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1. Orientaatio

Tänä päivänä ainekohtaisten opetussisältöjen opettaminen ei ole enää opetuksen ainoa

tavoite. Yhä lisääntyvässä määrin ollaan kiinnostuneita sellaisista ajattelun taidoista, jotka ovat

siirrettävissä oppiaineesta toiseen ja uuden tiedon käsittelyyn, eli taidoista, joita voidaan käyttää

myös koulun ulkopuolella. Esimerkiksi kansallisissa ja kansainvälisissä osaamisarvioinneissa (PISA)

on pyritty arvioimaan ongelmanratkaisutaitoja, joilla ajatellaan olevan kuvatun kaltaisia, yleisiä ja

oppiaineista riippumattomia ominaisuuksia. Ongelmana on edelleenkin se, että ei ole olemassa

yhtä yleisesti hyväksyttävää käsitettä tai teoriaa, jonka avulla ajattelutaitoja ja niiden kehittymistä

voisi kuvata (vrt. yleinen älykkyys). Laajasti määriteltynä yleiset ajattelutaidot ovat sellaisia taitoja,

jotka helpottavat kulttuuriin sopeutumista ja uuden omaksumista. Koulumaailmassa kyseisiä taito-

ja edustavat akateemiset ongelmanratkaisutaidot.

Aikaisempien kansainvälisten tutkimustulosten perusteella tiedetään, että lasten ongel-

manratkaisutaidot ovat yhteydessä heidän kouluoppimiseensa ja -menestykseensä koulutien eri

vaiheissa (Adey, Roberts & Venville, 2002; Klauer, 2002). Suomalaisessa Ajatellaan-hankkeessa on

kokeiltu ajattelutaitojen kehittymistä tukevia harjoitteita esiopetusikäisillä lapsilla sekä ensimmäi-

sen ja toisen luokan oppilailla (Hotulainen & Linnansaari, 2012; Hotulainen & Hienonen, 2014; ks.

myös Kuusela, 2000). Ajatellaan-hankkeessa tehtyjen tutkimusten tulokset ovat olleet lupaavia,

joskin tutkimuksiin osallistuneiden lasten ryhmäkoot ovat olleet melko vaatimattomia.

Tämä käsikirja perustuu Ajatellaan-verkkopalvelussa esitettyyn teoreettiseen katsauk-

seen, jossa esitellään ajattelun taitojen kehittymistä- ja ajattelun taitojen interventiotutkimuksien

tuloksia. Näissä tutkimuksissa interventioryhmän edistymistä on verrattu kontrolliryhmän edisty-

miseen alku- ja loppumittauksin sekä vielä viivästetyllä loppumittauksella. Interventiomateriaalia

ovat tutkimuksissa käyttäneet esi- ja alkuopetusikäisten opettajat ja opettajaharjoittelijat, jotka

ovat antaneet myös arvokasta palautetta opetusmateriaalien kehittämiseksi.

Tässä käsikirjassa ajattelun taidoilla tarkoitetaan kognitiivista toimintaa, jota tarvitaan sil-

loin kun ratkaistaan ongelmia. Siihen liittyy annettujen tietojen käsittely ja niiden yhdistäminen ai-

kaisempiin tietoihin ja ajattelumalleihin. Omien ajatusten jäsentämistä ja ongelmanratkaisua ta-

pahtuu käytännössä jatkuvasti. Lapsilla ja nuorilla on synnynnäisesti taipumus ajatella ja ratkoa

ongelmia erityyppisesti ja he kiinnostuvat eri asioista, mikä aiheuttaa sen, että he pärjäävät erilai-

sia ajattelutaitoja vaativissa tehtävissä eri tavoin. Toiset voivat luokitella ja panna asioita nopeasti
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järjestykseen, toiset käyttävät kieltä täsmällisesti, ja toisilla taas on poikkeuksellinen taito hahmot-

taa kappaleita eri suunnista. Ajattelun taitojen interventiomateriaalien avulla opettaja voi ohjata

lasta tekemään havaintoja ympäristöstään systemaattisesti, vertailemaan niitä ja perustelemaan

niistä tekemänsä johtopäätökset. Tässä käsikirjassa käytetään kahta eri interventio-ohjelmaa, jot-

ka samalla edustavat kahta teoriaa.

2. Teoria A: Kognitiivinen kiihdyttäminen

Ensimmäinen interventiomalli, josta Ajattelun taitojen interventio-ohjelma on saanut

vaikutteita, on Cognitive Acceleration in Science Education (CASE) eli Kognitiivisen kiihdyttämi-

sen ohjelma, joka perustuu piaget’laiseen traditioon (Adey & Shayer, 1994).  Englannissa tehty-

jen interventiokokeiluiden mukaan interventio-ohjelmat ovat selvästi kehittäneet 5–7-

vuotiaiden lasten ongelmanratkaisutaitoja. Kyseessä on ollut huomattavasti laajemmat koko-

naisuudet kuin tässä tutkimuksessa. CASE-ohjelman keskeiset käsitteet, joita osittain hyödyn-

netään myös ajattelun taitojen tuntikohtaisissa suunnitelmissa, ovat seuraavat:

Konkreettiset operaatiot. Lapsen ajattelun kehittyminen on yksilön ja ympäristön välinen

pitkällinen vuorovaikutusprosessi. Ennen koulun aloittamista, esikouluiässä, lapsen ajattelu

saavuttaa vähitellen kehitysvaiheen, jossa hänellä on valmiuksia irtautua välittömistä aistiha-

vainnoista. Vaihetta kutsutaan Piaget’n (Inhelder & Piaget, 1958) mallin mukaan konkreettis-

ten operaatioiden vaiheeksi, ja tuolloin lapset pystyvät pitämään mielessään samanaikaisesti

useita tarkastelun kohteena olevan asian tai tapahtuman tunnuspiirteitä (representaatioita).

Piaget’laisen tradition mukaan operationaalisella kaudella lapselle kehittyy kolme yleistä ajat-

telutaitoa: a) luokittelu eli kyky jakaa esineitä ryhmiin tiettyjen ominaisuuksien perustella, b)

sarjoittaminen eli kyky asettaa esineitä järjestykseen tietyn ominaisuuden perusteella ja c)

säilyttäminen eli kyky ymmärtää aineen tai massan kokonaismäärän muuttumattomuus,

vaikka muoto muuttuisi.

Konkreettisten operaatioiden kehitysvaiheessa lapsi pystyy tekemään myös yksinkertaisia

päätelmiä esitetyn tiedon perusteella (klassinen esimerkki on oppilaiden pituuden vertailu:

”Kun Martta on pidempi kuin Sami ja Sami on pidempi kuin Lassi, niin kumpi on pidempi,
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Martta vai Lassi?”). Vaikka osa lapsista pystyy suorittamaan kyseisiä päättelytehtäviä jo en-

nen esikouluikää, ovat tutkimustulokset osoittaneet, että suurimmalle osalle ne ovat vaikeita

vielä ensimmäisinä kouluvuosinakin.

Työmuisti on väline, jonka avulla lapsi järjestelee maailmasta saamiaan havaintoja. Osaltaan

suorituseroja lasten välillä aiheutuu juuri työmuistin käytön kehittymättömyydestä, eikä kai-

killa lapsilla välttämättä ole kokemuksia vaikkapa luokittelusta ja sarjoittamisesta. Lapset,

jotka eivät ole saavuttaneet konkreettisten operaatioiden tasoa, voivat käsitellä työmuistis-

saan ainoastaan kahta asiaa kerrallaan. Iän ja kokemusten karttuessa työmuistin kapasiteetti

kuitenkin kasvaa. Konkreettiset operaatiot vaativat työmuistilta kolmen tai neljän yksittäisen

asian käsittelyä samanaikaisesti.

Lisäksi tämän kehitysvaiheen aikana lapsille kehittyy perspektiivin ottamisen taito eli hän pys-

tyy asettumaan toisen asemaan (sekä avaruudellinen eli spatiaalinen että prososiaalinen nä-

kökulma). Huomattavat lasten väliset erot edellä mainituissa taidoissa muodostavat ymmär-

rettävästi suuren haasteen lasten opettamiseen.

Skeemat: Inhelderin ja Piaget’n (1958) mukaan lasten ajattelun kehittymistä voidaan tarkas-

tella skeemojen avulla. Skeemat ovat lasten kokemusten ja ympäristön vuorovaikutuksen

mukaan muodostuneita ajattelu- ja ongelmanratkaisumalleja, joita käytetään vastaavissa on-

gelmatilanteissa. Jos uutta ongelmaa ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan tutuilla ongelman-

ratkaisumalleilla vaan syntyy niin sanottu kognitiivinen konflikti, skeemasta tulee puutteelli-

nen ja toimimaton. Kognitiiviset konfliktit ovat keskeisessä roolissa myös tämän interventio-

ohjelman oppitunneilla.

3. Teoria B: Induktiivinen päättely

Yksi syy, miksi jotkut oppilaat eivät pärjää kouluaineissa, on se, että heidän yleiset ajattelutai-

tonsa ovat puutteelliset. Yleisten ajattelutaitojen heikkous vaikuttaa suoraan lasten osaami-

seen ja oppimiseen matematiikassa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. Kaikissa oppiaineissa

tarvitaan taitoa kuvailla, vertailla ja ryhmitellä erilaisia asioita ja esineitä, muodostaa assosi-

aatioita, yleistää ja käyttää täsmällisesti käsitteitä. Lisäksi kyseisten taitojen hallinta ja vas-

taavasti hallinnan puute kumuloituvat vuosi vuodelta ja vaikuttavat merkittävästi lapsen kou-

lumenestykseen läpi koulutien. Tästä syystä ajattelutaitojen ja erityisesti induktiivisen päätte-
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lyn opettamisen tulisi olla selkeästi esillä myös opetussuunnitelmissa (Klauer, 2002; Ham-

mers, Koning & Sijtsma, 1998). Ajatellaan-hankkeen Ajattelun taitojen interventio-ohjelmassa

on esiopetukseen sekä ensimmäiselle ja toiselle luokalle suunniteltu omat kokonaisuudet in-

duktiivisen päättelyn harjaannuttamiseksi.

Seuraavassa induktiivista päättelyä ja sen tukemista esitellään Klauerin (1989) teorian mu-

kaan. Hänen mukaansa induktiivinen päättely muodostaa yleisten ajattelutaitojen ytimen.

Perusesimerkki induktiivisesta päättelystä on pienen joukon perusteella luotu sääntö: ”Kaikki

näkemäni joutsenet ovat valkoisia, eli kaikki joutsenet ovat valkoisia.” Induktiivinen päättely

voidaan määritellä siis ajatteluprosessiksi, jossa havaintojoukosta tunnistetaan a) ominai-

suuksia tarkkailemalla kappaleiden (esineiden, asioiden) säännönmukaisuutta ja b) suhteita

vertailemalla niiden ominaisuuksien pohjalta syntyvää järjestystä. Vastaavasti havaintojou-

kosta voidaan tunnistaa säännönmukaisuutta tai järjestystä häiritseviä eli yleistämistä häirit-

seviä tekijöitä.

Klauerin (2002) mukaan säännönmukaisesta havaintojoukosta tehtävät päätelmät ovat pu-

rettavissa pienempiin osa-alueisiin. Keskeinen toiminta säännönmukaisuuden yleistämisen

tunnistamiseksi on vertailu. Koska induktiivisten päättelytehtävien määrä on Klauerin (1989)

mukaan rajallinen, ne voidaan tunnistaa ja luokitella. Tästä seuraa se, että myös induktiivisen

päättelyn eri tehtävämuotojen tunnistamista voidaan opettaa.

Ominaisuuksien vertailu Suhteiden vertailu

Yleistäminen Suhteiden tunnistaminen

-Ryhmän muodostaminen -Sarjan jatkaminen

-Ryhmän laajentaminen -Sarjan järjestäminen

-Yhteisen ominaisuuden löytäminen -Analogia

Erottelu Suhteiden erottelu

-Ominaisuuksien -Häiritty sarja

Ristiinluokittelu Systeemin rakentuminen

-4-, 6-, 9-luokkainen -Matriisit

   Kuvio 1. Induktiivisen päättelyn tehtävätyypit
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Ajattelutaitojen interventio-ohjelman opetustunneilla perehdytään kyseisiin induktiivisen

päättelyn tehtävätyyppeihin ja lapsia opetetaan sekä tunnistamaan että ratkaisemaan induk-

tiivisen päättelyn tehtävätyyppejä (kuvio 1).

Kuviosta 1 voidaan havaita, että ominaisuuksien vertailussa on paljon samaa kuin Piaget’n

luokittelussa ja vastaavasti suhteiden vertailussa samaa kuin sarjoittamisessa, joskin Klaeur

jakaa kyseiset osa-alueet tarkemmin eri tehtävätyyppien mukaan. Tätä yhdenmukaisuutta on

pyritty hyödyntämään myös ajattelun taitojen harjoitusohjelman tuntisuunnitelmissa: jos

tunnin pääaiheena on luokittelu, myös induktiivisen päättelyn harjoitteet koskevat luokitte-

lua.

3.1. Keskeiset induktiivisen päättelyn tehtävätyypit esimerkkeineen

Seuraavassa esitellään jokainen tehtävätyyppi yhden esimerkkitehtävän avulla.

Esimerkkitehtävät:

Ominaisuuksien vertailu

- Ryhmän muodostaminen:
Mitkä kolme kuviota kuuluvat samaan ryhmään?

(Ryhmä valitaan eri vaihtoehdoista yhteisen ominaisuuden perusteella.)

- Ryhmän laajentaminen:
Mikä vaihtoehdoista sopii parhaiten alla olevaan ryhmään?

Vaihtoehdot:

(Ryhmään otetaan lisäjäsen, jolla on sama ominaisuus kuin muilla.)
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- Yhteisen ominaisuuden löytäminen

Millä ruudukon kuviolla on eniten yhteisiä piirteitä ensimmäisen kuvion kanssa?

(Vaihtoehdoista valitaan se, jossa on sopivin ominaisuus.)

- Erottelu

Mikä ei kuulu joukkoon?

(Vaihtoehdoista yhdessä ei ole samaa ominaisuutta kuin muissa.)

- Ristiintaulukointi

Mihin ruutuun ulkopuolinen kuvio kuuluu?

(Ruudukon kuvioissa on neljä vaihtoehtoa: molemmat ominaisuudet – yksi ominaisuus – toinen
ominaisuus – ei kumpaakaan ominaisuutta. Niistä valitaan ulkopuoliseen kuvaan nähden sopi-

vin.)
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Suhteiden vertailu

- Sarjan järjestäminen

Laita kuviot oikeaan järjestykseen (koon mukaan).

(Kuvasarja asetellaan oikeaan järjestykseen, esimerkiksi numeroimalla.)

- Sarjan jatkaminen

Mikä sopii sarjaan seuraavaksi?    a)                                 b)                    c)

Vaihtoehdot:

(Sarjaa jatketaan valitsemalla sopivin vaihtoehtojen joukosta.)

- Vastaavuus (yksinkertainen analogia)

Mikä sopii tyhjään ruutuun?

(Vaihtoehdoista valitaan se, jossa on havaittavissa vähintään yhden ominaisuuden muutos.)

- Häiritty järjestys

Mikä kuva ei sovi kuvasarjaan vaan häiritsee järjestystä?

(Sarjasta tunnistetaan se, mikä häiritsee järjestystä.)
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- Systeemin rakentuminen (analogia)

Mikä sopii tyhjään ruutuun?

(Vaihtoehdoista valitaan se, jossa yhdistyy kahden ominaisuuden muutos.)

4. Oppitunnin kulku

Ennen varsinaista oppituntia täytyy tunnin ohjaajan tai opettajan perehtyä tunti-

suunnitelmaan, tarvittaviin materiaaleihin ja tunnilla käytettäviin harjoituksiin. Tuntisuunni-

telman otsikkorivillä kerrotaan tunnin järjestysnumero, tunnin nimi ja tunnin pääasiallinen

tekeminen. Seuraavalla rivillä kuvataan tavoiteltavaa toimintaa neljällä eri osa-alueella, joita

ovat kognitiivinen, toiminallinen, sosiaalinen ja käytäntö. Kognitiivisella osa-alueella tavoitel-

tava toiminta esitetään Piaget’n (P) mukaan ja induktiivisen päättelyn (IR) mukaisesti. Esi-

merksi tunnin kognitiivinen tavoite voi olla Piaget’n mukaisesti luokittelu ja induktiivisen

päättelyn mukaan ryhmän muodostaminen. Toiminallinen taso kuvaa tunnin toiminnan laa-

tua, joka voi olla sama kognitiivisen tason kuvauksen kanssa eli esimerkiksi luokittelu. Sosiaa-

linen taso kertoo sen miten lapset saavuttavat yhdessä tavoitteen ja Käytännöllinen taso

kertoo taas, mihin ohjauksessa kannattaa kiinnittää huomiota, jotta edellä mainitut tavoit-

teet saavutetaan. Seuraavalla rivillä kerrotaan tunnilla tarvittavat materiaalit ja tässä kohtaa

usein viitataan lisämateriaaleihin, jotka löytyvät yksittäisten tuntien liitteinä (ks. yksittäiset

harjoitteet sivu). Niillä oppitunneilla, joilla tehdään myös induktiivisen päättelyn tehtäviä

mainitaan ”ks. seuraava sivu”, mikä tarkoittaa, että yksittäisen tuntisuunnitelman jälkeen

seuraavilla sivuilla induktiivisen päättelyn tehtäviä ja niihin kuuluvia materiaaleja. On siis hy-

vä tutustua tuntisuunnitelmaan huolella. Jos tunnilla on parityöskentelyä, on hyvä jo etukä-

teen miettiä sopivat parit tai kolmen hengen ryhmät. Jokainen oppitunti noudattaa seuraa-

vaa rakennetta, joka seuraa kognitiivisen kiihdyttämisen teoriaa (Adham & Yates, 2008):
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1. Orientaatio (konkreettinen valmistautuminen)

Opettajan johdolla käydään läpi tunnilla käytettävät peruskäsitteet ja säännöt: jokai-

nen puhuu vuorollaan, toisia kuunnellaan rauhassa, odotetaan omaa vuoroa ja niin

edelleen. Jo orientaatiovaiheessa voidaan tehdä muutama harjoitus, joiden avulla

tarkistetaan, että tuntityöskentelyn aikana käytettävät käsitteet ovat kaikille lapsille

tuttuja.

2. Kognitiivinen konflikti

Jokaisella oppilaille pidettävällä oppitunnilla tulisi olla kognitiivinen konflikti (Piaget,

1958). Piaget´n mukaan tilanteet, joissa ratkaisua joudutaan hakemaan aikaisempien

ratkaisumallien ulkopuolelta, siirtävät lasta kohti seuraavaa osaamistasoa. Tärkeää

on kuitenkin muistaa, että lasta ei auteta pois hämmennyksen tilasta kertomalla oi-

kea vaihtoehto tai selitysmalli. Konfliktin voima perustuu siihen, että lapsi joutuu

ponnistelemaan yksin tai vertaistensa kanssa vastauksen löytämiseksi. On suorastaan

suositeltavaa, että jos tehtävä jää ratkaisematta, asia jätetään hetkeksi sikseen ja

tehtävään palataan vaikka vasta seuraavana päivänä tai harjoituskertana.

3. Sosiaalinen konstruktio

Sosiaalinen konstruktio eli vertaistasoinen keskustelu on Vygotskin (1978) peruskäsi-

te. Perusajatuksena on, että lapset toimivat tehtäviä ratkoessaan ryhmänä. Ryhmä-

keskustelut vertaisten kanssa vahvistavat oppimisprosessia (vrt. suora opetus). Kes-

kustelua ja toimintaa ohjaamaan tarvitaan kuitenkin kasvatuksen ammattilainen. Ai-

kuisen tulee omaksua ohjaava ja kysyvä rooli ja esittää kysymyksiä lasten toiminta- ja

ajattelutavoista, kuitenkin niin, että lapset kertovat vastaukset toisille lapsille.

4. Metakognitio

Neljäs ajattelukyvyn kehittämiseen liittyvä periaate tulee epäsuorasti sekä Vygotskil-

ta että Piaget´lta. Sen mukaan kognitiivista kehitystä edistää se, että lapset ovat tie-

toisia omasta ajattelustaan, mieltävät itsensä oppijoiksi ja tuntevat jatkuvasti olevan-

sa aktiivisessa roolissa omassa oppimisprosessissaan. Myös muiden lasten ajatusten

ja ajatuspolkujen kuuleminen on olennainen osa metakognition kehittymistä. Opetta-

jan tulee kysyä usein: ”Miksi toimit noin? Mitä teet? Ovatko toiset samaa mieltä?” tai

esimerkiksi ”Kerro Sanna, miksi sinusta asiaa ei kannata ratkaista näin?”
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5. Oppimaan oppiminen ja siltaaminen

Tunnin kulusta ja opitusta tulee aina keskustella lasten kanssa tunnin päätyttyä. Lapsi

tuntee ja uskoo oppineensa uutta, jos hän saa sanoa tunnilla oppimansa taidon tai

tiedon ääneen. On hyvä keskustella myös siitä, mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa ja

miksi, miten vaikeus voitettiin ja miten se voidaan voittaa seuraavalla kerralla. Näin

lapsi vähitellen oppii ymmärtämään, miten vaikeisiin tilanteisiin kannattaa suhtau-

tua.

Opittu tulee, aina kun mahdollista, sillata aikaisempiin, vastaaviin kokemuksiin päivä-

kodissa, koulussa ja kodin ulkopuolella. Asioita voidaan sillata myös tuleviin tapah-

tumiin. Yksi mahdollisuus on sillata tunnilla opittu asia aiheeseen sopiviin induktiivi-

sen päättelyn tehtäviin. On kuitenkin hyvä valmistautua myös sellaisilla siltaamisesi-

merkeillä, jotka sopivat lasten senhetkiseen kokemusmaailmaan.

6. Muuta huomioitavaa

Muuta huomioitavaa -kohta on varattu tuntisuunnitelmassa siltaamista varten. Opet-

tajan on hyvä miettiä jo tuntisuunnitelmaan tutustuessaan tapahtumia ja tilanteita,

jotka liittyvät tunnin aiheeseen ja joihin käsiteltyjä asioita voidaan sillata.

4.1.  Induktiiviset päättelytehtävät osana opetustunteja

Induktiivisen päättelyn tehtävät on suunniteltu rikastamaan interventiotuntien sisältöjä.

Kuten aikaisemmin todettiin, ominaisuuksien vertailussa on paljolti samankaltaisuutta

Piaget’n luokittelun ja vastaavasti suhteiden vertailussa Piaget’n sarjoittamisen skeeman

kanssa. Lapset siis työskentelevät pääosan interventiotunnista jonkin ongelmanratkaisu-

tehtävän parissa, ja saman ongelmanratkaisun perusprosessia (esim. luokittelua) harjoitel-

laan vielä tarkennetusti induktiivisen päättelyn tehtävillä  (esim. ryhmän muodostaminen,

ryhmän laajentaminen, yhteisen ominaisuuden löytäminen jne.). Induktiivisen päättelyn

tehtävät on rakennettu jatkumoksi, ja niitä voidaan käyttää myös itsenäisesti omana koko-

naisuutena.
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Induktiivisen päättelyn tehtäviin tutustuminen aloitetaan aina yhdellä kokonaisella oppi-

tunnilla (45 min), jolloin käydään lävitse induktiivisen päättelyn peruskäsitteet. Tämän tun-

nin sisältö on pääosin sama sekä esiopetuksessa että ensimmäisellä ja toisella luokalla.

Tuntitehtävät ovat eri ikäryhmillä erilaiset.

Ensimmäisen induktiivisen päättelyn tunnin sisältö

Tällä tunnilla luodaan pohja ominaisuuksien ja suhteiden tunnistamiselle ja tehtävien rat-

kaisemiselle.

Teoreettinen opetus

Oppilaille esitellään, mitä tarkoittaa käsite ominaisuus: ”Ominaisuus kertoo, millainen esi-

ne on tai millaisia piirteitä esineessä on.” Lapsille annetaan esimerkkejä ominaisuuksista:

pallo on pyöreä, pöydässä on neljä jalkaa, ja mutterissa on kuusi kulmaa. ”Esineessä on

yleensä useita ominaisuuksia, esimerkiksi väri, koko ja muoto.” Lasten kanssa katsellaan

palloa, joka on pyöreä, keltainen, kuminen ja iso, sekä pöytää, joka on puinen ja nelikul-

mainen.

”Yksi ominaisuus voi yhdistää monia eri esineitä.” Lapsia pyydetään kertomaan, mitkä kaik-

ki esineet luokassa ovat punaisia eli minkä kaikkien esineiden yhteisenä ominaisuutena on

punainen väri. ”Esineitä voi yhdistää myös kaksi tai kolme tai vielä useampi eri ominaisuus

yhtä aikaa.” Seuraavaksi lapset voivat miettiä, mitkä esineet luokassa ovat sekä kulmikkaita

että valkoisia. Lopuksi lapsilta kysytään, mitä ominaisuuksia on pöydällä tai lampulla, ja sit-

ten kun mahdollista, kysytään, mitä yhteisiä ominaisuuksia on kahdella esineellä, vaikkapa

tuolilla ja pöydällä.

Seuraavaksi oppilaille esitellään, mitä tarkoittaa käsite suhde: ”Suhde tarkoittaa sitä, mil-

lainen jokin esine on verrattuna toiseen esineeseen. Suhdetta selvitettäessä pitää katsoa

esineiden ominaisuuksia ja sitä, ovatko esineet samanlaisia vai erilaisia. Suhde on aina

kahden tai useamman esineen välillä.” Lapsille näytetään erilaisia kirjoja ja kerrotaan esi-

merkiksi, että yksi kirja on paksumpi kuin muut ja kaksi kirjaa ovat keskenään samankokoi-

set. ”Suhde kertoo myös, miten kaksi esinettä voidaan laittaa järjestykseen.” Koon lisäksi
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järjestyksen perusteena voi olla vaikkapa ikä tai sijainti: Jarkko on Pekkaa vanhempi. Kirja

on pöydällä – pöytä on kirjan alla. Yksi viivoitin on pidempi kuin kaikki muut.

”Myös esineryhmien ja esineparien ominaisuuksia voidaan vertailla.” Lapset voivat tutkia

kirjapinoja, joista toisessa on kaksi kertaa enemmän kirjoja kuin toisessa. Heitä pyydetään

etsimään luokasta oppilaspari, joka on pienempi kuin toinen oppilaspari, kynäpari, joka on

suurempi kuin toinen kynäpari jne.

”Esineiden välillä voi yhtä aikaa olla monenlaisia suhteita. Niistä voidaan verrata esimerkik-

si kokoa ja painoa.” Lapsille näytetään kahta kirjaa, joista toinen on suurempi ja painavam-

pi kuin toinen. Suhde toiseen esineeseen tulee parhaiten esille, kun vertailu tehdään yh-

dessä lauseessa. Edellä mainittujen asioiden esittelyyn ja harjoitteluun kannattaa varata

riittävästi aikaa (noin 20–30 min), ja määritelmiä kannattaa toistaa ja kerrata aina kun on

tarpeen ja mahdollista.

4.2. Induktiivisen päättelyn tehtävien opetusmalleja

Ensimmäisen tunnin jälkeen eri interventiotunneilla käydään läpi tiettyjä induktiivisen

päättelyn harjoituksia. On tärkeää, että opettaja perehtyy niihin ennen varsinaista oppitun-

tia. Seuraavassa annettaan kaksi mallia, joita opettajat voivat soveltaa tehtävien tekoa oh-

jatessaan. Ensimmäistä ratkaisumallia kutsutaan suoraksi opetusmalliksi: opettaja johtaa

opetuskeskustelua ja oppilaat ratkovat tehtäviä.

Malli 1. Suora opetusmalli

Suora opetusmalli
Induktiivinen päättely: ominaisuuksien vertailu ja yhteisen ominaisuuden löytäminen

Opetuksen eteneminen: Vaihtoehto 1: Suora opetusmalli.
Esimerkkiopetustunti: Opetuskuva ”Leppäkerttu, lintu ja lentokone”

Tavoite: Yhteisen ominaisuuden löytäminen

Kysymys: Mitä yhteistä näillä esineillä on?
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Tunnin kulku Opettajan puhe
Ongelmatyypin
tunnistaminen:

Nyt jälleen me etsimme yhteisiä ominaisuuksia ja muodostam-
me ryhmiä. Tällä kertaa emme käytä palikoita vaan tarkaste-
lemme kuvia. Katsotaanpa tätä kuvaa. Annetaan aluksi kaikille
kuville nimi. Tämä on… (Jokainen kuva nimetään.)

Kysymys: Näillä kolmella kuvalla on jotakin yhteistä. Meidän pitäisi löytää
syy, miksi ne sopivat yhteen.

Vaihe 1: Mitä meidän pitää tehdä? Tehdään niin, että jokainen kuvailee
kuvaa vuorollaan. Mitä sinä osaat kertoa tästä kuvasta? Entä
sinä?

Vaihe 2: Mitä meidän täytyy tehdä kuvailun jälkeen? Kyllä, meidän täy-
tyy seuraavaksi vertailla kuvia. Aluksi katsotaan, mitä yhteistä
näistä kuvista löytyy.

Vaihe 3: Eli kysymys oli: Miksi kaikki nämä kuvat sopivat samaan ryh-
mään? Kyllä, kuvissa olevat eläimet ja esineet osaavat lentää.
Onko niissä vielä jokin muu yhteinen ominaisuus? Aivan oikein,
niillä kaikilla on siivet.

Vaihe 4: Nyt meidän täytyy tarkistaa ratkaisu. Leppäkerttu… osaa lentää,
lentokone… osaa lentää, ja lintu… osaa. Kyllä, ne kaikki osaavat
lentää. Ja kyllä, niillä kaikilla on myös siivet.

Reflektointi Opittua asiaa kuvaillaan vielä kertaalleen, ja kuvailussa käyte-
tään ominaisuus-käsitettä.
Ratkaisitte hienosti tämän tehtävän. Nyt vielä kerrataan, mitä
opittiin. Me huomasimme, että nämä kaikki kuvat ovat jollain
tapaa samanlaisia eli niissä olevat eläimet ja esineet osaavat
lentää. Voidaan sanoa, että niillä kaikilla on sama ominaisuus.
Leppäkertun yksi ominaisuus on, että se osaa lentää. Lentoko-
neen yksi ominaisuus on, että se osaa lentää, ja linnun yksi omi-
naisuus on, että se osaa lentää. Ominaisuushan kertoo esinees-
tä tai asiasta jotakin, esimerkiksi, että osaako se lentää tai min-
kävärinen se on.
Vertaa palikkatehtäviä 1 ja 3. Kun tutkimme palikoita, katsoim-
me niiden väriä ja ryhmittelimme ne värin mukaan. Mikä toinen
ominaisuus näillä palikoilla on? Hyvä, muoto.
Ongelmatyypin kuvaus. Esineet ja asiat, joilla on sama ominai-
suus, kuuluvat samaan ryhmään. Esineet ja asiat, joilla ei ole
samaa ominaisuutta, eivät kuulu samaan ryhmään. Kuuluuko
auto samaa ryhmään kuin leppäkerttu, lentokone ja lintu? Ei
kuulu: autolla ei ole samaa ominaisuutta. Auto ei osaa lentää,
eikä sillä ole siipiä.
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Huomaa: Ensimmäisillä kerroilla toimitaan opettajajohtoisesti. Myöhemmin voidaan vai-
heessa 3 kysyä lapsilta, onko jollakulla ehdotusta ratkaisusta. Jos joku ehdottaa lentämistä,
vastausta pohditaan yhdessä: Tomin ratkaisu kuuluu, että ”kaikki lentävät”. Kuka tietää,
mitä pitää tehdä seuraavaksi? Tarkistetaan ratkaisu. Oikein. Kuka tietää, miten tarkistus
sujuu? Hyvä Mari, siis tarkistetaan jokainen kuva vuorollaan. Leppäkerttu osaa lentää, len-
tokone osaa lentää... Jos lapsen ehdottama ratkaisu on väärä, niin vasta tarkistuksen jäl-
keen siirrytään uudelleen vaiheeseen.

Kun lapset ymmärtävät strategisen ratkaisumallin, voidaan opetuksessa siirtyä epäsuoraan
opetukseen. Epäsuorassa opetuksessa lapset keskustelevat ratkaisusta ja ratkaisuvaihto-
ehdoista huomattavasti enemmän kuin suorassa opetuksessa.

Malli 2. Epäsuora opetusmalli

Epäsuora opetus

Induktiivinen päättely: suhteiden vertailu ja sarjan järjestäminen

Esimerkkitunti: Opetuskortti Jänikset (jossa on erikokoisia jäniksiä)

Tavoite: Sarjan järjestäminen

Kysymys: Miten nämä kuvat voidaan laittaa järjestykseen?

Tunnin kul-
ku

Opettajan (O) ja lasten (L) puhe

Vaihe 1: O: Nyt yritämme löytää kuvien järjestyksen vertailemalla kuvia
toisiinsa. Tällä kertaa emme käytä palikoita vaan tarkastelemme
kuvia.Mitä meidän tulee tehdä ensiksi?
L: Katsotaan kuvia. O: Hyvä. Mitä  kuvassa on? L: No, jäniksiä. O:
Hyvä. Annetaan kaikille kuville nimi. Mitäs kuvassa siis on? L: No,
jäniksiä ne kaikki on.

Vaihe 2: O: Koska ne kaikki ovat samanlaisia (jäniksiä), niin meidän täytyisi
löytää keino, miten ne voidaan laittaa järjestykseen. Meidän pitäisi
löytää ominaisuus, jonka perusteella ne voidaan järjestää.

Vaihe 3: O: Mitä meidän pitää tehdä? L: Meidän täytyy kuvailla jokainen
jänis (kuva vuorollaan). O: Oikein. Mitä osaat kertoa tästä kuvasta
ja sen ominaisuudesta? Entä sinä?

Vaihe 4: O: Kysymys oli: miten nämä kuvat voidaan laittaa järjestykseen? L:
Koon perusteella. O: Ai miten? L: No, aluksi meidän täytyy päättää,
laitetaanko kuvat suuremmuus- vai pienemmyysjärjestykseen. Eli
aloitetaan pienimmästä. Tämä jänis on pienin. Laitetaan tähän
ensimmäiseen jänikseen numero 1. Tämä jänis on heti suurempi
kuin pienin jänis. Laitetaan tähän numero 2. Tämä jänis on suu-
rempi kuin tämä toiseksi pienin jänis. Laitetaan siihen numero 3
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Muistettavaa

Ohjaa oppilaita aina käyttämään edellä kuvattuja vaiheita, kun he ratkaisevat tehtäviä. Eri-

tyisen tärkeää on ohjata heitä aina tarkistamaan ratkaisunsa.

jne.
Vaihe 5: O: Mitäs nyt? L: Nyt meidän täytyy tarkistaa ratkaisu. Suhteita tar-

kistaessa me voimme tehdä tarkistuksen tekemällä ratkaisun päin-
vastoin. Eli aloitetaan suurimmasta jäniksestä. Tämä jänis on suu-
rin. Tämä jänis on toiseksi suurin ja tämä kolmanneksi...

Reflektointi: Opittua asiaa kuvaillaan vielä kertaalleen suhde-käsitettä käyttäen.
O: Ratkaisitte hienosti tämän tehtävän. Nyt vielä kerrataan, mitä
opittiin. Mikä oli tehtävämme? L: Meidän piti laittaa kuvat järjes-
tykseen. Aluksi huomasimme, että kaikki kuvat ovat lähes saman-
laisia. O: Miten samanlaisia voi laittaa järjestykseen? L: Vertaile-
malla kuvia. Huomasimme, että oli kuitenkin yksi ominaisuus, jon-
ka avulla jänikset voidaan laittaa järjestykseen. Vertailemalla ku-
vien välisiä suhteita voimme laittaa kuvat järjestykseen jonkun
kuvia yhdistävän ominaisuuden perusteella.  O: Niin, suhde kertoo
jotakin esineestä, kun sitä verrataan toiseen esineeseen, esimerkik-
si onko se suurempi vai pienempi vai hitaampi vai nopeampi kuin
toinen, johon sitä verrataan.
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