
Tarinoilla ja toiminnalla 
syvälle matikan maailmaan

SARI ARFFMAN, teksti ja kuvat

Välineitä käytetään apuna esimerkiksi 
kymmenten ja ykkösten hahmottami-
sessa. Jesse Huusko ja Luka Heik-
kilä matikan tehtävien kimpussa.
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Tanja Manner-Raappana ja Nina 
Ågren ovat opettaneet matikkaa tarinal-
lisella ja toiminnallisella menetelmällä jo 
kolme vuotta.

Tänä syksynä Opetushallitus julkaisi 
parivaljakon kehittämään menetelmään 
pohjautuvan alkuopetuksen Matsku-
kirjasarjan. Kirjoissa seikkailevat kym-
meniä havainnollistava Kauko, ykkösiä 
edustava Ylermi sekä Sanelma ja Touho 
– sataset ja tuhannet.

– Hahmojen kautta lapsi voi eläytyä 
matematiikan maailmaan ja oppii käyt-
tämään kymmenjärjestelmää, Ågren ja 
Manner-Raappana luonnehtivat.

Heidän mukaansa oppilaat tykkäävät 
hahmoista kovasti ja ovat pettyneitä, jos 
joillakin tunneilla Ylermi ja Kauko eivät 
ole mukana.

Toiminnallisuus tärkeää

Kiiminkijoen koululla hahmot ovat siirty-
neet kirjan sivuilta elävään elämään, kun 
Ågren ja Manner-Raappana ovat heit-
täytyneet niiden nahkoihin. Sanelman 
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ja Touhon rooleissa piipahtaa toisinaan 
vierailevia tähtiä, kuten koulunkäynnin 
ohjaaja ja vahtimestari.

Naiset kuitenkin muistuttavat, ettei 
menetelmän käyttäminen edellytä näyt-
telemistä, ellei se ole luontevaa. Eivät-
kä matikan tunnit ole suinkaan pelkkää 
näytelmää: se on johdanto oppitunnin 
matemaattiseen teemaan.

Tarinallisuuden ohella yhtä tärkeitä 
teemoja ovat toiminnallisuus, välineillä 
tekeminen ja itseohjautuvuus.

– Yksi kolmasosa oppitunnista menee 
keskusteluun ja välineiden hyödyntämi-
seen, yksi kolmasosa työskennellään 
kirjan parissa ja viimeinen kolmasosa 
on matemaattisia pelejä ja leikkejä. Kir-
jan täyttäminen ei ole tärkein asia, Nina 
Ågren tähdentää.

Lukumäärä edellä

Oppitunnilla matematiikkaa lähestytään 
lukumäärän kautta. Ågren ja Manner-
Raappana työskentelevät työparina 
1.–2. -luokilla, ja heillä on yhteiset ope-

tustuokiot molemmille ikäryhmille. Kym-
menjärjestelmästä löytyi yhteinen tekijä 
molempien luokkien matematiikan ope-
tukseen.

– Välineistä tehdään yhdistelmä, joka 
kuvaa lukumäärää. Kun perinteinen 
tapa on puhua lukumäärän osista, esi-
merkiksi kakkosesta ja kolmosesta, me 
lähdemme kokonaislukumäärästä, jota 
lähdetään purkamaan osiin, selittävät 
Ågren ja Manner-Raappana.

– Ensimmäiset kolme viikkoa tutki-
taan, mistä lukumäärät rakentuvat, eikä 
opetella vielä yhteen- tai vähennyslas-
kua.

Välineet konkretisoivat

Ågren ja Manner-Raappana näkevät vä-
lineiden hyödyntämisessä monia etuja. 
Se tukee oppimista alkuopetusikäisillä 
lapsilla, jotka elävät vahvasti konkreet-
tista kehitysvaihetta.

– On lapsia, jotka eivät hoksaa ma-
tematiikan symboliikkaa. Kun on käy-
tössä konkreettiset välineet, he pysyvät 

Tanja Manner-Raappana ja Nina Ågren vetävät huopaiset hiippalakit päähänsä ja 

muuntautuvat Kaukoksi ja Ylermiksi. Ihan heti ei arvaisi, että alkamassa on 

matematiikan tunti Kiiminkijoen koululla. 

Korva tarkkana kuuntelevia eka- ja tokaluokkalaisia hiippalakit eivät hämmästytä.

Tanja Manner-Raappanan ja Nina Ågrenin 
opettama matematiikan tunti alkaa usein 
pienellä näytelmätuokiolla, joka johdattaa 
oppilaat käsiteltävään matemaattiseen 
teemaan.
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paremmin mukana, Tanja Manner-Raap-
pana kertoo.

Materiaalissa on kiinnitetty huomiota 
myös siihen, ettei äidinkielen osaamisen 
tasosta tai lukutaidosta tulisi este mate-
matiikan opiskelulle. Alkuvaiheen oppi-
kirjoissa on vähän tekstiä ja paljon kuvia.

Opettajat ovat myös havainneet, että 
menetelmä tukee oppilaiden itsetuntoa, 
sillä kenellekään ei tule sellaista tunnet-
ta, ettei osaisi. 

– Kaikki oppilaat ottavat välineet 
pulpetilleen, eivät vain he, jotka tarvit-
sevat tukea, Nina Ågren huomauttaa.

Välineiden avulla opettaja voi ohjata 
oppilaan ajattelua ja oppilaan on helppo 

Muutamia vuosia sitten Tanja Manner-Raap-

pana ja Nina Ågren törmäsivät työparina 

työskennellessään siihen, että matematiik-

kaa oli vaikea opettaa yhdessä eka- ja to-

kaluokkalaisille.

He olivat jo aiemmin luoneet yhteisiä ma-

teriaaleja äidinkieleen, mutta matikan op-

pikirjoista oli hankala poimia vuosiluokkiin 

sitomatonta oppisisältöä.

– Se oli tosi työlästä, koska joka tunnilla 

piti miettiä, mistä kootaan materiaali yhtei-

sille opetustuokioille, Kiiminkijoen koululla 

Oulussa opettava kaksikko muistelee.

Siksi he kehittivät opetukseensa omakus-

tanteiset oppikirjat. Kollegojen kiinnostuk-

sen innostamana he ryhtyivät etsimään kus-

tantajaa virallista opetusmateriaalia varten.

Kaksikko on oikein tyytyväinen Matsku-

kirjasarjaan. 

– Tuli ihan sellainen olo, että vau, kun 

kirjan aukaisi ensimmäisen kerran, Manner-

Raappana hymyilee.

– Kirjalla on mukava vetää oppitunteja.

Ågren ja Manner-Raappana ovat ryhty-

neet pitämään opetusmenetelmästä kou-

lutuksia Oulun kaupungin alueella. Tällä 

hetkellä työn alla on lisäksi opettajan verk-

komateriaali.

Lisäksi saavutettavan kirjallisuuden asi-

antuntijakeskus Celia kääntää materiaalin 

pistekirjoitukselle.

Välineiden kanssa työskentely antaa oppilaille 
mahdollisuuden liikkua oppitunnin aikana.

Pelit ovat osa toiminnallista matematiikan opetusta. Luukas Hekkala ja Aada Närhi pelaamassa. 

Välineitä saa käyttää oppituntien ulkopuolella leikkeihin ja rakenteluun.

selittää, millä tavalla hän ratkaisi anne-
tun tehtävän.

Keskustelu sallittua

Matikan tunneilla saa olla ääntä, sillä 
oppilaat työskentelevät alkuvaiheen 
itsenäisen työskentelyn jälkeen myös 
rinnakkain ja pareittain. Yhtenä oppimis-
tavoitteena on, että oppilaat osaavat se-
littää muille, miten he osasivat ratkaista 
tehtävän ja myös opettaa toisiaan.

– Ideana on, että tehtävämuodot tois-
tuvat monta tuntia samoina, jotta vähi-
tellen ohjeisiin ei tarvitse opettajan oh-
jausta, Nina Ågren kertoo.

Työparityöskentely  
herätti materiaalitarpeen
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