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TIIVISTELMA 
Yrjänäinen, Pentti 
Desimaalilukujen opiskelu euroilla  
Toimintatutkimus Ten Base -pelin avulla 

Helsingin Yliopisto Opettajainkoulutuslaitos 
Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma, 33 s. ja 7 liitettä.    Tammikuu 2010 
 
Tutkimuksessa selvitettiin miten desimaalilukuja voidaan opiskella käyttäen 
Hannele Ikäheimon kehittämää Ten Base -oppimispeliä. Peleillä voidaan elävöittää 
opetusta ja saada oppilaat innostumaan aiheesta, mikä tutkitusti parantaa 
oppimistuloksia. Desimaaliluvut ovat olennainen osa kymmenjärjestelmää, ja niiden 
hallinnan merkitys on korostunut entisestään niiden käytön yleistyessä aiempaan 
verrattuna. 

Tutkimuksen taustateoria toimii Galperinin malli oppimisesta, jossa oppimisprosessi 
on jaettu viiteen vaiheeseen. Alun tutustumisen jälkeen Galperin korostaa 
konkreettisten materiaalien käyttöä, jonka jälkeen ulkoisen ja sisäisen puheen avulla 
toiminta sisäistyy ja automatisoituu. 

Tutkimus suoritettiin toimintatutkimuksena, jossa neljälle kuudennen luokan 
oppilaalle pidettiin neljä pelikertaa tavallisten matematiikan tuntien sijaan. Tuntien 
aiheena oli desimaalilukujen peruslaskutoimituksia. Tutkimusryhmä kävi nämä 
alueet läpi peliä pelaten,  muu luokka opettajan johdolla tavallisessa 
luokkahuoneopetuksessa. Tutkimus tehtiin laadullisella tutkimusmenetelmällä ja 
analysoitavana aineistona oli alku- ja loppukokeet, observointi pelisessioiden aikana 
sekä tutkimusryhmään kuuluneiden oppilaiden haastattelu tutkimusjakson jälkeen.  

Tutkimusryhmän oppilaat valittiin alkukokeen perusteella, jossa tehtävät oli jaoteltu 
kolmeen luokkaan: mekaanisiin, sanallisiin ja kuvallisiin tehtäviin. Jokaisella 
tutkimusryhmän oppilaalla oli vähintään yksi näistä osa-alueista muita heikompi. 
Tutkimuksen yhtenä päätarkoituksena oli selvittää, miten pelaaminen vaikuttaa 
näiden osa-alueiden kehittymiseen.  

Loppukokeessa tutkimusryhmän oppilaiden tulokset paranivat muuta luokkaa 
enemmän. Tästä ei kuitenkaan voida kuitenkaan tehdä suoria johtopäätöksiä, vaan 
olennaisempaa on huomata oppilaiden pelatessa käyttämien laskustrategioiden 
säilyminen tutkimusjakson ajan. Jokaisen tutkimusryhmän oppilaan alkukokeen 
heikoin osa-alue myös pysyi heikoimpana tutkimusjakson ja loppukokeen ajan, 
vaikka pientä edistymistä tapahtui. Tämän tutkimuksen kokemusten perusteella 
tutkija suosittelee Ten Base -pelin – ja oppimispelien ylipäänsä – käyttöä 
matematiikan opetuksessa. Kuitenkin myös pelien oppimispotentiaalin 
hyödyntämisessä on opettajan pedagoginen osaaminen tärkeää. 
 
Avainsanat: Matematiikka, desimaaliluvut, oppimispelit, Ten Base 
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            1. Johdanto 
Pohtiessani aihetta tälle tutkielmalle opiskelin sivuaineopintoinani matematiikan 
didaktiikkaa. Matematiikka oli ollut yksi lempiaineitani koulussa, ja 
työskennellessäni koulussa sijaisena myös sen opettaminen on tuntunut antoisalta ja 
mielekkäältä. Kuitenkin sekä koulumaailmassa oppilaiden keskuudessa että 
ystäväpiirissäni törmään ihmisiin, jotka eivät matematiikasta pidä tai suorastaan 
kammoavat sitä. Itselleni matematiikka on sekä länsimaisen tieteen ja sivistyksen 
perusta ja sen lisäksi henkilökohtaisella tasolla hyödyllinen työkalu ja hauska väline 
asioiden pohtimiseen numeroita pyörittelemällä, joten edellä kuvattu asenne on 
kammotus minulle. Vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissakin 
todetaan: "Matematiikan merkitys ilmenee sen käyttökelpoisuutena ratkaista 
arkipäivän ongelmia. Matematiikka voidaan nähdä tieteellisen kehityksen ja 
modernin teknologian perustana." (Opetushallitus 1994). Tulevana opettajana aloin 
tietenkin miettiä, mikä on vikana kouluopetuksessa, ja miten sitä voisi muuttaa 
paremmaksi. 
 
Opetusharjoittelun aikana tätä asiaa pohtiessani huomasin, että lähes kaikki 
oppilaille teetetyt harjoitukset olisi voitu korvata jonkinlaisella parin kanssa tai 
pienessä ryhmässä pelattavalla pelillä, jossa mekaaninen laskuharjoitus on osa peliä. 
Mikäli matematiikan tunneilla jatkuvasti vain pelattaisiin, varmasti suurin osa  toki 
turtuisi siihen samalla lailla kuin kirjan täyttäminen kyllästyttää nyt monia. Erkki ja 
Leila Pehkonen aloittavat kirjansa "Nyt on mun vuoro" samanlaisilla  ajatuksilla, ja 
lisäksi he korostavat pelien mahdollisuuksia tukiopetuksessa. (Pehkonen & 
Pehkonen 1993, 5). 
Matematiikan oppimisessa korostetaan nykyään konstruktivistista oppimiskäsitystä. 
Aikaisemman jäykän tieteenalan tilalle on astunut oppilaiden oma tekeminen, ja 
sitä kautta asioiden oppiminen. Tärkeässä asemassa on konkreettisten toiminta- ja 
havaintomateriaalien käyttäminen (Yrjönsuuri 2004, 116). Pelkkä mekaaninen 
laskeminen, jota ennen painotettiin, ei varmista asioiden ymmärrystä. Kuitenkin 
tämä ymmärrys on pohja ja perusta kaikelle matematiikan hyödyntämiselle, myös 
laskutoimituksille. 
 
Tähän tutkielmaan olen valinnut aiheekseni Hannele Ikäheimon kehittämän Ten 
Base -oppimispelin. Se sopii erityisesti kymmenjärjestelmän alkeiden opetteluun, 
mutta myös muihin kymmenjärjestelmään liittyviin asioihin kuten prosentti- ja 
desimaalilukuihin. 
 
Tutkielman pääaiheena on desimaaliluvut. Oppilaat ovat kuudesluokkalaisia, ja asia 
on opetettu heille jo aiemmin. Kyseessä on alkutestin perusteella valittu ryhmä 
oppilaita, joilla on erityyppisiä ongelmia kymmenjärjestelmän käsitteen ja 
desimaalilukujen hallinnassa. Ten Base -pelissä minua viehätti erityisesti se, että 
siinä pelilautana käytettävä alusta toimii samalla havaintovälineenä 
kymmenjärjestelmän perusteita varten. Samassa paketissa yhdistyy siis kaksi 
tärkeää asiaa, pelaaminen ja konkretisointi. Monet mielenkiintoiset pelit vaativat 
selvästi matemaattista hahmottamista ja loogista ajattelua, mutta niistä on vaikeaa 
tai jopa mahdotonta sanoa mihin opetussuunnitelmassa mainittuun matematiikan 
osa-alueeseen ne  liittyvät. Ten Basessa on selkeästi matemaattista oppimista 
hyödyttävä sisältö, joka on vielä niinkin keskeinen kuin kymmenjärjestelmämme 
perusta.  
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       2. Lukujärjestelmät 

Käytämme laskemiseen kymmenjärjestelmää. Kyseessä on paikkajärjestelmä, jossa 
merkin paikka määrää sen arvon. Kantalukuna on kymmenen, jonka potenssiin 
saavuttaessa siirrytään aina seuraavaksi suurempaan yksikköön. Vaikka itse 
olemme tottuneet laskemaan juuri näin, ei tämä järjestelmä ole ainoa mahdollinen, 
eikä välttämättä aina edes paras. Historiassa eri kansoilla on ollut erilaisia tapoja 
merkitä lukumääriä ja suorittaa niillä laskutoimituksia. Alkeellisimmat näistä 
perustuvat vain kahteen numeroon, ja näitä kahden ryhmiä toistetaan niin monta 
kertaa kuin tarvitaan. Esimerkiksi luku viisi lausutaan ”kaksi-kaksi-yksi”. Tällöin jo 
kymmenen suuruusluokkaa olevat luvut ovat erittäin hankalia ilmaista, koska kahta 
merkitsevä lukusanaa pitäisi toista viisi kertaa peräkkäin. Tällaista primitiivistä 
lukujärjestelmää käyttävillä kansoilla on oma sanansa merkitsemää useaa, jota 
käytetään lukujen muuttuessa liian suuriksi. Mielenkiintoista on lukujärjestelmän 
vaikutus ajatteluun.  Kun suuria lukumääriä kuvaavia lukusanoja ei ole olemassa, ei 
niillä laskeminen tai edes niiden lukumäärän ymmärtäminen näytä onnistuvan. 
(Flegg 2002, 22-24.) 

 
Hieman kehittyneempiä lukujärjestelmiä on ollut esimerkiksi babylonialaisilla ja 
Etelä-Amerikan intiaaneilla. Babylonialaisilla oli käytössään lukuun 
kuusikymmentä perustuva seksagesimaalinen paikkajärjestelmä. Paikkajärjestelmän 
etuna oli se, että sillä voitiin suorittaan laskutoimituksia ja ilmaista suuria lukuja 
helpommin kuin ei-paikkajärjestelmillä. Kuitenkaan tämä järjestelmä ei sisältänyt 
kaikkia niitä etuja, mitä nykyisessä kymmenjärjestelmässämme on. Erityisesti tämä 
johtuu siitä, että siinä ei ollut lainkaan nollaa käytössä. Tämän vuoksi esimerkiksi ei 
aina ollut yksikäsitteistä mitä lukua tarkoitettiin, vaan sen joutui jossain tapauksissa 
päättelemään asiayhteydestä. Kuitenkin jo epätäydellisenä paikkajärjestelmänä se 
oli lukujen merkitsemisen ja laskutoimitusten suorittamisen kannalta ylivertainen 
esimerkiksi egyptiläiseen ei-paikkajärjestelmään, joka vaikutti samalla alueella noin 
tuhat vuotta aiemmin. Fleggin mukaan laskujärjestelmän tehokkuudella on 
merkittävä yhteys sivilisaation mahdollisuuksiin kehittyä, ja tästä syystä 
tehokkaimmat laskujärjestelmät leviävät nopeasti syrjäyttäen vanhat ja 
tehottomammat tieltään. (Flegg 2002, 48.)  

 
Etelä-Amerikan intiaaniheimoilla oli erittäin kehittynyttä astronomista osaamista ja 
siihen liittyvää arkkitehtuuria, jossa rakennusten suunnittelussa otettiin huomioon 
esimerkiksi auringon valon suunta tärkeinä juhlapäivinä. Tämän toteuttaminen vaati 
kehittynyttä matematiikkaa, ja se taas toimivaa lukujärjestelmää. Esimerkiksi mayat 
käyttivät 5-20 järjestelmää, jossa luvut kuudesta yhdeksään ilmaistiin muodossa 
5+1, 5+2 ja niin edelleen. Kymmenet olivat muodossa 30=1x20+10, 40=2x20, 
50=2x20+10 ja niin edelleen. Kahdenkymmenen potensseille oli omat lukusanansa, 
20²=400 ja 20³=8000. Mayat käyttivät myös nollaa kuten me, joten heidän 
lukujärjestelmänsä oli aito paikkajärjestelmä. (Rudman 2007, 114-130.) Tämän 
lukujärjestelmän syntyminen on sikäli luonnollista, että meillä on viisi sormea 
molemmissa käsissä, ja sormia ja varpaita on yhteensä kaksikymmentä.  
Kahteenkymmeneen perustuvia järjestelmiä on käytetty muuallakin, ja myös 
nykyaikaan on jäänyt niistä jäänteitä. Esimerkiksi ranskaksi luvut 
kahdeksankymmentä ja yhdeksänkymmentä ilmaistaan quatre-vingt ja quatre-
vingt-dix eli 4x20 ja 4x20+10 (Flegg 2002). 
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Myös suomen kieleen on jäänyt kahtatoista ilmaiseva sana tusina (dozen) ja hieman 
harvinaisempi krossi eli tusina tusinaa, siis 12x12=144. Erityisesti kananmunia on 
laskettu kahtakymmentä kuvaavalla sanalla tiu, joka muistuttaa aiemmin mainitusta 
kahteenkymmeneen perustuvasta järjestelmästä. Luvun kaksitoista käyttäminen 
kantalukuna olisi monilla tavoilla käytöllisempää kuin luvun kymmenen. Tämä 
johtuu siitä, että kaksitoista on jaollinen kahdella, kolmella, neljällä ja kuudella. 
Näin ollen monista laskutoimituksista tulee tasakymmeniä (tai ”tasakaksiatoista”), 
ja laskutoimitukset ovat siksi yksinkertaisempia. Siksipä erityisesti ne, joille 
päässälaskut ovat vaikeita, voivat vain toivoa että meille olisi evoluution myötä 
kehittynyt kymmenen sijasta kaksitoista sormea ja varvasta. 
 
Nykyään varmasti eniten laskutoimituksia suoritetaan binaarijärjestelmällä. 
Tietokoneet nimittäin käyttävät lukujärjestelmää, jossa on vain kaksi numeroa joita 
merkitään nollalla ja ykkösellä. Binaarijärjestelmä on täydellinen paikkajärjestelmä, 
joka perustuu kakkosen potensseihin. Meitä varten tietokoneohjelmat muuttavat 
luvut kymmenjärjestelmään, mutta ne suorittavat kaikki laskutoimitukset binaareina. 
Itse asiassa ne eivät käytä lainkaan aritmeettisia laskutoimituksia vaan sen sijaan 
loogista algebraa. (Flegg 2002, 282-283.) Jokapäiväiseen laskemiseen 
binaarijärjestelmä soveltuu huonosti sen takia, että luvut kasvavat nopeasti hyvin 
pitkiksi. Esimerkiksi kymmenjärjestelmän luku 4100 on binaarijärjestelmässä 
1000000000100. 
 

         2.1. Kymmenjärjestelmä 

Kymmenjärjestelmä on paikkajärjestelmä, jossa merkin paikka määrää sen arvon. 
Esimerkiksi roomalaisissa luvuissa X vastaa kymmentä, XX kahtakymmentä ja niin 
edelleen, mutta kymmenjärjestelmässä 1 kirjoitettuna yksikseen tai kuuden nollan 
eteen on aivan eri suuruusluokkaa. Kymmenjärjestelmää voidaan kutsua myös 
täydelliseksi paikkajärjestelmäksi erotuksena epätäydellisiin paikkajärjestelmiin, 
joita ovat esimerkiksi edellä kuvatut babylonialaisten ja sumerilasten 
laskujärjestelmät. Täydellisenä paikkajärjestelmänä kymmenjärjestelmä on 
aikaisempia lukujärjestelmiä käytännöllisempi, ja se onkin levinnyt nykyään 
käytännössä kaikkialle maailmaan. Joitakin poikkeuksia kuitenkin edelleen on. 
Pohjois-Amerikassa ihmisten pituus mitataan jalkoina ja tuumina ja paino paunoina, 
vaikka muuten käytetään kymmenjärjestelmään perustuvaa metristä järjestelmää. 
Mekin Euroopassa edelleen jaamme ajan yksiköt tunnit ja minuutit 
babylonialaisena perintönä kuuteenkymmeneen pienempään yksikköön ja kulman 
360:een asteeseen, vaikka kymmenjärjestelmän käyttö näissä tilanteissa olisi täysin 
mahdollista.  
 
Paikkajärjestelmälle olennaista on, että jokaista paikkaa tarvitaan merkitsemään 
joku merkki, vaikka kyseisessä paikassa ei olisikaan yhtään yksikköä. Esimerkiksi 
luvussa satakaksi on kolme numeroa, vaikka kymmenten paikka on tyhjä. Tätä 
merkitsemme nollalla, joka tuntuu meille itsestään selvältä. Kuitenkin juuri tyhjää 
paikkaa ilmaisevan merkin mukaan ottaminen oli mullistava uutuus. Vasta nollan 
käyttöönotto mahdollisti kymmenjärjestelmän kehittymisen täydelliseksi 
paikkajärjestelmäksi. Ensimmäisenä nollaa alkoivat käyttää hindut, ja se levisi 
vähitellen Eurooppaan arabien mukana noin 1100-luvulla. Eurooppalaisille nollan 
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hyväksyminen oli kuitenkin yhtä vaikeaa kuin joillekin koululaisille nykyaikana, ja 
vielä 1400-luvulla nollan käyttöä vastustettiin suuresti. Sitä kuvattiin esimerkiksi 
luvuksi ”joka aiheuttaa vain harmeja ja epäselvyyttä” (Flegg 2002, 179). Vasta kun 
kauppiaat huomasivat nollallisen paikkajärjestelmän ylivertaiset edut käytännön 
laskuissa nollattomaan roomalaiseen lukujärjestelmään verrattuna, 
kymmenjärjestelmä yleistyi Euroopassa. Tavallisessa allekkain laskussa 
käyttämämmelaskualgoritmit ovat mahdottomia roomalaisilla numeroilla. Tärkeintä 
ei kuitenkaan ole juuri kymmenen käyttäminen kantalukuna, vaan se, että kyseessä 
on täydellisesti koodattu järjestelmä.  
 
Erityisen suuret luvut voidaan merkitä vielä kymmenen potensseilla, jolloin 
ykkösten paikkaa merkitään 10º, kymmenien 10¹, satojen 10²  ja niin edelleen. Luku 
1 000 000 000 000 voidaan merkitä huomattavasti lyhyemmin 10¹³. Tämä 
merkintätapa on erityisen yleistä astronomiassa ja myös monilla muilla tieteen ja 
tekniikan aloilla. Oppilaiden arkipäivän matematiikan käyttöön sillä ei ole suurta 
merkitystä, mutta se on tärkeä jatko-opintojen kannalta. Lisäksi Schminke, 
Maertens ja Arnold painottavat kymmenpotenssien merkintätavan logiikan 
ymmärtämistä osana paikkajärjestelmän toimintaa, ja he sanovat sen antavan 
oppilaille onnistumisen kokemuksien heidän oivaltaessa kymmenen merkityksen 
lukujärjestelmässämme (Schminke, Maertens & Arnold 1973, 246).  

 
Koulutusjärjestelmällämme on merkittävä osuus kymmenjärjestelmän yleistymisen 
kannalta. Primitiivisiin lukujärjestelmiin verrattuna paikkajärjestelmä sisältää 
enemmän abstraktia hahmottamista, joten sen perusperiaatteiden oppiminen 
alkuvaiheessa vaatii harjoitusta. Suomalaisessa peruskoulussa tämä vaihe sijoittuu 
ensimmäiselle ja toiselle vuosiluokalle. Oppilaat ovat tällöin noin 7–9 -vuotiaita, ja 
monien tutkijoiden mukaan heidän ajattelunsa ei vielä ole yltänyt puhtaan 
abstraktion tasolle, vaan he tarvitsevat avukseen konkreettisia esimerkkejä ja 
malleja. Kuuluisin tämän näkemyksen edustaja on Jean Piaget (Piaget'n 
matematiikan opettamisen näkemyksistä lisää, ks. esim. Piaget 1952). Piaget'n 
teoriaan perustuvan tutkimuksensa perusteella Jarkko Hautamäen mukaan 13-
vuotiaista oppilaista 85 % ei ole saavuttanut formaalin ajattelun tasoa, vaan 
tarvitsee oppimiseen konkreettisia apuvälineitä (Hautamäki 1991, 18). 
Kymmenjärjestelmän opettamiseen onkin kehitetty runsaasti opetus- ja 
havaintomateriaalia. Näitä ovat esimerkiksi kymmenjärjestelmävälineet, kymmen- 
ja satatalot, kymmen- ja satahelmet. Myös multilink-kuutiota, värisauvoja sekä 
kaarihelmitaulua voi hyvin käyttää kymmenjärjestelmän opetteluun. 
 
 Zoltan Dieneksen mielestä paikkajärjestelmän perusteiden hallinta on niin 
oleellinen osa matematiikan opiskelua, että hän kehitti tätä tarkoitusta varten 
palikoita myös muihin kuin kymmenkantaisiin lukujärjestelmiin. Hänen mielestään 
muutaman ensimmäisen kouluvuoden aikana käytetty aika paikkajärjestelmän 
opetteluun myös muita kantalukuja käyttämällä maksaa itsensä myöhemmin 
takaisin. On tärkeätä luoda paikkajärjestelmän ymmärryksen alkeet jo 
ensimmäisten kouluvuosien aikana. Kymmenjärjestelmän ongelmana on, että 
liikuttaessa lukualueella 1-99 tarvitaan vain kahta - ykkösten ja kymmenten (10º ja 
10¹) -paikkaa, joten paikkajärjestelmän idea ei tule kunnolla esille (Dienes 1995, 8-
9). Esimerkiksi viisijärjestelmää käytettäessä tarvitaan kolminumeroisia lukuja jo 
kymmenjärjestelmän luvun 25 kohdalla, jolloin paikkajärjestelmää voidaan 
paremmin havainnollistaa pienilläkin lukumäärillä operoitaessa. 
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2.2. Desimaaliluvut 

Desimaaliluvuilla laskeminen on yksi suuri etu paikkajärjestelmässä verrattuna ei-
paikkajärjestelmiin. Niiden avulla voidaan lukukäsitettä laajentaa toiseen suuntaan 
kuin kymmenen potensseilla suurissa luvuissa; kokonainen voidaan yksikäsitteisesti 
ja helpolla merkintätavalla jakaa yhä pienempiin ja pienenpiin osiin tarkasti. 
Desimaaliluvut on kehitetty ainakin kolmasti historian aikana. (Flegg 2002, 229-
235). Kiinassa ne kehitettiin jo 200-luvulla, islamilaisten tähtitieteilijöiden 
keskuudessa 700-luvulla ja keskiajalla Euroopassa. Myös Euroopassa tähtitieteen 
vaatimukset tarkoista laskuista johtivat desimaalilukujen kehittymiseen. 
Desimaaliluvut on johdettu murtoluvuista, joita on käytetty useissa eri kulttuureissa, 
esimerkiksi egyptiläisessä kulttuurissa sen kulta-aikana. Kuitenkin nämä 
murtolukumerkinnät ovat olleet puutteellisia, esimerkiksi egyptiläiset osasivat 
ilmaista vain yksikkömurtolukuja kuten 1/2, 1/3 1/4 ja niin edelleen. Mikäli 
osoittajassa oli joku muu luku kuin yksi (esimerkiksi 2/5 tai 42/69), ei sen 
merkitseminen onnistunut egyptiläisellä menetelmällä muuttamatta sitä 
yksikkömurtolukujen summaksi. (Flegg 2002.)  
 
Euroopassa desimaalilukujen käyttö yleistyi 1300-luvulta eteenpäin. Aluksi niille ei 
ollut yhtenäistä merkintää, vaan eri matemaatikot eri maissa merkitsivät lukuja 
kukin omalla tavallaan. Näistä merkintätavoista osa on selvästi kömpelömpiä kuin 
nykyään käyttämämme desimaalipilkku, joka syrjäyttikin melko nopeasti muut 
merkintätavat tieltään.  

 
Myös desimaalilukujen merkintää voidaan verrata kymmenen potensseihin. Tällöin 
käytetään negatiivisia eksponentteja, jolloin  merkitsee kymmenesosia,  
sadasosia ja niin edelleen. Desimaalilukujen opettamisessa Heddens ja Speer 
ehdottavat lähestymistapaa, jossa taulukon avulla oppilaat johdatellaan itse kohti 
negatiivisten kymmenen potenssien ymmärtämystä. Koska potenssien lukujono 
alenee jatkuvasti nollan merkitessä ykkösiä, on luonnollista että seuraava paikka eli 
kymmenesosat merkitään potenssilla -1 (Heddens & Speer 2006, 290). Perinteisesti 
desimaaliluvut opetuksessa on nähty jatkumona murtoluvuille, ja niiden 
opettaminen aloitetaan vasta kun murtoluvun käsite on ymmärretty (Haapasalo 
1993, 9). Desimaaliluvut taas itse ovat perustana prosenttilaskuille, joilla on 
huomattava merkitys oppilaiden arkipäivän elämässä. 
 
 Monet pedagogit suosittelevat desimaalilukuihin kymmenjärjestelmävälineiden 
soveltamista siten, että sovitaan tuhatkuution vastaavan yhtä kokonaista, jolloin 
satalaatat ovat kymmenesosia ja niin edelleen. Ikäheimon mukaan tämä kuitenkin 
johtaa käsitteiden sekaantumiseen monilla oppilailla. Tätä varten hän on kehittänyt 
kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat laajennuksena kymmenjärjestelmävälineisiin 
(Ikäheimo 2002, 117; Ikäheimo 2008). (Ks. liite 1, kymmenjärjestelmävälineet).  
 
Miniteoriat ovat oppijan tiettyä tarkoitusta varten muodostamia tilannesidonnaisia, 
opetuksen ja oppimisen kautta syntyneitä virheellisiä ja subjektiivisia 
tiedon ”pakkauksia”. Huhtala ja Laine esittelevät tutkimuksessaan luokanopettajien 
ja lähihoitajaopiskelijoiden matematiikkaongelmista miniteorioita desimaaliluvuista.  
Näitä miniteorioita ovat esimerkiksi seuraavat (Huhtala & Laine 2004, 326-328): 
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 - luku 3,124 on suurempi kuin 3,8, koska luku 124 on suurempi kuin 8. 
 - 4,8:0,6=0,08. Oppilas on oppinut, että kertolaskussa hän voi kertoa 
   kokonaisluvut ja lisätä sen jälkeen saman määrän desimaaleja kuin mitä            
   alkuperäisissä luvuissa on. 
 - seitsemän sadasosaa on 0,007. Koska sadassa on kaksi nollaa, tulee oppilaan 
   mielestä myös sadasosissa desimaalipilkun jälkeen kaksi nollaa.  
 

 
      3. Matematiikan oppiminen 

 
Lapset oppivat jo ennen kouluikää runsaasti erilaisia matemaattisia tietoja ja taitoja. 
Koulussa he kuitenkin kohtaavat erilaisen matematiikan maailman, jossa tietoisesti 
ja järjestelmällisesti lähdetään kehittämään heidän osaamistansa. Tätä prosessia 
säätelee Suomessa opetussuunnitelma, joka on uudistettu viimeksi 2004. Alla on 
opetussuunnitelman yleiset tavoitteet matematiikan opetukselle (Opetushallitus 
2004): 

 

Matematiikan  opetuksen  tehtävänä  on  tarjota 
mahdollisuuksia  matemaattisen  ajattelun  kehittämiseen  ja 
matemaattisten  käsitteiden  sekä  yleisimmin  käytettyjen 
ratkaisumenetelmien  oppimiseen.  Opetuksen  tulee  kehittää 
oppilaan  luovaa  ja  täsmällistä  ajattelua,  ja  sen  tulee  ohjata 
oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään 
ratkaisuja niihin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti – 
se  vaikuttaa  oppilaan  henkiseen  kasvamiseen  sekä  edistää 
oppilaan  tavoitteellista  toimintaa  ja  sosiaalista 
vuorovaikutusta. 

 

Matematiikan  opetuksen on  edettävä  systemaattisesti,  ja  sen 
tulee  luoda  kestävä  pohja  matematiikan  käsitteiden  ja 
rakenteiden  omaksumiselle.  Konkreettisuus  toimii  tärkeänä 
apuvälineenä  yhdistettäessä  oppilaan  kokemuksia  ja 
ajattelujärjestelmiä  matematiikan  abstraktiin  järjestelmään. 
Arkipäivän  tilanteissa  eteen  tulevia  ongelmia,  joita  on 
mahdollista  ratkoa  matemaattisen  ajattelun  tai  toiminnan 
avulla,  tulee  hyödyntää  tehokkaasti.  Tieto‐  ja 
viestintätekniikkaa  tulee  käyttää  oppilaan  oppimisprosessin 
tukemisessa. 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Lisäksi 3.-5.:nen luokan keskeisissä sisällöissä mainitaan ensimmäistä 
kertaa desimaaliluvut: 

•desimaaliluvun käsite 

•murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys 

•murtoluvun  ja  desimaalilukujen  yhteen‐  ja  vähennyslaskua 
sekä kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla 

 

Tämän lisäksi hyvän osaamisen kriteereissä vaaditaan oppilaalta 
kymmenjärjestelmän ymmärtämistä myös desimaalilukujen osalta: 

•  Oppilas  ymmärtää  kymmenjärjestelmän  myös 
desimaalilukujen  osalta  ja  osaa  käyttää  sitä  varmasti;  hän 
ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa 
esittää niitä eri metodeilla 

 

Aiemmin vallalla oli behavioristinen oppimisnäkemys, jossa koulu jakaa oikeaksi ja 
tärkeäksi katsomaansa tietoa ja oppilaiden tehtävänä on vastaanottaa tämä 
tietoaines (Sinnemäki 1998, 99).  Nykyään tästä on siirrytty konstruktivistiseen 
käsitykseen joka korostaa oppijan omaa roolia ja aktiivisuutta. Yksilö toimii omien 
ennakkokäsitystensä varassa, ja uusi opittu tieto liittyy aina edeltäviin rakennelmiin 
(Ruokamo 2000, 40). Pelit sopivat tähän oppimisnäkemyksiin hyvin, sillä 
toimiessaan hyvin ne saavat pelaajan heittäytymään pelin maailmaan ja samalla 
aktivoituvan myös opettelemaan esillä olevaa asiaa. Suhteessa kansalliseen 
opetussuunnitelmaan ja vallalla olevaan oppimisnäkemykseen suomalaista 
matematiikan opetusta voidaan moittia – ja on moitittukin – liiallisesta 
teoreettisuudesta ja mekaanisiin laskuihin keskittymisestä (Kaasila 1997, 5).  
0 

Suomalaisten oppilaiden menestymistä on mitattu erilaisissa kansainvälisissä 
tutkimuksissa. Tuloset ovat vaihtelevia, ja riippuvat paljon tutkimuksessa 
painotetuista asioista. Erityisesti Pisa -tutkimuksessa suomalaiset oppilaat ovat 
pärjänneet hyvin. Tämä selittyy kuitenkin suomalaisen oppilasaineksen 
tasaisuudella; heikkoja osaajia on vähän, ja tämä nostaa Suomen sijoitusta. 
(Hautamäki & al 2008, 123-124).Toisaalta muissa tutkimuksissa, esimerkiksi 
matematiikan ja luonnontieteiden osaamista mittaavassa TIMSS 1999 on havaittu 
heikkojen oppilaiden lisäksi myös huippujen puuttuminen. (Kupari, Reinikainen, 
Nevanpää & Törnroos 2001, 37). Myös Suomen menestyminen huippuosaamista 
vaativissa kansainvälisissä matematiikkakilpailuissa on ollut erittäin heikkoa. 
Kansallisia arviointeja oppilaiden osaamisesta on tehty vuodesta 1998, ja ne ovat 
keskittyneet pääosin peruskoulun yläluokille. Alaluokkia on tutkittu kolme kertaa; 
kuudesluokkalaisia 2000 ja 2007 ja kolmasluokkalaisia 2005 (Niemi 2008). 
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Monet tutkijat ja alan asiantuntijat korostavat havainto- ja toimintamateriaalien 
käyttöä. Näitä ovat luetelleet esimerkiksi Ikäheimo ja Risku (2004a, 228). Näiden 
materiaalien käyttöä voidaan perustella myös monien klassikkotutkijoiden 
näkemyksillä. Piaget´n kehitystasoteorian suurin osa oppilaista on peruskoulun 
aikana vielä konkreettisten operaatioiden tasolla ja Montessori kehitti kollegoidensa 
kanssa itse välineitä käytännössä kaikkiin kouluaineisiin, myös matematiikkaan. 
Tämä tutkimus perustuu erityisesti Galperinin oppimisteoriaan, josta kerrotaan lisää 
myöhemmin. 

 
Lukumäärän ja sitä kautta laskutoimitusten oppiminen on prosessi, joka alkaa jo 
ennen kouluikää. Tätä kehitystä kuvaa monien tutkijoiden käyttämä kolmiomalli 
(Sinnemäki 1998, 126-127) 

  

 

 

Lukumäärä kuvaa konkreettisten esineiden lukumäärän eli luvun kardinaalisen 
ominaisuuden ymmärtämistä. Tavallisessa kielenkäytössä käyttämämme lukusanat 
("yksi", "kaksi", "kolme" ja niin edelleen) eivät aluksi merkitse lapselle mitään 
tiettyä lukumäärää, vaan ne opitaan runonomaisena rimpsuna. Vasta myöhemmin 
tulee ymmärrys näiden kolmion nurkkien välille. Kolmantena aspektina on 
lukumäärää esittävän sovitun matemaattinen symboli, numeromerkintä (1, 2, 3 ja 
niin edelleen). Kouluopetuksessa korostuu juuri matemaattisten symbolien käyttö, 
usein konkreettisten asian ymmärtämistä auttavien asioiden tai kielellisen 
kommunikaation kustannuksella.  
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     3.1. Galperinin teoria  

Galperin on jaotellut uuden asian oppimisprosessin viiteen eri vaiheeseen. Kyseessä 
on ajatustoiminta ("mental act"), joka liittyy tehtävään joka on oppijalle ennestään 
tuntematonta eli hän ei hallitse tehtävän vaatimia toimintoja 
  

1. vaihe: tutustuminen tehtävään ja sen olosuhteisiin. 

2. vaihe: tehtävän vaatiman ajatustoiminnan suorittaminen konkreettisia 
materiaaleja apuna käyttäen. 

3. vaihe: ajatustoiminnan suorittaminen puhumalla samalla ääneen, mutta 
ilman konkreettisia materiaaleja. 

4. vaihe: sisäisen puheen vaihe, jossa itselle äänettömästi puhuminen on 
korvannut ulkoisen puheen,  mutta ajatustoiminta pitää edelleen verbalisoida 
itselleen. 

5. vaihe: sisäistynyt vaihe, jossa tehtävä pystytään suorittamaan ilman puhetta 
itselle tai muille, vaan se tapahtuu automaattisesti. 

 
Galperinin mukaan oppimisen täytyy edetä näiden vaiheiden mukaan, tai 
oppimisprosessi pitkittyy ja vaikeutuu huomattavasti. Kuitenkin nuorilla lapsilla 
näiden vaiheiden painotus on erilainen kuin iäkkäämmillä. Vanhemmilla oppilailla 
konkreettinen toiminta voidaan osin korvata kuvilla tai malleilla, kunhan oppilaille 
on selvää kuvien ja konkreettisten materiaalien välinen yhteys. Tämän yhteyden 
syntyminen vaatii aiempien - erityisesti konkreettisen vaiheen – huolellista 
läpikäyntiä aikaisemmin. Ajatustoiminnan hallitseminen ei ole vain sen ulkoa 
opettelemista, vaan se mahdollistaa tehtävän suorittamisen vastaavanlaisissa 
tilanteissa. Kun toiminta hallitaan hyvin, samantyyppiset tehtävät tulevat 
suoritetuiksi välittömästi eli tapahtuu niin sanottua siirtovaikutusta (transfer). 
Edelleen tapahtuva harjoitus lisää vain toiminnan nopeutta ja suoritusvarmuutta.  
(Galperin 1969, 249-273; Leino 1991, 15-18). 

 
Vaikka Galperinin mukaan kaikki vaiheet ovat oppimisprosessin kannalta tärkeitä, 
ei niihin ole tarkoitus juuttua vaan siirtyä eteenpäin. Esimerkiksi monet lapset 
käyttävät sormilla laskemista yhteenlaskun apuna, mikä on hyvä apuväline koulun 
ensimmäisillä luokilla. Kuitenkin myöhemmin tehtynä tämä kertoo 
oppimisvaikeuksista matematiikassa. (Ahonen & Räsänen 1995, 230-232). Galperin 
korostaa erityisesti puheen merkitystä osana oppimisprosessia. Hänen mielestään 
ilman puhetta nuori lapsi ei voi oppia lainkaan. Tässä hän eroaa esimerkiksi 
Montessorista, joille toiminta oli puhetta tärkeämpää. (Montessori 1965, 205-240.) 

 
Oma tutkimukseni sijoittuu erityisesti Galperinin mallin kolmanteen ja neljänteen 
vaiheeseen eli ulkoisen puheen käyttämiseen osana oppimisprosessia. Kuitenkin 
myös toinen vaihe on sisäänrakennetusti mukana käyttämässäni opetuspelissä, joten 
Galperinin teoria sopii erittäin hyvin tutkimukseni taustateoriaksi. Ensimmäisen 
vaiheen oppilaat ovat käyneet jo aiemmin läpi sekä kouluopetuksessa että 
informaaleissa oppimisympäristössä, ja viidennen vaiheen sujuva hallinta on 
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tavoitteena opetusjakson päätyttyä. Koska omassa tutkimuksessani oppilaat ovat 
kuudennella luokalla, opetussuunnitelman mukaan heidän on täytynyt jo käydä 
kymmenjärjestelmän perusteiden muodostaminen, joten sitä kuvaavien mallien 
käyttäminen ilman jatkuvaa konkretiaa on perusteltua. Opetustilanteissa on 
kuitenkin mukana myös kymmenjärjestelmävälineet sekä niiden laajennus 
desimaaliosiin, mikäli tulee tarvetta konkretisoida jotain kymmenjärjestelmän 
ymmärrykseen liittyvää asiaa jollekin oppilaalle.  

 

       3.2. Sanalliset tehtävät 

Tämän luvun alussa palaan johdannossa esitettyyn kolmiomalliin aritmeettisten 
taitojen kehittymisestä, mutta esitän sen kielen näkökulmasta. Tällöin yhteydet 
kolmion kulmien välillä ovat vastaavat, mutta koko tarkastelunäkökulma on 
erilainen. Alussa kolmiota tarkasteltiin lukujen ja laskemisen oppimisen kannalta, 
mutta nyt näkökulma on matematiikan ja sen ymmärtämiseen vaadittavien kielien 
mukainen. 

 

 

Puura, Ollila ja Räsänen pohtivat näiden kielien välistä yhteyttä kouluopetuksessa. 
Heidän mukaansa alkuopetuksessa ne kaikki ovat edustettuina, mutta ylemmille 
luokille siirryttäessä toiminnallistaminen vähenee, ja tilalle astuu yhä enemmän 
matemaattinen symbolinen kieli. Heidän mukaansa useimmat oppilaat kokevat 
kuitenkin symbolikielen itselleen vieraaksi, joka johtaa matematiikasta 
vieraantumiseen ja sen kokemisen aiempaa vastenmielisemmäksi. Eri kielten 
välisiä muunnoksia harjoitellaan lähinnä puhutun ja symbolikielen välillä 
sanallisten tehtävien avulla. Kuitenkin tämänkin kytköksen toimimiseksi 
tarvittaisiin toiminnallisia ja konkreettisia esimerkkejä, jotta lapset osaisivat 
sijoittaa matematiikan osaksi omaa todellisuuttaan. (Puura, Räsänen & Ollila 2001, 
101.)  
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Perinteisen matematiikan opetuksen on kritisoitu keskittyvän liiaksi mekaanisiin 
laskuihin ymmärryksen kustannuksella (Sorvari 1999, 168). Sorvarin mukaan 
tällöin myös sanallisten tehtävien ratkaisustrategiat jäävät pinnallisiksi. Oppilas 
vain poimii tehtävästä annetut luvut ja soveltaa niihin erilaisia pinnallisia 
strategioita. Hänen mukaansa näitä strategioita ovat esimerkiksi seuraavat (emt. 
148-149): 
 

     - laskutoimituksen valitseminen lukujen suuruusluokan perusteella 

   - viimeisellä matematiikan tunnilla olleen laskutoimituksen käyttäminen 

   - erilaisten avainsanojen avulla sopivan laskutoimituksen arvuutteleminen 

         - tehtävässä esiintyvien lukujen poimiminen järjestyksessä, minkä jälkeen  
      oppilas valitsee niihin sopivat laskutoimitukset 

 

Kuitenkin hänen mukaansa oppilailla on jo ennen koulua matemaattista tietämystä, 
joka ei kuitenkaan jostain syystä aktivoidu siinä vaiheessa kun opetuksessa otetaan 
mukaan matemaattinen symbolikieli. Sen sijaan oppilaat alkavat opetella 
koulumatematiikkaa irrallaan koulun ulkopuolella kehittämästään loogis-
matemaattisesta ajattelusta ja saattavat antaa tehtäviin järjettömiä vastauksia (emt, 
145). Tämä jatkuu joillakuilla läpi koko kouluajan, ja Huhtala antaa esimerkin 
lähihoitajaopiskelijasta, joka annosteltavien tablettien määrää laskiessaan päätyy 
antamaan potilaalle kahdeksan miljoonaa tablettia kerrallaan (Huhtala 2000, 4).  
 

Sorvarin mukaan sanallisten tehtävien ratkaisemiseen tarvitaan kolmenlaisia taitoja: 
kielellisiä, tilanteen rakentamiseen liittyviä ja matemaattisia. Kielelliset taidot 
tarkoittavat koulumaailmassa useimmiten lukemisen ja luetun ymmärtämisen 
taitoja, ja matemaattiset tarvittavien laskutoimitusten hallintaa. Tilanteen 
rakentaminen tarkoittaa kykyä muodostaa itselleen ymmärrettävä käsitys tilanteesta, 
jotta voi lähteä pohtimaan mitä laskutoimituksia ongelman ratkaisemiseen tarvitaan 
(Sorvari 1999, 146). Tässä tutkimuksessa kielelliset taidot ja sanalliset tehtävät 
painottuvat pelin sosiaalisen luonteen vuoksi enemmän puhuttuun kuin kirjoitettuun 
tekstiin.  
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       3.3. Pelit 

Sinnemäki esittelee tutkimuksessaan useita eri määritelmiä pelille. (Sinnemäki 
1998, 9-29). Näillä määritelmillä on useita yhteisiä tekijöitä. Peli määritellään 
tapahtumaksi, jossa on tietyt säännöt, joita seuraamalla pelaajat tai joukkueet 
etenevät. Peli on vapaaehtoista ja usein kilpailullista, kilpailullisuuden vaatimus on 
jopa oleellinen joidenkin määritelmien mukaan. Useimmat määritelmät vaativat 
useamman pelaajan ja siten rajaavat yksinpelit pois, mitä näkemystä Sinnemäki 
kritisoi. Hänen mukaansa myös yksinpeleissä on oma yhden pelaajan psykologiansa. 
Oleellista on myös leikin ja pelin ero. Leikki on vapaamuotoisempaa ja siinä usein 
leikkijät itse rakentavat säännöt leikin edetessä. Peli on systeemiltään jäykempi, ja 
säännöt ovat usein etukäteen määrätyt. Peleissä on myös usein voittoon tähtäävä 
elementti: joko pelaajan siirroilla tai onnen avulla pelin voi voittaa. Pelejä voidaan 
luokitella myös pelaajien intentioiden mukaan: pelaavatko pelaajat toisiaan vastaan, 
toistensa kanssa vai ovatko heidän intentionsa osittain yhteneviä. Näistä viimeinen 
on Sinnemäen mukaan herkullisin tilanne, sillä tällöin pelaajilla on toisaalta 
houkutus edistää omaa hyväänsä yhteistyön avulla, mutta toisaalta voittaakseen 
pelata myös muita vastaan (emt 16-17). 
 

Sinnemäki nostaa esiin Sutton-Smithin ja Robertsin esittämän teorian, joka korostaa 
leikin ja pelin sosiaalista vaikutusta. Heidän mukaansa pelit simuloivat todellisuutta, 
ja niiden avulla voi harjoitella sosiaalisia taitoja ja erilaisissa tilanteissa pärjäämistä. 
Vaikka lapsella ei vielä ole todellista sosiaalista statusta, hän voi pelien avulla 
simuloida tätä tilannetta, ja pelin maailmassa tehdä itse valitsemiaan ratkaisuja. 
(Sinnemäki 1998, 25). Myös Seppänen kirjoittaa samasta asiasta kertoen pelien 
voivan mallintaa esimerkiksi taloutta, hallintoa, oikeutta, politiikkaa, diplomatiaa, 
sodankäyntiä sekä kaupankäyntiä (Seppänen 1999, 13). Täten ne valmentavat kohti 
todellista maailmaa. Myös tässä tutkimuksessa käytettävässä Ten Base -pelissä on 
näkökulma vahvasti esillä, sillä pelissä käytetään laskettavina rahayksiköinä euroja 
ja senttejä. Pelissä esiin tulevat laskut koskevat useimmiten rahan menettämistä ja 
saamista, eli tilanteita joita tulee vastaan myös tosielämässä. Seppänen laajentaa 
keskustelun myös koskemaan pelien filosofista ja historiallista aspektia. Hän 
käyttää hyväkseen Popperin tapaa jakaa maailmaa kolmeen osaan: 

 -maailma 1: mieli  

 -maailma 2: luonto 
 -maailma 3: kulttuuri 
 

Tällöin pelit toimivat linkkinä sekä mielen että luonnon ja mielen ja kulttuurin 
välillä. Myös historiallisesta perspektiivistä katsottuna pelit ovat merkittäviä, sillä 
erilaisia pelejä  ja niihin käytettäviä välineitä on löytynyt  käytännössä kaikista 
vanhoista kulttuureista, ja voimme johtaa monien pelien historian monta tuhatta 
vuotta taaksepäin.  
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Kehityspsykologian klassikkotutkijoista esimerkiksi Piaget korostaa leikin 
merkitystä lapsen henkiselle kehitykselle. Hän jakaa leikin neljään kategoriaan, 
jotka kehittyvät vaiheittain. Ensimmäisenä on harjoitteluleikki, joka on vain 
opittujen toimintojen toistamista ilman syvempää symbolista merkitystä. Toisena 
tasona on symbolinen leikki ja kolmantena sääntöleikit jotka välittyvät lapselta 
toiselle sosiaalisessa kanssakäymisessä, ja siten niiden merkitys kasvaa sosiaalisen 
kanssakäymisen lisäntyessä. Piaget´n neljäs taso on rakentamisleikit, jotka aluksi 
sisältävät vain leikin symboliikkaa, mutta joista myöhemmin tulee todellisia  
sopeutumistoimintoja tai ratkaisuja ongelmiin. (Piaget 1969, 59.) Myös Wenner 
kertoo artikkelissaan leikin tärkeydestä lapsen kehitykselle. Hänen mukaansa leikin 
puute voi johtaa vakaviin puutteisiin lapsen sosiaalisessa, emotionaalisessa ja 
kognitiivisessa kehityksessä. Hän painottaa erityisesti vapaan leikin merkitystä, 
jolloin lapsen mielikuvitus pääsee kehittymään (Wenner 2009, 24). Vaikka tässä 
tutkimuksessa olevassa pelissä on selkeät säännöt, on mukana myös lapsen 
luovuutta korostava aspekti, sillä pelaajat saavat vapaasti keksiä tarinoita pelissä 
mukana olevista kuvakorteista 

 

3.4. Pelit matematiikan opetuksessa 

Ensimmäisinä kouluvuosina pienet oppilaat täyttävät matematiikan kirjaa 
innokkaasta, ja tahtovat mennä eteenpäin, mutta vuosien edetessä tämä into laantuu, 
ja asennekyselyissä matematiikka on yksi vähiten pidettyjä aineita koulussa. 
Epäilen suurena syynä tähän olevan suuren mekaanisen harjoituksen määrän 
peruskoulun aikana. Lockhart kuvaa tätä artikkelissaan Mathematician`s Lament 
verraten musiikin ja matematiikan opetuksen eroja. (Lockhart 2002, 1-2.)  Hänen 
mukaansa mikäli musiikkia opetettaisiin kuten matematiikkaan, niin koko 
peruskoulun ajan soitettaisiin vain asteikkoja ja sormiharjoituksia, ja niiden 
oppilaiden todettaisiin olevan musiikillisesti lahjakkaita jotka pystyvät soittamaan 
asteikot mahdollisimman puhtaasti ilman omaa tulkintaa. Improvisaatio ja oman 
musiikin tuottaminen katsottaisiin aivan liian vaikeaksi asiaksi peruskoulussa, ja 
luultavasti yliopistossa opiskellut opettajakin suhtautuisi omiin kykyihinsä sen 
suhteen suuresti epäillen. Kuitenkaan matemaatikkojen työ ei ole niinkään 
mekaanisten laskujen suorittamista kuin luovasti uuden matematiikan etsimistä. Ei 
ihme, että oppilaiden asenteet vuosien myötä muuttuvat negatiivisiksi! Myös 
Pehkonen on huomannut mekaanisten harjoitusten suuren määrän opetuksessa, ja 
ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi pelien käyttöä osana opetusta (Pehkonen 1993, 5). 
 
Pehkonen vertaa pelien mahdollisuuksia opetussuunnitelmassa ja 
opetussuunnitelmamietinnöissä oleviin matematiikan oppimisen tavoitteisiin. 
Hänen mukaansa pelit toteuttavat ainakin seuraavat opetuksen tavoitteiden kohdat 
(emt. 9): 
 
     - yleiset oppimisvalmiudet kuten tarkkaavaisuus ja havainnointi, harkitseva ja 
 impulsiivinen käyttäytyminen, looginen ja luova ajattelu sekä erilaisten 
 kommunikaatiomuotojen harjoittelu. 

      - pelit ovat toiminnallista oppimista. 
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      - pelit toimivat eriyttävänä materiaalina eritasoisille oppilaille. 

      - pelit ovat sosiaalista toimintaa, joissa pitää toimia yhdessä ryhmän kanssa ja   
    osata. kommunikoida asiaankuuluvalla tavalla. 

       - peleissä on usein mukana voimakas sisäisen motivaation aspekti, kun koulu 
    muuten usein perustuu liiaksi ulkoiseen motivoimiseen.   

 

Lisäksi Pehkosen mukaan tutkimuksissa on myös todettu, että pelien pelaaminen ei 
ainakaan huononna oppimistuloksia.  

 

      3.5. Ten Base - oppimispeli 
 
Ten Base on suomalaista tuotantoa oleva Hannele Ikäheimon suunnittelema 
matematiikan oppimispeli. Pelin kuvakortit on kuvittanut taiteilija Antero Halla. 
Peli keskittyy erityisesti kymmenjärjestelmään perusteisiin ja siihen liittyvien 
asioiden opiskeluun. Eri ikäisten lasten kanssa sillä voidaan käydä läpi erilaisia 
asioita, ja se soveltuu esimerkiksi murto- ja prosenttilaskuihin, päässälaskuihin 
euroilla ja desimaaliluvuilla laskemiseen. Tässä tutkimuksessa on keskitytty 
erityisesti näistä viimeiseen. Lisäksi peli vahvistaa suullista ilmaisutaitoa sekä 
sosiaalisuutta sekä vahvistaa itsetuntoa. (Opperi 2007a.) 
 
Peli sopii 1-4:lle pelaajalle, ja useammallekin mikäli pelataan pareittain. Lisäksi 
yksi pelaajista tai opettaja toimii pankkiirina, joka huolehtii rahojen vaihtamisesta. 
Peliä voidaan soveltaa esi- ja alkuopetuksesta lähtien aina yläkouluun asti. Peli 
sisältää: 
 - kymmenjärjestelmän mukaisia pelialustoja  

 - eurojärjestelmän mukaisia rahoja senteistä satoihin euroihin 
 - kuvakortteja joiden perusteella pelin tulot ja menot määräytyvät 

 -sopimuslaattoja, joilla voi määrätä voittojen ja tappioiden 
 suuruusluokan (ks liite 2, Ten Base -peli).  

 

Pelin alussa jokaiselle pelaajalle jaetaan sopiva summa rahaa, joka sijoitetaan 
kymmenjärjestelmän mukaisesti omalle kohdalleen alustalle. Tämän jälkeen 
pelaajat nostavat vuorollaan kortteja ja lisäävät tai vähentävät rahoistaan korttien 
määräämän summan. Lisäksi korteissa on kuva, jonka perusteella oppilas keksii 
tarinan mistä syystä rahojen lisääntyminen tai väheneminen tapahtui. Tässä 
vaiheessa on mahdollista säädellä pelin ja siinä esiintyvän matematiikan luonnetta  
monella tavoin. Sopimuslaattojen avulla summien suuruutta voi muutella, 
laskutehtävät voidaan suorittaa päässälaskuna, paperilla tai laskimella. Kaikki 
pelissä saatavat tulevat summat voidaan kertoa tai jakaa sovitulla luvulla, mikäli 
halutaan harjoittaa kerto- tai jakolaskua. Peli loppuu kun sovittu aika tai rahat 
loppuvat. Peliä voi toki pelata myös siten, että otetaan pelaajien velka huomioon, 
jolloin harjoitetaan negatiivisten lukujen hallintaa. Pelitilannetta voidaan myös 
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muokata esittämällä erilaisia kysymyksiä, kuten kuinka paljon jollakin pelaajalla on 
enemmän rahaa kuin toisella, kuinka paljon pelaajilla on rahaa yhteensä ja niin 
edelleen.  
 

 

 

Pelin idea perustuu sille, että ajattelu ja ymmärtäminen on matematiikassa 
tärkeämpää kuin mekaaninen suoritus. Kun tarvittava matemaattinen käsite on 
ymmärretty, on laskualgoritmin opettelu ja suorittaminen helppoa. Pelin lisäksi 
opetuksessa voidaan käyttää kymmenjärjestelmävälineitä havainnollistamaan 
paikkajärjestelmän toimintaa. Pelissä käytettävä alusta vastaa 
kymmenjärjestelmävälineiden alustaa, mutta pelivälineiksi on vain valittu rahat, 
koska ne motivoivat oppilaita paremmin kuin pelkät kymmenjärjestelmävälineet. 
(Ikäheimo, Aalto & Puumalainen 2004b, 61; Opperi 2007b) Pelialusta on 
samankaltainen kuin esimerkiksi Haapasalon desimaalilukuja käsittelevässä 
tutkimuksessa käyttämä orientaatioperusta (Haapasalo 1993, 11).  
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     4. Tutkimusongelmat 

Kyseessä on neljästä oppitunnista koostuva toimintatutkimus erään 
pääkaupunkiseudun koulun kuudennella luokalla. Opetusjakson aiheena on 
desimaaliluvut. Tutkimusryhmään kuuluvat neljä oppilasta on valittu alkutestin 
perusteella. Testin kysymykset on jaoteltu kolmeen luokkaan: Mekaanisiin 
laskuihin, sanallisiin tehtäviin ja kuvallisiin tehtäviin. Oppilailta kysyttiin myös 
muutamalla kysymyksellä asennoitumista matematiikan opiskeluun. Tutkimuksen 
tarkoituksena on tutkia Ten Base -opetuspelin käyttöä matematiikan opetuksessa 
perinteisen luokkahuoneopetuksen sijaan. Tutkimustehtävän olen jaotellut pää- ja 
sivukysymykseksi: 

Pääkysymys:  
Miten Ten Base- peliä pelaavat oppilaat oppivat desimaalilukuja, kun heillä on 
alkutestin perusteella erilaisia ongelmia desimaalilukujen hallinnassa? 

Nämä ongelmat voivat ilmetä joko: 
  a) sanallisissa tehtävissä 

           b) mekaanisessa laskuissa 
  c) kuvallisissa tehtävissä. 

  
Sivukysymys: 
1) Onko oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaa erilainen pelatessa kuin 
oppikirjan tehtäviä laskiessa?  
 

Tutkimushypoteesin mukaan oppilaat pystyvät oppimaan tutkimusryhmässä peliä 
pelatessaan vähintään samat asiat kuin samaan aikaan normaalissa 
luokkahuonetilanteessa opettajan kanssa oppikirjasta samoja asioita opiskelevat 
luokkatoverinsakin. Erityisesti tämä johtuu siitä, että pelissä eteen tulevat laskut 
ovat vastaavia kuin kirjan tehtävät, mutta pelin motivoivan tekijän takia into niiden 
laskemiseen on suurempi, mikä myös parantaa oppimistuloksia. Esimerkiksi 
matematiikan oppimistulosten kansallisessa arvioinnissa vuodelta 2007 havaittiin 
selvä ero myönteisten asenteiden ja oppimistulosten välillä, ja pelin motivoivan 
tekijän takia myös asenteen laskemista kohtaan oletetaan muuttuvan 
myönteisemmäksi (Niemi 2008, 79). Pelissä on myös vahvasti mukana sekä 
sanallinen että kuvallinen asian ymmärtämistä auttava elementti, joten myös näitä 
alueita tulee käsiteltyä mahdollisesti jopa enemmän kuin normaalissa opetuksessa. 
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      5. Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkimuksen toteutin toimintatutkimuksena opetuksellisella interventiolla. 
Tutkimuksen tuloksien selville saamiseksi käytin kvalitatiivista 
tutkimusmenetelmää, jossa havainnoin neljän hengen oppilasryhmää, joille suoritin 
myös alku- ja loppukokeen ennen ja jälkeen interventiota. Tutkimuksessa ei ollut 
täysin vastaavaa kontrolliryhmää, mutta tavallaan siinä roolissa oli koko muu 
luokka, joka opiskeli samaan aikaan vastaavat asiat normaalissa 
luokkahuoneopetuksessa opettajan johdolla. Tutkimusryhmä pelasi näiden tuntien 
aikana Ten Base –oppimispeliä käyden läpi vastaavat aiheet. Tutkimusjakson 
lopuksi myös haastattelin tutkimuksessa mukana olleet oppilaat lisätietojen 
keräämiseksi. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on olemassa olevan muutokselle 
alttiin sosiaalisen käytännön parantaminen (Metsämuuronen 2002, 192). Tässä 
tutkimuksessa tämä sosiaalinen käytäntö on matematiikan opetus ja erityisesti 
pelien käyttö osana opetusta. 

 

 

5.1.  Alku- ja lopputestin kehittäminen 

Tutkimuksen aluksi oli tärkeää saada selville oppilaiden lähtötaso. Koska en 
löytänyt tilanteeseen sopivaa lähtötasotestiä, kehitin sen itse. Näin pystyin myös 
keskittymään juuri niihin asioihin, joita halusin tutkimuksessa painottaa.  Halusin 
keskittyä erityisesti käsitteenymmärrykseen ja sanallisiin tehtäviin 
desimaaliluvuissa sekä kymmenjärjestelmässä. Koska oppikirjasarjojen aihetta 
sivuavat valmiit kokeet painottuvat liiaksi mekaanisiin tehtäviin, ei niistä ollut 
minulle hyötyä tässä tilanteessa. Tätä koetta sopivasti varioimalla sain suoritettua 
myös lopputestauksen.  

Alkukokeen ensimmäiseen versioon sain suurta apua Hannele Ikäheimolta, jonka 
kanssa kävimme myös kokeilemassa testiä Espoossa erään koulun kahdella 
luokalla. Ensimmäisen kokeilun jälkeen kokeessa ilmeni puutteita, ja  
tutkimusasetelman täsmennettyä muokkasin sitä vielä uudestaan. Tehtävät jaoin 
tasan kolmeen osioon: kymmenjärjestelmä, desimaaliluvut ja rahalaskut. Tämän 
lisäksi jokaisessa osiossa oli yhtä paljon tehtäviä joiden tarkoitus oli mitata kolmea 
eri asiaa: mekaanisia laskutoimituksia, sanallisia tehtäviä ja käsitteenymmärrystä 
mittaavia piirrostehtäviä. 

Kahden jälkimmäisen tehtävätyypin mukana oloa pidän erittäin merkittävänä, ja 
myös Lenni Haapasalo (Paasonen, Pehkonen, Leino 1993,86) varoittaa testaamasta 
matemaattisia taitoja vain mekaanisilla laskuilla. Myös Haapasalon MODEM-
tutkimuksessa käsitteenmuodostusprosessi on jaettu lähes vastaavasti verbaaliseen, 
kuvalliseen ja symboliseen merkitykseen. Haapasalon tutkimuksen mukaan juuri 
kuvalliset tehtävät mittasivat oppilaiden käsitteenymmärrystä parhaiten, ja 
mekaaniset tehtävät heikoiten (Haapasalo 1993, 21-29). 
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On myös otettava huomioon, että käytännössä koetilanne aina ohjaa myös opetusta 
(Putkonen 1993, 40; Ikäheimo 1990, 16). Siksi pyrin suunnittelemaan alku- ja 
loppukokeen vastaamaan sisällöltään ja oppimiskäsitykseltään mahdollisimman 
hyvin itse opetusta  ja sen tavoitteita. Katson pelkän mekaanisen harjoittelun ja 
laskutaitojen drillauksen ilman käsitteenymmärrystä johtavan lyhytaikaiseen ja 
pintapuoliseen oppimiseen, joka unohtuu nopeasti. Ten Base -pelin mukana oleva 
kymmenjärjestelmäalusta tukee osaltaan käsitteenhallinnan oppimista, jota 
vahvistin vielä demonstroimalla kymmenjärjestelmän toimintaa 
kymmenjärjestelmävälineillä ja niiden desimaalilukulaajennuksella ensimmäisen 
tunnin alussa (Opperi 2008).  Koetehtävistä osa oli suunniteltu vastaamaan suoraan 
pelissä esiintyviä tilanteita ja niihin liittyviä laskuja. Toinen osa tehtävistä mittaa 
kymmenjärjestelmän ja desimaalilukujen hallintaa myös muissa tilanteissa. 
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan käsitteenhallinnan ollessa tapahtuu 
siirtovaikutusta, jolloin oppilas kykenee soveltamaan oppimaansa tietoa erilaisiin 
tilanteisiin ja laskuihin. Kokeessa on mukana myös tehtäviä, joihin oppilaan on itse 
tuotettava ratkaisu piirtämällä. Itse tuotettavat ratkaisut antavat esimerkiksi 
monivalintatehtäviin verrattuna tarkemman kuvan oppilaan osaamisesta erityisesti 
korkeampia kognitiivisiä taitoja vaativissa tehtävissä. (Törnroos 2004, 59). 
Kuitenkin pyrin suunnittelemaan kokeen niin, että tehtäviin on olemassa 
yksiselitteiset vastaukset, jotka voidaan pisteyttää yksinkertaisesti ja luotettavasti.  

Alkutestin pisteistä tein excel-taulukon, johon merkitsin jokaisen oppilaan 
tehtäväkohtaiset pisteet. Tämän jälkeen pystyin helposti laskemaan osiokohtaiset 
pisteet jaoteltuina sekä aihealueen (kymmenjärjestelmä, desimaaliluvut, rahalaskut) 
että tehtävätyyppien (mekaaninen, sanallinen kuvallinen) mukaan. Tästä datasta 
löytyi kiinnostava ryhmä oppilaita, joiden tulokset poikkesivat muusta luokasta: 
yksi oppilas, jolla mekaaniset laskut olivat heikot; yksi jolla oli vaikeuksia 
sanallisissa; yksi kuvallisista tehtävistä heikot pisteet saanut ja yksi jonka koko 
pistemäärä oli koko kokeen alhaisin. Kolme ensimmäistä olivat sikäli 
mielenkiintoisia, että heidän yhteispistearvonsa oli luokan keskitasoa, mutta yksi 
tehtävätyyppi oli selvästi muita huonommin hallittu. Koeryhmässä oli kaksi poikaa 
ja kaksi tyttöä.  

 
Lopputestin tein muokkaamalla alkutestiä siten, että kaikki tehtävätyypit pysyivät 
samoina. Vaihdoin vain hiukan lukuja, yleensä hieman hankalammiksi, jotta 
kokeen erittelevyys säilyisi. Kuitenkin katsoin että kaikki matemaattisesti vaativat 
asiat, esimerkiksi desimaalipilkun paikka tai luvun nollien lukumäärä, säilyivät 
samana.  
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                   5.2. Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksen kenttätyövaihe suoritettiin erään helsinkiläisen koulun kuudennella 
luokalla. Koeryhmänä oli alkukokeen perusteella valittu neljän hengen 
oppilasryhmä, joista kaksi oli poikia ja kaksi tyttöjä. Heidän osaamisensa ja 
asenteensa matematiikkaa kohtaa olivat vaihtelevia. Tästä on kerrottu tarkemmin 
taulukossa 1. 
 

TAULUKKO1:  Alkukokeen tulokset 

oppilas  yhteensä mekaaniset 
laskut  

sanalliset laskut  kuvalliset 
tehtävät 

asenne 

Hertta keskitasoa hyvä heikohko hyvä positiivinen 
Mona heikohko erittäin 

heikko  
keskitasoa hyvä keskitasoa 

Tomi keskitasoa hyvä hyvä heikohko negatiivinen 
Juho erittäin 

heikko 
heikko heikko heikko negatiivinen 

   

 
Alkutestin perusteella jokaisella oppilaalla on siis oma heikkoutensa. Hertta oli 
hallinnut sanalliset tehtävät muita osioita heikommin, Mona mekaaniset laskut, 
Tomi kuvalliset tehtävät ja Juho oli heikko kaikilla osa-alueilla. Pitää kuitenkin 
muistaa, että kyseessä oli diagnosoiva alkutesti, ja aihetta ei oltu vielä käsitelty 
kuudennella luokalla vaan viimeksi noin vuosi sitten viidennellä, joten oppilailta ei 
voidakaan edellyttää asian täydellistä hallintaa. Koska kyseessä oli vain yksittäinen 
koe, ei sen antamiin tuloksiin voi luottaa täydellisesti, sillä päiväkohtainen suoritus 
ja sattumatekijät voivat vaikuttaa suuresti tulokseen. 

 
 Ten Base -peliin kuuluu sekä visuaalinen että sanallinen elementti, ja lisäksi 
laskimme tuntien aikana laskuja sekä päässä että allekkain paperilla. Täten jokaisen 
oppilaan ongelmakohtiin pitäisi tulla harjoitusta.  

 
Tutkimusryhmän tuntien aiheet olivat samat kuin muulla luokalla. Opettajan 
opetuksen ja kirjan tehtävien sijaan nämä aiheet tulivat vain käytyä pelin kautta. 
Pelin mukautuvuudesta todisti se, että kaikkien tuntien aiheet pystyttiin sovittamaan 
luontevasti pelitapahtumiin. Ensimmäisen tunnin aiheena oli desimaalilukujen 
yhteen-  ja vähennyslasku päässä, toisella tunnilla desimaalilukujen yhteen-  ja 
vähennyslasku allekkain, kolmannella tunnilla desimaaliluvun kertominen 
luonnollisella luvulla ja neljännellä tunnilla jatkettiin samasta aiheesta kertomalla 
desimaalilukuja kymmenen potensseilla, käytännössä kymmenellä ja sadalla.  

 



 
23(37) 

Tuntien rakenne oli suurin piirtein samanlainen. Tunnin aluksi kävimme läpi 
edellisen kerran läksytehtävät, ja tässä vaiheessa pystyin havainnoimaan oliko 
edellisen tunnin asia opittu. Tämän jälkeen siirryimme pelaamiseen, johon 
käytimme yleensä hieman yli puolet oppitunnista. Tarkoituksena oli koota aina 
tunnin lopussa oppilaiden pelitilanteet yhteiseen taulukkoon, mutta aikapulan 
vuoksi tämä jäi aina seuraavan tunnin alkuun.  Ensimmäinen tunti muodosti myös 
pienen poikkeuksen. Sen alussa kävimme läpi kymmenjärjestelmän periaatteita 
kymmenjärjestelmävälineiden avulla. Ajankäytöllisesti tämä ei kuitenkaan 
muuttanut tilannetta paljon, sillä tämä tapahtui läksyjentarkastuksen tilalla. Yleensä 
emme käyneet uutta asiaa läpi siten kuten oppitunneilla tavallisesti 
opettajajohtoisesti tehdään. Tähän oli kolme syytä. Ensinnä desimaaliluvut tulevat 
jo neljännellä luokalla, joten niitä on käsitelty jo aiemmin. Toisekseen luotin juuri 
siihen, että pelin alustalla toimiva rahan vaihtaminen auttaa oppilaita ymmärtämään 
kymmenjärjestelmän toimintaperiaatteita. Kolmanneksi näin pienessä ryhmässä on 
mahdollista tarkkailla oppilaita jatkuvasti, ja täten puuttua vaikeuksiin siinä 
vaiheessa kun jollakin oppilaalla ilmenee niitä jonkin osa-alueen suhteen.  
 

      5.3. Tuntien kuvailua 

Ensimmäinen oppitunti 

Tunnin aluksi kävimme peliin valmistavana harjoituksena lyhyesti läpi 
kymmenjärjestelmän periaatteita kymmenjärjestelmävälineiden ja niiden 
desimaalilukulaajennusten avulla. Ten Base –pelissä on mukana 
kymmenjärjestelmää noudattava pelialusta, joka auttaa oppilaita 
kymmenjärjestelmän periaatteiden hahmottamisessa. Katsoin tärkeäksi 
tutkimusjakson aluksi tarkistaa oppilaiden kymmenjärjestelmän hallinnan, ja käytin 
myös kymmenjärjestelmävälineiden kanssa vastaavaa alustaa. Kävimme läpi 
lukualueen sadasosista satoihin, sillä tällä alueella liikuimme myös pelatessa. 
Oppilaat olivat luokassa käyttäneet välineitä muistinsa mukaan kolmannella 
luokalla, joten ne olivat osalle tuttuja. Kuitenkaan he eivät olleet käyttäneet 
laajennusta desimaaliosiin eivätkä välttämättä edes kymmenjärjestelmäalustaa, joka 
on juuri paikkajärjestelmän periaatteiden omaksumisen kannalta tärkeä apuneuvo 
kymmenjärjestelmävälineitä käytettäessä. Erityisesti Monalla oli huomattavia 
vaikeuksia juuri keskeisessä asiassa, paikkajärjestelmässä. Tämä ilmeni esimerkiksi 
siten, että hänellä oli vaikeuksia sijoittaa kymmenes- ja sadasosia oikeille 
kohdilleen, ja erityisesti desimaalipilkun virheetön käyttö oli vaikeaa. 
Desimaalilukujen yhteenlasku allekkain ei häneltä onnistunut, mutta kyseessä on 
asia joka opiskellaan vasta tutkimussession toisella tunnilla, joten sen osaamista ei 
edellytetty vielä tässä vaiheessa. 

Tämän jälkeen aloimme pelata itse peliä. Tällä kerralla, kuten kaikilla muillakin, 
pelasimme siten että jokaisen kierroksen jälkeen oppilaat kirjasivat itselleen 
muistiin saamansa tai menettämänsä summan, ja lisäksi laskivat sen hetkisen 
rahamääränsä ja kirjasivat myös sen. Ensimmäisen tunnin rahamäärät olivat pieniä, 
ja muutokset olivat muutaman euron ja sentin luokkaa. Tästä syystä laskut olivat 
sen verran helppoja, että niiden mekaanisen osuuden pystyi suorittamaan 
päässälaskuna, kunhan vain oli sisäistänyt desimaalipilkun merkityksen ja käytön 
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laskualgoritmeissa. Hertta ja Tomi suoriutuivatkin tästä helposti, Monalla ja Juholla 
oli jonkin verran ongelmia. 

 
Oppilaiden laskustrategioissa ilmeni selviä eroja. Tomi laski laskut mieluiten 
päässälaskuna, joten hän suoriutui niistä nopeiten, mikä tosin välillä johti 
huolimattomuusvirheisiin. Myös Hertalle laskut olivat helppoja, mutta hän hänellä 
oli aluksi vaikeuksia lukea vastausta alustalta, ja hän turvautui mielellään 
osaamansa taktiikkaan, allekkain laskuun. Eniten ongelmia oli Juholla ja Monalla. 
Juhon kohdalla kymmenjärjestelmän hallinnassa oli puutteita. Vaikka hän ymmärsi 
periaatteessa järjestelmän toiminnan, sen käytännön soveltamisessa ilmeni vielä 
vaikeuksia. Monalla taas vaikeudet olivat vielä syvemmällä. Erityisesti hänen 
suoristustaan vaikeutti kertotaulun heikko osaaminen, joka oli niin hidasta ja 
epävarmaa, että se vaikeutti laskualgoritmien käyttöä. (Ks. esim. Sinnemäki 1998, 
130). Kuitenkin hän luki sujuvasti vastaukset pelialustalta, ja pystyi myös 
suorittamaan laskut alustaa käyttämällä heti kun oli muutaman laskutehtävän 
suoritettuaan ymmärtänyt alustan toimintaperiaatteen. Oppilaiden innostus 
pelaamiseen oli erittäin suuri, ja kaikki olisivat halunneet jatkaa yhden kierroksen 
vielä tunnin loputtuakin.  

 

Toinen oppitunti 

Tunnin aluksi kokosimme edellisen tunnin pelitulokset ja -tilanteet yhteiseen 
taulukkoon. Tällä oli kaksi tarkoitusta: ensinnä palauttaa oppilaiden muistiin viime 
tunnilla tapahtuneet asiat ja toisaalta lisätä motivaatiota kun omat tulokset kootaan 
kaikkien nähtäväksi eivätkä ne jää vain omalle paperille. Tämän jälkeen laskimme 
muutaman sanallisen laskun, jotka olin kehittänyt viime tunnin pelitapahtumista. 
Tunnin alussa myös tarkastimme läksyt. Ongelmaksi muodostui se, että Hertta oli 
unohtanut kirjan kotiin ja Monalla oli tehtävät kokonaan tekemättä. Tosin tunnin 
jälkeen luokan opettaja sanoi tämän olevan yleistä muutaman tutkimusryhmän 
oppilaalla, joten sikäli unohdukset vastasivat normaalitilannetta. Tutkimuksen 
kannalta tämä vain sikäli vaikeutti asiaa, että läksyjen osaamisen tarkkailu oli osa 
oppilaiden edistymisen seuraamista. 

 

Itse pelissä tilanne jatkui ensimmäisen tunnin kaltaisena. Juholla ja Monalla oli 
edelleen ongelmia, vaikka he välillä saivatkin laskettua laskut oikein. Kuitenkin 
esimerkiksi Hertta oli sisäistänyt laskualustan käytön, vaikka hänelle edelleen oli 
luontevinta käyttää allekkain laskua. Kaikkien kiinnostus pelaamiseen oli edelleen 
suurta, ja sitä mahdollisesti lisäsi se seikka, että ensimmäisen pelinkerran jälkeisen 
johtajan Tomin onni oli kääntynyt, ja hän oli tippunut viimeiseksi. 
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Kolmas oppitunti 
 
Myös tämän tunnin alussa kokosimme viime kerran tulokset ja tarkastimme läksyt, 
ja tällä kertaa ne olivat Tomilla tekemättä. Teimme yhteisesti muutaman 
läksytehtävän taululla, ja myös Mona osasi laskea laskut, kun häntä hieman 
autettiin vaikeimmissa paikoissa. Tutkimusryhmästä eniten suoritustaan oli 
parantanut Juho. Hänellä toistui kuitenkin yksi ongelma, hän sijoitti usein 
kymmenesosat sadasosien paikalle, esimerkiksi luku 10,7 muuttui muotoon 10,07  

 
Tämän tunnin aiheena oli desimaalilukujen kertolasku. Tunnin aluksi 
kaksinkertaistimme kaikkien oppilaiden rahamäärän, mikä toimi samalla 
diagnosoivana testinä oppilaiden osaamisesta. Kaikki osasivat suorittaa tämän 
laskun joten en alkanut opettaa asiaa tarkemmin esimerkiksi pelialustaa käyttäen 
vaan siirryimme suoraan pelaamiseen. Tunnin aiheen mukaisesti ensin kaksin- ja 
lopussa kolminkertaistimme kaikki pelissä eteen tulleet summat, ja oppilaiden 
tehtävänä oli suorittaa nämä laskut ja lisätä saatu tulo omaan rahamääräänsä. Tämä 
aihe tuntui olevan koko tutkimusryhmälle helppo. Edelleen tarvittiin myös 
edellisten tuntien osaamista summien yhteen- vähennyslaskuissa, ja erityisesti Tomi 
tuntui parantaneen osaamistaan tässä aiheessa aiempiin tunteihin verrattuna. 

 
Monan kohdalla huomasin erityisen selvästi pelin motivoivan tekijän vaikutuksen. 
Hän oli tehnyt läksynsä mutta jättänyt tehtävien lausekkeet kirjoittamatta vaikka 
niin oli ohjeissa käsketty tehdä. Kuitenkin tunnin lopuksi hän jäi laskemaan aivan 
vastaavia mekaanisia laskuja niiden liittyessä peliin, vaikka hän tämän takia hieman 
myöhästyi ruokatunnilta. 

 

Neljäs oppitunti 
 
Neljäs tunti eteni suurin piirtein edellisten tapaan. Oppilaiden laskustrategiat olivat 
selvästi niin vakiintuneet, että he luottivat eniten itselleen mieluisampaan tyyliin. 
Erona viime tuntiin oli se, että nyt kävimme uuden asian läpi ennen varsinaista 
pelaamista pelialustaa apuna käyttäen. Aiheena oli kymmenillä ja sadoilla 
kertominen ja jakaminen, joka on teknisesti hyvin helppo asia, mikäli sen 
periaatteen on ymmärtänyt. Pelkkä pilkun paikan siirtäminen riittää oikean 
vastaukseen saamiseksi. Kuitenkin jotta tähän vaiheeseen päästään, on tärkeää 
ymmärtää laskutoimitusten toimintaperiaatteet hyvin. Pelkkä pilkun siirtely ilman 
kymmenjärjestelmän ymmärrystä johtaa useiden erilaisten virheiden syntymiseen 
(Ikäheimo 2002, 118). Ryhmän toimintaa vaikeutti se, että asian ennestään osannut 
Tomi ei malttanut mieltänsä asiaa opetettaessa eikä myöskään innostunut hänelle 
tarjotusta eriyttävästä tehtävästä, vaan hälisi asiaa opetettaessa. Kuitenkin erityisesti 
Mona tarvitsi asian opettelua. Tässä vaiheessa oli kuitenkin myös erityisen 
hyödyllistä keskustelua oppilaiden välillä laskujen suorittamisesta ja erilaisista 
laskustrategioista, mikä on yksi pääasia esimerkiksi Ruokamon siteeraamassa 
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Johanssenin mielekkään oppimisen teoriassa (Ruokamo 2000, 42). Myös Mona sai 
sen verran kiinni aiheesta, että pääsimme pelaamaan.  

Tämän pelikerran suoritimme siten, että pelasimme ensin suurimmalla 
sopimuslaatalla, mutta kaikki saadut summat jaettiin sadalla. Tämän jälkeen 
vaihdoimme pienempään laattaan, mutta kaikki summat kerrottiin sadalla. Näin 
myös tämä aihe liittyi luontevasti peliin.  

 
Itse pelaamisen aikana näkyi ensimmäistä kertaa jonkinlaista kyllästymistä peliin, 
erityisesti Juhon kohdalla. Toisaalta tämä on sikäli luonnollista, että pelaamiseen 
käytettiin jo neljäs matematiikan tunti peräkkäin. Hän itse antoi myös kaksi syytä 
kyllästymiseen: ensinnä pelissä ei omilla teoilla voi vaikuttaa menestymiseensä eli 
sattuma määrää täydellisesti lopputuloksen. Tyttöjä tämä ei haitannut, joten 
havainnot sopivat näkemyksiin sukupuolten välisistä eroista: pojat ovat 
kilpailuhenkisempiä ja siksi lopputulokseen vaikuttaminen on heille tärkeämpää 
(Hannula & al. 2004, 183). Toisaalta Juho oli niin kiinnostunut tuloksesta, että jäi 
tunnin jälkeen kääntämään pakassa seuraavaksi tulevia kortteja, ja laskemaan 
kuinka pelissä olisi käynyt, jos olisimme pelanneet vielä yhden kierroksen. 
Toisekseen Tomi oli huolissaan oppimisestaan, ja epäili oppivansa tavallisessa 
opetuksessa paremmin. Tähän muut oppilaat vastasivat oppivansa pelaamalla joko 
yhtä hyvin tai paremmin kuin luokassa.  

 

 

    6. Tulokset 

Tämän tutkielman tutkimusten raportointi sisältää kaksi osaa. Tutkimusryhmän 
oppilaat tekivät saman alku- ja loppukokeen muun luokan kanssa, joten näitä 
tuloksia voidaan vartailla ja suhtauttaa koeryhmän osaaminen muun luokan 
tuloksiin. Toisaalta pitää muistaa, että koska kyseessä on kvalitatiivinen 
tutkimusmenetelmä, ei koetulosten antamilla määrällisillä tuloksilla ole niin suurta 
merkitystä. Kuitenkin ne antavat jonkinlaista osviittaa oppilaiden osaamisesta. 
Raportoinnin toinen - ja tärkeämpi - osa koostuu jatkuvasta observoinnista 
pelitilanteissa sekä tutkimussession jälkeisestä haastattelutilanteesta, jossa oppilaat 
kertovat kokemuksistaan. 

 

Taulukossa 3 on koottu lyhyesti oppilaiden tulokset alku- ja loppukokeessa. 
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TAULUKKO 3: Alku- ja loppukokeen tulokset 

 Hertta Mona Tomi Juho Koehenkilöiden 
keskiarvo 

Luokan 
keskiarvo 

Alkukoe       
Mekaaniset 
laskut 

11 3 11 3 7,5 9 

Sanalliset 
laskut 

9 9 11 7 9 10,7 

Kuvalliset 
laskut 

10 11 7 4 8 10,1 

Yhteensä 30 23 29 14 24 29,7 
       

Loppukoe       
Mekaaniset 
laskut 

11 4 10 9 8,25 9,6 

Sanalliset 
laskut 

10 8 11 8 9,25 10,3 

Kuvalliset 
laskut 

12 8 9 9 9,5 10,4 

Yhteensä 33 20 30 26 27,25 30,4 
 

 

 Luokassa oli koehenkilöiden lisäksi 19 muuta oppilasta, jotka tekivät molemmat 
kokeet. Koehenkilöiden pisteet nousivat selvästi enemmän kuin luokan keskiarvo, 
mutta tämä johtui erityisesti Juhon suuresta parannuksesta. On mahdollista, että 
Juhon alkukoe meni tasoon nähden huonosti, sillä luokan opettaja ei maininnut 
häntä etukäteen luokan heikoimpien joukkoon, vaikka hän sai selvästi heikoimmat 
pisteet. Toisaalta myös observointi tukee hänen kehitystään. Juuri hän 
tutkimusryhmästä paransi eniten tuntityöskentelyään. Hänelle erityisen tyypillisiä 
olivat virheet, joissa hän sijoitti kymmenesosat sadasosien paikalle. Tuntien aikana 
hän joutui kiinnittämään erityisestä huomiota tämänkaltaisiin tilanteisiin, sillä niitä 
tulee jatkuvasti pelissä. Loppukokeessa hänen desimaalilaskuja koskevan osionsa 
olikin noussut alkukokeen kuudesta yhdeksään, ja erityisesti tämä parannus oli 
tapahtunut mekaanisissa laskuissa. Toisaalta hän oli koko tutkimusjakson ajan 
erittäin motivoitunut tekemään töitä menestymisen eteen. Juhon suurta parannusta 
lukuun ottamatta koehenkiöiden pisteet eivät muuttuneet suuresti. Pienoinen 
pettymys oli Monan tulos ja erityisesti se, että hänen mekaaniset laskunsa menivät 
käytännössä yhtä huonosti alku- ja loppukokeessa. Koejakson aikana hän kuitenkin  
suoritti useita vastaavia laskuja ja oli pelitilanteessa selvästi motivoitunut 
laskemaan.  
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Alkutestissä jokaisella oppilaalla oli löytynyt yksi muita heikompi osa-alue, jonka 
perusteella heidät oli valittu tutkimusryhmään. Näiden osa-alueiden kehittymisen 
tutkiminen oli yksi tämän tutkimuksen pääkysymyksiä. Tulokset olivat varsin 
samankaltaisia kaikilla koehenkilöillä. He paransivat loppukokeessa hieman 
heikkoa osa-aluettansa, mutta se oli silti heidän heikoin alueensa muuhun 
osaamiseen verrattuna. Tuntien aikana tapahtunut observointi vahvisti tätä 
näkemystä. Erityisen selvästi tämä näkyi Monan heikoissa mekaanisten laskujen 
osaamisessa. Yhtenä syyhyn tähän oli hänen puutteensa peruslaskutoimituksissa, 
jopa kertotaulun hallinnassa. Hän myös turvautui mieluummin muihin strategioihin 
kuin päässä- tai allekkain laskemiseen vastauksen selville saamiseksi, esimerkiksi 
tarkisti tuloksen suoraan laskualustalta. Vastakohta hänen laskustrategioilleen oli 
selvästi Tomilla, joka taas viimeiseen asti vältteli alustan käyttöä ja pyrki 
laskemaan laskut joko päässä tai tarvittaessa paperilla. Täten voidaan sanoa että peli 
antoi mahdollisuuden laskea erilaisilla tavoilla ja  kehitti erilaisia matemaattisia 
hahmotus- ja laskutapoja. Kuitenkin näin lyhyen jakson aikana ei tapahtunut 
pysyvää muutosta, vaan jokaisen oppilaan vahvin osa-alue pysyi vahvimpana ja 
myös yleisimmin käytetyimpänä.  

 
Toinen tutkimusongelma käsitteli oppilaiden asennetta matematiikkaa kohtaan peliä 
pelatessa verrattuna tavallisiin matematiikan tunteihin. Alkukokeen yhteydessä 
kysyttiin myös tätä asiaa lyhyesti. Asennekyselyn tulokset koehenkilöiden ja luokan 
keskiarvon osalta ovat liitteessä 7. Koehenkilöiden asennekyselyn vastausten 
keskiarvo on 18,75, mikä on hyvin lähellä muun luokan keskiarvoa 18,28. 
(Keskihajonta 3,81). Kuitenkin koeryhmän sisällä on hyvin suurta vaihtelua. Hertan 
asenne on koko luokan toiseksi positiivisin, kun taas Tomin toiseksi negatiivisin. 
Näin ollen tutkimusryhmä on erittäin heterogeeninen asenteensa suhteen, mikä on 
tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen tilanne pelin toimivuuden kannalta. Itse 
pelaamiseen tämä ei vaikuttanut ainakaan mitenkään negatiivisesti. 
 
Kaikki oppilaat olivat pelaamisesta kiinnostuneita, joten tunnit sujuivat 
vauhdikkaasti. Jonkin verran eroja näkyi pelaamiseen liittyvässä laskemisessa, ja 
nämä havainnot vastasivat alkukyselyn tuloksia. Hertta teki laskuja selvästi 
mielellään ja huolellisesti, kun taas erityisesti poikia joutui välillä patistamaan 
niiden kanssa. Kuitenkin kaikki oppilaat tekivät tarvittaessa kaikki laskut. 
Viimeistään siinä vaiheessa kun piti tarkistaa täsmäävätkö saadut tulokset 
pelitilanteen kanssa, he ryhtyivät asiaan myös huolellisesti ja tarmokkaasti. 
Loppuhaastattelussa kaikki oppilaat totesivat pelaamisen olleen mukavaa vaihtelua 
matematiikan tunteihin, vain Juho esitti pientä kritiikkiä sitä kohtaan. Tähän hän 
mainitsi kaksi tekijää. Ensinnä pelistä puuttui oman vaikuttamisen mahdollisuus 
lopputulokseen ja toisekseen pelikertojen tiivis määrä, sillä pelasimme peliä yhden 
viikon aikana kaikilla matematiikan tunneilla. 

 
Koska tutkimuksen pääteoriana on Galperinin vaiheittainen oppimisteoria, pyrin 
tarkastelemaan tuloksia myös sen valossa. Tätä vaikeuttaa kuitenkin tutkimuksen 
lyhyt kesto; näin lyhyessä ajassa on vaikea nähdä varmasti oppilaiden kehittymistä 
ja oppimista. Koska oppilaat olivat käsiteelleet desimaalilukuja jo aiemmilla 
luokilla, he olivat jo tutkimusjakson alussa selvästi Galperinin teorian eri tasoilla. 
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Tomi liikkui useimmissa asioissa jo viimeisellä - sisäistyneellä - vaiheella. 
Erityisesti Mona sen sijaan oli selkeästi vasta toisessa vaiheella, ja hän käytti 
tutkimusryhmästä eniten pelissä olevaa alustaa konkreettisena apuvälineenä. Hän 
myös laskiessaan puhui jatkuvasti ääneen muiden yleensä toimiessaan hiljaa 
itsekseen. Pelatessamme yleisimmin käytetty laskutoimitus oli yhteen- ja 
vähennyslasku allekkain ja päässä. Juuri näissä laskutoimituksissa hänen 
suorituksensa muuttui jakson aikana sujuvammaksi, ja tällöin myös ulkoisen 
puheen määrä väheni. Hänelle oli kuitenkin niin suuria puutteita esimerkiksi 
kertotaulun hallinnassa, että vaikeiden kertolaskujen tullessa eteen hän mietti niitä 
itsekseen ja myös kyseli muilta oppilailta oikeaa vastausta. Hertta ja Tomi 
vaikuttivat olevan jossain kolmannen ja neljännen vaiheen välimaastossa, Hertta 
joissain asioissa jo viidennessä aiheessa. Hänen toimintansa oli kuitenkin 
hyvästäkin osaamisesta huolimatta käytännössä aina hidasta, ja yhtenä selityksenä 
voi olla tarve verbalisoida asioita itselleen. 

 

     7. Pohdinta 

Valitsin Ten Base -pelin tutkimukseni aiheeksi sillä peliin tutustuessani löysin siitä 
monia hyviä puolia. Ensinnä minua viehätti se  että peli pureutui 
koulumatematiikassa niinkin keskeiseen asiaan kuin kymmenjärjestelmään. Monet 
pelit vaativat ja kehittävät jotain matematiikan tai ongelmanratkaisun osa-aluetta, 
mutta usein on vaikea määritellä tarkemmin mitä. Tällöin tiukasti 
opetussuunnitelman ja oppimistavoitteiden kannalta katsottuna pelaaminen jää 
helposti puuhastelun tasolle. Ten Base -pelissä tulee kuitenkin jatkuvasti vastaan 
laskuja, jotka vastaavat oppikirjoissa olevia tehtäviä mekaaniselta olemukseltaan. 
Toisekseen Ten Base -pelissä minua viehätti sen mukautuvuus eri ikäisille ja 
tasoisille oppilaille sekä sovellettavuus moniin eri aihealueisiin. Sen avulla voidaan 
opiskella kymmenjärjestelmän alkeiden lisäksi esimerkiksi laskemista päässä tai 
allekkain, prosenttilaskuja tai kuten tässä tutkimuksessa – desimaalilukuja. 

 
Yhdyn Pehkosen näkemykseen siitä, että matematiikan tunneilla voitaisiin käyttää 
huomattavasti nykyistä runsaammin oppimispelejä osana opetusta. (Pehkonen & 
Pehkonen 1993, 5). Pelit tuovat vaihtelua koulun rutiineihin, ja lisäksi niiden 
kilpailullinen elementti motivoi oppilaita tekemään parhaansa. Kuitenkin on tärkeä 
pitää huolta siitä, että voittamisen tavoittelu ei ohita muita tarpeita, vaan että 
peleissä on mukana vahva pedagoginen askpekti. Tärkeätä on muun muassa 
kaikkien pelaajien mahdollisuus osallistua peliin ja saada onnistumisen kokemuksia. 
Ten Base -pelissä nämä ominaisuudet ovat aina mukana, sillä kukaan ei putoa pois 
pelistä ja muutenkin kaikkien pelatessa vuorollaan kaikki pääsevät osallistumaan 
yhtälaisesti. Peleihin liittyvän vahvan tunnelatauksen takia ne voivat kääntyä 
kuitenkin myös itseään vastaan, mikäli pelaajat alkavat kokea pelaamisen 
negatiivisena. Pelin suunnittelun lisäksi tämän huomioiminen vaatii myös 
opettajalta pedagogista osaamista ja tilanteen huomiointia. Pelkkä pelien 
käyttäminen opetuksessa ei päästä opettajaa pedagogisesta vastuusta, vaan myös 
niiden täysipainoinen hyödyntäminen vaatii pelin ja oppilaiden tuntemusta jotta 
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pelaamisesta opittaisiin mahdollisimman paljon. Erityisen hyvin tämä edellä 
mainittu pitää paikkansa Ten Base -tyyppisen pelin kanssa, jota voidaan soveltaa 
monien eri asioiden opetteluun. 

 
Tämän tutkimuksen toteutin neljän oppilaan pienryhmässä, mutta samalla pohdin 
miten Ten Base -peli voisi toimia erilaisissa tilanteissa. Ehkä luontevin sovellus on 
tukiopetus tai muu pienryhmätoiminta, mutta mielestäni peliä on mahdollista 
käyttää myös normaalissa opetuksessa koko luokan ollessa paikalla. Tämä tosin 
vaatii opettajalta selkeää ohjeistusta ja luokalta sen verran itseohjautuvuutta, että 
pelaaminen ei mene pelkäksi häsläämiseksi. Erityisesti pienien oppilaiden kanssa 
koko luokan yhtäaikainen pelaaminen vaatii opettajalta jo huomattavasti 
organisointikykyä. 

 
Tässä tutkimuksessa oppilaat lähinnä kertasivat aiemminlta vuosilta tuttua asiaa, 
mutta mukana oli myös uusia sisältöjä kuten luonnollisella luvulla kertominen ja 
jakaminen. En erityisesti tutkinut soveltuuko tämä peli paremmin uuden opetteluun 
vai jo läpikäydyn kertaukseen, joten aivan tarkasti en voi tähän kysymykseen 
vastata. Kuitenkin tämän perusteella suosittelisin Ten Base -peliä erityisesti jo 
käydyn asian harjoitteluun iänikuisten kertaustehtävien sijaan, mutta sen käyttö on 
myös mahdollista uuden asian opettelussa, erityisesti orientoivana oppimateriaalina. 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole helposti määriteltävissä samanlaisia kuin 
luotettavuuskriteereitä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. On käyty jopa 
keskustelua siitä, voidaanko kasvatustieteissä saada aikaan luotettavia 
tutkimustuloksia, ja kuinka niiden pätevyyttä voidaan tarkastella. Kuitenkaan ei 
voida sortua äärimmäiseen relativismiin, ja vähintä mitä voidaan vaatia on hyviä 
perusteluja tehdyille valinnoille ja johtopäätöksille. 

 

Tämän tutkimuksen aikana minulle heräsi monia epäilyksiä tulosten 
luotettavuudesta. Ensinnä peli oli minulle entuudestaan tuntematon, enkä ollut 
käyttänyt sitä itse työssäni ennen tutkimusjaksoa. Huolellinenkaan peliin 
tutustuminen ei voi korvata täysin kokemuksen tuomaa osaamista, joten olisin 
saattanut tehdä jotkut asiat eri tavalla mikäli olisin tuntenut pelin entuudestaan. 
Monilla pienillä muutoksilla pelitilanteen voi saada hyvin erilaiseksi, ja näin ollen 
myös tulokset muuttuvat merkittävästi. Toisekseen oppilaat olivat minulle 
entuudestaan tuntemattomia. Toisaalta tämän voidaan katsoa antavan etua tutkijan 
puolueettomuuden kannalta, mutta toisaalta taas oppilaantuntemuksen kannalta 
asiantila on heikompi. Erityisesti tuloksekkaan observoinnin kannalta oppilaiden 
normaalin luokkahuonekäyttäytymisen ja osaamisen tunteminen antaisi eväitä 
arvioida vastaavia asioita pelitilanteessa. Myös pelitilanteiden suunnittelussa  
oppilaantuntemuksesta voi olla tutkijalle apua, kun hän tietää jokaisen oppilaan 
aikaisemmat kyvyt ja voi arvioida mikä heidät saa motivoitumaan työskentelyyn.  
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Ennen varsinaista tutkimusta esitestasin alkukoetta kahdessa luokassa. Koe 
muuttuikin ensimmäisestä versiosta huomattavasti, ja suurimpana muutoksena 
syntyi koetehtävien jaottelu mittaamaan erikseen mekaanisia, sanallisia ja kuvallisia 
tehtäviä. Tämän jälkeen en kuitenkaan suorittanut sen enempää testausta, joten en 
voi olla varma tekemäni jaottelun toimivuudesta enkä siitä, mittaavatko eri alku- ja 
loppukokeen osiot varmasti aiottuja asioita.  
 
En myöskään pysty antamaan kattavaa vastausta siihen, mikä mahdollisesti on 
vaikuttava tekijä oppimisprosessin ja -tulosten muutoksissa. Onko kyseessä 
pelaaminen itsessään vai joku tietty pedagoginen seikka juuri tämän pelin 
ominaisuuksissa? Tämän asian tutkiminen vaatisi erilaista tutkimusasetelmaa, jossa 
vakioitaisiin jompikumpi näistä muuttujista, ja mahdollisesti myös täysin erilaista 
tutkimusotetta.  
 
Asioita mutkisti vielä kaksoisroolini tutkijana ja opettajana. Samaan aikaan kahden 
tehtävän suorittaminen oli haastavaa, ja observoinnin tarkkuus kärsi tästä varmasti. 
Toisaalta myös tässä asiassa on toinen puolensa: toimiessaan itse opettajana,  tutkija 
voi tehdä juuri niitä asioita jotka tutkimuksen kannalta tuntuvat tärkeimmiltä. 

 
Vaikka tutkimus toteutettiin pienryhmässä, niin samalla minulla oli mielessä kuinka 
vastaava jakso voitaisiin toteuttaa koko luokan kanssa. Tähän kysymykseen en 
kuitenkaan saanut minkäänlaista vastausta, vaan se vaatisi kokonaan toisenlaista 
tutkimustilannetta. Laajempi tutkimus voisi tuottaa luotettavia tuloksia tämän 
tutkimuksen aiheena olleesta pelistä ja ylipäänsä pelien käytöstä matematiikan 
tunneilla. 
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              Liite 1: Kymmenjärjestelmävälineet 
 

 

 Luku 1372,354 esitettynä kymmenjärjestelmävälineillä ja alustalla 

 

 

Luku 2,354 esitetty kymmenjärjestelmävälineiden ja desimaaliosien ja alustan avulla 

 



 
35(37) 

    Liite 2: Ten Base –peli  

 

Luku 35,53 esitettynä Ten Base- pelin pelialustalla 

 

 

Ten Base –pelin pelikortteja 
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     Liite 2 (jatkoa) 

Ten Base -peli 

 

Ten Base –pelin sopimuslaattoja ja kuvakortteja.  

Ylempi kortti ja laatta tuottavat luvun 430,2 €, alempi –2,6 €. 
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Liite 3: Alkutesti 
10-järjestelmän ja desimaalilukujen hallinnan kartoitus 
 

 
 

Liite 4: Lopputesti 
10-järjestelmän ja desimaalilukujen hallinnan kartoitus 
 
 

 

Liite 5: Alkutestin tulokset 
 
 
Liite 6: Lopputestin tulokset 
 

 

Liitteet 3 – 6 saatavissa:  

* sähköisesti:  opperi@opperi.fi 

* paperiversiona Helsingin yliopiston Opettajajainkoulutuslaitokselta. 

 


