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Abstract
This study explores the degree of preparedness for studying at Universities of Applied Sciences
that is provided by the content of mathematics curricula in upper secondary schools from the
viewpoint of engineering students. The theoretical framework is based on learning objectives and
a view of mathematics. I categorized mathematical contents in upper secondary school from the
point of view of engineering studies. Students defined important knowledge and skills as learning
objectives and evaluated how well they were achieved in upper secondary schools from the
standpoint of engineering studies. The view of mathematics is based on students’ descriptions of
their experiences with mathematics and of themselves as students of mathematics in upper
secondary school with respect to engineering studies.
The empirical data consist of surveys (N = 222), initial mapping of attitudes (N = 65) and
thematic interviews (N = 14). The research problem was approached through mixed research
methods. The quantitative data were analyzed with basic statistical methods and students’
accounts of their experiences were examined using a qualitative narrative research method. The
narratives were analyzed holistically and categorically focusing on content.
According to the engineering students, they felt they should learn how to apply basic algebra
and geometry, differential calculus and also equations - the so-called key components of upper
secondary school syllabi. These learning objectives were accomplished well in compulsory
mathematics courses in the advanced syllabus, but not as well in the basic syllabus. Students
experienced mathematics in upper secondary school as instrumentalist and formal. The advanced
mathematics syllabus demanded more work with numerous procedures, whereas the basic
syllabus required a better understanding of word problems. Even a portion of advanced
mathematics provided a good foundation for engineering studies. Supplementing compulsory
courses in the basic syllabus with specialized or applied courses created an opportunity to succeed.
By combining the advanced and basic syllabi and adding more practical problems, upper
secondary school mathematics could provide an even better base for engineering studies. This
study can be used for expanding the curricula, designing students’ high school learning paths and
supporting teachers’ pedagogical work.

Keywords: learning contents, learning objectives, mathematics, mixed methods
research, narrative research, upper secondary school, view of mathematics
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan, millaista osaamista lukion matematiikan oppisisältöjen pohjalta
rakentuu ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille. Teoreettinen viitekehys muodostuu
oppimistavoitteista ja matematiikkakuvasta. Luokittelin lukion matematiikan oppisisältöjä
ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan matematiikan opetussuunnitelmien kautta.
Insinööriopiskelijat määrittivät kokemustensa perusteella ammattikorkeakouluopintojen kannalta
tärkeitä matematiikan tietoja ja taitoja – oppimistavoitteita – sekä arvioivat niiden toteutumista
lukiossa. Insinööriopiskelijat kertoivat lukion matematiikkakokemuksistaan sekä arvioivat itseään matematiikan oppijana lukiossa ja osaajana ammattikorkeakoulussa. Näiden pohjalta rakentui insinööriopiskelijan matematiikkakuva.
Empiirinen aineisto koostuu insinööriopiskelijoille suunnatusta survey-tutkimuksesta (N =
222), asenteiden alkukartoituksesta (N = 65) sekä teemahaastatteluista (N = 14). Sovelsin mixed
methods -tutkimusta. Analysoin kvantitatiivisen aineiston tilastollisten perusmenetelmien avulla. Sovelsin opiskelijoiden kokemuksiin liittyvien kertomusten tarkastelussa narratiivista tutkimusmetodia. Tarkastelin narratiiveja holistisesti sekä kategorisesti keskittymällä sisältöön.
Insinööriopiskelijoiden mukaan lukion matematiikassa pitäisi oppia soveltamaan avainsisältöjä (perusalgebra ja -geometria, differentiaalilaskenta sekä yhtälöoppi). Lukion matematiikassa
tunnistettiin instrumentalistis-formaalin oppiaineen piirteitä. Pitkä oppimäärä koettiin työläänä
proseduurien muistamisena. Lyhyessä oppimäärässä tarvittiin paljon sanallisten tehtävien ratkaisemista, mistä oli hyötyä insinööriopinnoissa. Pitkän oppimäärän osittainenkin suorittaminen
näytti muodostavan hyvän pohjan insinööriopintoihin, mutta myös täydentämällä lyhyen oppimäärän pakollisia kursseja syventävillä tai soveltavilla kursseilla oli mahdollista onnistua. Käytännönläheisyyttä lisäämällä ja molempia oppimääriä yhdistämällä oppisisällöistä muodostuisi
vieläkin parempi pohja insinööriopintoihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelmia kehitettäessä, opiskelijan matemaattisen lukiopolun suunnittelussa sekä opettajan
pedagogisen työn tukena.

Asiasanat: lukio-opetus, matematiikka, matematiikkakuva, mixed methods -tutkimus,
narratiivinen tutkimus, oppimistavoitteet, oppisisällöt
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1

Johdanto

Yliopistoissa ja korkeakouluissa ollaan huolissaan uusien opiskelijoiden matematiikan osaamisesta, sillä sen katsotaan huonontuneen vuosien varrella. Tässä tutkimuksessa tarkastelen ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden 1 sellaisia lukion matematiikan oppisisältöihin liittyviä kokemuksia, jotka
ovat merkityksellisiä insinööriopintojen kannalta.
1.1

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Tekniikka kiinnostaa suomalaisia nuoria, ja suuri määrä lukio-opiskelijoista hakeutuu vuosittain insinööriopintoihin 2 (Tilastokeskus 2015). Kaikki insinöörit, diplomi-insinöörejä lukuun ottamatta, opiskelevat ammattikorkeakoulussa, mutta
kaikki ammattikorkeakouluopiskelijat eivät ole tulevia insinöörejä. Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalta valmistutaan monen eri alan insinööreiksi3. Viime vuosina ammattikorkeakouluissa aloittaneiden uusien insinööriopiskelijoiden määrä on pysynyt samana tai jopa hieman kasvanut. Siitäkin syystä mahdollisimman vankan matemaattisen pohjakoulutuksen tarve on todellinen. Lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat hakeutuvat usein teknillisiin korkeakouluihin tai tiedeyliopistoihin (Cole ym. 2014) ja siten voidaan
olettaa, ettei kaikilla ammattikorkeakouluihin hakeutuvilla ylioppilaillakaan ole
erityisen hyvät taidot matematiikassa (vrt. American Diploma Project4 2004, Parsons ym. 2011, Silius, ym. 2011a, Steyn & Du Plessis 2007). Samanaikaisesti, kun
matematiikan taitoja tarvitaan yhä enemmän, matematiikan osaajien määrä näyttää
vähenevän (Adelman 2006, Conley 2008, Henderson & Broadbridge 2009, Neumann ym. 2015, Opetushallitus 2013).
1

Jatkossa käytän termiä insinööriopiskelijat.
Vuosittain noin 13 % ikäluokasta aloittaa opiskelun ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen
alalla. Luku on saatu käyttämällä ikäluokalle keskiarvoa 67 500 sekä insinööriopinnoissa nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaville keskiarvoa 8 740, jotka on saatu vuosien 2009–2013 tilastolukuarvojen avulla. Noin 17 % valmistuvista ylioppilaista aloittaa opinnot ammattikorkeakoulujen
tekniikan ja liikenteen alalla vuosittain. Luku on saatu käyttämällä arviota, jonka mukaan vuosittain
valmistuu noin 31 600 uutta ylioppilasta ja ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen alalla opiskelevista on noin 63 % suorittanut ylioppilastutkinnon. (Tilastokeskus 2015.)
3
Arkkitehtuuri ja rakentaminen, Kone-, metalli- ja energiatekniikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka,
Tieto- ja tietoliikennetekniikka, Graafinen ja viestintätekniikka, Elintarvikeala ja biotekniikka, Prosessi-,
kemian ja materiaalitekniikka, Tekstiili- ja vaatetustekniikka, Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, Tuotantotalous, Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus.
4
Projektin tavoitteena on selkiyttää, mitä opiskelijan tulisi osata englannin kielessä ja matematiikassa
K-12 -koulutuksen jälkeen (vrt. suomalaisessa koulujärjestelmässä peruskoulun ja lukion jälkeen).
2
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Näihin haasteisiin on pyritty reagoimaan. Tekniikan alan korkeakoulutuksen
kehittäminen oli yksi maamme vuosien 2011–2014 hallitusohjelman5 sekä vuosien
2007–2012 opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman6 tavoitteista. Tekniikan yliopistotasoisessa koulutuksessa on otettu käyttöön erilaisia tukitoimia7 (Silius ym. 2011a) muiden maiden tapaan (Gallimore & Stewart 2014, Henderson & Broadbridge 2009, Olds & Miller
2004). Niiden tarkoituksena on auttaa keskitasoa heikommin suoriutuvia opiskelijoita saavuttamaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana sellainen matematiikan
osaamisen taso, että myöhempi opiskelu sujuisi paremmin. Myös ammattikorkeakouluissa on toteutettu erilaisia hankkeita (Kleemola ym. 2010). Valtakunnalliseen
INSSI-hankkeeseen 8 (2008–2010, 2011–2013) osallistuivat kaikki insinöörejä
kouluttavat ammattikorkeakoulut. Kehittämishankkeen avulla pyrittiin kasvattamaan tekniikan koulutuksen vetovoimaa, vähentämään keskeyttämisastetta9 sekä
lyhentämään valmistumisaikoja.
Lukio-opiskeluun kohdistuvaa tutkimusta lukion jälkeisen koulutuksen näkökulmasta on tehty tarkastelemalla yleisellä tasolla lukion tuottamia jatkokoulutusvalmiuksia korkeakouluopintoihin (vrt. Conley 2008, Hautamäki ym. 2012) sekä
erityisesti selvittämällä lukio-opintojen merkitystä teknillisen yliopiston opintojen
näkökulmasta (Huikkola ym. 2008, Pohjolainen ym. 2006). Niiden mukaan lukion
opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003) esitettyjen oppimistavoitteiden määrä nähtiin laajana ja oppisisältöjä pidettiin korkeakouluopintojen näkökulmasta pääsääntöisesti riittävinä. Kuitenkin vain noin kolmannes opiskelijoista oli
pystynyt hyödyntämään muunlaista kuin tiedon vastaanottamiseen perustuvaa opetusta yliopisto-opintojen alkuvaiheessa (Pohjolainen ym. 2006: 71–72). Lähes neljäsosa vastaajista oli kokenut matematiikan olevan hyödyllisin oppiaine lukiossa
(vrt. Malmivuori 2001: 53), ja erityisesti matematiikan pitkä oppimäärä oli arvioitu
erääksi hyödyllisimmistä oppiaineista korkeakouluopintojen näkökulmasta. Kui-

5

URL: http://vnk.fi/julkaisu?pubid=3604. Viitattu 2015/02/27.
URL: http://minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf. Viitattu
2015/02/27.
7
Matematiikkaklinikka, matematiikkajumppa ja perustaitotesti.
8
URL: http://hamk.fi/verkostot/tekniikan-alan-ammattikorkeakoulutuksen-kehittamishanke/Sivut/default.aspx. Viitattu 2015/02/27.
9
Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden opintojen keskeyttämisprosentti on
muita aloja suurempi. Suomessa lähes 8 % insinööriopiskelijoista keskeyttää vuosittain tutkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa. (Tilastokeskus 2015.) Tilanne on vastaava myös muualla (Gallimore &
Stewart 2014: 103).
6
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tenkin matematiikan perustaitoihin tulisi edelleen kiinnittää huomiota. Käytännönläheisyyttä toivottiin lisättäväksi ja numeroiden pyörittelyä vähennettäväksi. Matematiikan lyhyeen oppimäärään opiskelijat toivoivat lisättäväksi aiheita (mm. matriisi- ja vektorilaskentaa). Tutkimusten mukaan lukio oli tuottanut myönteisen
asenteen jatkokoulutukseen sekä hyvän yleissivistyksen. (Hautamäki ym. 2012:
50–60.)
Toimittuani usean vuosikymmenen ajan lukion matematiikan opettajana paikkakunnalla, jolta lukio-opiskelijat jatkavat usein insinöörikoulutukseen ammattikorkeakouluun, olen myös omakohtaisesti havainnut opiskelijoiden heikentyneen
matematiikan osaamisen tason. Lukio-opiskelijoiden tapa oppia on muuttunut. He
eivät enää tyydy opettelemaan asioita, elleivät koe niitä mielekkäinä. Opiskelijat
opiskelevat nykyään eri tavalla kuin minä omana opiskeluaikanani. Myös opiskelun apuvälineet ovat muuttuneet. Opettajana tunnistan matematiikan kumulatiivisen luonteen. On osattava tiettyjä perusasioita, jotta voisi yleistää tai luoda uutta
matematiikkaa niiden varaan. Voin ainoastaan arvailla, mitkä ovat noita tärkeitä
perusasioita ja millä osaamisen tasolla niitä pitäisi nykyään osata. Matematiikan
osaaminen on paljon muutakin kuin oppisisällöt ja niiden hallinta (Schoenfeld
1992). Myös opiskelijoiden asenteet tulisi ottaa huomioon. Lukion opetussuunnitelmia on tutkittu (Joutsenlahti 2005, Silfverberg 2010), mutta vastaavantyyppistä
tutkimusta ei ole tehty ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoiden näkökulmasta, ja tälle tutkimukselle näytti olevan tarvetta (vrt. Conley 2008, Hanushek &
Wößmann 2007, Henderson & Broadbridge 2009, Neumann ym. 2015, Winkelman
2009).
On huomattava, että tämän tutkimuksen tuloksilla on omat rajoituksensa. Tavoittelen tutkimuksellani lukion matematiikan pragmaattista käyttöteoriaa insinööriopintojen näkökulmasta, eikä tutkimukseni tuloksia voi sellaisenaan yleistää koskemaan kaikkia lukion jälkeisiä opintoja. Opiskelija saattaa kokea osaavansa riittävän hyvin matematiikkaa ammattikorkeakoulujen insinööriopintojen kannalta,
mutta valmiudet eivät ehkä riittäisi lääketieteen tai jonkin muun alan opiskeluun.
Kuitenkin uskon, että voin käyttää tutkimukseni tuloksia pedagogisen työni tukena
sekä kehittyä sen kautta työssäni lukion matematiikan opettajana.
Toivon, että tästä tutkimusraportista olisi hyötyä sekä yksilötasolla että oppilaitosten organisaatiotasolla. Kun suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaista matemaattista lukiopolkua, on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
opiskelijan mahdollisuudet suoriutua myöhemmin myös insinööriopinnoista. Koulutuksen ylläpitäjät, oppilaitosten rehtorit ja opettajat saavat tutkimukseni kautta
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tietoa, jota he voivat hyödyntää opetussuunnitelmatyön yhteydessä sekä suunnitellessaan että toteuttaessaan opetusta.
1.2

Oppimisteoreettinen horisonttini

Erilaiset oppimiskäsitykset ovat eri aikakausina leimanneet oppimisprosessia.
Muutokset ovat tapahtuneet hitaasti aiemman oppimiskäsityksen jättäessä merkkinsä uuteen. Itse sain oppini opettajaksi ja aloitin opettajan työni 1980-luvulla,
jolloin kokemukseni mukaan oli vallitsevana oppimiskäsityksenä behaviorismi.
Tehdessäni tätä tutkimusta 2010-luvulla vallitsevana oppimiskäsityksenä on jo sosiokonstruktivismi. Tässä luvussa esitetty aikajana tuo esiin oman opettajuuteni
mukautumisen vallitsevaan oppimisteoreettiseen viitekehykseen ja avaa samalla
sitä horisonttia10, josta käsin ymmärrän insinööriopiskelijoiden kokemuksia tässä
tutkimuksessa.
Behaviorismin mukaisesti aktiivinen opettaja jakaa objektiivista ja oikeaa tietoaan demonstroimalla, kuinka tietty ongelma ratkaistaan matemaattisten menetelmien avulla. Opiskelija kopioi tietoa ja toistaa sitä aluksi samanlaisissa ja vähitellen
vaikeutuvissa tehtävissä. Opettaja esittää oppiaineksen suunnitelmien mukaisesti
ositettuna, vahvistaa oikeita vastauksia ja mittaa lopuksi saavutettuja tavoitteita
kvantitatiivisesti. (Kauppila 2007.) Puolustukseksi behaviorismille todettakoon,
että johdonmukaisesti etenevänä se voi lunastaa paikkansa perustaitojen opettamisessa laskennallista sujuvuutta tavoiteltaessa (vrt. Leppäaho 2007, Perkkilä 2002).
Konstruktivistiset oppimiskäsitykset (kognitiivis-konstruktivistinen ja sosiokonstruktivistinen) korostavat oppijan aktiivista roolia. Oppija itse rakentaa uutta
tietoa oman ajatteluprosessinsa kautta. Tieto ei ole passiivisesti vastaanotettavissa,
vaan sen eteen on tehtävä aktiivisesti työtä. (Kauppila 2007, Rauste-von Wright ym.
2003, Solangi ym. 2008.) Eri tutkijat ovat käyttäneet joko tiukempaa tai väljempää
linjaa jaotellessaan eri konstruktivismin lajeja. Tavallisesti kuitenkin erotetaan kognitiivinen eli radikaali yksilökonstruktivismi ja sosiokonstruktivismi. Yksilökonstruktivismin taustalla nähdään kognitio, jolla viitataan tiedon hankkimiseen, tietämiseen ja tiedon tuottamiseen liittyviin sisäisiin prosesseihin (muistaminen, ajatteleminen ja ymmärtäminen) ja kiinnitetään enemmän huomiota muistin aktivointiin.
Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tieto on yhteisön konstruoimaa

10
Ihmisen aika, paikka sekä traditioon liittyvä esiymmärrys muodostavat horisontin, josta käsin ihminen
tulkitsee ja ymmärtää maailmaa (Gadamer 2004).
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ja suhteellista. (Kauppila 2007, Rauste-von Wright ym. 2003.) Tällaista tietoa voidaan pitää totena, mikäli se osoittautuu käyttökelpoiseksi (Ernest 2008). Vygotskyn
(1978) ideologian mukaan oppimisen nähdään alkavan sosiaaliselta interpsyykkiseltä tasolta ja siirtyvän sieltä henkilökohtaiselle intrapsyykkiselle tasolle (Kauppila 2007, Raven 2003). Oppimisessa korostuvat vuorovaikutukset. Opettajan roolissa korostuu oppimaan ohjaaminen eikä niinkään tiedon jakaminen (Malmivuori
2001).
Oppimisen tutkimuksessa voidaan historiallisesti tarkastellen hahmottaa osittain toisiinsa limittyviä ajanjaksoja. 1920-luvulta alkaen behaviorismi on tunnistettu oppimisen ydinalueeksi (Leppäaho 2007, Rauste-von Wright ym. 2003), ja
myöhemminkin sillä on ollut näkyvä merkitys oppimisen tutkimuksessa. 1970-lukua voidaan nimittää matematiikan tutkimuksen alalla prosessi–tuote-aikakaudeksi
(Pietilä 2002, Stinson & Bullock 2012). Oppimisen – tuotteen – taustalla nähtiin
opettajan tehokas luokkatyöskentely – prosessi, jota pyrittiin ohjaamaan erilaisilla
valmiilla ratkaisumalleilla. Tutkimukset kohdistuivat ensi sijassa opettajan toimintaan sekä oppijan taitojen ja tottumusten analysointiin (Rauste-von Wright ym.
2003). Tutkimuksissa korostui kvantitatiivinen mittaaminen, jonka perusteella pyrittiin ennustamaan sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä.
1980-luvulla oppimiseen liittyvän tutkimuksen huomio kohdistui edelleen
opettajaan ja erityisesti hänen päätöksentekoonsa (Pietilä 2002). Tehokkaan opetuksen ei ymmärretty enää perustuvan tietojen siirtämiseen opettajalta oppijalle,
vaan uskottiin oppijan aktiiviseen toimintaan. Ongelmanratkaisu nousi tärkeäksi
tulokulmaksi matematiikan oppimiseen (Ernest 1989, Schoenfeld 1992). Vaikka
käytännössä vallitsevana oppimiskäsityksenä tuolloin, oman opettajuuteni alkuaikoina, oli edelleen behaviorismi (Näveri 2009), tutkimuksissa alettiin ottaa huomioon konstruktiivisuus ja 1980-luvun loppupuolella lisäksi sen sosiaalinen käänne.
Kvalitatiivisen tutkimustradition vallatessa alaa huomio siirtyi luokassa tapahtuviin
vuorovaikutuksiin. Enää ei tavoiteltu tutkimustulosten yleistettävyyttä eikä tulevaisuuden ennustamista niiden perusteella, vaan pyrittiin ymmärtämään opettamiseen
ja oppimiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä. Niihin liittyvät uskomukset alkoivat
kiinnostaa tutkijoita. (Pietilä 2002, Stinson & Bullock 2012.)
Huomio kääntyi affektiivisiin tekijöihin (Di Martino & Zan 2010), ja 2000luvulta alkaen oppimistutkimukset ovat fokusoituneet yhtäältä affekteihin ja toisaalta kompetensseihin (National Assessment Governing Board 2010 11 , Näveri
11

The National Assessment of Educational Progress -projektin tavoitteena on selvittää, mitä eri-ikäisten
oppilaiden ja opiskelijoiden tulisi osata eri oppiaineissa, matematiikka mukaan lukien.
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2009, OECD 12 2006, 2012, Palm ym. 2004). Yhä useammin matematiikkakuva
(Hannula ym. 2005, Joutsenlahti 2005, Kaasila 2004, Pietilä 2002), oppijan
käsitykset matematiikasta sekä uskomukset ja käsitykset itsestä matematiikan
oppijana tai opettajana (Goldin ym. 2009, Reid ym. 2005) ovat kiinnostaneet
tutkijoita.
Taulukossa 1 olen esittänyt oppimiskäsityksen, oppimiseen liittyvän tutkimuksen kohteen sekä tutkimusmetodin mukautumista vallitsevaan yhteiskunnalliseen
ja filosofiseen viitekehykseen noin neljän vuosikymmenen ajalla (vrt. Stinson &
Bullock 2012). Aikajanan selvärajainen nimeäminen on mahdotonta, sillä traditiot
limittyvät toisiinsa (Krzywacki ym. 2012). Omakohtaiset lukion matematiikkaan
liittyvät kokemukseni sijoittuvat taulukossa esitetylle aikajanalle (1970–), aluksi
opiskelijana ja myöhemmin opettajana.
Taulukko 1. Oppimiskäsitys, tutkimuksen kohde ja tutkimusmetodi 1970-luvulta alkaen.
Aikajana

Oppimiskäsitys

Tutkimuskohde

Tutkimusmetodi

< 1970 <<

Behaviorismi

Opettajan toiminta

Kvantitatiivinen

< 1980 <<

Konstruktivismi

Opiskelijan toiminta

Kvantitatiivinen/

< 1985 <<

Sosiokonstruktivismi

Vuorovaikutukset ja

Kvalitatiivinen/

uskomukset

Kvantitatiivinen

Konstruktivismi ja

Kompetenssit ja

Mixed methods

Sosiokonstruktivismi

affektiiviset tekijät

‐tutkimus

Kvalitatiivinen

< 2000 <<

Tutkimusparadigmaattisesti tätä raporttia voidaan tarkastella aikamatkana, jonka
olen kulkenut matematiikan opettajana lukiossa. Siirryn opettajuuteni alkuajoilta,
1980-luvulta, jolloin kvantitatiiviset menetelmät korostuivat tutkimuksissa, kohti
2010-luvun monimenetelmäistä mixed methods -tutkimusparadigmaa (Creswell
2009, Johnson & Onwuegbuzie 2004, Johnson ym. 2007, Teddlie & Tashakkori
2011).
1.3

Tutkimusraportin rakenne

Luvussa 2 tarkastelen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, matematiikan oppimistavoitteita ja matematiikkakuvaa matemaattisen ajattelun kautta. Matematiikan oppimistavoitteet muodostuvat ammattikorkeakouluopintojen kannalta tärkeistä lukion

12

Kansainvälinen PISA-viitekehys, Program for International Student Assessment.
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matematiikan oppisisällöistä ja niihin yhteydessä olevista kognitiivisen taidon tasoista. Oppimistavoitteiden määrittäminen korostaa tutkimuksen aineistolähtöisyyttä. Se muodostaa esiymmärrystä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevalle
insinööriopiskelijan matematiikkakuvalle. Matematiikkakuvaa on tarkasteltu opiskelijan käsityksenä yhtäältä matematiikasta ja toisaalta itsestä matematiikan oppijana lukiossa ja osaajana ammattikorkeakoulussa oppimisen sosiaalinen konteksti
huomioon ottaen.
Luvussa 3 esittelen matematiikan opintoja lukio- ja ammattikorkeakoulukontekstissa. Huomioin myös lukio-opiskeluun erottamattomasti liittyvät ylioppilaskirjoitukset.
Luvussa 4 esitän tutkimusasetelman ja -kysymykset. Luvussa 5 perustelen
käyttämiäni metodologisia ratkaisuja ja käyn läpi tutkimuksen suorittamisen vaiheet. Lukion matematiikassa rakentuvia valmiuksia insinööriopintojen näkökulmasta tarkastelen mixed methods -tutkimuksena. Matematiikan oppimistavoitteiden määrittäminen, niiden toteutumisen arviointi ja asenteiden alkukartoitus perustuvat kvantitatiiviseen mittaamiseen. Niiden pohjalta tulkitsen insinööriopiskelijan
matematiikkakuvaa kvalitatiivisesti narratiivisen tutkimusmenetelmän avulla.
Luvuissa 6, 7 ja 8 raportoin tutkimuksen tuloksista. Lukuun 9 olen koonnut
yhteenvedon tutkimuksen päätuloksista sekä pohdin tutkimuksen tekemisen ja tutkimustulosten merkitystä eri näkökulmista.
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2

Matematiikan oppimistavoitteet ja
matematiikkakuva

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimusta ja suhteuttaa sen aikaisempaan tutkimukseen. Se auttaa lukijaa jäsentämään tutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu oppimistavoitteista ja matematiikkakuvasta.
2.1

Matemaattinen ajattelu

Matematiikan osaamista on usein tarkasteltu matemaattisen ajattelun kautta (Cardella 2008, Hihnala 2005, 2010, Joutsenlahti 2005, Joutsenlahti & Kulju 2010, Kilpatrick ym. 2001, Schoenfeld 1992, Stacey 2006, Tall 2006). Aikaisemmin käsitettä
matemaattinen ajattelu on tulkittu monin eri tavoin (vrt. Schoenfeld 1992, Tall
200613), eikä sille näytä löytyvän yksikäsitteistä kuvausta ainedidaktisesta tutkimuskirjallisuudestakaan. Matemaattisella ajattelulla voidaan viitata suppeammin
matemaattiseen tietoon ja sen prosessointiin (Stacey 2006: 41), mutta tavallisesti
sitä tarkastellaan laajemmin metakognitioiden14 ohjaamana informaation prosessointina. Silloin huomioidaan lisäksi erilaiset oppimiseen yhteydessä olevat uskomukset ja asenteet. (Joutsenlahti 2005.)
Schoenfeld (1992: 348) tarkastelee matemaattista ajattelua viiden toisiinsa limittyvän peruselementin avulla:
–
–
–
–
–

matemaattinen sisältötieto ja muistaminen
ongelmanratkaisustrategiat
metakognitiiviset prosessit
uskomukset ja käsitykset niin matematiikasta kuin itsestä sen oppijana
matemaattiset käytänteet

Schoenfeldin (1992) mukaan matemaattinen sisältötieto on tärkeää, mutta se ei yksin riitä tarkasteltaessa matematiikan osaamista. Ongelmanratkaisulla hän tarkoit-

13

Tall (2006) tarkastelee matemaattista ajattelua kolmen matematiikan maailman kautta: matematiikan
oppiminen alkaa konkreettisesti ilmenevästä maailmasta, jonka jälkeen voidaan siirtyä symboliseen
maailmaan suorittamaan laskutoimituksia. Hierarkkisesti korkeimmalla tasolla on aksiomaattis-formaali maailma, jossa sovituista olettamuksista johdetaan deduktiivisesti uusia tuloksia.
14
Ne viittaavat väljästi tulkittuna yksilön ajatteluun omasta ajattelusta (Joutsenlahti 2005: 60, Schoenfeld 1992).
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taa pólyamaisia heuristiikkoja ja viittaa niillä opiskelijan käyttämiin oikeilta ja relevanteilta tuntuviin matemaattisiin ratkaisumenetelmiin. Schoenfeld nostaa matematiikkaan liittyvät metakognitiiviset tekijät, uskomukset ja käsitykset tärkeäksi
osaksi matemaattista ajattelua. Niiden avulla opiskelija käyttää matemaattista sisältötietoa ja soveltaa ongelmanratkaisustrategioitaan. Matemaattisilla käytänteillä
Schoenfeld viittaa siihen, miten matematiikkaa opetetaan ja opitaan (myös Ernest
2008). Matemaatikko voi opettaa eri tavoin kuin pedagogisen koulutuksen saanut
aineenopettaja (Grootenboer & Zevenberg 2008: 247). Cardella (2008) täydentää
Schoenfeldin matemaattisen ajattelun mallia korostamalla toisten opiskelijoiden ja
opettajan merkitystä oppimiselle. Hän huomioi myös opiskeluun käytettävissä olevan ajan ja oppimateriaalit (mm. kirjat ja tietokoneet). Edellä mainitut tekijät yhdessä luovat oppimisympäristön, joka joko edistää tai ehkäisee oppimista (Grootenboer & Zevenbergen 2008, Malmivuori 2001). Schoenfeldin (1992) mukaan matemaattisen ajattelun kognitiivinen (tietoon liittyvä) ja affektiivinen (asenteisiin
viittaava) ulottuvuus ovat vaikeasti erotettavissa.
Käsillä olevassa tutkimuksessa keskitytään insinööriopiskelijoiden matematiikan oppimiseen liittyviin kokemuksiin lukiossa ja ammattikorkeakoulussa. Erilaisia matematiikan tiedon lajeja ja erilaisia oppisisältöjä vastaa erilainen matemaattisen tiedon prosessointi, erilainen matemaattinen ajattelu (Schoenfeld 1992). Oppimistavoitteita 15 määritettäessä matemaattinen ajattelu rakentuu matemaattisen
tiedon ja sen prosessoinnin varaan, ja matemaattisen ajattelun kognitiivinen ulottuvuus korostuu. Kun rakennan tutkimuksessani insinööriopiskelijan matematiikkakuvaa, lähtökohtina ovat olleet Schoenfeldin (1992) matemaattisen ajattelun peruselementit ja Cardellan (2008) korostama sosiaalinen konteksti. Affektiivinen ulottuvuus korostuu, ja matematiikan osaaminen yhdistetään oppisisällön tietämisen ja
muistamisen sijasta paremminkin taitojen ymmärtävään soveltamiseen ja jopa elinikäiseen oppimiseen (Booth 2008, Tall 2006).
2.2

Matemaattiset tiedot ja taidot

Opiskelijan matemaattisia tietoja ja taitoja on vaikea erottaa toisistaan, mutta niitä
voidaan pyrkiä luokittelemaan. Usein jakoperusteet ovat liittyneet proseduraalisuuteen ja konseptuaalisuuteen.
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Termiä oppimistavoitteet (learning objectives) on käytetty lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa
viittaamaan siihen, mitä opiskelijan pitäisi osata oppimisen seurauksena (mm. Aksela 2005, Alpers, ym.
2013, Gallimore & Stewart 2014, Hautamäki ym. 2012, Huikkola ym. 2008, Pohjolainen ym. 2006).
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2.2.1 Proseduraaliset ja konseptuaaliset tiedot ja taidot
Matemaattinen tieto on tapana jakaa proseduraaliseen ja konseptuaaliseen tietoon
(Hiebert & Lefevre 1986). Proseduraalinen tieto eli menettelytapatieto on usein automatisoitunutta. Se koostuu kahdesta osa-alueesta: matematiikan formaalin kielen
symbolisista esittämisjärjestelmistä sekä algoritmeista, proseduureista ja matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavista säännöistä. (Hiebert & Lefevre
1986.) Matemaattinen algoritmi muodostuu vaiheittain yhdistettävistä ja perusteltavissa olevista matemaattisista operaatioista (Joutsenlahti 2005, Krathwohl 2002).
Proseduraalinen tieto on tietoa sen analyyttisessä merkityksessä, ja se viitaa paremminkin taitoihin (Brown ym. 2006, Joutsenlahti 2005).
Konseptuaalinen tieto eli käsitteellinen tieto voidaan ymmärtää erityisenä tietoverkkona, jonka elementteinä voi olla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevia
käsitteitä, sääntöjä ja jopa eri esitysmuodoissa annettuja ongelmia. Konseptuaalisen tiedon yhteydessä käsite saa merkityksen toisten käsitteiden muodostamassa
kontekstissa. Se vastaa tiedon holistista näkökulmaa. Konseptuaalisen tiedon yhteydessä puhutaan konseptuaalisesta ymmärtämisestä (vrt. Kilpatrick ym. 2001),
joka tarkoittaa verkon tuntemista ja taidokasta ”ajoa” sen osasta toiseen. (Hiebert
& Lefevre 1986.)
Proseduraaliseen tietoon perustuva opettaminen tarkoittaa määritelmien, symbolien ja erillisten taitojen opettamista. Konseptuaaliseen ymmärtämiseen perustuva opettaminen lähtee ongelman osoittamisesta, jolloin opiskelija joutuu päättelemään ratkaisun yhdistäen luovasti ennestään hallitsemaansa tietoa uusiin tilanteisiin. (Brown ym. 2006.) Muistaminen korostuu proseduraaliseen tietoon perustuvassa oppimisessa ja ymmärtäminen konseptuaaliseen tietoon perustuvassa oppimisessa (Arslan 2010). Aikaisempien tutkimusten mukaan lukiotasoisessa matematiikan opetuksessa on keskitytty erityisesti proseduraalisten taitojen harjaannuttamiseen (Engelbrecht ym. 2012, Gainsburg 2006, Joutsenlahti 2005, Silfverberg
2010). Lauritzenin (2012) mukaan suomalaisessa lukiossa matematiikan opetus on
polarisoitunutta. Yhtäältä se keskittyy yksinkertaisiin proseduureihin ilman pyrkimyksiä linkittää niitä konseptuaaliseen tietoon. Toisaalta se on abstraktien asioiden
luentomaista opettamista linkittämättä niitä käyttökelpoiseen proseduraaliseen tietoon.
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Matemaattisen osaamisen uskotaan kehittyvän proseduraalisen ja konseptuaalisen tiedon vaikeasti määritettävässä vuorovaikutuksessa16. Niiden kausaliteettisuhteesta toisiinsa on olemassa erilaisia tulkintoja (Arslan 2010, Brown ym. 2006,
Schneider & Stern 2010). Piagetin 17 näkemyksen mukaan proseduraalinen tieto
muodostaa pohjan konseptuaaliselle tiedolle (Arslan 2010: 95). Eräiden tutkimusten mukaan proseduraalinen sujuvuus ja konseptuaalinen ymmärtäminen rakentuvat samanaikaisesti toisiaan vahvistaen (Engelbrecht ym. 2005, Rittle-Johnson ym.
2001). Kuitenkin usein uskotaan, että uuden asian opettelu konseptuaalisen ymmärtämisen kautta auttaa myös proseduraalisen tiedon oppimista, mutta ei päinvastoin
(Arslan 2010, Brown ym. 2006). Myös Vygotskyn18 käsitys näistä kahdesta tiedon
lajista edustaa paremminkin jälkimmäistä näkökulmaa (Arslan 2010: 95). Lauritzen (2012) tulkitsee asian siten, että proseduraalinen tieto on välttämätön, mutta ei
riittävä ehto konseptuaalisen tiedon syntymiselle. Konseptuaalista tietoa ei voi oppia ainoastaan ulkoa opettelemalla, vaan se kehittyy vähitellen oman toiminnan
kautta merkityksiä sisäistämällä. Proseduraalisen ja konseptuaalisen oppimisen
erottaminen mittausten avulla onkin koettu hankalaksi (Schneider & Stern 2010).
Opiskelijan on hallittava sekä proseduraalista että konseptuaalista tietoa ratkaistessaan tehtäviä, joiden ratkaisumenetelmät eivät ole hänelle entuudestaan tuttuja (Joutsenlahti 2005). Sanallisten tehtävien yhteydessä tarvitaan usein ongelmanratkaisutaitoja, strategisia taitoja ja voidaan soveltaa mallintamisen (Gainsburg
2006, 2013) tai kielentämisen taitoja (Joutsenlahti & Kulju 2010).
2.2.2 Mallintamisen ja kielentämisen taidot matematiikassa
Käsitteet mallintaminen ja matematisointi viittaavat matematiikan käyttämiseen
uusissa tilanteissa (Cardella 2010). Käsitteitä on joskus käytetty jopa ristiriitaisesti.
Aikaisemmassa PISA-viitekehyksessä (OECD 2006) perusprosessia kutsuttiin matematisoinniksi (mathematization), jonka sisällä määriteltiin sopivan matemaattisen mallin soveltaminen. Toisaalta amerikkalaisessa insinöörikirjallisuudessa sekä
uudemmassa PISA-viitekehyksessä (OECD 2012) mallintaminen viittaa sykliseen
perusprosessiin, jonka sisällä tapahtuu matematisointi (vrt. Gainsburg 2013, Niss
2010). Matematisoinnilla viitataan aluksi ilman parametreja muodostettuun funktioon, joka myöhemmin täydennetään tarkoituksenmukaisilla parametreilla. Näin
16

Ks. lisää proseduraalisen ja konseptuaalisen tiedon kompleksisuudesta (Engelbrecht ym. 2012: 139–
144).
17
Ks. lisää Piagetin kognitiivisesta kehityspsykologiasta (Piaget 1968/1971).
18
Ks. lisää oppimisesta sosiaalisena toimintana Vygotskyn mukaan (Vygotsky 1978).
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saadun funktion avulla matemaattinen ongelma ratkaistaan. Wolframin (2010) mukaan tätä pelkkää laskemisvaihetta ei ole edes syytä kutsua matematiikaksi.
Mallintaminen voidaan pelkistää seuraavasti: tosielämän ongelma käännetään
matematiikan kielelle, matemaattiset symboliset proseduurit suoritetaan, ja saatu
ratkaisu tulkitaan takaisin reaalimaailmaan (vrt. Gainsburg 2006, 2013, OECD
2012, Wolfram 2010). Mallintamisen yhteydessä matematiikkaa sovelletaan ja
yleistetään (Winterton ym. 2006). Soveltaminen viittaa matematiikan käyttämiseen
harjoitellussa ja tutuksi muuttuneessa tilanteessa. Yleistäminen viittaa paremminkin matematiikan käyttämiseen tilanteissa, jotka eivät ole lähtökohtaisesti opiskelijalle tuttuja. (Anderson ym. 2001.) Koulukontekstissa mallintaminen viittaa lähinnä yleistämiseen (Gainsburg 2006). Mallintamista voidaan käyttää ratkaistaessa
sanallisia tehtäviä, joiden tehtävänanto sisältää kertomuksen.
Kielentämisellä viitataan opetusmetodiin tai opiskelijan tapaan ratkaista matemaattinen tehtävä (Joutsenlahti 2003). Kun opiskelija kielentää, hän kertoo tai kirjoittaa auki ymmärtämäänsä matematiikkaa käyttäen erilaisia matematiikan kieliä:
luonnollinen kieli, symbolikieli ja kuviokieli (Joutsenlahti & Kulju 2010). Se auttaa
opiskelijan ajattelun jäsentymistä. Kielentämisen yhteydessä opiskelijalle jää näkyväksi oma suoritus, jonka avulla hänen on mahdollista palata suorituksessa taaksepäin ja tarvittaessa muuttaa ratkaisua. Opiskelijan kirjoittamisprosessi muistuttaa
matemaattisen ongelman ratkaisuprosessia, ja molemmissa pyritään selkeään ongelman muotoiluun sekä ratkaisemiseen. (Joutsenlahti 2010.) Kieliaspektin huomioiminen matematiikan opetuksessa korostaa opiskelijan omaa aktiivisuutta ja samalla oppimisen vygotsgylaista sosiokonstruktiivista ulottuvuutta (Tossavainen
2008: 236).
Joutsenlahti (2010) on käyttänyt kielentämistä opettaessaan lukion matematiikassa sanallisten tehtävien ratkaisemista. Sanallisten tehtävien ratkaisemisesta on
olemassa kaksi erilaista teoriaa (Smith ym. 2010). Toisen mukaan ratkaisija poimii
sanallisesta tehtävästä yksityiskohdat ja sijoittaa ne kaavaan. Ratkaisemalla useita
samanlaisia tehtäviä ratkaisumallit siirtyvät pitkäkestoiseen muistiin, josta ne voi
tarvittaessa ottaa käyttöön. Toisen teorian mukaan sanallinen tehtävä ratkeaa tilanteeseen soveltuvan mallin (situation model) avulla. (Smith ym. 2010.)
2.2.3 Kilpatrickin, Swaffordin ja Findellin malli
Eräs useimmin siteeratuista matemaattisen osaamisen (mathematical proficiency)
määritelmistä on Kilpatrickin, Swaffordin ja Findellin malli (2001). Sen mukaan
25

osaamiskokonaisuus muodostuu viidestä toisiinsa kietoutuneesta piirteestä seuraavasti (Kilpatrick ym. 2001: 116):
1.

Konseptuaalinen ymmärtäminen (conceptual understanding)
–

2.

Proseduraalinen sujuvuus (procedural fluency)
–

3.

opiskelijan kyky muodostaa matemaattisia ongelmia sekä suunnitella strategioita niiden ratkaisemiseksi käyttäen käsitteitä ja proseduureja

Mukautuva päättely (adaptive reasoning)
–

5.

matemaattisten proseduurien suorittaminen joustavasti, huolellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

Strateginen kompetenssi (strategic competence)
–

4.

matemaattisten käsitteiden, operaatioiden ja relaatioiden ymmärrys sekä
tieto matemaattisten symbolien, diagrammien ja proseduurien merkityksestä

opiskelijan kyky käyttää loogista ajattelua ongelman ratkaisun selittämiseen ja perustelemiseen

Yritteliäisyys (productive disposition)
–

opiskelijan kyky nähdä matematiikka järkevänä, käytännöllisenä ja käyttökelpoisena sekä tahto nähdä vaivaa sen eteen ja taito luottaa omiin kykyihin

Konseptuaalinen ymmärtäminen viittaa konseptuaaliseen tietoon (Hiebert & Lefevre 1986) ja siihen liittyviin prosesseihin. Proseduraalinen sujuvuus viittaa laskemiseen, proseduraaliseen tietoon (Hiebert & Lefevre 1986) ja siihen liittyviin
prosesseihin. Strateginen kompetenssi vastaa strategiatietoja ja niihin yhteydessä
olevia prosesseja. Strategiatiedot eivät muodostu pelkästään proseduraalisesta ja
konseptuaalisesta tiedosta, vaan ne viittaavat opiskelijan tapoihin käyttää näitä tietoja tarkoituksenmukaisesti yleisinä menetelmätietoina. Mukautuvassa päättelyssä
on strategiatietoa ja konseptuaalista tietoa. Se viittaa opiskelijan kykyyn ajatella
loogisesti eri käsitteiden ja tilanteiden välisistä suhteista. Asenteisiin viittaavaa yritteliäisyyttä on usein tulkittu matematiikkakuvan kautta. (Joutsenlahti 2005.)
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2.2.4 Uudistettu Bloomin taksonomia
Eräänä eniten sovellettuna osaamisen hierarkiana tunnetaan Bloomin kognitiivisten
tavoitteiden taksonomia (Bloom ym. 1956) sekä sen pohjalta Andersonin ja Krathwohlin rakentama kaksiulotteinen taksonomiataulu – uudistettu Bloomin taksonomia (Anderson ym. 2001). Uudistamiseen oli syynsä. Ensinnäkin taksonomia saatiin näin paremmin vastaamaan konstruktivismin mukaista käsitystä oppimisesta.
Toiseksi taksonomiataulun avulla voidaan havainnollisemmin tarkastella osaamista
kaksiulotteisesti: Mitä asioita opiskelijat kokevat oppimisen arvoisiksi tai osatuiksi
sekä millä tasolla opiskelijat kokevat nämä asiat tarpeellisiksi oppia tai kokevat
osatuiksi? (Amer 2006.) Luokittelujärjestelmä perustuu tiedon ja kognitiivisten
prosessien osittaiseen hierarkkiseen järjestämiseen. Tieto on järjestetty substantiivien kautta ja kognitiivisen prosessin dimensio verbien avulla. (Anderson ym.
2001.)
Uudistetun Bloomin taksonomian tiedon dimensio sisältää neljä pääkategoriaa:
faktatieto (Factual knowledge), käsitetieto (Conceptual knowledge), menetelmätieto (Procedural knowledge) ja metakognitiivinen tieto (Metacognitive knowledge). Faktatieto koostuu perusasioista, jotka oppijan tulee osata (merkit ja symbolit). Käsitetieto sisältää malleja ja teorioita, ja se muodostuu peruselementtien
välillä olevista vuorovaikutussuhteista. Menetelmätieto vastaa kysymykseen ”miten jokin asia tehdään?” Siihen liittyvät peräkkäin suoritettavat algoritmit ja proseduurit. Metakognitiivinen tieto on tietoa omasta tietämisestä. Tiedon dimensio voidaan jakaa edelleen alakategorioihin. (Anderson ym. 2001.)
Tässä raportissa aikaisemmin esitetyillä proseduraalisella ja konseptuaalisella
tiedolla (Hiebert & Lefevre 1986) sekä uudistetussa Bloomin taksonomiassa esitetyllä tiedon dimensiolla on yhteisiä piirteitä. Faktatieto ja menetelmätieto (Anderson ym. 2001) vastaavat Hiebertin ja Lefevren (1986) proseduraalista tietoa, joka
muodostuu osattavista algoritmi- ja proseduraaliketjuista. Käsitetieto ja menetelmätieto (Anderson ym. 2001) toisiinsa limittyneinä vastaavat Hiebertin ja Lefevren
(1986) konseptuaalista tietoa.
Uudistetussa Bloomin taksonomiassa ajattelun tasoa kuvaava kognitiivisen
prosessin dimensio muuttuu yksinkertaisesta vaativammaksi – asioiden muistamisesta uuden tiedon luomiseen. Tämä dimensio sisältää kuusi alakategorioihin jakautuvaa pääkategoriaa: Muistaa, Ymmärtää, Soveltaa, Analysoida, Arvioida ja
Luoda. Muistaa-verbi tarkoittaa relevantin tiedon palauttamista pitkäkestoisesta
muistista. Ymmärtää-verbillä tarkoitetaan merkitysten muodostumista opetukseen
liittyvän suullisen, kirjallisen tai graafisen viestinnän pohjalta. Soveltaa-verbillä
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tarkoitetaan menetelmien toteuttamista tai hyödyntämistä annetussa tilanteessa.
Analysoida-verbillä tarkoitetaan materiaalin pilkkomista rakenneosiin, osien välisten keskinäisten suhteiden määrittämistä sekä niiden vertaamista kokonaisuuteen.
Arvioida-verbillä tarkoitetaan vertaamista kriteereihin ja standardeihin. Luoda-verbillä tarkoitetaan johdonmukaisen ja toimivan kokonaisuuden muodostamista rakenneosasista tai niiden järjestämistä uudelleen. Kategoriat eivät ole selvärajaisesti
hierarkkisia. Esimerkiksi kategoriat Ymmärtää ja Soveltaa ovat osittain päällekkäisiä, sillä toiset Ymmärtää-kategoriaan kuuluvista tehtävistä ovat kognitiivisesti
vaativampia kuin helpoimmat soveltamista edellyttävät tehtävät. (Anderson ym.
2001.)
Bloomin taksonomiaa tai sen uudistettua versiota on aikaisemmin käytetty
osaamisen tavoitteiden määrittämisen, opetussuunnitelman tutkimuksen sekä oppimisen arvioinnin yhteydessä (Aksela ym. 2012, Amer 2006, Bümen 2007, Silfverberg 2010).
2.3

Lukion matematiikan oppimistavoitteet ammattikorkeakoulun
insinööriopintojen näkökulmasta

Tutkimuksessani matematiikan oppimistavoitteet ammattikorkeakoulun insinööriopintojen näkökulmasta viittaavat pääasiassa matemaattisen ajattelun oppisisältötietoon ja muistamiseen sekä osittain myös ongelmanratkaisustrategioihin
(Schoenfeld 1992). Ne määrittävät, mitä ja miten lukion matematiikan oppisisältöjä
tulisi osata (vrt. Anderson ym. 2001) ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan.
Mitä pitäisi osata? Kun tarkastellaan lukion matematiikan oppisisältöjen merkitystä insinööriopintojen kannalta, toiset oppisisällöistä saattavat olla tärkeämpiä
kuin toiset. Tärkeimpiä oppisisältöjä kutsutaan tässä tutkimuksessa avainsisällöiksi19.
Miten pitäisi osata? Pohdin, voisiko asiaa tarkastella taksonomisesti Bloomin
luokitusjärjestelmän (Bloom ym. 1956) tavoin. Ratkaisin asian perehdyttyäni Andersonin ja Krathwohlin uudistamaan Bloomin taksonomiaan (Anderson ym. 2001,
Krathwohl 2002) sekä Opetushallituksen melko ajantasaiseen julkaisuun, jossa taksonomiaa sovelletaan luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen arviointiin (Aksela
ym. 2012). Näsström (2009) oli havainnut uudistetun Bloomin taksonomian käyttökelpoiseksi matematiikkaan liittyvän tutkimuksensa yhteydessä, ja Silfverberg
19

Key content knowledge (Conley 2008), core knowledge (Schoenfeld 1992).
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(2010) oli soveltanut Bloomin taksonomiaa opetussuunnitelmatekstien verbianalyysin yhteydessä. Myös PISA-viitekehyksessä määriteltyjä matematiikan osaamisalueita (OECD 2006) on tarkasteltu hierarkkisesti järjestettävien taitoluokkien20
kautta. Lopulta Akselan (2005) väitöskirjan rohkaisemana päädyin tarkastelemaan
matematiikan oppimistavoitteita taksonomisesti.
Oppimistavoitteiden yhteydessä kognitiivisen prosessin dimensiolla (vrt. Anderson ym. 2001) viitataan ajattelun tasoihin (Aksela ym. 2012). Esitän ne kognitiivisiin taitoihin viittaavien verbien avulla. Verbipari tietää/muistaa vastaa proseduraalista sujuvuutta (Kilpatrick ym. 2001) ja viittaa määritelmiin ja laskutaitoihin (vrt. Joutsenlahti 2005: 95). Jotta opiskelija voisi suorittaa sujuvasti matemaattisen tehtävän, hänen on tunnistettava, tiedettävä tai muistettava matemaattisia käsitteitä ja proseduureja. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. lausekkeiden sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen. Verbi ymmärtää liittyy asiayhteyksien hallintaan ja
vastaa konseptuaalista ymmärtämistä (Kilpatrick ym. 2001). Verbi soveltaa viittaa
siihen, että opiskelija käyttää matemaattista tietoa hänelle entuudestaan tutussa
kontekstissa (Anderson ym. 2001). Näitä alemman tason kognitiivisia taitoja täydennetään korkeamman tason taidoilla21. (Thompson 2008.) Kilpatrickin, Swaffordin ja Findellin mallissa (2001) esiintyvä strateginen kompetenssi ja uudistetussa
Bloomin taksonomiassa esitetyt verbit analysoida ja arvioida vastaavat lähinnä
omaa tulkintaani yleistämisestä uusissa tilanteissa (vrt. Anderson ym. 2001: 272).
Kilpatrickin ym. mallissa (2001) esiintyvä mukautuva päättely on lähellä mallintamiskompetenssia (Palm ym. 2004), ja myös ne liittyvät oppimistavoitteiden yhteydessä esitettyyn verbiin yleistää. Oppimistavoitteiden korkeimmalla tasolla olevaa
kognitiivista taitoa kuvataan verbillä luoda (uutta tietoa), ja se vastaa uudistetussa
Bloomin taksonomiassa luoda-verbiä (Anderson ym. 2001). Taulukossa 2 olen esittänyt eri malleissa esiintyvien käsitteiden likimääräisen yhteyden.

20

PISA1: määritelmät sekä lasku- ja suoritustaidot. PISA2: asioiden yhteydet ja yhdistäminen ongelmanratkaisua varten. PISA3: matemaattinen ajattelu, yleistäminen ja oivaltaminen. (Joutsenlahti 2005:
95.)
21
Alemman tason kognitiivisia taitoja (LOCS) ja korkeamman tason kognitiivisia taitoja (HOCS) voidaan määritellä myös toisin (Zoller & Pushkin 2007).
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Taulukko 2. Kilpatrickin, Swaffordin ja Findellin mallin piirteiden, uudistetun Bloomin
taksonomian sekä tämän tutkimuksen oppimistavoitteiden verbien yhteys.
Kilpatrickin, Swaffordin ja Findellin Uudistettu Bloomin taksonomia

Matematiikan oppimistavoitteet

malli
Proseduraalinen sujuvuus

Muistaa

Konseptuaalinen ymmärtäminen

Ymmärtää

Ymmärtää

Soveltaa

Soveltaa (tutuissa tilanteissa)

Strateginen kompetenssi

Analysoida

Yleistää (uusissa tilanteissa)

Mukautuva päättely

Arvioida
Luoda

Tietää/muistaa (perusasiat)

Luoda (uutta tietoa)

Yritteliäisyys

Tutkimustulosten yhteydessä havainnollistan matriisin22 avulla insinööriopiskelijoiden määrittämiä lukion matematiikan oppimistavoitteita. Horisontaalisuunnan
muodostavat oppisisältöihin liittyvät kognitiivisen taidon tasoon viittaavat verbit:
tietää/muistaa (perusasiat), ymmärtää, soveltaa (tutuissa tilanteissa), yleistää (uusissa tilanteissa), luoda (uutta tietoa). Ne muodostavat jatkumon, jonka esitän uudistetun Bloomin taksonomian tapaan hierarkkisesti järjestettynä. Vertikaalisuunnassa ovat oppisisältöjen tärkeyttä edustavat arvot (1–5). Ne korvaavat uudistetun
Bloomin taksonomian tiedon dimension. Tarkastelen oppimistavoitteita oppisisältökohtaisesti. Sijoitan eri oppisisällöt matriisiin järjestämällä ne kognitiivisen taidon tasoon viittaavan kasvavan arvon (1–5) mukaisesti. Koska verbien hierarkia ei
ole selkeärajainen, ja niiden merkityskin on hyvin subjektiivista (vrt. Näsström
2009), kognitiivisen taidon tasoon viittaavia verbejä voidaan soveltaa ainoastaan
verrattaessa matematiikan eri oppisisältöjä keskenään.
2.4

Matematiikkakuva ja sen osa-alueet

Aikaisemmissa affektitutkimuksissa käyttöön otettu matematiikkakuva tuntui käyttökelpoiselta ratkaisulta myös tässä tutkimuksessa. Seuraavassa johdattelen lukijan
aikaisempien matematiikkakuva-tulkintojen kautta kohti sen tulkintaa ammattikorkeakoulukontekstissa.

22

Ks. Kuvio 6, Luku 6.2.2.
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2.4.1 Matematiikkakuva
Matematiikkakuva muodostuu tiedosta, uskomuksista, käsityksistä, tunteista ja
asenteista, ja se on yhteydessä yksilön menestymiseen matematiikassa (Joutsenlahti 2005, Kaasila 2004, Op’t Eynde ym. 2002, Pehkonen 1995, Perkkilä 2002,
Pietilä 2002, Tossavainen 2008). Matematiikkakuva-käsite vakiintui didaktiseen
kielenkäyttöön tiettävästi Törnerin ja Grigutschin artikkelin myötä 1990-luvulla
(Pehkonen 1995, Tossavainen 2008). Sen jälkeen käsitettä on tulkittu jossain määrin toisistaan poiketen.
McLeod (1992) korostaa affektiivisen ulottuvuuden merkitystä tarkastellessaan matematiikan osaamista tunteiden (emotions), asenteiden (attitudes) ja uskomusten (beliefs) kautta. Hän jakaa matematiikkauskomukset seuraavasti (McLeod
1992: 578):
–
–
–
–

uskomukset matematiikasta
uskomukset opiskelijasta matematiikan osaajana
uskomukset matematiikan opetuksesta
uskomukset sosiaalisesta kontekstista

McLeod sijoittaa sosiaaliseen kontekstiin ja matematiikkaan liittyvät uskomukset,
joiden mukaan matematiikka on tärkeää, vaikeaa ja sääntöihin perustuvaa, affektiiviselle alueelle. Samalla hän kuitenkin tuo esille kaikkien edellä esitettyjen uskomusten vahvan kognitiivisen luonteen. (McLeod 1992.)
Pehkonen (1995) määrittelee matematiikkakuvan rakentuvan uskomusten ja
niistä muodostuvien uskomussysteemien varaan. Hänen mukaansa matematiikkakuva muodostuu neljästä pääkomponentista: 1) uskomukset matematiikasta, 2) uskomukset itsestä matematiikan oppijana ja käyttäjänä eli matemaattinen minäkuva,
3) uskomukset matematiikan opettamisesta sekä 4) uskomukset matematiikan oppimisesta. Jokainen näistä osittain toisiinsa limittyvästä pääkomponentista voidaan
jakaa vielä pienempiin osiin. Ne ovat yhteydessä toisiinsa muodostaen klustereita.
(Pehkonen 1995.) Tässä Pehkosen matematiikkakuvan tulkinnassa ei ole kirjattuna
sosiaaliseen kontekstiin liittyviä uskomuksia (vrt. Schoenfeld 1992: 348), mikä onkin huomattavin ero sen ja McLeodin (1992: 578) matematiikkauskomusten välillä.
Perkkilän (2002) tulkinta vastaa Pehkosen (1995) matematiikkakuvaa. Tarkemmin
tarkasteltuna sosiaalinen konteksti näyttää sisältyvän myös näihin tulkintoihin,
vaikka sitä ei ole eritelty omaksi uskomusten pääkomponentiksi.

31

Aikaisemmissa tutkimuksissa matematiikan opiskeluun ja matemaattiseen
osaamiseen liittyviä uskomuksia on usein jaoteltu seuraavasti (Op’t Eynde ym.
2002: 17):
–
–
–
–

uskomukset, jotka liittyvät matematiikan luonteeseen, matematiikan opiskeluun ja osaamiseen
uskomukset, jotka liittyvät opiskelijaan itseensä matematiikan opiskelijana; lähinnä opiskelijan motivaatioon liittyvät käsitykset
uskomukset, jotka liittyvät matematiikan opetukseen sekä siihen liittyvään sosiaaliseen kontekstiin
epistemologiset uskomukset eli uskomukset tiedon luonteesta ja tietämiseen
liittyvistä prosesseista

Op’t Eynde, De Corte ja Verschaffel (2002) näkevät uskomuksen ja tiedon välillä
epistemologisen eron. Uskomus on henkilön itsensä konstruoimaa, kun taas tieto
on sosiaalinen konstruktio.
Pietilä (2002) ja Kaasila (2004) näkevät matematiikkakuvan yksilön matematiikkakokemuksiin perustuvana kokonaisuutena, joka muodostuu tiedosta, käsityksistä, uskomuksista, asenteista ja tunteista. Heidän mukaansa matematiikkakuva sisältää kuvan itsestä matematiikan oppijana ja opettajana sekä kuvan matematiikasta
ja sen opettamisesta ja oppimisesta. Pietilä (2002) korostaa tunteiden, uskomusten,
käsitysten ja asenteiden merkitystä eräänlaisena oppimisen säätelymekanismina.
Hän ei erota näkyvästi sosiaalista kontekstia, vaikka ymmärtääkin matematiikkakokemusten muovautuvan sosiaalisissa vuorovaikutuksissa. Kaasila (2004: 162)
puhuu lähikehityksen vyöhykkeellä (ZPD) tapahtuvan oppimisen yhteydessä sosiaalisesta perspektiivistä (vrt. Vygotsky 1978) ja ottaa huomioon sosiaalisen kontekstin osana matematiikkakuvaa.
Hannulan, Kaasilan, Laineen ja Pehkosen (2005) mukaan matematiikkakuva
rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: matematiikan opetuksesta (matematiikka oppiaineena, matemaattinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, matematiikan opettaminen yleensä), oppijasta itsestä (usko omaan osaamiseen, asioiden hallintaan, tehtävän arvoon, tavoiteorientaatioon) ja sosiaalisesta kontekstista.
Yhteisinä elementteinä edellä esitetyissä matematiikkakuvan tulkinnoissa ovat
opiskelijan kuva matematiikasta ja sen opettamisesta tai oppimisesta (Kaasila 2004,
Malmivuori 2001, Pehkonen 1995, Pietilä 2002). Toisissa tulkinnoissa korostuu
erillisenä sosiaalinen konteksti (Hannula ym. 2005, Op’t Eynde ym. 2002), ja toisissa tulkinnoissa se jää vähemmälle huomiolle.
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Matematiikkakuvaa on usein tarkasteltu eri ulottuvuuksien kautta. Sekä Pietilä
(2002) että Kaasila (2004) erottavat matematiikkakuvassa kognitiivisen ja affektiivisen aspektin. Matematiikkakuvan kognitiivinen aspekti muodostuu käsityksistä
eli opiskelijaan itseensä ja matematiikan luonteeseen liittyvästä subjektiivisesta tiedosta. Kognitiivinen aspekti sisältää sosiaaliset taidot ja fyysiset ominaisuudet.
Kognitiiviseen aspektiin sisältyvät myös metakognitiot eli tieto kognitiivisista prosesseista. Affektiivinen eli arvioiva aspekti muodostuu kokijalleen subjektiivisista
ja merkityksellisistä matematiikkaan liittyvistä oppimiskokemuksista. Areepattamannil ja Kaur (2012) sekä Arens, Yeung, Craven ja Hasselhorn (2011) määrittelevät kognitiivisen ulottuvuuden matematiikan osaamiseen liittyvänä osana (competence) ja affektiivisen ulottuvuuden (affect) matematiikkaan yhteydessä olevien affektiivisten tekijöiden kokonaisuutena. Motivaatioon viittaavat tekijät sisältyvät affektiiviseen ulottuvuuteen (Areepattamannil & Kaur 2012: 91, Pietilä 2002). Matematiikkakuvan tiedostettua kognitiivista ulottuvuutta on lähes mahdoton erottaa
vähemmän tiedostetusta tai jopa tiedostamattomaksi jäävästä affektiivisesta ulottuvuudesta, sillä ne ovat tiiviisti toisiinsa integroituneita. (Areepattamannil & Kaur
2012, Arens ym. 2011.)
Opiskelijalle muodostunut matematiikkakuva voi olla positiivinen, neutraali
tai negatiivinen, ja siihen vaikuttaa kolme tärkeää elementtiä: usko omiin kykyihin,
usko matematiikan vaikeuteen sekä käsitys siitä, pitääkö matematiikasta. Positiivinen matematiikkakuva muodostuu siitä, että opiskelijalla on mielikuva itsestä taitavana ja ahkerana matematiikan opiskelijana sekä käsitys matematiikasta helppona ja nautittavana oppiaineena. Nämä mielikuvat ja käsitykset perustuvat hyviin
muistoihin ja kokemuksiin. Neutraali matematiikkakuva muodostuu sellaisista uskomuksista ja käsityksistä, joita ei voi tulkita positiivisiksi, mutta ei myöskään negatiivisiksi. Opiskelija ei rakasta eikä vihaa matematiikkaa, ei pidä itseään taitavana muttei myöskään heikkona matematiikan oppijana. Negatiivinen matematiikkakuva viittaa opiskelijan mielikuvaan itsestä huonona ja haluttomana matematiikan opiskelijana sekä käsitykseen matematiikasta vaikeana oppiaineena. (Hannula
ym. 2005: 93–94.) Oma tulkintani positiivisesta, neutraalista ja negatiivisesta matematiikkakuvasta vastaa tätä näkemystä.
Matematiikkaan liittyvät uskomukset muovaavat lapsuudesta saakka matematiikkakuvaa. Se rakentuu kokemusten ja niiden pohjalta muodostuneiden mielikuvien varaan. (Malmivuori 2001: 43, Pietilä 2002: 32.) Aikaisempien tutkimusten
mukaan opiskelija, jolla on negatiivinen kuva, käsitys tai uskomus matematiikasta
ja sen opiskelusta, muuttuu helpommin passiiviseksi oppijaksi, ja hänellä korostuu
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oppimisessa muistaminen ymmärtämisen sijaan. Opiskelijoiden oppimiskokemukset muokkaavat heidän uskomuksiaan. Uskomukset osaltaan vaikuttavat opiskelijoiden kykyyn oppia matematiikkaa. Muodostuu onnistumisen tai epäonnistumisen
kierre. (Vrt. Silius ym. 2011a: 430.)
Matematiikkakuva fokusoituu seuraaviin kysymyksiin: Mitä ja miten koetaan,
että osataan tai ei osata? Millaisia merkityksiä osaamiselle annetaan? Aikaisemmissa tutkimuksissa kysymyksiä on tarkasteltu erilaisten tutkimusmenetelmien
kautta. On käytetty kvantitatiivisia strukturoituja survey-tutkimuksia (Hannula ym.
2005), kvalitatiivisia avoimia kysymyksiä (Reid ym. 2005) tai molempia (Pietilä
2002). Avoimet kysymykset on esitetty pääasiassa haastattelemalla opiskelijoita
(Kaasila 2007a) tai keräämällä kirjoitelmia (Pietilä 2002). Pelkästään strukturoituun kyselytutkimukseen tai haastattelututkimukseen liittyviä ongelmia (ks. tarkemmin Pehkonen 1995: 30–32) olen pyrkinyt tässä tutkimuksessa välttämään
käyttämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää (Johnson
& Onwuegbuzie 2004).
Tietoa on vaikea yksikäsitteiseti määritellä. Samoin affektiiviset tekijät voidaan määritellä eri tavoin. Käsityksiä, uskomuksia, asenteita ja tunteita on lähes
mahdoton määritellä yksiselitteisesti. Onkin tärkeää huomata, ettei niiden keinotekoinen ja ehdoton erottaminen ole edes tarpeellista tarkasteltaessa matematiikkakuvaa (Pietilä 2002: 32). Seuraavassa esitän vain muutamia aikaisemmin matematiikkakuvan yhteydessä käytettyjä linjauksia käsitteille tieto ja affektiivisen piirteen
omaavat tekijät.
Tieto ja affektiivisen piirteen omaavat tekijät
Tarkastellessani aikaisempien tutkimusten yhteydessä käytettyjä matematiikkakuvan määritelmiä havaitsin, että jopa tiedon määrittelyssä oli eroja. Käsityksiin, uskomuksiin, asenteisiin ja tunteisiin liittyy sekä objektiivista että subjektiivista tietoa. Objektiivinen tieto voidaan määritellä kollektiiviseksi, mittauksiin perustuvaksi tiedoksi. Subjektiivinen tieto on tietoa, jota yksilö pitää totena. (Pietilä 2002:
20.) Matematiikkakuvaan liittyvä tieto käsittää varsinaisen matematiikan oppisisältötiedon lisäksi tiedon matematiikan oppimisesta ja osaamisesta. Osa henkilökohtaisesta tietämisestä voi olla tiedostamatonta. Se voi olla myös hyvin epätarkkaa ja
jopa virheellistä, mutta se on totta oppijalle ja kertojalle itselleen. (Pietilä 2002: 8.)
McLeodin (1992) määritelmät tunteille, asenteille ja uskomuksille on ilmeisesti eräs tunnetuimmista tavoista jaotella oppimiseen liittyvät affektiiviset tekijät.
McLeod on tarkastellut niistä muodostuvan jatkumon yhteyttä kognitioon. Hänen
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tulkintansa mukaan tunteisiin sisältyy eniten affektiivista ulottuvuutta. Ne ovat vähiten stabiileja, muuttuvat nopeasti, ja niihin sisältyy eniten intensiivisyyttä. Uskomuksiin sisältyy eniten kognitiivista ulottuvuutta. Ne ovat eniten stabiileja, niiden
kehittyminen vie eniten aikaa, ja niihin sisältyy vähiten intensiivisyyttä. Asenteet
sijoittuvat tunteiden ja uskomusten välimaastoon. (McLeod 1992: 578.)
Tunteet ovat varmasti useimmiten tulkittuja affektiivisen piirteen omaavia tekijöitä. Ne ovat opiskelijan sisältäpäin määräytyviä tiloja, joihin vaikuttaa yhtäältä
opittu käyttäytyminen ja toisaalta perimä. Ne ovat nopeasti ilmeneviä ja katoavia
positiivisina tai negatiivisina koettuja tuntemuksia. (Malmivuori 2001: 88, Pietilä
2002: 21.) Kokemus itsessään ei saa aikaan tunnetta, vaan sen saa aikaiseksi henkilön kokemukselle antama tulkinta (Kuuskorpi 2012). Tunteet edustavat ajallisesti
ensimmäistä kokemusta. Niiden muodostumiseen ei tarvita kieltä, käsitteitä eikä
edes toisten ihmisten olemassaoloa. (Perttula 2009: 124.) Tunteita on kuitenkin
mahdollista jakaa sosiaalisessa kulttuurisessa maailmassa ja tehdä näkyviksi jaettuina kokemuksina.
Asenteet matematiikkaa kohtaan voidaan yksinkertaisimmillaan tulkita positiivisina tai negatiivisina affektiivisina tekijöinä (Di Martino 2010). Asenteet näkyvät
matematiikasta kiinnostumisena tai negatiivisimmillaan jopa matematiikka-ahdistuksena. Opiskelija voi pitää matematiikkaa helppona tai vaikeana. (Malmivuori
2001: 52, Pietilä 2002: 23.) Yhtäällä opiskelija, joka pitää matematiikkaa helppona,
myös kokee osaavansa matematiikkaa. Toisaalta heikosti matematiikassa suoriutuva kokee sen vaikeana. Usein asenteet kulminoituvat vain joihinkin matematiikan
osa-alueisiin, mutta joskus ne saattavat siirtyvät myös toisiin matematiikan alueisiin. (McLeod 1992: 581.)
Arvoihin sisältyy etiikka ja moraali (Leder 2006: 216). Ne ovat suhteellisen
stabiileja, ja ne voidaan ymmärtää yhtälailla kognitiivisiksi kuin affektiivisiksikin
tekijöiksi. (Goldin 2004: 112.) Arvojen merkitys matematiikan tutkimuksessa on
vasta muotoutumassa, mutta kuitenkin eräs varteenotettava lähestymissuunta (Hannula 2004: 108).
Uskomuksia ja käsityksiä on vaikea erottaa toisistaan. Pietilä (2002: 22) linjaa
käsityksiksi uskomukset, jotka yksilö tiedostaa. Uskomus, mielipide ja asenne esitetään usein jopa toistensa synonyymeinä (Kuuskorpi 2012: 107). Pehkonen ja Pietilä (2002) määrittelevät uskomuksen kokemukseen perustuvaksi subjektiiviseksi,
usein implisiittiseksi tiedoksi ja tuntemukseksi. Uudet kokemukset vahvistavat
muodostuneita uskomuksia, tai niiden pohjalta on mahdollista hylätä jo vakiintunut
uskomus. (Pehkonen & Pietilä 2002: 41.) Op’t Eynde, De Corte ja Verschaffel
(2002) määrittelevät matemaattiset uskomukset implisiittisesti tai eksplisiittisesti
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esitettyinä subjektiivisina käsityksinä, joita ihmiset pitävät tosina ja jotka vaikuttavat heidän matematiikan opiskeluunsa ja osaamiseensa. Uskomukset voivat liittyä
joko henkilöön itseensä, toiseen henkilöön tai esimerkiksi matematiikan oppisisältöön. Henkilöön itseensä liittyvät uskomukset ovat suhteellisen pysyviä. Uskomuksia siitä, mitä itse pystyy tekemään, ei ole helppo muuttaa jälkeenpäin. (Hannula
2006a: 212.) Opiskelijan itseensä liittyvät uskomukset ovat hyvin lähellä metakognitioita tai itsetuntemusta (McLeod 1992: 580).
Oma tulkintani affektiivisen piirteen omaavista tekijöistä on McLeodin (1992)
tulkinnan kaltainen. Tunteet ovat eniten affektiivisia, saattavat muuttua herkästi ja
ovat jopa hyvinkin intensiivisiä. Uskomukset ovat eniten kognitiivisia, niiden kehittyminen vie usein aikaa, ja ne ovat vähiten intensiivisiä. Asenteet sijoitan edellisten välimastoon.
2.4.2 Opiskelijan kuva matematiikasta
Matematiikkakuvan ensimmäisessä osa-alueessa – kuvassa matematiikasta – tarkastellaan, mitä ja millaista matematiikka on. Eräs vastaus tuohon monitahoiseen
kysymykseen saattaisi olla ylioppilastutkintolautakunnan emerituspuheenjohtajan,
matematiikan professori Aatos Lahtisen (2006) esittämä metafora:
”Matematiikka on itse asiassa valtava katedraali, ikivanha, alati kasvava kaunis rakennus holveineen, torneineen, sivulaivoineen ja salakäytävineen, jotka
yhdistävät käsittämättömällä tavalla matematiikkaa muihin tieteisiin ja teknologiaan. Rakennuksen koolla ei ole ylärajaa, ei myöskään rakennuskustannuksilla, rakennuslupaa ei tarvitse anoa, ei huolehtia rakennustarvikkeista. Tämä
mittava rakennustyö kestää paljon kauemmin kuin Iisakin kirkon pystyttäminen. Matematiikan katedraalia onkin kohotettu taivasta kohti jo kolmisentuhatta vuotta ja olemme ilmeisesti vasta työn alussa. Koulussa opetetaan vain
katedraalin rakennuskivien louhintaa. Katedraalin rakentajat, matemaatikot,
ovat luovan työn tekijöitä, joilla on unelma. Unelmansa he haluavat toteuttaa
lisäämällä katedraaliin oman luomuksensa. Rakentaminen perustuu tarkkoihin
lujuuslaskelmiin. Kivien on liityttävä toisiinsa niin lujasti, että uusia holveja
voidaan käyttää seuraavan, sitä seuraavan ja taas sitä seuraavan kerroksen pohjana. Unelmat eivät aina toteudu, työ jää torsoksi tai jopa sortuu. Mutta näin
tapahtuu kaikessa luovassa työssä.”
Kuva matematiikasta alati kasvavana katedraalirakennuksena on viehättävän osuva.
Se asemoi koulumatematiikan vain pieneksi mutta sitäkin tärkeämmäksi osaksi
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koko rakennelmaa – rakennuskivien louhinnaksi. Kuvaus antaa opiskelijalle mahdollisuuden epäonnistua koulumatematiikassa, mutta samalla patistelee tarkkuuteen ja lainalaisuuteen.
Matematiikan perusolemusta tieteenä voidaan lähestyä ontologisesta ja epistemologisesta näkökulmasta. Onko kaikki matemaattinen tieto ollut aina olemassa,
vai onko mahdollista jopa tuottaa uutta matematiikkaa? Absolutismin mukaan matemaattinen todellisuus on olemassa varmana totuutena eikä olioita ole tarvetta
luoda. Objektiivisia totuuksia voidaan kuitenkin etsiä ja löytää matemaattisten teorioiden avulla. Fallibilismin puitteissa on mahdollista keksiä uusia matemaattisia
totuuksia, ja matematiikassa on jopa lupa erehtyä. (Ernest 2008.) Christensen (2008)
viittaa matematiikkaan loogisena wittgensteinilaisena merkkijonopelinä. Matematiikkaa voidaan pitää totena, kunnes se osoitetaan vääräksi. Fallibilismi ei väheksy
matematiikan rakennetta tai sen merkitystä matemaattisena todistusaineistona,
mutta mahdollistaa matematiikan luovan muuntumisen tilanteen vaatimalla tavalla.
Tällainen näkökulma matematiikkaan taipuu paremmin konstruktivismin kuin behaviorismin vaatimuksiin, sillä matematiikka ymmärretään sosiaalisen prosessin
tuotteena. (Ernest 2008.) Käsitys matematiikasta tieteenä ja oppiaineena on lähtökohta sille, miten matematiikka oppilaitosten opetussuunnitelmissa esitetään ja miten sitä opetetaan (Ernest 2008, Solangi ym. 2008).
Filosofisen tarkastelun lisäksi matematiikan luonnetta on ollut tapana luokitella sen mukaan, ymmärretäänkö matematiikka erillisistä faktoista koostuvana järjestelmänä vai voidaanko puhua jopa elämänasenteesta. Se sopii myös koulumatematiikan luokitteluun. Seuraavassa esitän muutamia koulumatematiikan luonteenpiirteitä ja insinööriopiskelijoiden käsityksiä matematiikasta aikaisempien tutkimusten mukaan.
Koulumatematiikka
Ernest (1989) luokittelee matematiikan kolmidimensionaalisesti: instrumentalistinen, platonistinen ja konstruktivistinen ongelmanratkaisu. Tämä jaottelu soveltuu
myös koulumatematiikkaan. Instrumentalistisen käsityksen mukaan matematiikka
on erillisiä faktoja, kaavoja ja sääntöjä, joita käytetään apuvälineinä ongelmia ratkaistaessa (myös Di Martino 2010: 59). Matematiikassa on tavoitteena löytää tehtäville oikeat vastaukset. Opettaja toimii oikeiden asioiden esittäjänä, jollaisena
opettajaa on perinteisesti pidetty. Aikaisempien tutkimusten mukaan opiskelijoiden
mielikuva matematiikasta on usein juuri tällainen. (Malmivuori 2001: 44, Schoen37

feld 1992: 69, Wheeler & Montgomery 2009: 292.) Platonistisen käsityksen mukaan matematiikka nähdään staattisena ja yhtenäisenä tietojärjestelmänä, jota johdetaan logiikan lakien avulla (ks. myös Christensen 2008). Opettajan tehtävä on
opettaa opiskelijaa ymmärtämään matematiikkaa selittämällä, sillä matematiikkaa
ei ole tavoitteena luoda vaan löytää. Konstruktivistisen ongelmanratkaisun tavoitteena on saada opiskelija toimimaan aktiivisesti ja ymmärtämään matematiikkaa
opettajan toimiessa lähinnä ohjaajana. Ernest (1989) näkee näiden kolmen määrittelemänsä näkökulman välisen hierarkian: alinta tasoa vastaa instrumentalistinen
näkökulma ja ylintä tasoa konstruktivistinen ongelmanratkaisu -näkökulma. (Ernest 1989.)
Pehkonen (1999) päätyy edellä esitetyn kaltaiseen matematiikan jaotteluun
alun perin Törnerin ja Grigutchin (1994) tulkintaa soveltaen. Hän on nimennyt aspektit seuraavasti: ”työkalupakki”, systeemi ja prosessi. ”Työkalupakki” on laskusääntöjen ja -rutiinien kokoelma, josta valitaan tilanteeseen soveltuvat apuvälineet.
Systeemi-aspektin mukaan matematiikka on formaali systeemi, jonka mukaisesti
toimitaan ankaran loogisesti ja johdonmukaisesti. Prosessi-aspekti antaa toimijalle
vapauden luoda omaa matematiikkaa, jolloin matematiikka ymmärretään dynaamisena prosessina. (Pehkonen 1999.) Tossavainen (2008) tuo esiin vielä neljännen
tähän yhteyteen liittyvän näkökulman eli sovellettavuus-aspektin, jossa matematiikalla nähdään olevan merkitystä erityisesti sen sovellettavuuden takia. Tutkimusten
mukaan riittäisi kuitenkin kaksidimensionaalinen erittely: työkalupakki/systeemi -dimensio sekä prosessi/soveltaminen -dimensio (Joutsenlahti 2005).
Reid, Petocz, Smith, Wood ja Dortins (2003) tutkivat yliopisto-opiskelijoiden
käsityksiä matematiikasta. Tässä australialaistutkimuksessa matematiikan opiskelijoiden matematiikka-käsityksiä järjestettiin hierarkkisesti. Suppeinta tasoa edusti
käsitys matematiikasta henkilökohtaisena komponenttien ja proseduurien työkalulaatikkona tai jopa numeerisena laskemisena (Components). Keskimmäinen käsitys
matematiikasta korosti matematiikkaa tapana rakentaa sekä käyttää malleja niin reaalimaailmassa kuin loogisten järjestelmien abstraktioissakin (Modelling). Laajinta
tasoa edusti käsitys, jonka mukaan matematiikka on tapa ajatella, ja se viittaa jopa
elämänasenteeseen (Life). Opiskelijoiden käsitykset vaihtelivat suuresti, ja kunkin
opiskelijan henkilökohtaisessa näkemyksessä saattoi olla erilaisia vivahteita. Petocz, Reid, Wood, Smith, Mather, Harding, Engelbrecht, Houston, Hillel ja Perret
(2007) tutkivat yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä matematiikasta viidessä eri
maassa (Australia, Etelä-Afrikka, Kanada, Brunei ja Pohjois-Irlanti). He luokittelivat niitä hieman seikkaperäisemmin seuraavasti: matematiikka on 1) lukuja ja laskemista, 2) komponentteja (työkalulaatikko), 3) fyysisen maailman mallintamista,
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4) abstrahointia eli looginen ajattelusysteemi tai 5) tapa ajatella eli elämänasenne
(Petocz ym. 2007: 445–447).
Taulukossa 3 olen esittänyt erilaisia matematiikan luonteeseen liittyviä kategorioita. Ernest (1989) puhuu näkökulmista, Pehkonen (1999) aspekteista ja Joutsenlahti (2005) dimensioista. Reid, Petocz, Smith, Wood ja Dortins (2003) tarkastelevat opiskelijoiden käsityksiä matematiikasta. Analyyttisestä holistiseen muuttuvat
ja toisiinsa limittyvät kategoriat eivät ole tarkasti erotettavissa.
Taulukko 3. Matematiikan luonne eri tutkijoiden mukaan.
Tutkija(t)

Analyyttinen

<------------->

Holistinen

Ernest (1989)

Instrumentalistinen

Platonistinen

Konstruktivistinen

Pehkonen (1999)

”Työkalupakki”

Systeemi

Prosessi

Reid ym. (2003)

Komponentit

Mallintaminen

Elämä

Joutsenlahti (2005)

Työkalupakki/systeemi

ongelmanratkaisu

Prosessi/soveltaminen

Edellisten kategorioiden ohella koulumatematiikkaa voidaan luokitella myös sen
mukaan, mikä on opetuksen tavoite. Traditionaalisen opetuksen tavoitteena on laskutaitojen, sääntöjen, kaavojen ja menetelmien mekaaninen harjoittelu (vrt. Perrin
2012, Solangi ym. 2008). Engelbrecht, Bergsten ja Kågesten (2012) kutsuvat sitä
proseduraalisen tiedon näkökulmasta tapahtuvaksi opettamiseksi sekä Kaasila ja
Pehkonen (2009) behavioristiseksi opettamiseksi. Mikäli tavoitteena on kokonaisuuksien ymmärtäminen, voidaan puhua konseptuaalisen tiedon näkökulmasta tapahtuvasta opetuksesta (Engelbrecht ym. 2012, Perrin 2012, Solangi ym. 2008) tai
sosiokonstruktivistisesta opettamisesta (Kaasila & Pehkonen 2009). Kaasilan ja
Pehkosen (2009) tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijat yhdistivät tehokkaaseen
opetukseen elementtejä molemmista edellä esitetyistä opetustavoista. Opiskelijoiden mukaan peruslaskutaitojen harjoittamisessa tarvitaan behaviorismia, mutta matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen ymmärtämisessä on sosiokonstruktivismin
mukainen ohjaaminen tarpeen (vrt. Solangi ym. 2008).
Cellucci (2013) tarkastelee matematiikan opetusta kahden suuntauksen kautta.
TOP-DOWN-suuntauksen mukaan opettaja jakaa oikeaa tietoa, ja opiskelijat toistavat oppimaansa tietoa, joka ymmärretään absoluuttisesti oikeaksi objektiiviseksi
matemaattiseksi tiedoksi. Näkökulma korostaa matematiikan formalismia eli matematiikan määrittämistä aksiomaattisesti sääntöjen ja kaavojen avulla. Cellucci
(2013: 94) näkee TOP-DOWN-suuntauksella ja matematiikan platonistisella käsityksellä (Ernest 1998) yhteisiä piirteitä. Molempien suuntausten mukaan tieto on
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absoluuttista. BOTTOM-UP-suuntaus viittaa konstruktivismiin. Suuntauksessa korostuu matematiikan luonne kulttuurisesti rakentuvana dynaamisena kokonaisuutena. Oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden aiemmat kokemukset. Opettaja
toimii lähinnä avustajana, ja opiskelija rakentaa omaa ymmärtämistään toimintansa
kautta. Opetus etenee kokonaisuudesta kohti yksityiskohtien tarkastelua. Tehtävillä
ei välttämättä ole oikeita vastauksia, sillä relativistinen matemaattinen tieto on subjektiivista. Tieto on samalla dynaamista. (Cellucci 2013.)
Opiskelijoiden käsityksiä koulumatematiikasta ja sen sisällöistä on aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu myös siitä näkökulmasta, muodostuuko matematiikasta yhtenäinen kokonaisuus vai onko matematiikka kokoelma sirpaletietoja (Liston & O’Donoghue 2010). Opiskelijat, jotka pitivät matematiikkaa sirpaleisena oppiaineena, olivat usein omaksuneet passiivisen pintasuuntautuneen opiskelutavan
(Wood ym. 2012: 101). Ellei opiskelija usko omaan osaamiseensa, hän saattaa passivoitua ja joutuu käyttämään oppimisessa enemmän muistiaan (Pehkonen 1995:
21). Se saattaa olla yhteydessä opiskelijalle rakentuvaan negatiiviseen matematiikkakuvaan (Hannula ym. 2005). Jos opiskelija kokee, että matematiikasta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, voidaan oppimisen olettaa tapahtuneen syvemmällä
tasolla (Reid ym. 2005). Tällöin muisti toimii ymmärtämisen tukena ja opiskelijalle
muodostuu ehkä positiivisempi matematiikkakuva (Hannula ym. 2005).
Insinööriopiskelijoiden käsityksiä matematiikasta
Insinööriopiskelijoiden käsityksiä matematiikasta on tutkittu melko paljon erityisesti insinööriopintojen opetussuunnitelmien kehittämisen näkökulmasta (Booth
2008, Craig 2013, Engelbrecht ym. 2012, Flegg ym. 2012, Tosmur-Bayazit & Ubuz
2013). Niissä matematiikkaa on tarkasteltu usein seuraavan jaottelun mukaisesti:
Matematiikka on 1) oppiaine osana opiskeluohjelmaa, 2) muiden oppiaineiden perusta tai 3) analyysiväline ratkaistaessa reaalimaailman ongelmia. (Booth 2008,
Flegg ym. 2012.) Ensimmäinen näkemys viittaa siihen, että matematiikka muodostuu ”numeroista, plussista ja miinuksista”. Toisen näkemyksen mukaan muut oppiaineet rakentuvat matematiikan pohjalle, ja kolmas näkemys yhdistää matematiikan ylipäätänsä kaikkeen elämässä.
Fleggin, Malletin ja Luptonin (2012) suorittaman mixed methods -tutkimuksen
mukaan insinööriopintojen opetussuunnitelmia tulisi kehittää suuntaan, jossa korostuu ongelmanratkaisu ja matematiikan soveltaminen arkielämän tilanteissa.
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Boothin (2008) kvalitatiivisten tutkimusten tavoitteena oli selvittää, miten matematiikan opetusta tulisi kehittää ymmärtämisen ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hän ei mielestään löytänyt yksikäsitteistä vastausta ongelmaan.
Insinööriopiskelijoiden käsityksiä matematiikasta on tarkasteltu myös proseduraalisuuden ja konseptuaalisuuden näkökulmasta (Craig 2013, Engelbrecht
ym. 2012). Engelbrecht, Bergsten ja Kågesten (2012) vertasivat kvantitatiivisessa
tutkimuksessaan eteläafrikkalaisten ja ruotsalaisten insinööriopiskelijoiden kokemuksia. Sen mukaan proseduraalisuuteen viittaavat piirteet olivat korostuneet insinöörimatematiikassa. Ainoastaan ruotsalaisten sähköinsinööriopiskelijoiden mukaan matematiikassa oli ollut enemmän konseptuaalisuuteen kuin proseduraalisuuteen viittaavia piirteitä. Kävi kuitenkin ilmi, että näillä opiskelijoilla oli ollut paremmat arvosanat jo yliopistoon tullessaan, ja lisäksi heidän opetusohjelmaansa oli
kuulunut muita insinööriopiskelijoita enemmän matematiikkaa kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Craigin (2013) tutkimuksessa23 opiskelijoiden käsitykset matematiikasta jaettiin neljään kategoriaan seuraavasti: 1) Ei tietoa, 2) Proseduraalisia taitoja korostavaa, 3) Konseptuaalista ymmärtämistä korostavaa, 4) Ammatillisia taitoja korostavaa. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ensimmäisen
vuoden insinööriopiskelijoista oli sitä mieltä, että matematiikassa korostuvat konseptuaaliset ymmärtämiseen viittaavat taidot.
Tosmur-Bayazitin ja Ubuzin (2013) tutkimuksen mukaan työssä olevat insinöörit, entiset insinööriopiskelijat, hahmottivat matematiikan kahdella tavalla. Yhtäältä matematiikassa korostettiin konseptuaalisuutta eli fysikaalisuuden ymmärtämistä ja toisaalta matematiikkaan yhdistettiin laskeminen eli proseduurit. Kolme
viidestä informantista kannatti konseptuaalista ja kaksi proseduraalista näkökulmaa. Kaikki opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa traditionaaliseen opetukseen
ja opiskelemiinsa oppisisältöihin. (Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013: 36.)
Aikaisempien tutkimusten mukaan opiskeluaika ammattikorkeakoulussa näyttää olevan yhteydessä siihen, millaisena insinööriopiskelija kokee matematiikan.
Mitä useamman vuoden opiskelijasta on kyse tai mitä ahkerammin hän on aikaisemmin opiskellut, sitä enemmän ymmärtämiseen viittaavia piirteitä opiskelija
hahmottaa matematiikassa, ja sitä kokonaisvaltaisempi käsitys hänellä on matematiikasta. (Craig 2013, Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013.)

23

Craigin (2013) tutkimuksessa mukana olleiden insinööriopiskelijoiden lukioaikaiset opiskeluolosuhteet olivat olleet keskimääräistä huonommat, sillä heillä ei aina ollut oppikirjoja tai edes opettajaa. Siitä
huolimatta he olivat tottuneet opiskelemaan tunnollisesti, ja heidät oli hyväksytty insinööriopintoihin
hyvän koulumenetyksensä perusteella.
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Tutkimusten mukaan insinööriopiskelijat pitävät matematiikkaa tärkeänä oppiaineena opintojensa kannalta. Joillakin tekniikan ja liikenteen aloilla matematiikka korostuu enemmän kuin muilla aloilla, ja näiden alojen insinööriopiskelijat
saattavat kokea matematiikan erityisen tärkeänä. (Alves ym. 2016: 109.) Winkelmanin (2009) mukaan joskus opiskelijat kuvailevat insinööriopintojen ensimmäisiä
kursseja ”portinvartijoina”. Ne perustuvat liian vaikeaan laskemiseen ja vieraannuttavat matematiikasta ainakin sellaiset opiskelijat, jotka eivät ole riittävän lahjakkaita. Vasta opiskeltuaan monta vuotta insinööriopiskelijan on mahdollista tunnistaa, mitä ensimmäisen vuoden opinnoista myöhemmin tarvitaan. Siitä syystä insinööriopiskelijat voitaisiinkin ottaa mukaan suunnittelemaan matematiikan opetusta ammattikorkeakoulussa. (Loch & Lamborn 2016.)
Pietilän (2002) mukaan opiskelijan kuva matematiikasta kuuluu matematiikkakuvan kognitiiviseen ulottuvuuteen. Helppoon matematiikkaan liittyvät myönteiset kokemukset tuottavat mielihyvää ja positiivisia asenteita, kun taas vaikeaan
matematiikkaan liittyvät kielteiset kokemukset aiheuttavat ahdistusta ja saavat aikaan negatiivisia asenteita (vrt. Tuohilampi & Hannula 2013). Affektiivisen attribuutin saaneet kokemukset säilyttävät tunnelataukset usein pitkään. Merkille pantavaa on, että eri opiskelijat kokevat usein saman tilanteen täysin eri tavoin, sillä
kokemuksiin liittyy henkilön oma historia odotuksineen, asenteineen ja tunteineen.
2.4.3 Opiskelijan kuva itsestä matematiikan oppijana
Matematiikkakuvan toinen osa-alue – opiskelijan kuva itsestä matematiikan oppijana ja osaajana – näyttäytyy opiskelijalle ensisijaisesti arvioivana, muodossa ”olen
hyvä, keskitasoinen tai huono”. Näihin opiskelijalle merkityksellisiin kokemuksiin
liittyy selkeiltä vaikuttavia mutta samalla vaikeasti määritettäviä tekijöitä, kuten
tietoa, asenteita, uskomuksia, arvoja, käsityksiä ja tunteita (Goldin 2004, Hannula
2004, Kaasila 2000, Pietilä 2002). Leder (2006: 203) lisää niihin vielä mielenkiinnon kohteet, mielipiteet, mielialat ja motivationaaliset tekijät (myös Hannula 2006b,
Op’t Eynde ym. 2002, Silius ym. 2011b).
Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon (Brophy 2004,
Pintrich 2003). Ellei opiskelija tavoittele ulkoista palkkiota (esimerkiksi arvosana,
jatko-opiskelupaikka tai sosiaalinen hyväksyntä), hänen sisäinen motivaationsa ohjaa toimintaa ja voidaan puhua osaamisorientaatiosta. Opiskelija nauttii opiskelusta,
ja opiskelu sinänsä saa aikaan positiivisia tunteita. Mikäli opiskelijan tavoitteena
on ulkoinen palkkio, niin hänen toimintaansa ohjaa suoritusorientaatio. Sisäinen
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motivaatio nähdään usein tärkeämpänä, ja sen tiedetään johtavan pysyvämpiin oppimistuloksiin. (Areepattamannil & Kaur 2012, Brophy 2004, Silius ym. 2011b.)
Kuitenkaan ei voida kiistatta osoittaa, johtaako korkea motivaatio hyviin oppimistuloksiin vai hyvät oppimistulokset korkeaan motivaatioon (Md.Yunus & Wan Ali
2009, Pintrich 2003).
Kaasila (2000) ja Pietilä (2002) tarkastelevat opiskelijan kuvaa itsestä matematiikan oppijana kognitiivisen (rakenteellisen) ja affektiivisen (arvioivan) aspektin tai käsityksen kautta. Kognitiivinen aspekti on opiskelijalle lähes kokonaan tiedostettu. Siihen luetaan kuuluvaksi esimerkiksi opiskelijan käsitys omista sosiaalisista taidoista ja fyysisistä ominaisuuksista, ja siihen kuuluu erilaisia kognitiivisia
valmiuksia (esimerkiksi tietäminen, muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen).
Opiskelijalle enemmän tiedostamattomaksi jäävään affektiiviseen aspektiin taas
luetaan kuuluvaksi esimerkiksi arvio omasta osaamisen tasosta ja sen merkityksestä itselle. Siihen sisältyy itsetunto, joka muodostuu itsensä tiedostamisesta, itsetuntemuksesta ja itsearvostuksesta. (Pietilä 2002.)
Opiskelijan kuvaa itsestä matematiikan oppijana on aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu käyttämällä hieman toisistaan poikkeavia termejä. Malmivuori
(2001) käyttää termiä self-perception. Hän tunnistaa siinä kognitiivisen ja affektiivisen aspektin, mutta korostaa niiden dynaamista vuorovaikutusta. Areepattamannil ja Kaur (2012) sekä Arens, Yeung, Craven ja Hasselhorn (2011) käyttävät termiä
akateeminen minäkuva (academic self-concept). Areepattamannil ja Kaur (2012)
esittävät kognitiivisen ulottuvuuden itse koettuna osaamisena (self perceived competence) sekä Arens, Yeung, Craven ja Hasselhorn (2011) kompetenssina (competence). Affektiivinen ulottuvuus (affect) viittaa matematiikkaan yhteydessä olevien
affektiivisten tekijöiden kokonaisuuteen. Areepattamannil ja Kaur (2012) tarkastelevat matematiikkaan liittyvän akateemisen minäkuvan kognitiivista ja affektiivista
ulottuvuutta toisistaan erillisinä, mutta kuitenkin keskenään korreloivina osa-alueina. Arens, Yeung, Craven ja Hasselhorn (2011: 10) ehdottavat tarkastelemaan
kognitiivista ja affektiivista ulottuvuutta toisistaan erillisinä osa-alueina. Myös käsitteitä itseluottamus (self-confidence) tai minäpystyvyys (self-efficacy), joilla viitataan opiskelijan uskomuksiin omista kyvyistä (Alves ym. 2016, Malmivuori 2001,
Parsons ym. 2011), on käytetty matematiikan oppimisen yhteydessä. Käsitettä matemaattinen identiteetti (mathematical identity) on käytetty lukuisissa tutkimuksissa viittaamaan opiskelijan kuvaan itsestä suhteessa matematiikkaan (Black ym.
2010, Grootenboer & Zevenbergen 2008, Hannula ym. 2007, Lutovac & Kaasila
2010).
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2.4.4 Matematiikkakuvan sosiaalinen konteksti
Matematiikkakuvan kolmanteen osa-alueeseen – oppimiseen liittyvään sosiaaliseen kontekstiin – yhteydessä olevien sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden määrä
voidaan rajata usealla eri tavalla. Useimmissa aikaisemmissa tutkimuksissa se on
rajattu luokkahuoneympäristöön (opettajat ja toiset opiskelijat) (Gresalfi ym. 2009,
Grootenboer & Zevenbergen 2008, Hannula ym. 2005, Kaasila 2000, Liston &
O’Donoghue 2010, McLeod 1992, Op’t Eynde & De Corte 2003, Op’t Eynde ym.
2002, Pehkonen 1995, Perkkilä 2002, Pietilä 2002, Pintrich 2003). Edellisten lisäksi ylioppilaskirjoitukset ja opetusteknologia voidaan huomioida lukio-opiskelun
sosiaalisen kontekstin yhteydessä (Gresalfi ym. 2009: 50). Sosiaalinen konteksti
saa aikaiseksi motivaation viriämisen (Pintrich 2003) tai saattaa edistää motivaatiota (Brophy 2004). Sosiaalinen konteksti integroituu matematiikkakuvan affektiiviseen ulottuvuuteen (Pietilä 2002).
Opettajat ovat lukuisten aikaisempien tutkimusten mukaan osoittautuneet
erääksi tärkeimmistä oppimiseen yhteydessä olevista tekijöistä (Groetenboer &
Zevenberg 2008, Hannula ym. 2005, Kaasila 2000, Kaasila & Pehkonen 2009,
Khan & Jumani 2008, Liston & O’Donoghue 2010, Malmivuori 2001, Pietilä 2002).
Näkemys hyvästä opettajasta on aikaisemmissa tutkimuksissa osoittautunut kulttuurisidonnaiseksi ja subjektiiviseksi käsitteeksi. Opettajan merkitystä on tavallisesti tarkasteltu huomioimalla, miten hän hallitsee opettamaansa oppisisältöä ja
millaiset sosiaaliset taidot opettajalla on (Arnon & Reichel 2009: 173, vrt. Silfverberg 2004, Välijärvi ym. 2009: 105).
Toisilla opiskelijoilla tiedetään olevan merkitystä sille, miten opiskelija kokee
oppivansa matematiikkaa (Malmivuori 2001). Pintrich (2003: 675) tuo esille parija ryhmätyöskentelyn opiskelumotivaatiota vahvistavan vaikutuksen. Parsons,
Croft ja Harrison (2011) korostavat opiskelijoiden keskinäistä tutortoimintaa (myös
Gallimore & Stewart 2014, Olds & Miller 2004) oppimista edistävänä tekijänä.
Yhdessä työskentelemisestä on hyötyä sekä tutorille että ohjattavalle (Kaasila
2004).
Oppikirjojen tiedetään olevan yhteydessä siihen, mitä opettaja opettaa, ja samalla myös siihen, mitä opiskelija oppii (Tossavainen 2014). Viime aikoina sosiaalisen median (Dabbagh & Kitsantas 2012) ja muun opetusteknologian (myös
Gabriel ym. 2012, Selden 2005, Shin ym. 2012) merkitys on korostunut oppimisessa. Teknologian avulla oppimisympäristö voidaan saada paremmin vastaamaan
myös sosiokonstruktivismin haasteisiin (ks. Loch & Lamborn 2016). Tässä tutki-
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muksessa insinööriopiskelijat eivät ottaneet haastattelujen yhteydessä esille oppikirjan merkitystä, ja opetusteknologiaa edusti näkyvimmin laskin. Sitä vastoin
moni insinööriopiskelija muisteli kertomuksissaan ylioppilaskirjoituksia24. Ne ovat
suomalaisessa koulujärjestelmässä kuuluneet aina erottamattomasti lukio-opiskeluun. Tarkastelen laskinta ja ylioppilaskirjoituksia tutkimuksessani sosiaalisen kontekstin yhteydessä (vrt. Gresalfi ym. 2009: 50).
2.5

Insinööriopiskelijoiden matematiikkakuva
ammattikorkeakoulukontekstissa

Matematiikkakuvalla tarkoitetaan opiskelijan matemaattisten uskomusten ja niihin
läheisesti liittyvien tekijöiden kokonaisuutta, joita matematiikkaan liittyvät kokemukset muokkaavat (Kaasila 2004, Pehkonen 1995, Pietilä 2002). Matematiikkakuvan rakentuminen alkaa jo lapsuudessa ja jatkuu läpi koko elämän. Matematiikkakuva rakentuu tässä tutkimuksessa yksilön subjektiivisesta tiedosta ja tunteista
sekä sisältää käsitykset, uskomukset ja asenteet (vrt. Kaasila 2004, Pietilä 2002).
Tiedolla tarkoitetaan yhtäältä tietoa tietämisestä ja toisaalta matemaattista oppisisältöihin liittyvää tietoa. Matematiikkakuva jakautuu vaikeasti toisistaan erotettavissa oleviin kognitiiviseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen (vrt. Areepattamannil &
Kaur 2012, Arens ym. 2011, Kaasila 2004, Malmivuori 2001, Pietilä 2002)
seuraavasti:
1.

Kognitiivinen ulottuvuus
–
–

2.

opiskelijan käsitys lukion matematiikasta insinööriopintojen näkökulmasta
opiskelijan käsitys siitä, miten itse osaa lukion matematiikan oppisisältöjä
insinööriopintojen näkökulmasta

Affektiivinen eli arvioiva ulottuvuus
–

arvio itsestä matematiikan opiskelijana ja siihen yhteydessä olevat affektiiviset tekijät insinööriopintojen näkökulmasta; myös sosiaaliseen kontekstiin liittyvät tekijät

Jaan tutkimuksessani matematiikkakuvan tarkastelun kolmeen pääkomponenttiin
seuraavasti:

24

Ks. Luku 3.1.
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1.

Insinööriopiskelijan kuva lukion matematiikasta
–
–

2.

Insinööriopiskelijan kuva itsestä lukion matematiikan oppijana lukiossa ja
osaajana ammattikorkeakoulussa
–
–
–

3.

opiskelijan käsitys lukion matematiikan oppisisällöistä
opiskelijan käsitys lukion matematiikan luonteesta insinööriopintojen näkökulmasta

opiskelijan käsitys omasta matematiikan opiskelusta lukiossa
opiskelijan käsitys omasta lukion matematiikassa onnistumisesta ja epäonnistumisesta
opiskelijan käsitys insinööriopinnoissa onnistumisesta ja epäonnistumisesta

Matematiikkakuvaan liittyvä sosiaalinen konteksti
–

opiskelijan käsitys sosiaalisesta kontekstista (opettajat, toiset opiskelijat,
laskin ja ylioppilaskirjoitukset) ja sen merkitys lukiossa

Insinööriopiskelijan kuva lukion matematiikasta sisältää enemmän kognitiivista
ulottuvuutta, kun taas kuva itsestä lukion matematiikan oppijana ja osaajana sisältää enemmän arvioivaa, affektiivista ulottuvuutta. Sosiaalisen kontekstin tekijät integroituvat matematiikkakuvan affektiiviseen ulottuvuuteen (vrt. Pietilä 2002).
Tässä tutkimuksessa insinööriopiskelijan ammattikorkeakoulukontekstissa tulkitusta matematiikkakuvasta käytetään nimitystä matematiikkakuva ammattikorkeakoulukontekstissa tai insinööriopiskelijan matematiikkakuva.
Matematiikkakuva voi olla positiivinen, neutraali tai negatiivinen (Hannula ym.
2005). Siihen vaikuttavat opiskelijan usko matematiikan vaikeudesta sekä opiskelijan usko omiin kykyihin ja se, pitääkö itse matematiikasta. Positiivinen matematiikkakuva lukion jälkeen on seurausta opiskelijan aikaisemmista positiivisista matematiikkakokemuksista ja onnistumisesta lukion matematiikassa. Neutraali matematiikkakuva viittaa siihen, ettei opiskelija koe osaavansa matematiikkaa erityisen
hyvin muttei koe sitä erityisen haastavanakaan. Elleivät edelliset kriteerit ole voimassa, opiskelijan matematiikkakuva on negatiivinen. Se on seurausta negatiivisista matematiikkakokemuksista ja viittaa opiskelijan huonoon itseluottamukseen
matematiikan osaamisen suhteen. Opiskelijan matematiikkakuva on dynaaminen
prosessi. Positiivinen matematiikkakuva voi muuttua jopa negatiiviseksi tai toisin
päin.
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3

Matematiikka lukiossa ja
ammattikorkeakoulussa

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä eriasteiset oppilaitokset ryhmitellään hierarkkisesti, ja tavallisesti alemman asteen opinnot suoritettuaan opiskelija voi siirtyä ylemmälle asteelle. Perusopetuksen jälkeen oppilas jatkaa opiskelua tavallisesti
ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa. Ylioppilastutkintoon valmistavan lukiokoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua korkea-asteen opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon tai jatkaa opintojaan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa myös ammatillisissa oppilaitoksissa yhdistämällä ammatilliseen perustutkintoon ylioppilastutkinto (ns. kaksoistutkinto). Ammattikorkeakoulut ovat profiloituneet käytännönläheiseen ja työelämän tarpeita vastaavaan koulutukseen (Kolari ym. 2005).
Insinööriopiskelijalla on usein pohjakoulutuksenaan lukio-opinnot, jotka poikkeavat ammattikorkeakouluopinnoista myös matematiikan osalta (Veenstra ym.
2009). Lukiossa matematiikkaa opiskellaan erillisenä oppiaineena koko lukion ajan
mutta ammattikorkeakoulussa kertauksen omaisesti opintojen alussa ja sen jälkeen
lisäksi ammattiaineisiin integroituneena. Jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää lukion matematiikassa rakentunutta matematiikkakuvaa insinööriopintojen näkökulmasta, tarkastelen lyhyesti matematiikan opetussuunnitelmia sekä lukiossa että ammattikorkeakoulussa.
3.1

Lukion opetussuunnitelmat ja matematiikka

Yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävänä pidetty oppiaines, joka halutaan
välittää tuleville sukupolville, kirjataan opetussuunnitelmaan. Se on kuhunkin koulutusjärjestelmään kuuluva keskeinen työväline koulutuksellisten sisältöjen ja tavoitteiden eksplikoimiseen. Opetussuunnitelma vastaa kysymykseen ”mitä opetetaan?” ja joskus kysymykseen ”miksi opetetaan?” Opettajan harkintaan jää päätös
siitä, millä menetelmillä opetetaan. (Vitikka & Hurmerinta 2011.)
Lukion opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2003) voidaan pitää oppiainepohjaisena tai ainejakoisena opetussuunnitelmana, sillä opiskeltavat asiat on
jäsennelty oppiaineisiin ja ne edelleen kurssisisällöiksi. Valtioneuvoston asetuksen
mukaisesti lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit määritellään opetussuunnitelman perusteissa, ja niitä voidaan täydentää kunta- ja koulukohtaisilla kursseilla.
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Opettajat työstävät ja päivittävät opetussuunnitelmia sekä toteuttavat niitä opetustyössään. Opetussuunnitelmien mukaan osaamista testataan kurssikokeissa ja myöhemmin ylioppilaskirjoituksissa, joissa onnistuminen ymmärretäänkin erääksi lukio-opetuksen tärkeäksi tavoitteeksi (Silius ym. 2011a). Lukion tavoitteena on taata
opiskelijoille riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin
ja kannustaa nuoria elinikäiseen oppimiseen (Booth 2008). (Opetushallitus 2003.)
Vuosien mittaan opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa ei niihin kirjatuissa matematiikan oppisisällöissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Joitakin
oppisisältöjä on jäänyt pois, ja muutenkin asioiden käsittelyssä on ollut havaittavissa muutosta kevyempään suuntaan. Aksiomaattiseen suoritukseen viittaava matemaattinen todistus (Weber 2003) näyttää saaneen aina vaan vähemmän tilaa
(Hemmi ym. 2011, Silfverberg 2010). Se oli arvossaan vielä omana lukioaikanani
1970-luvulla, jolloin lähes kaikkien lauseiden todistukset oli esitetty oppikirjoissa.
Vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteissa ainoastaan pitkän oppimäärän syventävän kurssin (MAA11) yhteydessä esitetään eksplisiittisesti matemaattinen todistaminen, vaikka sitä tarvitaan loogisen ajattelun tukena (Dickerson & Doerr 2013,
Hemmi ym. 2011).
Tämän tutkimuksen ajallisessa viitekehyksessä olivat lukioissa voimassa viimeistään vuonna 2005 käyttöön otetut lukion opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2003), joissa matematiikka oli nimetty pitkäksi ja lyhyeksi oppimääräksi.
Seuraavassa vertailen lukion matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän kurssisisältöjä (Opetushallitus 2003) sekä esitän lyhyen katsauksen matematiikan ylioppilaskokeesta.
Matematiikan pitkä ja lyhyt oppimäärä
Lukion matematiikan tehtäväksi ymmärretään tutustuttaa opiskelijat erilaisiin matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin. Tavoitteena on opettaa opiskelijoita käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan
kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja. Opetuksessa
kiinnitetään huomiota käsitteisiin ja niiden merkityksiin. Opiskelijoita kannustetaan luovien ratkaisujen ja uusien tiedonhankintaprosessien kehittämiseen. (Opetushallitus 2003.)
Pitkä ja lyhyt oppimäärä kattavat viisi keskeistä matematiikan aluetta: algebra,
funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset, tilastot ja todennäköisyyslaskenta.
Eri oppimäärien kursseissa on eroja niin opintojen laajuudessa kuin syvyydessäkin
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(vrt. Cole ym. 2014). Pitkän oppimäärän tavoitteena on taata opiskelijoille ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet.
Opetus pyrkii antamaan opiskelijoille selkeän käsityksen mahdollisuuksista soveltaa matematiikkaa arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. Oppimäärä koostuu kymmenestä pakollisesta kurssista ja kolmesta valtakunnallisesta syventävästä kurssista
(Opetushallitus 2003: 119–124). Lyhyt oppimäärä tähtää siihen, että opiskelijat voivat hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa
elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. Oppimäärä koostuu kuudesta pakollisesta
kurssista ja kahdesta valtakunnallisesta syventävästä kurssista. (Opetushallitus
2003: 125–128.) Lisäksi lukioissa voidaan järjestää koulukohtaisia soveltavia ja
syventäviä kursseja pitkässä ja lyhyessä oppimäärässä.
Pitkän oppimäärän kaksi ensimmäistä kurssia käsittelevät perusalgebran laskutoimituksia (itseisarvokäsite, juuri- ja potenssiopin laskusäännöt, ensimmäisen
asteen yhtälö, yhtälöpari, verrannollisuus, prosenttilaskenta, juurilausekkeiden sieventäminen, murtopotenssi, polynomeilla laskeminen, binomien muistikaavat, polynomin jakaminen tekijöihin, toisen ja korkeamman asteen yhtälö ja epäyhtälö,
rationaalilauseke, rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö). Samoja perusasioita opiskellaan
lyhyen oppimäärän ensimmäisellä kurssilla. Pitkän oppimäärän kolmas kurssi käsittelee perusgeometriaa, samoin kuin lyhyen oppimäärän toinen kurssi. Pitkän oppimäärän neljäs kurssi yhdistää yhtälöopin ja geometrian, ja viides liittyy vektorioppiin. Lyhyen oppimäärän kolmannessa kurssissa tarkastellaan lineaarista ja
eksponentiaalista mallia sovellutuksineen sekä potenssiyhtälön ja eksponenttiyhtälön ratkaisemista logaritmin avulla. Pitkän oppimäärän kuudes ja lyhyen oppimäärän viides kurssi ovat sisällöltään hyvin samankaltaisia ja sisältävät todennäköisyyslaskentaa ja tilastoja. Pitkän oppimärän seitsemäs ja kahdeksas kurssi muodostavat derivaattakokonaisuuden. Lyhyessä oppimäärässä derivaattaan liittyvät
tehtävät opiskellaan jo neljännen kurssin aikana. Lyhyen oppimäärän viimeisessä
pakollisessa kurssissa opiskellaan kahden muuttujan lineaaristen yhtälöiden ja yhtälöparin ratkaisemista, lineaarista optimointia sekä matemaattisia lukujonoja. Pitkän matematiikan yhdeksännessä kurssissa käsitellään trigonometrisia yhtälöitä
sekä lukujonoja ja summia. Viimeinen pakollinen kurssi on integraalilaskentaa.
Molemmissa oppimäärissä opetuksen sisällöt ovat hierarkkisesti järjestetty helpommista oppisisällöistä vaikeampiin (vrt. Silfverberg 2010). Olen kirjannut lukion matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän kurssit (Opetushallitus 2003) raportin liitteeksi (ks. Liite 1).
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Matematiikan ylioppilaskoe
Lukioon kuuluu niin erottamattomasti päättökokeena suoritettava ylioppilastutkinto, ettei sen merkitystä voi sivuuttaa lukio-opiskelua tarkasteltaessa (Välijärvi
ym. 2009). Ylioppilastutkinto on arvostettu kansallinen instituutio, joka on joustanut aikakausien mukaan säilyttäen sivistyksellisen merkityksensä (Kaarninen &
Kaarninen 2002). Muutokset ylioppilaskirjoituksissa aiheuttavat muutospaineita
opetukseen ja toisin päin.
Matematiikan koe on kuulunut ylioppilastutkintoon alusta lähtien, mutta pakollisuus osallistua kokeeseen on vaihdellut (Lahtinen & Välijärvi 2014, Kaarninen
& Kaarninen 2002). Aluksi kaikkien oli osallistuttava kokeeseen, mutta myöhemmin lyhyen oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle se ei ollut pakollista. 1990-luvulta alkaen myös pitkän oppimäärän ylioppilaskoe tuli vapaaehtoiseksi. Opiskelijan oli kuitenkin valittava joko matematiikan koe tai reaalikoe25 . Reaalikoe muuttui 2000-luvun alussa reaaliaineiden kokeiksi, joista mikä tahansa korvasi aikaisemman reaalikokeen. Tämän tutkimuksen insinööriopiskelijat voivat opiskella lukiossa joko matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän ja suorittaa ylioppilaskirjoituksissa pitkän tai lyhyen oppimäärän mukaisen kokeen tai olla suorittamatta
koetta lainkaan (Lahtinen & Välijärvi 2014). Yksi kirjoitettavista oppiaineista (matematiikka, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli) tuli kuitenkin olla pitkän oppimäärän (tai A-tason) mukainen.
Ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeessa sallitut apuvälineet ovat muuttuneet ajan kuluessa. Aluksi sallittuja apuvälineitä olivat laskutikku ja logaritmitaulut,
joissa ei ollut kaavoja (Kaarninen & Kaarninen 2002). Noita apuvälineitä sain itsekin käyttää suorittaessani matematiikan ylioppilaskokeen keväällä 1976. Pian sen
jälkeen otettiin käyttöön kaavakokoelmat ja laskimet. Funktiolaskin oli käytössä
aloittaessani matematiikan opettajana lukiossa vuonna 1983, ja 1990-luvulla sallittiin graafinen laskin. Tähän tutkimukseen osallistuneet insinööriopiskelijat voivat
käyttää funktiolaskinta tai piirtävää, graafista laskinta26 yksiosaisessa27, ei-sähköisessä28 matematiikan ylioppilaskokeessa.
Matematiikka ylioppilaskirjoitusaineena saa osakseen sille kuuluvaa arvostusta. Hyvä suoritus pitkän oppimäärän kokeessa suo jatko-opiskelupaikan ilman
25

Kaikkien reaaliaineiden tietämys testattiin yhdessä reaalikokeessa, joka sisälsi kysymyksiä uskonnosta, psykologiasta ja filosofiasta, historiasta ja yhteiskuntaopista, fysiikasta, kemiasta, biologiasta ja
maantiedosta.
26
Keväällä 2012 abiturienteilla oli mahdollisuus käyttää ylioppilaskokeessa symbolista laskinta.
27
Keväällä 2016 matematiikan koe muuttui kaksiosaiseksi.
28
Keväällä 2019 matematiikan koe muuttuu sähköisessä muodossa suoritettavaksi.
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pääsykokeita useille tekniikan tai luonnontieteen aloille. Ammattikorkeakouluopintoihin on edelleen haettava osallistumalla pääsykokeisiin.
3.2

Matematiikka ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen
alan opetussuunnitelmissa

Insinöörin ammattitaito perustuu laajasti hänen matematiikan osaamiseensa (Alpers 2010, Alves ym. 2016, Cole ym. 2014, Flegg ym. 2012, Loch & Lamborn 2016,
Mustoe & Lawson 2002, Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013), ja siitä syystä matematiikan opiskelu korostuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla.
The European Society for Engineering Education, SEFI29, on laatinut insinööriopintoja koskevan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaiset opetussuunnitelman perusteet (Alpers ym. 2013). Niiden mukaan matematiikan opiskelu perustuu tasoajatteluun. Tässä ns. Core Curriculum -opetussuunnitelmassa
matematiikka jakautuu neljään tasoon. Ensimmäisen, Nollatason (Core Zero), oppiaines opetetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tällä tasolla olevat oppisisällöt olisi ollut tavoitteena opiskella jo ennen insinööriopintojen alkua. Tasoille 1–
3 on sisällytetty tärkeitä matematiikan perustietoja, jotka tulevien insinöörien on
tarkoitus oppia ammattikorkeakouluopintojensa aikana. Matemaattinen ydinaines
on luokiteltu seuraavasti: algebra, matemaattinen analyysi, diskreetti matematiikka,
geometria ja trigonometria sekä tilastotiede ja todennäköisyyslaskenta. (Alpers ym.
2013, Mustoe & Lawson 2002.)
Yhteistyöoppilaitoksissani 30 keskimäärin 15 opintopistettä (ETCS) matematiikkaa sisältää algebraa, geometriaa ja trigonometriaa, matemaattista analyysia, todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä, joihin sisältyy diskreetti matematiikka31
(vrt. Alpers ym. 2013, Mustoe & Lawson 2002). Tämän lisäksi tulevat insinöörit
opiskelevat matematiikkaa ammattiaineisiin integroituneena. Ammattikorkeakoulujen eri opintolinjoilla saattaa olla eroja opetussuunnitelmiin kirjattujen kurssien

29

Lyhenne SEFI viittaa organisaatioon, The European Society for Engineering Education, jonka tavoitteena on kehittää eurooppalaista insinöörikoulutusta (Alpers ym. 2013).
30
Jyväskylän, Oulun, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, joka on 1.8.2012 alkaen ollut Centria.
31
Diskreetillä matematiikalla viitataan hajanaiseen matematiikan alueeseen, joka sisältää matematiikan
logiikkaa, joukko-oppia sekä tavallisesti tietokoneohjelmointia.
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osalta (Cole ym. 2014). Tämän tutkimusraportin liitteeksi olen kirjannut matematiikan kurssien sisällöt ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla32 (ks.
Liite 2).
Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjelmissa matematiikka suuntautuu usein
käytännön tilanteisiin teknologia-avusteisesti (Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013).
Opiskelija tarvitsee kuitenkin matematiikan perusosaamista voidakseen hyödyntää
teknologiaa. (Conley 2008.) Käytännönläheisyys näkyy ammattikorkeakouluopinnoissa erilaisina projekteina ja työssäoppimisena (Kleemola ym. 2010). Opiskelun
tavoitteena on valmistaa tulevia insinöörejä selviytymään työelämässä erilaisista
työnjohdollisista tehtävistä sekä suunnittelusta eri sektoreilla (Tosmur-Bayazit &
Ubuz 2013, Veenstra ym. 2009).

32

Taulukko on laadittu tarkastelemalla tutkimuksessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen matematiikan opetussuunnitelmia.
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4

Tutkimusongelma

Tutkimusasetelma on haastava, sillä tutkimus sijoittuu kahden koulumuodon nivelkohtaan. Johdantoluvussa tarkastelin tämän tutkimuksen taustaa ja tarkoitusta sekä
kuvailin sitä oppimisteoreettista horisonttia, josta käsin teen tulkintojani. Näiden
näkemysten pohjalta muotoutui tutkimuksen pääongelma: millaisia matemaattisia
valmiuksia ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille rakentuu lukion matematiikassa oppisisältöjen pohjalta?

Kuvio 1. Tutkimusasetelma.

Hermeneuttisen tradition (Gadamer 2004) mukaan tulkinta syntyy aikaisemmin
muodostuneen esiymmärryksen pohjalta33. Aluksi määritän tutkimukseen sisältyvät oppisisällöt vertailemalla lukion sekä yhteistyöhön lupautuneiden ammattikorkeakoulujen34 tekniikan ja liikenteen alan matematiikan kurssien sisältöjä (Tiedot).
Niihin perustuvan Oppisisältömittarin avulla tarkastelen insinööriopiskelijoiden
sellaisia kokemuksia, jotka liittyvät tavoitteisiin osata lukion matematiikkaa ammattikorkeakoulussa. Ne viittaavat oppisisältötietoihin ja niiden prosessointiin
(Tiedot ja taidot). Tulkinnan pohjalta muodostuu uusi horisontti matematiikkakuvan tarkastelua varten. Matematiikkakuvalla tarkoitan opiskelijalle muodostunutta
käsitystä matematiikasta sekä käsitystä itsestä matematiikan oppijana ja osaajana
33
34

Ks. Luku 5.1.1.
Ks. Luku 5.2.1.
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(Tiedot, taidot ja asenteet). Vastaus tutkimuksen pääongelmaan rakentuu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimustradition vuorotellessa kokonaisuutta rakentaen
(Gadamer 2004, Mayring 2014). (Ks. Kuvio 1.)
Edellä kuvatun tutkimusasetelman pohjalta muotoilin tutkimuskysymykset ja
niiden alakysymykset seuraavasti:
1.

Mitkä lukion matematiikan oppisisällöistä korostuvat ammattikorkeakoulujen
tekniikan ja liikenteen alan matematiikan opetussuunnitelmissa?
2. Miten oppimistavoitteet toteutuvat lukion matematiikassa insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan?
2.1. Miten lukion matematiikkaa tulisi osata insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan?
2.2. Miten insinööriopiskelijat kokevat oppineensa lukion matematiikkaa ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta?
3. Millainen matematiikkakuva insinööriopiskelijoille muodostuu lukion matematiikan pohjalta?
3.1. Millaisia kokemuksia insinööriopiskelijoilla on lukion matematiikan opiskelusta?
3.2. Millainen kuva insinööriopiskelijoilla on lukion matematiikasta?
3.3. Millainen kuva itsestä matematiikan oppijana ja osaajana insinööriopiskelijoilla on?
3.4. Millaisia merkityksiä insinööriopiskelijat antavat lukion matematiikan oppimisen sosiaaliselle kontekstille?
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5

Tutkimuksen toteutus

Kokonaisuudessaan tutkimukseni eteni vaiheittain (I–III), joista jokainen olisi voinut muodostaa oman rajatun tutkimuksen. Kuviossa 2 esitän tutkimuksen eri vaiheet sekä niiden etenemisaikataulun.

Kuvio 2. Tutkimuksen vaiheet aikajanalla.

Tutkimuksen lähtökohdiksi tunnistin yhtäältä, että oma opettajuuteni lukiossa kaipasi päivittämistä. Toisaalta tiedostin, että insinööriopiskelijat eivät osaa riittävästi
matematiikkaa (vrt. Hautamäki ym. 2012, Pohjolainen ym. 2006, Silius ym. 2011a).
Tutkimuksen teoreettisessa osassa sijoitin matematiikkakuvan ammattikorkeakoulukontekstiin. Ensimmäinen vaihe (I) muodostui tutkimuksessa käytettyjen matematiikan oppisisältöjen määrittämisestä analysoimalla ammattikorkeakoulujen matematiikan opetussuunnitelmia (ks. Liite 2) lukion opetussuunnitelman perusteiden
(Opetushallitus 2003) näkökulmasta (ks. Liite 1). Sain vastauksen ensimmäiseen
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tutkimuskysymykseen. Sen perusteella laadin Oppisisältömittarin (ks. Liite 3) insinööriopiskelijoille vastattavaksi. Toisessa vaiheessa (II) suoritin kyselytutkimuksen ja sain vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen. Muodostui uusi horisontti insinööriopiskelijoiden matematiikkakuvan tarkastelua varten. Kolmas vaihe (III)
muodostui asenteiden alkukartoituksesta (ks. Liite 8) ja teemahaastatteluista (ks.
Liite 10). Niiden analyysin tuotteena rakentui matematiikkakuva ja sain vastauksia
kolmanteen tutkimuskysymykseen. Gadameria (2004) tulkiten edellinen vaihe
toimi seuraavassa vaiheessa uutena esiymmärryksenä, ja kokonaisuus, neljäs vaihe
(IV), kokosi tulokset. Sain vastauksia tutkimusongelmaan.
5.1

Tutkimuksen metodologiset valinnat

Tässä luvussa johdattelen lukijan tutkimukseni ontologisista ja epistemologisista
lähtökohdista kohti tulkitsevaa ja ymmärtävää hermeneutiikkaa. Mixed methods tutkimus muodostuu synteesinä kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimusmetodista.
5.1.1 Tutkimuksen taustaoletukset
Tutkimuksen taustalla on tutkijan käsitys totuudesta – ontologiasta ja epistemologiasta (Creswell 2009, Crotty 1998, Lincoln ym. 2011). Creswell (2009) kutsuu sitä
filosofiseksi maailmankuvaksi (philosophical worldview), Lincoln, Lynham ja
Cuba (2011) Crottyn (1998) tavoin kuhnilaisittain paradigmaksi. Se on yhteydessä
kaikkiin tutkijan tekemiin valintoihin, jotka liittyvät tutkimuskysymyksiin ja niiden
analysointiin (Creswell 2009).
Mikä on totta? Totta on kaikki se, minkä ihminen kokee todeksi. Silti ongelmana saattaa olla tämän totuuden julkituominen, ymmärtäminen ja tulkinta. Tutkimuksessani mietin aluksi niitä totuusarvoja, jotka liittyvät lukion matematiikan oppisisältöjen pohjalta rakentuneisiin kokemuksiin. Niitä ei kukaan voi epäillä sen
paremmin vääriksi kuin todistaa oikeiksikaan. Tässä yhteydessä käytän sanaa ”kokemus” elämyksestä, joka on mahdollisesti voimakas tai mieleenpainuva ja kokijalleen ainakin jossain määrin merkityksellinen. Kokemus sisältää tajuavan subjektin ja hänen tajunnallisen toimintansa sekä kohteen, johon toiminta suuntautuu
(Perttula 2009). Tällaisista kokemuksista syntyvä tieto ei sellaisenaan ole siirrettävissä toisille, mutta kokemuksia on mahdollista ymmärtää ja tulkita (Gadamer
2004). Tapahtumien tarkoitus paljastuu vasta jälkikäteen sosiaalisen tilanteen
kautta (Denzin & Lincoln 2011). Ymmärsin, ettei voi olla yhtä ainoaa kokemuksiin
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liittyvää absoluuttista totuutta, ja pragmaattinen totuusteoria35 tuntui vastaavan parhaiten näkemystäni totuudesta ja sen saavuttamisesta.
Laajasti ymmärrettynä pragmatismi on filosofinen suuntaus, jonka mukaan käsitteiden ja käsitysten merkitystä on haettava käytännöllisyydestä ja sen seurauksista. Tutkimus on aina yritys ratkaista jokin kokemuksesta esiin noussut ongelmatilanne. Totuus saa arvonsa sen tarjoaman hyödyn kautta, ja tutkija fokusoituu tehtävässään luovasti ymmärtämään tutkimusongelmaa eri lähestymistapoja hyödyntäen (Teddlie & Tashakkori 2011). Tutkija voi vapaasti käyttää mielestään parhaiten
sopivia tutkimusstrategioita ja -metodeja niin aineiston keruun kuin analysoinninkin yhteydessä. (Creswell 2009, Johnson ym. 2007.)
Pragmatismi avasi tutkimuksen niin positivismille 36 kuin interpretivismillekin37 sekä samalla kvantitatiiviselle ja kvalitatiiviselle tutkimukselle (Creswell &
Plano Clark 2011: 43). Positivismille on ominaista tarve testata lakeja ja teorioita
alun perin luonnontieteistä ihmistieteisiin lainatuilla tieteellisillä menetelmillä.
Tutkimusmetodina on mahdollisimman objektiivisena pidetty mittaus, joka perustuu erilaisiin kvantitatiivisiin muuttujiin. (Lincoln ym. 2011.) Kvantitatiivisella tutkimuksella ja tarkasti rajatuilla kysymyksillä tavoittelin relevanttia ja yleistettävää
totuutta. Käytin tilastollisia analyysejä määrittäessäni lukion matematiikan oppimistavoitteita insinööriopintojen näkökulmasta, arvioidessani niiden koettua toteutumista sekä asenteiden alkukartoituksen yhteydessä. Ihmistieteisiin yhdistetty
kvalitatiivinen tutkimusote tukeutuu interpretivismiin. Ihminen etsii oman maailmansa ymmärtämystä kehittelemällä subjektiivisia merkityksiä kokemuksilleen.
Tutkijana tehtäväkseni jäi tarkastella ihmisten välisiä vuorovaikutuksia ymmärtäen
kuitenkin oman osallisuuteni tekemiini tulkintoihin. Haastatellessani insinööriopiskelijoita käytin mahdollisimman avoimia kysymyksiä, jotta osallistujat voisivat itse
muovata kuvaa kokemuksistaan. (Creswell 2009.) Tarkastelin insinööriopiskelijoiden kokemuksia kvalitatiivisesti narratiivisella otteella (Kaasila 2000, Lieblich,
Tuval-Mashiach & Zilber 1998, Polkinghorne 1995, Webster & Mertova 2007).

35

Käsitys on viime kädessä tosi, jos se on toimiva ja hyödyllinen. Pragmatistiseen tutkimuksen teoriaan
sisältyy keskeisesti kaikkialle ulottuva inhimillisen erehtyväisyyden korostaminen, fallibilismi. (Vrt.
Ernest 2008.)
36
On olemassa objektiivinen totuus, jota voidaan mitata (Lincoln ym. 2011: 102–103).
37
Ihminen tuottaa oman vuorovaikutuksensa kautta subjektiivista todellisuuttaan, jonka tulkinta on yhteydessä myös tutkijan ja tutkittavan välisiin vuorovaikutuksiin. Interpretivismi viittaa konstruktivismiin. (Lincoln ym. 2011.)
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Kuvio 3. Tutkimuksen filosofinen viitekehys ja metodologia.

Kuviossa 3 olen jäsentänyt tämän tutkimuksen metodologiaa. Pragmatismi ja tieto
siitä, että erilaisia tutkimuskohteita voidaan lähestyä erilaisten metodien kautta, ohjasi käyttämään mixed methods -tutkimusta (Johnson & Onwuegbuzie 2004).
Seuraavassa esitän tutkimuksessa käytetyn hermeneuttisen tieteenfilosofian
perusajatuksia. Niiden mukaan tutkimus on kokonaisvaltainen prosessi, jonka lähtökohtana on ymmärtäminen.
Hermeneutiikka
Hermeneutiikka tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa merkityksiä
sisältävien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja tulkintaa (Gadamer 2004, Mayring
2014). Hermeneutiikkaa on artikuloitu hermeneuttisen kehän (Der Hermeneutische
Zirkel) avulla (Mayring 2014: 27) sen kehittäjien, Friedrich Schleiermacherin
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(1768–1834) ja Wilhelm Diltheyn (1833–1911) ajoista lähtien. Hermeneutiikan perusajatuksiin kuuluu, että osan ymmärtäminen on mahdollista ainoastaan kokonaisuuden muodostamassa viitekehyksessä ja toisaalta kokonaisuutta konstruoidaan
osien avulla (vrt. Polkinghorne 1995: 16). Ymmärtämisen synnyttävä prosessi ei
lähde tyhjästä, vaan taustalla on aina esiymmärryksen aikaansaama suhde tradition
ja tulkitsijan välillä (Mayring 2014: 27–30). Gadamer (2004) kutsuu tätä ennakkoluuloksi. Tällaisesta vuorovaikutuksesta tulkitsijan ja tulkinnan kohteen välillä alkaa muodostua ja lisääntyä ymmärtäminen, joka tarkoittaa tulkitsijan ja tekstien
horisonttien sulautumista, uutta horisonttia. Hermeneuttinen kehä on ontologinen
kuvaus ymmärtämisen etenemisestä spiraalimaisena prosessina, eikä sen ole tarkoitus edustaa menetelmällistä kehää. Täten ymmärtäminen ei voi koskaan olla lopullista ja täydellistä. Gadamerilainen totuus tarkoittaa keskustelua, jossa erilaiset
horisontit joko spontaanisti sulautuvat tai jossa niitä tietoisesti sulautetaan. Dialogissa korostuu kommunikaatio tekstin ja tulkitsijan välillä (vrt. Webster & Mertova
2007).
Gadamerin (2004) mukaan asian ymmärtämisen ensisijaisin edellytys on olla
tekemisissä ymmärrettävän asian kanssa. Tutkimuksessani hermeneuttisen tutkimusotteen käyttäminen oli perusteltua, sillä olen itse lukion matematiikan opettajana osa tutkimusta. Hermeneuttinen ote näyttäytyy tutkimuksessani niinä tulkintoina ja ymmärtämisen tasoina, joita tutkijana ja opettajana tein opiskelijoille merkityksellisistä kokemuksista. Tutkimuksen edetessä esille tulleista tuloksista –
aluksi relevanteista oppisisällöistä ja sen jälkeen insinööriopiskelijoiden lukion matematiikan oppimistavoitteista – muodostui tutkijalle – ja rakentuu lukijalle – uusi
horisontti. Niiden pohjalta on mahdollista tulkita insinööriopiskelijoiden matematiikkakuvaa. Hermeneuttisen tradition mukaisesti ei tässä raportissakaan aina ole
mahdollista erottaa tutkimuksen tekoa tutkimustuloksista.
5.1.2 Mixed methods -tutkimus
Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden alalla on jo ainakin kolmen vuosikymmenen ajan
koettu mielekkääksi kahden eri tutkimusmenetelmän – kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen – yhdistäminen mixed methods -tutkimukseksi (Creswell 2009, Greene
2007, Johnson ym. 2007, Teddlie & Tashakkori 2011). En tulkitse niitä toisiaan
poissulkevina tutkimusmenetelminä, vaan pikemminkin luonnollisina ja toisiaan
tukevina tapoina tehdä tutkimusta (Bernard & Ryan 2009, Creswell 2011, Mayring
2014, Mertens & Hesse-Biber 2012). Usein onkin vaikea tehdä eroa kvalitatiivisen
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ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän välillä, sillä data voi olla eri tavalla orientoitunut kuin analyysimenetelmä. Kvalitatiivista dataa voidaan tarkastella kvantitatiivisesti erilaisten tunnuslukujen avulla, esimerkiksi laskemalla dokumentaatiossa esiintyneitä sanoja. Tällöin puhutaan aineiston kvantifioinnista (Ellingson
2011: 596). Teddlie ja Tashakkori (2011: 285) määrittelevät mixed methods -tutkimuksen38 seuraavasti:
”Mixed methods -tutkimuksessa yhdistetään elementtejä kvalitatiivisesta ja
kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä, jolloin tavoitteena on laajempi ja syvempi asioiden ymmärtäminen sekä verifikaatio. Käytettyjä elementtejä voivat
olla kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen näkökulma, aineiston keruu, analyysi tai
päättelytekniikka.”
Käyttämällä kvalitatiivista ja kvantitatiivista menetelmää samassa tutkimuksessa
pyritään pääsemään syvemmälle tutkittavaan asiaan (Johnson ym. 2007, Mason
2006). Menetelmä voidaan tulkita triangulaationa39, jolla on tavoitteena vahvistaa
tutkimustulosten luotettavuutta tai tarkentaa tuloksia (Mason 2006, Mertens &
Hasse-Biber 2012). Toisen menetelmän tulos voi joko vahvistaa tai kumota toisella
menetelmällä saadun tuloksen. Ristiriitaisiakin tuloksia on mahdollista ymmärtää
tarkastelemalla asioita eri näkökulmista (Arnon & Reichel 2009).
Johnson ja Onwuegbuzie (2004: 22) esittävät mixed methods -tutkimuksen nelikenttämallina, jolla kuvataan menetelmän käyttömahdollisuuksia samassa tutkimuksessa. Käyttämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää jaksottaisesti
on mahdollista tehdä uutta tutkimusta aiempien tulosten pohjalta. Kuviossa 4 olen
sijoittanut tämän tutkimuksen nelikenttään, joka muodostuu käytetyn paradigman
aika- ja painotusulottuvuuksista. (Vrt. Creswell & Plano Clark 2011: 73–74, Johnson ym. 2007: 123–124.)

38

Ks. lisää määritelmiä mixed methods -tutkimukselle (Johnson ym. 2007: 119–121).
Yksinkertaistaen triangulaatio tarkoittaa eri menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa (Denzin & Lincoln 2011).

39
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Kuvio 4. Tutkimus mixed methods -nelikentässä (Johnson & Onwuegbuzie 2004). Kokonaisuuden rakentuminen (nuoli A) sekä asenneindikaattorin tarkastelu ja narratiivinen
analyysi (nuoli B).

Valitsin mixed methods -tutkimuksen tutkimusongelman40 perusteella saadakseni
kuhunkin tutkimuskysymykseen siihen sopivaa tietoa. Kysymykset olivat erillisiä,
mutta limittyivät toisiinsa ja muodostivat kokonaisuuden. (Mason 2006.) Tutkimus
perustuu yhtäältä lukuihin ja toisaalta sanoihin, ja tarvitsin sekä deduktiivista41 että
induktiivista42 ajattelun logiikkaa (Creswell & Plano Clark 2011: 13). Tutkimuksen
ensimmäisessä vaiheessa (I) matematiikan oppisisältöjen valinta perustui ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien sisällönanalyysiin lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) näkökulmasta, ja kvalitatiivinen aineisto
kvantifioitiin (Bernard & Ryan 2009: 4, Ellingson 2011, Hsieh & Shannon 2005,
Mayring 2014). Tällaista menetelmää on jo sinällään mahdollista pitää monimenetelmäisenä (Creswell 2011: 279). Ajallisesti tarkasteltuna sovelsin eri menetelmiä
niin jaksottaisesti kuin rinnakkaisestikin. Jaksottaisuus näkyy kokonaisuudessa siten, että toisessa vaiheessa (II) opiskelijat tarkastelivat matematiikan oppimistavoitteita kvantitatiivisesti ja kolmannessa vaiheessa (III) matematiikkakuvaa tarkasteltiin kvalitatiivisesti (ks. Kuvio 4, A). Tässä kolmannessa vaiheessa sovelsin
menetelmiä myös rinnakkaisesti. Asenteiden alkukartoituksessa sovelsin kvantitatiivista menetelmää, ja matematiikkakuvan tulkinnoissa käytin dominoivasti kvalitatiivista narratiivista menetelmää (Kaasila 2000, Lieblich ym. 1998, Polkinghorne

40

Ks. Luku 4.
Deduktiivinen voidaan väljästi tulkiten esittää teorialähtöisenä päättelyn logiikkana.
42
Induktiivinen voidaan väljästi tulkiten esittää havainnoista lähtevänä päättelyn logiikkana.
41
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1995) (ks. Kuvio 4, B). Tulosten tarkastelun yhteydessä kvantitatiivisella ja kvalitatiivisella menetelmällä saadut tulokset käyvät dialogia keskenään (Mertens &
Hesse-Biber 2012: 78).
5.2

Tutkimuksen kohdejoukko ja lukion oppisisältöjen luokittelu

Tiedustelin kuuden ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan yksikön johtajilta oppilaitosten halukkuutta osallistua tutkimukseen. Viidestä oppilaitoksesta
sain myöntävän vastauksen. Voidakseni luokitella lukion matematiikan oppisisältöjä tarkastelin insinööriopiskelijoille ammattikorkeakoulussa tarjottavia matematiikan kursseja.
5.2.1 Kohderyhmänä insinööriopiskelijat
Tunnistin ammattikorkeakouluopiskelijat sopiviksi yhteistyökumppaneiksi useasta
eri syystä. Ensinnäkin Gadameria (2004) tulkiten ajallinen etäisyys on positiivinen
mahdollisuus tapahtumista muodostuville kokemuksille, ja siitä syystä tällä hetkellä lukiossa opiskelevat eivät olisi sopineetkaan informanteiksi. Toiseksi valitsin
tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakouluopiskelijat siitä syystä, että heillä
on tavoitteena valmistua käytännönläheiseen ammattiin (Flegg ym. 2012). Kolmanneksi halusin tarkastella lukion matematiikan pitkää ja lyhyttä oppimäärää toisiinsa vertaillen. Tiedostin oman opettaja-positioni kautta, että yhtä lailla pitkän ja
lyhyen oppimäärän suorittaneet opiskelijat hakeutuvat insinööriopintoihin, ja vertailu olisi mahdollista.
Viisi tekniikan ja liikenteen alaan erikoistunutta ammattikorkeakoulua (Jyväskylän, Oulun, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu, joka on 1.8.2012 alkaen ollut Centria) oli lupautunut yhteistyöhön mukaan. Tutkimukseni kohdejoukon muodostivat toisen, kolmannen tai
neljännen vuoden insinööriopiskelijat, joilla oli pohjakoulutuksenaan lukion oppimäärä. Lukiossa he olivat opiskelleet matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän
tai mahdollisesti vaihtaneet pitkästä oppimäärästä lyhyeen. Insinööriopintojen eri
alat luokittelin neljään ryhmään seuraavasti: rakennusala, sähköala, kemian ala
sekä muut (insinöörialat). Tutkimukseni kohdejoukko voitiin olettaa heterogeeniseksi (vrt. Cole ym. 2014) ja sellaisena soveltuvan hyvin tämän tutkimuksen tarkoituksiin.
Oppisisältömittariksi nimeämäni ensimmäinen ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu strukturoitu kyselytutkimus (N = 222) toteutettiin syksyllä 2011.
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Siinä määritettiin lukion matematiikan oppimistavoitteita ja arvioitiin niiden toteutumista ammattikorkeakouluopintojen kannalta. Insinööriopiskelijoista 75 (34 %)
oli naisia ja 147 (66 %) miehiä43. Matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneita
opiskelijoita oli 157 (71 %), lyhyen oppimäärän suorittaneita opiskelijoita 43 (19 %)
ja pitkästä lyhyeen siirtyneitä opiskelijoita 22 (10 %)44. Matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneista opiskelijoista 106 oli miehiä ja 51 naisia, lyhyen oppimäärän
suorittaneista opiskelijoista 26 oli miehiä ja 17 naisia sekä pitkästä oppimäärästä
lyhyeen siirtyneistä opiskelijoista 15 oli miehiä ja seitsemän naisia. Osallistujista
83 oli toisen vuoden opiskelijoita, ja kolmannen tai neljännen vuosikurssin opiskelijoita oli 139. Eri oppilaitokset olivat edustettuina seuraavasti: Jyväskylä 36,
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu (1.8.2012 alkaen Centria) 28, Oulu 74,
Seinäjoki 46 ja Vaasa 38. Mukana oli 104 rakennusinsinööriopiskelijaa, 68 tulevaa
sähköinsinööriä, 24 kemiantekniikan insinööriopiskelijaa ja 26 jotain muuta tekniikan ja liikenteen alan opiskelijaa.
Asenneindikaattoriksi nimeämäni pienimuotoinen asennekysely (N = 65) toteutettiin keväällä 2014. Koska kyseessä oli teemahaastattelujen näkökulmasta suoritettu alkukartoitus, osoitin kyselyn ainoastaan ammattikorkeakoulu Centrian insinööriopiskelijoille. Kyselyyn vastasi 39 miestä (60 %) ja 26 naista (40 %). Matematiikan pitkän oppimäärän opiskelleita oli 35 (54 %), lyhyen oppimäärän opiskelleita 22 (34 %) ja pitkästä lyhyeen siirtyneitä opiskelijoita 8 (12 %). Toisen vuoden
opiskelijoita oli 22 ja kolmannen tai neljännen vuoden opiskelijoita 43.
Asenteiden alkukartoituksen perusteella oli mielekästä haastatella taustoiltaan
erilaisia insinööriopiskelijoita. Lukiossa suoritettu matematiikan oppimäärä osoittautui kuitenkin merkittävimmäksi taustamuuttujaksi. Haastatteluihini osallistui 14
insinööriopiskelijaa. Matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneita opiskelijoita
oli kahdeksan, pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneitä kaksi ja alusta saakka lyhyen oppimäärän valinneita neljä. Haastateltavista suurin osa (10) oli miehiä ja naisia oli neljä. Muutaman haastateltavan sanavalmius yllätti minut haastattelijana, ja
heidän episodejaan on tähän raporttiin kirjattu enemmän. Joidenkin opiskelijoiden
ytimekkäät mielipiteet ovat saaneet vähemmän tilaa, mutta ovat sitäkin painavampia sisällöiltään. Kuvaukset haastateltavista on esitetty tämän raportin liitteessä (ks.
Liite 11).

43

Sukupuolijakauma vastaa vain suuntaa antavasti ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan
opiskelijoiden sukupuolijakaumaa, sillä yli 80 % insinööriopiskelijoista on miehiä (Tilastokeskus 2015).
44
Jakauma vastaa suuntaa antavasti ammattikorkeakouluissa opiskelevien insinööriopiskelijoiden lukiossa suorittamaa matematiikan oppimäärää (vrt. Cole ym. 2014).
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5.2.2 Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien kartoitus
Kartoitin ammattikorkeakoulujen matematiikan opetussuunnitelmia voidakseni
luokitella insinööriopintojen näkökulmasta tärkeitä lukion matematiikan oppisisältöjä (vrt. Neumann ym. 2015: 468). Valitsin tarkasteluun eri suuntautumisvaihtoehtojen ja linjojen matematiikan opetussuunnitelmat niistä viidestä ammattikorkeakoulusta45, jotka olivat keväällä 2011 lupautuneet yhteistyökumppaneikseni. Keräsin tiedot oppisisällöistä oppilaitosten Internet-sivuilta kesällä 2011.
Tässä tutkimuksessa soveltamani sisällönanalyysi eteni aineiston ehdoilla ottaen teoriaa mukaan abstrahoinnin yhteydessä: analyysin yläluokat tuotiin valmiina, mutta alaluokat synnytettiin aineistolähtöisesti (Hsieh & Shannon 2005:
1283, Mayring 2014). Matematiikan oppisisältöjen kategoriat muodostuivat sekä
lukion matematiikassa että ammattikorkeakoulumatematiikassa esiintyneiden oppisisältöjen mukaan tutkijan omaa esiymmärrystä soveltaen (Gadamer 2004). Tarkastelin kaikkien yhteistyöoppilaitosten matematiikan opetussuunnitelmia, ja pyrin
pelkistämään tiivistämällä ja pilkkomalla niissä esitettyjä aiheita. Sisällönanalyysin
tavoitteena oli kvalitatiivisen aineiston järjesteleminen tiiviiseen ja kvantitatiivisesti tulkittavaan muotoon kadottamatta aineistoon sisältyvää informaatiota. Tämä
oli mahdollista, sillä tutkimusaineisto oli suhteellisen pieni. (Vrt. Metsämuuronen
2011: 927.)
Kutsun soveltamaani työmuotoa kvantifioivaksi sisällönanalyysiksi, sillä aineisto oli kvalitatiivisessa muodossa ja analyysivaiheessa sovellettiin kvantitatiivisia menetelmiä (Bernard & Ryan 2009: 4, Creswell 2011: 279, Ellingson 2011:
596). Ryhmittelin ammattikorkeakoulujen matematiikan opetussuunnitelmissa esitetyt sisällöt kategorioiksi koodaamalla yhteenkuuluvat ja samankaltaiset asiat lukion matematiikassa esiintyvien oppisisältöjen eli ”jo-tiedettyjen” yläluokkien mukaan. Nimesin kategoriat sisältöä kuvaavilla termeillä, ja käytän niistä tässä tutkimuksessa nimeä matematiikan oppisisällöt tai lyhyesti oppisisällöt. Tarkastelin sanojen esiintymisfrekvenssejä, ja arvioin kunkin oppisisällön keskeisyyttä ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa (vrt. Mayring 2014: 22, Metsämuuronen
2011: 927). Mayring (2014) näkee, että tällainen sisällönanalyysitapa on yhteensopiva hermeneuttisen tutkimusparadigman kanssa.

45

Jyväskylän, Oulun, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, joka on 1.8.2012 alkaen ollut Centria.
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5.3

Matematiikan oppimistavoitteiden ja asenteiden kvantitatiivinen
tarkastelu

Kvantitatiivinen tutkimusmetodi perustuu positivismiin (Denzin & Lincoln 2011,
Lincoln ym. 2011), jonka mukaan näkyvä ja konkreettisesti tavoitettava on totta.
Suuntaus edustaa ontologisesti naiivia realismia, sillä oletuksen mukaan toistettavissa oleva totuus on myös mitattavissa ja analysoitavissa. Positivismi perustuu objektiiviseen ja absoluuttiseen totuuteen, jota voidaan analysoida tilastollisin menetelmin. Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ennustaa tulevaa luottaen luonnontieteistä peräisin oleviin tieteellisiin metodeihin. Tavoitellaan kattavaa, yleistä,
yleistettävissä sekä todennettavissa olevaa tietoa. (Lincoln ym. 2011.)
Kvantitatiivisessa analyysissä tutkimusaineistoa tarkastellaan tunnuslukujen
avulla. Nämä keskiluvut ja hajontaluvut (ks. Metsämuuronen 2011: 349–354) saattavat johtaa eksaktiudessaan harhaan ja ohjata jopa tutkijaa unohtamaan sen tosiasian, että myös kvantitatiiviseen tutkimustraditioon liittyy ymmärtämistä ja tulkintaa. Tässä yhteydessä hermeneutiikka piiloutuu kvanttien taakse: vastaaja ymmärtää ja tulkitsee kysyjän esittämät kysymykset omasta horisontistaan. Ehkä olisikin oikeampaa puhua ihmistieteissä kvantittuneesta kvalitatiivisesta tutkimuksesta kvantitatiivisen tutkimuksen sijaan (Creswell 2011, Mayring 2014). Käytän
kuitenkin tästä tavasta tehdä tutkimusta perinteiseen tapaan nimeä kvantitatiivinen
tutkimus. Tällaisten mittausmenetelmien käyttö tuntui sopivalta oppimistavoitteiden sekä asenteiden alkukartoituksen yhteydessä.
5.3.1 Lukion matematiikan oppimistavoitteet insinööriopiskelijoiden
näkökulmasta
Oppisisältömittarin luominen tapahtui prosessina, joka koostui kuudesta eri vaiheesta (vrt. Metsämuuronen 2011: 123) seuraavasti:
–

–
–
–

lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) sekä yhteistyössä mukana olleiden ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan
matematiikan opetussuunnitelmien kautta esille tulleiden oppisisältöjen nimeäminen
matematiikan osaamisen määritteleminen aikaisemman tutkimuskirjallisuuden
avulla (Anderson ym. 2001, Kilpatrick ym. 2001, Palm ym. 2004)
edellisiin liittyvien sopivien kysymyspatterien löytyminen
osioiden jäsentäminen ja mittarin rakentaminen
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–
–

pilottitutkimuksen toteutus sekä kysymysten muodon ja mittarin ulkoasun tarkistaminen
valmis mittari

Oppisisältömittarin (ks. Liite 3) strukturoidut kysymykset liittyivät insinööriopintojen näkökulmasta tarkoituksenmukaisiin lukion matematiikan oppisisältöihin.
Toimitin oppilaitosten yhteyshenkilöille sähköpostiviestin välitettäväksi insinööriopiskelijoille. He vastasivat kyselyyn vapaaehtoisuuteen perustuen sähköisesti
Webropol 2.0 -sovelluksen avulla. Se on nopea ja selkeä tapa kerätä aineistoa, joka
voidaan Excel-muodossa siirtää suoraan IBM SPSS Statistics -ohjelmaan (Statistical Package for Social Sciences) sekä analysoida kvantitatiivisten menetelmien
avulla.
Oppisisältömittarissa oli viisi taustakysymystä (1–5). Taustamuuttujina olivat
sukupuoli, ammattikorkeakouluopintojen suorituspaikkakunta, opintolinja tai
suuntautumisvaihtoehto, vuosikurssi ammattikorkeakoulussa sekä tutkimuksen näkökulmasta tärkeimpänä muuttujana lukiossa suoritettu matematiikan oppimäärä.
Varsinaiset kysymykset (6–11) olivat monivalintatehtäviä.
Insinööriopiskelijat arvioivat lukion matematiikan oppisisältöjä opintojensa
näkökulmasta. Ensimmäisessä kysymyksessä (kysymys 6) he arvioivat oppisisältöjen määrää (1–3)46. Seuraavaksi he tarkastelivat oppisisältöjen tärkeyttä (kysymys 7). Jokaisen oppisisällön kohdalla oli viisi vaihtoehtoa (1–5)47. Tulosten tarkastelun yhteydessä järjestin oppisisällöt tärkeyttä osoittavan arvon mukaisesti (ks.
Kuvio 5, Luku 6.2.1). Insinööriopiskelijat arvioivat oppisisältöjä myös kognitiivisten taitojen näkökulmasta (kysymys 8): ”Millaisia kognitiivisia taitoja (1–5)48 kuhunkin lukiossa opiskeltavaan oppisisältöön olisi hyvä yhdistää, jotta opiskelu ammattikorkeakoulussa sujuisi mahdollisimman hyvin? (Mikä taito riittää?)” Tulosten
tarkastelemisen yhteydessä järjestin oppisisällöt kognitiivisen taidon tasoon viittaavan verbin mukaan ja rakensin ulottuvuuksista (tärkeys ja kognitiivisen taidon
taso) matriisin (ks. Kuvio 6, Luku 6.2.2) havainnollistamaan oppisisältökohtaisia
lukion matematiikan oppimistavoitteita insinööriopintojen näkökulmasta. Kysymys 9 liittyi siihen, muodostuiko lukion matematiikan oppisisällöistä yhtenäinen

46

1 = ”liikaa oppisisältöjä (eli pitäisi vähentää), 2 = ”sopiva määrä”, 3 = ”liian vähän oppisisältöjä (eli
pitäisi lisätä).
47
1 = ”ei lainkaan merkitystä”, 2 = ”vain vähän merkitystä”, 3 = ”olen epävarma kannassani”, 4
= ”melko paljon merkitystä”, 5 = ”erittäin paljon merkitystä”.
48
1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”osata soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”osata
yleistää (uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa oppisisällön pohjalta)”.
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kokonaisuus vai olivatko oppisisällöt joukko sirpaletietoja (1–5)49 insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan.
Insinööriopiskelijoiden käsityksiin itsestä lukion matematiikan osaajana liittyi
kaksi kysymystä. Kysymyksessä 10 he arvioivat omaa osaamistaan oppisisältökohtaisesti kouluarvosanalla (4–10) ja kysymyksessä 11 kognitiivisen taidon tason (1–
5)50 kautta lukion jälkeen.
Oppisisältömittarin pilottitutkimukseen osallistuivat Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Sain muutaman kommentin, jotka liittyivät lähinnä kysymysten
sanamuotoihin, ja toinen kritiikki liittyi siihen, että kaikkia mittarissa eriteltyjä oppisisältöjä ei ollut opiskeltu lukion lyhyessä oppimäärässä. Tiedostin, ettei matriiseja, kompleksilukuja eikä differentiaaliyhtälöitä ollut opiskeltu opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) mukaan edes pitkän oppimäärän kursseilla (Eriksson & Kaarakka 2010). Siitä huolimatta pidin kyseiset oppisisällöt mukana tutkimuksessa, enkä nähnyt tarpeelliseksi lisätä kysymyskaavakkeeseen kohtaa ”asiaa ei opetettu lukiossa”. Tulisin ottamaan sen huomioon tulosten käsittelyn
yhteydessä. Kaiken kaikkiaan muutokset olivat niin vähäisiä, että päätin ottaa myös
pilottitutkimuksen vastaukset sellaisenaan mukaan raporttiin.
Analysoin Oppisisältömittarin kysymykset tilastollisten perusmenetelmien
avulla. Määritin tilastollisia tunnuslukuja (keskiarvo, keskihajonta) ja tarkastelin
eri opiskelijaryhmien (pitkä, siirtyi lyhyeen ja lyhyt oppimäärä) välisiä eroja. Tilastollisten menetelmien yhteydessä nollahypoteesilla tarkoitetaan luonnollista ja
oletettavissa olevaa väittämää, josta ollaan kuitenkin valmiita luopumaan. Sen
paikkansapitävyyttä voidaan testata merkitsevyysarvon eli p-arvon (Sig.) avulla.
Tässä tutkimuksessa käytin nollahypoteesin hylkäämiselle raja-arvoa 0,05. Hylkäsin nollahypoteesin, jos p-arvo oli pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05, ja se jäi voimaan, jos p-arvo oli suurempi kuin 0,05 (Metsämuuronen 2011: 441–442).
Aluksi tarkastelin muuttujien normaalijakautuneisuutta Kolmogorovin-Smirnovin testillä. Jos siihen liittyvä merkitsevyysarvo (Sig.) ylitti arvon 0,05, aineisto
noudatti normaalijakaumaa, mutta muussa tapauksessa ei. Seuraavaksi tarkastelin
eri opiskelijaryhmien variansseja Levenen testin avulla. Siinä tapauksessa, että eri
opiskelijaryhmien varianssit eivät eronneet toisistaan (p > 0,05), päädyin
käyttämään ANOVA-taulukon F-testiä ja sen p-arvoa tutkiakseni, oliko eri ryhmien
välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Jos siihen liittyvä merkitsevyysarvo (Sig.)
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1 = ”erittäin yhtenäinen”, 2 = ”jokseenkin yhtenäinen”, 3 = ”olen epävarma kannassani”, 4 = ”jokseenkin sirpaleinen”, 5 = ”erittäin sirpaleinen”.
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1 = ”tiesin/muistin (perusasiat)”, 2 = ”ymmärsin”, 3 = ”osasin soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”osasin yleistää (uusissa tilanteissa)”, 5 = ”osasin luoda (uutta tietoa oppisisältöjen pohjalta)”.
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oli pienempi kuin 0,05, oli ainakin joidenkin ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Käytin yksisuuntaista varianssianalyysiä, vaikka muuttuja ei
noudattanut normaalijakaumaa, jos eri ryhmien variansseissa ei ollut eroja. Jos eri
ryhmien variansseissa oli eroja (p < 0,05), tarkastelin aineistoa parametrittomien
testien Kruskalin-Wallisin testin avulla. Jos siihen liittyvä merkitsevyysarvo (Sig.)
oli pienempi kuin 0,05, oli ainakin joidenkin ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Lopuksi käytin Bonferronin testiä selvittääkseni, minkä ryhmien välillä
erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05).
5.3.2 Asenteiden alkukartoitus
Asenteet matematiikkaa kohtaan ovat kiinnostaneet tutkijoita, ja niiden arvioimiseen soveltuvia kvantitatiivisia mittareitakin on pyritty kehittämään (Chamberlin
2010). Eräs useimmin sovelletuista mittareista lienee Fennema-Sherman asennemittari (1976), joka laadittiin alun alkaen sukupuolten välisten asenne-erojen jäsentämiseen.
Fennema-Sherman asennemittari on innostanut myös muita tutkijoita kehittämään hieman toisistaan poikkeavia mittareita (Doepken ym. 1993, Hannula ym.
2005, Lim & Chapman 2013, Tapia & Marsh 2004). Doepken, Lawsky ja Padwa
(1993) modifioivat Fennema-Sherman asennemittarin (1976) neliosaiseksi: opiskelijan itseluottamus matematiikkaan liittyen, matematiikan oppisisältöjen käyttökelpoisuus, matematiikan miehisyys sekä opettajan asenteiden merkitys. Tapia ja
Marsh (2004) nimesivät instrumenttinsa ATMI-mittariksi (Attitudes Toward Mathematics Inventory), ja siinä arvioitiin kuutta ulottuvuutta: opiskelijan luottamus ja
itsetuntemus, matematiikkaan liittyvä ahdistus ja sen seuraukset, matematiikan arvot eli tieto matematiikan käyttökelpoisuudesta elämässä yleensä, matematiikan
opiskelusta nauttiminen sekä mielenkiinto matematiikkaa kohtaan ja halu opiskella
lisää sekä vanhempien tai opettajan matematiikan opiskeluun liittyvät odotukset.
Lim ja Chapman (2013) kehittivät mittaria edelleen ja antoivat sille nimeksi ”short
ATMI”. 51
Asenteiden alkukartoituksessa käyttämäni kvantitatiivinen mittari, Asenneindikaattori (ks. Liite 8), on saanut vaikutteita suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden asenteiden tarkastelun yhteydessä käytetystä mittarista (the view of mathematics’ indicator) (Hannula ym. 2005). Keskityin asenneväittämissä kahteen päätee-
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Ks. lisää asennemittareista (Chamberlin 2010).
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maan: ”Opiskelijoiden käsitykset lukion matematiikasta insinööriopintoihin valmentavana oppiaineena” sekä ”Opiskelija matematiikan oppijana lukiossa insinööriopintojen näkökulmasta”. Käytin insinööriopiskelijoille suunnatussa kyselyssä
viisiportaista Likert-asteikkoa. Nämä kvantitatiivisesti tarkasteltavat asenneväittämät muodostivat horisonttia affektiivisuutta korostavalle insinööriopiskelijoiden
matematiikkakuvalle.
Keräsin aineiston asenteiden alkukartoitusta varten sähköisesti Webropol 2.0 sovelluksen avulla, ja tulosten analysointiin käytin IBM SPSS Statistics 18.0 for
Windows -tilasto-ohjelmaa vastaavalla tavalla kuin Oppisisältömittarin yhteydessä.
Yhtäältä pyrin selvittämään, millaisia asenteita lukion matematiikkaan liittyy. Toisaalta halusin nähdä, olisiko insinööriopiskelijoiden kokemuksissa eroja, jotka liittyivät lukiossa opiskeltuun matematiikan oppimäärään, sukupuoleen, ammattikorkeakoulun opintolinjaan tai vuosikurssiin. Tämä auttaisi myöhemmin tutkimuksessa perustellessani haastateltavien valintaa.
Asenneindikaattorissa oli taustakysymysten (1–5) lisäksi 28 asenneväittämää,
joita tarkastelin muuttujina. Aluksi tarkastelin niiden hyvyyttä yksittäisten muuttujien latausten neliöiden summan eli kommunaliteetin kautta. Se tulisi olla lähellä
lukua yksi (Metsämuuronen 2011: 655). Kaikki muuttujat osoittautuivat kelvolliseksi jatkotoimenpiteisiin.
Tavoitteena oli tiivistää muuttujia vähentämällä niiden määrää ja löytää summamuuttujia. Analyysitavaksi valitsin eksploratiivisen faktorianalyysin (EFA). Sen
tavoitteena oli löytää muuttujajoukosta faktoreita, jotka aineistolähtöisesti pystyisivät selittämään havaittujen muuttujien vaihtelua. Ennen varsinaista faktorianalyysiä tarkastelin vielä korrelaatiomatriisin rakennetta varmistaakseni, että matriisi
oli sovelias faktorointiin. Otin käyttöön Bartlettin sväärisyystestin sekä KaiserMeyer-Olkin -testin (KMO). Metsämuurosen (2011: 675) mukaan matriisi soveltuu,
jos Bartlettin testiarvo on lähellä nollaa ja Kaiser-Meyer-Olkin -testi antaa vähintään arvon 0,6. Molemmat testiarvot antoivat aihetta jatkaa faktorianalyysin käyttöä. Valitsin vielä vinorotaation (Promax), sillä ymmärsin faktoreiden olevan mahdollisesti riippuvaisia toisistaan ja voivan korreloida keskenään (Metsämuuronen
2011: 654). Analyysi tuotti faktorilatauksia, joiden suuruus kertoi, kuinka paljon
kunkin faktorin avulla pystyttiin selittämään havaitun muuttujan vaihtelusta. Latauksen itseisarvon tulisi olla lähellä lukua yksi, ja ne olivat välillä [-1, 1]. Analyysi
sopi tilanteeseen, jossa tutkittavilla muuttujilla oli yhteys (Metsämuuronen 2011:
666). Ainut tekijä, joka mahdollisesti olisi haitannut analyysin käyttöä, oli pieni
näytekoko (N = 65). En kuitenkaan antanut sen vaikuttaa valintaani, sillä mittarin
oli tarkoitus toimia ainoastaan asenteiden alkukartoituksessa.
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Muodostin faktoreista summamuuttujia, joita tarkastelin Cronbachin alfa -arvon avulla. Sen arvo vaihtelee nollasta lukuun yksi, ja reliabiliteetti on sitä suurempi, mitä lähempänä se on lukua 1,0. Jatkoin summamuuttujien muodostamista,
kunnes niiden kaikkien Cronbachin alfa -arvot olivat hyväksyttävällä tasolla. Otin
käyttöön ne, joiden ominaisarvo oli vähintään yksi. Jaoin kuitenkin ensimmäisen
faktorin kahteen osaan, sillä selkeästi osa väittämistä liittyi lukion matematiikkaan
ja osa ammattikorkeakoulumatematiikkaan. Lisäksi jätin muutaman asenneväittämän pois summamuuttujista, sillä ne olivat latautuneet kahdelle tai jopa useammalle faktorille. Yksi väittämistä jäi omaksi itsenäiseksi väittämäksi. Lopulta muodostin summamuuttujat52.
Ensin tarkastelin summamuuttujien normaalijakautuneisuutta KolmogorovinSmirnovin testillä. Seuraavaksi pyrin selvittämään, oliko summamuuttujissa tilastollisesti merkitseviä eroja käytettäessä taustamuuttujina opiskelijan lukiossa opiskelemaa matematiikan oppimäärää, sukupuolta, ammattikorkeakoulun opintolinjaa
sekä ammattikorkeakoulun vuosikurssia. Vaikka normaalijakautuneisuus ei ollut
voimassa, käytin yksisuuntaista varianssianalyysiä (ANOVA) siinä tapauksessa,
että eri opiskelijaryhmien varianssit eivät Levenen testin mukaan eronneet toisistaan. Jos variansseissa oli eroja, käytin Kruskalin-Wallisin testiä. Bonferronin testin
avulla selvitin, minkä ryhmien välillä erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Lopuksi
määritin summamuuttujien väliset Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (rs).
Asenneindikaattorin yhteydessä pyysin halukkaita vapaaehtoisia ilmoittautumaan haastateltaviksi. Se tuotti ainoastaan muutaman haastateltavan tutkimukseeni. Suurin osa insinööriopiskelijoista päätyi haastatteluun henkilökohtaisten
kontaktien kautta.
5.4

Kokemusten narratiivinen tarkastelu

Kvalitatiivisen tutkimusotteen taustalla on näkemys subjektiivisesta totuudesta,
jota ei ole tavoitteena yleistää (Lincoln ym. 2011). Kuitenkin yksilökohtainen ja
tutkimusjoukon sisällä tapahtuva yleistäminen on mahdollista. Kvalitatiivinen tutkimusmetodi sisältää lukuisia erilaisia aineiston keräämiseen sekä analyysiin liittyviä traditioita.
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S1 = ”Lukiossa olin innostunut matematiikasta”, S2 = ”AMK:ssa matikka luistaa”, S3 = ”Lukiossa
selvisin hyvin matikasta”, S4 = ”Usko matikkaan, sen oppimiseen ja osaamiseen ovat jäljellä”, S5
= ”Lukiomatikka stressasi”, S6 = ”Lukiomatikasta on hyötyä inssiopinnoissa”, S7 = ”Matikka on työkalupakki”.
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Valitsin narratiivisen tutkimuksen. Käsitteelle narratiivi (narrative) löytyi kirjallisuudesta kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä hyvin monenlaisia määritelmiä (Polkinghorne 1995, Riessman 2008). Chase (2011) määrittelee narratiivin sosiaalisesti rajoitetuksi toiminnaksi sekä tavaksi tehdä maailmaa ymmärrettäväksi.
Käsitteestä tekee tärkeän juuri se, että ihmiset elävät narratiiveja ja narratiivien
kautta. Tarina ja kertomus yhdistyvät suomen kielessä usein jopa samaa tarkoittavaksi sanaksi, eivätkä kaikki kvalitatiivista tutkimusta tekevät tutkijatkaan tee eroa
sanojen story ja narrative välillä (Polkinghorne 1995: 5). Hyvärinen (2006) erottaa
tarinan ja kertomuksen siten, että kertomukset ovat saman tarinan erilaisia jäsentymiä, ja ne saattavat muuttua sen mukaan, kenelle kertomus kerrotaan. Kertomus
tuo esiin merkityksiä, jotka avaavat ja jäsentävät kokemuksen. Siitä syystä myös
kertomuksessa esitetty asioiden esittämisjärjestys saa merkityksen. (Bruner 1987.)
Käytän tässä tutkimuksessa termiä tarina viittaamaan merkityksellisiin kokemuksiin, joista muodostuu suurempi kokonaisuus, juonellinen kertomus eli narratiivi.
Narratiivisen tutkimuksen tekoa hankaloitti se, ettei varsinaista ohjetta narratiivisen analyysin tekemiselle löytynyt (Chase 2011, Riessman 2008, Spector-Mersel 2010, Webster & Mertova 2007). Narratiivisen tutkimuksen tekeminen alkaa jo
haastatteluvaiheessa tutkijan tehdessä valintoja haastattelun toteuttamiseksi. Haastattelun aikana konstruoituu uusi todellisuus menneisyydestä. Kerronta ei ole ainoastaan tapahtumien kuvaamista, vaan niiden järjestämistä juoniksi sekä henkilön
tai henkilöiden sijoittamista niihin (Kaasila 2007a, Webster & Mertova 2007).
Narratiivisen tutkimuksen avulla oli mahdollista tarkastella kulttuurisia kokemuksia elettyjen ja kerrottujen tarinoiden kautta (Bruner 1987, Chase 2011, Riessman 2008, Spector-Mersel 2010). Narratiivisessa tutkimuksessa tietoa tuottaa aktiivinen ja asioille kertomuksillaan merkityksiä antava toimija (Lincoln ym. 2011),
ja elämäkerrallisuus erottaa sen muista kvalitatiivisista tutkimustraditioista (Chase
2011). Tieto perustuu kertomuksiin tämän hetken ja menneen välillä (Labov 2006).
Kertomalla ja kuuntelemalla kertomuksia niistä muodostuu osa ympäröivää maailmaamme, jolle on tunnusomaista kaikenlainen hyväksyttävä erilaisuus (SpectorMersel 2010). Yhtäältä Polkinghornen (1995) tulkinta narratiivisesta analyysistä ja
narratiivien analyysistä sopi mielestäni parhaiten sovellettavaksi omassa tutkimuksessani. Toisaalta Lieblichin, Tuval-Mashiachin ja Zilberin (1998) holistinen ja kategorinen tapa tarkastella kertomusten sisältöä tuntui vastaavan tämän tutkimuksen
tavoitteita.
Narratiivinen tutkimus on sopusoinnussa hermeneuttisen tutkimustradition
kanssa (Spector-Mersel 2010: 211, Webster & Mertova 2007). Tämä hermeneuttisen tradition kautta kirjoitettu tutkimusraportti näyttäytyy myös lukijalle tekstinä,
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jota hän tulkitsee oman historiansa ja kokemustensa kautta. Ymmärrämme lukemaamme aikaan, paikkaan ja kulttuuriin sidottuna. Kirjoittaja ja lukija käyvät dialogia, jonka pohjalta lukijalle muodostuu uusi ymmärrys. Lukijalla on oikeus paitsi
hyväksyä kirjoittajan näkökulmat, myös suhtautua kriittisesti niihin. (Smythe &
Spence 2012.)
Elämäkerralla voidaan narratiivisessa tutkimuksessa viitata lyhyeen episodiin
elämässä, eikä sillä tarkoiteta välttämättä koko elämän tarinaa (vrt. Fludernik 2009,
Polkinghorne 1995). Insinööriopiskelijat kertovat omista matematiikkaan liittyvistä kokemuksistaan, henkilökohtaisesti merkityksellisistä tapahtumista ja tärkeistä henkilöistä sekä antavat tapahtumille selityksiä. Tutkijana konstruoin matemaattisen elämäkerran yhdessä kertojan kanssa. (Kaasila 2007b.) Matemaattisessa
elämäkerrassa näkyy usein muutos. Juuri se tekee tarinasta kertomuksen ja samalla
mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen. Alun ja lopun välille muodostuu juoni. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, Lutovac & Kaasila 2010, Polkinghorne 1995, Webster & Mertova 2007.) Kertomuksessa voidaan erottaa tapahtumien välillä kausaalinen53 ja temaattinen54 yhteys. Tutkimuksen avulla pyritään saamaan selville, kuvailemaan sekä ymmärtämään sitä, mitä erityistä ihmiset tekevät arkielämässään ja
mitä nämä tekemiset heille merkitsevät.
Vaikka eri tutkijoiden näkemykset narratiivisesta tutkimuksesta saattavat erota
toisistaan, yhteisenä piirteenä nähdään tutkimuksen kohteena olevan yksilön kokemukset (Chase 2011, Fludernik 2009, Hyvärinen 2006, Labov 2006, Riessman
2008, Webster & Mertova 2007). Nämä menneisyydestä kumpuavat identiteetit rakentavat siltaa menneisyydestä nykyisyyden kautta tulevaisuuteen. Kertomus etsii
ja usein löytää vastauksia kysymykseen ”kuka ja mitä minä olin ja mitä minusta
tuli?”
5.4.1 Narratiivisen aineiston keruu haastattelujen avulla
Narratiivinen aineisto hankitaan tavallisesti haastattelemalla tai keräämällä kirjoitelmia. Narratiivisessa haastattelussa tavoitteena on houkutella haastateltavaa kertomaan tarinoita hänelle tärkeistä kokemuksista. On ymmärrettävä, että haastateltava mukauttaa kerrontansa kontekstiin sopivien sosiaalisten konventioiden kautta.
(Kaasila 2007a.) Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005) käyttävät termiä kerronnallinen
haastattelu ja viittaavat ”lähes yhden kysymyksen taktiikkaan”.
53
54

Ilmiön selittämistä syiden avulla.
Tapahtumat suhtautuvat mielekkäällä tavalla toisiinsa muodostaen kokonaisuuden – teeman.
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Kertoessaan tarinaa kertoja elää ja antaa merkityksiä omille kokemuksilleen ja
kuulija muodostaa niistä itselleen tärkeitä merkityksiä. Kun kertoja aktiivisesti tulkitsee mennyttä aikaa kerrontahetkestä käsin, mahdollisesti aikaisemmin vaille
merkitystä jääneet tapahtumat saavat merkityksen. Ihmisen jäsentäessä omaa elettyä elämäänsä hän elää menneen ajan tulevaisuutta (Bruner 1978). Kokemuksellisuus on osa sosiaalista elämäämme, joka perustuu niin kuultuihin kuin kerrottuihinkin tarinoihin ja kertomuksiin (Webster & Mertova 2007).
Suoritin toiset haastatteluista kasvotusten face-to-face -periaatteella ja toiset
videoneuvotteluna Skype-yhteyden kautta. Tulkintani mukaan nämä kaksi haastattelumuotoa ovat keskenään yhdenvertaisia, sillä ne eroavat toisistaan ainoastaan
käytetyn kanavan suhteen. Erityisesti jälkimmäisissä haastatteluajankohdat oli
helppo sopia, sillä haastattelut olivat paikasta riippumattomia. Pyrin järjestämään
haastattelutilanteet rauhallisiksi karsimalla kaiken ylimääräisen. Opiskelijat suhtautuivat haastatteluihin vakavasti. He olivat tottuneita tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttäjiä ja haastattelun kuluessa unohtui täysin, että emme olleet
fyysisesti samassa tilassa. Ainoastaan yhden haastattelun aikana esiintyi useita teknisiä häiriöitä, mutta se ei vaikuttanut muuten intensiiviseen kommunikointiin.
Opiskelijat, joiden kanssa olimme sopineet tapaamisesta, olivat asiallisesti ajoissa
paikalla, ja kaikki haastattelut sujuivat suunnitelmien mukaan.
Haastattelun avulla oli mahdollista päästä lähelle haastateltavan kokemuksia.
Erityisesti pyrin huomioimaan sen, että haastattelijana en asettaisi liian rajattuja
kysymyksiä haastateltavalle, vaan antaisin hänelle riittävästi tilaa (Kaasila 2007a).
En kuitenkaan uskaltanut toteuttaa puhdasta kerronnallista haastattelua (ks. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005), sillä oletin haastattelun harhautuvan aiheesta. Toisaalta
täysin strukturoitu teemahaastattelukaan ei tuntunut mielekkäältä. Valitsin eräänlaisen välimuodon näistä kahdesta, ja kutsun sitä teemahaastatteluksi.
Asetin kysymykset siten, että haastateltavalla oli aluksi mahdollisuus kertoa
laajasti erilaisista hänelle merkityksellisistä kokemuksista: ”Kerro, mitä sinulle on
päällimmäisenä jäänyt mieleen lukion matematiikan opinnoistasi – kerro jostakin
erityisen positiivisesta kokemuksesta ja myös jostakin negatiivisesta kokemuksesta.” Sen jälkeen pyysin haastateltavaa kertomaan vastaavia, insinööriopintoihin
liittyviä asioita. Pyysin häntä kertomaan, millaisena matematiikan opiskelijana ja
oppijana hän koki itsensä yhtäältä lukio-opintojen ja toisaalta insinööriopintojen
aikana. Näiden kysymysten kautta saatoin tarkastella insinööriopiskelijoille muodostunutta matematiikkakuvaa ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta. Kerronnan lopuksi pyrin keskittymään vielä tarkemmin tämän tutkimuksen ydinkohtiin: ”Mitkä matematiikan oppisisällöistä olivat osoittautuneet erityisen helpoiksi,
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vaikeiksi tai merkityksellisiksi ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta?” Insinööriopiskelijat antoivat retrospektiivisesti merkityksiä aikaisemmille kokemuksilleen (vrt. Polkinghorne 1995). Haastattelujen kuluessa havaitsin, kuinka vaikeaa
oli olla osallistumatta haastatteluun (vrt. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Tämän
raportin liitteenä on esitetty teemahaastattelun runko (ks. Liite 10).
Jokainen haastattelu kesti noin tunnin. Haastattelujen taltioinnin yhteydessä
olen käyttänyt peitenimiä, jotta haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa. Taltioin
haastattelut äänitiedostoiksi, jotka myöhemmin litteroin. Litterointi voidaan suorittaa monella eri tavalla (ks. Riessman 2008). Tässä tutkimuksessa käytin sisältöön
rajoittuvaa sanatarkkaa litterointia.
Haastatteluja litteroidessani huomasin, että minun olisi pitänyt vielä paremmin
houkutella opiskelijoita kertomaan tarinoita ja kertomuksia. Uskon, että etukäteen
opiskelijoille toimittamani lähdemateriaali, joka sisälsi lukion opetussuunnitelman
perusteissa (Opetushallitus 2003) esitetyt lukion matematiikan oppisisällöt, ohjasi
haastateltavia liikaakin kertomaan erityisesti lukion matematiikan oppisisältöihin
liittyvistä kokemuksista. Toisaalta ymmärsin, että muuten haastattelutilanteista
olisi saattanut tulla liian pitkiä ja sisällöistä liian rönsyileviä. Tavoitteeni oli fokusoitua jo haastattelujen yhteydessä lukion matematiikan oppisisältöihin insinööriopintojen näkökulmasta.
5.4.2 Aineiston analyysi narratiivisen metodin avulla
Polkinghorne (1995) tarkastelee narratiivista tutkimusta kahden näkemyksen
kautta, jotka hän on muodostanut alun alkaen Brunerin narratiivista ja paradigmaattista (loogistieteellistä) ajattelutapaa soveltaen (Bruner 1987). Polkinghorne kutsuu
narratiiviseksi analyysiksi menetelmää, jossa data muodostuu koetusta toiminnasta
ja tapahtumista. Analyysissä tutkija tuottaa juonentamalla kokonaisuuden, juonellisen kertomuksen eli narratiivin. Narratiivien analyysiksi Polkinghorne kutsuu menetelmää, jossa data muodostuu tarinoista tai kertomuksista. Niitä teemoittain analysoimalla muodostuu paradigmaattisia typologioita ja kategorioita, yleistettäviä
elementtejä. (Polkinghorne 1995.) Olen soveltanut tässä tutkimuksessa näitä molempia analyysimenetelmiä.
Kaasila (2007) erottaa Lieblichin, Tuval-Mashiachin ja Zilberin (1998) tapaan
narratiivisessa tutkimuksessa dimensiot: holistinen vs. kategorinen sekä sisältö vs.
muoto. Holistisen lähestymistavan lähtökohtana on koko narratiivi, jonka jokaista
osaa tarkastellaan osana narratiivin kokonaisuutta. Se vastaa Polkinghornen (1995)
narratiivista analyysia. Kategorinen lähestymistapa perustuu siihen, että jokainen
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kertomus jaetaan osiin tai teemoihin ja eri kertojien vastaavat tarinat kootaan kategoriaksi. Se vastaa Polkinghornen (1995) narratiivien analyysiä. (Kaasila 2007a.)
Sisältöä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy siihen, mitä tapahtuu. Muotoa tarkasteltaessa on tarkoitus kiinnittää huomio tapoihin, joilla sisältöä tuotetaan (Chase
2011). Silloin on tarpeen huomioida mahdollisesti tapahtuneet muutokset ja niiden
tapahtumapaikat. On tavoitteena tarkastella myös sellaisia muutoksia, joita kertoja
itse ei ole mahdollisesti edes huomannut. Se, mihin suuntaan muutos tapahtuu, on
läheisesti yhteydessä kertomuksen sisältöön. Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber
(1998) jakavat narratiivit kolmeen eri luokkaan sen mukaan, miten narratiivin juoni
kehittyy: kehityskertomus, taantuva kertomus sekä pysyvyyskertomus. Kaasila
(2000) jakaa kertomukset kahteen luokkaan kuvatessaan luokanopettaja-opiskelijoiden kouluaikaisten muistikuvien merkitystä myöhemmän opettajuuden näkökulmasta: pysyvyys- tai jatkuvuuskertomus sekä muutoskertomus. Kertomuksessa tapahtuva muutos on osa kertomuksen juonta ja liittyy paremminkin sisällön tarkasteluun. Voidaan olettaa, että erityisesti juonen muutoskohtiin on tihentynyt myös
kertomuksen muotoon liittyviä seikkoja. Sisältö ja muoto onkin usein havaittu vaikeasti toisistaan erotettaviksi (Kaasila 2007a, Lieblich ym. 1998, Polkinghorne
1995).
Kertomuksessa voidaan luoda merkityksiä esimerkiksi koherenssin lisäämiseksi käyttämällä sosiolingvistisiä piirteitä 55 sekä muita retorisia tehokeinoja
(Kaasila 2007a). Usein huomion kiinnittäminen sisällön lisäksi tarinan muotoon
voi tuottaa tietoa, joka vahvistaa temaattista tai paradigmaattista analyysiä. Joskus
se voi kuitenkin monimutkaistaa tulkintaa tai johtaa analyysin jopa täysin eri suuntaan. (Riessman 2008: 19.) Silloin on palattava alkuun tai ainakin analyysissä taaksepäin ja jatkettava siitä. Näin korostuu myös narratiivisen tutkimuksen hermeneuttinen luonne (Polkinghorne 1995: 16).
Tutkimuksen kvalitatiivisessa osiossa tavoitteenani oli tarkastella kertomuksia,
joita nykyiset insinööriopiskelijat rakensivat kokemustensa pohjalta. Keskityin erityisesti matematiikan oppisisältöihin sekä niiden oppimiseen lukiossa ja osaamiseen ammattikorkeakoulussa. Tarkastelin haastatteluaineistoa aluksi holistisesti ja
sitten kategorisesti (Lieblich ym. 1998). Ensimmäistä vaihetta kutsun narratiiviseksi analyysiksi ja jälkimmäistä, kategorista tapaa narratiivien analyysiksi (vrt.
Polkinghorne 1995). Kiinnitin päähuomion kertomusten sisältöön huomioiden kui-

55
Sosiolingvistiset piirteet ovat yhteydessä kielessä esiintyviin murteellisiin tai muulla tavoin sosiaaliseen taustaan viittaaviin sanoihin ja ilmaisuihin (Mayring 2014: 31–33).
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tenkin erityisesti narratiivisen analyysin yhteydessä myös muotoon liittyviä piirteitä (muutoskertomus, pysyvyyskertomus). Seuraavassa selvitän vielä seikkaperäisemmin tapaani soveltaa narratiivista tutkimusta.
Litteroituani haastattelut kirjoitin insinööriopiskelijoiden pienoiselämäkerrat.
Ne koostuvat faktuaalisista elämäkerrallisista tiedoista, jotka esitetään ajallisessa
järjestyksessä. Lukiossa valittu matematiikan oppimäärän laajuus liittyy läheisesti
yläkouluaikaisiin matematiikkakokemuksiin, minkä vuoksi huomioin oppimäärävalintoihin liittyvät argumentit. Kerronnan kannalta merkittäviä tapahtumia olivat
lukiossa matematiikan oppimäärän valinnat ja niiden mahdolliset muutokset, mahdolliset opiskelun keskeyttämiset ja muut poikkeavat tapahtumat sekä lisäksi insinööriopintoihin hakeutuminen ja niistä suoriutuminen. Tarkastelin opiskelijoiden
kokemuksia siitä, oliko matematiikan oppimisessa tapahtunut muutoksia ja jos oli,
mihin suuntaan muutokset olivat tapahtuneet ja mihin opiskelun vaiheeseen ne olivat sijoittuneet. Otin lisäksi huomioon opiskelijan oman arvion siitä, millaiseksi
hän oli kokenut lukion matematiikan insinööriopintojen näkökulmasta sekä millaiseksi matematiikan oppijaksi opiskelija itsensä tunnisti yhtäältä lukion jälkeen
ja toisaalta ammattikorkeakouluopintojen aikana. Saadakseni pienoiselämäkertoihin liittyvät yhtäläisyydet ja erot näkyviin muodostin taulukon, jossa jokaisella
opiskelijalla oli oma rivi ja jokaista opiskeluvaihetta (yläkoulu, siirtyminen lukioon,
lukio, siirtyminen ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoulu) edusti sarake.
Seuraavaksi oli valittava matemaattisiksi elämäkerroiksi (Kaasila 2007b, Lutovac & Kaasila 2010) juonennettavat kertomukset. Pyrin ottamaan huomioon tutkimuksen kvantitatiivisissa osioissa (Oppisisältömittari sekä Asenneindikaattori)
esille tulleet näkökulmat. Niiden mukaan insinööriopiskelijoiden joukko oli varsin
heterogeeninen56. Valitsin opiskelijoita, joiden pienoiselämäkerrat poikkesivat toisistaan mahdollisimman paljon tai toisaalta sisälsivät keskenään samoja elementtejä (vrt. Polkinghorne 1995). Kiinnostuin kahdesta opiskelijasta, jotka olivat valinneet pitkän oppimäärän mutta joista toinen oli siirtynyt lyhyeen oppimäärään.
Insinööriopiskelijoina heidän käsityksensä matematiikasta ja itsestä suhteessa siihen näyttivät muistuttavan toisiaan. Kolmas mielenkiintoinen opiskelija oli kokenut osaavansa jopa erittäin huonosti matematiikkaa ammattikorkeakoulussa vaikka
omasta mielestään oli osannut sitä lukiossa hyvin. Neljäs opiskelija valikoitui mukaan siitä syystä, että hän koki lukion alkuvaiheessa matematiikan pitkän oppimäärän helppona. Nämä kaksi viimeksi mainittua opiskelijaa edustivat omalla tavallaan
toistensa vastakohtia. Viides kiinnostava opiskelija oli opiskellut kaksoistutkinnon
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(ammattikoulu ja lukio), ja kuudes opiskelija tuntui hallitsevan matematiikkaa erittäin hyvin. Näillä perusteilla valitsin juonennettavaksi kuuden opiskelijan litteroidut haastattelut.
Narratiivisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostin juonentamalla
(Polkinghorne 1995) narratiiveja. Kiinnitin aluksi huomion holistisesti sisältöön
(Lieblich ym. 1998) ja siihen, millainen matematiikan osaaja insinööriopiskelija
koki olevansa ammattikorkeakouluopintojen aikana. Seuraavaksi pohdin, mitkä tekijät olivat johtaneet opiskelijan käsitykseen hänen omasta matematiikan osaamisestaan. Kysyin tekstiltä: ”Mitä oli tapahtunut?” sekä ”Miksi näin oli tapahtunut?”
(Vrt. Mertens & Hesse-Biber 2012: 76, Polkinghorne 1995.) Kiinnitin huomiota
opiskelijan kertomuksessa oleviin henkilöhahmoihin ja erityisesti oppisisältöihin
liittyviin kokemuksiin. Pyrin löytämään mahdollisia muutoksia opiskelijan oppimiseen liittyvistä kokemuksista sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Ellei muutoksia ollut havaittavissa, pyrin löytämään sillekin perusteluja tekstiä tulkitsemalla.
Lopuksi järjestin tapahtumat aikajärjestykseen. (Vrt. Lutovac & Kaasila 2010.)
Tein tulkintoja myös omiin opettajakokemuksiini perustuen. Käsitykseni mukaan
näin toimien oli mahdollista pyrkiä selvittämään myös tapahtumien taustalla olevia
motiiveja. (Kaasila 2007a, Lieblich ym. 1998, Polkinghorne 1995.)
Opiskelijoiden kokemuksia lukion matematiikasta ja sen merkityksestä insinööriopintojen näkökulmasta (Polkinghorne 1995: 8) oli mielekästä jakaa kahteen
osaan seuraavasti: kokemuksia yläkouluaikaan niveltyvältä lukioajalta sekä kokemuksia ammattikorkeakouluajalta. Määritin opiskelijoiden tilanteet yhtäältä lukion
lopussa ja toisaalta haastatteluhetkellä. Kaikki haastateltavat olivat suorittaneet lukion loppuun, mutta haastatteluhetkellä he olivat toisen, kolmannen tai neljännen
vuoden insinööriopiskelijoita. Myös se saattoi olla yhteydessä koettuihin merkityksiin.
Lukioon liittyvien kokemusten tarkastelussa pyrin löytämään niitä merkityksiä,
joita opiskelija oli antanut lukiossa opiskelluille matematiikan oppisisällöille, niiden pohjalta rakentuneelle osaamiselle sekä muille oppimiseen yhteydessä olleille
tekijöille. Kiinnitin huomioni erityisesti siihen, minkä tasoisen matematiikan oppimäärän opiskelija oli valinnut aloittaessaan lukion, ja oliko hän siirtynyt myöhemmin oppimäärästä toiseen. Pyrin löytämään myös tekijöitä, jotka viittasivat matematiikan luonteeseen yhtäältä lukiossa ja toisaalta ammattikorkeakoulussa.
Ammattikorkeakouluun liittyvien kokemusten kautta oli mahdollista nähdä,
millaiseen arvoon opiskelijat asettivat lukion matematiikan oppisisällöt ja niihin
yhteydessä olevat tekijät insinööriopintojen näkökulmasta. Tässä yhteydessä erot77

tuivat opiskelijat, jotka olivat tyytyväisiä lukiossa saamaansa matemaattiseen pohjakoulutukseen ja ne, jotka olivat tyytymättömiä. Pyrin ymmärtämään edellisiin näkökulmiin yhteydessä olevia tekijöitä: opettajat, toiset opiskelijat, ylioppilaskirjoitukset ja oppimisen apuvälineet. Sisällön tarkastelun lopuksi tarkistin vielä, että
asiat noudattivat järkevää kronologista järjestystä, ja sitten juonensin haastattelut
opiskelijoiden matemaattisiksi elämäkerroiksi. Ensimmäisen analyysivaiheen tuotteena olivat kuusi narratiivia.
Oli valittava tässä raportissa julkaistavat matemaattiset elämäkerrat. Jouduin
karsimaan, sillä raportti oli muutenkin laaja. Valitsin sellaisia elämäkertoja, joissa
tuli esille oppisisältöjen ohella muita paremmin opettajan merkitys (Grootenboer
& Zevenbergen 2008, Hannula ym. 2005, Kaasila 2000, Kaasila & Pehkonen 2009,
Khan & Jumani 2008, Liston & O’Donoghue 2010: 57, Malmivuori 2001: 57, Op’t
Eynde & De Corte 2003, Pietilä 2002, Pintrich 2003) osana opiskelijalle muodostuvaa matematiikkakuvaa. Jätin kuitenkin kirjaamatta tähän raporttiin kaksi matemaattista elämäkertaa, sillä ne eivät mielestäni olisi tuoneet tutkimukselle lisäarvoa.
Kyseisten opiskelijoiden kokemuksia kuullaan narratiivien analyysin yhteydessä
(ks. Luku 8). Luvussa 7 esitän neljä matemaattista elämäkertaa, joissa opiskelijan
ääni tulee kuuluviin suorina lainauksina (luvut 7.1–7.4).
Kuusi matemaattista elämäkertaa muodostivat pohjan narratiivien kategoriselle teemoittelulle (Kaasila 2007a, Polkinghorne 1995). Tässä analyysin toisessa
vaiheessa, narratiivien analyysissä, etsin matemaattisista elämäkerroista keskeisiä
teemoja, joita tarkastelin kategorisesti (Polkinghorne 1995). Tarkastelin narratiiveja seuraavien teemakategorioiden kautta: ”Kuva lukion matematiikasta insinööriopintojen näkökulmasta” (ks. Luku 8.1), ”Opiskelijoiden kuva itsestä lukion matematiikan oppijana insinööriopintojen näkökulmasta” (ks. Luku 8.2) sekä ”Matematiikkakuvan sosiaalinen konteksti” (ks. Luku 8.3). Tulostin kaikki litteroidut
haastattelut, ja leikkasin ne teemojen mukaisiin osiin, jotka liimasin ”matriisilakanalle”. Pystysarakkeissa olivat opiskelijat ja vaakariveillä teemakategoriat. Aluksi
etsin pääteemoja. Jatkoin lukemista jakamalla tekstiä pienempiin ja pienempiin yksiköihin, ja löysin yhä pienempiä teemojen alaluokkia. Sen jälkeen vertasin kaikkien haastateltavien aineistokatkelmia löytyneisiin teemoihin. Pyrin löytämään yksittäisiä tapahtumia, jotka ovat kokonaisuuden kannalta oleellista. Erityisesti tavoitteena oli matemaattisten elämäkertojen sisältämien yhteisten piirteiden, teemojen
ja yksityiskohtien säännönmukaisuudet ja erot. (Vrt. Kaasila 2007a.) Teemakategorioita vastaavia ”haitarikirjoja” lukemalla oli mahdollista löytää tarinoiden pääteemat. Tämän toisen analyysivaiheen tuotteena oli paradigmaattisia typologioita
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ja kategorioita. Niitä tarkastelemalla on tähän raporttiin kirjoitettu kahdeksas luku
(ks. Luku 8).
Opiskelijoiden kertomuksista löytyi teemakategorioihin liittyviä pääteemoja.
Käsitykset lukion matematiikasta olivat toisaalta kuvailevia ja toisaalta luokittelevia. Opiskelijoiden käsitykset itsestä ja käsitykset sosiaalisesta kontekstista olivat
pääsääntöisesti kuvailevia. On huomioitava, että teemakategoriat ja pääteemat limittyvät toisiinsa. Esimerkiksi kotitehtävien tekemistä voitaisiin tarkastella kaikkien teemakategorioiden yhteydessä.
Taulukko 4. Narratiivisen tutkimuksen vaiheet.
Vaiheet

Tulokulma

1. vaihe

Holistinen >>

Lähtökohta

Tutkimuskohde

Tuote

Narratiivinen

Litteroidut

Sisältö

Matemaattiset

analyysi

haastattelut

(Muoto)

elämäkerrat

Narratiivien

Matemaattiset

Sisältö

analyysi

elämäkerrat

2. vaihe

Kategorinen >>
Teemat, kategoriat,
typologiat

Taulukossa 4 olen esittänyt yhteenvedon tässä tutkimuksessa soveltamastani narratiivisesta tutkimuksesta. Ensimmäisessä vaiheessa, narratiivisessa analyysissa, juonensin materiaalit ja muotoutui narratiiveja. Muodostui uusi horisontti toiselle vaiheelle, narratiivien analyysille. Siinä narratiiveja teemoittelemalla ja vertaamalla
kaikkien haastateltavien kokemuksia vastaaviin teemoihin hahmottui lopulta parempaa ymmärrystä tutkimusongelmasta57. Molemmissa vaiheissa korostui sisällön tarkastelu. (Riessman 2008.)
5.5

Tutkimuksen eettiset näkökohdat

Kasvatustieteellistä tutkimusta voidaan tehdä monella eri tavalla, ja on ymmärrettävää, että tällaisen tutkimuksen tekemiseen liittyvän etiikan määritteleminen on
vieläkin moninaisempaa ja samalla haastavaa (McGinn & Bosacki 2004). Kuitenkin tutkimuseettisten asioiden esilläolo tutkimuksen tekemisen yhteydessä on tärkeää (Creswell 2009, Varantola 2012). Tärkein periaate on, ettei tutkimusta saa
tehdä salaa eikä vastoin tutkittavien tahtoa (Christians 2011: 65). Tutkijan työskentely voidaan kiteyttää perusvelvollisuuksiin, joiden mukaan tulee kunnioittaa tutkittavien oikeuksia, tuottaa luotettavaa tietoa sekä ylläpitää tieteellistä julkisuutta.
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(Creswell 2009: 87, Kuula 2006.) Näistä kaksi ensimmäistä ovat korostuneet
omassa työssäni viimeisen jäädessä toistaiseksi vähemmälle, sillä en ole julkaissut
tutkimukseni tuloksia ennen tätä raporttia. Edellisten perusvelvollisuuksien kautta
olen pyrkinyt rakentamaan tutkimuksestani eettisesti kestävää.
Tutkimusetiikkaa eli sitä, mikä on oikein ja mikä väärin tutkimuksen tekemisen
yhteydessä, on mahdoton erottaa tutkimuksen tekemisestä, ja etiikka kietoutuukin
osaksi tutkimusta. Tutkijana jouduin tekemään koko tutkimusprosessin ajan päätöksiä ja rajauksia, jolloin muodostui tämä raporttiin kirjattu kokonaisuus. Se on
osa tutkimuskäytäntöjen kuvailua, ja viime kädessä lukija itse tulkitsee, mikä siinä
on hänen mukaansa eettisesti oikein.
Sähköistä survey-tutkimusta (Oppisisältömittari) sekä asenteiden alkukartoitusta varten sain luvat opiskelijakyselyiden suorittamiselle ammattikorkeakoulujen
tekniikan ja liikenteen alan yksiköiden johtajilta. Toimitin kyselyt sähköisessä
muodossa oppilaitosten opintosihteereille, jotka välittivät ne edelleen insinööriopiskelijoille vastattavaksi. Sain vastaukset sähköisessä muodossa. Kerroin kyselyjen mukana seuranneissa saatekirjeissä vapaaehtoisuudesta osallistua tutkimukseen, tutkimusaineiston käsittelemisestä luottamuksellisesti sekä siitä, että anonymiteetti taataan jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle. Lisäksi kerroin, että kyselyyn vastaamisen voisi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Kerroin myös lyhyesti tutkimuksen tarkoituksesta. Kyselyjen yhteydessä pyysin opiskelijaa antamaan
yhteystietonsa, jos hän haluaisi jatkossa osallistua haastatteluun. Osallistujien anonymiteetti taattiin keräämällä yhteystiedot varsinaiseen kyselyyn sijoitetun linkin
kautta ohjautuvalla erillisellä kyselyllä. Näitä kahta osiota ei ollut mahdollista yhdistää. (Christians 2011, Kuula 2006.)
Kerroin haastateltaviksi lupautuneille insinööriopiskelijoille osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja korostin, että tutkimuksesta voisi sanoutua irti missä vaiheessa
tahansa. Eräs haastateltava varmensi, etten antaisi haastattelua muiden kuunneltavaksi. Sen jälkeen korostin myös muille haastateltaville, ettei niin kävisi. Lupasin
tuhota nauhoitetut haastattelut, jotta ne eivät missään vaiheessa joutuisi esimerkiksi
sosiaaliseen mediaan (vrt. Shopes 2011: 460). Tärkeintä haastateltaville tuntui olevan tieto, ettei raportoinnissa heitä tultaisi siteeraamaan heidän oikeilla nimillään.
Ennen haastatteluja olin joutunut ratkaisemaan, käytänkö haastatteluissa oheismateriaalia. Päätin käyttää, sillä arvelin, etteivät entiset lukiolaiset enää muistaisi
lukion matematiikan kurssien nimiä ja oppisisältöjä. Käytin oheismateriaalina lukion matematiikan kurssisisältöjä (Opetushallitus 2003). Ratkaisu oli hyvä. Useat
opiskelijat ilmaisivat tyytyväisyytensä ja arvelivat, että muussa tapauksessa ker80

ronta olisi harhautunut aiheesta. Haastatteluja suorittaessani pohdin, miten saan insinööriopiskelijat kertomaan tarinoita, jotka liittyvät riittävän läheisesti matematiikan oppisisältöihin, kuitenkaan ohjaamatta heitä liikaa. Käytin avoimen haastattelun ja strukturoidun haastattelun välimuotoa, teemahaastattelua. Kertomuksia analysoidessani mietin seuraavia asioita: Miten valitsen raportissa esitettävät matemaattiset elämäkerrat? Millaisia episodeja valitsen raporttiin? Miten perustelen sen,
että jokaiselta haastateltavalta ei raporttiin ole kirjattu yhtä monta episodia? Valintani jälkeen vielä pohdin useaan otteeseen, olinko tehnyt oikeat valinnat.
Olen miettinyt tämän tutkimuksen eettisyyttä erityisesti niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka osallistuivat haastatteluihin. Tapasin vain yhden kerran kutakin
haastateltavaa, mutta litteroin haastattelut ja luin tarinoita yhä uudelleen ja uudelleen. Erityisesti kirjoittaessani Ellan ja Sinin samoin kuin Leon ja Ismon elämäkertoja huomasin, että heistä oli tullut minulle hyvin läheisiä. Kävin usein hiljaista
dialogia heidän kanssaan myös silloin, kun kyseessä olivat muut haastateltavat.
Nämä neljä insinööriopiskelijaa joutuivat samalla ottamaan vastuun myös muiden
opiskelijoiden tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Koin, että minusta oli tullut
osa heidän tarinaansa – osa tutkimusta. Ymmärsin, kuinka vahvasti minulla on vastuu siitä, millaisena näen ja kerron heidän tarinansa. Myös heidän itsensä tulisi tunnistaa tarinat omikseen. (McGinn & Bosacki 2004.) Siitä huolimatta, että laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistettävyys, valintani tulisivat vaikuttamaan
lukijalle muodostuvaan kuvaan 2010-luvun taitteen lukiolaisesta. Olen vastuussa
jopa ihmiskuvasta, mikä on mielestäni suurempi vastuu kuin se, ovatko oppisisällöt
tai kognitiiviset prosessit oikeassa tärkeysjärjestyksessä.
Tutkimuksen tekemiseen liittyy informanttien kokemusmaailman ymmärtämisen ja tulkinnan lisäksi taito löytää ja käyttää oikein jo aikaisemmin tutkittua tietoa.
Tiedon tulee olla paikkansapitävää ja mahdollisimman oikeaa. (Christians 2011:
66.) Globalisaation myötä Internetin kautta on mahdollista etsiä ja löytää tietoa,
joka saattaa olla yhtä lailla oikeaa ja relevanttia kuin väärää ja epärelevanttia. Tiedon plagiointi, vääristely tai sepittäminen olisi digitaaliteknologian avulla helppo
toteuttaa. (Varantala 2012.) Olenkin tutkijana joutunut tekemään lukuisia päätöksiä
siitä, minkä lähdeteoksen kelpuutan mukaan raportointiin. Viitatessani aikaisempiin teksteihin olen pyrkinyt tarkistamaan, että se, mihin viittaan, on oikein tulkittu.
Plagiointia välttääkseni olen pyrkinyt kirjaamaan lähteet oikein ja tarkasti.
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5.6

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuustarkastelu perustuu tavallisesti käsitteisiin validiteetti ja
reliabiliteetti (Golafshani 2003, Loh 2013). Tulosten näkökulmasta tarkasteltuna
tutkimuksen validiteetti sisältää sekä sisäisen että ulkoisen ulottuvuuden. Tutkimuksen alkuperäisen tarkoituksen, mittauskohteen ja mitattujen tulosten välinen
luotettavuus ilmaisee sisäistä validiteettia. Tutkimustulosten mahdollinen soveltaminen toiseen tilanteeseen ilmaisee ulkoista validiteettia. (Loh 2013: 5, Metsämuuronen 2011: 74.) Näiden edellytysten toteutumiseksi olen soveltanut mixed
methods -tutkimusta (Creswell 2009, Johnson & Onwuegbuzie 2004). Yhtäältä
olen tavoitellut sillä metodista triangulaatiota (Johnson ym. 2007), mikä jo sellaisenaan tavoittelee tutkimuksen luotettavuutta (Mertens & Hesse-Biber 2012). Toisaalta olen näin toimien pyrkinyt mittaamaan tai arvioimaan eri asioita niiden luonteeseen kuuluvalla tavalla. Toisiaan täydentävillä – kvantitatiivisella ja kvalitatiivisella – tutkimusotteilla (Bernard & Ryan 2009, Johnson ym. 2007) on mahdollista
luoda totuudenmukaisempi kuva kuin kumpaa tahansa menetelmää yksin käyttäen.
Siinä, missä kvantitatiivinen tutkimus mittaa asioita laajasti ja mahdollistaa yleistettävyyden, menee kvalitatiivinen tutkimus asioissa syvälle ymmärtäen yksittäisiä
tapauksia. Kvantitatiivinen tutkimus tukeutuu tilastollisesti määritettäviin merkitsevyysarvoihin, ja kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään sitä, mikä aiheuttaa ilmiön yhdistäen syyt ja seuraukset. Seuraavassa tarkastelen luotettavuuden käsitettä erikseen kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyen.
Kvantitatiivinen tutkimusote ja luotettavuus
Kvantitatiivinen tutkimus perustuu mittareihin, joiden luotettavuuden arviointi pyritään määrittelemään validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Mittarin validiteetilla eli
pätevyydellä tarkoitetaan yleensä tieteellisten löydösten tarkkuutta ja sitä, mittaako
mittari sitä, mitä on tarkoitus mitata. Reliabiliteetti puolestaan osoittaa sen, kuinka
luotettava ja pysyvä mittari on. Se indikoi mittaustulosten johdonmukaisuutta ja
viittaa mittausten ei-sattumanvaraisuuteen ja ennustavuuteen. (Golafshani 2003.)
Tutkimuksessani kvantitatiivista tutkimusotetta edustavat kaksi sähköisesti toteutettua kyselyä. Koska tarkoitus ei ollut yleispätevän mittausinstrumentin konstruointi, päätin suorittaa ensimmäisen kvantitatiivisen kyselyn itse laatimallani
strukturoidulla kysymyskaavakkeella (ks. Liite 3). Se, että kyselyä ei ollut aikaisemmin käytetty tutkimuksessa, saattoi heikentää kyselyn tulosten niin validiteettia
kuin reliabiliteettiakin. Kysymyksiä oli paljon ja vastaamisen yhteydessä saattoi
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ongelmaksi nousta käsitteiden dualismi – kaikki eivät koe asioita tai ymmärrä käsitteitä samalla tavalla. Sähköisesti suoritetun kyselyn etuna on sen helppo toistettavuus toisessa mittausympäristössä joko täysin samanmuotoisena tai modifioituna.
Toisen kyselyn, Asenneindikaattorin (ks. Liite 8), rakensin aikaisempien asennemittareiden pohjalta (Doepken ym. 1993, Fennema & Sherman 1976, Hannula ym.
2005, Lim & Chapman 2013, Rösken ym. 2007, Tapia & Marsh 2004), ja uskon
sen parantaneen tämän mittauksen luotettavuutta.
Ensimmäiseen kyselyyn (Oppisisältömittari) osallistui opiskelijoita (N = 222)
viidestä eri ammattikorkeakoulusta58, ja uskon sen kattaneen maantieteellisesti riittävän laajan alueen. Opiskelijat edustivat eri opintolinjoja (rakennusala, sähköala,
kemiantekniikka ja muut tekniikan ja liikenteen alat). Informantit olivat mies- ja
naispuolisia insinööriopiskelijoita, jotka olivat suorittaneet lukion matematiikan
pitkän tai lyhyen oppimäärän tai siirtyneet pitkästä oppimäärästä lyhyeen. Siirsin
opiskelijoiden vastaukset Webropol-sovelluksesta IBM SPSS Statistics -ohjelmaan
kaksi kertaa, ja tarkistin mahdolliset siirtovirheet laskemalla muutamia tilastomuuttujia molemmilla siirtämilläni aineistoilla ja vertaamalla tuloksia toisiinsa. Eroja ei
ollut. Lukion matematiikan opettajana tunnistin, että Oppisisältömittarilla saadut
tulokset näyttivät olevan hyvin linjassa sen kanssa, miten lukiossa opiskellaan matematiikkaa eri oppimäärien mukaisesti (Opetushallitus 2003). Kun tarkastelin eri
ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden vastauksia, niissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Voidaan tulkita sen viittaavan tutkimuksen toistettavuuteen. (Golafshani 2003: 598, Metsämuuronen 2011: 74.) Vaikutti siltä, että mittarin validiteetti ja reliabiliteetti olivat riittävän hyviä.
Mittarin ongelmaksi tunnistin raporttia kirjoittaessani sen, ettei opiskelijoilla
ollut mahdollisuutta vapaasti arvioida lukion matematiikan oppisisältöjä insinööriopintojen näkökulmasta. Kysymyskaavakkeessa olisi ollut paikallaan esittää
myös avoimia kysymyksiä lukion matematiikan oppisisällöistä. Kysymyskaavaketta laatiessani kuitenkin tiesin, että jatkossa tulisin haastattelemaan insinööriopiskelijoita.
Toiseen kyselyyn (Asenneindikaattori) osallistui vain pieni määrä opiskelijoita
(N = 65), sillä sen oli tarkoitus toimia asenteiden alkukartoituksena. Siirsin vastaukset Webropolista IBM SPSS Statistics -ohjelmaan, ja testasin mahdolliset siirtovirheet vastaavalla tavalla kuin Oppisisältömittarin yhteydessä. Analyysi tuotti
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jossain määrin ongelmia, sillä eri oppimääriä suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärät olivat pieniä. Päätin kuitenkin pitää Asenneindikaattorin tulokset osana tätä
tutkimusraporttia, sillä niiden avulla oli mahdollista perustella teemahaastattelujen
erottelevana taustamuuttujana opiskelijan lukiossa opiskelemaa matematiikan oppimäärää. Asenneindikaattorin tulokset olivat johdonmukaisia aikaisempien opiskelijoiden asenteita mittaavien tutkimusten kanssa. Opinnoissa onnistuminen ja positiivinen asenne korreloivat keskenään. (Vrt. Hannula ym. 2005, Pohjolainen ym.
2006.)
Tulosten tarkastelemisen yhteydessä on otettava huomioon, että molempien
kyselyiden vastaajat valikoituivat tutkimukseen oman harkintansa mukaan, ja kyseessä ovat pikemminkin näytteet kuin otokset. Siitä saattoi olla seurauksena tuloksia vääristävä vaikutus. Vastaajiksi valikoitui mahdollisesti henkilöitä, joilla oli
keskimääräistä positiivisempia tai negatiivisempia kokemuksia matematiikan opiskelusta. Tältä epäilyltä olisi vältytty, jos vastaajat olisi määrätty satunnaisesti (Metsämuuronen 2011: 61). Oppilaitoksilla ei kuitenkaan ole lupa luovuttaa ulkopuolisille opiskelijoidensa nimilistoja, ja ymmärsin, ettei minulla ollut mahdollista poimia otosta insinööriopiskelijoiden joukosta. Lisäksi halusin säilyttää opiskelijoiden
vapaaehtoisuuden osallistua tutkimukseen. Pyrin arvioimaan tutkimukseni tuloksia
aikaisempien tutkimusten avulla sekä reflektoimaan niitä oman pitkäaikaisen opettaja-positioni kautta.
Tutkimuksen kvantitatiivisesti tarkasteltava osuus on kuvailtu tämän raportin
luvussa 5.3 ja tulokset luvuissa 6.2–6.5. Niiden perusteella lukijan tehtäväksi jää
arvioida, kuinka käyttökelpoista tietoa tutkimuksessa on saatu, sillä viime kädessä
lukija itse tekee oman tulkintansa myös tutkimuksen luotettavuudesta.
Kvalitatiivinen tutkimusote ja luotettavuus
Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa parempaa ymmärrystä ilmiöstä.
Tutkimusperinne on väljä ja siten on ymmärrettävää, ettei sen luotettavuustarkastelulle ole olemassa yhtä ja tarkasti rajattua tapaa. Jotkut tutkijat kieltävät kokonaan
laadullisen tutkimusprosessin ja -tulosten luotettavuusarvion. (Golafshani 2003.)
Luotettavuustarkastelu voidaan jakaa tutkimusmenetelmän (aineiston hankinnan ja
analyysin) sekä tutkimustuloksista johdettujen päätelmien luotettavuuden tarkasteluun.
Ammattikorkeakoulujen matematiikan opetussuunnitelmien sisällönanalyysi
lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) näkökulmasta oli
luonteeltaan kvantifioivaa (Bernard & Ryan 2009: 4, Ellingson 2011, Hsieh &
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Shannon 2005, Mayring 2014). Analyysiä hankaloitti se, että matematiikan aihealueet saattoivat olla eri tavoin kirjattuina eri yhteistyöoppilaitosten opetussuunnitelmiin (vrt. Mayring 2014: 24). Joidenkin oppisisältöjen kohdalla turvauduin siihen kontekstiin, jossa asia oli esitetty (Hsieh & Shannon 2005: 1283). Pyrin ottamaan huomioon myös opintojen laajuuden eli opintopisteet, jotka liittyivät eri matematiikan aihealueisiin. En kuitenkaan voinut olla täysin varma siitä, että kukin
matematiikan aihealue tuli täysin oikein arvioitua. Toisaalta viime kädessä opiskelijat arvioivat oppisisältöjen tärkeysjärjestystä.
Narratiivisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu asettaa tutkimukselleni omat
haasteensa (vrt. Loh 2013). Tarkastelun kohteena on symbolisesti rakentunut merkitystodellisuus, jota ei voida havainnoida eikä mitata. Validiteetti nähdään pikemminkin uskottavuutena (Polkinghorne 2007). Tavoitteena on haastateltavan ja haastattelijan välinen ymmärrys, jolloin tutkimusvälineenä toimii tutkijan mieli. Ymmärsin mahdollisiksi virhelähteiksi ensiksikin sen, vastasiko haastateltavan sanallinen ilmaus hänen kokemustaan. Toisaalta voidaan kysyä, ymmärsinkö haastattelijana haastateltavan kokemuksen sellaisena kuin se oli ollut. Vielä kolmanneksi
mietin, vastaako rekonstruktioni varmasti haastateltavan kokemusta. (Loh 2013: 2,
Polkinghorne 2007.) Opiskelijan tulkintoja hänen omista kokemuksistaan en aseta
kyseenalaiseksi. Joskus oli vaikea erottaa, oliko opiskelijalla tavoitteena kertoa matematiikasta vaikeana oppiaineena vai siitä, ettei itse osannut matematiikkaa. Jos
tulkitsin asian ensimmäisen näkökulman mukaan, tarkastelin ”kuvaa matematiikasta”, ja toisen mukaan tarkasteltuna tieto sijoittui ”kuvaan opiskelijasta itsestä
matematiikan oppijana ja osaajana”. Esimerkiksi lause ”Matematiikka oli vaikeaa”
voidaan mielestäni tulkita joko siten, että matematiikka oppiaineena on vaikeaa tai
siten, että puhuja ei osaa matematiikkaa. Tavallisesti tulkintani tarkentui luettuani
uudelleen opiskelijan tarinaa.
Pyrin tutkimuksessani läpinäkyvyyteen. Ennen tämän raportin julkaisemista
pyrin tavoittamaan opiskelijat, joiden matemaattinen elämäkerta on kirjattu tähän.
Tavoitteena oli, että he voisivat tutustua itseään koskevaan materiaaliin etukäteen
(Loh 2013: 6). Sain palautetta, jonka mukaan opiskelijat tunnistivat itsensä kertomuksista ja hyväksyivät ne sellaisinaan. Eräs haastateltava ihmetteli muutaman episodin puuttumista, mutta kerroin niiden olevan mukana narratiivien analyysin yhteydessä, ja opiskelija tyytyi siihen. Toinen haastateltava huomioi sen, että olin onnistunut säilyttämään hänen sanojensa mukaan ”inhorealismin” episodeissa ja matemaattisessa elämäkerrassa. Muutenkin elämäkerrat todettiin ”oikein hyviksi”
ja ”elämänmakuisiksi”. Näin toimimalla pyrin lisäämään tutkimuksen läpinäkyvyyden ohella luotettavuutta.
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Pyrin tutkimuksessani aitouteen (vrt. Loh 2013: 9). Kirjoittaessani tätä tutkimusraporttia pyrin kirjaamaan matemaattisten elämäkertojen juonet mahdollisimman autenttisina lainaamalla litteroituja episodeja (Webster & Mertova 2007). Käytän matemaattisissa elämäkerroissa lyhyitä lainauksia, sillä narratiivien analyysissä
oli tärkeämpää esittää pitempiä episodeja kokonaisuuden hahmottamiseksi. Julkaistavaksi valittujen elämäkertojen valinta oli vaikeaa, sillä kaikki tarinat olisivat
olleet esittämisen arvoisia.
Tulkintani mukaan tärkeintä narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa onkin kiinnittää huomio siihen, miten hyvin tulokset saavat lukijansa vakuuttumaan kokemusten aitoudesta, todentuntuisuudesta ja käyttökelpoisuudesta (vrt.
Loh 2013). Tavoitteenani on, että valitsemissani elämäkerroissa lukija pystyisi
eläytymään osaksi jaettua kulttuurista kertomusta. Tutkija itse on oma työvälineensä laadullisessa tutkimuksessa, ja luotettavuuden arviointi kattaa koko tutkimusprosessin suunnittelusta johtopäätösten tekemiseen. Toinen tutkija olisi saattanut kiinnittää huomiota eri asioihin kuin minä niin haastattelutilanteessa kuin analyysivaiheessakin. Tulkinnat olisivat olleet erilaisia, eivät kuitenkaan sen oikeampia tai vähemmän oikeita kuin omani. Tutkimuksen oikeellisuudella viittaan tapaan,
jolla tutkijana olen kyennyt tuomaan esille tutkittavien henkilöiden autenttiset kokemukset. Kyseessä on paremminkin tutkimuksen todentuntuisuus. Varoin tekemästä yleistyksiä tulkintojen perusteella. Huomasin, kuinka haasteellista oli tulkita
juuri sitä, mitä haastateltava oli kertonut, sekä olla tekemättä ylitulkintoja. (Riessman 2008: 186.)
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6

Lukio-opintojen tavoitteena olevat
matematiikan tiedot ja taidot sekä
asennekartoituksen tulokset

Tutkimuksen pohjaksi tarkentuneet matematiikan oppisisällöt muodostuvat niistä
lukion matematiikan kurssien sisällöistä, jotka yhtäältä opettajana ja toisaalta tutkijana tunnistin tarkoituksenmukaisiksi insinööriopintojen näkökulmasta (Alpers
ym. 2013, Mustoe & Lawson 2002). Insinööriopiskelijat määrittivät lukion matematiikan oppimistavoitteita ja arvioivat niiden toteutumista opintojensa näkökulmasta. Nämä arviot yhdessä asenteiden alkukartoituksen kanssa rakensivat esiymmärrystä insinööriopiskelijan matematiikkakuvalle. Tarkastelen oppimistavoitteita
ja asenteita eri opiskelijaryhmien näkökulmasta. Opiskelijaryhmillä viittaan tässä
raportissa lukiossa matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden tai pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneiden opiskelijoiden ryhmiin
(pitkä, siirtyi lyhyeen ja lyhyt oppimäärä).
6.1

Tutkimuksen pohjaksi tarkentuneet matematiikan oppisisällöt

Kaikkien yhteistyöoppilaitosten 59 matematiikan opetussuunnitelmissa esiintyivät
algebran peruslaskutoimitukset (lausekkeen sieventäminen, rationaalilausekkeet,
potenssi- ja juurilausekkeilla laskeminen), ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt,
muita funktioita ja yhtälöitä (korkeamman asteen polynomifunktiot ja niihin liittyvät yhtälöt, potenssi-, murtopotenssi- ja rationaaliyhtälöt, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja niihin liittyvät yhtälöt, trigonometriset funktiot ja niitä sisältävät yhtälöt,
käänteisfunktio ja yhdistetty funktio), derivaatta- ja integraalikäsitteet sekä niiden
sovellutukset. Lähes kaikissa opetussuunnitelmissa oli kirjattuna vektorit, yhtälöparit sekä yhtälöryhmät ja kolmion ratkaiseminen. Valtaosaan matematiikan opetussuunnitelmia oli kirjattuna tilastotiedettä, todennäköisyyslaskentaa ja tilastollisia jakaumia, kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuustarkasteluja, funktion
raja-arvoihin ja jatkuvuuteen liittyviä tehtäviä, prosentti- ja korkolaskuja, lukujonoja, summia ja sarjoja, lineaarista optimointia sekä suoriin ja käyriin liittyvää analyyttista geometriaa. Tässä yhteydessä on huomioitava, että eri ammattikorkeakouluissa on paljon erilaisilla nimillä esitettyjä insinööriopintoja ja niiden matematiikan kurssit sekä oppisisällöt esitetään hieman toisistaan poikkeavilla nimikkeillä
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opetussuunnitelmissa. Lisäksi ammattiaineisiin integroituu huomattava määrä matematiikan oppisisältöjä, ja niitä ei ehkä siitä syystä ollut esitetty matematiikan opetussuunnitelmissa.
Lukion matematiikan eri osa-alueet olivat ammattikorkeakoulujen matematiikan oppisisällöissä hyvin edustettuina. Opettaja-positioni kautta tunnistin samankaltaisuutta erityisesti pitkän oppimäärän kurssisisältöjen kanssa. Toiset oppisisällöistä tunnistin ainoastaan lukion pitkään oppimäärään kuuluviksi tai valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöalueiksi. Integraalilaskennan puuttuminen lyhyestä oppimäärästä osoittautui Suomessa, kuten monessa muussakin maassa (vrt.
Faulkner ym. 2010: 77), selvimmäksi eroksi suppeamman ja laajemman oppimäärän välillä. Myös vektorit puuttuvat kokonaan lyhyen oppimäärän pakollisista oppisisällöistä (Opetushallitus 2003). Opettajana tiedän, että lähes kaikkia oppisisältöjä opiskellaan enemmän tai tarkastellaan syvällisemmin pitkän oppimäärän kursseilla kuin lyhyessä oppimäärässä. Tutkimuksessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan opetussuunnitelmien matematiikan kurssisisällöistä on esitetty yhteenveto tämän raportin liitteenä (ks. Liite 2).
Lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) mukaisista matematiikan kurssisisällöistä (ks. Liite 1) erottui 14 keskeistä matematiikan oppisisältöä. Lisäsin niihin kolme oppisisältöä, jotka tunnistin opettaja-positioni kautta
matematiikan sovellutuksissa käyttökelpoisiksi: differentiaaliyhtälöt, kompleksiluvut ja matriisit (vrt. Cole ym. 2014, Eriksson & Kaarakka 2010). Tässä tutkimuksessa tarkentuivat seuraavat oppisisällöt:
1.

Perusalgebra (lausekkeen sieventäminen, rationaalilausekkeet, potenssiopin
laskusäännöt ja juurilausekkeilla laskeminen)
2. Yhtälöt (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, polynomi-yhtälöt) ja yhtälöryhmät
3. Eksponentti- ja logaritmioppi (eksponentti- ja logaritmifunktiot, niitä sisältävät
lausekkeet ja yhtälöt)
4. Trigonometria (trigonometriset funktiot ja niitä sisältävät lausekkeet ja yhtälöt)
5. Analyyttinen geometria (suorat ja 2. asteen käyrät)
6. Prosenttilaskenta (prosentti- ja korkolaskut)
7. Kolmion ratkaiseminen (suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio eli Pythagoraan lause sekä sini- ja kosinilause)
8. Pinta-alat ja tilavuudet
9. Vektorit
10. Lukujonot, summat ja sarjat
88

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Raja-arvot (ja jatkuvuus)
Derivaatta ja sen sovellutukset
Integraali ja sen sovellutukset
Todennäköisyyslaskenta ja tilastot
Differentiaaliyhtälöt
Kompleksiluvut
Matriisit

Edellä olevassa listauksessa suluissa olevat tekstit selventävät käsitteitä, mutta niitä
ei ole esitetty taulukoiden tai kuvien yhteydessä tässä raportissa. Näiden sisältöjen
varaan rakennetun Oppisisältömittarin (ks. Liite 3) avulla tarkastelin insinööriopiskelijoiden kokemuksia matematiikan opiskelusta lukiossa.
6.2

Lukion matematiikan oppimistavoitteet insinööriopiskelijoiden
kokemusten mukaan

Tässä tutkimuksessa matematiikan oppimistavoitteet ammattikorkeakoulun näkökulmasta muodostuvat lukion matematiikan oppisisällöistä60 ja niihin yhteydessä
olevista kognitiivisen taidon tasoista61. Insinööriopiskelijat määrittivät näitä oppimistavoitteita jälkikäteen kokemustensa perusteella.
6.2.1 Lukion matematiikka ja tärkeät oppisisällöt
Edellä esitetyt oppisisällöt (17) muodostivat pohjan tälle tutkimukselle. Ennen tarkempaa oppisisältökohtaista tarkastelua pyrin selvittämään, millaisia käsityksiä insinööriopiskelijoilla oli lukion matematiikan oppisisältöjen määrästä (ks. Liite 3,
kysymys 662). Selvästi yli puolet kaikista opiskelijoista (64 %) arvioi oppisisältöjen
määrän lukiossa sopivaksi, neljännes (24 %) liian suureksi ja vain noin joka kymmenes opiskelija (12 %) liian pieneksi. Pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat
olivat kokeneet muita useammin, että matematiikan oppisisältöjä oli ollut liikaa, ja
lyhyen oppimäärän suorittaneet opiskelijat olisivat kaivanneet niitä muita useammin lisää. Suurin osa (82 %) pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneistä opiskelijoista arvioi, että lukiossa oli opiskeltu ”sopiva määrä” oppisisältöjä.
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Ks. Luku 6.1.
Ks. Luku 2.3.
62
1 = ”liian paljon” eli pitäisi vähentää, 2 = ”sopiva määrä”, 3 = ”liian vähän” eli pitäisi lisätä.
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Oppisisältöjen määrää kuvaava muuttuja ei noudattanut normaalijakaumaa
Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan (p < 0,05). Levenen testin mukaan eri
opiskelijaryhmien varianssit erosivat toisistaan (p = 0,001), ja tarkastelin ryhmien
välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä Kruskalin-Wallisin testillä. Sen mukaan
ainakin joidenkin ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p = 0,005).
Bonferroni-testin mukaan ero lyhyen ja pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,003). Taulukossa 5 on esitetty
opiskelijoiden vastaukset.
Taulukko 5. Insinööriopiskelijoiden kokemuksia lukion matematiikan oppisisältöjen
määrästä.
Oppisisällön määrä

Kaikki opiskelijat

Pitkä oppimäärä

Siirtyi pitkästä

Lyhyt oppimäärä

(n = 222)

(n = 157)

lyhyeen (n = 22)

(n = 43)

Liian paljon (1)

24 %

28 %

9%

19 %

Sopiva määrä (2)

64 %

65 %

82 %

51 %

Liian vähän (3)

12 %

7%

9%

30 %

Insinööriopiskelijat arvioivat lukion oppisisältöjen muodostamaa kokonaisuutta
yhtenäinen–sirpaletieto-ulottuvuudessa (ks. Liite 3, kysymys 963). KolmogorovinSmirnovin testin mukaan aineisto ei noudattanut normaalijakaumaa (p < 0,05). Levenen testi osoitti, että eri opiskelijaryhmien varianssit eivät eronneet toisistaan (p
= 0,727). ANOVA-taulukon mukaan eri opiskelijaryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (F = 2,360; p = 0,097). Tarkastelin opiskelijoita yhtenä ryhmänä. Joka kymmenes opiskelija (10 %) koki, että lukion matematiikasta oli muodostunut erittäin yhtenäinen kokonaisuus. Vain 7 % opiskelijoista arvioi lukion matematiikan erittäin sirpaleiseksi. Suurin osa opiskelijoista (83 %) arvioi, että oppisisällöistä muodostui kokonaisuus, jonka he arvioivat jokseenkin sirpaleisen ja jokseenkin yhtenäisen välille.
Kansainvälisissä tutkimuksissa (Liston & O’Donoghue 2010, Reid ym. 2005)
on selvitetty, ovatko opiskelijoiden käsitykset matematiikasta sirpaleisuus–yhtenäisyys-dikotomian mukaisia. Listonen ja O’Donoghuen (2010) tutkimuksen mukaan
yliopisto-opiskelijoiden käsitykset matematiikasta vastaavat pikemminkin kokonaisuus-näkökulmaa. Tässä raportoitu tutkimus näyttää olevan linjassa sen kanssa,
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Lukion matematiikan oppisisällöistä muodostuva kokonaisuus on 1 = ”erittäin yhtenäinen”, 2 = ”jokseenkin yhtenäinen”, 3 = ”olen epävarma kannastani”, 4 = ”jokseenkin sirpaleinen”, 5 = ”erittäin sirpaleinen”.
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vaikka aikaisempien suomalaistutkimusten mukaan lukiotieto yleensä on tunnistettu suhteellisen sirpaleiseksi (Hautamäki ym. 2012: 10).
Tarkastelin lukion matematiikkaa myös oppisisältökohtaisesti. Insinööriopiskelijat arvioivat eri oppisisältöjen tärkeyttä opintojensa näkökulmasta (ks. Liite 3,
kysymys 764). Määritin jokaiselle oppisisällölle tärkeyttä kuvaavan keskiarvon (M)
ja sen keskihajonnan (s). Tärkeysjärjestyksen havainnollistamiseksi järjestin oppisisällöt keskiarvon mukaan. Sijoitin suurimpaan tärkeysarvoon viittaavan oppisisällön kuvassa vasemmalle, ja muut oppisisällöt järjestin siitä oikealle pienenevän
tärkeyteen viittaavan arvon mukaisesti kuvion 5 osoittamalla tavalla.

Kuvio 5. Lukion matematiikan oppisisältöjen tärkeysjärjestys insinööriopiskelijoiden
kokemusten mukaan.

Perusalgebran tärkeyttä edustava arvo (M = 4,64) oli selkeästi yli neljä. Kolmion
ratkaisemiseen (M = 4,28), Pinta-aloihin ja tilavuuksiin (M = 4,22), Derivaattaan
sovellutuksineen (M = 4,09), Trigonometriaan (M = 4,08), Integraalilaskentaan sovellutuksineen (M = 4,05) sekä Yhtälöihin ja yhtälöryhmiin (M = 4,00) liittyvä tärkeyttä edustava arvo oli vähintään neljä. Muiden oppisisältöjen tärkeyteen viittaava
arvo oli arvioitu pienemmäksi kuin neljä.
Kunkin oppisisällön kohdalla tarkastelin lisäksi, oliko eri opiskelijaryhmien
(pitkä, siirtyi lyhyeen ja lyhyt oppimäärä) välillä tilastollisesti merkitseviä eroja.
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1 = ”ei lainkaan merkitystä”, 2 = ”vain vähän merkitystä”, 3 = ”olen epävarma kannassani”, 4
= ”melko paljon merkitystä”, 5 = ”erittäin paljon merkitystä”.
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Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneet (p < 0,05). Levenen testi osoitti kuitenkin, että vain Perusalgebran sekä Trigonometrian osalta eri opiskelijaryhmien varianssit erosivat toisistaan (p < 0,05).
Niiden osalta tarkastelin eri opiskelijaryhmien välisiä eroja Kruskalin-Wallisin testin avulla. Sen mukaan erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Muiden oppisisältöjen osalta tarkastelin mahdollisia opiskelijaryhmien välisiä eroja
ANOVA-taulukosta. Sen mukaan Vektoreiden (F = 3,951; p = 0,021) sekä Matriisien (F = 3,805; p = 0,024) osalta oli ainakin joidenkin ryhmien välillä tilastollisesti
merkitseviä eroja. Bonferronin testin mukaan erot olivat tilastollisesti merkitseviä
lyhyen ja pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijaryhmien välillä sekä Vektoreiden (p = 0,032) että Matriisien (p = 0,045) osalta. Lyhyen oppimäärän suorittaneet opiskelijat pitivät Vektoreita (M = 3,84) sekä Matriiseja (M = 3,33) tärkeämpinä kuin muut opiskelijaryhmät. Oppisisältöjen erottuminen muiden joukosta on
linjassa Hautamäen, Säkkisen, Tenhusen, Ursinin, Vuorisen, Kampin ja KnubbMannisen (2012: 57) tekemien havaintojen kanssa. Heidän raporttinsa mukaan
matriisi- ja vektorilaskentaa toivottiin lisättäväksi erityisesti lyhyeen matematiikkaan. Tutkimusraportin liitteenä on tämän tutkimuksen oppisisältöjen tärkeyttä kuvaava yksityiskohtaisempi taulukko (ks. Liite 4). Seuraavassa tarkastelen sellaisia
lukion matematiikan oppisisältöjä, joita insinööriopiskelijat olivat arvioineet muita
tärkeämmiksi Oppisisältömittarin (Liite 3) mukaan.
Avainsisällöt
Tärkeimmät lukion matematiikan oppisisällöt ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alan opintojen näkökulmasta olivat Perusalgebra (lausekkeen sieventäminen, rationaalilausekkeet, potenssiopin laskusäännöt, juurilausekkeilla laskeminen) ja perusgeometriasta Kolmion ratkaiseminen sekä Pinta-alat ja tilavuudet.
Myös Trigonometria oli arvioitu lähes yhtä tärkeäksi oppisisällöksi, ja luen sen mukaan perusgeometriaan. Näytti siltä, että opiskelijoiden arvion mukaan Perusalgebra ja -geometria muodostavat tärkeän pohjan muulle lukion matematiikalle. Ne
on tunnistettu myös aikaisemmissa tutkimuksissa tärkeiksi matematiikan perusteiksi insinööriopintojen näkökulmasta (Alpers 2010: 8, Conley 2008). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan niitä opiskellaan jo yläkoulussa
(Opetushallitus 2004: 156–167). Hihnala (2005) osoitti algebran tärkeän merkityksen tuomalla esiin, että algebran osuutta tulisi entisestään vahvistaa myös peruskoulun matematiikassa. Insinööriopiskelijat olivat kokeneet tärkeäksi myös yhtälöopin. Tämä tutkimus näyttääkin olevan linjassa Gainsburgin (2006) havaintojen
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kanssa, joiden mukaan suuri osa insinööriopintojen matematiikasta opiskellaan
jopa ennen lukio-opintoja. Tutkimukseni insinööriopiskelijat olivat kokeneet lisäksi Derivaatta- ja Integraalilaskennan sovellutuksineen tärkeiksi oppisisällöiksi.
Nimeän Perusalgebran ja -geometrian, Derivaatta- ja Integraalilaskennan sovellutuksineen sekä Yhtälöopin avainsisällöiksi, sillä ne olivat muita tärkeämpiä
oppisisältöjä insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan. Myös opettajana tunnistan niiden tärkeän merkityksen matematiikassa.
Insinööriopiskelijat olivat kokeneet matematiikan perusasiat muita tärkeämmiksi oppisisällöiksi. Tämä voidaan tulkita siten, että opiskelijoiden mukaan ensin
on osattava perusasiat ja niiden varaan on mahdollista rakentaa ymmärtävää matematiikkaa (vrt. Schweiger 2006: 64). Nämä tulkinnat avainsisällöistä ovat linjassa
myös yliopistoissa insinööriksi opiskelevien parissa tehdyn tutkimuksen kanssa
(Huikkola ym. 2008). Sen mukaan perusalgebraan liittyvät taidot (funktiolaskenta,
murtolausekkeilla ja neliöjuurilla laskeminen, derivointi ja integrointi) sekä niihin
liittyvät oppisisällöt ovat välttämättömiä. Tulokset ovat linjassa myös Conleyn
(2008) tulkinnan kanssa, jonka mukaan laskento, algebra, geometria, trigonometria
sekä funktion kulun tutkiminen (calculus) ovat tärkeitä sisältöalueita lukion jälkeisten opintojen näkökulmasta. Tosin Conley (2008: 192–199) nosti tutkimuksessaan
edellisten lisäksi vielä tilastot tärkeäksi matematiikan osa-alueeksi.
6.2.2 Lukion matematiikan oppisisällöt ja kognitiiviset taidot
Määrittäessään matematiikan oppimistavoitteita insinööriopiskelijat arvioivat ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta eri oppisisältöjen merkitystä sekä tavoiteltavaa kognitiivisen taidon tasoa oppisisältökohtaisesti (vrt. Anderson ym. 2001,
Kilpatrick ym. 2001). Vaikka Bloom, Engelhart, Furst, Hill ja Krathwohl (1956)
esittivät alkuperäisen oppimisen taksonomian aikakaudella, jota leimasi vahvasti
käsitys opettamisesta sen traditionaalisessa merkityksessä, taksonomia elää
edelleen tavoissa ymmärtää matematiikan hierarkkinen luonne (Krathwohl &
Anderson 2010, Näsström 2009). Tässä tutkimuksessa kognitiivisen taidon tasot
esitettiin insinööriopiskelijoille Oppisisältömittarin kysymysten yhteydessä
taksonomisesti: ”Millaisia kognitiivisia taitoja olisi kuhunkin lukiossa opiskeltavaan oppisisältöön hyvä yhdistää, jotta opiskelu ammattikorkeakoulussa sujuisi
mahdollisimman hyvin? (Mikä taito riittää?)” (Ks. Liite 3, kysymys 865.)
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1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”yleistää
(uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa)”.
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Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan muuttujat eivät noudattaneet
normaalijakaumaa (p < 0,05). Levenen testin mukaan eri opiskelijaryhmien
varianssit eivät eronneet toisistaan (p > 0,05), ja tarkastelin mahdollisia eri
opiskelijaryhmien välisiä eroja ANOVA-taulukosta. Sen mukaan ainoastaan Perusalgebran kohdalla oli tilastollisesti merkitseviä eroja (F = 3,780; p = 0,024) ainakin
joidenkin ryhmien välillä. Bonferronin testin mukaan erot olivat tilastollisesti merkitseviä lyhyen ja pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden välillä (p =
0,023). Lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kokemusten mukaan Perusalgebrassa riittää alempi kognitiivisen taidon taso (Mlyhyt = 2,65) kuin pitkän oppimäärän suorittaneiden (Mpitkä = 3,19) mukaan. Pitkästä lyhyeen siirtyneiden opiskelijoiden arvio (Msiirtynyt = 3,23) ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi lyhyen tai
pitkän oppimäärän suorittaneiden arviosta. Tutkimusraportin liitteenä on taulukko,
joka kuvaa yksityiskohtaisemmin lukion matematiikassa tavoiteltavia kognitiivisen
taidon tasoja insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan (ks. Liite 5).
Laskin jokaiselle oppisisällölle keskiarvon (M), joka viittasi tavoiteltavaan
kognitiivisen taidon tasoon. Keskiarvojen mukaan erottui osaamiseen viittaavia kategorioita: tietää/muistaa, ymmärtää, soveltaa ja yleistää. Jätin uuden tiedon luomiseen viittaavan kognitiivisen taidon tason pois tulkinnoista. Sijoitin oppisisällöt
osaamiskategorioihin seuraavasti:
1.

Tietää/muistaa (perusasiat) (2,31 ≤ M ≤ 2,60)
–

2.

Ymmärtää (2,61 ≤ M ≤ 2,80)
–

3.

Derivaatta ja sovellutukset, Integraalilaskenta ja sovellutukset, Trigonometria sekä Yhtälöt ja yhtälöryhmät

Yleistää (uusissa tilanteissa) (M ≥ 2,91)
–
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Analyyttinen geometria, Prosenttilaskenta, Differentiaaliyhtälöt, Vektorit
sekä Eksponentti- ja logaritmioppi

Soveltaa (tutuissa tilanteissa) (2,81 ≤ M ≤ 2,90)
–

4.

Todennäköisyyslaskenta, Raja-arvot ja jatkuvuus, Lukujonot, summat ja
sarjat, Kompleksiluvut sekä Matriisit

Pinta-alat ja tilavuudet, Kolmion ratkaiseminen sekä Perusalgebra (lausekkeiden sieventäminen, rationaalilausekkeet, potenssiopin laskusäännöt ja
juurilausekkeilla laskeminen)

Esitin matematiikan oppimistavoitteet oppisisältökohtaisesti matriisin avulla (ks.
Kuvio 6). Sen pystyakselilta voidaan lukea kunkin oppisisällön tärkeyttä kuvaava
arvo. Järjestin oppisisällöt vaaka-akselille kognitiivista taitoa66 edustavan kasvavan
arvon mukaisesti vasemmalta oikealle. Kuviosta 6 voidaan tulkita insinööriopiskelijoiden kokemustensa perusteella määrittämiä lukion matematiikan oppimistavoitteita. Niiden mukaan lukion matematiikan avainsisältöjä (perusalgebra, -geometria,
differentiaalilaskenta sekä yhtälöoppi), tulisi osata soveltaa tai yleistää. Oppisisällöt, joita ei koeta erityisen tärkeinä, voidaan opiskella lähinnä tietämisen/muistamisen tasolla. Opiskelijat olivat kokeneet tärkeän oppisisällön samalla myös sellaisena, joka pitäisi osata mahdollisimman korkealla kognitiivisen taidon tasolla. Kuitenkin Eksponentti- ja logaritmiopissa riittää opiskelijoiden näkemyksen mukaan
suhteellisen alhainen kognitiivisen taidon taso (M = 2,64) verrattuna tärkeyttä esittävään arvoon (M = 3,88).

Kuvio 6. Oppimistavoitteet lukion matematiikassa insinööriopiskelijoiden kokemusten
mukaan.

Tutkimustuloksia analysoidessani ymmärsin kognitiivisiin taitoihin liittyvien kysymysten haasteellisuuden. Kaikki insinööriopiskelijat eivät välttämättä olleet ymmärtäneet niitä samalla tavalla (Näsström 2009), sillä yhdelle ymmärtäminen saat-
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1 = tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”soveltaa (tutuissa tilanteissa), 4 = ”yleistää
(uusissa tilanteissa)”.
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toi tarkoittaa samaa kuin toiselle tietäminen tai kolmannelle soveltaminen. Kuitenkin jokaisen oppisisällön kohdalla jakaumien vinousarvot (skewness) ja huipukkuusarvot (kurtosis) noudattivat nyrkkisääntöä, jonka mukaan kyseiset arvot eivät
saisi olla yli kaksi kertaa niiden keskivirhe (standard error). Päädyin luottamaan
tutkimustulokseen vertaillessani oppisisältöjä keskenään niihin liittyvän kognitiivisen taidon tason osalta.
6.3

Lukion matematiikan oppisisältöjen koettu osaaminen

Tutkimuksen oppisisällöt perustuvat pääasiassa lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003) määriteltyihin matematiikan kursseihin67, ja matematiikan osaaminen viittaa oppimistavoitteiden yhteydessä kognitiivisen taidon tasoihin. Nykyiset insinööriopiskelijat arvioivat, miten hyvin he olivat oppineet lukiossa
matematiikan oppisisältöjä yhtäältä kouluarvosanalla (4–10) ja toisaalta kognitiivisen taidon tason35 kautta (ks. Liite 3, kysymykset 10 ja 11).
Tarkastelin muuttujia, jotka kuvasivat kouluarvosanalla insinööriopiskelijoiden arviota omasta matematiikan osaamisesta. Kolmogorovin-Smirnovin testin
mukaan ne eivät noudattaneet normaalijakaumaa (p < 0,05). Levenen testin mukaan
eri opiskelijaryhmien varianssit eivät eronneet toisistaan (p > 0,05), ja tarkastelin
mahdollisia opiskelijaryhmien välisiä eroja ANOVA-taulukosta. Eri opiskelijaryhmien keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) muiden
oppisisältöjen paitsi Prosenttilaskennan (F = 0,859; p = 0,425), Lukujonojen, summien ja sarjojen (F = 2,529; p = 0,082) sekä Todennäköisyyslaskennan ja tilastojen
(F = 0,268; p = 0,766) osalta. Bonferronin testin mukaan erot olivat tilastollisesti
merkitseviä kaikkien oppisisältöjen osalta pitkän ja lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden välillä (p < 0,05). Myös muiden ryhmien välillä oli tilastollisesti
merkitseviä eroja, ja ne on merkitty taulukkoon tähdellä (*). Taulukossa 6 olen tarkastellut opiskelijoiden oman osaamisen arviointia oppisisältökohtaisesti kouluarvosanalla (4–10).

67

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003) esitettyjä oppisisältöjä oli täydennetty
matriiseilla, kompleksiluvuilla ja differentiaaliyhtälöillä.
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Taulukko 6. Insinööriopiskelijoiden arvio lukion matematiikan osaamisesta kouluarvosanalla (4–10) oppisisältökohtaisesti esitettynä. Keskiarvo (keskihajonta).
Oppisisältö

Kaikki

Pitkä

Siirtyi pitkästä

Lyhyt

opiskelijat

oppimäärä

lyhyeen

oppimäärä

(n = 222)

(n = 157)

(n = 22)

(n = 43)

1. Perusalgebra

8,48 (1,191)

8,72 (1,085)

8,45 (1,143)*

7,63(1,215)*

2. Yhtälöt

8,16 (1,236)

8,39 (1,147)

8,18 (1,181)* 7,30 (1,225)*

3. Eksponentti/logaritmi

7,38 (1,277)

7,63 (1,205)

7,05 (1,362)

6,63 (1,176)

4. Trigonometria

7,86 (1,227)

8,01 (1,163)

7,82 (1,622)

7,35 (1,110)

5. Analyyttinen geometria

7,75 (1,403)

7,91 (1,374)

7,62 (1,359)

7,23 (1,428)

6. Prosenttilaskut

7,82 (1,382)

7. Kolmion ratkaiseminen

8,49 (1,180)

8,60 (1,109)

8,86 (1,082)* 7,91 (1,306)*

8. Pinta-alat ja tilavuudet

8,49 (1,203)

8,63 (1,152)

8,59 (1,008)

7,93 (1,334)

9. Vektorit

6,95 (1,440)

7,22 (1,363)

6,68 (1,427)

6,09 (1,384)

10. Lukujonot, summat ja sarjat

6,86 (1,357)

11. Raja-arvot

6,73 (1,492)

7,06 (1,404)*

6,05 (1,463)*

5,86 (1,373)

12. Derivaatta ja sovellutukset

7,44 (1,541)

7,79 (1,354)

7,09 (1,659)

6,35 (1,602)

13. Integraali ja sovellutukset

7,05 (1,714)

7,59 (1,432)*

5,86 (1,833)*

5,65 (1,526)

14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot

7,15 (1,567)

15. Differentiaaliyhtälöt

6,81 (1,516)

7,15 (1,377)*

5,82 (1,563)*

6,09 (1,540)

16. Kompleksiluvut

5,99 (1,460)

6,23 (1,417)*

5,41 (1,563)*

5,42 (1,349)

17. Matriisit

5,82 (1,454)

6,09 (1,416)*

5,14 (1,356)*

5,19 (1,350)

Keskiarvot merkittiin ryhmäkohtaisesti, jos oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,05).

Lukiossa pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat kokivat osanneensa muita
opiskelijoita paremmin lähes kaikkia oppisisältöjä. Pitkästä oppimäärästä lyhyeen
siirtyneet opiskelijat kokivat osanneensa Kolmion ratkaiseminen -oppisisällön paremmin kuin muut (M = 8,86). Kompleksilukuja (M = 5,99) sekä Matriiseja (M =
5,82) koettiin osatuiksi huonommin kuin muita oppisisältöjä. Tulos on ymmärrettävä, sillä niitä opiskellaan mahdollisesti koulukohtaisilla syventävillä tai soveltavilla kursseilla. Ne eivät sisälly lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kursseihin. (Opetushallitus 2003: 117–128.)
Insinööriopiskelijat arvioivat omaa matematiikan osaamistaan myös kognitiivisen taidon tason kautta oppisisältökohtaisesti. Kolmogorovin-Smirnovin testin
mukaan muuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa (p < 0,05). Levenen testin
mukaan eri opiskelijaryhmien varianssit erosivat toisistaan Vektoreiden (p = 0,005)
ja Kompleksilukujen (p = 0,012) osalta, ja tarkastelin eri opiskelijaryhmien välisiä
eroja Kruskalin-Wallisin testillä. Testin mukaan ainakin joidenkin opiskelijaryh-
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mien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja. Muiden oppisisältöjen osalta tarkastelin mahdollisia opiskelijaryhmien välisiä eroja ANOVA-taulukosta. Eri opiskelijaryhmien keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05)
muiden oppisisältöjen osalta paitsi Prosenttilaskennan (F = 2,779; p = 0,064) sekä
Todennäköisyyslaskennan ja tilastojen (F = 1,209; p = 0,301) osalta. Bonferronin
testin mukaan erot olivat tilastollisesti merkitseviä kaikkien oppisisältöjen osalta
pitkän ja lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijaryhmien välillä (p < 0,05).
Lisäksi joidenkin muiden ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja, ja ne
on merkitty taulukkoon tähdellä (*). Taulukossa 7 olen tarkastellut opiskelijoiden
oman osaamisen arviointia oppisisältökohtaisesti kognitiivisen taidon tason kautta.
Taulukko 7. Insinööriopiskelijoiden arvio lukion matematiikassa oppisisältökohtaisesti
saavutetusta kognitiivisen taidon tasosta (1–5). Keskiarvo (keskihajonta).
Oppisisältö

Kaikki

Pitkä

Siirtyi pitkästä

Lyhyt

opiskelijat

oppimäärä

lyhyeen

oppimäärä

(n = 222)

(n = 157)

(n = 22)

(n = 43)

1. Perusalgebra

3,42 (1,233)

3,60 (1,213)

3,55 (1,101)*

2,70 (1,124)*

2. Yhtälöt

3,23 (1,155)

3,41 (1,144)

3,27 (1,202)*

2,51 (0,883)*

3. Eksponentti/logaritmi

2,81 (1,146)

3,03 (1,106)

2,55 (1,262)

2,14 (0,941)

4. Trigonometria

3,08 (1,084)

3,21 (1,092)

3,00 (1,195)

2,63 (0,974)

5. Analyyttinen geometria

2,99 (1,126)

3,17 (1,133)

2,95 (1,046)

2,35 (0,897)

6. Prosenttilaskut

3,17 (1,174)

7. Kolmion ratkaiseminen

3,40 (1,206)

3,54 (1,196)

3,50 (1,012)

2,86 (1,207)

8. Pinta-alat ja tilavuudet

3,45 (1,175)

3,54 (1,185)

3,64 (0,953)

3,02 (1,165)

9. Vektorit

2,56 (1,180)

2,79 (1,191)

2,27 (0,985)

1,86 (0,915)

10. Lukujonot, summat ja sarjat

2,56 (1,161)

2,72 (1,179)

2,32 (0,995)

2,12 (1,051)

11. Raja-arvot

2,50 (1,145)

2,72 (1,123)

2,23 (1,066)

1,81 (0,969)

12. Derivaatta ja sovellutukset

2,85 (1,222)

3,08 (1,191)

2,77 (1,110)*

2,02 (1,035)*

13. Integraali ja sovellutukset

2,70 (1,249)

2,95 (1,172)

2,59 (1,368)

1,88 (1,117)

14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot

2,72 (1,208)

15. Differentiaaliyhtälöt

2,50 (1,205)

2,70 (1,177)

2,45 (1,299)

1,81 (1,006)

16. Kompleksiluvut

2,23 (1,206)

2,41 (1,237)

1,95 (1,090)

1,70 (0,964)

17. Matriisit

2,15 (1,236)

2,31 (1,251)

2,00 (1,309)

1,67 (1,017)

Keskiarvot merkittiin ryhmäkohtaisesti, jos oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,05).

Lukiossa pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat kokivat osanneensa lähes kaikkia oppisisältöjä korkeammalla kognitiivisen taidon tasolla kuin muut opiskelijat.
Pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneet opiskelijat kokivat osanneensa korkeimmalla kognitiivisen taidon tasolla Pinta-alat ja tilavuudet -oppisisällön (M = 3,64).
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Vertaamalla taulukoita 6 ja 7 näyttää siltä, että kouluarvosanalla ja kognitiivisen taidon tason kautta arvioituna oppisisältökohtaiset arviot vastasivat huomattavassa määrin toisiaan. Opiskelijat arvioivat hyvällä kouluarvosanalla sellaiset oppisisällöt, jotka he arvioivat osaavansa korkealla kognitiivisen taidon tasolla (esimerkiksi Pinta-alat ja tilavuudet, Perusalgebra ja Kolmion ratkaiseminen). Vastaavasti huonolla arvosanalla arvioidut oppisisällöt oli koettu osatuiksi alhaisella kognitiivisen taidon tasolla (esimerkiksi Kompleksiluvut ja Matriisit). Raportin liitteenä on tarkempi taulukko, josta näkyy kouluarvosanalla ja kognitiivisen taidon
tason kautta arvioituna insinööriopiskelijoiden kokema lukion matematiikan osaaminen insinööriopintojen näkökulmasta (ks. Liite 6).
6.4

Matematiikan oppimistavoitteiden toteutuminen lukiossa

Tarkastelin oppisisältöihin liittyviä kognitiivisia taitoja insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan määräytyvinä tavoiteltavina tasoina (ks. Liite 3, kysymys 8) sekä
saavutettuina tasoina (ks. Liite 3, kysymys 11). Vertaamalla näitä tasoja saatiin näkyviin lukion matematiikan oppimistavoitteiden toteutuminen ammattikorkeakoulun insinööriopintojen näkökulmasta. Jos oppisisältökohtainen saavutettua tasoa
edustava keskiarvo on sama tai ylittää tavoiteltavan tason keskiarvon, sanotaan tutkimuksessani, että matematiikan oppimistavoite toteutuu kyseisen oppisisällön
kohdalla.
Kuviossa 7 on esitetty edellä mainitut tasot oppisisältökohtaisesti, ja kuviota
tulkitaan seuraavasti: Insinööriopiskelijoiden mukaan Perusalgebra ja perusgeometriasta Kolmion ratkaiseminen sekä Pinta-alat ja tilavuudet pitäisi osata
muita korkeammalla kognitiivisen taidon tasolla, ja ne koettiin osatuiksi tavoiteltavaa tasoa korkeammalla tasolla. Trigonometriaa, Yhtälöitä ja yhtälöryhmiä, Eksponentti- ja logaritmioppia, Analyyttistä geometriaa, Prosenttilaskentaa, Raja-arvoja
ja jatkuvuutta, Todennäköisyyslaskentaa ja tilastoja sekä Lukujonoja, summia ja
sarjoja oli osattu tavoiteltavaa tasoa korkeammalla kognitiivisen taidon tasolla.
Edellä esitettyjen oppisisältöjen kohdalla matematiikan oppimistavoitteet olivat toteutuneet tarkasteltaessa insinööriopiskelijoita yhtenä otoksena.
Derivaattaa sovellutuksineen, Integraalilaskentaa sovellutuksineen, Differentiaaliyhtälöitä, Vektoreita, Matriiseja sekä Kompleksilukuja opiskelijat kokivat osanneensa tavoiteltavaa tasoa alemmalla kognitiivisen taidon tasolla. Niiden kohdalla
matematiikan oppimistavoitteet eivät olleet toteutuneet tarkasteltaessa opiskelijoita
yhtenä otoksena. Todettakoon, että kuvion tarkkuus ei riitä osoittamaan sitä pientä
eroa, joka liittyi Derivaattaan ja sovellutuksiin: Mtavoite = 2,86 ja Msaavutettu = 2,85.
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Saavutettu taso jäi hieman alle tavoiteltavan tason. Kuviosta 7 voidaan nähdä myös
oppisisältöjen tärkeysjärjestys: ylhäällä tärkein ja alhaalla vähiten tärkeä oppisisältö. Vastaavanlaisia oppisisältöjen osaamiseen liittyviä havaintoja on tehty myös
muiden lukion jälkeisiä opintoja kartoittavien tutkimusten yhteydessä (Hautamäki
ym. 2012, Pohjolainen ym. 2006).

Kuvio 7. Matematiikan oppimistavoitteiden toteutuminen lukiossa insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan. Tavoiteltava taso (kysymys 8, vaalea pylväs yläpuolella) ja
saavutettu taso (kysymys 11, tumma pylväs alapuolella).

Tarkastelin opiskelijoita yhtenä otoksena erityisesti lukion matematiikan avainsisältöjen osalta. Näytti siltä, että oppimistavoitteet toteutuivat perusalgebran ja -geometrian sekä yhtälöopin osalta, mutta jäivät toteutumatta derivaatta- ja integraalilaskennan osalta.
Tarkempi analyysi osoitti, että lukiossa suoritettu matematiikan oppimäärä oli
yhteydessä tavoiteltavaan sekä saavutettuun kognitiivisen taidon tasoon Derivaatta
ja sovellutukset -oppisisällön kohdalla seuraavasti:
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–
–
–
–

Kaikki opiskelijat
Pitkä oppimäärä
Pitkästä lyhyeen siirtynyt
Lyhyt oppimäärä

Mtavoite
Msaavutettu
Msaavutettu
Msaavutettu

= 2,86
= 3,08
= 2,77
= 2,02

Myös Integraalilaskenta ja sovellututukset -oppisisällön kohdalla oli matematiikan
oppimäärään yhteydessä olevia eroja seuraavasti:
–
–
–
–

Kaikki opiskelijat
Pitkä oppimäärä
Pitkästä lyhyeen siirtynyt
Lyhyt oppimäärä

Mtavoite
Msaavutettu
Msaavutettu
Msaavutettu

= 2,85
= 2,95
= 2,59
= 1,88

Derivaatta- ja integraalilaskentaan liittyvät oppimistavoitteet toteutuivat ainoastaan
pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla.
Kuviota 7 tarkasteltaessa on otettava huomioon, ettei siinä ole huomioitu eri
opiskelijaryhmiä. Oppimistavoitteiden määrittämisen yhteydessä ainoastaan Perusalgebran kohdalla oli eri ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Tarkempi
tarkastelu osoitti, että jokaisen opiskelijaryhmän kohdalla kyseisen ryhmän itsensä
määrittämät tavoitteet toteutuivat Perusalgebran kohdalla seuraavasti:
–
–
–

Pitkä oppimäärä
Pitkästä lyhyeen siirtynyt
Lyhyt oppimäärä

Mtavoite = 3,19 ja Msaavutettu = 3,60
Mtavoite = 3,23 ja Msaavutettu = 3,55
Mtavoite = 2,65 ja Msaavutettu = 2,70

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: Oppimistavoitteet olivat toteutuneet pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla muiden oppisisältöjen
paitsi Matriisien osalta. Pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneiden opiskelijoiden
kohdalla ne olivat toteutuneet Perusalgebran, Yhtälöiden, Trigonometrian, Analyyttisen geometrian, Kolmion ratkaisemisen sekä Pinta-alat ja tilavuudet -oppisisällön osalta. Lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla ne eivät
olleet toteutuneet minkään oppisisällön osalta. Tässä yhteydessä en huomioinut
Prosenttilaskuja enkä Todennäköisyyslaskenta ja tilastot -oppisisältöjä, sillä niissä
ei ollut eri ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja opiskelijoiden arvioidessa saavutettua kognitiivisen taidon tasoa. On ensiarvoisen tärkeää huomioida,
ettei tässä yhteydessä ollut mahdollista ottaa huomioon lukiossa suoritettuja syven-
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täviä tai soveltavia matematiikan kursseja, sillä sitä ei kysytty opiskelijoilta. Tutkimusraportin liitteenä on taulukko, josta näkyy lukion matematiikassa tavoiteltava
sekä saavutetuksi koettu kognitiivisen taidon taso (ks. Liite 7).
6.5

Asenteiden alkukartoituksen tulokset

Asenneindikaattorin (ks. Liite 8) avulla suoritin alkukartoitusta (N = 65) teemahaastatteluja varten. Mittauksen avulla oli mahdollista tarkastella taustamuuttujiltaan erilaisia ryhmiä (lukiossa opiskeltu matematiikan oppimäärä, sukupuoli, opintolinja sekä opiskeluvuosi ammattikorkeakoulussa) sekä perustella haastateltavien
valintaa. Asenneindikaattorin väittämät oli valittu kahdesta pääteemasta: ”Opiskelijoiden käsitykset lukion matematiikasta insinööriopintoihin valmentavana oppiaineena” sekä ”Opiskelija lukion matematiikan oppijana ja osaajana insinööriopintojen näkökulmasta”.
Nimesin eksploratiivisella faktorianalyysillä alustavasti löytyneet summamuuttujat seuraavasti: S1 = ”Lukiossa olin innostunut matikasta”, S2 = ”AMK:ssa
matikka luistaa”, S3 = ”Lukiossa selvisin hyvin matikassa”, S4 = ”Usko matikkaan,
sen oppimiseen ja osaamiseen on jäljellä”, S5 = ”Lukion matikka oli stressaavaa”,
S6 = ”Lukion matikasta on hyötyä inssiopinnoissa” sekä S7 = ”Matikka on työkalupakki”. Jaoin faktorianalyysin kautta löytyneen ensimmäisen faktorin kahdeksi
summamuuttujaksi (S1 ja S2). Väittämät 1, 12, 16 ja 27 jätin pois. Väittämää 22
(”Vahva matemaattinen pohja auttaa minua myöhemmin ammatissani”) en sijoittanut mihinkään summamuuttujaan, vaan käsittelin sitä erillisenä muuttujana. Summamuuttujat, Cronbachin alfa -arvot, muuttujat ja niiden lataukset on kirjattu tähän
raporttiin liitteeksi (ks. Liite 9).
Taulukossa 8 olen esittänyt summamuuttujiin (1–7) liittyvät keskiarvot ja keskihajonnat kaikille opiskelijoille sekä eri opiskelijaryhmille (pitkä, siirtyi lyhyeen
ja lyhyt oppimäärä) erikseen. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän tulkinta on
väitteen mukainen. Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan summamuuttujat eivät
noudattaneet normaalijakaumaa (p < 0,05). Levenen testin mukaan eri opiskelijaryhmien varianssit eivät eronneet toisistaan (p > 0,05) lukuun ottamatta summamuuttujaa S2 (p < 0,05). Tarkastelin eri opiskelijaryhmien välisiä mahdollisia eroja
ANOVA-taulukosta summamuuttujaa S2 lukuun ottamatta. Sen kohdalla käytin
Kruskalin-Wallisin testiä. Testit osoittivat, että ainakin joidenkin ryhmien välillä oli
tilastollisesti merkitseviä eroja summamuuttujien S1, S2, S5, S6 ja S7 osalta (p <
0,05). Bonferronin testin mukaan erot olivat tilastollisesti merkitseviä pitkän ja ly102

hyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijaryhmien välillä (p < 0,05) lukuun ottamatta summamuuttujaa S7. Sen kohdalla tilastollisesti merkitsevät erot olivat lyhyen ja pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneiden opiskelijaryhmien välillä (p =
0,015).
Taulukko 8. Asenneindikaattorin summamuuttujat ja niiden keskiarvot (keskihajonnat).
Summamuuttuja

Kaikki

Pitkä

Siirtyi

Lyhyt

(n = 65)

(n = 35)

(n = 8)

(n = 22)

S1. ”Lukiossa olin innostunut matikasta”

2,95 (1,263)

3,67 (1,009)

2,53 (1,185)

1,95 (0,875)

S2. ”AMK:ssa matikka luistaa”

2,95 (1,280)

3,57 (1,278)

2,38 (0,954)

2,18 (0,800)

S3. ”Lukiossa selvisin hyvin matikasta”

3,36 (0,947)

S4. ”Usko matikkaan, sen oppimiseen ja

4,37 (0,533)

osaamiseen ovat jäljellä”
S5. ”Lukion matikka stressasi”

2,96 (1,960)

3,42 (0,937)

2,79 (1,007)

2,30 (1,023)

S6. ”Lukion matikasta on hyötyä

4,05 (0,800)

4,29 (0,633)

3,75 (1,134)

3,77 (0,813)

3,96 (0,797)

3,94 (0,650)

3,31 (0,923)

4,23 (0,855)

inssiopinnoissa”
S7. ”Matikka on työkalupakki”

Keskiarvot merkittiin ryhmäkohtaisesti, jos oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,05).

Tässä tutkimuksessa lukiossa suoritetulla matematiikan oppimäärällä näytti olevan
yhteys opiskelijoiden asenteisiin seuraavasti: innostuneisuus matematiikan opiskelua kohtaan lukiossa, matematiikan sujuminen ammattikorkeakoulussa, matematiikan aiheuttama stressi lukiossa, lukion matematiikan hyödyllisyys insinööriopintojen kannalta sekä matematiikan luonne. Toisaalta kaikki insinööriopiskelijat kokivat selvinneensä lukion matematiikasta yhdenvertaisesti riippumatta siitä, minkä
tasoista matematiikkaa he olivat lukiossa opiskelleet (vrt. Wheeler & Montgomery
2009). Samoin kaikilla opiskelijoilla näytti olevan yhdenvertaisesti usko matematiikan osaamiseen myös tulevaisuudessa.
Kun vertasin pitkän oppimäärän suorittaneen opiskelijan kokemuksia muiden
opiskelijoiden kokemuksiin, havaitsin seuraavaa: Pitkän oppimäärän opiskelija oli
kokenut olleensa eniten innostunut lukion matematiikasta mutta samalla myös
stressaantuneensa siinä eniten. Opiskelija uskoi vahvimmin, että hänen lukiossa
opiskelemansa matematiikka oli hyödyksi insinööriopinnoissa. Hän koki osaavansa ammattikorkeakoulussa matematiikkaa paremmin kuin muiden ryhmien
opiskelijat. Hän uskoi keskivertaisesti (ei eniten eikä vähiten) matematiikan olevan
laskemista ja sääntöjä eli toimivan työkalupakkina.
Kun vertasin pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneen opiskelijan kokemuksia
muiden opiskelijoiden kokemuksiin, havaitsin seuraavaa: Opiskelija oli kokenut
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olleensa keskivertaisen innostunut lukion matematiikasta sekä ahdistuneensa keskivertaisesti lukion matematiikassa. Hän uskoi lähes yhdenvertaisesti matematiikan lyhyen oppimäärän suorittaneen opiskelijan kanssa lukion matematiikan hyödyllisyyteen insinööriopintojen näkökulmasta. Hän koki osaavansa ammattikorkeakoulussa matematiikkaa vain jonkin verran paremmin kuin matematiikan lyhyen oppimäärän opiskellut kanssasisarensa tai -veljensä. Hänen käsityksensä matematiikasta vastasi huonoiten työkalupakki-aspektia.
Kun vertasin lyhyen oppimäärän suorittaneen opiskelijan kokemuksia muiden
opiskelijoiden kokemuksiin, havaitsin seuraavaa: Lyhyen oppimäärän opiskelija oli
kokenut olleensa vähiten innostunut lukion matematiikasta mutta samalla myös
stressaantuneensa siinä vähiten. Hän koki osaavansa ammattikorkeakoulussa huonommin matematiikkaa kuin muiden ryhmien opiskelijat. Hänen uskonsa matematiikan hyödyllisyydestä insinööriopintojen näkökulmasta olivat samaa tasoa pitkästä lyhyeen siirtyneen opiskelijan kanssa. Matematiikan lyhyen oppimäärän
opiskelijalle oli kehittynyt muita enemmän käsitys matematiikasta työkalupakkina.
Erillisenä muuttujana tarkastelin asenneväittämää 2268. Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut (p < 0,005), ja Levenen testin mukaan eri ryhmien varianssit erosivat toisistaan (p = 0,003). Käyttämäni
Kruskalin-Wallisin testin mukaan eri opiskelijaryhmien välillä ei ollut tilastollisesti
merkitseviä eroja (p = 0,077), ja tarkastelin opiskelijoita yhtenä ryhmänä. Kaikista
vastaajista 40 % oli ”jokseenkin samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä” asenneväittämän kanssa. Sen mukaan vahva matemaattinen pohja auttaa insinööriä ammatissaan. Insinööriopiskelijoista 54 % vastasi ”olen epävarma kannastani”. Kuitenkin 6 % tulevista insinööreistä oli sitä mieltä, ettei vahva matemaattinen pohja
ole hyödyksi insinöörin ammatissa.
Tarkastelin summamuuttujien välisiä korrelaatioita Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien (rs) avulla, sillä summamuuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa. Kuvioon 8 olen merkinnyt ne summamuuttujien (S1–S6) väliset korrelaatiokertoimet, jotka olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05). Summamuuttujien
S1 ja S2 välinen korrelaatiokerroin (rs = 0,82) oli suurin. Kolme summamuuttujaa
(S1–S3) näytti muodostavan asenteiden ytimen: ”Lukiossa olin innostunut matematiikasta”, ”AMK-matikka luistaa” ja ”Lukiossa selvisin hyvin matikassa”. Toinen kolmen muuttujan ydin näytti muodostuvan summamuuttujista S1, S2 ja
S4: ”Lukiossa olin innostunut matematiikasta”, AMK-matikka luistaa” ja ”Usko
matematiikkaan, sen oppimiseen ja osaamiseen on jäljellä”. Summamuuttujien S1
68

Asenneväittämä 22 = ”Vahva matemaattinen pohja auttaa minua myöhemmin ammatissani.”
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ja S5 korrelaatiokerroin oli 0,115 (p = 0,363), S2 ja S5 korrelaatiokerroin oli 0,005
(p = 0,971), S4 ja S5 korrelaatiokerroin oli -0,023 (p = 0,856) sekä S5 ja S6 korrelaatiokerroin oli 0,065 (p = 0,609). Koska kyseisten summamuuttujien välillä oli
hyvin heikko korrelaatio, korrelaatiokertoimia ei ole merkitty kuvaajaan. Näytti lisäksi siltä, että summamuuttujien S3 ja S5 välillä oli heikko negatiivinen korrelaatio -0,31 (p = 0,012). Kuvioon ei ole merkitty summamuuttujaa S7, sillä se korreloi
erittäin heikosti kaikkien muiden summamuuttujien kanssa.

Kuvio 8. Asenteiden alkukartoitus ja summamuuttujien69 väliset Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet.

Tarkastelin summamuuttujia vastaavalla tavalla käyttäen taustamuuttujana sukupuolta, mutta minkään summamuuttujan kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä
eroja. Se on linjassa joidenkin aikaisempien tutkimusten kanssa (Adelman 2006: 6,
Wheeler & Montgomery 2009: 301). Tosin useiden tutkimusten mukaan sukupuolella on havaittu olevan yhteys matematiikkaan liittyviin asenteisiin, vaikka matematiikan osaamiseen liittyviä eroja ei olisi havaittu (Joutsenlahti 2010: 4, Tuohilampi & Hannula 2013: 243). Muidenkaan taustamuuttujien (opintolinja ja opiskeluvuosi) kohdalla ei näyttänyt ilmenevän tilastollisesti merkitseviä eroja.
Asenneindikaattorin tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että kyselyyn
vastanneiden näytekoko oli huomattavan pieni (N = 65). Tulosten yleistettävyyteen
oli suhtauduttava varovaisuudella. Tulokset voitiin nähdä kuitenkin suuntaa antavina ja kyselyn palvelleen asenteiden alkukartoitusta.
69
S1 = ”Lukiossa olin innostunut matikasta”, S2 = ”AMK-matikka luistaa”, S3 = ”Lukiossa selvisin
hyvin matikassa”, S4 = ”Usko matematiikkaan, sen oppimiseen ja osaamiseen on jäljellä”, S5 = ”Lukion
matikka stressaa”, S6 = ”Lukion matikasta on hyötyä inssiopinnoissa”.
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7

Insinööriopiskelijoiden matemaattiset
elämäkerrat

Tutkimuksessa insinööriopiskelijat määrittivät lukion matematiikan oppimistavoitteita sekä arvioivat niitä opintojensa näkökulmasta. Muodostui käsitys siitä, mitä
lukion matematiikassa olisi pitänyt oppia, ja rakentui esiymmärrystä tutkimuksessa
tarkasteltavalle insinööriopiskelijan matematiikkakuvalle. Tässä luvussa on tarkoitus antaa matemaattisten elämäkertojen kautta kokonaiskuva insinööriopiskelijan
matematiikkakuvasta. Muodostin juonentamalla insinööriopiskelijoiden matemaattisia elämäkertoja (Lieblich ym. 1998, Polkinghorne 1995). Jaottelin insinööriopiskelijoiden kokemuksia yhtäältä heidän kouluaikaansa (erityisesti lukioaika) ja toisaalta heidän ammattikorkeakouluaikaansa liittyen. Valitsin tähän raporttiin neljä
matemaattista elämäkertaa. Tarkastelen insinööriopiskelijoiden tämän hetkisiä kokemuksia suhteessa menneeseen (Labov 2006). Koska asennekartoituksen mukaan
lukiossa suoritettu matematiikan oppimäärä oli yhteydessä opiskelijan käsityksiin
lukion matematiikasta ja itsestä sen oppijana, valitsin tähän lukuun mukaan lyhyen
ja pitkän oppimäärän suorittaneita sekä oppimäärää vaihtaneita insinööriopiskelijoita. Otin mukaan nais- ja miesopiskelijoita. Kaikki tässä esitetyt matemaattiset
elämäkerrat sisältävät ainakin yhden muutoksen, jolloin oppimiseen ja opiskeluun
liittyvät kokemukset muuttuvat positiivisista negatiiviseen tai toisin päin. Toisilla
opiskelijoilla muutos oli ollut huomattavaa ja toisilla vähäisempää. Jokaisen elämäkerran alkuun on kirjattu motto, joka kuvaa insinööriopiskelijan merkityksellisimpiä matematiikkakokemuksia tai -näkemyksiä.
7.1

Leo – ”Selvisin ite räpläämällä”

MOTTO: ”Väänsin ite tekemään – opin ite räpläämällä”, ”Perusasiat pitää osata
hyvin ja niistä voi johtaa muut asiat”.
Kokemuksia yläkouluaikaan niveltyvältä lukioajalta
Leo taustoittaa matemaattista elämäkertaansa peruskouluaikaisilla muistoillaan.
Hänet oli alakoulussa lähes ”pistetty tukiopetukseen” opettajan huomattua, ettei
Leo osannut riittävän hyvin matematiikkaa. Hän ”ryhdistäytyi ja alkoi tehdä kotiläksyjä”, ja yläkoulun lopussa hänen matematiikan taitonsa olivat olleet ”kiitettävällä tasolla”. Leo oli aloittanut lukion ja valinnut matematiikan pitkän oppimäärän.
Se oli heti alussa tuntunut vaikeammalta kuin yläkoulun matematiikka. ”Lukiossa
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asiaa rupes tulemaan paljon ja tahti oli paljo kovempi”. Onneksi hän oli oppinut
tekemään kotitehtäviä ja kokemuksesta ”väänsi ite tekemään”. Leo oli hankkinut
graafisen laskimen arvellen sen avulla voivansa suorittaa tehtäviä, jotka aikaisemmin olivat olleet muistamista vaativia rutiinitehtäviä. Vähitellen lukiossakin matematiikka oli alkanut sujua paremmin – kuitenkin vasta sen jälkeen, kun hän oli
huomannut, että laskimen ohella tarvitaan huomattavassa määrin myös ”omaa panostusta”. Osaaminen ei ollut enää kiitettävää tasoa, mikä näkyi kurssiarvosanoissa.
Ne laskivat, mutta eivät huomattavasti. Matematiikka tuntui siinä mielessä helpolta,
ettei sitä tarvinnut varsinaisesti ”lukea niin paljon”. Riitti, että jaksoi kuunnella ja
ottaa aktiivisesti osaa tuntityöskentelyyn. Hänen mielestään ”ihan vaan perusasiat”
oli osattava ja niiden pohjalta voi johtaa vaikeampia ja laajempia matemaattisia
kokonaisuuksia.
Leo kiittelee lukion matematiikan oppisisältöjen moninaisuutta ja laaja-alaisuutta. Lukion matematiikka sinällään soveltuu kaikille ”riippumatta siitä mihinkä
päin suuntautuu lukion jälkeen”. Leo oli suorittanut paljon matematiikan kursseja,
myös sellaisia, jotka eivät olleet pakollisia edes matematiikan pitkässä oppimäärässä. Hän arvelee, että laaja-alaisuuden vuoksi lukion matematiikka ”saattaa
jäädä pinnalliseksi”. Ellei niin olisi käynyt myös Leon kohdalla lukiossa, hänen
olisi ollut mahdollista vielä helpommin palauttaa matematiikkaa mieleen insinööriopintojen yhteydessä. Hän ymmärtää, että ammattikorkeakoulussa lukion matematiikkaa kertaavalla kurssilla oli helpompi palauttaa mieleen vanhaa asiaa kuin
opetella täysin uutta.
Toisia oppisisältöjä Leo oli oppinut helpommin ja paremmin kuin toisia. Yhtälöihin liittyviä perusasioita Leo koki oppineensa hyvin jo lukiossa, mikä on osoittautunut myöhemmin suureksi hyödyksi insinööriopintojen näkökulmasta. Hän oli
oivaltanut sen yhtälöoppiin liittyvän ajatuksen, että matemaattisille operaatioille on
olemassa käänteisoperaatioita ja että niitä suorittamalla yhtälöt ratkeavat. Siihen
koko yhtälöoppi kulminoituu: ”Matematiikassa on lainalaisuuksia, jotka nojaa toisiinsa vastaan niinkun plussalle löytyy miinus ja potenssille löytyy neliöjuuri.”
Haasteellisiksi oppisisällöiksi Leo ilmoittaa vektorigeometrian ja kolmion trigonometrian: ”Olin ihan ulalla jostain vektorilaskennasta tai muusta, ei ollu jääny
mun päähän niinkun ei ollenkaan lukiossa.” Mikäli hän olisi viimeistään lukiossa
oppinut suorakulmaisen kolmion trigonometrian hyvin, niin siitä olisi ollut myöhemmin hyötyä ammattikorkeakouluopinnoissa. Aikaa säästyisi, mikäli sinin, kosinin ja tangentin määritelmät olisivat hyvin muistissa: ”Niin ei menis sitä ylimäärästä aikaa siihen.” Leon mielestä trigonometristen funktioiden määritelmät olisi
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ollut hyvä oppia viimeistään lukiossa, ja niiden pitäisi olla sellaisella osaamisen
tasolla, että ne ”iskostuisivat selkäytimeen”.
Leo ottaa käsitteen ”muistaminen” esille kritisoidessaan lukion matematiikan
koetehtäviä. Ne perustuvat hänen mielestään yksinomaan muistamiseen. Se saattaa
olla Leon mielestä ”turvallistakin”. Hän epäilee, että enemmän päättelyä vaativat
ja soveltavat tehtävät olisivat vaikeita koetehtäviksi: ”Mutta taas se, että olisko
niistä sitte päässy niin helposti läpi kun silloin”. Leon mielestä matematiikan osaamisen arviointi perustuu lukiossa pääasiallisesti ”muistitestiin”. Kokeessa ja lukion
matematiikassa arvioidaan enemmän muistikykyä kuin muuta matematiikan osaamista.
Leo muistelee, että hänen matematiikan opettajansa vaihtui useaan kertaan lukion aikana. ”Positiivista siinä oli tietenkin, että sai kokemuksia erilaisista matikan
opettajista.” Opiskelusta tuli kuitenkin rikkonaista, mikä vaikutti oppimistulosten
heikkenemiseen. Hyvänä opettajana Leo pitää sellaista, joka osaa ja jaksaa selittää
asioita monipuolisesti ja osaa asettua opiskelijan viereen: ”Osas niinkun oikeesti
opettaa ja kertoa ja vääntää juurta jaksaen.” Huonoksi opettajaksi hän linjaa opettajan, ”josta tuntu joskus et osaako se itekkään sitä asiaansa.” Leon mielestä opettajan pitää osata matematiikan oppisisältötieto hyvin ja hänellä tulee olla kokonaisnäkemystä asioista kyetäkseen ohjaamaan monesta eri näkökulmasta opiskelijoita
matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa. Paras opettaja oli Leon mielestä sellainen, joka antoi mahdollisuuden opiskella matematiikkaa ”kuuntelemalla ja ite räpläämällä.” Omasta mielestään hän oli vihdoin lukiossa oppinut ”tekemään matematiikkaa” eikä ainoastaan ”kopioimaan opettajan perässä”. Erilaisiin opettajiin ja
heidän opetustyyleihinsä tutustuminen lukioaikana saattoi loppujen lopuksi olla
enemmän ”rikkaus kuin köyhyys”.
Leon kokemusten mukaan harmia aiheutuu lukioiässä erilaisista ”ikään liittyvistä tekijöistä”. Keskittymiskyvyn puute aiheutti hänelläkin ongelmia matematiikassa. Leon kokemuksen mukaan lukioikäisellä poikaopiskelijalla on kaikki muu
tärkeämpää kuin opiskelu: ”Niin melkeen kaikki oli kiinnostavampaa ku kouluasiat.
Se on vähän se ikä lukion korvilla, että niin tota niin niin siinä on sitte tavallaan
niinku vois sanoa että on jo niin kova veto kylille. Rupee tuleen mopo tai muut ajat
ja sit tulee kevari-ikä ja loppuun vielä autokorttiki taskussa. On niin paljon kaikkia
muutaki kun se opiskelu.” Leo kokee, että keskittymiskyky on onneksi iän myötä
parantunut. Hänen kokemuksensa mukaan kaikki oppi ei välttämättä ole ollut koulussa opittua, vaan ”kevari ja sen tekniikan harrastaminen” olivat opettaneet enemmän kuin ”binomin neliö -kaavat” insinööriopintojen näkökulmasta. Tällä hetkellä
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Leo arvostaa myös informaalia oppimista, mikä korostuu ammattikorkeakoulujen
oppimisen määritelmässäkin.
Kaiken kaikkiaan lukio-opinnot olivat sujuneet ilman suurempia ongelmia, ja
Leo muistelee aikaa ”normaalina nuoren opiskeluaikana”. Hänelle ei ollut tullut
edes mieleen missään vaiheessa vaihtaa lyhyeen matematiikkaan, vaikka kaikki ei
aina ollutkaan sujunut vaikeuksitta. Lukion päätyttyä Leo koki olevansa keskinkertainen matematiikan osaaja. Hänen kertomuksessaan hiljaisen innostuksen herääminen ja ylläpitäminen opiskelua kohtaan erottui yhdeksi tärkeimmäksi lukio-opintoja eteenpäin vieväksi tekijäksi. Se ei tule näkyviin erityisesti lainattavina lauseina,
vaan kuuluu hänen puheestaan. Leo ottaa useaan otteeseen esille sen, miten omatoiminen työskentely sai aikaan oppimista lukiossa ja vei opinnoissa eteenpäin
myöhemminkin.
Kokemuksia ammattikorkeakouluajalta
Leo oli tiennyt tavallaan jo lukioaikana, mihin jatkaisi lukion jälkeen, vaikka ei
asiaa sen kummemmin ollut miettinytkään: ”Tiesin jatkavani ammattikorkeakouluun. Se oli oikeastaan ollu mielessä, että sinne.” Leo oli harkinnut myös diplomiinsinöörikoulutusta mutta ei ollut päässyt teknilliseen korkeakouluun. Ammattikorkeakoulusta oli löytynyt kiinnostava linja, ja kodin läheisyys oli vaikuttanut valintaan: ”Se tuntu siinä vaiheessa semmoselta luontaiselta vaihtoehdolta.” Erityisesti
opintojen käytännönläheisyys, josta hän oli kuullut kavereilta, oli houkutellut insinööriopintoihin.
Ammattikorkeakouluopiskelu on vastannut odotuksia, joita Leolla oli hänen
aloittaessaan insinööriopintonsa. Tosin muuta kuin puhtaaseen matematiikkaan liittyvää teoriaa on ollut enemmän: ”Mä tiesin, että se on käytännönläheinen ja käytännönläheisyyttä mä hainki. Mutta sitte taas jotenki siellä on ihan puhdasta teoriaa, mikä ei oo matemaattista teoriaa, niin sitäkin on aika paljon. Olin yllättyny,
että loppujen lopuks kuitenki aika vähän siellä on sitä itte laskemista. Olin varautunut vähän pahempaankin.”
Leo joutui hakemaan ”potkua opiskeluun” työelämän kautta, mutta se kannatti.
Leo ei varsinaisesti esitä mitään konkreettista syytä opintojensa keskeyttämiselle,
kuitenkaan matematiikkaa tai ongelmia siinä hän ei ainakaan tunnusta syyksi: ”No
niistä edelleen vauhti kiihty opetuksen tahdissa. Kovasti piti tehdä töitä, että pysy
mukana ja sitte justiin se että niinku toisen kautta oli huojentunut siitä että ne keskitty just niihin matematiikan alueisiin missä molin niinku tavallaan hyvä ne oli
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niinkun heleppoja. Ja sitte just että oli äärimmäisen motivoivaa ja motivoiva matematiikan opettaja silloin ja on itse asiassa edelleenkin.” Yleinen jaksamattomuus
ja motivaation puute ilman perusteluja tuntui olevan tärkein tekijä. Opettajan sijaisuus oli yksi tärkeimmistä opiskelumotivaatiota lisäävistä kokemuksista: ”Olen ollut ammattikoulussa sijaisena ja osaan nyt vasta arvostaa opettajan ammattia. Nyt
kun olen jo vähän aikuistunut ja on tullu ikää lisää. Ymmärrän, että opettajat ovat
koulussa ja lukiossa auttamassa, mutta sillon kun on ite vielä lukiossa, niin ei ymmärrä omaa parastaan!” Tämä antoi myös perspektiiviä tarkastella lukiokokemuksia. Työssäolon jälkeen hän kokee opiskelun jälleen positiivisena ja kertoo viihtyvänsä opinnoissaan ja suunnittelevansa tulevaisuuttaan insinöörinä.
Leo kokee haastatteluhetkellä tekniikan opiskelun ja myös sen osaamisen ”omaksi jutukseen”. Laskin ja teknologia ovat auttaneet tekemään opinnoista
mielekästä ja motivoivaa. Niiden ansiosta ei matematiikassa tarvitse muistaa niin
paljon asioita. Hän kokee kehittyneensä ”kauheesti tekniikassa”. Hän viittaa sillä
yhtäältä opiskeluteknologian käyttöön ”Mathlabin” ja ”Excelin” ja toisaalta opiskelemaansa tekniikan alaan ”noissa kaikissa tekniikan jutuissa”.
Ammattikorkeakoulun matematiikan opiskelusta Leolle on jäänyt päällimmäisenä mieleen se, että ”on tehtävä töitä”. Onneksi asiat ammattikorkeakoulussa ovat
tuntuneet suhteellisen helpoilta ”kiitos matematiikan pitkän oppimäärän ja vahvan
yhtälöopin”. Lisäksi kotitehtävien tekeminen oli tullut tutuksi Leolle jo aikaisemmin, ja hän pysyy ammattikorkeakoulussa opiskelun tahdissa.
Toiset oppisisällöt Leo on kokenut muita tärkeämmäksi insinööriopintojen näkökulmasta. Leo kokee, että perusalgebra, -geometria sekä ”vektorit, yhtälöt, yhtälöparit ja derivaatat ja integraalit” ovat tärkeitä oppisisältöjä ammatti-korkeakouluopintojen näkökulmasta. Derivaatan ja integraalin yhteydessä Leo ei näe kovin
tärkeäksi monimutkaisten funktioiden operaatioita, sillä mekaaninen derivointi ja
integrointi voidaan suorittaa laskimella. Niiden yhteydessä ”soveltaminen on tärkeetä.” Derivaattaa voidaan hänen mukaansa soveltaa esimerkiksi kiihtyvyyden
laskemiseen. Hän korostaa ”kirjainyhtälöiden pyörittelyn” merkitystä insinööriopintojen näkökulmasta. Se liittyy lähes kaikkeen matematiikkaan. Hänen mielestään ”kirjainyhtälöt” tulisi ottaa lukion matematiikassa haltuun siitäkin huolimatta, että vaikeita yhtälöitä voi ”laskimen avulla pyöritellä”.
Leo oli kokenut vektorigeometrian jo lukioaikana haasteelliseksi ja oli ollut ”ihan ulalla” siinä. Vektorioppia olisi saanut olla enemmänkin lukiossa, sillä
Leon alalla insinööriopinnoissa niitä tarvitaan paljon. ”Nykyään tuolla amk:ssa kun
käydään noita mekaniikan dynamiikan kursseja niin kaikki on vektorit avaruudessa
-tyyppisiä. Se on kaikkein tärkein mitä siellä on.”
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Insinööriopintojen näkökulmasta tulisi matematiikkaa osata perusteista lähtien
ja tiettyjä ”perusasioita tosi hyvin”. Niiden varaan voi rakentaa uusia asioita johtamalla eikä tarvitse muistaa niin paljon. Perusasioita tulee olla molemmissa oppimäärissä, ja esimerkiksi kappaleiden pinta-alat on jokaisen hyvä tietää: ”On hyvä,
että molemmille tulee pinta-aloja ja tilavuuksia. Ne oli justiin semmosia kursseja,
että ne vaan pitää ihmisen tietää. Kyllä ihmisen täytyy tietää miten eri kappaleiden
pinta-alat lasketaan riippumatta siitä että luetko pitkää vai lyhyttä matematiikkaa
lukiossa.”
Leon mukaan ammattikorkeakoulussa on käytössä mielekkäämpiä arviointikriteerejä kuin lukiossa, jossa myös arviointi oli perustunut pääasiassa muistamista
testaaviin kokeisiin. Ammattikorkeakouluopinnoissa kokonaisuuden jakaminen
pienempiin osiin, välikokeisiin, tuntuu helpottavalta. Lisäksi toisen välikokeen sijaan opettaja saattaa jossain kursseissa tehdä haastavia tehtäviä. Se on ollut hyväksi
opiskelussa jaksamiselle: ”Oli niinkuin kurssi ja oli kaksi koetta ja sitte toinen välikoe niin hän antoi jonku tosi vaikean tehtävän. Ja jos sen vaan osas ratkasta
omalla ajallaan tai koska vaan, niin pysty yrittämään oikeen viimesen päälle vastauksen ja välivaiheineen niin ei tarvinnu osallistua toiseen välikokeeseen. Hänellä
oli tämmösiä porkkanoita.” Lukion matematiikan arvioinnissakin pitäisi enemmän
ottaa huomioon muut näytöt kuin kurssikokeen ”muistitestit”.
Leo arvioi matematiikan ja sen osaamisen merkitystä tulevassa työssään: ”Toivon mukaan tarvitsen sitä Paljon. Olin jo täs välillä töissä., mutta tuntu että se
homma on nyt nähty ja haluaisin jossain määrin päästä työllistymään suunnitteluinsinööriksi tai vastaavaan. Saisi oikeesti laskea ja pyöritellä näitä asioita. Lujuuslaskija on yks semmonen joka vois olla ei välttämättä huono homma.” Edellinen episodi ei jätä kuulijaa epävarmaksi siitä, uskooko Leo itseensä tulevana insinöörinä. Hän kokee matematiikan nautittavana oppiaineena sekä itsensä hyvänä
matematiikan osaajana insinööriopintojensa aikana.
Tiivistelmä
Tukiopetukseen joutumisen pelosta Leo oppi tekemään kotitehtäviä jo alakoulussa.
Se osoittautui erääksi koko hänen matemaattisen elämäkertansa tärkeimmistä virstanpylväistä. Yläkoulussa matematiikka oli alkanut tuntua helpommalta eikä tuntunut enää epämiellyttävältä oppiaineelta. Leo oli empimättä valinnut lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän.
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Lukioaikana Leo oli kokenut oppivansa matematiikkaa sekä oppitunneilla
kuuntelemalla että itse tekemällä. Negatiiviset lukiokokemukset liittyivät kiireeseen ja siihen, että osaaminen perustui muistamiseen. Lukioajan tärkeä anti insinööriopintojen näkökulmasta oli vahva matematiikan pitkässä oppimäärässä hankittu perusmatematiikan osaaminen. Leo oli oppinut luottamaan silloiseen opetusteknologiaan, laskimeen, sopivassa määrin. Leon mukaan lukioikäisen vapaa-aikaan pitääkin kuulua paljon mielenkiintoista koulun ulkopuolista toimintaa. Matematiikkaan liittyvän positiivisen asenteen näkökulmasta oli tärkeää, että hän oli
harrastanut tekniikkaa. Samalla oli säilynyt usko omaan yritteliäisyyteen. Leo oli
suorittanut matematiikan pitkän oppimäärän pakollisena ylioppilaskirjoituksissa.
Leo oli aloittanut insinööriopinnot, mutta keskeyttänyt ne. Sen tarkempaa syytä
hän ei tunnista eikä tunnusta sen liittyneen mitenkään matematiikkaan. Työjakson
jälkeen hän oli palannut opintojensa pariin ja ymmärtää nyt, että ikä ja järki karttuvat yhtä aikaa. Myös sijaisuudet opettajana paransivat yleistä opiskelumotivaatiota.
Hänestä on kehittynyt varsinainen ”matematiikkafani”. Haastattelun aikaan Leo pitää matematiikasta ja toivoo voivansa käyttää mahdollisimman paljon matematiikkaa tulevassa työssään.
7.2

Sini – ”Pitkä matikka vaatii todella paljon panostamista”
MOTTO: ”Lukion matikka vaatii todella paljon panostamista”, ”Lukion vuoksi
todella hyvä pohja matematiikkaan amk-opinnoissa”.

Kokemuksia yläkouluaikaan niveltyvältä lukioajalta
Sini oli pitänyt yläkoulussa matematiikasta ja tiesi jo silloin, että tulee valitsemaan
lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän. Siitä syystä hän oli osallistunut lukioon
valmentavalle matematiikan valinnaiskurssille. Opettaja oli innostanut häntä kurssille, jolla oli käsitelty ”erilaisia matematiikan perusasioita ja erityisesti polynomifunktioita”.
Sini aloitti lukion ja valitsi suunnitelmiensa mukaan matematiikan pitkän oppimäärän. Valinta oli itsestäänselvyys. Positiivisista lukiomuistoista kertoessaan
hän ottaa esille yläkoulussa suoritetun lukioon valmentavan kurssin. Sen merkitys
oli korostunut lukion alkuvaiheessa. Asiat olivat tuntuneet suhteellisen helpoilta,
sillä ne eivät olleet täysin uusia. Hän kertoi, että ”tiesin niistä jo entuudestaan, eikä
niitä tarvinnut opiskella”. Hänen mielestään ”oli helppo lähteä lisäilemään jo osatun vanhan tiedon päälle uutta tietoa”. Myöhemmin lukiossa myös derivaattaan
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liittyvät asiat olivat Sinille helppoja. Niitä hän ei ollut ennen lukio-opintoja opiskellut, mutta silti ne olivat ”jotenkin loogisia ja systemaattisia”. Derivaattakurssilla
tarvitaan paljon aikaisempaa tietoa, erityisesti polynomeihin liittyviä asioita. Siitä
syystä kurssi saattoi tuntua helpolta. Hänen käsityksensä mukaan lukion matematiikan oppimäärä on rakennettu oppisisällöistä siten, että uusi oppisisältö perustuu
aikaisemmin opittuun. Matematiikka on kumulatiivista. Kursseja oli Sinin kokemusten mukaan lukiossa paljon ja asiat vaikeutuivat – ”onneksi tavallisesti pikku
hiljaa”.
Opettaja oli Sinille ”oikeesti tärkeä”. Sini oli opiskellut suhteellisen suuressa
lukiossa ja oli voinut valita sellaisen matematiikan opettajan kursseja, joiden opetustyylin hän oli arvellut sopivan itselleen. Sini kokee, että ”hyvä opettajuus muodostuu opiskelijan ja opettajan yhteispelistä. Toiselle opiskelijalle sopii toisenlainen opetustyyli ja toiselle toisenlainen”. Sinin mukaan on hyvä, jos on mahdollista
kokeilla eri opettajien tyylejä ja valita se, joka tuntuu sopivalta. Opettajan pitää
pystyä vastaamaan opiskelijan kysymyksiin ”samalla kielellä”. Tällä hän ei viittaa
samaan puhuttuun kieleen, vaan siihen, että opiskelija ja opettaja ”todella ymmärtävät toisiaan”.
Muutamat lukion matematiikan kurssit Sini oli kokenut muita vaikeammiksi.
Joskus lukion toisen vuoden aikana ”matematiikan osaaminen oli saanut kolauksen”, ja todennäköislaskentaan liittyvä matematiikan kurssi oli alkanut tuntua Sinistä ”hankalalta”. ”Todennäköisyys ja tilastot. En oikein missään vaiheessa kurssia päässyt mukaan asiaan.” Sini tunnisti, että ”kurssilla tarvittiin ainoastaan peruslaskutoimituksia, mutta silti se oli vaikea kurssi”. Sini arveli ongelmien olleen
yhteydessä siihen, että todennäköisyyslaskennan tehtävät olivat olleet sanallisia ja
soveltavia, jollaisissa hän kokee olleensa ”muutenkin todella huono”. Sini tunnistaa
olevansa ”todella hyvä matematiikassa niin kauan kun ei tarvitse soveltaa liikaa ja
laskea sanallisia.” Todennäköisyyslaskenta ja tilastot -kurssin jälkeen matematiikka jatkui onneksi ”mukavammissa merkeissä ja derivointikurssi tuntui taas helpolta”. Pitkän oppimäärän kaksi viimeistä pakollista kurssia, jotka sisälsivät trigonometrisia yhtälöitä ja integraalilaskentaa, tuntuivat taas vaikeammilta.
Sini koki ”oppineensa lukion matematiikan oppisisällöistä parhaiten polynomifuntiot, derivaatan ja funtiot ja yhtälöt”. Ne kaikki ovat oppisisältöjä, jotka opiskelijat olivat määritelleet avainsisällöiksi ammattikorkeakoulujen liikenteen ja tekniikan alan näkökulmasta. Opiskelijoiden määrittämien oppimistavoitteiden mukaan opiskelijoiden tulisi osata yleistää tai soveltaa avainsisältöjä. Sinin oppimistavoitteet eivät olleet toteutuneet avainsisältöihin kuuluvan integraalilaskennan
osalta, mutta muut olivat.
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Lukion matematiikan pitkä oppimäärä oli vaatinut Sinin mukaan paljon panostamista, mutta se oli kannattanut. Hän tunnustaa, että matematiikan pitkä oppimäärä kokonaisuutena ei ollut helppoa ja ”vaati todella paljon panostamista”. Sinin kokemuksen mukaan joidenkin muiden oppiaineiden kursseja voi suorittaa lukiossa periaatteessa vain ”olemalla läsnä”. Matematiikan pitkässä oppimäärässä ”ei voi vain käydä kursseja läpi istumalla, vaan vaatii myös hieman työskentelyä kotona ja tunneilla.” Hän nosti koko lukioaikansa matematiikkaa koskevaksi
positiivisimmaksi kokemukseksi sen, että ”Jaksoin käydä matematiikan pitkän oppimäärän kaikki pakolliset kurssit.” Oli hänellä muutaman kurssin aikana ollut
mielessä oppimäärän vaihtaminen, mutta sinnikkyys voitti: ”Haastoin siis itseni ja
onnistuin.” Jälkeenpäin Sini on ollut todella tyytyväinen, että oli jatkanut matematiikan pitkässä oppimäärässä, sillä hänen kokemuksensa mukaan lyhyeen matematiikkaan siirtyminen olisi saattanut aiheuttaa ongelmia myöhemmin insinööriopinnoissa. Nyt hän oli opiskellut matematiikan pitkän oppimäärän loppuun ja kokemuksensa mukaan saanut ”todella hyvän pohjan niiden ansiosta amkiin”.
Sini kuvailee itseään lukiossa määrätietoisena mutta joskus malttamattomana
opiskelijana: ”Olin melko hyvä matematiikassa, jos jaksoin vain keskittyä ja opiskella, niin ymmärsin kyllä oikeastaan. Olin joskus todella lyhytjännitteinen ja heitin
hanskat tiskiin.” Jos ”keskittyminen oli herpaantunut, niin tulevien asioiden kanssa
oli tullut ongelmia ja se taas oli aiheuttanut, että loppukurssi tai aihealue meni
mönkään”. Onneksi Sini oli uskaltanut ottaa ongelmansa esille ja myös selvittänyt
ne – joskus tosin vasta jälkikäteen: ”Olin useasti tiedostanut tämän ja joutunut sitten ennen koetta tekemään todella paljon ylimääräistä työtä kotona kysellessäni
jälkikäteen opettajalta tai joltakin asian ymmärtäneeltä ystävältä.” Todennäköisesti tämä olikin pelastanut Sinin totaaliselta ”kärryltä putoamiselta”. Sini oli oppinut kommunikoimaan kavereiden ja opettajan kanssa matematiikasta ja matematiikalla. Tällainen työmuoto tukee myös ”ammattikorkeakouluopinnoissa korostuvaa projektityöskentelyä”.
Abivuoden negatiiviset kokemukset trigonometrisista yhtälöistä ja integraalilaskennasta saivat Sinin miettimään ylioppilaskirjoituksiin osallistumista uudelleen:
kirjoittaisiko hän matematiikkaa lainkaan ja jos kirjoittaisi, kirjoittaisiko pakollisena vai ylimääräisenä pitkän tai lyhyen oppimäärän? Sini päätti olla kirjoittamatta
lainkaan matematiikkaa. Hän tiedosti kyllä, että ”mahdollisesti se tulisi vaikuttamaan hänen tulevaisuudensuunnitelmiinsa”.
Sini oli jo lukiossa suunnitellut jatkavansa johonkin korkeakouluun. Hänellä
oli ollut mielessä yliopisto, mutta epäili diplomi-insinööritasoisen vastaavan linjan
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olevan liian haasteellinen. Matematiikan arvosanan puuttuminen ylioppilastodistuksesta asetti myös omat reunaehtonsa. Hän oli löytänyt ammattikorkeakoulusta
mieleisensä ja kiinnostavan koulutusohjelman, jota halusi lähteä kokeilemaan.
Kokemuksia ammattikorkeakouluajalta
Sini opiskelee tekniikkaa luottaen hyvään yläkoulusta saakka rakentuneeseen matematiikan perusosaamiseen. Hän odotti, että insinööriopinnot olisivat jossain määrin käytännönläheisempiä kuin lukion matematiikka. Se on vastannut ennakkoodotuksia, vaikka ”hieman on ollut ehkä tiiviimpää lähiopetusta, mitä kuvittelin.”
Sinille on päällimmäisenä jäänyt mieleen insinööriopintojen matematiikan
kursseista se, että ne ”ovat olleet tähän mennessä pääasiassa lukion matematiikan
kertausta”, mikä on joskus tuntunut todella tylsältä. Sen seurauksena on tapahtunut ”motivaation lopahtamista”. Toisaalta ”niiden läpi käyminen on ollut hyväksi”,
sillä hän ei muista ihan kaikkia oppisisältöjä lukioajalta.
Sinin mukaan toiset lukion matematiikan kursseista olivat olleet ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta hyödyllisempiä kuin toiset. Tällaisia olivat ”perusalgebran laskut ja geometria”. Sinin kokemuksen mukaan ”perusasioita on harjoiteltu ja sovellettu insinööriopinnoissa”. Perusalgebran laskut ovat Sinille helppoja, sillä hän vahvisti niiden osaamista jo lukioon valmentavalla kurssilla yläkoulussa, ja vielä lukiossakin niitä opiskeltiin melko paljon. Mitään lukion kursseista
hän ei mainitse erityisen merkityksettömäksi insinööriopintojen näkökulmasta ja
on erittäin tyytyväinen lukion matematiikan pitkän oppimäärän oppisisältöihin kokonaisuutena. Hänen mielestään oppisisältöjen perusasioita olisi hyvä harjoitella
enemmän kullakin kurssilla ennen siirtymistä kyseisen oppisisällön vaikeampiin ”ydinfysiikan” tehtäviin. Niissä sitten voisikin ”käyttää laskinta.”
Tällä hetkellä, insinööriopintojen kuluessa, Sini kokee olevansa samanlainen
matematiikan osaaja kuin lukiossa: ”Minun mielestäni en ole insinööriopintojen
aikana muuttunut matematiikan osaajana, en juuri ole oppinut uutta enkä ole onnistunut kitkemään itsestäni pois turhautumista, jos en ymmärrä heti asiaa vaan
meinaan edelleen heittää hanskat tiskiin ja luovuttaa.” Sini tunnistaa, että saisi oppia hieman pitkäjänteisemmäksi ja toivoisi, että voisi parantaa oppimistapojaan: ”Oppimistavoissa on siis hieman parannettavaa edelleen.”
Sini uskoo tarvitsevansa tulevassa insinöörin ammatissaan vähintäänkin perusmatematiikkaa ”riippumatta siitä mihin päin työllistyn”. Hän tunnistaa kuitenkin
matematiikan tärkeyden ”joka paikassa”.
116

Tiivistelmä
Sini oli suorittanut yläkoulussa valinnaisen lukioon valmentavan matematiikan
kurssin ja uskoo, että sillä oli suuri merkitys lukion aloittamisen yhteydessä olevien
kokemusten kanssa. Perusasioiden hyvä osaaminen helpotti yläkoulun ja lukion nivelvaiheessa, ja siirtyminen lukion matematiikkaan onnistui vaikeuksitta. Tavoitteellinen opiskelu on auttanut Siniä koulumuodosta toiseen: yläkoulusta lukioon ja
lukiosta ammattikorkeakouluun.
Sinin kokemuksen mukaan lukion matematiikka oli sujunut useimmiten ilman
suuria vaikeuksia lukuun ottamatta todennäköisyyslaskentaa, trigonometrisia yhtälöitä ja integraalilaskentaa. Hän oli pyrkinyt valitsemaan omaa oppimistyyliään
vastaavan matematiikan opettajan kursseja lukiossa. Hänen mielestään lukion matematiikan pitkä oppimäärä sellaisenaan muodostaa hyvän pohjan insinööriopintoihin. Hän ymmärtää lukion matematiikan kumulatiivisena oppiaineena. Hän kritisoi
lukion matematiikan vaikeusasteen muuttumista liian nopeasti: uuteen asiaan liittyy vain muutama helppo tehtävä, minkä jälkeen on huomattavasti vaikeampia tehtäviä.
Sini oli jo lukiossa oppinut selviytymään ongelmista ottamalla selvää opittavista asioista eikä ollut antanut ongelmien kasautua. Hän oli uskaltanut kääntyä
opettajien ja toisten opiskelijoiden puoleen ja selvittänyt ongelmat. Siinä oli ja on
Sinin oppimisen ja osaamisen salaisuus. Sini luottaa insinööriopinnoissaan perusmatematiikkaan ja laskimeen, joka piirtää ja ratkaisee yhtälöitä. Näiden samojen
elementtien – vahva matematiikan perusosaaminen ja teknologia – varaan Sini luottaa myös tulevaisuudessa insinööriuransa.
7.3

Ismo – ”Se satikuti, mitä sai kotona”
MOTTO: ”Se satikuti, mitä sai kotona sitten, kun tuli huono arvosana”, ”Tosi
perusteet tarvii vaan osata”, ”Sitten kun mä pääsin oikomaan sillä laskimella ”.

Kokemuksia yläkouluaikaan niveltyvältä lukioajalta
Ismo oli ollut jo yläkouluaikanaan hyvin eläväinen ja kiinnostunut koulun ulkopuolisista aktiviteeteista. Hän oli viettänyt huoletonta yläkoululaisen elämää ja koulu
oli sujunut ongelmitta ”siinä sivussa”. Ismo ei ollut oppinut yläkoulussa tekemään
varsinaisesti töitä koulun eteen: ”Se oli ollu tärkeempää jahtaa tyttöjä ja soittaa
skittaa.”
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Ismo aloitti lukion ja valitsi matematiikan pitkän oppimäärän. Muut vaihtoehdot eivät olleet siinä vaiheessa edes käyneet mielessä. Lukio-opiskelu alkoi yläkoulumaiseen tyyliin, eikä Ismo muuttanut opiskeluun liittyviä rutiineitaan, vaikka
opiskeltavat asiat muuttuivat nopeasti hyvin paljon vaikeammiksi. Ismo ei vielä
tuossa vaiheessa ymmärtänyt, että lukiossa matematiikan tehtäviä olisi pitänyt laskea myös kotona. Ismon huoleton usko tulevaisuuteen siivitti opintojen alkuaikoja.
Tuli ensimmäiset kokeet, ja arvosanat puhuivat puolestaan.
Opinnot eivät sujuneet toivotulla tavalla, eikä matematiikka luistanut enää kuten yläkoulussa. Ismon lukioaikana opintojen etenemistä seurattiin myös kotoa käsin: ”Se satikuti, mitä sai kotona sitten, kun tuli huono arvosana.” Ismon äänestä
kuuluu kuitenkin, ettei hän sano sitä ”pahalla muistellen”, vaan pikemminkin huumorilla ja kunnioittaen. Vanhemmat olisivat toivoneet Ismon jatkavan opintojaan
pitkän oppimäärän mukaisesti ja järjestivät tukiopetusta. Ismo ymmärtää – ainakin
nyt jälkikäteen – että lukioikäinen nuori ei oikeasti tunnista vielä omaa parastaan.
Ismo oli valmis ottamaan vastaan ”sukulaismiehen kädenojennuksen ja parantamaan tapansa”. Tukiopetusta ei jatkettu kovinkaan kauan: ehkä opettajan ja opiskelijan horisontit eivät kuitenkaan kohdanneet. Ismolla ei tuntunut olevan riittävästi
sisäistä motivaatiota opiskella, ja hän päätti siirtyä lyhyeen matematiikkaan toisen
vuoden syksyllä. Myös Ismon vanhemmat hyväksyivät ratkaisun. Elämä palasi raiteilleen, ja Ismo voi taas rauhassa ja ”hyvällä omalla tunnolla” harrastaa kaikkea,
minkä koki itselleen tärkeäksi.
Ismo etsii syitä matematiikan opiskelussa ilmenneille ongelmille. Hän ymmärtää nyt jälkikäteen, että lukiossa matematiikan ryhmäkoolla oli ollut merkitystä
opintojen alkuun lähtemiselle: ”Tottakai ku oli isot ryhmät niin opettajanki pitää
löytää jonkilainen semmonen niinkö keskiarvo, että mihin tahtiin opetuksessa mennään”. Hän ymmärtää myös, että on olemassa eri tasolla olevia matematiikan oppijoita. Opettajan on mahdotonta eriyttää opetustaan siten, että kaikki opiskelijat
ehtisivät oppia. Ismo tunnustaa olevansa yksi niistä, joiden tähden opettaja olisi
joutunut hidastamaan opetustahtiaan ja koki olleensa se, joka ”periaatteessa laahas”. Hän nostaa tässä yhteydessä esiin vanhempien lisäksi toiset auktoriteetit eli
opettajat ja ymmärtää heidän ongelmansa ”löytää opetuksen taso”.
Lukiossa ja matematiikan pitkässä oppimäärässä opiskelun tahti oli ihan toista
kuin se oli ollut yläkoulussa. Ismo ymmärtää nyt jälkikäteen sen johtuneen suuresta
oppisisältöjen määrästä. Hän uskoo kuitenkin, että jos ”oikeesti vaan olis ruvennu
opiskelemaan”, niin hän olisi ”oikeesti pysyny kärryllä”. Ismo käyttää oppimiseen
useasti yhdistettyä metaforaa ”pysyä kärryllä” ja tällä tavalla viittaa siihen, että
olisi itse voinut tehdä asialle jotain. Ismo kokee matematiikan joukoksi ennalta
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määrättyjä oppisisältöjä, joiden mukaan opetuksen on edettävä: ”kärry” eli opetus
etenee riippumatta opiskelijasta, ja silloin ”pudotaan” etenevästä opetuksesta, ellei
osata.
Siirryttyään opiskelemaan matematiikan lyhyen oppimäärän mukaisesti Ismo
tunnisti suuren tasoeron lyhyen ja pitkän oppimäärän välillä. Matematiikan lyhyessä oppimäärässä Ismo ei tarvinnut tukitoimia, ja aikaa jäi vielä harrastuksillekin.
Ismo pääsi pienemmällä työmäärällä ”melko vaivattomasti sillee keskitasoon osasin ihan riittävästi.” Loppuaika lukiossa kului taas tavalliseen tahtiin harrastaen,
viihtyen ja ilman stressiä. Matematiikka sujui ilman suurempia ponnisteluja. Ismo
kirjoitti matematiikan lyhyen oppimäärän ylioppilaskirjoituksissa ja valmistui ylioppilaaksi normaalisti kolmannen vuoden keväällä. Hän ei ollut kokenut aikoinaan
ylioppilaskirjoituksia mielekkäinä. Teknologiaa hyödyntämällä niihinkin olisi
mahdollista saada parannusta: ”Silloin ylioppilaskirjoitukset tulee järkevöitymään.”
Ismon kokemuksen mukaan lukion matematiikka perustuu pieneen määrään
osattavia asioita: ”Perusasiat pitää osata tosi hyvin ja loput voi johtaa.” Ismo kokee, että ”paremmasta laskimesta” olisi ollut hyötyä jo lukiossa. Hän harmittelee,
ettei voinut omana lukioaikanaan vielä käyttää symbolista laskinta. Ismo arvelee,
että se ”kaato sen homman kun ei voinu oikoa laskimella”.
Tämän hetken lukion matematiikkaa Ismo kuvailee sanalla ”vanhentunut”,
sillä matematiikan oppisisältöjä opetellaan muistamaan, ja sitten ne unohdetaan
kuin kertakäyttötuote: ” Sen jälkeen, kun sä oot saanu ne läpi, niin ne heitetään
pois. Se on sen tähen vanhanaikaista.”
Ismo suoritti lukion päätteeksi matematiikan lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeen ”ihan hyvällä arvosanalla”, vaikka ei arvosanaa ihan tarkkaan muistanutkaan.
Hänen mielestään muutenkaan opiskelussa ei ole tärkeintä arvosanat, vaan se, mitä
on oppinut ja osaa kurssin jälkeen: ”Ei sitä arvosanaa kukaan jälkikäteen kysy.”
Kokemuksia ammattikorkeakouluajalta
Ismo uskoi jo lukioaikana jatkavansa lukion jälkeen ammattikorkeakoulussa tekniikan opintoja. Hän suoritti armeijan, oli vuoden töissä ja pääsi sen jälkeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Valinta oli osaltaan seurausta ”suvun painostuksesta”, mutta osaltaan se johtui siitä, ettei Ismo halunnut opiskelemaan yliopistoon. Hän uskoi yliopisto-opintojen olevan liian teoreettisia ja perustuvan liikaa
muistamiseen. Hän epäili, ettei motivaatio riittäisi opintojen loppuun saattamiseen.
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on jossain määrin vastannut ennakko-odotuksia, vaikka heti alkuun tuli paha takaisku: ”No ihan alkuun tuli kuin isku päin
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kasvoja, kun sain algebran ja trigonometrian kurssilla hylätyn ja sit mä uusin sen.”
Ismolla saattoi olla epärealistinen kuva siitä, mitä osasi. Hän itse arvelee, että kaksi
vuotta lukion lopettamisen jälkeen oli liian pitkä aika ”muistaa asiat”. Takaisku ei
kuitenkaan nujertanut Ismoa, vaan ensimmäisen matematiikan tentin uusintasuoritus tuotti tyydyttävän tuloksen: ”Sain kolmosen. Sitte piti alottaa ihan alusta käytännössä.” Ismo ymmärsi, että hänen oli ”ryhdyttävä opiskelemaan”. Tilanne korjaantui, ja sen jälkeen matematiikka ja muutkin opinnot ovat sujuneet. Ammattikorkeakouluopinnoissa Ismon ”ei tarvitse muistaa niin paljon”, sillä hän käyttää
symbolista laskinta. Ismo on erityisen tyytyväinen laskimen tuomaan apuun. Hän
palaa aiheeseen useaan otteeseen: ”Sun ei tartte enää osata perusasioiden pyörittelyjä ja kaikkia algebran juttuja.”
Matematiikan oppimisessa tarvitaan perusasioiden osaamista ja hyvää laskinta.
Jos Ismolla olisi ollut tämänhetkiset resurssit eli symbolinen laskin ja se ymmärrys,
joka hänellä on tällä hetkellä, olisi opiskelu todennäköisesti sujunut paremmin. Nyt
jälkikäteen arvioituna, Ismo olisi omasta mielestään voinut oppia lukiossa matematiikkaa – jopa pitkän oppimäärään mukaisesti. Tällä hetkellä hän ymmärtää, että
matematiikkaa oppii harjoittelemalla.
Ismo oppii asiat kirjoittamalla ja pohtimalla: ”Mä opin sillai, että mä kirjotan.
Kun olet itse fundeerannut, niin se on mahdollista oppiakin. Mä kirjotan ne hommat
koetta varten lapulle, joka saa olla kokeessa mukana. Mutta en mä enää sitte niin
tarvi niitä lappuja, mut ne on kuitenki. Tottakai mulla on se lappu siellä mukana.
En meinaa selvää saada, kun oon sen kirjottanu.” Eihän oikeassa elämässäkään
tarvitse kaikkea muistaa: ”Mun mielestä se on järkevää et jos sä työkses pyörittelet
laskuja ja sä lasket vaikka jotain kantavuuksia niin tottakai sulla on kaikki materiaalit, mistä sä sen lasket.” Ismo oppii mielestään sellaiset asiat, jotka tuntuvat riittävän kiinnostavilta sekä oikeassa elämässä hyödynnettäviltä. Hän ei koe varsinaisesti muuttuneensa oppijana yläkouluajan jälkeen, mutta kasvua on tapahtunut.
Ismo uskoo, että ihminen osaa sitä, mitä tarvitsee ja mitä käyttää: ”Se on sitte ne
ketkä tarvii sitä, ne käyttää ja sama se on muualla maailmassa. Fakta on se, että
ku ihminen ei enää yhtälöpareja tarvi. Ne, jotka niitä pyörittelee työkseen, niin ne
pyörittää ja osaa.”
Ismo kuvailee itseään insinööriopintojen loppuvaiheessa ”laiskaksi opiskelijaksi edelleen”. Hän on löytänyt ”käytännönläheisyyden kautta” itselleen sopivan
johtolangan. Hän tunnistaa nykyään osaavansa paremmin matematiikkaa eikä vähättele siinä yhteydessä laskimesta koituvaa hyötyä. Kun laskin ”oikoo” eli suorittaa näitä proseduureja hänen puolestaan, matematiikka on alkanut sujua: ”Mua ei
henkilökohtaiseti kiinnosta se kaava ja teoria vaan se, mitä mä oikeasti tarvin.”
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Ismo arvioi, että lukion matematiikasta on paljon hyötyä insinööriopintojen näkökulmasta. ”Jos vaan tietäisit, että mihin sitä matikkaa tarvitaan, että jaksaisit
sinnitellä.” Ismo kiittelee matematiikan lyhyen oppimäärän oppisisältöjä sen suhteen, että nekin vastaavat lukion tavoitteita ammattikorkeakoulun näkökulmasta.
Hänen kokemuksensa mukaan matematiikan lyhyessä oppimäärässä on tärkeät tiedot tiivistetty hyvin insinööriopintoja vastaamaan. Ismon käsitys matematiikan lyhyen oppimäärän oppisisällöistä saattaa jossain määrin olla vääristynyt siitä syystä,
että hän opiskeli aluksi pitkän oppimäärän mukaisesti. Se, että Ismo ei ollut suorittanut loppuun lukion pitkää oppimäärää, aiheutti insinööriopinnoissa jonkin verran
ongelmia: integraalilaskennan osaaminen ennen ammattikorkeakouluopintojen
aloittamista olisi ollut hänen mukaansa tärkeää.
Insinööriopintojen näkökulmasta koko lukion matematiikka kaipaisi laajempaa
rakenneuudistusta. Oppimääriä ei tulisi alussa jakaa erilleen vaan vasta myöhemmin: ”Vois ottaa ihan kautta linjan, että opetetaan ensimmäiset peruskurssit samassa ja silloin sä näät mihin ne erot tulee; pärjäätkö sä vai etkö sä pärjää. Peruskurssit pitäis olla sellaisia, että kaikilla olis käry perusasioista. Opiskelija voi
ite verrata itteään kavereihin.” Hän nostaa esiin opiskelijan omaa vastuuta. Opiskelija voisi verrata omaa osaamistaan muiden osaamiseen ja tehdä päätöksen siitä,
millä tasolla jatkaa opintojaan. ”Myöhemminkin sä voit hyppiä lyhyen ja pitkän välillä ja molemmista vois ottaa kursseja. Opetuksen määrää ei voi laskea ja sanoa,
et nyt tämä riittää kaikille, sillä jotkut tarvitsevat enemmän. Varmuudella ei voi
tietää mihin kukin jatkaa. Sen jälkeen kun selviää, mitä tekee lukion jälkeen, pitäis
olla mahdollisuus valita lisää kursseja.” Ismo olisi kuitenkin valmis lisäämään
myös opettajan auktoriteettia. Opettajalle annettaisiin enemmän valtaa ehdottaa
opiskelijalle jatkossa paremmin sopivaa oppimäärän laajuutta: ”Tämä ei tietenkään
ole sitä että lannistetaan oppilaita. Sitte ope voi sanoa, että tää lyhyt matikka olis
sulle parempi.” Ismo ottaa esiin vanhempien auktoriteetin opiskelijan valintoihin: ”
Ja tottakai siellä on sitte näitä kukkahattuäitejä, jotka sanoo, että minun lapselle ei
lyhyttä matikkaa opeteta. Muttako niille vaan pitää asia ilmaista.”
Toiset matematiikan oppisisällöistä ovat muita tärkeämpiä tekniikan opintojen
näkökulmasta, ja niitä tulisi opiskella perusteellisesti. Hyvän perusosaamisen jälkeen matematiikkaa voi laskea teknologiaa hyödyntämällä: ”Geometriaa tarvii paljon. Perusfunktiot ja yhtälöt, prosenttilaskuja – – sä osaat funktioitten ja yhtälöitten
perusasiat ja sen jälkeen sä osaat sitte pyörittää sillä laskimella auki.” Näitä oppisisältöjä voidaan kutsua avainsisällöiksi. Ismon mielestä lisäksi talousmatematiikka ja integraalilaskenta ovat tärkeitä. Toiset oppisisällöt Ismo kokee vähemmän
tärkeiksi insinööriopintojen näkökulmasta: ”Esimerkiksi, jos mietin näitä tota-tota
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niin lukujonoja. Okei mä muistan ne oli ainoat asiat, joissa pärjäsin lukiossa, mutta
en moo tarvinnut niitä yhtään missään. Ja sitte ehkä tätä analyyttistä geometriaa
ei ainakaan minun puolella oo tarvinnu lainkaan. Se on semmonen mun mielestä
aika turha.”
Ismo ymmärtää, että tulevassa insinöörin työssään hänen matemaattisen osaamisensa tarve on suhteellisen kapea-alaista ja teknologia-avusteista. Todennäköisesti hän tulee tarvitsemaan matematiikan perusosaamista, sillä sovelluksille on
omat ohjelmansa: ” Tuun tarvitsemaan (tulevassa ammatissa) korkeintaa trigonomeriaa ja algebraa ja niillä mä pystyn pyörittämään kaikkea, mitä mä tarvin.
Näillä näkymin mä todennäköisesti tuun joko teollisuuteen esimieheks tai johonkin
tämmöseen tuotantoon. Ei siellä paljon oo laskua. Jos on laskuja, niin on valmiita
laskuohjelmia. Tarviin perusasioita algebraa ja trigonometriaa. Kyllä.”
Ismo kokee työn tuoman kokemuksen olevan tärkeämpi meriitti seuraavia työtehtäviä haettaessa kuin siihen saakka suoritetut opinnot. ”Nyt ku mä pääsin
AMK:hon niin ei kukaan enää kysy mitä mä sain lukiosta. Ja periaatteessa jo nytki
ku mä oon töissä niin suhteellisen pitkä aika vuoromestarina on isompi meriitti kun
se mun amk-todistus.”
Tiivistelmä
Ismo oli jo yläkouluaikanaan ollut kiinnostunut kaikesta muusta enemmän kuin
koulusta. Hän valitsi lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän.
Ismo tunnusti olleensa laiska opiskelija, eikä hänellä ollut riittävästi motivaatiota opetella muistamiseen perustuvia pikkuasioita. Ismo koki lukiossa, että matematiikan pitkä oppimäärä oli liian vaikeaa. Vanhempien tukiopetusjärjestelyt eivät
tuottaneet toivottua tulosta, ja Ismo päätti siirtyä matematiikan lyhyeen oppimäärään toisen vuoden alussa. Vanhemmat arvostivat myös tätä päätöstä. Elämä palasi
raiteilleen ja Ismo harrastustensa pariin. Ismo suoritti lukion päätteeksi ylioppilaskirjoituksissa matematiikan lyhyen oppimäärän.
Lukion jälkeen Ismo jatkoi tekniikan opintoja osaltaan perheen odotusten mukaisesti ja osaltaan siksi, ettei uskonut jaksavansa opiskella yliopistossa teoreettisia
opintoja. Ammattikorkeakoulussa hän pystyy symbolisen laskimen avulla ratkaisemaan vaikeitakin tehtäviä. Ismo uskoo, että suoriutuisi nyt jopa lukion matematiikan pitkän oppimäärän opinnoista. Ismon kokemuksen mukaan ammattikorkeakoulussa matematiikan tehtävät sijoittuvat siihen kokemusmaailmaan, johon hän
opinnoissaan tähtää: insinöörin työhön. Hän luottaa tulevaisuudessa itseensä ja matematiikan osaamiseen – insinöörinä.
122

7.4

Ella – ”Sitte lukioaikana löysin semmosen ilon”
MOTTO: ”Mitä kaavaa mun pitäis käyttää”, ”Sitte lukioaikana mä jotenki löysin semmosen ilon siihen matikkaan.”

Kokemuksia yläkouluaikaan niveltyvältä lukioajalta
Ella ei ollut yläkoulussa hyvä matematiikassa, eikä matematiikka ollut hänen ”lempiaineensa”. Siitä syystä Ella oli valinnut lukiossa matematiikan lyhyen oppimäärän.
Aluksi lukiossa matematiikka oli tuntunut suhteellisen vaikealta, mutta Ella oli
pyrkinyt tekemään tunnollisesti kotitehtäviä. Viimein, lukion viimeisellä luokalla,
ahkeruus oli palkittu ja hän oli löytänyt ”ilon” matematiikkaa kohtaan. Siitä huolimatta, että ”osaaminen ei ollutkaan ihan huippua”. Tämän lukioon liittyvän kokemuksen Ella ottaa vahvana muistona ensimmäisenä esille. Se osoittaa, että Ella on
todellakin kokenut lukioaikana saavuttaneensa jotain merkittävää. Se on merkki
siitä, että Ella oli tehnyt töitä edistymisensä eteen. Lause ”löysin semmosen jonkinlaisen Ilon” osoittaa tunnelatausta, tapaa tuoda esille kokemuksen merkitys.
Ella yhdistää lukiokokemuksiin myös matematiikan oppisisällöt, joihin liittyy
sekä hyviä että huonoja muistoja. Perusasioihin eli yhtälön ratkaisemiseen ja geometriaan liittyi mukavia muistoja, toisin kuin todennäköisyyslaskentaan ja tilastoihin. Ne olivat hänen kokemuksensa mukaan ”ihan hirveetä kauraa”. Ella pohtii
syitä sille, että vihdoin abivuonna innostus matematiikkaa kohtaan oli herännyt.
Matematiikkaa oli ”kasautunut” tavallista enemmän muutaman jakson ajalle. Näin
oli tapahtunut siitä syystä, että hänen lukiossaan oli siirrytty 5-jaksojärjestelmään. ”Innostus” oli herännyt. Pitemmät oppitunnit olivat joskus tuntuneet raskailta, mutta silloin oli mahdollista keskittyä paremmin matematiikan oppimiseen: ”Vaikka ne tunnit tuntuki tosi raskailta. Tuntu, ettei nää tunnit ikinä lopu
mutta lopulta se oli iha hyvä juttu kun tunnit kesti vähän pitempään ja kerkes paremmin keskittyä.” Onnistumisen tunne lisäsi motivaatiota harjoitella yhä enemmän
matematiikkaa. Lisäksi se, että Ella oli päättänyt ”kirjottaa ylimääräsenä matematiikan”, oli lisännyt motivaatiota opiskella vieläkin ahkerammin matematiikkaa
abivuonna. Ella esittää oppimiseen liittyvän positiivisen muutoksen termillä ”innostu”, johon sisältyy vahvasti tunnetta. Ilmaisu ”hei mä osaan” avaa Ellan äänen
kertomuksessa.
Jotkut lukion matematiikan oppisisällöistä Ella oli oppinut paremmin kuin toiset. Ainoastaan yksi kurssi oli jäänyt mieleen lähes traumaattisena kokemuksena.
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Hän ottaa useampaan kertaan esille ”todennäköisyyslaskennan ja tilastomatikan”.
Syyksi negatiivisille kokemuksille hän epäilee opettajan opetustyylin: ”Oli täysin
uus opettaja ja jotenki niin kun oli tosi vaikee sitten niin kun opiskelijan suhtautua
siihen opetukseen.”
Ella kokee tärkeänä opettajan opetustyylin. Hän oli tunnistanut lukioaikana oppivansa parhaiten, jos opettaja oli alustanut ja kertonut uudesta asiasta esittämällä ”idean ja paljon erilaisia esimerkkejä”. Hän korostaa myös opiskelijan ja
opettajan välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Hänen mielestään oppimisessa on
oleellista opettajan esimerkit sekä opettajan ohjeiden kuunteleminen ja ymmärtäminen. Ella näyttää hyväksyvän lähtökohdiltaan opettajan melko behavioristisen
opetustyylin ”opettaja ensin kertoo ja sitten täydentää esimerkeillä”. Hän kuitenkin korostaa opiskelijan omaa mahdollisuutta osallistua omaan oppimisprosessiinsa, ja hän itse tarvitseekin paljon aikaa harjoitella asioita. Ellan mielestä opettaja, joka käyttää ainoastaan kirjan esimerkkejä, ei saa opiskelijoita vakuuttuneiksi
ja innostumaan opiskelusta. Opettajan empaattisuus ja kyky kannustaa opiskelijoita
on yhteydessä siihen, kuinka paljon opiskelijat jaksavat itse tehdä töitä ja oppia
matematiikkaa: ”Ja ehkä myös toisessa kurssissa sitte oli vähä huono opettaja ja
se yksinään puhu ja käytti koko ajan kirjan esimerkkejä ja siitä ei sitte saanu mitään
irti.”
Abivuonna Ella oli kokenut positiivisen muutoksen osaamisessaan, mikä saattaa olla yhteydessä useaan eri tekijään. Suurimmaksi tekijäksi Ella nostaa ”kannustavan” ja ”opiskelijoiden osaamiseen uskovan” opettajan. Omasta mielestään Ella
oppi parhaiten itse kirjoittamalla ja mahdollisuuksien mukaan myös piirtämällä.
Teknologiset apuvälineet eivät olleet hänen mielestään tärkeitä oppimisessa. Hän
kuvailee itseään matematiikan oppijana ja osaajana lukion päätyttyä seuraavasti: ”Noo, toisinaan oppijana oon välillä silleen päättäväinen, että jos joku ei
onnistu niin vaan yrittää ja yrittää että kyllä se lopulta onnistuu. Sitte taas välillä
tuntuu ei oo niitä työkaluja tehtävään niin sitte se on niin että kirja kiinni – ei onnistu ja kirja kiinni.” Lukion matematiikasta hän uskoo seuraavaa: ”Ehkä matematiikan peruskursseilta saa niitä työvälineitä. Se olis niinku työkalupakki, josta sais
niitä työvälineitä.” Hänen mielestään matematiikassa tarvitaan perustietoja, joiden
avulla on mahdollista ratkaista matemaattisia ongelmia. Ellan mielestä matematiikkaan liittyvä tieto on yhtäältä proseduraalista ja sisältää tilanteisiin sopivia kaavoja.
Toisaalta se on konseptuaalista eli tarvitaan kokonaisuuksien ymmärtämistä. Lukion matematiikassa rakentuu yhtenäinen kokonaisuus kumulatiivisesti: ”Tuli uutta
asiaa ja sen pystyi johonkin vanhaan yhdistämään ja sitten se on helpompaa oppia
ja omaksua.”
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Ella summaa lukion matematiikkaan liittyviä kokemuksiaan vertaamalla lyhyttä matematiikkaa ”yleissivistykseen”, jota tarvitaan kaikilla elämän aloilla. Hänen mielestään se ei ollut kuitenkaan riittävän hyvä perusta tekniikkaan suuntautuville opinnoille.
Kokemuksia ammattikorkeakouluajalta
Jo lukioaikana Ella piti tekniikan opintoja eräänä mahdollisuutena. Hänen ennakko-odotustensa mukaisesti insinööriopinnot ovat olleet ”käytännönläheisiä”.
Kertomuksesta kuuluu kuitenkin pieni epäröinti: ”Kyllä mää sanoisin, että ne on
vastannu. On vastannut sitä.” Syy epäröintiin ratkeaa myöhemmin haastattelun kuluessa.
Ella otti esille sen, että he olivat kaveripiirissä jonkin verran pohtineet valmiuksia, joita eri matematiikan oppimäärät luovat insinööriopintoihin. Ainakin matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelleet olivat kokeneet samankaltaisia vahvuuksia ja
haasteita kuin Ella: ”En mä omasta mielestäni oo yhtään sen kummempi ku muutkaan, jotka on lukenu siis lyhyen matikan. Osaan vähä niin tai ainaki tuntuu, että
osataan saman verran. Mut kyllä mun mielestä työmäärä on lähes sama ainakin
niillä, jotka on opiskellu lyhyen.”
Ellan kokemuksen mukaan ammattikorkeakoulussakin matematiikka oli ollut
suhteellisen konservatiivista työtavoiltaan. Tehtäviä ei ollut palautettu netin
kautta: ”Täällä ammattikorkeakoulussa muissa aineissa paitsi matematiikassa on
palautettu netissä tehtäviä.” Se ei tuntunut olevan kuitenkaan Ellalle mikään ongelma, sillä hänen mielestään matematiikka luistaa parhaiten ”kynällä ja paperilla
kirjoittaen, piirtäen ja laskien”.
Insinööriopintojen matematiikan kursseista Ellalle on päällimmäisenä jäänyt
mieleen negatiivisia kokemuksia. Molemmilla varsinaisilla matematiikan kursseilla, joille hän oli osallistunut, hän oli omasta mielestään totaalisesti epäonnistunut. Se oli ollut hänelle ”aikamoinen sokki ja ehkä vähä pettymys”. Nyt avautui
myös se, miksi hän alussa epäröi vastata kysymykseen siitä, miten amk-opinnot
olivat vastanneet ennakko-odotuksia. Insinööriopintoihin liittyneet odotukset olivat
toteutuneet muilta osin paitsi siinä, että matematiikka oli osoittautunut vaikeaksi
– ”koko matematiikka tuntui taas vaikealta”.
Ella pohtii syitä ammattikorkeakoulumatematiikassa epäonnistumiseen ja
epäilee syyn olevan muussa kuin puhtaasti matematiikassa. Hän ei osaa riittävästi
tekniikkaa, jotta voisi ymmärtää asiakokonaisuuksia ja niihin liittyvää matematiik125

kaa. Siitä syystä oikean matemaattisen työvälineen valitseminen ja käyttö ei onnistu: ”Se tuntukin yhtäkkiä vaikeelta. Oon sitäkin miettinyt, että oon kirjoittanu
ylioppilaaksi vähän aikaa sitten ja asioitten pitäis olla niinku tuoreessa muistissa.
Että ei pitäis niinku tuottaa vaikeuksia. Mut ehkä sitte on, kun on ollu niitä tekniikan sovelluksia ja niitä on vähä vaikee hahmottaa välillä. Ehkä en ymmärrä kokonaisuutta, ja sitte matematiikkaa ei osaa. On ollu vaikeaa hahmottaa ku on sanallinen tehtävä, että mistä alkaa ratkasta ja mitä kaavaa mun pitäis käyttää ja mistä
mä lähen liikkeelle.” Tehtävässä alkuun pääseminen on Ellan mielestä vaikeaa.
Ammattikorkeakoulumatematiikkaan liittyviä positiivisia kokemuksia on Ellan huomattavasti vaikeampi palauttaa mieleen. Hän tarkistaakin, että haastattelija
tarkoittaa varmasti matematiikan yhteyteen liittyviä positiivisia kokemuksia: ”Matikan opiskelussa? No tietysti ehkä se, että ne asiat on koko ajan tätä samaa, mitä
on opiskellu monta vuotta.” Ella ei koe saaneensa ”oikeenlaisia työvälineitä tekniikan opintoja varten”, sillä hän tunnistaa tietävänsä ”asioita kunhan tietäis, mitä
tietoa milloinkin pitäis käyttää”.
Ella arvioi lukion matematiikkaa ja sen opiskelua insinööriopintojen näkökulmasta ja tunnistaa matematiikan perusasiat kaikkein hyödyllisimmiksi oppisisällöiksi. Hän kokee tarvinneensa ”lausekkeiden sievennystä ja yhtälöitä sekä potenssisääntöjä” ja muistaa ulkoa opeteltavista asioista binomeihin liittyvät muistisäännöt, jotka matematiikan lyhyessä oppimäärässä olivat kuitenkin jääneet melko pinnallisesti opituiksi: ”Lyhyessä matikassa ei käyty niitä muistisääntöjä. Niihin on ne
kaavat. Ne tuli mulle ihan uutena, että kyllä niitä jotenki käytiin, mutta niitä ei
yhistetty mihinkään ja niitä ei tarvinnu osata ja ne oli joku lisätieto tunnilla. Olis
niistä ollu joskus hyötyä.”
Ella koki oppineensa lukiossa ”perusalgebraa ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa” suhteellisen hyvin, kuten myös derivaattaan liittyvät helpohkot tehtävät. Nämä viittaavat lähinnä proseduraalisiin matematiikan alueisiin. Integraalilaskentaa hän ei osannut lukion jälkeen, sillä sitä ei opiskella matematiikan lyhyessä oppimäärässä. Vektorit Ella olisi halunnut osata paremmin jo ennen insinööriopintoja, sillä erityisesti fysiikassa niitä olisi tarvittu. Ella katuu, ettei ollut valinnut matematiikan lyhyen oppimäärän syventävää, vektoreita sisältävää kurssia lukion kurssiohjelmaansa. Toisaalta, jos hän olisi suorittanut matematiikan pitkän oppimäärän lukiossa, hänellä olisi ollut ainakin jotain tietoa vektoreista: ”Vektorikäsite ja skalaaritulot. Niitä olen katunut, kun ne ovat olleet mulle ihan outoja. Niitä
olis tarvinnu fysiikassa.” Tämän johdosta Ellalla onkin ehdotus opetussuunnitelmaan: ”Vaihdetaan matematiikan lyhyen oppimäärän todennäköisyyslaskennan
kurssi vektorilaskentaan.” Ella tunsi ”lähestulkoon inhoa todennäköisyyslaskentaa
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ja tilastomatikkaa” kohtaan, sillä hän ei ollut niitä oppinut. Tosin hän ei ainakaan
toistaiseksi ole tarvinnutkaan niitä insinööriopinnoissa. Geometriasta Pythagoraan
lause oli Ellan mielestä tärkeä, ja hän osasi omasta mielestään sitä käyttääkin. Sinija kosinilauseita Ella ei ainakaan muistanut opiskelleensa lukiossa.
Oppimistavoitteet näyttivät toteutuneen perusalgebran ja -geometrian kohdalla.
Helpot polynomifunktiot hän osasi derivoida omasta mielestään jopa hyvin. Mikäli
funktiota ei ollut annettu, oli tehtävä jo lähes mahdoton. Integraalilaskennan puuttumisen lyhyestä matematiikasta Ella oli kokenut negatiivisena oppisisältöihin liittyvänä seikkana.
Tällä hetkellä Ellalla on melko negatiivinen mielikuva siitä, millainen matematiikan osaaja hän on: ”Kyllä nyt tämä ett kun on vähän semmonen huono kuva.”
Tuo mielikuva on muodostunut ammattikorkeakoulussa saaduista matematiikan arvosanoista. Tätä arvioidessaan Ella ei tosin ottanut huomioon sitä, että ammattikorkeakoulussa ovat samassa ryhmässä kaikki opiskelijat siitä riippumatta, minkä oppimäärän he olivat suorittaneet lukiossa: ”Niin no numeroista ja semmonen ku ei
osaa. Meillä oli tämmönen ihan perustekninen matematiikkakurssi niin se opetus
oli semmosta ettei kovin opiskelijaystävällistä, että kun kopioitiin. Niin mä en
päässy sitte siinä niinkun sisälle.” Ella tunnistaa, että hänen on vaikea omaksua
asioita luento-opetuksessa. Hän tarvitsisi aikaa asioiden ”sulatteluun”: ”Ehkä ite
oon myös semmonen oppija, että tarviin aikaa siihen että oppii asiat.”
Nyt insinööriopintojen aikana Ella on katunut sitä, ettei edes kokeillut opiskella
pitkän oppimäärän mukaisesti lukiossa. Silloin hänellä olisi saattanut olla paremmat mahdollisuudet selvitä ammattikorkeakouluopinnoista. Hän uskoo, että suurempi määrä matematiikan kursseja olisi antanut paremmat valmiudet matematiikkaan insinööriopintojen näkökulmasta: ”Niin, matematiikan pitkän oppimäärän
kursseja on 10 ja silloin matematiikan parissa viettää enemmän aikaakin.”
Matematiikan merkitystä tulevan ammattinsa näkökulmasta Ella pohtii varovaisesti. Todennäköisimmin matematiikka on integroitunut koneisiin digitaalisessa
muodossa: ”Matikka tulee varmaan olemaan sellaista, että jos sitä tarvii niin se on
koneissa varmaan digitaalisessa muodossa.”
Tiivistelmä
Yläkouluaikana Ella ei kokenut osaavansa riittävän hyvin matematiikkaa, joka ei
myöskään ollut hänen lempiaineensa. Hän valitsi lukiossa matematiikan lyhyen oppimäärän.
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Aluksi Ellalla oli vaikeuksia matematiikassa. Tunnollisena opiskelijana hän
yritti tehdä kotitehtäviä mahdollisimman hyvin. Abivuonna yllättäen matematiikan
opinnot alkoivatkin sujua. Hän oli mielestään oppinut matematiikan lyhyen oppimäärän perusproseduurit, mutta niiden yhdistäminen sanallisiin tehtäviin tuotti vaikeuksia. Ongelmat korostuivat todennäköisyyslaskentaa ja tilastoja käsittelevällä
kurssilla. Abivuonna Ellalla oli taas kannustava ja motivoiva matematiikan opettaja.
Ella suoritti vain lyhyen matematiikan pakolliset kurssit, mutta siitä huolimatta ylioppilaskirjoituksissa ylimääräisestä matematiikan lyhyen oppimäärän kokeesta
saatu arvosana vastasi hänen odotuksiaan.
Lukion jälkeen Ella pääsi täydennyshaussa opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Toistaiseksi hänen ammattikorkeakoulun matematiikkaan liittyvät kokemuksensa ovat lähinnä negatiivisia. Luennoiva opetus ei tunnu sopivalta. Nyt ammattikorkeakoulussa hän katuu, ettei lukiossa edes yrittänyt selviytyä matematiikan pitkästä oppimäärästä. Lyhyt oppimäärä ei riitä insinööriopintojen pohjakoulutukseksi. Hän uskoo, että suurin syy ammattikorkeakouluopinnoissa ilmenneille
ongelmille on hänen lukiossa suorittamansa matematiikan lyhyt oppimäärä. Ella ei
koe matematiikkaa erityisen tärkeäksi tulevaisuutensa kannalta, sillä hän uskoo sen
olevan todennäköisimmin valmiiksi tietokoneisiin ohjelmoituna.
7.5

Matemaattisten elämäkertojen vertailua

Matemaattiset elämäkerrat erosivat toisistaan rikkaiden kokemusten kirjona, ja jokaisesta erottui yksilöllinen tarina. Haastattelun aikaan opiskelijoilla oli erilaisia
käsityksiä siitä, miten he suoriutuivat insinööriopinnoistaan. Myös yhteisiä piirteitä
tarinoista löytyi. Näyttää siltä, että opiskelijat olivat valinneet lukiossa oppimäärän
sen mukaan, millaisia asenteita heille oli muodostunut matematiikkaa kohtaan yläkoulussa. Ne opiskelijat, joilla oli ollut hyviä kokemuksia matematiikkaan liittyen
ja muodostunut positiivisia asenteita matematiikkaa kohtaan, olivat valinneet pitkän oppimäärän. Muut opiskelijat olivat valinneet lyhyen oppimäärän. Jos lukion
matematiikan pitkä oppimäärä oli alkanut tuntua ylitsepääsemättömän haastavalta,
opiskelija oli siirtynyt opiskelemaan lyhyen oppimäärän mukaisesti. Tässä raportissa esitetyt elämäkerrat edustavat eri opiskelijaryhmiä seuraavasti: kaksi opiskelijaa oli opiskellut pitkän oppimäärän ja yksi lyhyen, ja yksi opiskelija oli vaihtanut
pitkästä oppimäärästä lyhyeen.
Seuraavassa vertailen yhtäältä opiskelijoiden yläkouluaikaan niveltyvän lukioajan kokemuksia sekä toisaalta heidän ammattikorkeakouluaikaan sijoittuvia kokemuksiaan. Kiinnitän päähuomion kerrottujen tarinoiden sisältöön.
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Kokemuksia yläkouluaikaan niveltyvältä lukioajalta
Lukiossa matematiikan lyhyen oppimäärän valinneen Ellan kertomus oli tyypillinen muutoskertomus, jossa muutos positiiviseen suuntaan oli tapahtunut lukiossa ”abivuonna”. Lukion alussa Ella ei ollut erityisen kiinnostunut matematiikan
opiskelusta. Hän osasi omasta mielestään huonosti matematiikkaa, ja se oli vaikeaa.
Lukiossa kannustava opettaja oli saanut Ellan lopulta innostumaan matematiikasta.
Lukion päättyessä Ella oli kokenut osaavansa suhteellisen hyvin matematiikkaa, ja
hän piti sitä helppona ja jopa nautittavana oppiaineena.
Sini koki yläkoulun matematiikan opettajan tärkeäksi henkilöksi, sillä hänen
ansiostaan Sini oli valinnut lukioon valmentavan matematiikan kurssin. Sinin lukion matematiikkaan liittyvässä kertomuksessa muutos oli tapahtunut negatiiviseen
suuntaan. Lukiossa matematiikan pitkä oppimäärä oli alkanut tuntua Sinistä ”hankalammalta” yläkouluun verrattuna. Hän oli haastanut itsensä suorittamaan oppimäärän loppuun ja koki selviytyneensä ”voittajana”, kertomuksen sankarina (vrt.
Kaasila 2000: 47). Sini ei erityisemmin pitänyt matematiikasta eikä osannut sitä
riittävän hyvin voidakseen osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kuitenkin hän uskoi
osaavansa matematiikkaa riittävästi hakeutuakseen insinööriopintoihin.
Leon ja Ismon matemaattiset elämäkerrat olivat samankaltaisia, vaikka Leo oli
suorittanut pitkän oppimäärän loppuun ja Ismo siirtynyt lyhyeen oppimäärään. Molemmat kertoivat luottaneensa lukiossa siihen, että opettajat osasivat ohjata heitä
tekemään oikeita ratkaisuja matematiikan oppimäärän valinnan suhteen. Erojakin
elämäkerroissa oli. Luokittelen Leon lukiokokemukset pysyvyyskertomukseksi,
sillä muutos matematiikan osaamisessa positiiviseen suuntaan oli tapahtunut jo ennen lukio-opintoja. Lukiossa hän oli kokenut olevansa matematiikan ja sen osaamisen herra. Ismon tarina oli muutoskertomus. Aluksi oli tapahtunut muutos negatiiviseen suuntaan ja oppimäärän vaihtamisen jälkeen positiiviseen suuntaan. Lukion lopussa molempien opiskelijoiden mielestä matematiikka oli suhteellisen
helppoa, ja he kokivat osaavansa sitä riittävän hyvin pyrkiäkseen ammattikorkeakouluun. Se oli ollut jo lukioaikana molempien mielestä hyvä vaihtoehto. Leo ilmaisi asian seuraavasti: ”Etten tule noilla papereilla yliopistoon pääsemään, mutta
kuitenkin jatkoon.”
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Kokemuksia ammattikorkeakouluajalta
Ellan käsitys omasta matematiikan osaamisesta on tuntuvasti huonontunut lukion
jälkeen. Heti insinööriopintojen alussa hän koki osaavansa huonosti matematiikkaa,
eikä tilanne näytä korjaantuneen toiseen opiskeluvuoteen mennessä.
Sinin ammattikorkeakouluaikaan liittyvää kertomusta voidaan pitää pysyvyyskertomuksena. Hän on mielestään osannut ammattikorkeakouluopintojen ajan matematiikkaa, joka on tuntunut helpolta ja mukavalta.
Leon ja Ismon ammattikorkeakouluaikaan liittyvät kertomukset ovat muutoskertomuksia, mutta muutokset olivat tapahtuneet aluksi eri suuntiin. Alun jälkeen
Leo koki, että opiskelumotivaatio laski. Hän keskeytti opiskelun ja siirtyi työelämään. Opiskeluinto heräsi uudelleen, ja Leo palasi opintojensa pariin. Ismolla muutos positiiviseen suuntaan oli tapahtunut heti ammattikorkeakouluopintojen alussa
tapahtuneen pienen takaiskun jälkeen. Hän ryhdistäytyi, ja matematiikka alkoi sujua. Sekä Leolle että Ismolle on muodostunut ammattikorkeakouluopintojen aikana
pääsääntöisesti positiivisia asenteita matematiikkaa kohtaan. Heille oli oman kokemuksensa mukaan rakentunut lukiossa riittävän hyvät matemaattiset valmiudet
opintojensa näkökulmasta, vaikka eivät olleet opiskelleet kaikkia oppisisältöjä mielestään riittävän hyvin.
Tähän tutkimukseen osallistuneiden insinööriopiskelijoiden matematiikkakuva näytti olevan lukion jälkeen melko positiivinen, mutta se oli saattanut muuttua
insinööriopintoihin liittyvien kokemusten kautta. Tavallisesti insinööriopiskelijan
matematiikkakuvassa oli enemmän positiivisia kuin negatiivisia piirteitä. Ismon,
Leon ja Sinin matemaattiset elämäkerrat sisältävät elementtejä kulttuurisesta kertomuksesta, jonka mukaan lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän valinnut opiskelija alkoi kokea matematiikan vaikeaksi, pikkuhiljaa innostus matematiikan opiskelua kohtaan hiipui ja lopuksi kokonaan lopahti (vrt. Kaasila 2000). Näiden opiskelijoiden opinnot johtivat kaikesta huolimatta ammattikorkeakoulun insinööriopintoihin, ja matematiikka alkoi taas kiinnostaa uudella tavalla.
Yhteisenä tekijänä tässä raportissa esitetyissä elämäkerroissa oli opettajan merkitys (Grootenboer & Zevenbergen 2008, Liston & O’Donoghue 2010: 57, Malmivuori 2001: 57, Op’t Eynde & De Corte 2003, Pintrich 2003). Innostava opettaja
oli saanut opiskelijan opiskelemaan aktiivisemmin. Ella oli innostunut opettajansa
kannustuksesta opiskelemaan lukiossa matematiikkaa ja lopulta iloinnut siitä. Sini
oli opettajansa kehotuksesta osallistunut yläkoulussa lukioon valmentavalle matematiikan valinnaiskurssille ja kokenut osaavansa hyvin matematiikkaa lukion
alussa. Sini kertoi, että oli lukiossa pyrkinyt valitsemaan kursseja, joilla oli hänen
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oppimistyyliään vastaava opettaja. Myös Leon ja Ismon elämäkerroissa tulee opettajan merkitys vahvasti esille. Opiskelijoiden matemaattisten elämäkertojen mukaan oppimisympäristö näyttää rakentuvan innostavan matematiikan opettajan varaan. Näytti siltä, että lukion matematiikan opettaja oli yhteisenä tekijänä niin matematiikkaan, opiskelijaan itseensä kuin sosiaaliseen kontekstiinkin liittyvissä insinööriopiskelijan kokemuksissa. Insinööriopiskelijoiden matemaattisten elämäkertojen kautta sain vastauksia kolmanteen tutkimuskysymykseen70.
Kuunnellessani insinööriopiskelijoiden kertomuksia suorittamani asennekartoituksen71 näkökulmasta saatoin havaita niiden olevan yhdensuuntaisia. Myös elämäkertoja kirjoittaessani ymmärsin, miten insinööriopiskelijoiden kokema innostus opiskelua kohtaan oli tärkeää. Erilaiset tutkimusmenetelmät vahvistivat toisiaan.
Elämäkertojen kautta avautui näkemys, jonka mukaan opettajalla on tärkeä rooli
innostaessaan opiskelijaa opiskelemaan. Kun tarkastelin insinööriopiskelijoiden
elämäkertoja aikaisemmin tässä tutkimuksessa arvioitujen lukion matematiikan oppimistavoitteiden72 näkökulmasta, havaitsin johdonmukaisuutta. Insinööriopiskelijat, jotka olivat suorittaneet lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän tai siirtyneet
pitkästä oppimäärästä lyhyeen, kokivat suoriutuvansa insinööriopinnoistaan hyvin.
Lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden osalta asia ei näyttänyt yhtä yksiselitteiseltä ja vaati tarkempaa tarkastelua.
Narratiivisen analyysin kautta minulle muodostui uusi horisontti tutkimusongelman73 ratkaisemista varten. Tästä horisontista käsin myös lukijan on helpompi
hahmottaa seuraavassa luvussa 8 kategorisesti tarkasteltuja (Lieblich ym. 1998)
muiden opiskelijoiden kertomuksia sekä ymmärtää niitä osana kokonaisuutta.
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Ks. Luku 4.
Ks. Luku 6.5.
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Ks. Luku 6.4.
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Ks. Luku 4.
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8

Insinööriopiskelijoiden matematiikkakuva

Tutkimuksessani tarkastelen insinööriopiskelijoiden matematiikkakuvaa. Se hahmottui osittain jo luvun 7 matemaattisissa elämäkerroissa, mutta tarkentuu tässä
luvussa tarinoiden kategorisen tarkastelun kautta. Tulkitsemalla insinööriopiskelijoiden käsityksiä matematiikasta lukiossa ja ammattikorkeakoulussa sekä käsityksiä matematiikan oppimiseen liittyen on mahdollista saada parempaa ymmärrystä
osaamisesta ja matematiikkakuvasta.
8.1

Insinööriopiskelijoiden kokemuksia ja kuva matematiikasta

Kun opiskelijat kertoivat lukion matematiikkaan liittyvistä kokemuksistaan insinööriopintojen näkökulmasta, he tarkastelivat matematiikkaa kokonaisvaltaisesti
tai oppisisältökohtaisesti. He ottivat tarkastelun lähtökohdaksi lukiossa suorittamansa matematiikan oppimäärän tai määrittelivät insinööriopintojen näkökulmasta
joko erityisen merkityksellisiä tai jopa turhiakin oppisisältöjä.
8.1.1 Lukion matematiikan eri oppimääriin liittyviä kokemuksia
”Vaikka ny ei kuitenkaan osaa matikkaa niin hyvin, niin pitkästä matikasta on
ollut tosi paljon hyötyä, koska ammattikorkeakoulussa menee eka kurssilla matikan kurssi heti. Siinä käytiin melkeen kaikki läpi, mitä oli matikas lukios. Ja
sit kaikissa kursseissa on ruvennu tuleen just jotain vähän niinku matikkaa joka
paikasta. Matikka on ollu nyt vähän helpompaa.” (Nina)
”Ilman pitkää matikkaa olisin varmaan ollu vaikeemmalla AMKissa. Ei mulle
ainakaan oo tullu oikeen paljo mitään uutta. Kaikki mitä lukiossa oli opiskeltu
tuntu tuleen sellasena täällä AMKissa ekoilla viikoilla.” (Luukas)
”Niin olihan se hyvä kun ainakin opiskeli sen pitkän. Niistä oli siis siitä syystä
hyötyä, että sitten kun niitä kerrattiin täällä, niin oli mahtavaa osata ne. Eikä
täälläkään tullu paljookaan uusia asioita. No ehkä jotain mut tosi vähä.” (Jani)
Ninan, Luukaksen ja Janin lukiossa suorittama matematiikan pitkä oppimäärä
näytti olleen tärkeää heille, sillä he rakensivat kertomustaan suorittamansa oppimäärän näkökulmasta. Nina ja Jani toivat esille sen, että lukion matematiikan pitkästä oppimäärästä oli ollut hyötyä heidän insinööriopinnoilleen. Näiden insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan ammattikorkeakoulussa kerrattiin heti alussa
133

matematiikkaa, joka vastasi hyvin pitkän oppimäärän sisältöjä (vrt. Conley 2008:
186, Opetushallitus 2003: 117–128, Mustoe & Lawson 2002: 11–20). Sen jälkeen
insinööriopinnoissa matematiikkaa alkoi tulla ammattiaineisiin integroituneena
(Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013). Ninan mielestä ammattikorkeakoulun matematiikka ei tunnu pitkän oppimäärän pohjalta lainkaan hankalalta (vrt. Gainsburg
2006). Nina ei ole tarvinnut ammattikorkeakoulussa kaikkia lukion oppisisältöjä.
Hän kuitenkin ymmärtää, että ”riippuu niin siitä suuntautumisvaihtoehdosta”, mitä
oppisisältöjä tarvitaan. Näiden opiskelijoiden kokemusten mukaan lukion matematiikan pitkä oppimäärä oli luonut hyvän pohjan insinöörimatematiikkaan.
”Kyllä lukion matikka luo ihan hyvän pohjan insinööriopintoihin. Lyhkäsessä
matikassa mun mielestä on tiivistetty aika hyvin se, mitä tarvitaan AMKin tarpeisiin. Kun sä siirryit pitkästä lyhyeen, niin sulla ei ehtinyt olla integraalilaskentaa lukiossa.” (Ismo)
”Kyllä mun mielestä ihan ok sisällöt ne, mitä ite opiskelin lukiossa. Eka syksy
oli aika helppo AMKissa.” (Petteri)
Ismo ja Petteri toivat keskusteluun oppimäärää vaihtaneen näkökulman. Ismo esitti
asian lyhyen oppimäärän näkökulmasta. Petteri arvioi selkeästi molempien oppimäärien näkökulmasta: ”mitä ite opiskelin”. Vaihdettuaan oppimäärää toisen vuoden alkuun mennessä he olivat opiskelleet enemmän matematiikan perusteita kuin
alusta saakka lyhyttä oppimäärää suorittaneet opiskelijat (ks. Opetushallitus 2003:
119–121: MAA2, MAA4, mahdollisesti MAA5). Ismo harmittelee sitä, ettei integraalilaskentaa opiskella lainkaan lyhyessä oppimäärässä. Ismon ja Petterin kokemusten mukaan heidän opiskelemansa lukiokurssit olivat muodostaneet hyvän
pohjan insinöörimatematiikkaan.
”Lyhyt matikka antaa ihan hyvän pohjan, jos aikoo jatkaa vaikka kieliä opiskelemaan. Jos aikoo tekniikan alalle, niin kyllä olis pitäny opiskella pitkä matikka.” (Veera)
”Lyhyessä matikassa se määrä oli semmonen sivistävä. Nyt ku mä oon opiskellu tätä insinööripuolta, niin mulla on tullu semmonen katumus, että miks mä
en kokeillu pitkää matikkaa.” (Ella)
Lyhyen oppimäärän lukiossa suorittaneille Veeralle ja Ellalle matematiikka oli ollut
haastavaa heti ammattikorkeakouluopintojen alusta alkaen. Heidän näkemystensä
mukaan tekniikan alalle jatkavan opiskelijan olisi ollut parempi opiskella lukiossa
matematiikan pitkä oppimäärä.
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”Se on ihan hyvä sellaisena ku se on. Vaikeimpia kursseja lukiossa olivat parabelit, indeksit, taulukot, vektorit ja tilastot.” (Kari)
Lyhyen oppimäärän opiskelleen Karin kokemukset poikkesivat Veeran ja Ellan kokemuksista. Kari arvioi, että lyhyen oppimäärän oppisisällöt olivat muodostaneet
hyvän pohjan insinööriopintoihin. Edellisestä episodista käy ilmi, että Kari oli opiskellut pakollisten kurssien lisäksi syventävän vektoreita käsittelevän kurssin
(MAB8). Myös Miskan kokemukset olivat samansuuntaisia: ”En tiiä, mitä pitäis
muuttaa.” Myös Miska oli opiskellut lyhyen oppimäärän syventäviä kursseja.
Kun opiskelijat arvioivat lukion matematiikan oppisisältöjen merkitystä insinööriopintojen näkökulmasta, he tavallisesti käyttivät adjektiiveja ”hyviä” tai ”huonoja” (vrt. Malmivuori 2001: 73). Kokemukset olivat jossain määrin yhteydessä
lukiossa suoritettuun matematiikan oppimäärään. Insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan pitkän oppimäärän sisällöt olivat muodostaneet hyvän pohjan insinöörimatematiikkaan. Ammattikorkeakoulussa ensimmäisen vuoden aikana opiskeltavat matematiikan kurssit vastasivat hyvin lukion pitkän oppimäärän kursseja.
Samanlaisia kokemuksia oli myös pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneillä opiskelijoilla. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan lukiossa suoritettu laajemman
tasoinen matematiikka valmistaa paremmin lukion jälkeisiin tekniikan alan opintoihin (Adelman 2006, Barry & Chapman 2007, Cole ym. 2014, Conley 2008, Hautamäki ym. 2012, Tyson 2011).
Ellan ja Veeran kokemukset vastasivat sitä, miten toisetkin insinööriopiskelijat
arvioivat tässä tutkimuksessa lukion matematiikan oppimistavoitteiden toteutumista74 ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta. Lukiossa lyhyen oppimäärän
suorittaneiden osalta oppimistavoitteet eivät olleet toteutuneet minkään oppisisällön osalta. Kari ja Miska olivat opiskelleet lukiossa lyhyen oppimäärän ja kokivat
silti saaneensa riittävän hyvän pohjan insinöörimatematiikkaan. Näytti siltä, että
lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla eroja matematiikan
osaamiseen liittyviin kokemuksiin olisi etsittävä siitä, olivatko opiskelijat suorittaneet lukiossa syventäviä tai soveltavia matematiikan kursseja.
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Ks. Luku 6.4.
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8.1.2 Merkityksellisiä lukion matematiikkaan liittyviä
oppisisältökohtaisia kokemuksia
Insinööriopiskelijat olivat kokeneet toiset oppisisällöt haastaviksi, toiset tärkeiksi
tai jopa turhiksi. Seuraavassa tarkastelen insinööriopiskelijoiden käsityksiä sellaisten lukion matematiikan oppisisältöjen merkityksestä ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta, joita opiskelijat itse korostivat haastattelujen yhteydessä.
Insinööriopinnoissa tärkeiksi koettuja lukion oppisisältöjä
”Ja sitte yks, mikä on ollu semmonen – no sitä tarttee ihan koko ajan – nämä
kirjainyhtälöiden pyörittelyt.” (Leo)
”Kyllä nuo alkupään asiat oli niitä tärkeitä.” (Tatu)
Leo koki, että ”kirjainyhtälöiden pyörittelyt” oli tärkeää. Tatu otti esille perusalgebran eli ”alkupään asiat” tärkeimpinä oppisisältöinä. Samoin Petteri esitti asian
muodossa: ”tuo alku”. Näillä opiskelijat viittasivat heille lähettämääni liitetiedostoon, joka sisälsi lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003) esitetyt matematiikan kurssisisällöt. Näiden insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan perusalgebra oli tärkeää. Myös määrittäessään oppimistavoitteita insinööriopiskelijat arvioivat Perusalgebran tärkeimmäksi lukion matematiikan oppisisällöksi insinööriopintojen näkökulmasta (ks. Kuvio 5, Luku 6.2.1) ja samalla yhdeksi
avainsisällöistä (ks. Kuvio 9, Luku 8.1.5).
”Geometria on ehottomasti tärkein ainakin rakennusalalla. Kulmien ja alueiden laskeminen ja tajuaminen on suuressa osassa lujuuden ja kestävyyden laskentaa.” (Kari)
”Trigonometria kosinit, sinit, tangentit, kotangentit. Se olis hienoa kun sais
niinku suoraan selkäytimestä että hei niin ton ja ton kulman tai ton ja sivun
välinen kulma on toi.” (Leo)
Kari oli kokenut rakennusalalla korostuvan perusgeometrian tärkeäksi oppisisällöksi. Leon mielestä suorakulmaisen kolmion trigonometria olisi syytä osata hyvin.
Myös aikaisemmissa selvityksissä geometria (vrt. American Diploma Project 2004:
63–68) ja erityisesti pinta-alat on tunnistettu tärkeäksi oppisisällöksi insinööriopintojen kannalta (Flegg ym. 2012: 724). Perusgeometria oli arvioitu oppimistavoitteiden yhteydessä erääksi avainsisällöksi (vrt. Kuvio 9, Luku 8.1.5).
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”Derivointikurssi oli tärkeä ja hyödyllinen. Siitä syystä, että sitä tuli niin paljon tekniikan matematiikan kursseilla.” (Miska)
Miska nosti derivaattaan liittyvän kurssin tärkeäksi ammattikorkeakouluopintojen
näkökulmasta. Leokin oli samaa mieltä: ”nää ihan perusjutut potenssit ja derivaatat ja integraalit”. Molemmat kokivat derivaatta-käsitteen hyödylliseksi siitä
syystä, että sitä sovelletaan useilla tekniikan alan matematiikan kursseilla. Myös
aikaisempien tutkimusten mukaan derivaatta on tunnistettu tärkeäksi matematiikan
peruskäsitteeksi (Flegg ym. 2012, Huikkola ym. 2008: 349). Määrittäessään oppimistavoitteita insinööriopiskelijat arvioivat Derivaatan ja sovellutukset erääksi
avainsisällöistä (vrt. Kuvio 9, Luku 8.1.5).
”Integraalit ovat tärkeitä sisältöjä ny ammattikorkeakoulun suunnasta. Se on
hyvä tietää mistä se muodostuu. Sen saa laskimella ratkaistua ja harvoin tarvitsee mitään integroida tai derivoida, niin ettei sulla oo laskinta mukana.”
(Leo)
Leo esitti integraalilaskennan tärkeänä oppisisältönä monen muun opiskelijan tavoin (vrt. Flegg ym. 2012). Heidän kokemustensa mukaan vaikeita integraalilausekkeita on mahdollista tarkastella laskimen avulla. Tärkeää on tietää, mihin tarkoitukseen integraali- ja derivaatta-käsitteitä voidaan soveltaa. Määrittäessään matematiikan oppimistavoitteita insinööriopiskelijat olivat arvioineet Integraalilaskenta ja sovellutukset -oppisisällön yhdeksi avainsisällöksi (vrt. Kuvio 9, Luku
8.1.5).
Sinin mielestä matematiikan pitkän oppimäärän mukaiset oppisisällöt olivat
tarkoituksenmukaisia insinööriopintojen näkökulmasta. Hän puuttui yksittäisten
oppisisältöjen sijasta kaikkia oppisisältöjä yhdistävään tärkeään näkökulmaan:
”Monesti mielestäni opiskeltiin vain muutama esimerkki perusteita ja helppoja
tehtäviä ja sitten siirryttiinkin jo ns. ydinfysiikkaan. Perustehtäviä ei edes kirjoissa juuri ollutkaan vaan saman tien mentiin jo syvemmälle.” (Sini)
Myös Lauritzenin (2012) mukaan lukiossa harjoitellaan usein helppoja proseduureja, ja toisaalta abstrakteja asioita luennoidaan linkittämättä niitä käyttökelpoiseen
proseduraaliseen tietoon. Myös muualla vastaavassa K-12-koulutuksessa matematiikka nähdään proseduraalisuutta korostavana oppiaineena (Gainsburg 2006: 29).
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Vektorit jakavat mielipiteitä
”Muistan et lukiossa vektorit oli hyvin irrallisia kaikesta. Enkä ymmärtäny
niitä koskaan. Täällä AMKissa niitä vektoreita kuitenkin taas sovelletaan monessa eri yhteydessä. Ehkä lukiossa pitäis voida käyttää paremmin jotain laskinta. Tärkeintä kuitenki oli se että kävin jo lukiossa vektorikurssin, sitte siirryin.” (Petteri)
”Ja olin ihan ulalla jostain vektorilaskennasta. Ne ei ollu jääny mun päähän.
Just semmoseen olis kaivannu lisää.” (Leo)
Petteri ja Leo muistelivat lukiossa suorittamaansa vektorilaskennan kurssia.
Leo ”oli ollut ulalla” omien sanojensa mukaan. Petteri koki vektorit muusta matematiikasta erilliseksi oppisisällöksi. Ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
vektorioppi olisi ollut tärkeää, kuten Jani esitti: ”Vektoreita sais olla enemmän.”
Petterin kokemusten mukaan vektoreiden yhteydessä olisi ollut mielekästä soveltaa
enemmän teknologiaa jo lukiossa (vrt. Mustoe & Lawson 2002).
”Musta vektorit oli kans sellasta, minkä opin ja osasin lukiossa. Empä tiiä onko
niitä tarvittu täällä.” (Nina)
Ninan mielestä vektoreihin liittyvät tehtävät olivat olleet lukiossa helppoja. Hän
epäili kuitenkin vektoreiden tarpeellisuutta insinööriopintojen näkökulmasta.
Myöskään Luukas ei ollut vakuuttunut vektoreiden opiskelun merkityksestä insinööriopintojen kannalta, sillä niitä ”ei opiskella AMKissa yhtä laajasti ku lukiossa”.
Lukion matematiikan opettajana tunnistan hyvin pitkän ja lyhyen oppimäärän
erot (Opetushallitus 2003: 117–128) ja osaan yhdistää niihin opiskelijoiden kokemukset. Integraalilaskenta puuttuu lyhyestä oppimäärästä kokonaan. Vektoreita
opiskellaan pakollisena oppisisältönä ainoastaan pitkässä oppimäärässä, ja lyhyessä oppimäärässä ne kuuluvat syventäviin kursseihin. Alusta saakka lukiossa lyhyttä oppimäärää suorittaneet insinööriopiskelijat, jotka olivat opiskelleet ainoastaan pakolliset kurssit, eivät ottaneet haastattelussa kantaa vektoreihin. Jälkikäteen
ymmärsin, että he keskittyivät lukiossa suorittamansa oppimäärän mukaisiin oppisisältöihin, minkä vuoksi heidän äänensä ei tullut vektoreihin liittyen kuuluviin.
Aikaisemman kartoituksen (Hautamäki ym. 2012: 57) mukaan erityisesti lukion
matematiikan lyhyen oppimäärän suorittaneet opiskelijat olisivat toivoneet vektoreita lisättäviksi oppisisältöihin. He olivat kokeneet ne merkityksellisiksi lukion
jälkeisten korkeakouluopintojen näkökulmasta. Osa tutkimukseeni osallistuneista
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insinööriopiskelijoista kertoi, että integraalilaskentaa ja vektorioppia olisi pitänyt
osata jo ennen insinööriopintojen alkua.
Todennäköisyyslaskenta oli haastavaa ja ehkä turhaakin
”Todennäköisyys, niin se oli kans vähä semmoista outoa. Usein jo sen tilanteen
ymmärtäminen oli hankalaa. En mä oo vielä ainakaan tarvinnu täällä tnlaskentaa.” (Nina)
”Muut lyhyen matikan kurssit tuntu menevän iha ilman erityisiä vaikeuksia
paitsi todennäköisyyslaskenta. Inhosin todennäköisyyslaskentaa ja tunsin,
etten koskaan osannu sitä yhtään.” (Veera)
Nina oli kokenut todennäköisyyslaskennan haastavaksi Veeran tavoin. Lukiossa
sekä pitkän että lyhyen oppimäärän suorittaneilla opiskelijoilla näytti olleen samanlaisia kokemuksia. Se on hyvin ymmärrettävää, sillä todennäköisyyslaskenta on
molempien oppimäärien pakollinen kurssi ja kaikki lukiolaiset opiskelevat sitä lähes yhtä laajasti (vrt. Opetushallitus 2003: 121, 127). Sanalliset todennäköisyyteen
liittyvät tehtävät sisältävät usein pitkän kertomuksen. Sen ymmärtäminen ja muuttaminen laskettavaan muotoon oli koettu haastavaksi. Veera toteaa, että todennäköisyyslaskuihin liittyvä ”puhas matikka ei ollu vaikeeta”. Tämän tutkimuksen
opiskelijoilla oli aikaisempia tutkimuksia negatiivisempi käsitys todennäköisyyslaskennasta. Hihnala (2005: 22) totesi raportissaan, että todennäköisyyslaskennan
voisi olettaa kiinnostavan nuoria erityisesti arkielämän yhteyksien takia. Myös
Kaasila (2000: 251) oli tehnyt havainnon, että muuten matematiikkaan negatiivisesti suhtautuneet luokanopettajaopiskelijat olivat pitäneet todennäköisyyslaskentaa kiinnostavana.
”Toi tilastomatikka ja todennäköisyyskurssi oli ihan hirveetä kauraa.” (Ella)
Ella oli kokenut onnistuvansa lukion lyhyen oppimäärän kursseilla tilastoja ja todennäköisyyslaskentaa lukuun ottamatta. Hän on esimerkki siitä, että opiskelija voi
jopa iloita yleensä matematiikasta mutta lähes inhota jotain tiettyä oppisisältöä.
”Noo tuota todennäköisyyslaskenta ja tilastoja en oo kyllä tuota tarvinnu täällä
koulussa.” (Tatu)
Todennäköisyyslaskenta oli koettu paitsi haastavaksi mutta myös jossain määrin
turhaksi insinööriopintojen näkökulmasta. Tuskin mikään muu oppisisältö herätti
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yhtä paljon ajatuksia tarpeellisuuden näkökulmasta. Kaikkiaan kuusi opiskelijaa
esitti edellisen kaltaisen kommentin.
”Todennäköisyyslaskentaa oon tarvinnu. Mä käytän todennäköisyyksiä koko
ajan. Mä uskon, että mun alitajunta laskee nuo todennäköisyydet mikä kannattaa tehdä ja mikä ei. Tilastoja oon tarvinnu ainoastaan matikan tunneilla.”
(Aleksi)
Aleksi oli kehittänyt itselleen todennäköisyydestä ”tavan ajatella”. Edellisen episodin mukaan hän hyödyntää todennäköisyyden käsitettä kuitenkin enemmän arkielämässään kuin insinööriopinnoissaan (vrt. Petocz ym. 2007, Reid ym. 2003). Tilasto-oppia hän on soveltanut ainoastaan matematiikan opiskelun yhteydessä.
Haastattelujen kautta arvioituna näytti siltä, että insinööriopiskelijoiden kokemukset olivat hyvin linjassa tässä tutkimuksessa lukion matematiikan osaamiselle
määritettyjen oppimistavoitteiden kanssa. Niiden mukaan Todennäköisyyslaskenta
ja tilastot -oppisisältö oli arvioitu sijalle 15, vain hieman tärkeämmäksi kuin Kompleksiluvut tai Lukujonot, summat ja sarjat (ks. Kuvio 5, Luku 6.2.1).
Talousmatematiikkaa tuleville insinööreille
”Talousmatematiikan mä nostaisin pakollisiin. Idea on se, että sä päädyt yritykseen insinööriks tai perustat oman firman niin sun täytyy tietää miten hinta
muodostu ja miten kulut muodostuu.” (Ismo)
”Talousmatematiikka oli vähiten hyödyllinen insinööriopintojen näkökulmasta.” (Miska)
Ismo otti ainoana opiskelijana esille talousmatematiikan tärkeänä oppisisältönä insinööriopiskelijan tulevaisuuden kannalta. Ismo perusteli näkemyksensä hyvin.
Myös Kaasila (2000: 251) toi esille luokanopettajaopiskelijoiden parissa tekemänsä
tutkimuksen yhteydessä, että talousmatematiikka saattaisi lisätä opiskelijoiden
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan. Ismon näkemys korostui lisäksi siitä syystä,
että Miskan käsitys talousmatematiikan merkityksestä oli täysin päinvastainen. Se
oli hänen mielestään ”vähiten hyödyllinen” kurssi.
Näytti siltä, että haastattelut vahvistivat tärkeiksi samoja matematiikan oppisisältöjä kuin oli tullut esille Oppisisältömittarin kvantitatiivisen tarkastelun yhteydessä75.
75

Ks. Luku 6.2.1.
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8.1.3 Kuva lukion matematiikan luonteesta
Insinööriopiskelijat kuvailivat lukion matematiikkaa hyvin usein adjektiiveilla,
jotka viittasivat matematiikan opiskeluun liittyvään työmäärään sekä siihen, miten
matematiikkaa tulisi opiskella. Pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden
käsitykset matematiikan luonteesta erosivat jossain määrin lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden käsityksistä. Seuraavassa esitän insinööriopiskelijoiden
käsityksiä lukion matematiikan luonteesta tämän tutkimuksen mukaan.
Instrumentalistis–formaali käsitys lukion matematiikasta
”Opettaja laski kotitehtäviä taululle tai sitte joku meistä laski. Me kopsattii ja
tavallisesti kirjotettiin ylös kaikki ne välimuodotki. Sitte esitettiin joku esimerkki samoilla välivaiheilla. Opettaja vaan kirjotti kaavan ja otti kirjasta esimerkin. Ei niitä kotitehtäviä paljo miettiny ku yritti vaan tunkee sitä samaa
kaavaa sinne. Ois kai ne tai se uus asia pitäny sitte opetella että ois muistanu
sen sit myöhemmin ja osannu taas käyttää sitä. Koetta varten niitä olis pitäny
päntätä.” (Petteri)
Petteri kertoi tavallisesta lukion matematiikan oppitunnin kulusta ja yhdisti matematiikkaan ”kaavojen käyttämisen”, ”muistamisen” sekä käsitteiden täsmällisen ”käytön”. Hänen kokemuksensa mukaan opettaja oli jakanut tietoa oikeista matemaattisista menetelmistä. Nämä käsitykset viittaavat absolutismiin (Ernest 2008)
sekä matematiikkaan formaalina oppiaineena, jossa korostuu matematiikan loogisuus, muodollisuus ja kielenkäytön eksaktius (Kaasila 2000: 77).
”Suorakulmasen kolmion ratkaseminen pitäis osata ihan automaattisesti. Sitä
vois sitte käyttää.” (Leo)
”Sulla on suluissa x plus y toiseen niinkö tämän tyyppisisssä pysty flippaileen
ja huomas suoraan, että tässä on tämä jos termit vaikka ovat eri järjestyksessä.
Tietää muistisäännöt. Siten oli mahollista saaha oikeat vastaukset.” (Aleksi)
Leo ja Aleksi ottivat muistamisen esille positiivisessa mielessä. Heidän kokemustensa mukaan suorakulmaisen kolmion trigonometria ja binomin neliöön liittyvät
muistikaavat olivat olleet tärkeitä muistettavia asioita matematiikassa. Automatisoitunutta tietoa olisi mahdollista ”käyttää” sopivissa tilanteissa.
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Insinööriopiskelijoiden käsitykset siitä, miten heitä oli opetettu lukion matematiikassa, antoi viitteitä TOP-DOWN-suuntauksesta (Cellucci 2013). Opiskelijoiden käsitysten mukaan heidän tuli ”muistaa” ja ”käyttää” matematiikkaa oikealla
tavalla. Opiskelijoita oli opetettu perinteisellä tavalla lukiossa, ja opetus oli perustunut staattiseen matemaattiseen tietoon (vrt. Christensen 2008).
Pehkosta (1999) tulkiten lukion matematiikassa tunnistetaan piirteitä ”työkalupakki”-aspektista. Matematiikka on kokoelma laskusääntöjä ja -rutiineja, joita sovelletaan tilanteen mukaan (Pehkonen 1999: 122). Joutsenlahti (2005) nimeää tällaisen matematiikan edustavan työkalupakki/systeemi-dimensiota. Ernestiä (1989)
tulkiten lukion matematiikassa on vahvasti instrumentalistisuutta korostavia piirteitä, sillä siinä on erillisiä faktoja, kaavoja ja sääntöjä. Opiskelijoiden käsitys matematiikan instrumentalistisuutta korostavasta luonteesta tuli esiin siinä, että heidän
mukaansa tietyissä tehtävissä ”piti käyttää tiettyä kaavaa”. Matematiikan formaali
luonne tuli näkyviin opiskelijoiden käsityksinä matematiikasta oppiaineena,
jossa ”kaikki piti aina esittää oikeassa muodossa”. Nimesin tällaisen käsityksen
lukion matematiikan luonteesta instrumentalistis–formaaliksi näkemykseksi. Myös
lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa on päädytty vastaavanlaiseen käsitykseen
koulumatematiikasta (Kaasila 2000, Lauritzen 2012, Reid ym. 2003).
Ongelmanratkaisua painottava käsitys lukion matematiikasta
Opiskelijat, jotka olivat tutustuneet matematiikan molempiin oppimääriin, vertailivat niitä. Vertailu oli mahdollista, jos opiskelija oli vaihtanut oppimäärää, suorittanut itse pitkän oppimäärän ja toiminut tukiopettajana lyhyen oppimäärän opiskelijoille tai opiskellut matematiikan pitkän oppimäärän ja osallistunut lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeeseen.
”Oli hirveän suuri ero niinkö pitkän ja lyhyen matikan välillä. Pitkässä matikassa oli hyvin vähän sanallisia tehtäviä ja soveltavia tehtäviä. Siellä oli ihan
suoraan ratkaise x ja sitte lyötiin funktio. Musta jopa saattais tuntua, että
niinkö jos lyhyen matikan ois käyny niin siitä ois saattanu käytännön elämään
ja AMKiin olla pikkusen enemmän hyötyä.” (Aleksi)
”Se oli vähän shokki kun lyhyen matikan tehtävät vaati paljon enemmän ajattelemista kuin pitkän tehtävät.” (Jani)
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Opiskelijat näkivät selkeitä eroja matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän tehtävien esittämismuodoissa. Pitkän oppimäärän tehtävät oli usein annettu muodossa ”laske”, ”määritä” tai ”ratkaise x”. Tällainen tehtävänanto viittaa automatisoituneeseen tietoon, jolloin ratkaisemisen yhteydessä on käytettävä matematiikan
kielelle tyypillisiä symbolisia esittämisjärjestelmiä, algoritmeja, proseduureja ja
sääntöjä (Hiebert & Lefevre 1986). Lyhyen oppimäärän tehtävät olivat usein sanallisia ja soveltavia, ja ne vaativat tehtävässä esitetyn tarinan avaamista, mikä teki
niistä samalla haastavia. Jani esittää asian ”ajattelemisen” kautta. Lyhyessä oppimäärässä tehtävänannossa voidaan nähdä piirteitä BOTTOM-UP-periaatteesta
(Cellucci 2013). Tällöin tärkeintä eivät olleet vaikeat matemaattiset proseduurit.
”Pitkässä matikassa monesti tehtiin kaikki niin monimutkasten juttujen kautta.
Ei ees yritetty laskea mitään helpon kautta. Hyvä tehtävä oli sellanen, että
vaikka piti käyttää aluks jotain suoran yhtälöä ja sitte vaikka oivaltaa että piti
hakea eri kursseista niitä asioita.” (Petteri)
Siitä, miten opiskelijat olivat kokeneet lukion matematiikan tehtävänannot, voidaan
päätellä, että lukion matematiikan pitkässä oppimäärässä oli korostunut proseduraalisten taitojen harjaannuttaminen (vrt. Engelbrecht ym. 2005: 701, Engelbrecht
ym. 2012: 138, Joutsenlahti 2005: 138). Petterin kokemuksen mukaan matematiikan pitkän oppimäärän tehtävänantoon liittyi myös konseptuaalista matemaattista
tietoa. Matematiikan proseduureja piti osata yhdistellä ja soveltaa tietoja jopa matematiikan eri kursseista.
”Matematiikan pitkässä oppimäärässä mentiin hyvin paljon syvemmälle. Siellä
oli esim mallintaminen ja tämmöset. Sä rupeet niinkö funktiosta näkemään mitenkä se käyrä menee ja niinkö hahmottamaan tälläisia asioita.” (Aleksi)
Aleksin mukaan pitkässä oppimäärässä oli mahdollista käyttää myös funktioiden
kulkuun liittyviä ratkaisumenetelmiä ja saada eväitä ammattikorkeakoulussa tarvittavaan mallintamiseen (Gainsburg 2013). Tällainen käsitys lukion matematiikan
luonteesta korostaa, että matematiikka oli yltänyt ongelmanratkaisun tasolle (Ernest 1989) tai prosessin/soveltamisen tasolle (Joutsenlahti 2005, Pehkonen 1999).
Matematiikan pitkä oppimäärä ei Aleksin mukaan ole ainoastaan muistamista,
vaikka hän tunnustaa tiettyjen asioiden muistamisen tärkeyden (binomiin liittyvät
muistisäännöt). Ongelmanratkaisua painottavan näkemyksen mukaan matematiikka ymmärretään dynaamiseksi, uusien ongelmien kautta kehittyväksi tieteen
alaksi. Sen säännöt saadaan induktiivisesti yleistämällä, eivätkä vastaukset ole välttämättä yksiselitteisiä. (Ernest 1989: 250.)
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Ongelmanratkaisu näyttäytyi pitkän ja lyhyen oppimäärän yhteydessä hieman
eri tavoin. Matematiikan pitkän oppimäärän yhteydessä Aleksin kokemukset viittasivat jopa mallintamiseen. Se viittaa funktioiden käyttämiseen reaalimaailman
ongelmien ratkaisemisen yhteydessä (vrt. Cardella 2010, Flegg ym. 2012, Gainsburg 2006). Janin episodissa korostui matematiikan lyhyen oppimäärän yhteydessä
tehtävien kertomusmuoto. Molemmissa on kyse ongelman ratkaisemisesta. Pitkän
oppimäärän tehtävät saattoivat olla matemaattisesti haastavia. Lyhyessä oppimäärässä matemaattisesti helpohko ongelma oli verhoutunut vaikealta vaikuttavaan sanalliseen tehtävään.
Haastattelujen kautta näytti avautuvan pääasiassa kahdenlaisia käsityksiä siitä,
millaiseksi insinööriopiskelijat olivat kokeneet lukion matematiikan luonteen: 1.
Instrumentalistis–formaali käsitys, 2. Ongelmanratkaisua painottava käsitys.
Näistä ensin mainittu korostui matematiikan pitkässä oppimäärässä ja jälkimmäinen lyhyessä oppimäärässä. Tämä tutkimus on osittain linjassa luokanopettajiksi
opiskelevien nuorten parissa tehdyn tutkimuksen kanssa (Kaasila 2000). Luokanopettajaopiskelijoista noin joka kymmenes oli ymmärtänyt matematiikan dynaamisena sosiaalisena tuotoksena, mikä vastaa lähinnä ongelmanratkaisua. Loput pitivät
matematiikkaa staattisena, objektiivisuuteen pyrkivänä ja formaalina oppiaineena.
(Kaasila 2000: 76.)
8.1.4 Kuva insinöörimatematiikan luonteesta
Ammattikorkeakoulussa matematiikka integroituu myös muihin oppiaineisiin. On
hyvin ymmärrettävää, jos insinööriopiskelijoiden käsitys matematiikasta muuttuu
lukion jälkeen. Seuraavassa esitän insinööriopiskelijoiden käsityksiä ammattikorkeakouluopintoihin liittyvän matematiikan luonteesta tämän tutkimuksen mukaan.
Ongelmanratkaisuun viittaavia piirteitä ja mallintamista
”Ammattikorkeassa pyritään enemmän siihen tulokseen. Työelämässäkin saat
kysyä ja katsoa mallia. Ja se on paljon käytännönläheisempää. Positiivisena
voin sanoa tää materiaalin käyttö – ei tartte muistaa niin paljoa. Täällä tehtävät on tavallisesti sellaisia, joissa ratkaistaan erilaisia ongelmia. Sellasia ettei
niihin välttämättä oo ees oikeeta tai ainakaan yhtä vastausta. Pitää usein selvittää... jäyhyyslaskentaa, kiihtyvyyttä ja sellaista kaikkea.” (Ismo)
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Puhuessaan insinööriopintojen yhteydessä matematiikasta opiskelijat käyttävät Ismon tavoin termejä, jotka on helppo yhdistää käytännöstä lähteviin ongelmiin: ”jäyhyyslaskentaa”, ”resistanssia”, ”resonanssia”, ”kiihtyvyyttä”. Näytti siltä,
että matematiikka oli ammattikorkeakoulussa saanut enemmän ongelmanratkaisuun viittaavia piirteitä (Ernest 1989: 250). Matematiikka koettiin paremminkin
prosessi-aspektin kautta, millä viitataan matematiikkaan dynaamisena prosessina
(Pehkonen 1999: 122). Sitä voidaan nimittää BOTTOM–UP-näkökulmaksi (Cellucci 2013). Ismon mukaan tavoitteena on ”oikea tulos” – ei oikea vastaus. Ongelmalla voi olla jopa useita ”oikeita” tuloksia, ja ymmärrän sen pikemminkin järkeväksi päätelmäksi.
”Lukion matikka oli mun mielestä laskemista ja rutiinia. AMKissa matikka on
enemmän asioiden esittämistä matikan avulla ja ongelmien ratkaisemista eri
tavoilla. Yritetään löytää niinku jotain malleja.” (Luukas)
Luukas kiteytti lukion matematiikan pitkän oppimäärän ja insinöörimatematiikan
eron vastakohtien kautta. Myös hänen käsityksensä insinöörimatematiikasta voidaan tulkita pikemminkin prosessi/soveltaminen-dimensiona (Joutsenlahti 2005:
186). Luukaskin viittaa ongelmanratkaisuun ja jopa mallintamiseen (Gainsburg
2006).
”Täällä matikka on enemmänki sellasta, että osaa yhdistää matikan juttuja ongelmiin ja sitte ne rutiinijutut voi laskea laskimella tai tehä vaikka jonku pikkuohjelman, joka laskee sen.” (Mika)
Mika ymmärtää, että insinööriopinnoissa matematiikka on fysikaalisten ongelmien
ratkaisemista. Hänen mielestään matematiikassa voi rutiinitehtävien yhteydessä
käyttää laskinta.
Tämän tutkimuksen mukaan kuva matematiikasta näytti muuttuneen lukiosta
ammattikorkeakouluun siirryttäessä jossain määrin. Lukiossa tärkeäksi koetut
muistettavat matematiikan kaavat ja säännöt voitiin ammattikorkeakouluopinnoissa korvata menetelmillä, jotka eivät vaatineet yhtä paljon ulkoa opettelua. Matemaattinen tieto insinööriopinnoissa alkaa saada enemmän ongelmanratkaisuun
viittaavia piirteitä lukion matematiikkaan verrattuna. Insinööriopiskelijoiden kuva
ammattikorkeakoulun matematiikasta viittaa myös mallintamiseen (Gainsburg
2006: 7), jossa voidaan käyttää apuna laskinta (vrt. Wolfram 2010). Insinööriopiskelijoiden mukaan tärkeintä on fysikaalisten ja usein käytäntöön liittyvien ongelmien ymmärtäminen, ja matematiikkaa sovelletaan niiden ratkaisemisessa (Engelbrecht ym. 2012, Petocz ym. 2007, Reid ym. 2003, Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013).
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Matematiikan perusasiat on kuitenkin osattava, sillä teknologiaa on mahdollista soveltaa vasta sen jälkeen (Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013: 36). Tämän tutkimuksen
tulokset ovat hyvin linjassa useiden aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa tarkastellaan insinööriopiskelijoiden käsityksiä matematiikan luonteesta (Booth 2008,
Craig 2013, Engelbrecht ym. 2012, Flegg ym. 2012, Petocz ym. 2007, Reid ym.
2003, Tosmur-Bayazit & Ubuz 2013).
8.1.5 Lukion matematiikan avainsisällöt insinööriopiskelijoiden
kertomuksissa
Pyrin ymmärtämään matemaattisia elämäkertoja myös tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston 76 muodostamasta horisontista käsin. Oppisisältömittarin tuloksia 77
tulkittuani ymmärsin, että lukion matematiikassa ovat tärkeimpiä perusalgebra, geometria, differentiaalilaskenta sekä yhtälöoppi.

Kuvio 9. Lukion matematiikan avainsisällöt insinööriopiskelijoiden kertomuksissa.

Tarkastellessani insinööriopiskelijoiden matemaattisia elämäkertoja minulle jäsentyi tutkijana paremmin käsitys oppisisältöjen merkityksestä. Tutkijana minulle selvisi, että lukion matematiikassa tärkeäksi avainsisällöksi arvioitu yhtälöoppi ei vii-

76
77

Ks. Luku 6.
Ks. Luvut 6.2–6.4.
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tannutkaan yhtälöiden virheettömään suorittamiseen tai vaikeiden yhtälöiden proseduurien hallintaan. Insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan ammattikorkeakoulussa on tärkeätä se, että osaa käyttää laskinta yhtälöopin yhteydessä. Kuvio 9
esittää tutkijalle narratiivien kautta tarkentunutta käsitystä lukion matematiikan
avainsisällöistä insinööriopintojen näkökulmasta.
8.2

Insinööriopiskelijoiden kokemuksia ja kuva itsestä lukion
matematiikan oppijana ja osaajana

Insinööriopiskelijoiden kokemukset siitä, millaisina he kokivat itsensä matematiikan oppijoina lukiossa ja osaajina ammattikorkeakoulussa, vaihtelivat paljon. Tämän tutkimuksen mukaan insinööriopiskelija, joka koki osanneensa matematiikkaa
lukiossa, saattoikin kokea matematiikan opiskelun ammattikorkeakoulussa haasteellisena. Toisaalta opiskelija, jolla oli ollut ongelmia lukion matematiikassa, saattoi kokea onnistuvansa hyvin ammattikorkeakouluopinnoissaan.
8.2.1 Merkityksellisiä kokemusia matematiikan opiskelusta lukiossa
Opiskelijalle merkityksellisiä ovat sellaiset kokemukset, joihin he palasivat ensimmäisenä lukio-opintoja muistellessaan. Seuraavassa tarkastelen lukion aloittamiseen sekä matematiikan eri oppimäärien opiskeluun liittyviä merkityksellisiä kokemuksia tässä tutkimuksessa.
Lukion aloittamiseen liittyviä merkityksellisiä kokemuksia
”Valitsin lukiossa pitkän just sen tähen, kun yläasteella matikka tuntu aika mukavalta ja helpoltaki. En sitte ees yhtään miettiny. Kun alotettiin lukiossa, niin
matikka tuntu niiiin paljon vaikeammalta kuin mitä se oli ollu yläasteella.
Tuntu yhtäkkiä, ettei osannukkaan yhtään matikkaa. En vaan osannu sitte varmaan panostaa riittävästi ja annoin liian helpolla periks.” (Nina)
Nina oli kokenut yläkoulussa matematiikan mukavaksi ja helpoksi sekä valinnut
pitkän oppimäärän lukiossa. Hän ei ollut mielestään panostanut riittävästi matematiikkaan lukion alussa. Myös monien muiden pitkän oppimäärän valinneiden opiskelijoiden kokemusten mukaan matematiikka tuntui lukiossa vaikeammalta kuin
yläkoulussa.
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”Mulla on semmonen historia ollu, että matikka ei koskaan oo ollu mun lempiaine ja valitsin lyhyen. Eikä se alussa tuntunu vaikeelta. Ihan ok.” (Ella)
”En tykänny matikasta ja menin lyhyeen. Aluks matikka tuntu paljo vaikeemmalta lukiossa ku mitä se oli yläasteella ollu.” (Veera)
Ellan ja Veeran episodit kuvaavat sitä, miten matematiikka ei ollut heidän ”lempiaineensa” yläkoulussa, minkä vuoksi he olivat valinneet lyhyen oppimäärän lukiossa. Myös Malmivuoren (2001: 19) mukaan affektiiviset tekijät ovat yhteydessä
siihen, että erityisesti naispuoliset opiskelijat valitsevat vähemmän matematiikan
kursseja. Ellalle matematiikan vaikeustaso oli tuntunut lukiossa sopivalta, kun taas
Veera oli kokenut matematiikan vaikeutuneen huomattavasti lukiossa.
”Polynomifunktioita ja siihen liittyviä kaavoja olin opiskellut lukion matematiikkaan valmistavalla valinnaiskurssilla yläasteella. Oli hyvä pohja ja lukiossa matikka tuntu aluks helpolta.” (Sini)
Sini on yksi niistä harvoista haastatelluista, jotka kertoivat kokeneensa matematiikan pitkän oppimäärän olleen helppoa lukion alussa. Hän oli suorittanut yläkoulussa lukioon valmentavan matematiikan valinnaiskurssin, jonka aikana opiskellut
asiat tuntuivat helpoilta myös lukiossa. Aikaisempien tutkimusten mukaan opetuksen tehostaminen erityisesti yliopisto-opiskelun alkuvaiheessa voi auttaa myöhemminkin opiskelijaa (Silius ym. 2011a, Silius ym. 2011b). Tässä tutkimuksessa vastaavalla tavalla yläkoulu–lukio-nivelkohdan vahvistaminen näytti helpottaneen Sinin opiskelua lukiossa.
Opiskelijoiden muistellessa lukion matematiikkaan liittyviä kokemuksia he
aluksi pohtivat lukion matematiikan oppimäärävalintaansa sekä sitä, millaista matematiikka oli ollut lukion alussa. Edellä esitetyissä Ninan, Ellan ja Veeran episodeissa korostuu se, että yläkoulussa matematiikka oli koettu joko helpoksi ja mukavaksi tai vaikeaksi ja epämieluisaksi oppiaineeksi. Näillä kokemuksilla näytti olleen yhteys matematiikan oppimäärän valintaan lukiossa. Tähän haastatteluun osallistuneista opiskelijoista ne, jotka olivat yläkoulussa kokeneet matematiikan vähintäänkin suhteellisen helpoksi, olivat valinneet lukiossa pitkän oppimäärän (vrt.
Kaasila 2000: 49). Muut opiskelijat olivat valinneet lyhyen oppimäärän. Opiskelijoiden kokemusten mukaan matematiikan oppimäärän valinta ei ollut vaikeaa.
Tällä saattaa olla yhteys siihen, että yläkoulun loppuun mennessä jossain määrin
hyvistä matematiikan osaajista oli tullut hyviä matematiikassa ja huonoista vieläkin
huonompia, kuten Metsämuuronen (2013: 67) tutkimuksessaan havaitsi. Tuohilammen ja Hannulan (2013) tulkinnan mukaan osaaminen ennustaa asenteita. Siten
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niillä, jotka olivat osanneet yläkoulun lopussa hyvin matematiikkaa, oli muodostunut positiivinen asenne matematiikkaa kohtaan, ja he valitsivat lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän. Opiskelijoille, joilla oli ollut vaikeuksia yläkoulussa, oli
muodostunut negatiivinen asenne, ja he valitsivat lukiossa lyhyen oppimäärän. (Vrt.
Silius ym. 2011a: 430.)
Lukio-opintojen alussa opiskelijat olivat huomanneet, kuinka matematiikka oli
erilaista kuin yläkoulussa. Oli tavallista, että pitkän oppimäärän valinneet olivat
kokeneet matematiikan muuttuneen lukiossa vaikeaksi, ikäväksi ja työlääksi oppiaineeksi. Muutos oli ollut opiskelijoiden kokemana joskus huomattava. Myös Kaasilan (2000) tutkimuksen mukaan monet luokanopettajaopiskelijat olivat kokeneet
matematiikan opinnot lukiossa negatiivisemmiksi kuin yläkoulussa. Tässä tutkimuksessa ainoastaan yksi haastatelluista, Sini, oli kokenut lukion matematiikan pitkän oppimäärän alussa helpoksi, mihin tuntui olevan selityksenä yläkoulussa suoritettu lukioon valmistava valinnaiskurssi. Matematiikan lyhyen oppimäärän valinnut Miska oli kokenut matematiikan tuntuneen lukion alussa ”lastenleikiltä”. Ellalle taso oli ollut sopiva, ja Veeralle matematiikan lyhytkin oppimäärä oli tuntunut ”paljo vaikeemmalta”. Ne opiskelijat, jotka olivat kokeneet matematiikan pitkän oppimäärän liian vaikeaksi lukiossa, olivat siirtyneet toisen lukiovuoden alkuun mennessä suorittamaan matematiikan lyhyttä oppimäärää. Eri kouluasteiden
nivelkohdat ovat myös muissa tutkimuksissa osoittautuneet ongelmallisiksi (Silius
ym. 2011a, Silius ym. 2011b). Tampereen teknillinen yliopisto on ratkaissut ongelman järjestämällä matematiikan klinikkaopetusta. Sen avulla on tarkoitus auttaa
opiskelijoita heti yliopisto-opintojen alussa saavuttamaan myöhemmän opiskelun
kannalta tarpeellinen osaamisen taso. (Silius ym. 2011a, Silius ym. 2011b.)
Vertaamalla perusopetuksen (Opetushallitus 2004) ja lukion opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2003) keskenään matematiikan oppisisällöissä näkyy selkeä jatkumo. Opetussuunnitelmien mukaan lukion matematiikassa jatketaan
siitä, mihin yläkoulussa jäädään.
Matematiikan pitkän oppimäärän opiskelu olisi vaatinut panostamista
”Pitkä matikka vaatii todella paljon panostamista. Ei voi vain käydä kursseja
läpi istumalla vaan vaatii myös hieman työskentelyä kotona ja tunneilla.” (Sini)
”Kotona ei jaksanu tai ei ollu oppinu niin paljo tekeen töitä, ku olis pitäny. Olis
pitäny tehä paljo paljo enemmän töitä sen koulun kanssa.” (Tatu)
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Sini ja Tatu olivat kokeneet lukion matematiikan pitkän oppimäärän opiskelun
haasteelliseksi. Heidän kokemustensa mukaan pitkässä matematiikassa kotitehtävien tekemisellä olisi matematiikassa suoriutumisen kannalta ollut suuri merkitys.
Myös Ismo toteaa, että jos hän ”olis ruvennu tekeen läksyjä”, hän olisi omasta mielestään suoriutunut myös pitkästä oppimäärästä.
Opiskelijat ottivat esille matematiikan pitkään oppimäärään liittyneen suuren
työmäärän sekä sen, että heidän olisi pitänyt työskennellä myös vapaa-ajallaan (vrt.
Kaasila 2000: 238, Zelkowski 2011). Silloin matematiikka olisi saattanut tuntua
helpommalta. Horsleyn ja Walkerin (2012) australialaislasten ja -nuorten parissa
suorittamien tutkimusten mukaan kotitehtävien tekemisestä on hyötyä erityisesti
opiskelun ”senior high school” -vaiheessa. Se vastaa meidän koulujärjestelmämme
lukio-opintoja. Metsämuurosen (2013) mukaan jo peruskoulussa kotiläksyjen tekemisellä ja matematiikassa onnistumisella on yhteys. Hänen tulkintansa mukaan niiden opiskelijoiden, jotka olivat tunnollisesti tehneet kotitehtäviään, osaamisen tason muutos oli positiivista. Niillä opiskelijoilla, jotka olivat jättäneet tehtävät tekemättä, muutos oli negatiivista. (Metsämuuronen 2013: 93.) Silius, Pohjolainen,
Kangas, Miilumäki ja Joutsenlahti (2011a) huomioivat, että lukio-opiskelijat käyttivät 2000-luvun alussa vähemmän aikaa kotiläksyihin kuin parikymmentä vuotta
aikaisemmin. Lukiolaiset eivät enää laske ilman laskinta tai taulukkokirjaa riittävästi edes proseduraalisuutta vaativia rutiinitehtäviä. (Silius ym. 2011a: 429.) Tässä
tutkimuksessa erityisesti matematiikan pitkässä oppimäärässä korostui oikeutetusti
kotitehtävien tekemisen tärkeys. Matematiikan lyhyen oppimäärän suorittaneet
opiskelijat eivät peräänkuuluttaneet tekemättä jääneitä matematiikan kotitehtäviä.
Vaikka Hannula, Kaasila, Laine ja Pehkonen (2005: 93) toteavat, ettei luokanopettajaopiskelijoiden kokemusten mukaan lukion matematiikan oppimäärällä ollut yhteyttä tarvittavaan työmäärään, tutkimukseni antaa edelleen viitteitä siitä, että
pitkä oppimäärä oli koettu työlääksi ja vaikeaksikin (Malmivuori 2001: 2, McLeod
1992: 580).
”Aina mentiin jo uuteen asiaan”
”Mulle pitäis antaa paljon esimerkkejä, joitten avulla saisin kokeilla. Uskon,
että jos saan harjoitella riittävästi niin opin asiat.” (Luukas)
”Aina mentiin jo uuteen asiaan samalla ku vanha oli just omaksuttu.” (Nina)
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Luukas ja Nina eivät mielestään aina ehtineet omaksua sisältöjä riittävän nopeasti
lukiossa. Luukas tunnistaa tarvitsevansa paljon esimerkkejä ja toistoja matematiikassa. Se vaatii enemmän aikaa. Ninan mielestä asioita oli paljon, ja heti kun edellinen asia oli opittu, mentiin jo uuteen.
Ajankäyttöön liittyvillä kokemuksilla näytti olevan yhteys matematiikan oppimäärään. Lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat ottivat
asian useammin esille kuin lyhyen oppimäärän suorittaneet opiskelijat. Ensivaikutelma siitä, että opiskelija ei ollut riittävän nopea opiskelemaan ja oppimaan, tarkentui paremminkin kurssisisältöjen ominaisuudeksi. 1980- ja 1990-lukujen taitteessa peruskoulun yläasteella luovuttiin tasokursseista ja matematiikkaan määriteltiin kaikille yhteinen oppimäärä. Merkittävä osa peruskoulun laajemman kurssin
sisältöjä siirrettiin lukiokursseihin, ja erityisesti laajan matematiikan kurssit täyttyivät. (Silius ym. 2011b: 248, Tossavainen 2014: 131.) Lukiossa ei kuitenkaan matematiikan tuntimäärä lisääntynyt. Lukiossa oli opiskeltava enemmän uusia matematiikan oppisisältöjä samassa ajassa kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa kiireen
tuntua lukion matematiikan opiskeluun. Se saa samalla opiskelijan tuntemaan itsensä hitaaksi.
8.2.2 Kokemuksia lukion matematiikan opiskelutavoista
Lukiossa opiskellaan matematiikkaa erillisenä oppiaineena, ja matematiikka saattaa joskus tuntua hyvinkin haastavalta. Insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan viimeistään yläkoulussa olisi ollut hyvä oppia oikeita opiskelumenetelmiä.
Seuraavassa kiinnitän huomiota siihen, millä tavoilla insinööriopiskelijat olivat kokeneet oppineensa matematiikkaa lukiossa.
”Minkä yläkoulussa oppii – sen myöhemmin taitaa”
”Mulla ei ollu niinkö yläasteellakaan erityisesti koulu ollu tärkeetä. Se oli ollu
tärkeempää jahtaa tyttöjä ja soittaa skittaa. Sama jatkui lukiossa.” (Ismo)
”Olis pitäny aina tehä kotitehtäviä. Siihen ei vaan ollu oppinu yläasteella kun
siellä pääsi ehkä liian helpolla.” (Nina)
Ninan mielestä yläkoulussa ei ollut riittävästi haastetta matematiikassa, ja hän oli
selvinnyt siitä liian helpolla. Ismolla oli samanlaisia kokemuksia. Lukiossakaan he
eivät olleet panostaneet matematiikan opiskeluun yhtään enempää kuin yläkoulussa.
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”Ku olin ala-asteella oppinu niin lukiossa väänsin ite tekemään ja kun matematiikassa ei tarvinnu niin paljon lukea. Riitti, että kuunteli ja oli mukana.”
(Leo)
”Peruskoulun kehityskeskustelussa luokanvalvoja sanoi, että jos haet lukioon,
niin tie nousee pystyyn. Aloin paiskia töitä yheksännellä luokalla matematiikassa ja lukiossa ensimmäiset kurssit tuntuivatkin sitten lastenleikiltä.” (Miska)
Leon ja Miskan tarinat erottuivat muista. Leo oli kokenut ”matemaattisen heräämisen” jo alakoulussa. Hän oli oppinut opiskelemaan matematiikkaa: kuuntelemaan, olemaan aktiivisesti mukana ja tekemään kotitehtäviä. Miska oli ryhdistäytynyt yläkoulun loppuvaiheessa luokanvalvojansa kehotuksesta. Molemmilla opiskelemaan aktivoituminen oli tuottanut tulosta.
Vanhaa sananlaskua ”Minkä nuorena oppii – sen vanhana taitaa” voidaan soveltaa yläkoulun, lukion ja ammattikorkeakoulun nivelkohdissa opiskelurutiinien
suhteen: ”Minkä yläkoulussa oppii – sen myöhemmin taitaa.” Haastattelut antoivat
viitteitä siitä, että opiskelija, joka oli yläkoulussa omaksunut käyttökelpoiset opiskelurutiinit, osasi ”tehdä töitä” myös lukiossa.
Opin kuuntelemalla, laskemalla, keskustelemalla...
”Ite opin parhaiten, jos opettaja kertoo sen, että mikä on idea ja näyttää erilaisia esimerkkejä. Kuitenkin vuorovaikutteisesti.” (Ella)
”Käsiteltiin aluksi teoria ja kirjotin vihkoon ylös ja sitten ite laskeskelin ja katoin niistä muistiinpanoista, että miten tuota pitääs laskia ja miten nää menee.
Ja sitte tosiaan paljon esimerkkilaskujen kautta.” (Tatu)
”Opin niin, että käytiin asiat hitaasti ja selvästi läpi, oppilailta kysyttiin kesken
kaiken asioita. Kolmantena vuotena opetus oli enemmän taululle lukujen pommittamista ja piti koittaa vaan pysyä perässä. Niin en oppinu.” (Kari)
Näyttää siltä, että matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelleen Ellan ja pitkän oppimäärän opiskelleen Tatun tavat oppia matematiikkaa lukiossa vastasivat perinteistä tapaa opiskella: opettaja opettaa, ja oppilas oppii annettujen mallien kautta
kuunnellen ja seuraten. Näkemykseni mukaan tämä sisälsi piirteitä behavioristisesta oppimiskäsityksestä (Kauppila 2007, Rauste-von Wright ym. 2003). Opiskelija vahvistaa osaamistaan harjoittelemalla, laskemalla. Tatu kuitenkin korostaa
oman työn merkitystä: ”laskeskelin”. Ella ottaa esille vuorovaikutteisuuden, muttei
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tarkemmin kerro, mitä hän sillä tarkoittaa. Tällaisen opiskelun taustalla Kaasila ja
Pehkonen (2009: 205) näkevät perustaitojen oppimiseen tähtäävän opetuksen. Paavola, Hakkarainen ja Seitamaa-Hakkarainen (2006: 147) nimeävät yksilöllisen tiedonhankinnan mallin mielensisäiseksi monologiaksi. Tatulle se tuntui sopivan lukion matematiikan osalta, ja insinööriopinnoissakin hän kokee osaavansa riittävän
hyvin matematiikan perusteita. Tällainen tapa oppia tuntui sopivan myös Ellalle
lukiossa, mutta silti insinööriopintojen yhteydessä ”se matematiikka tuntukin yhtäkkiä niin vaikeelta”. Karin episodissa kuuluu oppimiseen liittyvä vuorovaikutteisuuden tavoittelu. Toinen opettaja oli ollut enemmän opiskelijoita osallistava ja toinen edennyt opetuksessaan kuulematta opiskelijoita. Kari kokee, että opettajan tekemät kysymykset olivat tehneet oppimisesta vuorovaikutteista. Kahden ensimmäisen lukiovuoden matematiikan opinnot Kari koki mielekkäiksi, mutta kolmannen vuoden opiskelu ei enää motivoinut häntä ja opiskeluinto oli lopahtanut. Siitä
huolimatta Kari kokee onnistuvansa insinööriopinnoissaan.
”Mä kuuntelen tunnilla tarkasti ja esitän kysymyksiä ja sitte teen tehtäviä ja
jätän sen siihen. Että itse en henkkohtasesti tehny kotitehtäviä paljo yhtään.
Mutta harjottelemalla eli toistoja tekemällä. Alussa helepompia tehtäviä useita
ja sen jälkeen vähän hankalampia tehtäviä. Ja sitten tuota yllättäen keskustelemalla.” (Aleksi)
Aleksi korosti aktiivisen tuntityöskentelyn78 merkitystä omassa oppimisessaan lukiossa. Hän kertoo kuunnelleensa oppituntien aikana, mutta tunnistaa, että kysymysten esittäminen oli hänelle paras tapa oppia. Hän tarvitsee lisäksi asioiden toistamista. Aleksi ei ollut tehnyt lukiossa juurikaan kotitehtäviä. Hän uskoi asioiden
selvinneen oppituntien aikana. Aleksin mielestä on tärkeää, että harjoittelussa edetään helpoista tehtävistä vaikeampiin. Hän on huomannut, miten myös keskustelemalla voi oppia (vrt. Rauste-von Wright ym. 2003). Hänen tapansa oppia viittaa
yhteisölliseen työskentelyyn, jossa korostuu jaettujen ajatusten kehittäminen ja tiedon luominen (vrt. Bailey ym. 2012, Paavola ym. 2006: 148). Aleksi pitää opettajan
merkitystä tärkeänä perusasioiden opiskelun yhteydessä (Kaasila & Pehkonen
2009).
”Mulla oli helppoja kuvioihin ja graafeihin liittyvät eli vektorit, geometria,
avaruusgeometria. Johtuu siitä, että mulla on hyvin voimakas mielikuvitus ja
mä pienempänä luin paljon kirjoja ja katsoin elokuvia joka päivä.” (Aleksi)

78

Tällaiset työtavat ovat korostetusti käytössä ammattikorkeakouluopinnoissa (vrt. Conley 2008: 191).
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Aleksi tarkentaa vielä oppimistyyliään yhdistämällä visuaalisuuden tapaansa oppia
matematiikkaa (Beitzel & Staley 2015). Aleksin mukaan vektorit sekä taso- ja avaruusgeometria soveltuvat parhaiten visualisoitaviksi. Aikaisempien tutkimusten
mukaan kuvioiden piirtäminen auttaa tehtävien hahmottamisessa ja ratkaisemisessa
(Joutsenlahti 2010: 8).
Insinööriopiskelijat kertoivat oppineensa matematiikkaa eri tavoin lukiossa.
Toiset olivat oppineet kuuntelemalla, toiset laskemalla tai keskustelemalla, toiset
tunnustivat harjoitelleensa matematiikkaa. Kun opiskelijat kertoivat tavoista opiskella, he kertoivat tavoista, joilla itse olivat oppineet mielestään parhaiten. Opiskelijoiden kokemusten mukaan yhteisenä tekijänä oli opettajan merkitys (vrt. Wheeler & Montgomery 2009: 298). Opiskelijat kertoivat kuunnelleensa opettajaa, jonka
opetustyylin tulisi vastata opiskelijan oppimistyyliä.
Prashnig (2004) on tarkastellut eri kanavien kautta tapahtuvaa oppimista. Hänen mukaansa toiset oppivat kuuntelemalla, toiset katsomalla ja toiset itse tekemällä, esimerkiksi piirtämällä. Aikaisempien tutkimusten mukaan erilaiset oppimistyylit huomioon ottava opiskelijakeskeinen ja interaktiivinen opetus parantaa
oppimistuloksia (Kolari ym. 2005). Myös tässä tutkimuksessa oli havaittavissa, että
mitä enemmän opiskelija korosti kertomuksessaan omia opiskelijakeskeisiä oppimistapojaan lukiossa, sitä paremmin hän koki selviytyvänsä insinööriopinnoissaan.
8.2.3 Kokemuksia matematiikan osaamisesta
Insinööriopiskelijat kertoivat lukion matematiikan osaamiseen liittyvistä kokemuksistaan joko kuvailemalla käsityksiään siitä, mitä lukion matematiikasta pitäisi
osata tai minkä tasoisina matematiikan osaajina he pitivät itseään lukiossa ja myöhemmin ammattikorkeakoulussa. Seuraavassa esitän insinööriopiskelijoiden kokemuksia edellisiin liittyen.
”Tosi perusteet tarvii vaan osata”
”Oon sitä mieltä, että lukiossa olis riittäny muistaa hyvin perusasioita Täälläkin on hyvä osata perusteet hyvin. Tollasia kaavojen pyörittelyitä ois pitäny
harjotella viimestään lukiossa.” (Leo)
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”Lukiossaki tosi perusteet tarvii vaan osata. Melkeen niinkö ne, jota yläasteelta
sai mukaan. Sen jälkeen sä osaat sitte pyörittää laskimella auki. Amkissaki
pärjää niillä.” (Ismo)
Leon ja Ismon mukaan lukion matematiikassa pitää osata tiettyjä perusasioita todella hyvin. Ismon mukaan insinöörimatematiikkaa olisi mahdollista rakentaa jopa
yläasteella opittujen perusasioiden varaan (vrt. Silius ym. 2011a: 429). Leon kokemuksen mukaan pitäisi vielä lukiossakin harjoitella laskusääntöjen ja -kaavojen
käyttöä (Perrin 2012: 466, Solangi ym. 2008: 35). Ammattikorkeakouluopintojen
näkökulmasta lukiossa pitäisi opiskella hyvin matematiikan perusasioita.
”Olin keskitason osaaja lukiossa. Nyt amkissa menee iha hyvin matikkakin.”
(Mika)
”Olen ollu ihan sellanen keskitason tallaaja. Kirjotukset meni just niinkun olis
voinu olettaa. Pärjään täällä.” (Jani)
”Pidin itseäni ihan average-joena matematiikassa lukion lopussa. Nyt ei oo
ollu vaikeeta.” (Miska)
Mika, Jani ja Miska kokivat itsensä lukiossa keskitason matematiikan osaajiksi, ja
insinööriopinnoissaan he kokevat onnistuvansa jopa paremmin.
”Mä oon pitänyt tukiopetusta matematiikan lyhyen oppimäärän oppilaille ja
myös pitkän matikan nuoremmille oppilaille. Tota tota – osaan matikkaa.”
(Aleksi)
Aleksi koki osanneensa hyvin matematiikkaa jo lukiossa, ja ammattikorkeakoulussa hänen käsityksensä omasta osaamisesta tuntui edelleen vahvistuneen.
Opiskelijoiden käsitykset itsestä lukion matematiikan oppijana insinööriopintojen näkökulmasta vaihtelivat. Kahta poikkeusta lukuun ottamatta haastateltavat
kokivat suoriutuneensa jossain määrin huonommin lukion kuin ammattikorkeakoulun matematiikasta. Nämä kaksi opiskelijaa eivät mielestään onnistuneet insinööriopinnoissaan, vaikka lukion lopussa matematiikka ei ollut tuntunut vaikealta.
Muut opiskelijat kokivat itsensä keskivertaisiksi, hyviksi tai jopa erittäin hyviksi
matematiikan osaajiksi ammattikorkeakoulussa. Ääritapauksia olivat yhtäältä
Aleksi, jolle myös insinöörimatematiikka oli helppoa, ja toisaalta Ella sekä Veera,
joilla oli ”tosi paljon ongelmia” ammattikorkeakoulussa. Opiskelijan kuva itsestä
matematiikan oppijana lukiossa ja osaajana ammattikorkeakoulussa oli jossain
määrin yhteydessä opiskelijan lukiossa suorittamaan matematiikan oppimäärään.
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8.3

Insinööriopiskelijoiden matematiikkakuvan sosiaalinen
konteksti

Tutkimuksessa useat insinööriopiskelijat kertoivat kokemuksistaan, jotka liittyivät
lukion matematiikan opettajaan. Toiset opiskelijat, laskin ja ylioppilaskirjoitukset
innoittivat opiskelijoita kertomaan positiivisista mutta myös vähemmän positiivisista kokemuksista. Tutkimuksessa matematiikkakuvan sosiaalinen konteksti muodostuu edellä esitetyistä tekijöistä. Seuraavassa kuvailen niiden merkitystä insinööriopiskelijoille.
Lukion opettajat ja toiset opiskelijat
”Periaatteessahan niin kauan ku ne on vielä alaikäsiä, niin ala- ja varsinki
yläaste ja lukio, niin ollaan me vielä niin kakaroita silloin, että ei sitä niinkö
ymmärrä koulun merkitystä. Opettajan vastuulle jää opiskelijan motivoiminen.”
(Aleksi)
Aleksi esitti opettajan tehtäväksi opiskelijoiden motivoinnin. Motivaatio on myös
lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa nostettu tärkeäksi oppimiseen yhteydessä
olevaksi tekijäksi (Hannula 2006b: 165, Leder 2006: 203, Md.Yunus & Wan Ali
2009: 93, Op’t Eynde ym. 2002: 17, Pintrich 2003).
”Kyllä se hyvä opettaja tietää paremmin ku lukioikänen ite, mitä pitää lukiossa
oppia. Opettaja osas aina vastata oikein kun siltä kysy jotain tehtävää.” (Tatu)
Tatu uskoi, että opettaja tietää, mitä oppisisältöjä lukion matematiikassa tulisi opiskella (vrt. Booth 2008: 387). Hän uskoi myös, että opettaja pystyy määrittelemään,
mikä on oikein ja mikä väärin matematiikassa (vrt. Gresalfi ym. 2009: 51).
”Hyvä opettaja kävi taululla asiat aika hitaasti läpi, jolloin oppiminen oli helpompaa.” (Kari)
”Aina pitää kysyä vähintään viisi kertaa että miksi, niin se osaa vastata sen
viisi kertaa eli osaa niin kun johtaa sen jostakin eikä vaan sano että kun se
vaan on näin. Ei vaan paasaa siellä luokan edessä sitä asiaa, vaan pystyy myös
meneen sinne oppilaan viereen neuvomaan, miten tää homman nimi on.” (Leo)
Hyvän ja huonon opettajan kriteereistä insinööriopiskelijoilla oli hyvin subjektiivinen näkemys (vrt. Arnon & Reichel 2009: 173, Silfverberg 2004, Välijärvi ym.
2009: 105). Karin kertomassa episodissa korostui ajankäyttö: kun opettaja ”opettaa
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hitaasti”, opiskelijat ehtivät ottaa vastaan tiedon ”oppimalla helpommin”. Edellä
kuvattu tapa soveltuu perustaitojen opettamiseen. Leon mukaan opetuksen tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään tehtävän matematiikka. Hän tunnistaa hyvän opettajan lähinnä ohjaajana, joka jaksaa selittää, kunnes opiskelija ymmärtää
asian. Opiskelijaa kiinnostaa erityisesti se, miksi asia on tietämisen arvoista (vrt.
Hihnala 2010: 54, Khan & Jumani 2008: 126). Hyvä opetus sisältää opiskelijoiden
kokemusten mukaan elementtejä sekä behaviorismiin että konstruktivismiin perustuvasta opettamisesta (vrt. Kaasila & Pehkonen 2009: 211).
Tässä tutkimuksessa insinööriopiskelijat puhuivat ”hyvästä” tai ”huonosta
opettajasta” ja viittasivat tehokkaaseen tai tehottomaan opetukseen (vrt. Kaasila &
Pehkonen 2009: 203). Insinööriopiskelijat toivoivat hyvältä matematiikan opettajalta kannustavaa suhtautumista opiskelijaan ja oppisisältöjen riittävän selkeää selittämistä (Arnon & Reichel 2009: 173, Kaasila 2000, Silfverberg 2004, Välijärvi
ym. 2009: 105). Huonon opettajan kriteerit kulminoituivat lähinnä siihen, ettei
opettaja osannut perustella, mitä merkitystä tietyillä oppisisällöillä oli. Insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan huono osaaminen oli seurausta huonosta
opettajasta ja tehottomasta opetuksesta. Hyvä osaaminen puolestaan viittasi hyvään
opettajaan ja tehokkaaseen opettamiseen.
Tutkimuksessani opettaja oli koettu tärkeäksi lukioon liittyvien merkityksellisten kokemusten tekijäksi, ja yli puolet insinööriopiskelijoista muisteli haastattelujen yhteydessä omaa matematiikan opettajaansa lukiossa. Näkemys on hyvin linjassa lukuisten aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan matematiikan
opettaja on yksi tärkeimmistä matematiikan oppimiseen yhteydessä olevista tekijöistä (Grootenboer & Zevenbergen 2008, Hannula ym. 2005, Kaasila 2000, Kaasila & Pehkonen 2009, Khan & Jumani 2008, Liston & O’Donoghue 2010: 57,
Malmivuori 2001: 57, Op’t Eynde & De Corte 2003).
”Meillä oli hyvin kannustava ilmapiiri luokassa usein matikan tunnilla. Ehkä
se johtu siitä, että meiän ryhmä oli aika pieni ja me tunnettiin toisemme jo
ennestään eikä tarvinnu jännittää ja ehkä meillä kaikilla oli joku tavoite, sillä
me tiiettiin jo silloin, että mitä meistä piti tulla sitte isoina.” (Mika)
”Kurssi, jossa oli derivointia oli aluksi vaikea, mutta siinä kavereiden kanssa
kimpassa harjoiteltiin sitä, niin sekin selvisi.” (Miska)
Mikan mukaan luokan ilmapiiri kannusti opiskelemaan, ja samalla opiskelulle
muodostui opintojen edistymisen kannalta tärkeitä tavoitteita. Mikan ja Miskan
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episodeissa tulee esiin toisten opiskelijoiden tuki lähinnä luonnollisena ja spontaanina yhdessä toimimisena. Sini kertoi pyytäneensä lukiossakin ”joskus apua toisilta
opiskelijoilta” ja ”selvinneensä sillä kiperistä tilanteista”.
Tässä tutkimuksessa insinööriopiskelijat, jotka muistelivat lukion matematiikan opiskelua yhdessä muiden kanssa, olivat kokeneet ryhmän tuen positiiviseksi
(vrt. Gallimore & Stewart 2014, Malmivuori 2001: 57, Olds & Miller 2004, Parsons
ym. 2011).
Laskin edusti lukiossa opiskeluteknologiaa
Tähän tutkimukseen osallistuneet insinööriopiskelijat olivat käyttäneet lukion matematiikassa joko tavallista funktiolaskinta tai graafista laskinta.
”Silloin kun mä olin siellä lukiossa, niin ei saanu käyttää symbolisia laskimia.
Sitten kun mä pääsin oikomaan sillä laskimella oli helpompaa. Varmaan olisin
sillä selvinny lukiossaki paremmin.” (Ismo)
”Uskon, että jos mulla olis ollu lukiossa tämä uus laskin, niin olisin oppinu
paljon paremmin. Mulla meni niin paljon aikaa siinä, kun yritin opetella, että
miten mikäkin välivaihe tehään. Ei ois tarttenu muistaa ja ois voinu yrittää
ymmärtää.” (Luukas)
Ismo ja Luukas uskovat, että jos heillä olisi ollut symboliset laskimet lukiossa, he
olisivat suoriutuneet paremmin matematiikasta. Ymmärtämiselle olisi jäänyt enemmän aikaa (vrt. Conley 2008: 173, Mustoe & Lawson 2002: 6, Selden 2005).
”Ihan vaan sellasta pikkulaskinta, ku mä en ollu oikeesti koskaan aatellu panostaa niin siihen matikkaan. Ehkä ku ei mun muillakaan kavereilla ollu.”
(Veera)
”Niin, mulla oli aluks lukiossa ihan tavallinen funktiolaskin, mutta sitte hankin
graafisen.” (Jani)
Veera ei ollut kokenut tärkeäksi graafisen laskimen hankkimista lukiossa ja perusteli sitä osittain kavereidensa kautta. Jani oli ottanut käyttöön lukiossa graafisen
laskimen.
Tämän tutkimuksen informantit opiskelivat lukiossa 2010-luvun taitteessa, eivätkä sähköiset oppimisympäristöt olleet vielä käytössä kaikissa kouluissa. Insinööriopiskelijat ottivat kertomuksissaan esille laskimen tärkeimpänä teknologiaan
viittaavana työvälineenä lukiossa. Tutkimuksen mukaan opiskelijat olivat kokeneet
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teknologian hyödyn eri tavoin. Mielenkiintoinen huomio liittyy siihen, että miespuoliset opiskelijat ottivat useammin laskinkokemukset esille, ja heillä oli myös
useammin se käsitys, että teknologian käyttöä lisäämällä he olisivat päässeet parempiin tuloksiin lukion matematiikassa (vrt. Gabriel ym. 2012: 11).
Ylioppilaskirjoitukset
”Lukiosta jäi päällimmäisenä negatiivisena mieleen matematiikan ylioppilaskirjoitukset, joista otin itse eniten stressiä.” (Miska)
”Tiesi, että on tavoitteena päästä ylioppilaskirjoituksista läpi ja nimenomaan
se että tuli tavoite. Olisin ehkä vaihtanut lyhyeen matikkaan, jos olis ollu pakko
kirjottaa pitkä matikka. Kuitenkin sitten kirjotin pitkän, ehkä onneksi. Valinnaisuus oli mun mielestä ihan paras juttu.” (Luukas)
Miska oli stressaantunut ylioppilaskirjoituksista. Luukakselle ne olivat parantaneet
opiskelumotivaatiota lukiossa. Se, ettei matematiikkaa ollut pakko suorittaa ylioppilaskirjoituksissa, oli Luukaksen mielestä ollut hyvä asia.
”Niin kun sitten mietin että mitä kirjotan. Päätin kirjottaa lyhyen matikan ja
uskoin että ois mahdollisuus saada parempi arvosana.” (Jani)
Jani oli opiskellut lukiossa pitkän oppimäärän, mutta osallistunut lyhyen oppimäärän kokeeseen. Hän kertoi näin toimien tavoitelleensa parempaa matematiikan arvosanaa ylioppilastodistukseen.
Eri opiskelijat olivat kokeneet ylioppilaskirjoitukset eri tavoin ja kertoivat niihin liittyvistä kokemuksista eri näkökulmista. Toiset nostivat ylioppilaskirjoitukset
esiin stressaavina Miskan tavoin, ja toiset näkivät kirjoitukset luonnollisena lukioopiskelun jatkumona kuten Luukas. Tässä tutkimuksessa ei ylioppilaskirjoitusten
merkitys noussut näkyvästi esille. Insinööriopiskelijat olivat päässeet jatkamaan
opintojaan lukion jälkeen, ja siten Ismon sanoin: ”Ei tartte enää miettiä, että mikäköhän arvosana sieltä tulee.” (Vrt. Välijärvi ym. 2009: 123.) Tässä tutkimuksessa
insinööriopiskelijat kokivat positiiviseksi sen, että matematiikan suorittaminen ylioppilaskirjoituksissa oli ollut vapaaehtoista (Lahtinen & Välijärvi 2014: 18).
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9

Yhteenveto ja pohdinta

Tässä luvussa kokoan lyhyesti tutkimuksen tulokset. Vertailen eri menetelmillä saatuja tuloksia. Pohdin lisäksi tutkimuksen merkitystä eri näkökulmista. Tutkimuksen
merkitys avautuu lukijalle viime kädessä hänen omien kokemustensa kautta.
9.1

Yhteenveto keskeisistä tuloksista

Seuraavassa kiteytän tutkimuksen tulokset tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä.
1.

Mitkä lukion matematiikan oppisisällöistä korostuvat ammattikorkeakoulujen
tekniikan ja liikenteen alan matematiikan opetussuunnitelmissa?

Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan matematiikan opetussuunnitelmia tarkastelemalla tarkentuivat lukion matematiikan opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003) esitetyt kurssisisällöt. Täydensin niitä Differentiaaliyhtälöillä, Kompleksiluvuilla ja Matriiseilla, jotka voivat kuulua lukiossa koulukohtaisiin syventäviin kursseihin (Eriksson & Kaarakka 2010). Jäsentyi 17 oppisisältöä79.
Lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän pakollisten kurssien oppisisällöt
vastaavat hyvin ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan matematiikan
opetussuunnitelmia. Lyhyt oppimäärä eroaa pitkästä oppimäärästä melko paljon
(Opetushallitus 2003, 119–128). Pitkässä oppimäärässä on kymmenen pakollista
kurssia ja lyhyessä vain kuusi, ja lisäksi pitkässä oppimäärässä opiskellaan eri oppisisältöjä syvällisemmin. Lyhyestä oppimäärästä puuttuu integraalilaskenta. Vektorit sisältyvät pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin, mutta lyhyessä oppimäärässä ne sisältyvät ainoastaan syventäviin kursseihin.
2.

79

Miten oppimistavoitteet toteutuvat lukion matematiikassa insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan?
2.1. Miten lukion matematiikkaa tulisi osata insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan?

Ks. Luku 6.1.
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Kun insinööriopiskelijat määrittivät matematiikan oppimistavoitteita, he arvioivat
lukion matematiikan eri oppisisältöjen merkitystä (1–5)80 sekä niihin yhteydessä
olevia kognitiivisen taidon tasoja insinööriopintojen näkökulmasta. Opiskelijoiden
kokemusten mukaan Perusalgebra (lausekkeiden sieventäminen, rationaalilausekkeet, potenssiopin laskusäännöt ja juurilausekkeilla laskeminen) ja perusgeometria
(Pinta-alat ja tilavuudet, Kolmion ratkaiseminen ja Trigonometria), Derivaatta- ja
Integraalilaskenta sovellutuksineen sekä Yhtälöt ja yhtälöryhmät muodostavat lukion avainsisällöt insinööriopintojen näkökulmasta. Lukujonot, summat ja sarjat,
Kompleksiluvut, Todennäköisyyslaskenta ja tilastot, Raja-arvot ja jatkuvuus sekä
Matriisit arvioitiin vähiten tärkeiksi. Tarkastelin opiskelijoiden kokemuksia myös
erikseen pitkän oppimäärän suorittaneiden, pitkästä lyhyeen siirtyneiden ja lyhyen
oppimäärän suorittaneiden ryhminä. Vain joidenkin oppisisältöjen kohdalla oli tilastollisesti merkitseviä eroja.
Insinööriopiskelijat arvioivat oppisisältökohtaisesti sitä lukion matematiikassa
tavoiteltavaa kognitiivisen taidon tasoa (1–5)81, joka on hyväksi insinööriopintojen
näkökulmasta. Oppisisällöt järjestettiin tavoiteltavan kognitiivisen taidon tasoon
viittaavan keskiarvon mukaan. Erottui keskiarvokategorioita, joihin oppisisällöt sijoittuivat. Insinööriopiskelijoiden mukaan avainsisältöjä pitää osata soveltaa tutuissa tilanteissa tai yleistää uusissa tilanteissa ja vähiten tärkeiden oppisisältöjen
kohdalla riittää, että tietää/muistaa perusasiat. Eri opiskelijaryhmien (pitkä, siirtyi
lyhyeen ja lyhyt oppimäärä) kokemukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan Perusalgebran kohdalla.
2.2. Miten insinööriopiskelijat kokevat oppineensa lukion matematiikkaa ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta?
Insinööriopiskelijat arvioivat lukion matematiikassa saavuttamaansa osaamista oppisisältökohtaisesti yhtäältä kouluarvosanalla (4–10) ja toisaalta saavutetun kognitiivisen taidon tason (1–5)82 kautta. Tarkastelin opiskelijoiden kokemuksia myös
erikseen pitkän oppimäärän suorittaneiden, pitkästä lyhyeen siirtyneiden ja lyhyen
oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden ryhminä.

80

1 = ”ei lainkaan merkitystä”, 2 = ”vain vähän merkitystä”, 3 = ”olen epävarma kannassani”, 4
= ”melko paljon merkitystä”, 5 = ”erittäin paljon merkitystä”. Kullekin oppisisällölle laskettiin edellisten arvojen avulla tärkeyttä osoittava keskiarvo (M).
81
1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”yleistää
(uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa)”.
82
1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”yleistää
(uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa)”.
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Lukiossa pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat kokivat osanneensa parhaiten lukion matematiikan oppisisältöjä sekä kouluarvosanalla (paitsi Kolmion
ratkaiseminen -oppisisältö) että kognitiivisen taidon tason kautta (paitsi Pinta-alat
ja tilavuudet -oppisisältö) arvioituna. Matematiikan lyhyen oppimäärän suorittaneet opiskelijat kokivat osanneensa muita huonommin kaikkia lukion matematiikan oppisisältöjä.
Tulkitsen, että lukion matematiikan oppimistavoitteet toteutuivat niiden oppisisältöjen osalta, joissa opiskelijoiden kokemusten mukaan saavutettu kognitiivisen
taidon taso (1–5) oli sama tai ylitti tavoiteltavan kognitiivisen taidon tason (1–5).
Tarkastellessani opiskelijoita yhtenä ryhmänä matematiikan oppimistavoitteet toteutuivat seuraavien oppisisältöjen osalta: Perusalgebra, Kolmion ratkaiseminen,
Pinta-alat ja tilavuudet, Trigonometria, Yhtälöt ja yhtälöryhmät, Eksponentti- ja logaritmioppi, Analyyttinen geometria, Prosenttilaskenta, Todennäköisyyslaskenta ja
tilastot sekä Lukujonot, summat ja sarjat. Matematiikan oppimistavoitteet eivät toteutuneet seuraavien oppisisältöjen osalta: Derivaatta ja sovellutukset, Integraali ja
sovellutukset, Differentiaaliyhtälöt, Vektorit, Matriisit, Raja-arvot ja jatkuvuus
sekä Kompleksiluvut.
Tarkastelin oppimistavoitteiden toteutumista myös opiskelijaryhmittäin. Pitkän oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla matematiikan oppimistavoitteet toteutuivat muiden oppisisältöjen paitsi Matriisien osalta. Pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneiden opiskelijoiden kohdalla matematiikan oppimistavoitteet toteutuivat Perusalgebran, Yhtälöiden ja yhtälöryhmien, Trigonometrian,
Analyyttisen geometrian, Kolmion ratkaisemisen sekä Pinta-ala- ja tilavuustarkasteluiden osalta. Derivaatta- ja integraalilaskennan osalta ne eivät toteutuneet. Matematiikan lyhyen oppimäärän suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla matematiikan oppimistavoitteet eivät toteutuneet minkään oppisisällön osalta.
3.

Millainen matematiikkakuva insinööriopiskelijoille muodostuu lukion matematiikan pohjalta?
3.1. Millaisia kokemuksia insinööriopiskelijoilla on lukion matematiikan opiskelusta?

Insinööriopiskelijoiden matemaattiset elämäkerrat erosivat toisistaan rikkaiden kokemusten kirjona, ja jokaisesta erottui yksilöllinen tarina. Myös yhteisiä piirteitä
tarinoista löytyi. Opiskelijat olivat valinneet lukiossa matematiikan oppimäärän sen
mukaan, olivatko he kokeneet matematiikan yläkoulussa mieluisaksi ja helpoksi
vai vähemmän mieluisaksi ja vaikeaksi. Matematiikan helpoksi kokeneet opiskeli163

jat olivat valinneet pitkän oppimäärän ja vaikeaksi kokeneet opiskelijat lyhyen oppimäärän. Mikäli pitkä oppimäärä oli tuntunut ylitsepääsemättömän vaikealta,
opiskelija oli siirtynyt suorittamaan lyhyttä oppimäärää. Suurin osa kertomuksista
oli muutoskertomuksia, ja opiskelija oli kokenut matematiikan osaamisensa muuttuneen. Muutos parempaan suuntaan oli tapahtunut opettajan osoitettua, että opiskelijan pitäisi aktivoitua opiskelussaan. Huonompaan suuntaan tapahtunutta muutosta opiskelijat eivät yleensä osanneet selkeästi perustella. Kiire, erityisesti pitkän
oppimäärän kursseilla, tuntui olevan huomion arvoinen syy siihen, etteivät opiskelijat olleet onnistuneet lukion matematiikassa.
3.2. Millainen kuva insinööriopiskelijoilla on lukion matematiikasta?
Insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan lukion matematiikan pitkässä oppimäärässä korostui matemaattisen tiedon proseduraalisuus (vrt. Lauritzen 2012). Lyhyen oppimäärän tehtävät olivat usein sanallisia kertomustehtäviä, joiden muuttaminen laskettavaan muotoon oli haasteellista. Lukion matematiikan luonne oli koettu työkalupakin tavoin kokoelmana laskusääntöjä ja muodollisia muistettavia rutiineja. (Joutsenlahti 2005, Kaasila 2000, Pehkonen 1999.) Lukion matematiikassa
oli koettu instrumentalistisuutta korostavia piirteitä (Ernest 1989). Nimesin tällaisen instrumentalistis–formaaliksi käsitykseksi matematiikasta. Se korostui pitkässä
oppimäärässä. Lyhyen oppimäärän suorittaneiden insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan lukion matematiikan sanallisista tehtävistä oli hyötyä mallintamisen yhteydessä ammattikorkeakoulussa. Pitkän oppimäärän sisällöt vastasivat paremmin insinööriopintojen teoreettisuuden haasteeseen kuin lyhyen oppimäärän sisällöt. (Hautamäki ym. 2012.) Avainsisällöt tarkentuivat seuraavasti: Perusalgebra,
Perusgeometria, differentiaalilaskenta sekä yhtälöt. Erityisesti yhtälöopin yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista osata hyödyntää laskinta.
3.3. Millainen kuva itsestä matematiikan oppijana ja osaajana insinööriopiskelijoilla on?
Opiskelijoiden käsitys itsestä matematiikan oppijana oli hyvin moni-ilmeinen.
Yleinen käsitys oli, että matematiikan pitkä oppimäärä vaatisi paljon panostamista,
mihin kaikki eivät olleet valmiita. Useat opiskelijat tunnustivat olleensa liian laiskoja lukio-opintojensa aikana ja tunnistivat ongelmien lukiossa ja ammattikorkeakoulussakin johtuneen osittain siitä. Siitä huolimatta pitkän oppimäärän opiskelleet
sekä pitkästä lyhyeen siirtyneet opiskelijat kokivat onnistuvansa hyvin insinööriopinnoissaan. Lyhyen oppimäärän ainoastaan pakolliset kurssit suorittaneet opiskelijat kokivat insinööriopinnot haasteellisiksi matematiikan opiskelun osalta.
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Opiskelijat, jotka olivat suorittaneet lisäksi syventäviä tai soveltavia lyhyen oppimäärän kursseja, onnistuivat insinööriopinnoissaan mielestään hyvin.
3.4. Millaisia merkityksiä insinööriopiskelijat antavat lukion matematiikan oppimisen sosiaaliselle kontekstille?
Lukion matematiikan opettajalla näytti olevan suuri merkitys sille, miten insinööriopiskelija koki oppineensa matematiikkaa lukiossa. Hyvän opettamisen kriteerit
vaihtelivat. Toiset insinööriopiskelijat toivoivat opettajajohtoista oppimisprosessia,
ja toisten mielestä opettaja voisi olla paremminkin oppimisen ohjaaja. Insinööriopiskelijat olivat kokeneet lukiossa toisten opiskelijoiden tuen positiivisena.
Opiskelijat uskoivat, että symbolisesta laskimesta saattaisi olla myös lukion matematiikassa hyötyä, mutta vasta sen jälkeen, kun opiskelija hallitsee matematiikan
perusasiat. Ylioppilaskirjoitukset koettiin tärkeäksi lukion päättökokeeksi. Toiset
stressaantuivat niistä, mutta toisille ne antoivat selkeän tavoitteen opiskelulle.
9.2

Matematiikan oppimistavoitteet ja matematiikkakuva

Kun tarkastelin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla ammattikorkeakoulun insinööriopintojen näkökulmasta määritettyjen matematiikan oppimistavoitteiden toteutumista lukiossa, niin näytti siltä, että eri oppimääriä opiskelleet sekä pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneet opiskelijat kokivat niiden toteutuneen eri tavalla. Kun tarkastelin narratiivisen menetelmän avulla insinööriopiskelijoiden matematiikkakuvaa, ei yhtä selviä eroja eri oppimääriä suorittaneiden opiskelijoiden
käsityksissä ollut. Siitä syystä molempien tutkimusmenetelmien käyttäminen oli
tärkeää tässä tutkimuksessa.
Sekä kvantitatiivisella että kvalitatiivisella otteella tarkastelemalla näytti siltä,
että insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan lukiossa pitkän oppimäärän sisällöt muodostavat hyvän pohjan insinööriopintoihin. Lukiossa pitkän oppimäärän
suorittaneiden opiskelijoiden osalta matematiikan oppimistavoitteet toteutuivat
Matriisit-oppisisältöä lukuun ottamatta kaikkien oppisisältöjen kohdalla. Kaikille
lukiossa pitkän oppimäärän suorittaneille insinööriopiskelijoille oli muodostunut
positiivinen matematiikkakuva.
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien käyttö johti osittain
erilaisiin tutkimustuloksiin pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneiden insinööriopiskelijoiden kohdalla. Oppimistavoitteet toteutuivat useiden oppisisältöjen
kohdalla. Tulkitsemalla matematiikkakuvaa narratiivisen menetelmän avulla näytti
siltä, että kaikilla pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneillä insinööriopiskelijoilla
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oli positiivinen matematiikkakuva. He onnistuivat kokemustensa mukaan insinööriopinnoissaan.
Näytti siltä, että kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien
käyttö johti erilaisiin tutkimustuloksiin myös lukiossa lyhyen oppimäärän suorittaneiden insinööriopiskelijoiden ryhmässä. Oppimistavoitteet eivät toteutuneet minkään oppisisällön kohdalla. Tulkitsemalla tämän ryhmän opiskelijoiden matematiikkakuvaa narratiivisen menetelmän avulla havaittiin eroja: lukiossa syventäviä
tai soveltavia matematiikan kursseja suorittaneille insinööriopiskelijoille näytti
muodostuneen positiivisempi matematiikkakuva kuin sellaisille, jotka olivat suorittaneet ainoastaan pakolliset kurssit.
Tutkimus antoi viitteitä siitä, että erot eri menetelmillä saatuihin tuloksiin saattoivat olla yhteydessä lukion matematiikan lyhyessä oppimäärässä suoritettujen
kurssien määrään. Arvioitaessa kvantitatiivisesti matematiikan oppimistavoitteita
insinööripintojen näkökulmasta en kysynyt insinööriopiskelijoilta heidän lukiossa
suorittamiensa matematiikan kurssien määrää. Analyysivaiheessa ei ollut mahdollista ottaa huomioon suoritettujen syventävien tai soveltavien kurssien vaikutusta
tutkimustuloksiin. Vastaajissa saattoi olla huomattava määrä sellaisia lyhyen oppimäärän suorittaneita opiskelijoita, jotka olivat opiskelleet ainoastaan pakolliset
kurssit. Heidän käsityksensä saattoi dominoida kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla analysoitua kyselytutkimusta. (Vrt. Arnon & Reichel 2009.) Tämän
tutkimuksen yhteydessä jäi edelleen selvittämättä matematiikan lyhyen oppimäärän soveltavien ja syventävien kurssien merkitys insinööriopintojen näkökulmasta,
sillä sitä ei tutkittu. Tältä osin on tarpeen päivittää kysymyskaavaketta, jos jatkotutkimusten yhteydessä kysely uusitaan.
Tutkimukseni mukaan näyttää siltä, että lukiossa myös lyhyen oppimäärän suorittaneilla opiskelijoilla on edellytykset onnistua insinööriopinnoissa. Tämä tulos
nostaa esille tärkeän ja uuden insinööriopintoihin liittyvän näkökulman: hyvä lähtökohta valmistua insinööriksi on vahva matemaattinen pohja, mutta se ei yksin
riitä (vrt. Winkelman 2009). Insinöörin elämään kuuluu muutakin kuin matematiikkaa (Alpers 2010: 15).
9.3

Tutkimuksen merkitys

Tutkimuksessa haettiin matematiikan oppimistavoitteiden ja matematiikkakuvan
kautta ymmärrystä sille, millaisia matemaattisia valmiuksia insinööriopiskelijoille
rakentuu lukion matematiikan oppisisältöjen pohjalta. Kuten raportin alussa mai166

nitsin, tätä tutkimusta voidaan hyödyntää opetussuunnitelmia kehitettäessä ja arvioitaessa. Tutkimuksesta on hyötyä myös yksilötasolla. Sitä voidaan soveltaa yhtä
lailla opiskelijan opintoja suunniteltaessa kuin opettajan pedagogisen työn tukena.
9.3.1 Tutkimuksen merkitys opetussuunnitelmien tasolla
Tällä hetkellä tutkimukseni merkitys opetussuunnitelmatyön tasolla korostuu ammattikorkeakoulun näkökulmasta, sillä lukiossa uusien, vuonna 2016 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien perusteet (Opetushallitus 2015) ovat jo valmistuneet.
Ajan tasalla olevaa tutkittua tietoa insinööriopiskelijoille merkityksellisistä lukion matematiikkaan liittyvistä kokemuksista tarvitaan ammattikorkeakoulujen
opetussuunnitelmia kehitettäessä. Ammattikorkeakouluihin hakeutuu opiskelijoiksi lukion suorittaneiden lisäksi vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita nuoria (Tilastokeskus 2015). Siten insinööriopintonsa aloittaa
vuosittain hyvin heterogeeninen joukko opiskelijoita (Cole ym. 2014), jotka opiskelevat kuitenkin saman määrän matematiikkaa ammattikorkeakoulussa (vrt. Gallimore & Stewart 2014: 98). Muihin opiskelijoihin verrattuna lukiossa pitkän oppimäärän suorittaneilla on erilainen valmius aloittaa insinööriopinnot. Tässä tutkimuksessa osa näistä opiskelijoista koki turhautuneensa insinööriopintojensa alussa
ja toivoi matematiikan lähtötason testausta ammattikorkeakoulussa. Testin perusteella olisi mahdollista eriyttää matematiikan opiskelua opintojen alkuvaiheessa
(vrt. Parsons ym. 2011: 53). Riittävän hyvin lähtötasotestistä suoriutuvat insinööriopiskelijat voisivat saada vapautuksen lukion matematiikkaa kertaavasta kurssista
tai osasta sitä, tai ainakin huonommin suoriutuneille voitaisiin järjestää matematiikkaklinikka tai vastaavia tukitoimia. (Henderson & Broadbridge 2009, Silius ym.
2011a, Silius ym. 2011b, Steyn & Du Plessis 2007.) Tutkimukseni eräs tärkeimmistä tuloksista näyttää olevan se, että opiskelijoiden kokemusten mukaan lukiossa
hankittu matemaattinen osaaminen tulisi paremmin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen matematiikan opinnoissa. Matematiikan opetusta tulisi eriyttää erityisesti insinööriopintojen ensimmäisen vuoden aikana.
Tutkimus on ajankohtainen lukion opetussuunnitelmien näkökulmasta lähinnä
yksilötasolla – opiskelijoiden ja opettajien kannalta. Valtioneuvoston asetuksella
päätettiin marraskuussa 2014 lukiokoulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja
tuntijako. Samalla päätettiin, että uudet opetussuunnitelmat ja tuntijako otetaan
käyttöön varsin nopealla aikataululla syksyllä 2016. Opetushallituksessa päivitettäviä valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2015) on ke167

hitetty vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Ne eivät tuo suurta muutosta lukion matematiikan oppisisältöihin. Näkyvin muutos on se, että matematiikan ensimmäinen kurssi tulee olemaan yhteinen
lyhyen ja pitkän oppimäärän valinneille opiskelijoille (Opetushallitus 2015: 143–
144). Lukio-opiskelija voi ensimmäisen kurssin aikana arvioida omaa lukiokelpoisuuttaan matematiikassa. Opettajan ohella opiskelija itse voi verrata omaa osaamistaan toisiin lukio-opiskelijoihin ilman, että opiskelijoita olisi jaettu eri oppimäärän
mukaisiin ryhmiin (pitkä ja lyhyt oppimäärä).
Lukion opettajat voivat hyödyntää tutkimustani, kun he tulkitsevat uusia opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2015) päivittäessään kuntakohtaisia
opetussuunnitelmia. Toisaalta opettajat voivat käyttää tutkimustani opetuksen pedagogisena tukena. Se antaa vastauksia kysymyksiin: mitä matematiikan oppisisältöjä lukiossa pitäisi opettaa ja millä kognitiivisen taidon tasolla kutakin oppisisältöä
opiskelijan tulisi osata ammattikorkeakoulussa insinööriopintojen näkökulmasta?
Kun lukion opettajalla on tietoa matematiikan oppimistavoitteista insinööriopintojen näkökulmasta, hän voi ohjata tulevia insinööriopiskelijoita tarkoituksenmukaisten oppimäärävalintojen tekemisessä ja henkilökohtaisen lukiopolun suunnittelussa.
Tutkimuksessani useat insinööriopiskelijat näkivät lukion matematiikan oppisisällöt hyödyllisiksi opintojensa näkökulmasta. He esittivät kuitenkin joitakin sisältöön liittyviä kehittämisehdotuksia. Lyhyen oppimäärän sisältöihin opiskelijoilla
oli enemmän kehitysehdotuksia kuin pitkän oppimäärän sisältöihin. Erityisesti tulevat sähköinsinöörit esittivät toivomuksen, että vektorioppia opiskeltaisiin enemmän ja myös sovellettaisiin enemmän. Vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2015) ei vektorigeometria näytä kuuluvan lyhyessä oppimäärässä edes syventävien kurssien oppisisältöihin, vaikka aikaisemmissa opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003: 128) se kuului. Insinööriopiskelijat toivoivat integraalilaskentaa lisättäväksi myös lukion lyhyeen oppimäärään syventäväksi tai soveltavaksi kurssiksi. Sitä ei kuitenkaan ole merkitty lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2015) mukaisiin lyhyen oppimäärän mukaisiin syventäviin kurssisisältöihin. Tutkimuksessa useat yhtä lailla pitkän ja lyhyen
oppimäärän suorittaneista insinööriopiskelijoista kyseenalaistivat todennäköisyyslaskennan merkityksen lukion matematiikassa. Vuoden 2016 opetussuunnitelmissa
todennäköisyyslaskentaa ja tilastoja esitetään opiskeltavaksi pitkässä oppimäärässä
samassa laajuudessa kuin aikaisemmin. Lyhyeen oppimäärään on aiemman pakollisen kurssin lisäksi kirjattu toinen todennäköisyyteen ja tilastoihin liittyvä syventävä kurssi (MAB8). Talousmatematiikasta olisi tulevalle insinöörille hyötyä yrityksen perustamisen yhteydessä. Vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden
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mukaan kurssi on pakollinen lyhyen oppimäärän kurssi (MAB6), ja aikaisemmin
se oli lyhyen oppimäärän syventävä kurssi (MAB7). Pitkän oppimäärän mukaisesti
talousmatematiikkaa ei opiskella. Vuoden 2016 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan matematiikan kursseja yhdistävänä tekijänä korostuu teknisten apuvälineiden käyttö digitaalisessa muodossa olevan datan käsittelyssä. (Opetushallitus 2003, Opetushallitus 2015.)
Insinööriopiskelijat esittivät muutoksia myös tapoihin käsitellä lukion matematiikan oppisisältöjä. Erityisesti lukiossa pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat toivoivat, että lukion matematiikkaa muutettaisiin käytännönläheisemmäksi.
Vastaavanlaisiin tuloksiin on päädytty myös yliopisto-opiskelijoiden parissa suoritetuissa tutkimuksissa (Hautamäki ym. 2012: 56, Pohjolainen ym. 2006: 52). Samoin luokanopettajaopiskelijoiden mukaan tehokas opetus tapahtuu arkielämään
sijoittuvien tehtävien kautta (Kaasila & Pehkonen 2009: 219). Niiden uskotaan lisäävän motivaatiota matematiikan opiskelua kohtaan (Khan & Jumani 2008, Solangi ym. 2008). Matematiikan soveltaminen arkielämään onkin kirjattu selkeästi
uusiin opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2015).
Lukion matematiikkaan on kehitetty koulukohtainen syventävä kurssi, jonka
lähtökohtana on käytännönläheisyys (vrt. Tall 2006). Kurssin tarkoitus on lisätä innostusta matematiikan opiskelua kohtaan lukioissa ja ammattikorkeakouluissa.
(Eriksson & Kaarakka 2010.) Tutkimuksessani kävi ilmi, että insinööriopiskelijoiden mukaan mielekästä matematiikkaa painottava kurssi olisi tarkoituksenmukainen jo lukio-opintojen alkuvaiheessa. Siten mahdollisimman moni lukiolainen voitaisiin saada innostumaan matematiikasta ja suorittamaan enemmän matematiikan
kursseja lukiossa.
Tutkimuksestani on hyötyä myös kansainvälisesti. Tutkimukseni tarkastelee
opiskelijoiden kokemusten mukaan lukiossa ja insinööriopinnoissa toteutuneita
opetussuunnitelmia. Opiskelijat, joilla on tavoitteena siirtyä esimerkiksi muista Euroopan maista Suomeen jatkamaan insinööriopintojaan, saavat näkemyksen suomalaisesta lukiosta ammattikorkeakouluun jatkavien opiskelijoiden osaamisen tasosta. Vaihtoon tulevat insinööriopiskelijat voivat päivittää osaamistaan suomalaiselle tasolle jo ennen Suomeen tuloaan. Tällä on huomattava merkitys ammattikorkeakoulujen opetuksen suunnittelun näkökulmasta, sillä suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on suhteellisen paljon ulkomaalaistaustaisia insinööriopiskelijoita83.
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Esimerkiksi lukuvuonna 2015–2016 koko Centria-ammattikorkeakoulun kaikista tekniikan opiskelijoista oli 29 % ulkomaalaisia (Centria/Opintosihteeri, henkilökohtainen tiedonanto).
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Tapaa tarkastella lukiossa rakentuneita matemaattisia valmiuksia matematiikan
oppimistavoitteiden ja matematiikkakuvan kautta voidaan soveltaa tarkasteltaessa
toteutunutta opetussuunnitelmaa. Sitä voidaan soveltaa myös tarkasteltaessa yksittäisen kurssin tavoitteiden toteutumista. Tutkimusta voidaan tehdä minkä tahansa
sosiaaliseen kontekstiin kuuluvan tekijän näkökulmasta ja missä tahansa oppiaineessa. Kvantitatiivisesti voidaan määrittää oppimistavoitteet ja arvioida niiden toteutumista. Kvalitatiivisella narratiivisella menetelmällä päästään tarkastelemaan
monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden kokemuksia.
9.3.2 Tutkimuksen merkitys yhteiskunnallisella tasolla
Näen tämän tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen kulminoituvan yhtäältä
siihen, miten ammattikorkeakoulusta valmistuva insinööri sijoittuu työelämään, ja
toisaalta siihen, valmistuuko hän. Tutkimus nostaa keskusteluun insinööriopiskelijoiden opintojen keskeyttämiseen yhteydessä olevat tekijät lukion näkökulmasta.
Suomessa, kuten muuallakin, on ongelmaksi noussut insinöörien opiskeluaikojen
pitkittyminen tai jopa opintojen keskeyttäminen (Cole ym. 2014, Kleemola ym.
2010). Ongelma on suurin ensimmäisen vuoden insinööriopintojen osalta (Neumann ym. 2015), mutta vielä toisenkin opiskeluvuoden aikana ongelma on varteenotettava (Parsons ym. 2011: 53). Jos opiskelija onnistuu jo lukio-opintojensa aikana
tekemään järkeviä matematiikan oppimäärävalintoja tai häntä tuetaan opinnoissa
riittävän aikaisin oikealla tavalla, sillä saattaa olla positiivinen vaikutus insinööriopintojen etenemisaikatauluun.
Uuden insinöörin ammattiin sijoittumisella on lähtökohtaisesti merkitystä yksilön näkökulmasta, mutta viime kädessä sillä on jopa yhteiskunnallisesti kansantaloudellista merkitystä (Hanushek & Wößman 2007). Nuori, innovatiivinen ja ammattitaitoinen insinööri, joka työllistyy nopeasti saatuaan opintonsa päätökseen, on
myös yhteiskunnallisesti kestävä sijoitus. Tekniikan osaajien – tulevien insinöörien
– lukiopolun suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomen vientivetoinen kansantalous saataisiin jälleen nousuun.
9.3.3 Tutkimuksen merkitys itselleni opettajana ja tutkijana
Lähdin tälle tutkimusmatkalle avoimin mielin. Yhtäältä tavoitteenani oli lisätä tietoa lukion matematiikasta ja toisaalta selkiyttää näkemystäni lukion matematiikan
ja ammattikorkeakoulumatematiikan välisistä yhteyksistä. Tein sen lukion mate170

matiikan oppisisältöjen kautta tulkiten entisten lukiolaisten, nykyisten insinööriopiskelijoiden matematiikkakokemuksia. Koin sen tärkeäksi kehittyäkseni lukion
matematiikan opettajana. (Vrt. Pehkonen 1995: 19.)
Siitä huolimatta, että tulokset ovat osittain jopa yllätyksettömiä, oman opettajuuteni näkökulmasta tutkimus on lisännyt monipuolisesti tietoutta oppimisesta. Se
on ollut tärkeää monestakin syystä. Ensiksikin olen sisäistänyt, että lukion matematiikan opetuksessa tärkeintä on saada opiskelijat innostumaan matematiikasta.
Toiseksi minulle on vahvistunut, että insinööriopintojen näkökulmasta avainsisältöjä ovat algebran ja geometrian perusteet, differentiaalilaskenta (derivaatta- ja integraalilaskenta sovellutuksineen) sekä yhtälöt, ja niitä tulee edelleen lukion matematiikan opetuksessa vahvistaa. Toisaalta yhtälöiden ratkaisemisen opettamista
voin opetuksessani vähentää. Erityisen tärkeitä opetettavia asioita ei ole paljon,
mutta opiskelijan pitää oppia ne hyvin. Opiskelijan on osattava soveltaa avainsisältöjä tutuissa tilanteissa ja yleistää niitä uusissa tilanteissa. Kolmanneksi sain omakohtaista tutkittua tietoa siitä, että lukiossa matematiikan tehtävät ja opiskelijan kokemusmaailma pitää saada kohtaamaan opetuksen ja tehtävien käytännönläheisyyden kautta (vrt. Tall 2006). Neljäntenä tutkimuksessa esille tulleena ja huomion
arvoisena seikkana koen, että opettajan merkitys on suuri eikä behaviorismikaan
välttämättä ole pahasta, kun opetellaan peruskäsitteitä (vrt. Leppäaho 2007, Perkkilä 2002). Voin luottaa opiskelijan arviointikykyyn ja antaa hänelle enemmän vapauksia. Tärkeä tehtäväni on motivoida opiskelijaa ja auttaa häntä löytämään oikea
matemaattinen lukiopolku. Tulen jatkossa patistelemaan jokaista lukiossa lyhyen
matematiikan valinnutta opiskelijaa, joka edes haaveilee insinöörin ammatista, valitsemaan pitkän oppimäärän integraalilaskentaan ja vektorigeometriaan liittyviä
kursseja. Nyt minulla on riittävä itseluottamus toteuttaa sellaisia matematiikan
opiskeluun liittyviä kokeiluja, jotka ilman tätä tutkimusta olisivat jääneet suunnittelun tasolle. Olen tutkimusprosessini aikana solminut tärkeitä henkilökohtaisia
suhteita ammattikorkeakoulujen henkilöstön kanssa. Uskon sen auttavan kehittämään työtäni myös jatkossa (vrt. Conley 2008: 23).
Kokemukseni mukaan opettajan urani alkuaikoina osa opiskelijoista odotti
passiivisesti, että heille annettaisiin muistettavaksi tarkoitettua tietoa. Matematiikan opetus tuntui etenevän sillä oletuksella, että opiskelijoiden oletettiin harjoittelevan heille opetettuja asioita paljon. (Vrt. Schoenfeld 1992: 343.) Paljon ei näytä
muuttuneen vuosikymmenien aikana, sillä edelleen 2010-luvun taitteessa insinööriopiskelijat uskovat, että lukion matematiikka perustuu käytettäviin sääntöihin ja
vaatii tarkkaa muistamista. Lukio-opintojen jälkeen matemaattinen tietorakenne
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olisi osattava johtaa loogisesti yksittäisistä käsitteistä lähtien (vrt. Tossavainen
2014: 130).
Oma matematiikkakuvani on kokenut sosiokonstruktivistisen käänteen. Käsitykseni lukion matematiikasta on muuttunut. Uskon edelleen, että tietyt asiat ovat
muita tärkeämpiä. Opiskelijoiden määrittämien muita oppisisältöjä tärkeämpien
avainsisältöjen määrä väheni siitä, mihin aikaisemmin uskoin. Myös käsitykseni
matematiikan oppimisesta on muuttunut. Opiskelijoiden käsitys hyvästä opettajasta
näyttää edelleen olevan hyvin subjektiivinen, ja minun on opetuksessani otettava
paremmin huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia matematiikkaa (Prashnig
2004). Avainsisältöjä on hyvä opettaa lukiossa ainakin osittain opettajajohtoisesti.
Toisaalta kurssien alussa on syytä selvittää entistä paremmin opiskelijoiden lähtötaso ja luottaa opiskelijoiden kykyyn edetä kurssilla omien edellytystensä mukaisesti. Myös muiden oppisisältöjen opettamisessa tulisi enemmän ottaa huomioon
opiskelijalähtöiset opiskelutavat. Nämä näkemykseni ovat hyvin linjassa toisaalta
yksilöllistävän ja toisaalta yhteisölliseen pyrkivän oppimisen mallin kanssa (blended learning) (Bailey ym. 2012, Bonk & Graham 2006, Tossavainen 2008), jossa
huomioidaan myös sosiaalinen media (Dabbagh & Kitsantas 2012). Käsitystäni oppimisen sosiaalisen kontekstin merkityksestä tämä tutkimus ei sanottavasti muuttanut. Olin jo ennen tutkimuksen tekoon ryhtymistä tiedostanut niin opettajan kuin
toisten opiskelijoidenkin merkityksen. Ylioppilaskirjoitusten ja laskimen merkitys
jäi tutkimuksessani jopa vähemmälle huomiolle kuin olin etukäteen kuvitellut.
Olen jatkossakin kiinnostunut matematiikan opetuksen tutkimuksesta ja kehittämisestä. Tiedostan, että matematiikkakuvani saattaa niiden myötä edelleen muuttua.
Insinööriopiskelijoiden kokemusten tulkitsijana olen pohtinut, mitä uutta olen
oppinut matkalla lukion matematiikan opettajasta tutkijaksi. Aloittelevana tutkijana
pyrin tekemään omia, liiankin kunnianhimoisia tulkintoja, erityisesti tutkimukseni
alkuvaiheessa (vrt. McGinn & Bosacki 2004). Tutustuminen erilaisiin tutkimusmenetelmiin teki työstä mielenkiintoista, joskin samalla haastavaa. Valitsin mixed
methods -tutkimuksen, jotta pääsisin paremmin perehtymään opiskelijoiden kokemusmaailmaan. Uskon, että niin kävikin. Toivoin kehittyväni sekä määrällisen että
laadullisen tutkimuksen tekijänä. Kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä voin hyödyntää myös työssäni matematiikan opettajana. Erityisesti narratiivinen tutkimus
oli minulle täysin uusi tapa tarkastella kokemuksia. Otin haasteen vastaan. Traditiosta oli hyötyä, sillä ilman narratiiveja minulle olisi jäänyt erilainen, yksipuolisempi kuva lukion matematiikan merkityksestä insinööriopiskelijoille.
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Nyt ymmärrän, että jopa matematiikan lyhyen oppimäärän oppisisällöt ovat
tarpeeksi kattavia insinööriopintojen kannalta – ainakin siinä tapauksessa, että opiskelija täydentää pakollisia kursseja muutamalla soveltavalla tai syventävällä kurssilla. Ymmärrän, että tärkeämpää kuin oppisisällöt on se innostus ja intensiteetti,
jolla opiskelija opiskelee matematiikkaa lukiossa. Opiskelijat olivat kokeneet,
että ”ihan vaan perusasiat pitää osata hyvin”. Tulkitsen tämän siten, että matemaattinen valmius ei ole ainut lukio-opintojen tavoitteista ammattikorkeakoulun näkökulmasta, vaikka se onkin ensiarvoisen tärkeä (ks. Flegg ym. 2012: 721). Myös
muut taidot – kielitaito, kommunikointitaito ja projektinhallintataito – ovat tärkeitä
(vrt. Kairisto-Mertanen & Mertanen 2014, Winkelman 2009).
Tutkijana minulla on ollut mahdollisuus tutustua myös teknologiaan monipuolisella tavalla, sekä kehittyä sen käyttäjänä. Teknologian avulla olen voinut suunnitella tutkimusta, löytää uutta tietoa ja toteuttaa suunnitelmia. Tälle matkalle on riittänyt monenlaisia kokemuksia, formaalia ja informaalia oppimista yrityksen ja
erehdyksen kautta (vrt. Dabbagh & Kitsantas 2012). Uskoakseni juuri se on tehnyt
opiskelusta antoisaa. Tutkimuksen tekeminen on teknisesti täysin erilaista kuin yli
kolmekymmentä vuotta sitten, jolloin kirjoitin ensimmäisen tutkimusraporttini,
matematiikan pro gradu -tutkielman. Kirjoitin sen kirjoituskoneella ja viimeistelin
lyijykynällä. Huomaan kehittyneeni erilaisten tietokoneohjelmien käyttäjänä.
Nämä taidot ovat avuksi niin työssä kuin laajemminkin elämässä. Uskon, että tämän tutkimuksen ansiosta filosofinen maailmankuvani on muuttunut ja minulle on
kehittynyt jopa uudenlainen käsitys totuudesta. Gadamerin (2004) oppeihin tutustuminen on jättänyt minuun merkkinsä. Tällä hetkellä koen olevani edelleen matkalla tutkijaksi, sillä ymmärrän, että paljon on vielä kokematta.
Suuntaan katseeni tulevaisuuteen: millainen matematiikkakuva insinööriopintojen näkökulmasta rakentuu sen jälkeen, kun aiempaa sallivampi suhtautuminen
symbolisen laskimeen ja teknologian käyttöön lukion matematiikassa ja ylioppilaskirjoituksissa toteutuu? Tutkimus on saanut minut tarkastelemaan kriittisesti käsityksiäni niin oppisisällöistä, oppimisesta kuin oppimisympäristöstäkin. Tämä tutkimus on vasta lähtökohta jatkotutkimuksille. Laajentamalla tutkimuskenttää myös
muiden ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalle on mahdollista saada
vielä parempaa näkemystä insinööriopiskelijoiden lukion matematiikan oppisisältöihin liittyvistä kokemuksista. Tältä erää olen kuitenkin päättämässä aika-ajon viimeistä kierrosta ja suuntaan paalupaikalle – takaisin matematiikan opettamisen pariin.
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Liite 1. Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän
kurssit lukion opetussuunnitelman perusteiden
mukaan (Opetushallitus 2003: 119–128)
Pitkä oppimäärä

Lyhyt oppimäärä

Pakolliset kurssit

Pakolliset kurssit

1 Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

1 Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)

2 Polynomifunktiot (MAA2)

2 Geometria (MAB2)

3 Geometria (MAA3)

3 Matemaattisia malleja I (MAB3)

4 Analyyttinen geometria (MAA4)

4 Matemaattinen analyysi (MAB4)

5 Vektorit (MAA5)

5 Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

6 Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)

6 Matemaattisia malleja II (MAB6)

7 Derivaatta (MAA7)
8 Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)
9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)
10 Integraalilaskenta (MAA10)
Syventävät kurssit

Syventävät kurssit

11 Lukuteoria ja logiikka (MAA11)

7 Talousmatematiikka (MAB7)

12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) 8 Matemaattisia malleja III (MAB8)
13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
(MAA13)
Koulukohtaisia soveltavia kursseja
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Koulukohtaisia soveltavia kursseja

Liite 2. Matematiikan kurssien sisällöt
yhteistyössä mukana olleiden
ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen
alalla
Kurssi

Kurssisisällöt

Algebra, geometria ja trigonometria

Algebran peruslaskutoimitukset; lausekkeen sieventäminen,
potenssikäsite, juurioppi, ensimmäisen ja toisen asteen
yhtälöt, alkeisfunktioita ja niihin liittyviä yhtälöitä (polynomi-,
murto-, potenssi- sekä rationaalifunktiot ja yhtälöt). Muita
funktioita ja yhtälöitä (eksponentti- ja logaritmifunktiot ja
yhtälöt, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, yhdistetty funktio ja
käänteisfunktio). Yhtälöpari ja yhtälöryhmä, determinantit ja
matriisit, kompleksiluvut ja lineaarialgebra, analyyttinen
geometria, taso ja avaruuskappaleet sekä avaruusvektorit.
Teorian soveltaminen insinööriopintoihin sekä matemaattisten
tietokoneohjelmien käyttö.

Matemaattinen analyysi

Yhden ja useamman muuttujan funktiot, raja-arvot, jatkuvuus,
yhden ja useamman muuttujan derivaatta ja niiden
sovellutuksia, yhden ja useamman muuttujan integrointi sekä
niiden sovellutuksia, ääriarvot ja funktion muutosnopeus,
differentiaaliyhtälöt. Teorian soveltaminen insinööriopintoihin
sekä matemaattisten tietokoneohjelmien käyttö.

Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen perusteet,
todennäköisyysjakaumat, luottamusvälin estimointi ja
hypoteesin testaus, regressioanalyysi, reliabiliteetin
määrittäminen, suhdeanalyysi ja laadun tarkistus.
Matemaattisten tietokoneohjelmien käyttö.
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Liite 3. Oppisisältömittari, kysymyskaavake
lukion matematiikan oppimistavoitteiden
määrittämiseksi ja niiden toteutumisen arviointia
varten
TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli
 nainen

 mies

2. Lukiossa suorittamani matematiikan oppimäärä
 Pitkä oppimäärä
 Siirryin pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään
 Lyhyt oppimäärä
3. Tämänhetkinen opiskelupaikkani (ammattikorkeakoulu)
 Jyväskylä
 Kokkola/Ylivieska
 Oulu
 Seinäjoki
 Vaasa
4. Opintolinja tai suuntautumisvaihtoehto
 Rakennustekniikka
 Sähkötekniikka
 Kemian tekniikka
 Jokin muu
5. Olen tällä hetkellä
 Ensimmäisen vuoden opiskelija
 Toisen vuoden opiskelija
 Kolmannen tai neljännen vuoden opiskelija
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6. Lukion matematiikan oppisisältöjen määrä ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta (Valitse
kuvaavin vaihtoehto).
 Lukion matematiikassa opiskellaan liian paljon oppisisältöjä
 Lukion matematiikassa opiskellaan sopiva määrä oppisisältöjä
 Lukion matematiikkaan voitaisiin lisätä opiskeltavia sisältöjä

7. Arvioi kuinka tärkeitä seuraavat oppisisällöt ovat AMK-opintojen näkökulmasta
(1 = ei lainkaan merkitystä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = olen epävarma kannastani, 4 = melko
paljon merkitystä, 5 = erittäin paljon merkitystä)
Oppisisältö

1

2

3

4

5

1. Perusalgebra (lausekkeiden sieventäminen, rationaalilausekkeet,









































potenssiopin laskusäännöt ja juurilausekkeilla laskeminen)
2. Yhtälöt (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, polynomiyhtälöt)
ja yhtälöryhmät
3.

Eksponentti- ja logaritmioppi (eksponentti- ja logaritmi funktiot,
niitä sisältävät lausekkeet ja yhtälöt)

4.

Trigonometria (trigonometriset funktiot ja niitä sisältävät
lausekkeet ja yhtälöt)

5.

Analyyttinen geometria (suorat ja 2. asteen käyrät)











6.

Prosenttilaskenta (prosentti- ja korkolaskut)





















8. Pinta-alat ja tilavuudet











9.











10. Lukujonot, summat ja sarjat











11. Raja-arvot (ja jatkuvuus)











12. Derivaatta ja sen sovellutukset











13. Integraali ja sen sovellutukset











14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot











15. Differentiaaliyhtälöt











16. Kompleksiluvut











17. Matriisit











7. Kolmion ratkaiseminen (suorakulmainen ja vinokulmainen
kolmio eli Pythagoraan lause sekä sini- ja kosinilause)
Vektorit
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8. Millaisia kognitiivisia taitoja olisi kuhunkin lukiossa opiskeltavaan oppisisältöön hyvä yhdistää,
jotta opiskelu ammattikorkeakoulussa sujuisi mahdollisimman hyvin? (Mikä taito riittää?)
(1 = tietää/muistaa perusasiat, 2 = ymmärtää, 3 = osata soveltaa tutuissa tilanteissa, 4 = osata yleistää uusissa tilanteissa, 5=luoda uutta tietoa oppisisällön pohjalta)
Oppisisältö

1

2

3

4

5

1. Perusalgebra (lausekkeiden sieventäminen, rationaalilausekkeet,









































potenssiopin laskusäännöt ja juurilausekkeilla laskeminen)
2.

Yhtälöt (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, polynomiyhtälöt)
ja yhtälöryhmät

3.

Eksponentti- ja logaritmioppi (eksponentti- ja logaritmi funktiot,
niitä sisältävät lausekkeet ja yhtälöt)

4.

Trigonometria (trigonometriset funktiot ja niitä sisältävät
lausekkeet ja yhtälöt)

5.

Analyyttinen geometria (suorat ja 2. asteen käyrät)











6.

Prosenttilaskenta (prosentti- ja korkolaskut)





















8. Pinta-alat ja tilavuudet











9.











10. Lukujonot, summat ja sarjat











11. Raja-arvot (ja jatkuvuus)











12. Derivaatta ja sen sovellutukset











13. Integraali ja sen sovellutukset











14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot











15. Differentiaaliyhtälöt











16. Kompleksiluvut











17. Matriisit











7. Kolmion ratkaiseminen (suorakulmainen ja vinokulmainen
kolmio eli Pythagoraan lause sekä sini- ja kosinilause)
Vektorit

9. Lukion matematiikan oppisisällöistä muodostuva kokonaisuus on
 Erittäin yhtenäinen
 Jokseenkin yhtenäinen
 Olen epävarma kannastani
 Jokseenkin sirpaleinen
 Erittäin sirpaleinen
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10. Arvioi omia lukioaikaisia opintojasi kouluarvosanalla (4–10): Millaisia pohjatietoja sinulla oli lukion jälkeen ammattikorkeakouluopintojen alussa?

Oppisisältö
1.

Perusalgebra (lausekkeiden sieventäminen, rationaalilausekkeet,

4

5

6

7

8

9 10



     



     



     



     

potenssiopin laskusäännöt ja juurilausekkeilla laskeminen)
2.

Yhtälöt (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, polynomiyhtälöt) ja
yhtälöryhmät

3.

Eksponentti- ja logaritmioppi (eksponentti- ja logaritmi funktiot, niitä
sisältävät lausekkeet ja yhtälöt)

4.

Trigonometria (trigonometriset funktiot ja niitä sisältävät lausekkeet ja
yhtälöt)

5.

Analyyttinen geometria (suorat ja 2. asteen käyrät)



     

6.

Prosenttilaskenta (prosentti- ja korkolaskut)



     

7.

Kolmion ratkaiseminen (suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio eli



     

Pythagoraan lause sekä sini- ja kosinilause)
8.

Pinta-alat ja tilavuudet



     

9.

Vektorit



     

10. Lukujonot, summat ja sarjat



     

11. Raja-arvot (ja jatkuvuus)



     

12. Derivaatta ja sen sovellutukset



     

13. Integraali ja sen sovellutukset



     

14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot



     

15. Differentiaaliyhtälöt



     

16. Kompleksiluvut



     

17. Matriisit
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11. Arvioi, millainen oli oma lukion jälkeinen matematiikan taitotasoasi (kattavin):
1 = tiesin/muistin perusasiat, 2 = ymmärsin, 3 = osasin soveltaa tutuissa tilanteissa, 4 = osasin
yleistää uusissa tilanteissa, 5 = osasin luoda uutta tietoa oppisisällön pohjalta.
Oppisisältö

1

2

3

4

5

1. Perusalgebra (lausekkeiden sieventäminen, rationaalilausekkeet,









































potenssiopin laskusäännöt ja juurilausekkeilla laskeminen)
2.

Yhtälöt (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, polynomiyhtälöt)
ja yhtälöryhmät

3.

Eksponentti- ja logaritmioppi (eksponentti- ja logaritmi funktiot,
niitä sisältävät lausekkeet ja yhtälöt)

4.

Trigonometria (trigonometriset funktiot ja niitä sisältävät
lausekkeet ja yhtälöt)

5.

Analyyttinen geometria (suorat ja 2. asteen käyrät)











6.

Prosenttilaskenta (prosentti- ja korkolaskut)





















8. Pinta-alat ja tilavuudet











9.











10. Lukujonot, summat ja sarjat











11. Raja-arvot (ja jatkuvuus)











12. Derivaatta ja sen sovellutukset











13. Integraali ja sen sovellutukset











14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot











15. Differentiaaliyhtälöt











16. Kompleksiluvut











17. Matriisit











7. Kolmion ratkaiseminen (suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
eli Pythagoraan lause sekä sini- ja kosinilause)
Vektorit

Kiitos osallistumisesta ja vastaamisesta!
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Liite 4. Lukion matematiikan oppisisältöjen
tärkeyttä osoittavat arvot insinööriopiskelijoiden
kokemusten mukaan, keskiarvo (keskihajonta)
Oppisisältö

Kaikki

Pitkä

Siirtyi pitkästä

Lyhyt

opiskelijat

oppimäärä

lyhyeen

oppimäärä

(n = 222)

(n = 157)

(n = 22)

(n = 43)

3,32 (1,171)

3,73 (1,120)

3,84 (1,194)

2,83 (1,176)

3,27 (1,077)

3,33 (1,169)

1. Perusalgebra

4,64 (0.643)

2. Yhtälöt

4,00 (0,934)

3. Eksponentti/logaritmi

3,88 (0,880)

4. Trigonometria

4,08 (0,951)

5. Analyyttinen geometria

3,75 (1,035)

6. Prosenttilaskut

3,23 (1.240)

7. Kolmion ratkaiseminen

4,28 (1,000)

8. Pinta-alat ja tilavuudet

4,22 (0,981)

9. Vektorit

3,46 (1,187)

10. Lukujonot, summat ja sarjat

2,49 (1,021)

11. Raja-arvot

2,87 (1,132)

12. Derivaatta ja sovellutukset

4,09 (0,900)

13. Integraali ja sovellutukset

4,05 (0,987)

14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot

2,87 (1,174)

15. Differentiaaliyhtälöt

3,66 (0,997)

16. Kompleksiluvut

2,68 (1,182)

17. Matriisit

2,97 (1,180)

Keskiarvot merkittiin ryhmäkohtaisesti, jos oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,05).
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Liite 5. Lukion matematiikan oppisisältöihin
liittyvät tavoiteltavaan kognitiiviseen taidon
tasoon viittaavat arvot84 insinööriopiskelijoiden
kokemusten mukaan, keskiarvo (keskihajonta)
Oppisisältö

Kaikki

Pitkä

Siirtyi pitkästä

Lyhyt

opiskelijat

oppimäärä

lyhyeen

oppimäärä

(n = 22)

(n = 43)

(n = 222)

(n = 157)

1. Perusalgebra

3,09 (1,184)

3,19 (1,219)

2. Yhtälöt

2,83 (0,991)

3. Eksponentti/logaritmi

2,64 (0,949)

4. Trigonometria

2,84 (1,060)

5. Analyyttinen geometria

2,77 (1,086)

6. Prosenttilaskut

2,76 (1,158)

7. Kolmion ratkaiseminen

3,02 (1,173)

8. Pinta-alat ja tilavuudet

3,14 (1,225)

9. Vektorit

2,65 (1,114)

10. Lukujonot, summat ja sarjat

2,42 (1,200)

11. Raja-arvot

2,48 (1,152)

12. Derivaatta ja sovellutukset

2,86 (1,115)

13. Integraali ja sovellutukset

2,85 (1,110)

14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot

2,48 (1,088)

15. Differentiaaliyhtälöt

2,69 (1,100)

16. Kompleksiluvut

2,38 (1,248)

17. Matriisit

2,36 (1,235)

3,23 (1,193) 2,65 (0,948)

Keskiarvot merkittiin ryhmäkohtaisesti, jos oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,05).

84

1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”yleistää
(uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa)”.
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Liite 6. Insinööriopiskelijoiden arvio
matematiikan osaamisesta lukion jälkeen
kouluarvosanalla (4–10) ja kognitiivisen taidon
tason kautta (1–5)85 esitettynä (kaikki opiskelijat,
n = 222)
Oppisisältö

Kouluarvosana

Sija*

Sija*

(keskihajonta)

Kognitiivisen taidon taso
(keskihajonta)

1. Perusalgebra

8,48 (1,191)

3.

2.

3,42 (1,233)

2. Yhtälöt

8,16 (1,236)

4.

4.

3,23 (1,155)

3. Eksponentti/logaritmi

7,38 (1,277)

9.

9.

2,81 (1,146)

4. Trigonometria

7,86 (1,622)

5.

6

3,08 (1,084)

5. Analyyttinen geometria

7,75 (1,403)

7.

7

2,99 (1,126)

6. Prosenttilaskut

7,82 (1,382)

6.

5.

3,17 (1,174)

7. Kolmion ratkaiseminen

8,49 (1,180)

1.-2.

3.

3,40 (1,206)

8. Pinta-alat ja tilavuudet

8,49 (1,203)

1.-2.

1.

3,45 (1,175)

9. Vektorit

6,95 (1,440)

12.

12.-13.

2,56 (1,180)

10. Lukujonot, summat ja sarjat

6,86 (1,357)

13.

12.-13.

2,56 (1,161)

11. Raja-arvot

6,73 (1,492)

15.

14.-15.

2,50 (1,145)

12. Derivaatta ja sovellutukset

7,44 (1,541)

8.

8.

2,85 (1,222)

13. Integraali ja sovellutukset

7,05 (1,714)

11.

11.

2,70 (1,249)

14. Todennäköisyyslaskenta ja tilastot

7,15 (1,567)

10.

10.

2,72 (1,208)

15. Differentiaaliyhtälöt

6,81 (1,516)

14.

14.-15.

2,50 (1,205)

16. Kompleksiluvut

5,99 (1,460)

16.

16.

2,23 (1,206)

17. Matriisit

5,82 (1,454)

17.

17.

2,15 (1,236)

*Sijalla viitataan oppisisältöön seuraavasti: 1. sija vastaa parasta tai korkeimpaan kognitiiviseen taidon
tasoon viittaavaa arvoa, 2. sija vastaa toiseksi parasta tai toiseksi korkeinta kognitiivisen taidon tasoon
viittaavaa arvoa jne.

85

1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”osata soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”osata
yleistää (uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa oppisisällön pohjalta)”.
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Liite 7. Insinööriopiskelijoiden arvio lukion
matematiikassa tavoiteltavasta sekä
saavutetusta kognitiivisen taidon tasosta (1–5)86
Oppisisältö

Tavoiteltava

Saavutettu

Saavutettu

Saavutettu

Saavutettu

kognitiivisen

kognitiivisen

kognitiivisen

kognitiivisen

kognitiivisen

taidon taso

taidon taso

taidon taso

taidon taso

taidon taso

(keskihajonta) (keskihajonta) (keskihajonta) (keskihajonta) (keskihajonta)
Kaikki

Kaikki

Pitkä

Siirtyi pitkästä

Lyhyt

opiskelijat

opiskelijat

oppimäärä

lyhyeen

oppimäärä

(n = 222)

(n = 222)

(n = 157)

(n = 22)

(n = 43)

1. Perusalgebra

3,09 (1,184)

3,42 (1,233)

3,60 (1,213)

3,55 (1,101)

2,70 (1,124)

2. Yhtälöt

2,83 (0,991)

3,23 (1,155)

3,41 (1,144)

3,27 (1,202)

2,51 (0,883)

3. Eksponentti/logaritmi

2,64 (0,949)

2,81 (1,146)

3,03 (1,106)

2,55 (1,262)

2,14 (0,941)

4. Trigonometria

2,84 (1,060)

3,08 (1,084)

3,21 (1,092)

3,00 (1,195)

2,63 (0,874)

5. Analyyttinen geometria

2,77 (1,086)

2,99 (1,126)

3,17 (1,133)

2,95 (1,046)

2,35 (0,897)

6. Prosenttilaskut

2,76 (1,158)

3,17 (1,174)

7. Kolmion ratkaiseminen

3,02 (1,173)

3,40 (1,206)

3,54 (1,196)

3,50 (1,012)

2,86 (1207)

8. Pinta-alat ja tilavuudet

3,14 (1,225)

3,45 (1,175)

3,54 (1,185)

3,64 (0,953)

3,02 (1,165)

9. Vektorit

2,65 (1,114)

2,56 (1,180)

2,79 (1,191)

2,27 (0,985)

1,86 (0,915)

10. Lukujonot, summat ja

2,42 (1,200)

2,56 (1,161)

2,72 (1,179)

2,32 (0,995)

2,12 (1,051)

11. Raja-arvot

2,48 (1,152)

2,50 (1,145)

2,72 (1,123)

2,23 (1,066)

1,82 (0,969)

12. Derivaatta ja sovellutukset

2,86 (1,115)

2,85 (1,222)

3,08 (1,191)

2,77 (1,110)

2,02 (1,035)

13. Integraali ja sovellutukset

2,85 (1,110)

2,70 (1,249)

2,95 (1,172)

2,59 (1,368)

1,88 (1,117)

14. Todennäköisyyslaskenta

2,48 (1,088)

2,72 (1,208)

sarjat

ja tilastot
15. Differentiaaliyhtälöt

2,69 (1,100)

2,50 (1,205)

2,70 (1,177)

2,45 (1,299)

1,81 (1,006)

16. Kompleksiluvut

2,38 (1,248)

2,23 (1,206)

2,41 (1,237)

1,95 (1,090)

1,70 (0,964)

17. Matriisit

2,36 (1,235)

2,15 (1,236)

2,31 (1,251)

2,00 (1,309)

1,67 (1,017)

Keskiarvot merkittiin ryhmäkohtaisesti, jos oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,05).

86

1 = ”tietää/muistaa (perusasiat)”, 2 = ”ymmärtää”, 3 = ”osata soveltaa (tutuissa tilanteissa)”, 4 = ”osata
yleistää (uusissa tilanteissa)”, 5 = ”luoda (uutta tietoa oppisisällön pohjalta)”.
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Liite 8. Asenneindikaattori, lukiossa
matematiikan oppisisältöjen pohjalta
muodostuneiden asenteiden alkukartoitus

TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli
ʘ Nainen

ʘ Mies

2. Lukiossa suorittamani matematiikan oppimäärä
ʘ Pitkä oppimäärä
ʘ Siirryin pitkästä oppimäärästä lyhyeen
ʘ Lyhyt oppimäärä
3. Tämän hetkinen opiskelupaikkani (ammattikorkeakoulu)
ʘ Jyväskylä
ʘ Kokkola/Ylivieska
ʘ Oulu
ʘ Seinäjoki
ʘ Vaasa
4. Opintolinja tai suuntautumisvaihtoehto
ʘ Rakennustekniikka
ʘ Sähkötekniikka
ʘ Kemiantekniikka
ʘ Jokin muu
5. Olen tällä hetkellä
ʘ ensimmäisen vuoden opiskelija
ʘ toisen vuoden opiskelija
ʘ kolmannen tai neljännen vuoden opiskelija
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Seuraavassa on lukion matematiikkaan liittyviä väittämiä. Pyri vastaamaan
oman kokemuksesi perusteella ja valitsemaan juuri Sinulle sopivin vaihtoehto. Vastaa nopeasti, mutta harkiten. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä
vastauksia. Oikein on se, joka tuntuu Sinusta oikealta. Vastaa seuraaviin
kysymyksiin valitsemalla: 1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä,
3=olen epävarma kannastani, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa
mieltä.
1 2 3 4 5
1. Matematiikka on opiskelemisen arvoinen ja tarpeellinen oppiaine.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

2. Lukion matematiikasta on paljon hyötyä insinööriopinnoissa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

3. Selvisin lukion matematiikasta suhteellisen helpolla.
4. Lukion matematiikassa stressaannuin suuresta matematiikan oppisisältöjen
määrästä.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

5. Matematiikka oli lempiaineeni lukiossa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

6. Lukiossa matematiikka oli selkeä ja täsmällinen oppiaine opiskella.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

7. Matematiikka on numeroita ja laskemista.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

8. Lukion matematiikassa on tärkeintä osata säännöt.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

9. Lukion matematiikkaa oppii harjoittelemalla.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

10. Matematiikka oli lukiossa miellyttävin osa opiskelua.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

11. Olen varma, että voin oppia matematiikkaa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

12. Voin saada hyviä arvosanoja matematiikassa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

13. Tunsin oloni itsevarmaksi laskiessani lukiossa matematiikkaa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

14. Lukiossa minulle oli tärkeää saada hyviä arvosanoja matematiikan kokeissa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

15. Lukiossa valmistauduin huolella matematiikan kokeisiin.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

16. Matematiikassa minulle on tärkeintä, että ymmärrän asiat.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

17. Matematiikka kehittää ajattelua ja opettaa ajattelemaan.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

18. Haluan kehittää edelleen matematiikan osaamistani.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

19. Hyvät taidot matematiikassa auttavat myös muiden oppiaineiden opiskelussa. ʘ
20. Tunnen itseni varmaksi käyttäessäni lukiossa oppimaani matematiikan
ʘ
osaamista insinööriopinnoissa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

21. Kiire lukion matematiikassa aiheutti ahdistusta.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

22. Vahva matemaattinen pohja auttaa minua myöhemmin ammatissani.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

23. Halusin opiskella lukiossa mahdollisimman paljon matematiikkaa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

24. Tunnen suurta mielihyvää ratkaistessani matemaattisia tehtäviä.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

25. Nautin matematiikan tunneista lukiossa.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

26. Ammattikorkeakouluopinnoissa matematiikan oppitunnit ovat rentouttavia.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

27. Matematiikka on tieteiden kuningatar/kuningas.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

28. Tunsin oloni sekavaksi ja hämmentyneeksi lukion matematiikan tunnilla.

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

ʘ

Kiitos vastauksistasi!
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Liite 9. Asenneindikaattorin summamuuttujat ja
Cronbachin alfa-arvot, muuttujat ja niiden
lataukset
Summamuuttuja
Muuttujat
S1. ”Lukiossa olin innostunut matikasta.”

Cronbachin alfa
Lataukset
0,914

25. Nautin matematiikan tunneista lukiossa.

0,92

13. Tunsin oloni itsevarmaksi laskiessani lukiossa matematiikkaa.

0,89

14. Lukiossa minulle oli tärkeää saada hyviä arvosanoja matematiikan kokeissa.

0,83

15. Lukiossa valmistauduin huolella matematiikan kokeisiin.

0.79

23. Halusin opiskella lukiossa mahdollisimman paljon matematiikkaa.
S2. ”AMK:ssa matikka luistaa.”
26. Ammattikorkeakouluopinnoissa matematiikan oppitunnit ovat rentouttavia.
24. Tunnen suurta mielihyvää ratkaistessani matemaattisia tehtäviä
S3. ”Lukiossa selvisin hyvin matikassa.”

0,76
0,811
0,78
0,75
0,921

10. Matematiikka oli lukiossa miellyttävin osa opiskelua.

0,92

5. Matematiikka oli lempiaineeni lukiossa.

0,90

3. Selvisin lukion matematiikasta suhteellisen helpolla.

0,82

6. Lukiossa matematiikka oli selkeä ja täsmällinen oppiaine opiskella.
S4. ”Usko matikkaan, sen oppimiseen ja osaamiseen on jäljellä.”

0,82
0,769

11. Olen varma, että voin oppia matematiikkaa.

0,77

18. Haluan kehittää edelleen matematiikan osaamistani.

0,71

17. Matematiikka kehittää ajattelua ja opettaa ajattelemaan.

0,68

9. Lukion matematiikkaa oppii harjoittelemalla.

0,62

19. Hyvät taidot matematiikassa auttavat myös muiden oppiaineiden opiskelussa
S5. ”Lukion matikka oli stressaavaa.”

0,47
0,871

4. Lukion matematiikassa stressaannuin suuresta matematiikan oppisisältöjen
määrästä.

0,91

21. Kiire lukion matematiikassa aiheutti ahdistusta.

0,85

28. Tunsin oloni sekavaksi ja hämmentyneeksi lukion matematiikan tunnilla.
S6. ”Lukion matikasta on hyötyä inssiopinnoissa.”
2. Lukion matematiikasta on paljon hyötyä insinööri-opinnoissa.

0,75
0,818
0,80

20. Tunnen itseni varmaksi käyttäessäni lukiossa oppimaani matematiikan
osaamista insinööriopinnoissa.
S7. ”Matikka on työkalupakki.”

0,72
0,689

7. Matematiikka on numeroita ja laskemista.

0,74

8. Lukion matematiikassa on tärkeintä osata säännöt.

0,70
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Liite 10. Teemahaastattelun runko
Haastattelun oheismateriaali (Lukion matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän
oppisisällöt, Opetushallitus 2003) lähetettiin opiskelijoille sähköpostin välityksellä
etukäteen.
”Haastatteluasi käsitellään luottamuksellisesti sekä yksityisyyttäsi kunnioittaen.
Antamasi tiedot eivät ole raportoinnissa tunnistettavissa. Äänitteitä ei tulla esittämään missään ja ne tullaan tuhoamaan litteroinnin jälkeen. Antamiasi tietoja tullaan
käsittelemään luottamuksellisesti.” Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten:
ʘ Hyväksyn
ʘ En hyväksy
A: TAUSTATIEDOT
Ammattikorkeakoulu

__________________________________

Haastateltava opiskeli lukiossa
ʘ pitkän oppimäärän
ʘ siirtyi pitkästä oppimäärästä lyhyeen
ʘ lyhyen oppimäärän
Hän suoritti ylioppilaskirjoituksissa
ʘ pitkän oppimäärän
ʘ lyhyen oppimäärän

ʘ ei kumpaakaan

Hänen matematiikan arvosanansa
ylioppilaskirjoituksissa oli ___________________
Tällä hetkellä hän opiskelee AMK:ssa
ʘ toista vuotta
ʘ kolmatta tai neljättä vuotta
Opiskelija käytti lukiossa
ʘ funktiolaskinta
ʘ graafista laskinta
ʘ jotain muuta (esim. ”kämmentietokone”)

ʘ ei kumpaakaan

Hän käyttää ammattikorkeakoulussa
ʘ funktiolaskinta
ʘ graafista laskinta
ʘ jotain muuta (esim. ”kämmentietokone”)

ʘ ei kumpaakaan
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B: YLEISTÄ
1.
2.
3.

Tiesitkö jo lukioaikana jatkavasi ammattikorkeakoulussa?
Miksi valitsit jatko-opiskelupaikaksesi juuri ammattikorkeakoulun?
Onko AMK-opiskelu vastannut sitä, mitä aloittaessasi kuvittelit sen olevan?

C: MATEMATIIKKA LUKIOSSA JA AMMATTIKORKEAKOULUSSA
4.

Kerro, mitä sinulle on päällimmäisenä jäänyt mieleen lukion matematiikan
opinnoistasi.
Kerro jostakin erityisen positiivisesta kokemuksesta.
Kerro jostakin negatiivisesta kokemuksesta.
Seuraavia kysymyksiä käytettiin tarkentavina kysymyksinä, jos se oli tarpeen:

5.
6.
7.
8.
9.

Mitkä lukion matematiikan oppisisällöistä opit parhaiten? Miksi?
Mitkä lukion matematiikan oppisisällöistä olivat sinulle vaikeimpia? Miksi?
Millaisia kokemuksia sinulla on lukioajan matematiikan opettajistasi?
Kerro, millainen kuva sinulla oli itsestäsi matematiikan oppijana ja osaajana
lukion päätyttyä.
Kerro, mitä sinulle on päällimmäisenä jäänyt mieleen insinööriopintojen matematiikan kursseista.
Kerro jostakin erityisen positiivisesta kokemuksesta.
Kerro jostakin negatiivisesta kokemuksesta.
Seuraavia kysymyksiä käytettiin tarkentavina kysymyksinä, jos se oli tarpeen:

10. Mitkä lukion matematiikan oppisisällöistä ovat olleet hyödyllisimpiä / vähiten
hyödyllisiä insinööriopintojesi kannalta? Miksi?
11. Jos saisit muuttaa lukion opetussuunnitelman mukaisia matematiikan oppisisältöjä, mitä muutoksia tekisit?
12. Millainen kuva sinulla on itsestäsi matematiikan osaajana tällä hetkellä?
13. Mitkä tekijät insinööriopintojen aikana ovat mielestäsi muuttaneet kuvaa sinusta itsestäsi matematiikan osaajana (mikäli koet muuttuneesi matematiikan
osaajana)?
14. Arvioi, millainen merkitys matematiikan osaamisella tulee olemaan tulevan
työsi kannalta.
KIITOS HAASTATTELUSTA!
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Liite 11. Haastateltavien kuvaukset
Seuraavassa esitän kustakin haastattelemastani insinööriopiskelijasta lyhyen kuvauksen.
Ninalle pitkä oppimäärä oli ollut luonnollinen valinta lukiossa. Lukion päättyessä
hän oli suorittanut pitkän oppimäärän ylioppilaskokeen ja jatkanut aluksi yliopistoon, mutta siirtynyt käytännönläheisempiin ammattikorkeakouluopintoihin. Haastatteluhetkellä hän oli toisen vuoden insinööriopiskelija ja suhtautui positiivisesti
tulevaan insinöörin ammattiinsa.
Leo oli opiskellut lukiossa pitkän oppimäärän, ja opinnot olivat sujuneet normaaliin tapaan kolmessa vuodessa. Hän oli aloittanut opinnot ammattikorkeakoulussa, mutta motivaatio oli lopahtanut. Työjakson aikana motivaatio opiskeluun oli
löytynyt uudelleen. Haastattelun aikaan hän oli neljännen vuoden insinööriopiskelija ja valmistumassa kohta insinööriksi.
Mika oli suorittanut lukiossa pitkän oppimäärän, ja jo lukioaikana hänen tavoitteenaan oli ollut insinöörin ammatti. Mika oli tiennyt lukion loppuaikana, että
tulisi hakeutumaan ammattikorkeakouluun. Hän oli uskonut löytävänsä siten käytännönläheisemmän tien ammattiin. Tällä hetkellä Mika on ehtinyt jo valmistua insinööriksi, sillä haastattelun aikaan hänen ammattikorkeakouluopintonsa olivat
ihan loppusuoralla.
Luukas valitsi lukiossa pitkän oppimäärän. Hänellä oli joskus käynyt mielessä
oppimäärän vaihtaminen. Hän ei kuitenkaan toteuttanut aikomustaan. Luukas pyrki
myös yliopistoon, mutta ei päässyt. Ammattikorkeakouluopintoihin hänet hyväksyttiin. Luukas oli haastattelun aikaan toisen vuoden insinööriopiskelija ja uskoi,
että tulisi joskus tulevaisuudessa toimimaan insinöörin ammatissa.
Jani oli aloittanut lukiossa pitkän oppimäärän opiskelun. Jo lukion toisen vuoden keväällä hän oli tehnyt päätöksen, että opiskelee pitkän oppimäärän loppuun,
mutta suorittaa lyhyen oppimäärän mukaisen ylioppilaskokeen. Se tuntui myös jälkeenpäin arvioituna oikealta ratkaisulta. Haastatteluhetkellä Jani oli toisen vuoden
insinööriopiskelija. Opiskelu oli sujunut ilman suurempia ongelmia. Hän uskoo,
ettei tulevaisuudessa tule tarvitsemaan erityisen paljon matematiikkaa insinöörin
ammatissaan.
Tatu oli valinnut lukiossa pitkän oppimäärän miettimättä asiaa erityisemmin.
Tatu ei onnistunut mielestään riittävän hyvin ylioppilaskirjoituksissa mutta pääsi
opiskelemaan ammattikorkeakouluun ensimmäisellä yrittämällä. Hän oli haastattelun aikana toisen vuoden insinööriopiskelija. Työelämässä Tatu uskoo tarvitsevansa
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jonkin verran yksinkertaisempaa matematiikkaa kuin insinööriopintojen yhteydessä.
Aleksi oli suorittanut ammatillisessa oppilaitoksessa lukion, ns. kaksoistutkinnon, ja opintoihin oli kulunut neljä vuotta. Hän oli suorittanut lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän. Aleksi oli antanut tukiopetusta matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelijoille ollessaan vielä itse lukiolainen. Tällä tavalla hän oli saanut
näkemystä molemmista lukion matematiikan oppimääristä. Haastattelun aikaan
Aleksi oli toisen vuoden insinööriopiskelija. Hän oli aloittanut ensimmäisen kerran
ammattikorkeakoulussa jo aikaisemminkin, mutta keskeyttänyt, pitänyt välivuoden
ja jatkanut sitten uudelleen. Hän uskoo tulevaisuuteensa insinöörinä.
Sini oli tiennyt jo yläkouluaikana valitsevansa lukiossa matematiikan pitkän
oppimäärän. Hän oli osallistunut lukioon valmentavalle matematiikan valinnaiskurssille. Hän oli opiskellut lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän loppuun,
muttei kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa matematiikkaa. Se oli muuttanut hänen
tulevaisuuden suunnitelmiaan. Diplomi-insinöörikoulutuksen sijasta hän oli valinnut ammattikorkeakoulun. Haastattelun aikaan Sini oli toisen vuoden insinööriopiskelija. Hän uskoi tarvitsevansa tulevassa insinöörin ammatissaan vähintäänkin perusmatematiikkaa.
Ismo oli aloittanut lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän opiskelun mutta
siirtynyt toisen lukiovuoden alussa lyhyeen oppimäärään. Hänen aktiivinen koulun
ulkopuolinen toimintansa oli joutunut koetukselle. Onneksi oppimäärän vaihtaminen oli rauhoittanut tilanteen, ja tasapainoinen opiskelijaelämä oli voinut jatkua.
Ismo opiskeli haastatteluhetkellä kolmatta vuotta ammattikorkeakoulussa, ja hänellä oli vahva usko tulevaisuuteensa insinöörinä.
Petteri oli valinnut lukion alussa matematiikan pitkän oppimäärän, mutta se oli
osoittautunut liian haastavaksi, ja hän oli siirtynyt lyhyeen oppimäärään. Ratkaisu
tuntui hänen kohdallaan onnistuneelta. Petterillä oli riittänyt opiskeluintoa jatkaa
lukion jälkeen ammattikorkeakoulussa. Haastattelun suorittamisen aikaan hän oli
kolmannen vuoden insinööriopiskelija ja luotti siihen, että tulevassa ammatissaan
hänen matemaattiset pohjatietonsa riittävät.
Veera oli valinnut lukiossa matematiikan lyhyen oppimäärän, mutta silti alussa
matematiikka oli tuntunut vaikealta. Lukion jälkeen hän oli päässyt opiskelemaan
ammattikorkeakouluun ja oli haastattelun suorittamisen aikaan kolmannen vuoden
opiskelija. Veeran usko omaan osaamiseen insinööriopinnoissa ei ollut vakuuttavaa.
Ella oli suorittanut matematiikan lyhyen oppimäärän lukiossa, jossa hän kertoi
löytäneensä ilon matematiikasta. Sen innoittamana hän oli päättänyt opiskella insinööriksi. Hän oli haastattelun aikaan toisen vuoden insinööriopiskelija ja koki, että
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matematiikka oli erittäin haastavaa. Ella uskoi, että tulevaisuudessa matematiikka
olisi integroitunut koneisiin digitaalisessa muodossa. Hän toivoi kaikesta huolimatta selviävänsä insinöörin ammatissa.
Kari oli valinnut lukiossa matematiikan lyhyen oppimäärän. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen motivaatio matematiikkaa kohtaan oli laskenut. Hän oli kuitenkin osallistunut matematiikan lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeeseen. Haastattelun aikaan Kari oli kolmannen vuoden insinööriopiskelija ja suhtautui luottavasti
matematiikan osaamiseensa tulevassa insinöörin ammatissaan.
Miskan luokanvalvoja oli peruskoulussa vaatinut häntä ryhdistäytymään matematiikan opiskelussa. Näin oli tapahtunut. Miska oli valinnut lukiossa matematiikan lyhyen oppimäärän. Hän alkoi panostaa opiskeluun, ja ryhtiliike auttoi myös
jatkossa. Miska oli suorittanut lukion neljä vuotta kestäneen kaksoistutkinnon yhteydessä. Hän tunnisti, että siitä olisi enemmän hyötyä käytännönläheisiksi tunnistamissaan ammattikorkeakouluopinnoissa kuin yliopisto-opinnoissa. Haastattelun
aikaan Miska oli kolmannen vuoden insinööriopiskelija. Hän luotti omiin matematiikan kykyihinsä tulevan ammattinsa näkökulmasta.
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