty palaute oli myös tärkeää,
sillä sitä kautta selvitettiin olivatko lapset kokeilleet samankaltaisia tehtäviä aikaisemmin
ja miltä tehtävät heidän mielestään vaikuttivat. Kehittämistyön loppuun jatkamisen kannalta vastuuhenkilön positiivinen palaute kokeilevan toiminnan jälkeen oli myös merkittävää. Kokeilevan toiminnan pohjalta lähdettiin valitsemaan ja karsimaan tehtäviä matikkapakettiin. Vastuuhenkilön esittämät toiveet kokeilevan toiminnan jälkeen, tehtävien ohjeistukseen liittyen otettiin huomioon matikkapakettia tehtäessä.

Ihmisen oman kehittymisen tietoisuuden kasvaessa, tietoisuudesta tulee väline, joka
edistää kehittymistä. Ulkoiset ja sisäiset muutokset ovatkin osa kehittämistä. (Reunamo
2014, 213.) Prosessin aikana ammatillinen kasvu ja tietoisuus aiheesta lisääntyi.
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Ammatillista kasvua tuki kehittämistyön aikana toteutunut jatkuva oman toiminnan ja
työn etenemisen reflektointi. Tilanteiden tulkinta tiedon ja tunteiden kautta kuului reflektioon (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2003, 66). Uusia ja erilaisia näkökulmia kehittämistyöhön
liittyen saatiin prosessin aikana vertaisparin, ohjaavan opettajan, vastuuhenkilön sekä
muiden opiskelijoiden antamien palautteiden myötä.

Kehittämistoimintaa toteutettiin pääasiallisesti parityöskentelyn muodossa kahdenkeskistä dialogista keskustelua käyden. Dialogin tavoitteena on kasvattaa keskustelukumppaneiden yhteistä ymmärrystä ja siihen liittyy sekä kysyminen että kuunteleminen (Aarnikoivu 2010, 125). Koko parityöskentelyn ajan dialogin edellytykset toteutuivat, kun toisen mielipiteet ja ehdotukset otettiin huomioon sekä niitä kunnioitettiin. Keskustelun
kautta molemmat osapuolet hyötyivät ja saivat henkiseksi pääomakseen tukea toisiltaan.
Keskustelu pakotti myös synnyttämään molempien osalta ajatuksia ja ottamaan toisen
näkökulman huomioon. Parityöskentelyn koettiin antavan myös tukea haastavissa tilanteissa. (Seinä & Helander 2007, 19.)

Avoimuus liittyy kiinteästi viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin (Aarnikoivu 2010, 123). Kehittämistoiminnan etenemisen kannalta avoin ja hyväksyvä ilmapiiri oli keskeisessä asemassa. Aikaisemmat kokemukset yhteisestä parityöskentelystä edisti kehittämistoiminnan jouhevaa etenemistä, koska toisen työskentelytavat olivat tulleet entuudestaan jo
tutuiksi. (Seinä & Helander 2007, 27.) Kun luottamus toiseen oli jo aiemmin rakennettu,
tiedettiin, että molemmat osapuolet kantavat vastuun työn etenemisestä ja vastuiden jakaminen sujui myös saumattomasti (Seinä & Helander 2007, 21).

Teoriaperustaan liittyvän kirjallisuuden jakaminen oli myös oleellista kehittämistyötä tehdessä ja se toimi koko prosessin ajan joustavasti. Vaikka parityöskentely oli merkittävä
osa koko kehittämisprosessia, työtä kirjoitettiin myös erikseen ja työhön liittyvää teoriatietoa etsittiin myös itsenäisesti. Toimintaa ohjasi myös oma mielenkiinto kehittämistyön aihetta kohtaan, joka kasvoi työn edetessä. Oman mielenkiinnon lisääntyessä lisätiedon hankkimisesta tuli mieluisaa. Motivaatio matikkapaketin luomisen suhteen on ollut
suuri ja se säilyi koko prosessin ajan. Tulevina varhaiskasvatuksen opettajina kehittämistyö on ollut äärimmäisen hyödyllinen, sillä teoreettinen tietämys matematiikasta ja
sen tärkeydestä on kasvanut merkittävästi. Matikkapaketin kautta haluttiin myös
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vahvistaa varhaiskasvattajien myönteistä suhtautumista matematiikkaa kohtaan sekä
antaa ideoita ja tukea matematiikan opettamiseen liittyen toiminnallisten tehtävien avulla.
Kokonaisuudesta onnistuttiin luomaan sellainen, jota haluamme itse päästä tulevaisuudessa työelämässä hyödyntämään ja käyttämään yhdessä lasten kanssa.

6.2 Matikkapaketin hyödynnettävyys
Vastuuhenkilö koki kehittämistyön tuotoksena olevan matikkapaketin olevan monipuolisesti hyödynnettävissä. Hänen mielestään matikkapaketin tehtäviä voi hyödyntää ja soveltaa laajasti eri tilanteet ja lapset huomioiden. Tehtäviä voi myös jatkojalostaa ryhmän
mukaisiksi. Matikkapaketin koettiin lisäävän myös varhaiskasvattajien tietoisuutta aiheesta ja sen teoriaosuuksia sekä tehtäviä voitaisiin käydä yhdessä läpi esimerkiksi koko
talon kokouksissa.

Toimeksiantajana toimivassa päiväkodissa korostetaan myös vanhempien osallisuutta
lasten osallisuuden lisäämisen ohella. Tähän liittyen vastuuhenkilö koki, että matikkapakettia voisi hyödyntää esimerkiksi vanhempainilloissa jakamalla helposti lähestyttävää
teoriatietoa matematiikasta sekä vanhemman ja lapsen yhdessä tehtäviä toiminnallisia
tehtäviä, joita voi tehdä kotona. Lisäksi heräsi ajatus kotiin annettavista tehtävistä, joita
ryhmän lapset olivat toivoneet. Matikkapaketin tehtäviä voisi hyödyntää yhdessä vanhemman kanssa tehtäväksi esimerkiksi kerran viikossa tai kahdessa voisi lähettää yhden
matikkapaketin tehtävistä lapselle kotiin tehtäväksi yhdessä vanhemman kanssa. Tämä
tukisi myös lapsen oppimista, kun jo aiemmin päiväkodissa harjoiteltuja tehtäviä tehtäisiin myös kotona. Tämä lisäisi myös vanhempien tietoisuutta päiväkodissa tehtävään
matematiikan opetukseen liittyen. Lisäksi se lisäisi myös vanhempien tietoisuutta arjesta
löytyvästä matematiikasta ja sen hyödynnettävyydestä myös arjessa kotona.

Vastuuhenkilölle heräsi idea matikkapassista matikkapaketin hyödyntämiseen liittyen.
Hän kuvaili passipohjan, johon lapsi saisi leiman tai tarran jokaista suorittamaansa matikkapaketin tehtävää kohden. Passi motivoisi lasta tekemään tehtäviä ja helpottaisi varhaiskasvattajia seuraamaan sitä, kuka lapsista on jo suorittanut minkäkin tehtävän. Passin avulla lasten yksilölliset haasteet tulisivat selkeämmin esille, jolloin niihin olisi myös
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helpompaa tarttua ja järjestää lapselle yksilöllistä ohjausta aiheeseen liittyen. Matikkapassi koettiin todella hyväksi ja monipuoliseksi työkaluksi, joten sen pohja lisättiin osaksi
matikkapakettia.

Matikkapaketti koettiin hyödylliseksi myös esimerkiksi hiljaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi osa lapsista on vielä nukkarissa. Tällöin aiemmin heränneiden kanssa voitaisiin
tehdä matikkapaketin tehtäviä. Siirtymätilanteissa matikkapakettia voitaisiin hyödyntää
tekemällä tehtäviä esimerkiksi jonottaessa. Myös erilaisiin odottelutilanteisiin matikkapaketin koettiin olevan hyödyllinen. Esimerkiksi ulkoa ruokailuun tultaessa voisi aiemmin
sisälle tulleiden kanssa tehdä matikkapaketissa olevia tehtäviä. Lisäksi tehtäviä voisi
hyödyntää yksilöllisesti lapsen kanssa, keskittyen kyseisen lapsen yksilöllisiin haasteisiin
ja tarpeisiin.

Matikkapakettia voi hyödyntää myös lapsen osallisuuden tukemisessa. Esimerkiksi paketista löytyviä kuvia voi hyödyntää monella eri tavalla arjessa. Kuvat voi esimerkiksi
tulostaa sekä laminoida ja laittaa esille seinälle, jolloin lapsi saa itse valita tehtävän, jonka
haluaa tehdä. Kuvien avulla lapsi myös oppii tunnistamaan tehtävät toisistaan, jolloin
hän tietää mikä tehtävä on kyseessä ja voi pyytää tiettyä tehtävää, vaikka ei osaisikaan
lukea tehtävän nimeä.
Matikkapaketti onkin siis todella monipuolisesti hyödynnettävissä riippuen tarpeista. Sen
tehtäviä voi muokata lapsen iän ja taitojen mukaan. Lisäksi tehtävissä käytettäviä välineitä voi muokata sen mukaan, mitä kussakin tilassa tai tilanteessa on käytettävissä.
Tehtäviä voi hyödyntää joko kokonaisuutena tai tiettyjä yksittäisiä tehtäviä tai teemoja
käyttäen.

Matikkapaketin käyttöä varten voi myös kehitellä oman ryhmän toimintaa tukevan menetelmän, kuten matikkapussi ja matikkapassi. Matikkapakettia voi myös jatkaa muilla tehtävillä, jotka on esimerkiksi aiemmin todettu toimiviksi ja mielekkäiksi ryhmän kanssa.
Näin matikkapaketti ikään kuin muovautuu sen käyttäjien näköiseksi. Valmiit tehtävät
voivat toimia vain pohjana ja innoittajina ja varhaiskasvattaja voi yhdessä lasten kanssa
pohtia, mihin suuntaan he haluavat lähteä matikkapaketti kehittämään ja miten tehtäviä
lähdetään toteuttamaan. Näin siitä saa pitkäaikaisen työvälineen arkeen.
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6.3 Eettisyys ja luotettavuus

Lähtökohtaisina arvoina kehittämistoiminnassa olivat tasa-arvoisuus ja keskinäinen luottamus niin kehittäjien kuin toimeksiantajan ja kehittäjien välillä. Vuorovaikutustilanteita
ohjasi aito ja luonteva kohtaaminen, jolla kasvatettiin myös luottamuksellisuutta toimijoiden välillä. Kehittämistyössä on oleellisessa asemassa ammattietiikan ymmärrys ja sen
kuljettaminen läpi kehittämistyön prosessin. Ammattieettisten periaatteiden tulee toimia
pohjana toiminnalle sekä ohjata toimijoita ratkaisuissa. (Talentia 2017, 7-8.) Etenkin vuorovaikutuksen rooli korostui läpi kehittämistyön prosessin. Kehittämistyön tekeminen olisi
käytännössä mahdotonta ilman toimijoiden välistä luottamusta ja toimivaa vuorovaikutusta.

Eettistä harkintaa suoritettiin läpi kehittämisprosessin, sillä arvioinnin ja avoimen keskustelun mahdollistamiseksi, tulee periaatteiden olla tuotu selkeästi näkyviksi ja ne on myös
pystyttävä perustelemaan. Tähän sisältyy yhteisten sääntöjen toistuvaa arviointia ja noudattamista. Usein joudutaankin tasapainoilemaan yksilön omien valintojen sekä yhteisön
valintojen välillä. Jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa, tulee yhteisöllä olla selkeät säännöt ja avoin ilmapiiri keskustelulle. Eettinen herkkyys sisältää kyvyn tunnistaa
eri osapuolten ominaispiirteet, oikeudet, velvollisuudet sekä tarpeet. Lisäksi siihen liittyy
vahvasti ymmärrys siitä, miten oma toiminta vaikuttaa muihin toimijoihin. (Mäkinen ym.
2011,182—184.)

Kehittämistyön lähtökohtana oli toteuttaa eettisesti kestävää toimintaa, joka toimisi työn
moraalin ja arvojen mukaisesti sekä olisi niin lainsäädännön kuin kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjen oikeuksien välillä sopusoinnussa. Jokaisen kehittämistyöhön
osallistuneen ihmisen arvo ja ainutlaatuisuus ymmärrettiin ja koettiin kehittämistyölle
merkittäväksi ja arvokkaaksi. (Kananoja ym. 2017, 175.) Lisäksi huolehdittiin jokaisen
kehittämistyöhön osallistuneen sekä toimeksiantajana toimivan päiväkodin anonymiteetistä. Kaikki kehittämistyössä tehdyt kyselyt olivat nimettömiä ja vastaajia ei voinut tunnistaa. Lisäksi toimeksiantajana toimivasta päiväkodista on kerrottu vain työlle oleelliset
tiedot, jotta päiväkoti pysyisi mahdollisimman tunnistamattomana.
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Työn eri vaiheissa huomioitiin myös osallisuuden edistäminen. Se korostaa yksilön mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa sekä sitä, että yksilöllä on
mahdollisuus vaikuttaa asioihin, jotka koskevat häntä. Osallisuutta ei voi tuoda ulkoapäin, vaan se on yksilön itsensä kokema tunne, siitä että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja osallisuus kasvaa etenkin toiminnan kautta. Myös lapsilla tulee olla
mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. (Talentia 2017, 16—17.) Osallisuutta pyrittiin edistämään etenkin lasten osalta kokeilevan toiminnan avulla ja se onnistuikin herättämään lasten mielenkiinnon, sekä toiminnan jälkeen tehdyn kyselyn perusteella
myös lisäsi heidän osallisuuden tunnettaan. Myös toimeksiantaja tahoa osallistettiin niin
paljon, kuin aikataulullisesti oli mahdollista. Kaikista suurin osallisuus oli vastuuhenkilöllä, jolta pyydettiin säännöllisesti mielipiteitä ja raportoitiin työn etenemisestä. Osallisuuden edistäminen sujui kehittämistyön kannalta hyvin. Lisäksi kehittämistyön tuotos
lisää lasten osallisuutta matematiikan opiskelussa.

Luotettavuus käsitteenä on laaja ja osittain hankalasti tiivistettävissä selkeästi. Voidaan
kuitenkin sanoa, että kehittämistyössä työn laadun mittaamisessa arvioidaan työn luotettavuutta. Epäluotettavuutta luovat esimerkiksi riittämätön aineisto tai aineistosta väärin johdetut tulokset, jotka esitellään. Tärkeässä roolissa on dokumentointi, jonka avulla
voidaan osoittaa miten ja mitä on toimittu. Tämän takia kehittämisprosessi on tärkeää
dokumentoida tarkasti, jotta saadaan materiaalia, josta voidaan todentaa toimintaa. (Kananen 2012, 161—163.) Jo suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida luotettavuuskysymykset, sillä aineiston luotettavuutta ei ole mahdollisuutta parantaa enää jälkikäteen, kun
aineiston keruu ja analyysi on suoritettu. Prosessin eri vaiheissa tulisikin huomioida myös
luotettavuusnäkökulma. (Kananen 2012, 172.)

Läpi kehittämistyönprosessin dokumentointi ja jatkuva valintojen harkinta ja arviointi
sekä niiden perustelu on ollut isossa roolissa. Etenkin dokumentoinnin rooli prosessin
edetessä on ollut tärkeä, sillä tehdyt valinnat voidaan perustella, joka myös lisää työn
uskottavuutta. (Kananen 2015, 112.) Prosessissa käytettyjä menetelmiä arvioitiin ennen
niiden käyttöä sekä käytön jälkeen, jolloin pohdittiin muun muassa niiden tarkoituksenmukaisuutta ja tarpeeseen vastaamista. Näin toimittiin jokaisen kehittämismenetelmän
kohdalla, jolloin osa prosessin suunnitteluvaiheessa valituista menetelmistä karsiutui
pois esimerkiksi anonymiteetin tai luotettavuuden ongelmien johdosta. Valitut kehittämismenetelmät tukivat työn prosessin etenemistä sekä tarvetta. Kehittämismenetelmien
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avulla saatiin tietoa, jota pystyttiin hyödyntämään seuraavaa menetelmää valitessa.
Kaikki kehittämismenetelmiin liittyvä toiminta ja tulokset dokumentoitiin mahdollisimman
tarkasti, jotta tulokset olisivat luotettavia.
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Liite 1. Webropol-kyselyn kysymykset (1)

Webropol-kyselyn kysymykset

1. Minkä ikäisten lasten ryhmässä työskentelet?

2. Miten ymmärrät arkimatematiikan käsitteen?

3. Miten hyödynnät arkimatematiikkaa, kun ohjaat/opetat lapsia?
Kirjoita käytännön esimerkkejä.

4. Miten havainnoit ja kartoitat lasten matemaattisia taitoja?

5. Miten ymmärrät lukumäärän visuaalisen hahmottamisen?

6. Miten toimit ja mitä teet, kun ohjaat lapsia visuaalisessa hahmottamisessa. Kerro
käytännön esimerkkejä.

7. Miten sisällytät matematiikan käsitteitä arkikieleen ja- puheeseen, kun ohjaat
lasta päivän eri tilanteissa?
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Liite 1. Webropol-kyselyn kysymykset (1)

8. Miten huomioit lasten erilaiset tavat oppia matematiikkaa?

9. Minkä koet matematiikan opettamisessa haastavana ja mihin toivoisit lisää työvälineitä?
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Liite 1. Webropol-kyselyn kysymykset (1)

Teemahaastattelu kysymykset

1. Lapsen matemaattisen havainnoinnin tukeminen
-

Miten tuet lapsen omaehtoisen oppimisprosessin toteutumista matematiikassa?

-

Miten ohjaat ja ylläpidät lapsen tarkkaavaisuutta matematiikkaan liittyen?
(kysymykset, ohjeet, kannustus, palaute)

-

Miten koet oppimisympäristön merkityksen?

-

Miten pyrit vaikuttamaan oppimisympäristöön?

2. Matematiikan keskeiset käsitteet ja käymäsi kurssi
-

Onko käsityksesi matematiikasta syventynyt/muuttunut kurssin myötä?

-

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät peruselementit matematiikan ymmärtämisessä?
(Mitkä taidot luovat pohjan)

-

Tiedostatko tilanteet, joissa käytät/opetat matikkaa? Onko kurssisi vaikuttanut kykyysi tunnistaa näitä tilanteita, mitä?

-

Miten tuet lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä?

3. Kieli ja matematiikka
-

Miten koet kielen ja matikan välisen yhteyden?

-

Miten rohkaiset lapsia matematiikan oppimisessa?

-

Mikä merkitys on luvuilla leikkimisellä ja tutkimisella?

-

Hyödynnätkö toiminnallista ja vuorovaikutuksellista matematiikkaa opetuksessa?
Miksi? Miten?

-

Koetko eroa esim. pöytätehtäviin verrattuna?

-

Miten koet loruttelun ja riimittelyn osana matematiikkaa?
•

Miten käytät/käytätkö?

•

Minkä takia?
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Liite 3 Matikkapaketti (1)

Matikkapaketti
- 5-6-vuotiaiden lasten matematiikan tukemiseen
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Liite 3 Matikkapaketti (2)

Tervetuloa matematiikan mielenkiintoiseen maailmaan!
Tämä matikkapaketti on sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyön tuotos. Matikkapaketin
tavoitteena on tukea sekä lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta matematiikan opetukseen liittyen. Tarkoituksena on, että tiedon lisääntyessä tietoisuus kasvaa ja se muuttuu
taidoiksi käytännön työssä. Matikkapaketti on suunniteltu käytettäväksi pääsääntöisesti
5-6 –vuotiaiden lasten kanssa, mutta tehtävät ovat sovellettavissa myös nuoremmille
lapsille sekä lapsen taitotason mukaisesti. Keskeisenä ajatuksena on toiminnallinen matematiikan opetus ja matematiikka, jota löytyy oppimisympäristöstä. Matikkapaketti on
työkalu, joka on hyödynnettävissä käytännön arjessa, eikä vaadi suuria esivalmisteluja.
Matikkapaketin sisältö päätettiin rajata kuuteen matemaattiseen aihealueeseen, jotka
toimivat pohjana lapsen myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Aihealueet ovat yksiyhteen-vastaavuus, hahmottaminen, säännönmukaisuus, sijainti- ja suhdekäsitteet, vertailu ja mittaaminen. Lisäksi pakettiin on koottu matikkaa luonnossa –osio, jossa on tehtäviä, joita voidaan toteuttaa ulkona esimerkiksi päiväkodin pihalla tai metsäretkellä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan ympäristön tutkiminen ja luonnossa sekä rakennetussa ympäristössä retkeily ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Tämän vuoksi matikkapakettiin haluttiin myös lisätä luonnossa toteuttavia tehtäviä.
Matikkapaketti sisältää 19 tehtävää, jotka ovat kuvitettu aiheeseen liittyvällä kuvalla. Kuvien tarkoitus on lisätä paketin visuaalista mielenkiintoa sekä selkeyttää rakennetta myös
lapsille. Kuvat on koottu myös paketin loppuun, jotta ne on mahdollista tulostaa ja laminoida erikseen. Näin niistä voidaan tehdä esimerkiksi matikkapussi, jota voi hyödyntää
soveltaen. Lisäksi lopusta löytyy matikkapassi, joka voidaan tulostaa jokaiselle ryhmän
lapselle. Matikkapassiin lapsi voi saada esimerkiksi leiman tai tarran, kun tehtävä on
suoritettu. Matikkapakettia voidaan ajatella pohjana, jota voidaan työstää sekä jalostaa
yhdessä lasten kanssa, ryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaiseksi

Mukavia hetkiä matematiikan parissa!
Hilla Varjonen & Ella Väre
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Liite 3 Matikkapaketti (3)

Yksi yhteen -vastaavuus

Yksi yhteen -vastaavuus tarkoittaa, että lausutulla sanalla ja
laskettavalla esineellä on yksi yhteen suhde eli esinettä tai
asiaa laskettaessa lukusana lausutaan kerran. Jaettaessa
asioita tai esineitä tarvitaan yksi yhteen -vastaavuutta. Yksi
yhteen -vastaavuuden perusperiaatteen ymmärtämistä vaaditaan esimerkiksi yhdistettäessä asioita tai esineitä samankokoisiin ryhmiin.
Lapsen tutustuessa monipuolisesti lukumääriin ja saaden niiden laskemisesta ja vertailusta kokemuksia yksi yhteen -vastaavuuden hallinta kehittyy. Aikuisen tehtävänä on kohdistaa
lapsen huomiota lukumääriin sekä ohjata häntä löytämään
lukumäärän laskemiseen tarvittavat strategiat.
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Liite 3 Matikkapaketti (4)

Tehtävä 1. Muodostetaan pareja

Tarvikkeet: -

Ryhmäkoko: koko ryhmä

Aika: 10-20min

Ohje: Muodostetaan pareja ja katsotaan riittääkö kaikille lapsille parit vai jäikö joku ilman. Lasketaan, montako lasta on
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Liite 3 Matikkapaketti (5)

yhteensä, kuinka monta pikkurilliä, kuinka monta jalkaa. Lapset voidaan jakaa myös kolmen tai neljän lapsen ryhmiin ja
katsotaan, montako jalkaa tai sormea yms. on silloin joka
ryhmässä.

Tehtävä 2. Päähineet naulakossa

Tarvikkeet: päähineet tai muut laskettavat tarvikkeet esim.
kengät
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Liite 3 Matikkapaketti (6)

Ryhmäkoko: koko ryhmä tai vähintään viisi lasta

Aika: 5-15min

Ohje: Aikuinen etukäteen lisää tai ottaa pois naulakosta pipoja, jonka jälkeen lapset pukevat päähineet ja miettivät riittävätkö ne kaikille vai jäikö joku ilman? Montako päähinettä
puuttuu vai onko niitä liikaa?

Hahmottaminen

Lapsi on luontaisesti kiinnostunut ympäristöstään ja havainnoi sitä aktiivisesti, mutta havaintojen tekemisen tasossa on
suuria vaihteluita. Lapsen huomion kiinnittäminen matematiikan kannalta keskeisiin asioihin ja ominaisuuksiin on aikuisen tehtävä, jota tulisi tehdä aktiivisesti ja tiedostaen.
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Kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta yksityiskohtien
havainnointi on tärkeää. Lapsen hahmottamisen taitoa tulee
kehittää tavoitteellisesti ja monipuolisin keinoin niin arjessa
kuin ohjatussa toiminnassa.
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Tehtävä 3. Tunnustelupussi

Tarvikkeet: kangaspussi, erilaisia pieniä arkisia ja lapselle
tuttuja esineitä

Ryhmäkoko: 1-5 lasta

Aika: 5-20min

Ohje: Pöydällä on samat esineet kuin pussissa. Lapselle
määritellään etukäteen mikä pöydällä olevista esineistä hänen tulisi löytää pussista tunnustelemalla.
Muunnos: Lapsi valitsee itse pussista esineen, nostamatta
sitä pois pussista ja alkaa kuvailla sitä muille lapsille ja toiset
yrittävät arvata minkä esineen lapsi on valinnut. Aikuinen voi
auttaa lasta ominaisuuksien kuvaillessa antamalla vaihtoehtoja esim. pieni, iso, sileä, karhea, pehmeä, kova tms.
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Ryhmän muut lapset saavat tunnustelun lopuksi kokeilla tuntuuko esine heistä myös samalta.

Tehtävä 4. Paperipallojen heitto laatikkoon

Tarvikkeet: laatikko, papereita jokaiselle lapselle kolme

Ryhmäkoko: 3-5 lasta

Aika: 10-20min

Ohje: Lapsille annetaan paperit, joista he saavat rypistellä
pallot. Aikuinen asettaa laatikon keskelle ja lapset pyydetään
asettumaan jokaiselle laatikon sivulle, jos lapsia on enemmän kuin laatikon sivuja aikuinen auttaa lapsia asettumaan
laatikon ympärille. Lapset ovat ringissä parin metrin päässä
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laatikossa. Lapset saavat vuorotellen yrittää heittää paperipalloja laatikkoon. Yhdessä ryhmän kanssa pohditaan suhteessa laatikkoon mihin paperipallo jäi, onko se laatikon
edessä, takana, sivulla, kaukana, lähellä. Pohditaan myös,
kuinka paperipallo voi näyttää olevan toiselle edessä ja toiselle takana ja lapset voivat vaihtaa paikkoja keskenään.

Tehtävä 5. Etsi eroavaisuudet ja tee samanlaiseksi

Tarvikkeet: kaksi samanlaista A4 esim. paperia tai tarjotinta,
erilaisia lapsille tuttuja esineitä esim. 2 samanlaista pikku autoa, legopalikkaa, ponia yms. Noin 8 tavaraa x2

Ryhmäkoko: 1-4 lasta

Aika: 10-30min
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Ohje: Toiselle alustalle/paperille asetetaan osa tai kaikki valituista tavaroista/esineistä ja toinen alusta jätetään tyhjäksi.
Tyhjälle alustalle lasten tulee rakentaa identtinen asetelma
tavaroista, osa tavaroista voi jäädä yli. Tämän jälkeen lapset
sulkevat silmänsä ja aikuinen voi poistaa toiselta tai molemmista tarjottimilta yhden tai useamman tavaran ja lasten tulisi
huomata mikä tavara puuttuu. Myös joku lapsista voi toimia
muutoksentekijänä ja toiset ryhmästä yrittävät huomata
minkä muutoksen lapsi on tehnyt.
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Säännönmukaisuus

Säännönmukaisuuksien tuottaminen tarkoittaa, että lapsi kykenee huomaamaan ja hahmottamaan säännönmukaisuuden, ymmärtää montako esinettä tai asiaa on mallissa, erottaa jaksot toisistaan sekä pystyy jatkamaan sarjaa. Lapsi
harjoittelee tunnistamaan sarjoja tai jaksollisuutta ympäristössään hahmottaessaan säännönmukaisuuksia. Varhaiskasvatuksessa säännönmukaisuuksiin vasta tutustutaan ja
niiden parissa työskennellään pienryhmissä tai mielellään
yksilöllisesti hyödyntämällä arjen spontaaneja tilanteita.
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Tehtävä 6. Legojono

Tarvikkeet: eri värisiä legoja

Ryhmäkoko: 1-4 lasta

Aika: 10-20min

Ohje: Aikuinen tekee ensin helppoja sarjoja esim. punainen
– keltainen- punainen- keltainen ja pohditaan, että mikä väri
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tulee seuraavaksi, jonka jälkeen pyydetään lasta jatkamaan
sarjaa.
Muunnos: lapset tekevät aikuisen ohjeen mukaan erilaisia
sarjoja, ensin helppoja esim. kahdella tai kolmella värillä, lasten taitojen kehittyessä voidaan lisätä ominaisuuksia, kuten
legopalikoiden kokoja tai värejä.

Tehtävä 7. Helmet ja napit

Tarvikkeet: erilaisia helmiä ja/tai nappeja

Ryhmäkoko: 1-4 lasta

Aika: 10-20min
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Ohje: Ensin pöydälle tehdään helppoja jaksoja helmistä/napeista esim. värin mukaan. Tehtävää voidaan monipuolistaa
ottamalla huomioon nappien/helmien muoto, materiaali,
koko jne. ja tekemällä pidempiä sarjoja.
Muunnos: Aikuinen tekee napeista/helmistä valmiin sarjan,
jossa on yksi tai mahdollisesti useampi virhe. Lapsen tulee
selvittää toistuvat jaksot ja löytää niistä mahdollinen virhe.
Esim.

punainen-sininen-keltainen-punainen-sininen-keltai-

nen-punainen-punainen-keltainen.
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Sijainti- ja suhdekäsitteet
Asioita ja esineitä sekä käytetään harvoin tarkkoja sijainti- ja
suhdekäsitteitä, joten vaikka lasten oletetaan osaavan ja
käyttävän niitä he eivät niiden välisiä suhteita kuvaillessa
käytetään sijainti- ja suhdekäsitteitä. Sijainti- ja suhdekäsitteet voidaan jakaa esimerkiksi aikaa, ominaisuuksia, määrää
ja avaruudellisia suhteita ilmaiseviin käsitteisiin. Arkikielessä
saa kokemuksia käsitteiden käytöstä. Aikuisten on tärkeää
kielentää kaikkea toimintaa ja käyttää sijainti- ja suhdekäsitteitä mahdollisimman monipuolisesti kaikissa arkitilanteissa.
Sijainti- ja suhdekäsitteillä on usein vastakohtansa, joita tulisi
käyttää yhdessä toistensa kanssa. On tärkeää käyttää sijaintikäsitteiden lisäksi myös esineiden tai asioiden ominaisuuksia kuvaavia käsitteitä.
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Tehtävä 8. Lukumäärät tilassa

Tarvikkeet: -

Ryhmäkoko: 1-6 lasta

Aika: 10-20min

Ohje: Aikuinen kysyy lapsilta tiettyjen asioiden/esineiden
määriä huoneessa esim. kuinka monta ikkunaa huoneessa
on. Tämän jälkeen lasketaan ikkunoiden lukumäärät yhdessä. Lisäksi voidaan laskea esim. ovien määrä, punaisten
tuolien määrä. Lapsia pyydetään sulkemaan silmät ja muistelemaan

kuinka

monta

ikkunaa
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näyttämään lukumäärän sormilla. Kun kaikki lapset ovat valmiita, he avaavat silmänsä ja katsotaan sekä pohditaan yhdessä, mikä oli oikea vastaus.

Tehtävä 9. Tilaorientaatio

Tarvikkeet: -

Ryhmäkoko: 2-10 lasta

Aika: 10-20min

Ohje: Lapset kulkevat tilassa pareittain, aika ajoin he pysähtyvät ja kuvailevat parilleen, mitä näkevät huoneessa yläpuolella, alapuolella, sivulla, takana, edessä vieressä jne.
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Aikuinen voi kierrellä parien luona ja keskustella yhdessä lasten kanssa heidän havainnoistaan.

Tehtävä 10. Pystysuorassa vai vaakasuorassa

Tarvikkeet: Tilaa lattialla
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Ryhmäkoko: 1 lapsi - koko ryhmä

Aika: 10-30min

Ohje: Aikuinen keskustelee yhdessä lasten kanssa mitä
pysty- ja vaakasuora tarkoittavat, jonka jälkeen asetutaan
lasten kanssa makaamaan vaakasuoraan asentoon lattialle.
Aikuinen ohjeistaa lapsia laittamaan vuorotellen käsiä tai jalkoja joko pysty- tai vaakasuoraan asentoon. Voidaan myös
sopia, että lapset saavat vuorotellen toimia leikin ohjaajina ja
kertoa muille ohjeita. Lattialla tehtyjen harjoitusten jälkeen
noustaan pystysuoraan asentoon ja toistetaan harjoitukset
seisten.
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Vertailu
Vertailua tapahtuu monessa yhteydessä matematiikan näkökulmasta tarkasteltaessa. Lapsen tulee osata tunnistaa ja nimetä esineiden ja asioiden vertailtavat ominaisuudet ja niihin
liittyvät käsitteet pystyäkseen vertailemaan. Vertailun perusteena voi olla oma mielipide tai jokin mitattavissa tai havaittavissa oleva ominaisuus. Monipuolisen vertailun kannustaminen on tärkeää, mutta vertailuun liittyvä laaja sanasto ei
useinkaan ole lapselle tuttua vaan siihen tarvitaan aikuista
mallintamaan ja kielentämään sitä yhdessä lapsen kanssa.
Lapsi tarvitsee vertailun taitoja esimerkiksi luokitellessaan ja
sarjoittaessaan esineitä sekä järjestäessään asioita eri ominaisuuksien mukaan.
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Tehtävä. 11 Vertailu eri esineillä (koko, paino, muoto)

Tarvikkeet: erilaisia leluja, mahdollisesti vaaka ja mittanauha

Ryhmäkoko: 3-5 lasta

Aika: 20-30min

Ohje: Voidaan käyttää joko aikuisen valitsemia leluja tai pyytää lapsia tuomaan oma lelunsa. Vertaillaan leluja niiden eri
ominaisuuksia toisiinsa esim. koko, paino, muoto. Leluja voidaan koota myös yhteen esim. kaikki karheat tai sileät lelut.
Lapsilta voidaan myös kysellä kumpi leluista heidän
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mielestään painaa enemmän ja sen jälkeen punnita yhdessä
vaa’alla.

Tehtävä. 12 Lelujen järjestely

Tarvikkeet: lasten omia tai aikuisen valitsemia leluja

Ryhmäkoko: 2-4 lasta

Aika: 10-20min
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Ohje: Lapset työskentelevät yhdessä ja katsovat sekä tunnustelevat leluja. Leluja vertaillaan, ryhmitellään tai asetetaan järjestykseen sovitun ominaisuuden mukaan. Järjestyksen asettamista toistetaan monta kertaa valitsemalla eri ominaisuus järjestyksen asettamisen perusteeksi esim. pehmeimmästä kovimpaan tai korkeimmasta matalimpaan.

Tehtävä. 13 Äänien tutkiminen

Tarvikkeet: erilaisia lasi- tai metallipurkkeja sekä pieniä esineitä, kuten helmiä, kuulia, herneitä, pikkulegoja
Ryhmäkoko: 1-4 lasta

Aika: 10-20min
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Ohje: Aikuinen tai lapset vuorotellen pudottavat purkkeihin
erilaisia esineitä, samanaikaisesti muut vertailevat niiden putoamisesta syntyneitä ääniä. Esineitä voidaan myös pudottaa esim. lattialle tai pöydälle, jolloin syntyy taas erilaisia ääniä. Lapset saavat valita kolme esinettä, jotka pudotetaan
vuorotellen esim. pöydälle, lasi- ja metallipurkkiin tämän jälkeen lapsia pyydetään sulkemaan silmänsä ja aikuinen pudottaa jonkin kolmesta esineestä esim. metallipurkkiin ja lasten tulee arvata mikä esine on kyseessä ja mihin se tiputettiin.
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Mittaaminen

Mitattavien kohteiden ominaisuuksista saadaan tietoa mittaamalla, jotta mitattavia kohteita voidaan vertailla, tulee mittaaminen suorittaa samalla mittavälineellä. Lapsen on tärkeää saada paljon ja monipuolisia kokemuksia mittaamisesta sekä erilaisilla arjen välineillä että keholla. Lapselle annetaan mahdollisuus ennen mittaamista arvioida mittaustulosta ja mittaamisen jälkeen pohditaan miksi, arviointi oli
helppoa tai vaikeaa. Lapsen taitotaso lukumäärän laskemisessa tulee ottaa huomioon mitattavaa kohdetta ja käytettävää mittavälinettä valittaessa.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hilla Varjonen & Ella Väre

Liite 3 Matikkapaketti (27)

Tehtävä 14. Tilavuuden mittaaminen

Tarvikkeet: paljon eri kokoisia ja eri muotoisia läpinäkyviä astioita, kuten lasipurkkeja, paljon saman kokoisia esineitä, kuten helmiä tai herneitä
Ryhmäkoko: koko ryhmä tai pienryhmissä
Aika: 15-30min
Ohje: Aikuinen täyttää esim. pienen purkin esineillä ja pyytää
lapsia arvioimaan mahtuuko täytetyn purkin sisältö johonkin
toisista astioista. Tämän jälkeen sisältö kaadetaan toiseen
purkkiin ja katsotaan, olivatko lapset oikeassa. Purkeissa
olevien esineiden määrää voidaan vaihdella ottamalla osa
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pois tai lisäämällä. Lasten kanssa käydään läpi eri purkkiyhdistelmiä ja pienryhmissä voidaan myös osallistaa lapsia itse
kokeilemaan kaatamaan purkkien sisältö toiseen. Pohditaan
aktiivisesti lasten kanssa mittaustulosten vaihteluita.

Tehtävä. 15 Mitataan askelin

Tarvikkeet: -

Ryhmäkoko: 1 lapsi - koko ryhmä

Aika: 1-10min
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Ohje: Ohjeistetaan lasta mittaamaan askelilla, jokin lyhyt välimatka, kuten käytävän leveys tai matka ryhmätilasta vessaan. Mittaamalla välimatka molempiin suuntiin saadaan kokemus siitä, että mittaussuunnan vaihto ei vaikuta mittaustulokseen. Voidaan myös pyytää koko ryhmää mittaamaan
matka esim. ryhmätilasta jumppasaliin, jonka jälkeen voidaan yhdessä pohtia mittaustulosten vaihtelevuutta lapsen
jalan koon mukaan.
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Matikkaa luonnossa

Matematiikkaa löytyy kaikkialta ympäristöstämme, joten tämänkin tehtäväpaketin lähes kaikki tehtävät ovat sovellettavissa toteutettavaksi myös luonnossa. Luonnosta löytyy paljon ja monipuolisesti materiaaleja, joita hyödyntää. Materiaaleja kerätessä ja tutkiessa on kuitenkin muistettava ohjata
lapsia kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa. Luontopaikaksi käy esimerkiksi lähimetsikkö tai vaikka päiväkodin
piha.
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Tehtävä. 16 Mallista rakentaminen

Tarvikkeet: Materiaaleja luonnosta
Ryhmäkoko: Pienryhmä
Aika: 10-15 min

Ohje: Aikuinen rakentaa luonnonmateriaaleista mallikuvion,
jonka lapset pyrkivät kopiomaan. Lapset saavat tutkia mallikuviota niin monta kertaa kuin tarve, jotta he saavat kopioitua
sen. Voidaan sopia, tuleeko lasten käyttää samoja materiaaleja kuin kasvattajalla vai voiko saman kuvion tehdä myös eri
materiaaleilla.
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Tehtävä. 17 Havaintokävely

Tarvikkeet: Ryhmäkoko: 1 lapsi - koko ryhmä
Aika: 10-30min
Ohje: Kuljettaessa luonnossa tai retkellä aikuinen pysäyttää
ryhmän ajoittain ja pyytää lapsia sulkemaan silmänsä. Tämän jälkeen lapset saavat silmät suljettuina osoittaa missä
on esimerkiksi lähin talo, liikennemerkki, puu jne. Tämän jälkeen aikuinen voi kysyä tarkentavia kysymyksiä kuten,
kuinka moni muistaa minkä värinen auto on, jolloin ne lapset,
jotka uskovat muistavansa, nostavat kätensä. Lopuksi lapset
avaavat silmänsä ja katsotaan yhdessä oikea vastaus.
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Tehtävä. 18 Tunnistaminen

Tarvikkeet: Yhtä monta asiaa luonnosta kuin lapsia on (voi
olla myös muutama ylimääräinen), liina/alusta
Ryhmäkoko: Pienryhmä
Aika: 10-20min
Ohje: Aikuinen on kerännyt jokaiselle lapselle jonkin asian
luonnosta, kuten keppi, sammalta, kivi, neulanen jne. Lapset
istuvat rinkiin ja laittavat kädet selän taakse. Tämän jälkeen
aikuinen antaa jokaiselle lapselle yhden asian tunnusteltavaksi selän takana. Kun lapset ovat saaneet tunnustella rauhassa, aikuinen kerää esineet pois ja asettaa ne piirin keskelle alustalle, niin että kaikki lapset näkevät ne. Jokainen
lapsi saa vuorollaan yrittää tunnistaa esineen, jota aiemmin
tunnusteli. Lisähaastetta saa esimerkiksi muutamalla ylimääräisellä esineellä.
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Tehtävä. 19 Lukumääriä

Tarvikkeet: Liina/alusta, esineitä luonnosta esim. Viisi keppiä, kolme käpyä, yhdeksän lehteä
Ryhmäkoko: Pienryhmä/koko ryhmä
Aika: 15-30min
Aikuinen laittaa liinan/alustan maahan ja asettaa sille keräämiään esineitä esim. kolme käpyä. Lapsia pyydetään hakemaan esimerkiksi yhtä monta keppiä kuin käpyjä on. Tämän
jälkeen voidaan pyytää lapsia hakemaan esimerkiksi yksi
enemmän tai vähemmän kuin liinalla olevia esineitä on. Lukumääriä ja esineitä voidaan vaihdella, voidaan myös pyytää
tuomaan enemmän tai vähemmän, kuin liinalla olevia esineitä on.
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