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Johdatus aiheeseen

Keskustele vierustovereidesi kanssa seuraavista asioista:

1. Mitä mittaaminen tarkoittaa?

2. Mitä mittaamisen opettamiseen kuuluu?

3. Mikä on vaikeinta mittaamisen opetuksessa?



Mittaamisesta

I Mittaaminen ja mittayksiköt ovat kaksi eri asiaa, jotka

liittyvät toisiinsa, mutta jotka opetetaan erikseen.

I Erityisesti tilavuus- ja pinta-alakäsitettä opetettaessa ei saa

yrittää samalla opettaa yksiköitä.

I Oppikirjat soveltuvat huonosti mittaamisen opettamiseen.

I Taulukointi ja diagrammien piirtäminen kuuluvat mittaamisen

opettamiseen.



Mittaaminen opetussuunnitelman
perusteissa
Luokat 1�2

I mittaamisen periaate

I pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja hinta

I mittavälineiden käyttö

I tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu

I mittaustuloksen arviointi

Oppilas

I osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee

keskeisimmät suureet, kuten pituus, massa, tilavuus ja aika

I osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa

arkipäivän ongelmissa ja osaa käyttää matemaattisia tietojaan

ja taitojaan niiden ratkaisemiseen.



Luokat 3�5

I mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen

I mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista

I mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Oppilas ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida

mittauskohteen suuruuden ja mittauksen tuloksen mielekkyyden

sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä

Päättöarvosana (luokat 6�9)

Oppilas suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä

muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.



Mittaamisesta

I Konkreettinen mittaaminen ja toiminnallisuus opettaa asian

parhaiten. Luokan edessä yhdessä tehty mittaaminen ei

korvaa oppilaan omaa toimintaa!

I Mittaamisen opettamiseen pitää varata aikaa.

I Mittaaminen on arkimatematiikkaa parhaimmillaan, ja se

piirre pitäisi säilyttää myös opetuksessa.

I Mittaamisen taito ja siihen liittyvät käsitteet ovat

1�6-luokkien oppilaille paljon tärkeämpiä kuin taito tehdä

oikein yksikkömuunnokset.



Johdatusta mittaamiseen

I Pohditaan luokan kanssa, mitä kaikkia asioita voi mitata,

näin tulee opetetuksi suureen käsite.

I Suureen käsitettä vahvistetaan aina, kun mittaamista

opetetaan. Suureen käsite voi olla outo monesti vielä

yläluokilla.

I Mittaamisen yleinen periaate: montako kertaa mittayksikkö

sisältyy mitattavaan kohteeseen.

I Mittaluvun suuruus riippuu mittayksikön koosta; mitä

pienempi mittayksikkö, sitä suurempi mittaluku.



Johdatusta mittaamiseen

I Mittakäsitteen opettaminen vaiheittain:

1. omien mittojen (ns. epästandardien mittayksiköiden) käyttö
2. standardimittayksiköiden käyttö (ja opettaminen)
3. mittaustuloksen tarkkuus, likiarvot ja pyöristäminen.

I Käsite opetetaan epästandardeja mittayksiköitä käytettämällä

ja vahvistetaan standardein yksiköin.

I Mittaamisessa koko ajan mukana idea: Arvioi ensin, mittaa

sitten. Myös referenssipisteiden käyttö on tutkimusten

mukaan järkevää.

I Nämä perusteet ovat samat kaikille suureille. Joillekin

suureille voi olla vaikeaa tai mahdotonta löytää epästandardia

yksikköä.



Mittaaminen: pituus

I Pituuden mittaaminen tarkoittaa sitä, että mittayksiköt

(samanmittaiset kepit, jne) laitetaan peräkkäin, ilman välejä,

ilman päällekkäisyyttä.

I Epästandardien mittayksiköiden käyttö opetetaan

konkreettisesti. Mittaaminen opetetaan ensin esim. kepeillä,

sitten pitkällä viivaimella, johon on merkitty mittayksiköt

(esim. 10 cm välein, mutta pelkin numeroin merkittynä).

I Kannattaa opettaa myös mittaaminen eri mittaisilla kepeillä,

jotka ovat toistensa osia tai monikertoja, samalla kertautuu

kertotaulu ja johdatellaan yksikkömuunnoksiin.

I Ongelmana voi olla ymmärtää diskreetin ja jatkuvan

lukumäärän välinen yhteys.



Mittaaminen: pituus

I Siirtyminen standardimittoihin tapahtuu johdattelulla niiden

tarpeellisuudesta. Tämä kannattaa tehdä vertailukertomuksen

kautta.

I Edellisten mittausten jälkeen keskustellaan aiheesta ja

pohditaan yhdessä, mihin tarvitaan standardimittoja. Tarve

standardimittoihin syntyy näin automaattisesti.

I Mittaaminen metreillä mittapyörän avulla,

projektityöskentelynä, esim. koulun pituus, koulun kentän

pituus, leveys, piiri.

I Metrin jälkeen mittaaminen metrin osilla, lopuksi esim. kirjan

avulla millimetrein ja senttimetrein.



Mittaaminen: massa

I Massan mittaamista ei voi opettaa pelkästään kirjan kanssa!

I Massan opettamiseen liittyy oleellisena osana kinesteettinen

aistikanava ja käsillä �puntaroiminen�.

I Myös massaa mitattaessa täytyy arvioida. Kuinka?

I Massasta voi alaluokilla käyttää myös sanaa paino.

I Tilavuuden ja massan välistä eroa (tiheys) voi opettaa

käyttämällä samanpainoisia, eri tilavuuksisia esineitä ja

eripainoisia saman tilavuuksisia esineitä.



Mittaaminen: massa

I Massan mittaaminen aloitetaan vertailemalla eri painoisia

esineitä ja miettimällä kuinka painoa voisi mitata. Orsiva'an

idea voi hyvinkin tulla oppilailta.

I Kuinka orsivaaka saadaan pysymään vaakatasossa, jos toiselle

puolelle lisätään painoja? Johdattelee myös

yhtälökäsitteeseen.

I Vaa'an käytön opettaminen. Kannataa käyttää erilaisia

vaakoja, myös sellaisia, jotka perustuvat punnuksiin.

I Epästandardeina mittayksiköinä massan mittaamisessa

toimivat esimerkiksi samanlaiset pultit, joiden avulla

orsivaa'alla mitataan eri asioiden painoa.



Mittaaminen: massa

I Mitä tarkoittaa pultteina se, että esineet ovat eri tai

samanpainoisia? Näin esille tulee myös mittaamisen

transitiivisuus.

I Siirtyminen yhdestä pultista kymmenen pultin nippuun on

puolestaan suurelaskentaa.

I Standardiyksiköihin siirrytään aloittamalla kilogrammasta ja

puolesta kilogrammasta.

I Lopuksi mitataan gramman, kymmenen ja sadan gramman

avulla.

I Järkevä aktiviteetti hyvin pienille massoille on esimerkiksi

pienten esineiden punnitseminen kirjevaa'alla ja lajitteleminen

samanpainoisiin tai lähelle samanpainoisiin joukkoihin.



Mittaaminen: aika

I Ajan opettaminen lähtee liikkeelle keskustelulla ajasta, mikä

kestää kuinka kauan, mikä oli aiemmin, nyt, myöhemmin, jne.

I Vaikka ajan käsite tuntuu luonnolliselta, se kehittyy

mittakäsitteistä viimeisenä.

I Ajan käsittämiseen liittyy esimerkiksi se, että käsittää ajan

etenevän vakiointervallein (sekunti on aina saman mittainen).

I Luokassa kannattaa olla kaksi kelloa, joista toinen on toimiva

ja toinen kello kertoo esim. seuraavan tapahtuman ajan, näin

päästään vertaamaan aikoja.



Mittaaminen: aika

I Oikeaa aikaa osoittavassa kellossa kannattaa olla

sekuntiviisari varsin aikaisin.

I Ajan vertailussa vertaillaan eri tapahtumien kestoja,

esimerkiksi kumpi kestää kauemmin, oppitunti vai välitunti?

I Ajan mittaamisen opettaminen pitää tehdä oppilaslähtöisesti.

I Millaisia epästandardeja mittavälineitä ajan mittaamiseen

voisi käyttää?



Mittaaminen: aika

I Standardeihin mittayksiköihin voidaan siirtyä varsin äkkiä,

koska niitä käytetään jokapäiväisessä elämässä paljon.

I Kalenterin opettaminen kuuluu myöskin ajan opettamiseen.

I Luokan seinälle kannattaa tehdä kalenteri, joka käydään joka

päivä läpi.

I Kalenteriin voi merkitä päivämäärän lisäksi tietoja säästä.

Mikäli nämä tiedot kirjoitetaan esimerkiksi irtolapuille, niitä

voidaan loppuvuodesta hyödyntää tilastojen opetuksessa.



Pinta-alan käsite

I Pinta-ala tarkoittaa sitä, montako samankokoista esinettä

(esim. neliön muotoista muovipalikkaa) tarvitaan peittämään

jokin alue. Esineiden väleihin ei saa jäädä tyhjää, eivätkä

esineet mennä päällekäin.

I Pinta-alan käsite ei ole luonnollinen (arvioi oman kämmenesi

pinta-ala).

I Edellisen kohdan takia myös pinta-alan mittaamisen

opettamisessa pitäisi pyrkiä arvioinnin opettamiseen.

I Pinta-alan opettamista ei saa sotkea aluksi yksiköihin, eikä

yksikkömuunnoksiin!



Mittaaminen: pinta-ala

I Välineinä voi käyttää esimerkiksi:
I perunaleimasinta
I geopaloja
I ruutupaperia
I geolautaa
I Fröbelin palikoita
I Unkarilaisia värisauvoja

I Yksikköneliön idea voidaan opettaa oheisen monisteen

kaltaisilla tehtävillä.



Mittaaminen: pinta-ala

I Yksikköneliön ideaa vahvisteaan esimerkiksi näillä
aktiviteeteilla:

I Piirrä paperille nelikulmio, jonka pinta-ala on 24 ruutua,
piirrä muita kuvioita, joilla on sama pinta-ala.

I Piirrä ruutupaperille eri kirjaimia, joilla on sama pinta-ala

Kirjaintehtävä



Mittaaminen: pinta-ala

I Pinta-alaan liittyviä geolauta-aktiviteetteja:
I Geolautaan täytyy ensin tutustua, tämä tapahtuu esim.

kopioimalla omalle geolaudalle opettajan esimerkkikuvioita ja
tekemällä mahdollisimman monta erilaista esim. kolmioita.

I Muodosta erilaisia kuvioita, jotka peittävät kaksi, kolme,
neljä, jne. ruutua.

I Tee monikulmio, jonka sisälle jää kaksi ruutua (osia ei vielä
lasketa).

I Tee mahdollisimman monta erilaista monikulmiota, joiden
sisälle jää kahdeksan ruutua.

I Tee nelikulmioita, joiden pinta-ala on (tasan) 12 ruutua.
I Tee suunnikas, jonka pinta-ala on (tasan) neljä ruutua.
I Tee kolmio, jonka pinta-ala on (tasan) neljä, viisi, jne. ruutua

(kolmion pinta-alaa voi miettiä tekemällä tietynkokoisen
nelikulmion ja puolittamalla sen).



Mittaaminen: pinta-ala

I Pinta-alan mittaaminen voidaan aloittaa kalvolle tehdyn

ruudukon avulla. Ruudukolla arvioidaan esimerkiksi puun

lehden pinta-alaa ja vertaillaan eri lehtien pinta-aloja.

I Huom! Pinta-alan ja tilavuuden yhteydessä yksiköttömät

arvot säilyvät, vaikka yksiköt otetaan käyttöön.

I Standardiyksiköihin siirtyminen aloitetaan tutustumalla

neliömetriin.

I Neliömetri piirretään luokan lattialle ja mietitään, kuinka

monta neliömetriä luokan pinta-ala on ja kuinka se

mitattaisiin.



Mittaaminen: pinta-ala

I Neliömetriä suurempiin ja pienempiin yksiköihin siirrytään

vasta, kun neliömetri hallitaan kunnolla.

I Aari ja hehtaari opetetaan esimerkiksi konkreettisesti ulkona

mittapyörällä.

I Neliösenttimetri opetetaan käyttämällä 1 cm×1 cm ruutuja ja

niiden avulla tehdään aiempia aktiviteetteja.

I Piirin ja pinta-alan suhde mittaamalla saman pinta-alan

omaavien kuvioiden piirien pituuksia.

I Pinta-alan laskeminen kaavojen avulla opetetaan viimeisenä.

Sekin voidaan opettaa hyvin helposti ongelmalähtöisesti,

jolloin kaavat tulevat oppilailta.



Tilavuuden käsite

I Tilavuus on pinta-alaa luonnollisempi käsite, koska koko

kokemusmaailmamme on kolmiulotteinen (arvioi nyrkkisi

tilavuus).

I Tilavuuden käsitettä lähestytään vertailun ja arvioinnin

kautta.

I Tilavuuskäsitettä ei pysty opettamaan pelkästään kirjan

avulla, jo pelkästään sen takia, että kirjan kuvat ovat

kaksiulotteisia ja tilavuus liittyy kolmiulotteisuuteen.

I Tilavuuteen kuuluu kaksi erityyppistä mitattavaa

ominaisuutta: kapasiteetti, eli vetoisuus ja tilavuus.



Mittaaminen: tilavuus

I Tilavuuden opettaminen aloitetaan kapasiteettien eli

vetoisuuksien vertailemisella. Testataan esimerkiksi mihin

astiaan mahtuu eniten riisinjyviä (hiekkaa, vettä).

I Myös muodon ja tilavuuden ero tulee opettaa.

I Suurempi ja pienempi -sanat ovat ongelmallisia tilavuuden

yhteydessä, ne pitää selvästi erottaa tarkoittamaan

nimenomaan tilavuutta.

I Tekninen rakentaminen (palikkarakentelu samankokoisilla

kuutioilla) auttaa tilavuuskäsitteen syntymisessä; kuinka

monta kuutiota on rakennelman tilavuus? Tämä täytyy tehdä

konkreettisilla palikoilla kuten myöhemmin spatiaalisen

hahmottamisen yhteydessä opimme.



Mittaaminen: tilavuus

I Siirryttäessä standardimittoihin aloitetaan jälleen

vetoisuuksista, litrasta ja desilitrasta.

I Kappaleita tutkittaessa kannattaa edetä pienimmästä

suurimpaan, pienimmät kappaleet ja niiden tilavuus opitaan

taktiilisen aistikanavan avulla, suuremmat kinesteettisesti.

I Kuutiometrin mallin tekeminen on edellytys kuutiometrin

käsitteen ymmärtämiselle.

I Tilavuuden käsitettä voi syventää esimerkiksi pohtimalla,

mikä on luokan tilavuus ja miten sen voisi laskea.



Mittaaminen: tilavuus

I On tärkeää verrata myös kappaleisiin liittyviä pinta-aloja ja

pituuksia tilavuuteen.

I Kannattaa muistaa myös tilavuudessa kuljettaa koko ajan

mukana arviointia.

I Tilavuuden laskeminen kaavojen avulla opetetaan viimeiseksi.

Suorakulmaisen särmiön tilavuuden kaava on helppo johtaa

pikkukuutioiden avulla.


