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Tavoitteet

• Lisätä tietoisuutta varhaisten matemaattisten 
taitojen merkityksestä lapsen kehitykselle ja 
myöhemmälle oppimiselle

• Tuoda varhais- ja alkukasvatukseen 
tutkimusperustaista matematiikan pedagogiikkaa

• Tuottaa ja jakaa opettajankoulutukseen 
soveltuvia oppimateriaaleja



Miksi?

• Varhaiset matemaattiset taidot tärkeämmässä roolissa 
lapsen ajattelun kehityksen kannalta kuin aikaisemmin 
luultiin. (Duncan ym., 2008)
– Ennustavat lukivalmiuksia paremmin ja pidempään 

akateemista osaamista, työllistymistä
– Matemaattiset leikit ja harjoitukset kehittävät lasten 

taitoja monipuolisesti (Clements & Sarama, 2014)

• Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaaminen ja 
asenteet varhaisia matemaattisia taitoja koskien ovat 
varsin heikot (Björklund, 2012)

• Yliopistojen varhais- ja alkukasvatuksen 
opettajankoulutuksissa hälyttävän pieni osa 
matemaattisiin taitoihin keskittyvää,
– Miten on sosionomi-, lastenhoitaja-, tai 

lähihoitajakoulutuksessa?



Keskeisiä periaatteita:
• Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota ympäristössä 

ilmeneviin matemaattisiin piirteisiin ja tehdään arjen 
matemaattista ajattelua näkyväksi.

• Opetus ja toiminta luo mahdollisuuksia luvun, muutoksen, 
geometristen käsitteiden sekä avaruudellisen hahmottamisen ja 
mittaamistaitojen kehittymiselle. 

• Opetuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen 
iloa sekä tukea kaikkien lasten matemaattisia valmiuksia. 

• Tutkiva toiminta ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa 
matemaattisten taitojen opettelussa sekä ympäristö- ja 
teknologiakasvatuksessa. 

• Lapset opettelevat vertailemaan, luokittelemaan sekä 
järjestämään havaintojen tai mittausten pohjalta saatuja 
tietoja. 

• Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkaisuja 
arjen ongelmiin sekä kokeilemaan ratkaisuja. 

• Opetuksessa harjoitellaan dokumentointia eri välinein sekä 
esittämään tuloksia eri tavoin. 



Matematiikan Maailmaan
• Maailma matemaattisin silmin 

”Pikkumatikka”-verkkokurssi (TY)

• Algebrallisen ajattelun 
pohjustaminen esi- ja 
alkuopetuksessa (ÅA)

• Myönteisen minäkuvan tukeminen 
matematiikassa (JY)

• ThinkMath-materiaali 
opettajankoulutuksessa (HY) 



Pikkumatikka-verkkokurssit Varhais- ja 
alkukasvatuksen matematiikan kursseille 

opettajankoulutuksessa

Minna Hannula-Sormunen, Aino Mattinen, Milja Heinonen, 
Hanna Hiekka, Anne Sorariutta, Sirpa Lehti, Sanni Kankaanpää & 

Katri Luomaniemi 
Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto



Miten Pikkumatikkaa?

• Ammatilliset havainnointitaidot

Lapset, jotka kiinnittävät usein huomiota lukumääriin ympäristössään,        
kehittyvät matemaattisilta taidoiltaan paremmin kuin lapset, 

jotka eivät juurikaan kiinnitä huomiota lukumääriin.
(Hannula & Lehtinen, 2005)

- Akatemian MAY ”Math All Around You” kärkihanke -



Laskulasit ensin aikuisen omille 
silmille!



Pikkumatikkakurssin tavoitteet
• Opit havainnoimaan ja tunnistamaan lasten matemaattista ajattelua ja tilanteita, jotka houkuttelevat 

laskemiseen

– Saat nenällesi istuvat ”laskulasit”, joiden ansiosta näet itsekin laskettavaa joka puolella

• Opit ohjaamaan lasten matemaattista ajattelua pienryhmissä ja arkisissa tilanteisiin

• Opit innostamaan lapsia matemaattiseen ajatteluun

• Opit reflektoimaan omaa ohjaustasi

Pikkumatikan   pienryhmätuokiot

-> lapsen matemaattisten taitojen 

tunnistaminen ja tukeminen

Pikkumatikkaa löytyy kaikkialta!

-> laskemisen kannalta  mielekkäiden 

tilanteiden tunnistaminen ja 

hyödyntäminen

Pikkumatikan asiantuntija

Huomaa hetket

Tunnistaa taidot

Sovittaa ohjauksen

Innostuu yhdessä





Pikkumatikka-kurssien palaute

• Opiskelijat innostuneet ennen näkemättömällä tavalla varhaiskasvatuksen 
matematiikasta

• Opiskelijat osaavat tentissä asiat aikaisempaa paremmin

• 72 % opiskelijoista opiskelisi mieluummin Pikkumatikka-verkkokurssilla 
kuin perinteisin luento + demo -menetelmällä

• ”Todella monipuolinen, ihana mahdollisuus opiskella verkossa, iso kiitos 
siitä! Vihdoin ollaan ajanhengessä Raumallakin! Tästä sai ehdottomasti 
eniten eväitä työelämään, koko alkukasvatuksen aineopintoja ajatellen.” 
(opiskelijakurssilainen)



Algebrallisen ajattelun pohjustaminen esi- ja 
alkuopetuksessa (ÅA)

Kirsti Hemmi ja tiimi Åbo Academi



Tutkimus algebrallisen ajattelun osuudesta
matematiikan opetuksessa
• Suomalaisten nuorten osaaminen algebrassa heikompaa kuin

matematiikan muilla osa-alueilla.

• Länsimaissa perinteisesti ajateltu että ensin opiskellaan aritmetiikka ja 
sen kautta pre-algebraa.

• Tämä on muuttumassa uusien tutkimustulosten seurauksena, 
esimerkiksi Algebraa kaikille - kampanjat USAssa (NCTM) ja Ruotsissa.

• Lukuisat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että pienet lapset
pystyvät kehittämään ymmärrystä algebrallisen ajattelun eri osa-
alueisiin erilaisilla ei-formaaleilla tavoilla. 



Miten MaMa-materiaali edistää algebrallisen
ajattelun pohjustamista?

• Materiaali on tutkimuspohjaista ja auttaa opettajia käsitteellistämään
algebran eri osa-alueita ja niiden merkitystä matematiikan
oppimisessa.

• Tarjoaa konkreettisia esimerkkejä, miten pienten lasten kanssa voi
työskennellä eri osa-alueilla. 

• Monet algebrallisen ajattelun osa-alueet ovat puutteellisesti
käsiteltyjä suomalaisessa oppimateriaalissa.

• Materiaali soveltuu hyvin suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja 
täydentää perinteisten oppimateriaalien tarjoantaa.  

• Materiaalia testataan ja tutkitaan opettajakoulutuksessa.



https://blogs2.abo.fi/tidigalgebra/



Matematiikan Maailmaan-hanke

Myönteisten minäuskomusten tukeminen

esi- ja alkuopetuksen matematiikassa

Tuire Koponen, Heidi Korpipää, & Marja-Kristiina Lerkkanen

Jyväskylän yliopisto
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Olen hyvä 
matematiikassa

Pystyn 
oppimaan 
vaikeitakin 

laskuja

Matematiikka 
on vaikeaa

En opi 
laskemaan 

vaikka 
harjoittelisi

n

Minäuskomukset…



1818.5.2021JYU. Since 1863.

Harjoittelen 
sinnikkäästi

Yritän 
uudelleen jos 
epäonnistun

Haastavissa 
tehtävissä, 
alan usein 
tekemään 

jotain muuta

Luovutan 
helposti jos 

epäonnistun

… ovat yhteydessä toimintaan oppimistilanteisssa

ja oppimiseen.



• Kartoitustyökaluja

• Tutkimustietoa

• Harjoitusmalleja

• Opettajan ohjeita

1918.5.2021JYU. Since 1863.



https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-

projects/matematiikan-maailmaan

2018.5.2021JYU. Since 1863.



MaMa: ThinkMath –verkkosivuston 
muokkaus

Helsingin yliopisto

• Anu Laine, Eija Väisänen, Pirjo Aunio ja Elina Sipinen
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Pikkumatikka-kurssilainen Joustavaan Matematiikkaan koulutuksessa



Kiitos kaunis!

Joustavaan Matematiikkaan –hankkeen partnerit
www.flexibility.fi
Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto


