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Oikeita ratkaistuja tehtäviä kpl 

0–40 41–50 51–60 Yhteensä 

  Opp. % Opp. % Opp. % Opp. % 

tyttö 2 8 3 12 20 80 25 100 Sukupuoli 
poika 3 8 1 3 34 89 38 100 

Yhteensä 5 8 4 6 54 86 63 100 
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Hyvä kotiväki! 
 
Olen suorittamassa luokanopettajantutkintoa Kokkolan yliopistokeskuksessa, 
Chydeniuksessa. Opintoihini kuuluu pro gradu tutkielman tekeminen. Aiheeni 
liittyy lasten matemaattisen lukukäsitteen kehittymiseen. 
 
Edellä mainitun johdosta pidän 2. luokan oppilaille ns. Junnauskokeen. Käytän 
tehtävistä saamiani vastauksia tutkimustyössäni. Saadut tulokset ovat luotta-
muksellisia ja tuloksista ei voi tunnistaa ketään yksittäistä oppilasta. Tutkimus-
kohteenani on kolme 2. luokkaa. 
 
Teettämäni Junnauskokeen löydätte internetistä osoitteesta www.opperi.fi.  
 
 
Yhteistyöterveisin 
           Marja-Kaisa Kortesalmi 
           045-1132234 
 
 
 
 
Huoltajan allekirjoitus:______________________________________ 
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Hyvä kotiväki!                                                                                
 
Olen suorittamassa luokanopettajantutkintoa Kokkolan yliopistokeskuksessa, 
Chydeniuksessa. Opintoihini kuuluu pro gradu -tutkielman tekeminen. Aiheeni 
liittyy lasten matemaattisen lukukäsitteen kehittymiseen. 



Kiitän teitä kaikkia vanhempia jo tässä vaiheessa luvasta teettää Junnauskoe 
syyslukukaudella lapsellenne. Syksyllä teettämäni kokeen lisäksi tarkoituksena-
ni on haastatella myös muutamia oppilaita 63 oppilaan joukosta. Oppilaita pyy-
dän kertomaan omasta ajatteluvastaan heidän ratkaistessa Junnauskokeeseen 
sisältyviä laskuja.  
 
Edelleen kaikki vastaukset ja lasten haastatteluissa esiin tulevat asiat ovat luot-
tamuksellisia ja tuloksista ei voi tunnistaa ketään yksittäistä lasta.   
 
 
____ Lastani saa tarvittaessa haastatella. 
 
____ Lastani ei saa haastatella. 
 
 
Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________ 
 
 
 
Yhteistyöterveisin  

          Marja-Kaisa Kortesalmi 
                              045-1132234 
 







 





Olemme yhdessä keskustelleet matematiikan opiskeluun liittyvästä haastatte-
lusta. 
 
Haluan osallistua haastatteluun_____ 
En halua osallistua haastatteluun_____ 
 
 
 
 
 
 
Oulaisissa 
 
_____ . ______ . __________ 
 
 
Oppilaan allekirjoitus: 
 
__________________________________ 





Haastattelijan allekirjoitus:







 



 



Com-
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