
”Hei ope. Onhan tänään meidän 
vuoro?”. Kari ja Ville istuutuvat 
tyytyväisinä kirkkaanvärisiin no-
jatuoleihinsa ja ryhtyvät tarkasta-
maan kotitehtäviään. Matti tarkas-
taa tehtävänsä kirkkaan pöytäva-
lon alla.
Osa oppilaista ahkeroi pienissä 
pöytäryhmissä. Taustalla soi mu-
siikki hiljaisesti. Ankeahko luok-
kamme piristyi taksvärkkipäivänä, 
kun maalasimme oppilaiden kans-
sa seinätaulut ja patterit. Esillä on 
mahdollisimman paljon hankki-
miamme opetusvälineitä, luokka-
kohtaisia perusvälineitä sekä kirk-
kaanvärisissä ruukuissa tarpeelli-
sia oppilaskohtaisia välineitä. Ku-
vaamme lähikoulumme arkea 7. - 
9. luokilla.

Opetussuunnitelman perusteis-
sa (Opetushallitus 2004) käsitel-
lään laajasti oppimisympäristöä.

“Opiskelutilat ja -välineet tu-
lee suunnitella ja järjestää siten, 
että ne mahdollistavat monipuo-
listen opiskelumenetelmien ja työ-
tapojen käytön. Työvälineiden ja 
materiaalien tulee olla oppilaan 
käytettävissä niin, että ne antavat 
mahdollisuuden aktiiviseen ja it-
senäiseen opiskeluun. Fyysiseen 
oppimisympäristön esteettisyyteen 
tulee kiinnittää huomiota.”

”Oppilaalle voidaan antaa mah-
dollisuus osallistua oppimisympä-
ristönsä rakentamiseen ja kehit-
tämiseen. Tavoitteena on avoin, 
rohkaiseva, kiireetön ja myöntei-
nen ilmapiiri, jonka ylläpitämises-
tä vastuu kuuluu sekä opettajalle 
että oppilaalle.” Maol on koonnut 
matematiikan luokan varustukses-
ta listan, joka auttaa opettajia luo-

maan matematiikan luokkaan toi-
mivan oppimisympäristön ja mah-
dollistaa monipuolisten työtapojen 
käytön (www.maol.fi  ).

Se ihan välttämätön
Tuskin tarvitsee perustella, miksi 
matematiikan opiskelussa tarvi-
taan harppia, piirtokolmiota ja 
laskinta. Kun käytetään toimin-
nallisia työtapoja, tarvitaan myös  
askartelumateriaaleja (kuva alla), 
joita on hyvä olla aina saatavilla.

Näistä emme luovu …
- murtokakut
- värinapit
- geolauta
- senttikuutiot
- monimuotoiset geometriset pa-

lat
- rakentelusarja, jossa toisiinsa lii-

tettäviä kolmioita, neliöitä ja 
viisikulmioita

- vedellä täytettävien kappaleiden 
sarja

Matematiikan luokka oppimisympäristönä

Matematiikan luokan varustus
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Oppilaskohtaiset perusvälineet matematiikan tunnille.
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- 10-järjestelmävälineet
- muovailuvaha
- vaaka
- erilaiset mitta-astiat
- peilit
- peilipeli
- rimat, joista voi koota kuutiomet-

rin suuruisen kuution
- välinekärry

Välineiden käyttäminen käsit-
teiden oppimisessa virittää halun 
tutkia ja oppia. Kysymys “entä jos?” 
syntyy itsestään ja vie oppimista 
eteenpäin.

Mutta annetaanpa 9. luokan 
oppilaiden perustella välineiden 
käytön hyötyä.

“Epäilen, että välineiden käy-
töstä on ollut pelkkää hyötyä. Se 
on antanut muunkin näkökulman 
kuin vain mekaaniset laskut.”

“Välineistä tulee ehkä ensim-
mäiseksi mieleen tekemisen haus-
kuus; ei lasketa kirjan puudutta-
via tehtäviä, vaan pidetään ren-
nompi laskentasessio. Mielestäni 
välineet auttavat, kaiken muka-
vuuden ohessa, ymmärtämään ja 
ajattelemaan asian oikein. On pal-
jon helpompi oppia asia, kun sen 
havainnollistaa ensin välineillä.”

… ja nämäkin ovat tarpeellisia
- värisauvat
- uraviivaimet
- loogiset palat
- murtolukuneliöt
- puiset geometriset palat
- Tangram
- erilaisia pelejä (Fits, Blokus, Tant-

rix, erilaiset dominot, …)
- klinometri (kulmanmittausväli-

ne)
Luokan varustaminen on mo-

nen vuoden projekti, jossa tarvi-
taan opettajien yhteistyötä. Ja kun 
sitä oppimisympäristöä ei oikein 
voi välitunnin aikana kärrätä luo-
kasta toiseen, niin matematiikan 
opetuskin tarvitsee oman aine-
luokan.

Ei välineiden käyttö kuiten-
kaan kokonaan kaadu matematii-
kan luokan puutteeseen. Konkre-
tisoimalla saatu hyöty opiskelussa 
on mielestämme niin suuri, että 
välineitä voi tarpeen mukaan kul-
jetellakin. Siihen taas tarvitaan 
kärry.

Lopuksi vielä yhdeksännen luo-
kan oppilaan editoimaton kom-
mentti: “Olen propakandalismi op-
pija eli opin tekemällä niin opin 
hyvin välineiden avulla. Myös asi-
an ymmärtäminen on välineiden 
avulla helpompaa!”

Näytä murtokakuilla, että luvun kol-
masosa ja kuudesosan summa on puo-
let alkuperäisestä luvusta.

Arvioi kartion tilavuus, tarkista vedel-
lä mittaamalla.

Pythagoraan lause näyttää pitävän 
paikkansa tässäkin tapauksessa.

Tutki, kuinka monta eri lähtöjärjes-
tystä voidaan laatia kolmihenkiselle 
hiihtojoukkueelle.

Tutki, mitä pinta-alalle näyttää tapah-
tuvan, kun sivujen pituudet tulevat 
2-kertaisiksi, 3-kertaisiksi, …

Menossa luokan korkeuden määrittä-
minen klinometrillä.
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