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Mitä on toiminnallisuus?



Työpajan kulku

Konkretia ja 

toiminnallisuus

teoriassa

Työpajan lopuksi

olet saanut

• katsauksen 

konkreettisen, 

toiminnallisen 

opetuksen ja 

Uudet

oivallukset

mukaan opetukseen!

• Miksi käyttää

konkretiaa ja 

toimintaa

matematiikan

opetuksessa?

Konkretia ja 

toiminnallisuus

käytännössä

• Miten hyödyntää

konkretiaa ja 

toimintaa omassa

matematiikan

opetuksessa?

12:00 12:35 13:20

oppimisen hyötyihin 

• ideoita opetukseen vietäviksi.



Matemaattisen tiedon karttuminen

• Jos oppilaan käsite- ja menetelmätieto eivät ole yhteydessä:
• saa vastauksen, muttei ymmärrä, mihin se perustuu

• tuntee, että ymmärtää, vaikkei osaa käyttää sitä hyväkseen

• yrittää soveltaa tilanteeseen sopimattomia ratkaisumenetelmiä. 

• Opettajan tulisi luoda mahdollisuuksia sille, että käsitykset 
muotoutuisivat mahdollisimman monipuolisiksi

• konkretia ja toiminnallisuus (FT Päivi Portaankorva-Koivisto)

• Kun ymmärtää, opiskelusta tulee mielekästä ja saatu tieto on 
käyttökelpoisempaa kuin ulkoa oppiminen (FL Jorma Leinonen)

”Pitääkö ymmärtää voidakseen tehdä vai pitääkö tehdä voidakseen ymmärtää?” – Haapasalo 
(2004)



Käsitteenmuodostusprosessi – konkretiasta 
abstraktiin  

1. Konkreettiset strategiat 
– Havainnollistavat välineet
– Selkeys, yksiselitteisyys ja systemaattisuus
– Isomorfisuus ja reprodusoitavuus

2. Mentaalit strategiat 
- Käsiteymmärrys konkretian tasolla
- Vaiheittainen eteneminen soveltuvin 

strategioin kohti ratkaisua
- Eri representaatiot

3. Automatisoitunut käsitteen hallinta
- Harjoittelu pelein, leikein, drillauksin
- Abstrakti hallinta: ymmärrys käsitteestä ja sen 

käytettävyydestä eri tilanteissa



Neljän kielen multisemioottinen malli -
Joutsenlahti & Rättyä (2015)

luonnollinen kieli

symbolikieli kuviokieli

taktiilinen 
toiminnan kieli

Toiminta matikkaosaamisen edistäjänä



Minkälainen 
oppija hyötyy toiminnallisuudesta?

visuaalinen oppija auditiivinen oppija

kinesteettis-taktiilinen 

oppija

Tutkimus ei tue oppijoiden jakamista ryhmiin oppimistyylin perusteella, vaan kaikenlaiset oppijat 
tarvitsevat kehon liikettä ja käsillä tekemistä oppimisensa tueksi.



Askeleet kohti konkretiaa ja toiminnallisuutta

• loogisuus, täsmällisyys ja luovuus 
• pohja matemaattisten käsitteiden ja 
rakenteiden ymmärtämiselle
• kyky käsitellä tietoa ja ratkaista
• systemaattinen eteneminen
• konkretia ja toiminnallisuus

POPS TIETO

• tärkeä osa koko peruskoulua
• muutakin kuin puuhastelua ja 
liikuntaa

• oppimisen kehollistaminen
• käden ja ajatuksen yhteistyö
• hienomotorinen toiminta

KÄYTÄNTÖ

Matemaattisen tiedon 
karttumista ja ymmärrys sen 
hyödyntämisestä syntyvät 
käytännön harjoittelun avulla 
(=oppilaan ja open työpanos). 
Innostus tartuu! ☺

TAITO

Konkretialähtöinen ja 
toiminnallinen oppiminen 
vaatii selkeää rakennetta. 
Kokemuksen kartuttua voi tulla 
aito tuki oppimiselle ja 
ymmärrykselle, jolloin voi 
saavuttaa abstraktin hallinnan. 



Konkretia ja toiminnallisuus käytännössä

• Käydään opetussuunnitelman sisältöalueiden kautta läpi käytännön 
ideoita konkretialähtöiseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen
• S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

• S2 Luvut ja laskutoimitukset

• S3 Algebra

• S4 Funktiot

• S5 Geometria

• S6 Tietojen käsittely ja tilastot 
sekä todennäköisyys



S2 Luvut ja 
laskutoimitukset

Reaalilukujen ominaisuuksia tilassa liikkuen

• Tarvikkeet: jokaiselle oma reaaliluku lapulla

• Omaa lappua ei saa katsoa. Tarkoituksena on järjestäytyä 
suuruusjärjestykseen ilman puhetta. Lopuksi 
tarkastellaan, menikö järjestys oikein ja keskustellaan 
siitä, oliko joitain lukuja haastavaa asettaa suoralle.

Ideoita tehtävän muokkaamiseksi:

• lukujen eri esitysmuodot

• prosenttien, murtolukujen, desimaalien yhteydet

• lukusuoran sijasta koordinaatiston pisteet

• yksikönmuunnokset (tilavuudet, pinta-alat...)

• epäyhtälön ratkaisu kyykistymällä



S2 Luvut ja laskutoimitukset

Murtolukuja matematiikan 
neljällä kielellä

• Tarvikkeet: Saatavilla olevat 
havainnollistamisvälineet, kuten 
multilink-palikat, geolauta, 
ruutupaperi ja piirtoheitinkalvot

• Havainnollistetaan murtolukujen 
kertolaskua välinein ja 
sanallisesti. Oppilaat voivat myös 
itse toteuttaa mallinnuksia eri 
kertolaskuista.

• Lisäideoita LUMATIKAN 
YouTube-kanavalla

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaC0Td3jt_iQf4UVQwIiFgkmN9jywdmQf


S3 Algebra

Lausekkeiden jakolasku
• Tarvikkeet: Paperilappuja esittämään 

lausekkeen termejä. 
• Havainnollistetaan lausekkeen jakolaskua 

ositus- ja sisältöjaon näkökulmasta. 
Käytetään toimintavälineitä kuvaamaan 
mitä muuttujilla laskeminen tarkoittaa. 
Kirjoitetaan lopuksi sama symbolikielellä.

• Lisäideoita LUMATIKAN YouTube-
kanavalla.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaC0Td3jt_iTRu8eQozvvIWE0DXamJSjB


S4 Funktiot

Esitysmuotoviesti

• Tarvikkeet: kertakäyttölautasia, tulostettuja funktioita 
eri esitysmuodoissaan

• Luokka jaetaan 4 joukkueeseen, joilla on kotipesä 
salin eri kulmissa. Keskelle salia on sijoitettu 
ylösalaisin kertakäyttölautasia, joiden sisäpintaan on 
liimattu funktioiden esitysmuotoja ja muita niitä 
kuvaavia ominaispiirteitä. Jokaiselle joukkueelle 
annetaan yksi funktion yhtälö, johon täsmääviä 
esitysmuotoja yksi oppilas joukkueesta kerrallaan käy 
etsimässä lautasten alta. Oppilaan löydettyä yhtälöön 
sopivan esitysmuodon, tuo hän sen ryhmälleen, 
jolloin seuraava lähtee etsimään uutta.

• Ideoita tehtävän muokkaamiseksi

• Matemaattisen sisältöaiheen varioiminen, esimerkiksi murtolukujen eri esitysmuodot tai yhteydet prosentteihin 
ja desimaalilukuihin

• Salissa tehtävän joukkuekilpailun sijaan paperilappujen yhdistäminen pöydän päällä



Oman kehon muodot

• Tarvikkeet: oma keho, hieman tilaa ympärillä, halutessa pari

• Noustaan ylös penkistä. Opettaja pyytää oppilaita havainnollistamaan joko yksin 
tai parin kanssa kehollisesti ohjeiden mukaisen matemaattisen käsitteen

1) Oikokulma

2) Kulma, jonka suuruus on yli 180 astetta

3) Suunnikas, jossa ei ole yhtään suoraa kulmaa

4) Jokin avaruuskappale

• Ideoita tehtävän muokkaamiseksi

• Opettaja pyytää oppilaita havainnollistaan käsitteitä yhdessä parin tai 
pienryhmän kanssa. 

• Matemaattisen sisältöaiheen varioiminen, esimerkiksi funktioihin, kuten 
laskeva suora tai suora, jolla ei ole yhtään nollakohtaa

• Pantomiimialias mistä tahansa matemaattisesta käsitteestä

S5 Geometria



S5 Geometria 

Salaiset kolmiot
• Tarvikkeet: tilava huone, musiikkia

• Asetutaan huoneeseen niin, että kaikilla on omaa tilaa. 
Jokainen valitsee kaksi muuta oppilasta salaisiksi 
kolmiokumppaneikseen. Valintaa ei kerrota muille. Musiikin 
alkaessa liikutaan tilassa vapaasti, mutta kukin huolehtii, että 
pysyy koko ajan yhtä kaukana kolmiokumppaneistaan. 
Musiikin loputtua arvataan, ketkä olivat kolmiokumppaneita. 
Huomataan yhteys tasakylkiseen kolmioon. 

• Ideoita tehtävän muokkaamiseksi

• Kunkin liikkujan tulee huolehtia, että sijoittuu yhtä etäälle kahdesta kolmiokumppanistaan kuin he 
ovat sijoittuneet toisistaan. Huomataan yhteys tasasivuiseen kolmioon.

• Annetaan oppilaiden tehtäväksi pohtia, miten voisi liikkua niin, että muodostaa suorakulmaisen 
kolmion kolmiokumppaneidensa kanssa. 



S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Hevoskilpailut

• Tarvikkeet: Kaksi noppaa, numeroidut pelinappulat 2-12, 
pelialusta ruudukko (leveys 11 ruutua, pituus 5-10 ruutua
käytettävissä olevan ajan mukaan)

• Heitetään kahta noppaa. Noppien silmälukujen summan
osoittama pelinappula saa edetä yhden ruudun.Peli päättyy,
kun ensimmäinen pelinappula on maalissa. Lopuksi
huomataan, että keskellä olevat pelinappulat ovat edenneet enemmän kuin laidalla olevat, eli
keskellä oleva frekvenssi on suurempi. Oppilaiden kanssa voidaan tutkia, mistä tämä johtuu ja laskea
kunkin silmälukusumman saamisen todennäköisyys taulukoimalla mahdollisia kombinaatioita.

• Ideoita tehtävän muokkaamiseksi
• Pelinappuloiden muuttaminen toisiksi mieleisiksi figuureiksi tai oppilaiksi itsekseen 
• Nopan askartelu itse, jolloin kuution geometriset ominaisuudet tulevat myös tutuiksi
• S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Nopan heiton ohjelmointi Scratcilla, Pythonilla, Arduinolla tai 

Micro-Bitillä



Pistetyöskentely: oivalluksia omaan 
opetukseen!

Tutustu ja kokeile1 2

Pohdi, mitä ajatuksia harjoitukset herättivät 
ja suunnittele, miten niitä voisi hyödyntää 
omassa opetuksessasi. Koitko oivalluksia, 
havaitsitko haasteita tai mahdollisuuksia? 
Miten harjoituksia voisi eriyttää ylös- ja 
alaspäin?

Aikaa yhdellä pisteellä: 5 min

Jakaudutaan viidelle pisteelle, joista 
löytyy matematiikan eri 
sisältöalueisiin liittyviä ideoita ja 
välineitä. Tutustu pisteellä oleviin 
ohjeisiin ja materiaaleihin. Testaa ja 
kokeile.

Pohdi ja suunnittele



Sananlasku

”Kuulen ja unohdan, näen

ja muistan, teen ja 

ymmärrän.”

Esitysdiat julkaistaan LUMA-

päivien sivuilla tapahtuman

jälkeen.

Oivallukset mukaan

Kaikki oppijat hyötyvät opetuksesta, jossa

hyödynnetään auditiivisuutta, visuaalisuutta

sekä kinesteettis-taktiilista oppimista.

Oppimisen tukeminen

Mitä opimme?

Käsitteenmuodostusprosessi

1. Konkretia

2. Mentaalit strategiat

3. Automatisoitunut ymmärrys

Matemaattinen tieto

Käsite- ja menetelmätieto

kulkevat käsi kädessä.

POPS 2014

“Konkretia ja toiminnallisuus ovat

keskeinen osa matematiikan

opetusta ja opiskelua.”



Kiinnostuitko 
kehittämään 
osaamistasi 

lisää?



Lisätiedot: www.lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen/

LUMATIKKA-kurssit syksyllä
22.8.-13.11. viimeistä kertaa!

Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta!

http://www.lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen/


Uppoudu LUMATIKKA-koulutuksen menestystarinaan –
teemanumero julkaistu LUMAT-B-lehdessä

• Teemanumero pitää sisällään 
seuraavat aihe-alueet
• Pääkirjoitus: Johdatus 

matikkainnostusta nostattavaan 
LUMATIKKA-ohjelmaan

• Leikkien kohti matematiikan oppimista 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

• Puhutko matikkaa? Kielentämisestä 
oivalluksia alaluokkien matikkaan

• Boostia mielekkääseen matematiikan 
opetukseen yläluokilla ja toisella 
asteella

• Matikkalasit silmille! Intoa oppimiseen 
läpi koko oppimispolun

• https://urn.fi/urn:nbn:hulib:editori:l
umatb.v7i20

https://urn.fi/urn:nbn:hulib:editori:lumatb.v7i20
https://urn.fi/urn:nbn:hulib:editori:l


Materiaalit käytössäsi hankkeen 
jälkeenkin vuodesta 2023 alkaen

Itseopiskelukurssit Digicampusksella
digicampus.fi

Materiaalikokoelmia Avointen 
oppimateriaalien kirjastossa aoe.fi  

http://www.digicampus.fi/
https://aoe.fi/#/etusivu


Yhteistyössä / I samarbete med

Ota yhteyttä info@lumatikka.luma.fi!



S2 Luvut ja laskutoimitukset

• Murtolukujen laskutoimitukset 
• Reps!-repäisypeli:
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/reps-repaisypeli/

https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/reps-repaisypeli/


Murtolukujen laskutoimitukset

• Tehtävä työpajassa: Keksi eri 
havainnollistamistapoja murtolukujen 
peruslaskutoimituksiin tai operaatioihin. 

Esim. 
1

2
∙
1

4
=

1

8
tai  

1

2
:
1

4
= 2. 

• Entä miten havainnollistaisit supistamista 
tai laventamista?



S3 Algebra

• Lausekkeiden jakolasku ja muita peruslaskutoimituksia
• Yhtälönratkaisun vaiheet järjestykseen



Lausekkeiden jakolasku

• Tehtävä työpajan osallistujalle:
Keksi jokin 
havainnollistamistapa esim. 
lausekkeen jakolaskulle 
9𝑎 + 6𝑏 : 3 = 3𝑎 + 2𝑏. 

Entä jos kyseessä olisi lasku 
9𝑎 + 6𝑏 : (3𝑎 + 2𝑏) = 3?

• Jatkotehtävä: Mieti kertolaskun 
kannalta esimerkki. 



Yhtälönratkaisun vaiheet 
järjestykseen

• Ohjeet: Keksi jokin (epä)yhtälö ja luo siitä ratkaisu, joka sisältää kaikki välivaiheet. 
Leikkaa vaiheet irti toisistaan riveittäin. Toisistaan irti leikatuilla lapuilla on nyt 
(epä)yhtälön ratkaisun vaiheita, jotka tulee järjestää loogiseen järjestykseen. Anna irti 
leikatut vaiheet parille järjestettäväksi. Parin tulee ratkaisun vaiheita järjestäessään myös 
kertoa luonnollisella kielellä, mitä kussakin vaiheessa on tehty.

• Sovellusidea: 

• Virheellisesti ratkaistujen (epä)yhtälöiden kielentämisharjoitus. Pohditaan miksi 
ratkaisu ei ole oikein? Mitä pitää korjata? 



S4 Funktiot

• Esitysmuotoviesti 
• Sananselitys: 
https://lumatikka.luma.fi/lumatikka_sananselitys_ylakoulu/

https://lumatikka.luma.fi/wp-content/uploads/
https://lumatikka.luma.fi/lumatikka_sananselitys_ylakoulu/


Esitysmuotoviesti

• Tehtävä tässä työpajassa opettajalle: 
Keksi johonkin funktioon / joihinkin 
funktioihin liittyviä erilaisia 
esitysmuotoja ja ominaisuuksia, joita 
voisi piilottaa viestissä paperilautasten alle. 

• Esim. y = −x + 1, kuvaajana sama, laskeva suora, nollakohta 1, 
kulmakerroin -1, vakiotermi 1…

• Jatkotehtävä: Minkä muun aiheen käsittelyyn tehtävä sopisi? Keksi 
esimerkkejä esitysmuodoista.



Sananselitys

• Tarvikkeet: Sananselityskortit, joissa matemaattisia käsitteitä eri 
aihealueista. Opettaja voi valita tarvittaessa käsitteet, jotka liittyvät 
käsiteltävään aiheeseen.

• Jokaiselle oppilaalle jaetaan kortteja, joita ei näytetä muille. 
Tarkoituksena on Alias-pelin tyyliin selittää parille tai pienryhmälle 
omin sanoin käsite, jonka on saanut. Vaihtoehtoisesti voi selittää muulla 
tavoin saamansa käsitteen, kuten piirtämällä tai pantomiimina (keholla 
ilman ääntä).



S5 Geometria

• Portinvartija avaruuskappaleilla 
• Nelikulmioiden luokittelu
• Kanala: https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kanala/

https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/files/2014/07/Kanala.pdf
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kanala/


Portinvartija avaruuskappaleilla

• Tarvikkeet: erilaisia kartioita ja lieriöitä

• Oppilas näyttää opettajalle jonkin avaruuskappaleen. Opettaja osoittaa 
sen joko oikealle tai vasemmalle - sen mukaan, onko kappale kartio vai 
lieriö. Oppilaiden tehtävänä on keksiä, minkä ominaisuuden perusteella 
ryhmittely on tehty ja mitä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ryhmien 
kappaleilla on. Huomataan, että toisilla on yksi pohja ja huippu, toisilla 
kaksi pohjaa. Johdetaan kartioiden ja lieriöiden määritelmät.

• Jatkotehtävä: Mieti, mihin muuhun tarkoitukseen portinvartijaa tai käen 
munaa (= yksi esine ei kuulu joukkoon) voisi hyödyntää opetuksessa?



Nelikulmioiden luokittelu

• Tarvikkeet: Kartonkia, viivain, kynä, sakset, luokittelupohja

• Oppilaat piirtävät kartongille jonkin nelikulmion (tai useita 
mahdollisimman erilaisia) ja leikkaavat sen/ne irti. Katsotaan, mitkä 
nelikulmioista pääsevät ominaisuuksiensa perusteella luokittelupohjan 
ovista sisään, kuinka pitkälle. Huomataan esim. että kaikki neliöt ovat 
suunnikkaita, mutta kaikki suunnikkaat eivät ole neliöitä → luokittelun 
hierarkkisuus.



Pohjan laatinut: Niina Fernström



S6 Tietojen käsittely ja tilastot 
sekä todennäköisyys 

• Hevoskilpailu: 
https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hevoskilpailu-2/
• Matematiikkaa paikasta

https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hevoskilpailu-2/


Matematiikkaa paikasta

• Mennään oppilaiden kanssa kahdelle eri 
parkkipaikalle. Oppilaat saavat tehtäväksi tutkia ja 
tilastoida esimerkiksi kahdella eri parkkipaikalla 
olevien liikkumisvälineiden värejä. Verrataan 
keskenään eri parkkipaikoilla saatuja tuloksia. 
Miksi toisessa paikkaa saatiin erilaisia tuloksia?

• Tehtävä työpajan opettajille: Keksi, miten yllä 
olevan esimerkkitehtävän voisi toteuttaa tässä 
oppimisympäristössä? Mitä asiaa voisi tilastoida?


