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Esipuhe

Ensimmäinen ajatukseni gradun aiheeksi oli tietotekniikan negatiiviset vai-
kutukset opetuksessa. Aiheeseen liittyen ei kuitenkaan ole tehty tarpeeksi
tutkimusta kunnollisen kirjallisuusmateriaalin saamiseksi. Selaillessani artik-
keleita tietotekniikkaan liittyen, törmäsin ajoittain laskimista tehtyihin tut-
kimuksiin. Koska symboliset laskimet ovat olleet puheenaiheena Suomen tuo-
reen tilanteen takia, kiinnostuin lopulta tekemään tutkielmani tästä aiheesta.

Olen tehnyt pro gradu tutkielmaani melkoisen itsenäisesti, oman kiinnos-
tukseni ja painotuksieni mukaan. Ohjaajani Pekka Salmi on ollut avuksi ai-
na tarpeen tullen, mistä kiitokset hänelle. Tutkielman laatu on hiukan kärsi-
nyt samanaikaisesta työskentelystä ja kiireellisestä aikataulusta johtuen. Aihe
liittyy matematiikan yleisen yhteiskunnallisen ja tieteellisen aseman pohdin-
taan ja on siten erittäin raskas.

Vaimoni Susanna on mahdollistanut tutkielman valmistumisen tukemalla
minua, erityisesti silloin, kun lukkiutuessani työhuoneeseen hän on huolehti-
nut yksin viiden pienen lapsemme hoitamisesta. Siitä iso kiitos hänelle.
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Johdanto

Tutkimuksen aihe syntyi kiinnostuksesta käytännön opetustyöhön ja tek-
niikkaan. Laskin yhdistää nämä molemmat kiinnostuksen kohteet. Suomessa
symboliset laskimet ovat hyvinkin ajankohtainen aihe, johtuen ylioppilasko-
keen uudistuksesta vuodelle 2012. Tällöin laskimen ominaisuuskien rajoittei-
ta vähennettiin ja myös symbolisten laskinten käyttö koetilanteessa sallittiin.
Nopeasti heräsi keskustelua siitä, miten symboliset laskimet vaikuttavat koe-
tilanteessa ja tästä on tehty mm. pro gradu tutkielma [13].

Vielä suurempi ja monimutkaisempi kysymys syntyy, kun pohditaan las-
kimen vaikutusta opetukseen. Onko symbolisesta laskimesta niin paljon hyö-
tyä, että sitä kannattaisi käyttää opetuksen apuna laajemminkin? Kannat-
taisiko opetus perustaa symbolisten laskinten varaan? Onko edellinen edes
mahdollista? Onko tarpeen kieltää oppilaita käyttämästä laskinta joissain
tilanteissa?

Yhtäkkinen opetuksen muuttaminen laskinpohjaiseksi ei liene mahdollis-
ta, mutta miten tästä eteenpäin? Uudesta tilanteesta nousseisiin kysymyksiin
on tarkoitus nyt pohtia vastauksia käyttäen apuna pääosin aiheeseen liittyviä
tutkimuksia.
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Tutkimuksen sisältö

Tutkimus pohjautuu pääosin tieteellisesti julkaistuihin artikkeleihin. Tämä
tarkoittaa että artikkeli on julkaistu tunnetussa, mielellään kansainvälisessä,
julkaisussa. Julkasemattomiin artikkeleihin perustuvia väitteitä on pyritty
välttämään. Erityisesti kappaleet 3 ja 4 perustuvat näihin tieteellisiin artik-
keleihin.

Kappaleiden sisällöt lyhyesti

1. Nykyaikaiset laskimet

Perehdytään tällä hetkellä markkinoilla oleviin laskimiin sekä muutoksiin
laskimen kehityksessä. Monille saattaa olla hiukan epäselvää mitä
nykyaikaisella laskimella voi tehdä. Jotta tutkimus laskimen käytöstä olisi
mielekästä, täytyy tekijällä, samoin kuin tutkimuksen lukijalla, olla hyvä
käsitys itse välineestä. Tätä tarkoitusta varten sain tukea Casiolta (laskin
lainaan tutkimuksen ajaksi) ja Texas Instrumentsilta (oma näytekappale).
Kappale sisältää myös muutaman tutkimuksen esittelyä. Tutkimusten
aiheet koskevat laskimen käytön pedagogisten ulottuvuuksien
hahmottamista.

2 Tärkeimmät aiheeseen liittyvät tutkimukset

Mikä on nykyisen tieteellisen tutkimuksen tilanne laskimen opetuskäyttöön
liittyen? Kirjallisuuden tutkimista varten olen pyrkinyt löytämään
mahdollisimman hyvät tieteelliset artikkelit. Kappaleessa kerron kuinka
olen niitä etsinyt. Omilla tiedoillani on kuitenkin mahdotonta sanoa, mitkä
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SISÄLTÖ 3

tutkimukset ovat ”maailman parhaita”. Materiaali tutkielmalle kuitenkin on
kohtalaisen monipuolista, vaikka Ranskalainen ote sitä hallitseekin.

3. Teoria

Symbolisiin laskimiin liittyvä teoria on kasvatustieteelle tyypillisesti erittäin
monimutkaista ja vaikeasti todennettavaa. Tavoitteena on selvittää
käsitteitä joita yleisesti tutkimuksessa käytetään, sekä esittää tärkeimpiä
yksittäisiä teorioita joista koostuu nykyinen symbolisiin laskimiin liittyvä
tieto.

4. Löydökset käytännön tutkimuksista.

Symboliset laskimet ovat olleet kiinnostuksen kohteena muutaman
vuosikymmenen ajan useissa valtioissa. Keskittyen pitkäkestoisiin,
vähintään vuoden kestäviin käyttötutkimuksiin, selvitetään millaisia
empiirisiä tutkimuksia on tehty eri puolella maailmaa. Tutkimuksissa on
käytännönläheisesti pyritty yhdistämään symbolisiin laskimiin liittyvä
teoreettinen tieto ja käytännön didaktiikka. Tuloksena on ollut mm. useita
mielenkiintoisia uusia hypoteeseja liittyen laskimien opetuskäyttöön.
Jatkotutkimuksia tarvitaan yhä paljon, sillä tulokset eivät ole kaikilta osin
täysin vakuuttavia.



Luku 1

Nykyaikaiset laskimet

Tässä kappaleessa esitellään ja havainnollistetaan käsitteitä symbolinen las-
kin, tietokonealgebrajärjestelmä ja symbolinen laskenta. Kappale on johdan-
to tutkimuksen aiheeseen ja henkilöt jotka tuntevat laajasti yllä olevat käsit-
teet, voivat sivuttaa tämän kappaleen. Kappaleen viimeisessä osassa tutus-
tutaan jo hiukan syvällisemmin laskimen pedagogisiin mahdollisuuksiin.

1.1 Laskintyypit, valmistajat ja mallit

1.1.1 Laskinten luokittelu

Luokittelen laskimet kolmeen kategoriaan toimintojensa mukaisesti. Luokit-
telu näyttäisi olevan yleisesti käytössä tutkimuksessa. Ensimmäinen ryhmä
on laajimmassa käytössä olevat, yleisesti peruskoulussa käytetyt funktiolaski-
met. Nämä sisältävät neljän (+,−, ∗ja/) peruslaskutoimituksen lisäksi mm.
vaihtelevan määrän erilaisia funktioita/toimintoja numeeriseen laskentaan.
Tähän luokkaan sisältyy myös monenlaiset ns. talouslaskimet. Funktiolas-
kinten asema koulutuksessa on hyvin vakiintunut, mutta asema ei ole yksi-
käsitteinen sillä funktiolaskimen merkitys esimerkiksi päässälaskutaidolle on
opettajan otettava huomioon.

Toinen, ehkä useammin tutkimuksessa esiintyvä laskinryhmä, on Graa-
fiset laskimet (esim. [3]). Nämä laskimet kattavat käytännössä kaikki laski-

4



LUKU 1. NYKYAIKAISET LASKIMET 5

met joissa funktiolaskimen ominaisuuksien lisäksi myös funktioiden graafi-
sen esityksen ominaisuus, mutta joissa ei ole tietokonealgebrajärjestelmää.
Suomessa Graafiset laskimet (jatkossa lyhennetään GL) ovat laajassa ja va-
kiintuneessa käytössä lukion matematiikan pitkässä oppimäärässä. Opetta-
jalle graafinen laskin aiheuttaa lisähaasteita mm. yhtälöiden numeeristen ja
tarkkojen arvojen opetuksessa, sillä edellä mainitut saadaan graafisesta las-
kimesta helposti suurella tarkkuudella.

Viimeisenä ryhmänä on symboliset laskimet (jatkossa SL). Symbolinen
laskin on kädessä pideltävä laite, joka sisältää ominaisuutena tietokoneal-
gebrajärjestelmän (mukaillen [17, s.1]). Ulkomaisessa kirjallisuudessa käyte-
tään termejä ”Symbolic Calculator” ja ”Computer Algebra System” (yleisesti
lyhennetty CAS). SL ovat yleisesti hyvin monipuolisia ja sisältävät yleen-
sä mm. dynaamisen geometriasovelluksen sekä taulukkolaskentasovelluksen.
Nämä ovat kuitenkin nykyisin myös kehittyneiden graafisten laskinten, esi-
merkiksi mallin TI-nspire CX, ominaisuuksia. Toiminnallisuudeltaan SL on-
kin kuin graafinen laskin lisäominaisuuksin, mutta pedagogiselta kannalta
laskimet eroavat paljon.

1.1.2 Laskinten valmistajat ja mallit

Lueskellessa tutkimuksia käy nopeasti selväksi laskinvalmistaja joka on tut-
kijoiden ylivoimaisessa suosiossa. Texas Instrumentsin aktiivisuus tutkimuk-
siin osallistumisissa käy ilmi myös yhtiön internetsivuilla Research Library-
osiossa [9]. Sivustolta löytyy TI-nspire mallin kohdalla 114 sekalaista artik-
kelia laskinmalliin liittyvästä tutkimuksesta.

Huomattavasti vähemmissä määrin tutkimuksia on tehty toisen suuren
laskinvalmistajan, Casion, laitteita käyttäen. Kolmas laskinvalmistaja, joka
löytyy myös suomen laskinmarkkinoilta on HP. Tutkimuksia joissa olisi käy-
tetty HP:n valmistamia laskimia, en ole huomannut. Arvioni laskinvalmista-
jien tekemästä tutkimuksesta ja osuuksista laskinmarkkinoilla on epätarkka,
sillä en ole tutkimuksessani kiinnostunut näistä asioista. Laskinvalmistajien
erilaisista lähestymistavoista toiminnallisuuteen enemmän seuraavassa kap-
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paleessa. Laskimet omassa opetuksessaan vakavasti ottavan opettajan lienee
parasta kokeilemalla löytää itselleen sopivin valmistaja/malli.

Laskimen valmistaja ja malli on luultavasti asia joka vaikuttaa pienissä
määrin myös laskimen pedagogiseen merkitykseen. Valmistajien huippumal-
lit, jotka sisältävät tietokonealgebrajärjestelmän, ovat tällä hetkellä TI-nspire
CX CAS, Casio ClassPad 330 Plus ja HP 50g. Valmistajilla on lisäksi tar-
jolla yksi tai useampi hinnaltaan ja/tai ominaisuuksiltaan hiukan poikkeava
malli.

Johtuen mm. laskinten nopeasta teknisestä kehityksestä sekä erilaisten
ihmisten poikkeavista mieltymyksistä, ei ole mielekästä tarkastella nappu-
loiden sijainnin kaltaisia (vaikka sinänsä merkittäviä) asioita mallien eroina.
Ratkaisevinta lopullisen mallin valinnassa lienee se, että opettajalla on las-
kinta valitessaan käsitys symbolisesta laskennasta. Ajantasaisen mallin opet-
taja valitsee omaan opetukseensa ja näkemykseensä sopivana. Tätä käsitystä
tukee tutkimuksen aikana tutustumiseni TI-nspire CX CAS ja Casio Class-
Pad PLUS laskinten käyttöön. Molemmissa on vahvuuksia ja heikkouksia
toisiinsa nähden, joista osa on teknisiä. Molemmat täyttävät symbolisen las-
kennan perusvaatimukset siinä määrin, kuin tutustumassani kirjallisuudessa
asiaa käsitellään.

1.2 Laskinten toiminnallisuus

1.2.1 tietokonealgebrajärjestelmän toiminta yleisellä ta-

solla

Käytän tutkielmassani TAJ:ien toiminnasta nimitystä symbolinen laskenta.
Tärkein ero perinteiseen graafiseen laskimeen on kyky käsitellä matemaattisia
lausekkeita jotka sisältävät tuntemattomia muuttujia [18].

Tietokonealgebrajärjestelmän toimintoihin mainitaan yleisesti kuuluvan
mm.

• algebralliset manipulaatiot, kuten sieventäminen ja tekijöihin jako
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• tarkkojen arvojen laskeminen

• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaiseminen

• raja-arvojen laskeminen

• derivointi ja integrointi

• imaginääriluvuilla laskeminen

• vektori ja matriisilaskenta

Kirjallisuudessa symbolinen laskenta määritellään yleensä lyhyesti ja epä-
määräisesti. Yksi syy tähän lienee jälleen hienoinen vaihtelu eri ohjelmien vä-
lillä. Monimuotoisuutta lisää se, että TAJ ei ole vain laskinten ominaisuus,
vaan erillisiä ohjelmia siihen perustuen (tai sen sisältäen) on saatavilla tieto-
koneelle. Esimerkkejä tietokoneohjelmista ovat Mathematica, Maple, Maxi-
ma ja paremmin graafisista ominaisuuksistaan tunnettu GeoGebra. Päteviä
ohjelmia on saatavilla myös mm. älypuhelimiin [5].

Tutkielmassa käsiteltävä symbolinen laskenta keskittyy peruskoulu- ja lu-
kiotasoiseen laskentaan ja rajoittuu kämmenlaitteisiin. Näillä rajoituksilla
erot eri laskinmallien välillä ovat vähäisiä ja jopa älypuhelinversiot TAJ:stä
kykenevät riittävään laskentaan. Tärkeintä on saada käsitys itse symbolisesta
laskennasta.

Esimerkit ovat tehty käyttäen apuna mallien TI-nspire CX CAS (SL) ja
TI-nspire CX (GL) laskinten tietokoneversioita. Mallit ovat ulkoiselta olo-
muodoiltaan (väritys eroaa) ja ominaisuuksiltaan muutoin yhtenevät, mutta
ennen mainittu sisältää TAJ:n. Esimerkkien määrä on laaja, mutta en pyri
esittämään laskimen ominaisuuksia enkä symbolisen laskennan koko laajuut-
ta, vaan yleiskuvan symbolisesta laskennasta.

Yksinkertaisimmillaan SL ja GL erot tulevat esille laskettaessa erotusta
x−x, missä x on tuntematon reaaliluku, kuten kuvassa 1.1. Graafinen laskin
ei selviydy laskennasta. Vasta kun on määritelty x:n arvo, esim. x := 3, osaa
GL laskea erotuksen.
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Kuva 1.1: SL vasemmalla ja GL oikealla

Kuva 1.2: Yhtälön ratkaiseminen samoin kuin se perinteisesti paperilla teh-
dään, vain merkinnät hiukan eroavat

Edellä esitetyn kaltaiset yksinkertaiset muuttujien laskutoimitukset, ovat
keskeisessä osassa peruskoulun ja lukion opetuksessa. Yhtälön ratkaisu ja
lausekkeiden sieventäminen ovat esimerkiksi näitä toimia, kuten seuraavassa
kuvassa 1.2. Ensimmäisellä rivillä lasketaan yhteen lausekkeen tuntematto-
man muuttujan samaa kertalukua olevat monomit. Graafinen laskin ei suostu
lainkaan käyttämään muuttujia, ja virheilmoitus olisi tullut jo tässä vaihees-
sa. Toisella rivillä vähennetään x yhtälön molemmilta puolin, jolloin yhtälön
oikealle puolelle saadaan x− x = 0.

Ratkaisu olisi saatu nopeasti myös laskimeen valmiiksi sisäänrakennetulla
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Kuva 1.3: SL vasemmalla antaa tarkan arvon, GL oikealla ainoastaan likiar-
von

komennolla (kuva 1.3). Myös GL:sta löytyy toiminto tuntemattoman muut-
tujan ratkaisemiseen, mutta ratkaisumenetelmä on numeerinen. Numeerinen
menetelmä vertautuu yhtälön ratkaisemiseen käyttäen apuna lausekkeista
piirrettyjen kuvaajien leikkauskohtaa.

Tietokonealgebrajärjestelmä kykenee laskentaan myös kun ratkaistavan
muuttujan mukana on muita tuntemattomia muuttujia, ns. vakiokirjaimia.
Esimerkiksi kannan k ratkaiseminen kolmion pinta-alan lausekkeesta a = kh

2

tai yhtälön ax+bx+3 = 5+c ratkaiseminen muuttujan x suhteen (kuva 1.4).
Huomionarvoista on se, että suoralla komennolla laskin ei varoita nollalla
jakamisesta (vaihtoehto a+b = 0), vaan vasta manuaalinen laskeminen rivillä
3 antaa alla näkyvän varoituksen.

Myös toisen asteen yhtälön yleisen ratkaisukaavan laskeminen onnistuu
(kuva 1.5). Hankaluuksia tietokonealgebrajärjestelmälle kuitenkin tulee mo-
nimutkaisemmissa laskuissa. Toisella rivillä olevassa esimerkissä muuttujaa a
ei saada täydellisesti ratkaistua, vaan laskin ilmoittaa aivan aiheesta ”kysee-
nalainen ratkaisu”. Ymmärtääkseen ratkaisun kyseenalaisuuden ja ratkais-
taakseen muuttujan a täydellisesti, tarvitsee opiskelija lisätaitoja laskimen
käyttötaidon lisäksi.

Yllä olevien yksinkertaisten esimerkkien perusteella voi muodostaa mieli-
kuvan symbolisesta laskennasta TAJ:n avulla. Kuten mainittu, esimerkkien
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Kuva 1.4: SL vasemmalla ja GL oikealla

Kuva 1.5: Hiukan monimutkaisempaa symbolista laskentaa
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ei ole tarkoitus olla täysin kattavia, ainoastaan ajatuksia herättäviä.

1.2.2 Muutamia tärkeimpiä symbolisen laskennan toi-

mintoja

Aiemmassa kappaleessa symbolista laskentaa esiteltiin yhtälönratkaisun avul-
la. Opettaja tai tutkija voi laskimen valikkoja selailemalla ja kokeilemalla
suhteellisen nopeasti kokeilla tietyn matemaattisen algoritmin, tai laajem-
man toiminnan toteuttamisen, laskinavusteisesti. Pohjautuen aiemmin esi-
tettyyn listaan tietokonealgebrajärjestelmän ominaisuuksista, esitetään seu-
raavaksi kokoelma laskuesimerkkejä.

Eräs huomionarvoinen yksityiskohta on kuudennessa näyttökuvassa (s.
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Kuva 1.6: Esimerkki geometriasovelluksen käytöstä

12, oikea yläreuna), jossa derivoidaan hiukan monimutkaisempi lauseke. Kun
laskin suorittaa derivoinnin, sieventää se lauseketta hieman. Yritettäessä in-
tegroida lauseketta, ei laskin osaa suorittaa integrointia sillä se vaatisi trigo-
nometristen funktioiden yhdistämisen ensin samalle murtoviivalle.

1.2.3 Muita merkittäviä toimintoja

Vaikka tutkielman laskimia yhdistävä tekijä on nimenomaan symbolinen las-
kenta, on laskimissa monia muitakin ominaisuuksia jotka tekevät laskimesta
kokonaisuuden. Tässä kuvailluista ominaisuuksista useimmat ovat suoraan
käytettävissä myös kehittyneimmissä GL:ssa. Tällaisia ominaisuuksia ovat
mm. dynaaminen kuvaaja- sekä geometriasovellus, taulukkolaskenta sekä tie-
tojen monipuolinen tallennus, uudelleenkäyttö ja jakomahdollisuus.

Taulukkolaskentasovellus on omassa tarkastelussani jäänyt vähemmälle.
Dynaaminen geometriasovellus yhdistettynä dynaamiseen kuvaajan piirtoon
on toiminnoiltaan hiukan vastaava kuin tunnettu Geogebra ohjelma. Dynaa-
minen geometriasovellus sallii esimerkiksi pisteiden muuttamisen ”valmiissa”
kuvassa 1.6. Kuvassa tangenttikulman ja keskuskulman summa on n. 180◦

aina, vaikka esim. toisen tangentin ja ympyrän leikkauskohtaa muutettaisiin.
Yksi uusi tutkijoiden suosima tehtävätyyppi symbolisen laskinten opetuskäy-
tössä voisi olla tämän tyyppinen. Tehtävänanto olisi kyseiseen tilanteeseen
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johtava, jonka jälkeen oppilas muodostaa itse ”konjektuurin” kulmien sum-
man arvosta (esim. [8]). Oppilaiden on kuitenkin ymmärrettävä konjektuurin
ja matemaattisen lauseen ero, esim. väärien konjektuurien avulla [8].

Laskin resurssina

Tutkimuksella, keskittyen symbolisen laskimen ei-TAJ ominaisuuksiin, on
myös merkitystä. Gilles Aldon esittää monimutkaisella laskimella olevan mer-
kitystä resurssina oppilaalle ja opettajalle [1]. Resurssin Aldon käsittää laa-
jassa merkityksessä tiedon dokumentoinnin ja jakamisen mahdollistavana
apuvälineenä, kuten oppilaiden työvihot, kirjat yms..

Kehittynyt tallennusjärjestelmä sekä tietojen käsittelyn ja jaon mahdollis-
tavat ominaisuudet ovat tutkimaton resurssi, jonka merkitystä Aldon pohtii
teoreettisesti ja myös tutkii empiirisesti. Tarkoituksena hänellä on selvittää,
minkälaisen aseman laskin tässä merkityksessä saa perinteisessä oppimisym-
päristössä.

Teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa Aldon lähtee liikkeelle käsit-
teistä ”instrumental genesis” ja ”documentational genesis”. Nämä käsitteet
ovat keskeisessä osassa ainakin eurooppalaisessa ja australialaisessa keskus-
telussa laskinten sisältymisessä opetukseen. Aiheita käsitellään tarkemmin
myöhemmin. Tärkeimpänä teoriana Aldon lainaa ”milieun” käsitettä. Bros-
seau on määritellyt milieun ”systeeminä, joka kyseenalaistaa aiemmin opete-
tun asian” (käännetty omin sanoin [1]).

Itse tutkimuksessa Aldon seurasi mm. kahdeksan, hiukan eri kriteerein
valitun, opiskelijan laskimeen tallennettua sisältöä n. kahden viikon välein.
Sisällön kehittymisestä hän etsi vastausta ”documentational genesis”-teorian
mukaiseen toimintaan. Toinen tärkeä osa tutkimusta oli tuntien havainnoin-
nin avulla etsiä, millä tavalla laskin toimii suhteessa milieuhun.

Tutkimuksen lopputuloksena Aldon luettelee erilaisia jännitteitä liittyen
mm. mahdollisuuteen opettajan tarkoituksien ristiriitaisuudesta käytännön
kanssa. Aldon mainitsee esimerkiksi ”documentational genesis tulee erillisek-
si ja jakautuneeksi prosessiksi opettajalle ja oppilaalle”. Näillä päätelmillä
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Aldon suosittelee lisätutkimuksia jotka pyrkivät mm. dokumentointiominai-
suuksien tehokkaampaan käyttöön.

1.3 Laskin pedagogisena työkaluna

Tällä hetkellä Suomessa vallitseva käytäntö lienee, ettei koulun puolesta os-
teta symbolisia laskimia oppilaiden käyttöön. Oppilaat, jotka näkevät las-
kimen sijoittamisen arvoisena, voivat hankkia sen itselleen. Tällöin opetta-
jan osuus jää vinkkien antamiseen laskimen käyttöön liittyvissä ongelmis-
sa. Useimmissa käytännön tutkimuksissa laskinopetusta antavalle opettajal-
le annetaan laskimen käyttöön valmistava teknisiä ja/tai laskinpedagogisia
valmiuksia antava valmennus, mikä on tarpeen kun laskin on koko luokan
yhteinen työskentelyväline.

Etlinger (1974) tulkitsi laskimen käsittävän sekä funktionaalisen, että pe-
dagogisen ulottuvuuden. Pierce ja Stacey tulkitsevat ”ratkaisujen tuottami-
sen” funktionaaliseksi toiminnaksi, kun taas laskimen käyttö ”oppimisen edis-
tämiseksi” on pedagogista puolta [14, s.1-2]. Teknistä puolta on edeltävissä
kappaleissa käsitelty, ja tutustutaan nyt pedagogiseen puoleen muutaman
kirjallisuuslähteen avulla. Özgün-Koca [19] sivuaa läheisesti asiaa artikkelis-
saan ja Pierce et Stacey kirjoittavat suoraan tästä asiasta [14].

1.3.1 Yksinkertainen luokittelu

Özgün-Koca on turkkilainen tutkija, joka artikkelissaan tutkii opettajaksi
opiskelevien asenteita symbolisten laskinten opetuskäyttöön. Hän luokittelee
laskimen käytön tilanteet kolmeen eri luokkaan, jotka ovat ”black box”, ”white
box” ja ”Symbolic Math Guide, (SMG)”. Luokittelun hän mainitsee yksin-
kertaistetuksi näkemykseksi laskimen mahdollisista käyttötavoista [19, s.67].
Symbolic Math Guide on Texas Instrumentsin tiettyihin malleihin saatavissa
oleva lisäsovellus [10].

Özgün-Koca toteuttaa tutkimuksen kaksivaiheisella kyselyllä jota hän
täydentää haastattelutilaisuuksilla testijakson lopuksi. Kyselyn ensimmäi-
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nen osa mittaa asenteita laskimen opetuskäytössä, kohteena 27 neljännen
ja viidennen vuoden matematiikan opettajaksi opiskelijaa. Opiskelijoilla ei
ole merkittävää tuntemusta laskimista ensimmäisen kyselyn aikana.

Özgün-Koca esittelee opiskelijoille pedagogisia mahdollisuuksia käyttäen
terminologisena perustanaan luokittelua aiemmin mainittuun kolmeen luok-
kaan. Viitaten Heidin ja Edwarsin tekemään käyttötapaesimerkkeihin [19,
s.53] Özgün-Koca sisällyttää ”Black Box” ja ”White Box” menetelmiin erilai-
sia toimintoja.

Black Box käytössä laskimen pääasialliset käyttötavat ovat esimerkkien
generointi toimivien ratkaisumallien löytämiseksi sekä tulosten generointi ab-
strakteihin ongelmiin. White Box menetelmään kuuluu konseptuaalisen ym-
märryksen kasvattaminen symbolisen manipuloinnin avulla. SMG on erityis-
tapaus White Box menetelmästä [19, s.57]. Toiminta on samantyyppistä,
mutta apuna on erityinen ohjelma SMG.

Black Box menetelmään kuuluu osana laskimien valmiiden komentojen
käyttö, joilla mahdollistetaan esimerkkitapausten suuri kokeilumäärä. Tämä
luokka on eniten verrattavissa ajatukseen ”napinpainamisopiskelu”. White
Box menetelmä perustuu mm. kuvan 1.2 tapaiseen toimintaan, jossa yhtälöä
käsitellään vaiheittain. SMG sovelluksessa toimitaan kuin White Box mene-
telmässä, mutta laskin ehdottaa joukon toimintoja joista opiskelija valitsee
mielestään oikean [19, s.54,56].

Özgün-Kocan menetelmä kuvata laskimen käyttötapauksia tällä tavalla
kolmessa luokassa, ei ole aivan yleinen. Yleensä tutkijat eivät kuvaa tutki-
muksiin käytetyille opettajille annetun esikoulutuksen sisältöä (esim. [16]).
Özgün-Kocan havainnollistaa näillä kolmella luokalla turkkilaisille oppilail-
le laskimen käyttötapoja, jonka jälkeen hän pitää uuden kyselyn opiskeli-
joiden asenteista laskinopetusta kohtaan. Kyselyä hän täydentää haastatte-
luilla, jossa seurataan mm. sitä suosivatko opettajaopiskelijat jotain tiettyä
näistä menetelmistä.

Tuloksista ilmenee, että merkittävä osa, 48% ([19, s.66]) vaihtoi mielipi-
dettään ensimmäisen kyselyn jälkeen. Kyselyn alussa 59% oppilaista piti las-
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kinta hyödyttömänä ja 33% näki vain graafisten ominaisuuksien olevan mer-
kittävästi käyttökelpoisia. Tutustumisella laitteen käyttötapoihin oli siis mer-
kittävä vaikutus. Kaikki eivät silti innostuneet laskimen käytöstä. Osasyynä
Özgün-Koca näkee mm. teknologisen epävarmuuden opiskelijoissa. Özgün-
Kocan mainitsee, että ennen tutkimusta opiskelijat eivät osanneet kuvitella
kuinka laskinta voisi käyttää algebrallisten taitojen kehittäjänä, mutta myös
tutkimuksen jälkeen opettajilla oli epävarmuutta luokkatilanteen hallinnasta
monimutkaisen laskimen sisältyessä opetustilanteisiin.

Özgün-Kocan tulokset ovat mielenkiintoisia siitä näkökulmasta, että usein
myöhemmin mainittavissa tutkimuksissa tutkittavaksi henkilöksi valitaan opet-
taja, jolla kyllä on kokemusta opettamisesta, mutta ei teknologian opetus-
käytöstä.

1.3.2 Monipuolinen pedagoginen kartta

Kokeneet laskinten pedagogisen opetuskäytön tutkijat Pierce ja Stacey esit-
televät hiukan hienostuneemman luokittelun tavoista käyttää laskinta ope-
tuskäytössä. Tavoitteena tutkijoilla on luoda ”taksonomia matemaattisten
analyysiohjelmien tarjoamille pedagogisille mahdollisuuksille” [14, s.1]. Ma-
temaattinen analyysiohjelma on yleisnimitys tietokonealgebrajärjestelmille,
graafisen aineiston dynaamisille esityksille yms. tietokonepohjaisille ohjelmil-
le. Aihealue on hyvin lähellä symbolista laskinta, mutta ei rajoitu pelkästään
niihin.

Uudet funktionaaliset ominaisuudet antavat tutkijoiden mielestä mahdol-
lisuuden muutokseen seuraavissa kolmessa alueessa: ”Muutos opetussuunni-
telmassa, muutos vaatimuksissa ja muutos pedagogiikassa” [14, s.4]. Artikke-
li perustuu nimenomaan pedagogisten mahdollisuuksien selvittämiseen, mikä
on yksittäiselle opettajalle ehkä se tärkein.

Opetussuunnitelman muutos laskimien tarjoamien mahdollisuuksien vuok-
si on mielenkiinnon kohteena monissa maissa (hyvin näkyvillä esimerkiksi
Australiassa), mutta siihen ei tässä gradussa perehdytä. Myös muutos vaati-
muksissa, on hyvin kiinnostava ja yksi vaihtoehtoinen tutkimusaihe. Ensim-
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Kuva 1.7: Kymmenen ”menetelmän” sijoittaminen aihealueittain

mäiset funktiolaskimet tekivät päässälaskutaidon vähemmän tarpeelliseksi
kuin ennen. Mitä muutoksia nykyinen laskin mahdollistaa, vaaditaanko op-
pilailta enää jatkossa esim. tavallista yhtälönratkaisua niin keskeisenä taito-
na?

Pierce ja Stacey jakavat muutoksen kohteena olevan pedagogiikan kol-
meen osaan tai luokkaan. Nämä ovat: tehtäviin, luokkatilanteeseen ja itse
aineseen kohdistuvat muutokset. Tutkijoiden mielestä kymmenen merkittä-
vintä aihealuetta on jaettu näihin luokkiin kuvan 1.7 mukaan [14, s.6]. Tar-
kemmat määritelmät ja esimerkit löytyvät artikkelista.

Tutkijat perustelevat luokitteluaan kirjallisuuslähteillä. Ideana luokitte-
lulla on, että opettaja voi sen avulla käsitteellistää omaa tapaansa käyttää
laskinta pedagogisena työkaluna. Tästä esimerkkinä tutkijat esittävät muu-
tamien opettajien tapoja käyttää laskinta kehittämänsä luokittelun avulla
[14, s.12-17]. Yritys on merkittävä, sillä keskustelun pohjaksi tarvitaan kä-
sitteellistä pääomaa. Tutkimus on niin tuore, että menetelmän yleistymistä
tieteellisessä keskustelussa on arvioitava myöhemmin.



Luku 2

Tärkeimmät aiheeseen liittyvät

tutkimukset

Asia edellä esitetyissä kappaleissa on ollut johdantoa itse tutkielman aihee-
seen. Tässä ja tulevassa kappaleessa syvennytään enemmän kasvatustieteel-
liseen näkemykseen oppilaan ja laskimen, sekä opettajan ja laskimen ope-
tuskäytön välisistä suhteista oppimisprosessissa. Tässä kappaleessa esittelen
lyhyesti tutkijoita, jotka ovat tehneet kansainvälisesti merkittävää työtä sym-
bolisten laskinten opetuskäytön tutkimuksessa.

Symbolisten laskinten opetuskäyttöön liittyvä tutkimus on ainakin osit-
tain tyypillistä kasvatustieteen tutkimusta. Tutkimukset kohdistuvat oppi-
misprosessiin vaikuttavaan tekijään ja ovat siten hyvin hankalasti todennet-
tavissa tieteellisillä menetelmillä.

Laskimen positiivinen vaikutus vaikuttaa yleisesti hyväksytyltä tutkijoi-
den keskuudessa. Kiinnostus tutkimuksessa keskittyykin usein kvalitatiivisiin
seikkoihin, mm. siihen millä toimilla laskinten positiivinen vaikutus (poten-
tiaali) saataisiin opetuksessa maksimoitua.

19
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2.1 Lyhyt kuvaus käyttämästäni tutkimusme-

netelmästä

Tutkimukseni lähtökohtana on tutustua Symbolisten laskinten opetuskäyttöä
käsitteleviin artikkeleihin. Artikkelien valinta on hahmottunut tietokannoista
hakusanojen avulla etsimiäni artikkeleita tarkastelemalla. Pääasiallisesti olen
etsinyt artikkeleita tietokannoista ”EBSCOhost Academic Search Premier”
ja ”Springer Link”. Huolimatta näiden tietokantojen laajuuksista, saattaa
hyvinkin käyttämäni hakumenetelmät rajata saatavilla olevia artikkeleita.

Käyttämäni artikkelien valikoimismenetelmä on painottanut mm. seuraa-
via asioita. Artikkelin rakenne ja tieteelliseltä vaikuttava lähestymistapa on
ollut tärkeä. Suosimissani artikkeleissa on aluksi käsitelty taustatutkimuk-
sia, käsitelty aiheeseen liittyvää teoriaa tai käytännön tutkimusta ja niiden
pohjalta johtopäätökset on esitelty selkeästi. Artikkelin sisältö on myös ol-
lut tärkeä valintakriteeri. Tutkimuksen on keskityttävä merkittävissä määrin
juuri symbolisiin laskimiin.

Artikkelimäärän kasvaessa olen suosinut artikkeleita jotka tuovat tarkas-
teltavaksi uusia mielenkiintoisia näkökulmia. Lisäksi olen etsinyt artikkeleita
ja henkilöitä joihin usein viitataan jo käytössäni olevista artikkeleista. Vii-
meksi mainittu asia aiheuttaa liiallista keskittymistä tiettyyn tutkijapiiriin,
minkä olen huomannut ongelmaksi. Esimerkiksi ranskalaiset henkilöt suosi-
vat suuressa määrin muita ranskalaisia tutkijoita, mikä on tietysti luonnol-
lista. Tämä mahdollisesti aiheuttaa sen, että Euroopan, Australian ja USA:n
ulkopuoliset tutkijat eivät kuulu merkittävimpien joukkoon. Euroopassa tut-
kimus näyttää lisäksi keskittyneen muutamiin suurimpiin maihin, mahdolli-
sesti myös taloudellisten syiden takia.

Mainitsemisen arvoinen seikka on myös joidenkin tutkijoiden ja artikkelei-
den liittyminen CAME symposiumeihin. CAME (Computer Algebra in Mat-
hematics Education) on järjestö jonka tavoitteena on levittää tutkimustietoa
TAJen käytöstä opetuksessa sekä edistää siihen liittyvää tutkimusta.

Olen kerännyt tietoa laskimista myös monilla muilla tavoilla ja olen pyr-
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Kuva 2.1: Viittaukset muiden kirjoittajien artikkeleista

kinyt myös käytännössä tutustumaan laskimeen monipuolisesti. Nämä me-
netelmät ovat kuitenkin epätieteellisiä ja pyrin perustelemaan kaikki väitteet
tieteellisesti julkaistujen artikkeleiden avulla. Yksittäiset menetelmät, joilla
asioita perustelen, esitetään lyhyesti kyseisen väitteen yhteydessä.

2.2 Merkittävimmät tutkijat

On olemassa paljon tutkijoita, jotka ovat pitkään olleet kiinnostuneita laski-
mien käytöstä opetuksen apuna. Valitsemieni artikkeleiden viittauksista olen
hiukan saanut kvantitatiivista käsitystä siitä, kuinka paljon tiettyjä tutkijoi-
ta seurataan. Kuvassa 2.1 on ns. ”word cloud”. Siinä sanojen koko on suh-
teessa siihen, kuinka usein sana esiintyy tekstissä. Kuvan (2.1) lähdetekstinä
on käytetty tärkeimpien artikkeleiden lähdeluetteloissa tekijöinä esiintyviä
nimiä. Lähdeluettelosta on ensin poistettu kyseisen artikkelin kirjoittaneen
henkilön julkaisut, eli kirjoittajan viittaukset omiin artikkeleihinsa. Näin on
saatu kyseinen ”sanapilvi”.

Muutaman muunkin mielenkiintoisen sanapilven miettiminen on hyödyl-
listä. Sanapilvi, jonka muodostin henkilöistä joihin viitattiin tutkimissani
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Kuva 2.2: Artikkelien ulkopuoliset henkilöt, joihin viittauksia

artikkeleissa, mutta joiden artikkeleita en tutkinut, on esitetty kuvassa 2.2.
Eräs kysymys on, miksi en tutkinut esimerkiksi Heidin, Hoylesin tai Rabarde-
lin kirjoittamia artikkeleita. Osittain olen henkilöihin tutustunut, mutta en
ole nähnyt henkilöiden tekemää tutkimusta tarpeeksi kohdennettuna sym-
bolisiin laskimiin tai muuten tarpeeksi arvokkaina. Silti tämä saattaisi olla
avain laajennettaessa tutkijoiden monipuolisuutta.

Kolmas suhteellisen mielenkiintoinen sanapilvi on sanoista, jotka ovat sel-
laisten henkilöiden artikkeleista joihin ei ole yhtä useampaa viittausta tutki-
missani artikkeleissa. Näiden ”ulkopuolisten” tutkijoiden viittaukset kertovat
mahdollisesti henkilöiden laajemmasta tunnettavuudesta. Aineisto tässä koh-
dassa jäi vähäiseksi, sillä tieteellisen oloisia artikkeleita, jotka edellä esitetyn
kriteerin ei löytynyt helposti. Tulokset kuuden eri artikkelin lähdeluetteloista
ovat kuvassa 2.3. Galbraithin, Geigerin ja Goosin suuria osuuksia selittää se,
että he olivat kirjoittajat yhdelle näistä kuudesta artikkelista ja viittasivat
paljon omiin tutkimuksiinsa.

Yhdistelemällä nimiä viimeisimmästä ja ensimmäisestä sanapilvestä pää-
dytään mm. seuraaviin laajasti viitattuihin tutkijoihin: Trouche, Stacey ja
Drijvers. Tämän kaltaiset lähdeluettelon analysoinnit ovat hyvin yksinkertai-
nen apuväline saada kvantitatiivista tietoa laajalti tunnetuista henkilöistä.

Toinen tapa saada selville merkittävimpiä tutkijoita, on tarkastella tutki-
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Kuva 2.3: Ulkopuolisten tutkijoiden viittauksia

joita jotka artikkelien julkaisun lisäksi ovat olleet kirjoittamassa tai toimitta-
massa kirjaa liittyen aihealueeseemme. Yksi helpoimmin löytyvistä kirjoista
on ”The Didactical Challenge of Symbolic Calculators”, jonka aihe olisi so-
pinut tämänkin tutkielman otsikoksi. Sen ovat toimittaneet Guin, Ruthven
ja Trouche. Kirja koostuu yhdeksästä kappaleesta, jotka ovat eri tekijöiden
kirjoittamia ”artikkeleita”. Näistä kirjoittajia ovat mm. Trouche, Lagrange,
Kendal, Stacey, Pierce, Drijvers ja Artigue. Kirja on toimitettu 2005 ja se
on yksi vaihtoehto kevyehköksi yleisteokseksi aiheesta kiinnostuneelle opet-
tajalle/tutkijalle.

Myös muutamia muita kirjoja aiheeseen liittyen olen huomannut, mutta
ne eivät ole yhtä hyvin esillä kuin edellä mainittu. Esimerkiksi kirja ”Sym-
bolic Computation And Education” osoittaa, että kiinnostusta symbolisen
laskimen tai TAJ-ohjelmien opetuskäyttöön on myös muualla maailmassa.
Kirja on kiinalaisten tutkijoiden toimittama.

Kvantitatiivisen menetelmän lisäksi olen muodostanut itselleni käsityk-
sen tutkijoiden perehtymisestä asiaan myös arvioimalla sitä, kuinka tutki-
joihin on viitattu. Tutkijat, joihin usein viitataan teoreettisen viitekehyksen
yhteydessä tärkeänä osana, ovat erityisesti mielenkiinnon kohteena. Tähän
perehdytään enemmän kappaleessa 3.

Useat mielenkiintoiset tutkijat ovat varmasti jääneet tämän tutkimuksen
ulkopuolelle. Kuten aiemmin on tullut mainittua, ovat kasvatustieteen ai-
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heet hyvin monimutkaisia ja monitahoisia. Siten yhtenäisen näkemyksen to-
distaminen vähälukuiseen kvalitatiivisen tutkimuksen avulla on kutakuinkin
mahdotonta. Tässä kappaleessa on kuitenkin hiukan perusteltu ja kyseena-
laistettukin tutkimiani kirjoittajia.



Luku 3

Teoria

Tutkimusten teoriaosuudet saattavat pohjautua aivan yleiseen kasvatustie-
teen teoriaan oppimisesta ja opettamisesta. Oinosen pro-gradu tutkielmassa
pohditaan ”proseduaalisen” ja ”konseptuaalisen” tiedon käsitteistä tehtävien
yhteydessä. Konseptuaalinen tieto viittaa laajempaan ymmärtämiseen (teo-
ria), kun taas proseduaalinen tieto on enemmän yksittäisten laskutehtävien
ratkaisutaitoa (tekniikka), vaikka asia ei ole lopulta aivan näin selkeä [8,
s.124].

Proseduaalinen ja konseptuaalinen tieto esiintyvät käsitteinä lähes kaikis-
sa artikkeleissa, ja siten niiden merkitys täytyy opiskella esimerkiksi Oinosen,
Oinosen mainitseman Hiebertin (1986) tai Hittin [8] avulla. Haapasalo on asi-
aa suomen kielellä käsitellyt proseduaalisen ja konseptuaalisen tiedon vuoro-
vaikutusta tehtävien tekemisen yhteydessä [13], joten tässä tutkielmassa asia
oletetaan lukijalle jo osittain tutuksi.

Useita muitakin käsitteitä toistuu laskimen opetuskäytön analysoinnissa
ja niitä käsitellään enemmän tässä tutkielmassa. Tällaisia ovat mm. englan-
ninkieliset termit: ”instrumental approach”, ”instrumental genesis”, ”antrop-
holocigal approach”, ”instrumental orchestration” ja ”symbolic sense”. Osa
käsitteistä on ranskalaisten tutkijoiden kehittämiä [15]. Pikainen sanapil-
ven luominen muutamista artikkeleista osoittaa sanojen ”instrumentation”
ja ”conceptual” olevan likimain yhtä yleisiä. Tutkielman teoriaosuus pohjau-
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tuu näiden käsitteiden analysointiin.
Huolimatta siitä, että muualla maailmassa on varmasti osittain päällek-

käisiä ja mahdollisesti parempiakin käsitteitä, keskitymme nyt näihin. Tut-
kijat, jotka näihin käsitteisiin liittyviä teorioita pohtivat, myöntävät itsekin
monipuolisen lähestymisen laskimen opetuskäyttöön olevan tarpeellinen [15,
s.5]. Siten tässä esiintyvä teoria on riittämätön, tai ainakin vajavainen risti-
riidattoman totuuden luomiseen. Oppiminen on elämänpituinen prosessi ja
tässä esiteltyjen ajatusten tarkoitus on auttaa SL opetuskäytöstä kiinnostu-
neita yhden askeleen verran eteenpäin.

3.1 Tutkimusta ranskalaisittain

Ranska on laskimien opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen yksi suurimpia
lähteitä. Ranskassa ollaan suhteellisen pitkään oltu kiinnostuneita tietotek-
niikan tuomista mahdollisuuksista opetuksessa [2]. Poikkeukselliseksi Rans-
kan laskintutkimuksen tekee tiivis yhteistyö useiden tutkijoiden ja tutkija-
ryhmien välillä. Useimmissa muissa maissa tutkimus näyttää keskittyneen
muutaman henkilön aktiivisuuteen (esim. Persson). Sen sijaan Ranskassa e-
CoLab raportti [7] osoittaa kolmen tutkijaryhmän tekevän tiivistä yhteistyö-
tä.

Yhteistyön laajuudesta antaa viitteitä myös Artigue [2], joka viittaa yli
600 Ranskassa tunnettuun laskintutkimukseen, joista 175 käsittelee tieto-
konealgebrajärjestelmiä. Merkittävästä yhteistyöstä johtuen yksittäisten kir-
joittajien, kuten Artigue tai Trouche, artikkelit esittelevät ajoittain ennem-
minkin tutkijajoukon yhteisiä ajatuksia. Tämän mm. Artigue mainitsee itse
artikkelissaan.

Teoriansa esittäneet tutkijat ovat pohjustaneet alla olevat päätelmänsä
kohtalaisen lukuisilla viittauksilla mm. Lev Vygotskyn tuottamaan aineis-
toon. Tässä osiossa teoria perustuu pääosin Artiguen [2] sekä Trouchen [15]
artikkeleihin, joiden kautta lukija voi tutustua taustoihin laajemmin.
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3.2 Instrumentaalinen lähestymistapa

Artigue ja Trouche puhuvat artikkeleissaan laskimien ja tietokoneen opetus-
käytöstä varsin yleisellä tasolla. Useista maininnoista ja esimerkeistä kuiten-
kin huomaa, että Symbolinen laskin on keskeinen käsiteltävä työkalu. Työka-
lut ovat ihmisille tärkeitä ja instrumentaalisessa lähestymistavassa tutkijat
pohtivat työkalun merkitystä sen sovellusalueeseen.

Esimerkkinä työkalun merkityksestä voi pitää porakonetta. Porakoneen
keksimisellä ja kehityksellä on ollut suuri merkitys mm. rakentamiseen. Lai-
teen leviäminen laajaan käyttöön on mahdollistanut ruuvien tehokkaan käy-
tön ja sillä on ollut valtava vaikutus toimintaan rakennustyömaalla. Se on
mahdollistanut uusien materiaalien käytön ja vanhojen materiaalien käytön
uudella tavalla.

Tutkijat saivat idean mm. Antropologiseen näkökantaan perustuen miet-
tiä laskimen merkitystä opetustilanteessa samalla tavalla. Kuinka laskin muut-
taa tapoja tehdä asioita joita ennen tehtiin? Mahdollistaako laskin joitain
uusia menetelmiä? Kuinka laskimen käytön opettelu onnistuu?

Pian tutkijat huomasivat, että lähestymistapa on monimutkaisempi kuin
esimerkiksi porakoneen tapauksessa. Porakone on suhteellisen helppo käyt-
tää, mutta laskin on paljon monimutkaisempi työkalu ja sen käytön oppi-
minen sekä vaikutuksien arviointi monimutkaisempaa. Useista tutkimuksis-
ta saatujen viitteiden avulla tutkijat havaitsivat laskimenkäytön yllättävän
monimutkaisuuden osoittavan, ettei kaikkia tarpeellisia asioita ole vielä ym-
märretty [2, s.9].

Artikkeleissaan Artigue ja Trouche esittävät ajatuksen siitä miten esine
muodostuu käyttökelpoiseksi työkaluksi. Työkalun sijaan tutkijat puhuvat in-
strumentista. Instrumentti on hiukan hienompi ilmaus työkalulle. Kun yhdis-
tetään esine, siihen liittyvien toiminnallisten mahdollisuuksien ja rajoitteiden
ymmärtäminen ja hallinta, on ihmisellä käytössä instrumentti.

Instrumentaalinen lähestymistapa perustuu Chevallardin esittelemään kä-
sitteeseen antropologinen lähestymistapa (engl. ”Anthropolocigal Approach”)
sekä kognitiiviseen ergonomiaan (engl. ”Cognitive ergonomy”). Niistä merki-
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Kuva 3.1: Instrumentaalinen lähestymistapa

tystä hakien tutkijat puhuvat esineen (tai artefaktin) muuttumisesta instru-
mentiksi. Tätä prosessia he kutsuvat instrumentin synnyksi tai instrumentin
muodostumiseksi (engl. ”Instrumental genesis”).

Instrumentin muodostuminen on heidän näkemyksensä mukaan kaksiosai-
nen prosessi. Siihen liittyy esineen sovellusalueen instrumentalisaatio (engl.
”Instrumentalization”) ja laitteen instrumentoituminen (engl. ”Instrumenta-
tion”) käyttäjälle. Tilanne on monimutkainen ja prosessin osat eivät ole eril-
lisiä toisistaan. Opettajan tehtävänä on organisoida tai ohjata (engl. ”Instru-
mental orchestration”) prosessia. Kuva 3.1 havainnollistaa tilannetta.
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3.2.1 Teoreettinen tausta

Chevallardin antropologinen lähestymistapa sopii kuvaamaan esineiden mer-
kitystä korkeasti kehittyneissä kulttuureissa. Siinä lähestymistavassa mate-
matiikan oletetaan olevan ihmisen (instituutioiden) toiminnan tulos ja siten
tiukasti sidoksissa niihin välineisiin joilla toimintaa avustetaan.

Esimerkkinä esineen/instrumentin vaikutuksesta Trouche esittää rautai-
sen ”sulan” käyttämisen hanhensulan tilalta 1800-luvulla. Keksintö lisäsi mer-
kittävästi kirjoitusnopeutta, jonka seurauksena oppilaiden toiminta tehostui
[15, s.2]. Vanhemmat henkilöt omaavat omakohtaisen kokemuksen laskuti-
kusta. Nykyisin funktiolaskin on syrjäyttänyt laskutikun ja vaikutuksia voi
jokainen pohdiskella.

Lagrangeen viitaten Artigue mainitsee antropologisella lähestymistavalla
olevan etuja perinteiseen konstruktivistiseen lähestymistapaan verrattuna [2,
s.5] . Antropologisella lähestymistavalla vältetään osittain esimerkiksi pro-
seduaalisen ja konseptuaalisen tiedon vuorovaikutuksen hankaluudet, vaikka
samaa asiaa käsitelläänkin.

3.2.2 Toimintatapojen merkitys tiedon luomiselle

Antropologinen lähestymistapa pitää matematiikkaa instituutioiden (koulut,
yhteisöt, yms.) toimintojen (engl. practices) tuloksina (entiteeteinä [2]). Ym-
märtääkseen toiminnoista syntyneet objektit, täytyy yksilön kyetä ymmär-
tämään niihin liittyvät toiminnat [2, s.4]. Tällaisella toiminnalla on Chaval-
lardin mukaan neljä eri ulottuvuutta.

Hiukan yksinkertaistetusti sanottuna (nämä neljä eri ”tasoa”) henkilön
täytyy tietää tehtäviä joissa kyseinen objekti esiintyy, hänen täytyy osata
niitä ratkaista (tekniikka) sekä kuvailla ratkaisutapaansa ja perustella toi-
minta teoreettisesti (teoria) [2, s.4].

Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voitaneen pitää matemaattista ob-
jektia ympyrä. Ymmärtääkseen kyseisen objektin (instituution, eli koulun
näkökulmasta) täytyy henkilön osata laskea mm. ympyrän kehän pituus se-
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kä pinta-ala (tekniikka). Syvällisempi ymmärrys objektista seuraa mm. tieto-
jen soveltamisen (tekniikka ja teoria) tai laskutapojen todistamisen (teoria)
kautta.

Keskiössä liittyen instrumentaaliseen lähestymistapaan on tekniikka. Tek-
niikka tarkoittaa tehtävien suorittamisen monimutkaista tapahtumaa, joka
sisältää sekä päättelyä, että rutiinityöskentelyä. Siten tekniikka sisältää jol-
lain tapaa proseduaalisen ja konseptuaalisen tiedon käytön.

Sen sijaan että pohdittaisiin mikä osa tehtävässä vaatii rutiinia ja mikä
laajempaa ymmärrystä, ajatellaan tekniikan merkitys sen pragmaattisesta ja
episteemisestä arvosta. Pragmaattinen arvo liittyy tekniikan tehokkuuteen,
kustannukseen ja sovellettavuuteen [2, s.4]. Se on helpohkosti määriteltävissä
ja laskimen vaikutus siihen on kohtalaisen selkeä.

Tehtävän episteeminen arvo liittyy siihen mitä matemaattisia objekte-
ja se sisältää ja siten lisää matemaattista tietoa. Tämä on jo hyvin lähellä
konseptuaalista tietoa ja onkin paljon vaikeampi määritellä kuinka laskimen
käyttöönotto vaikuttaa tekniikan tähän arvoon.

Artigue jatkaa institutionaalisen matematiikkakuvan selvittämistä. Insti-
tuution hyväksymät toiminnat tuottavat matematiikan sisällön. Kaikkea toi-
mintaa ei kuitenkaan pidetä matemaattisena, vaan instituutiolla on tapana
hylätä ”epäjalona”, matematiikkaan kuulumattomana toimintana, pelkäksi
rutiiniksi muuttuneet tekniikat [2, s.5].

Matematiikka on siis tämän käsityksen mukaan paljon enemmän kuin
mitä me yleensä käsitämme matematiikalla. Artiguen mielestä tämä auttaa
meitä käsittämään laskimen merkitystä matematiikan opetuksessa ja perus-
telee instrumentaalisen lähestymistavan. Instrumentti muokkaa tapaa jolla
tehtäviä ratkaistaan. Siten sillä on vaikutus instituutioiden toimintoihin ja
sitä kautta itse matematiikkaan.

3.2.3 Kognitiivinen ergonomia

Instrumentaalinen lähestymistapa tutkii miten esine muuttuu instrumentiksi
yksilön näkökulmasta ja mitä vaikutuksia sillä on sovellusalueeseen. Antropo-
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loginen näkökulma on yksinään liian suppea monimutkaisten instrumenttien
vaikutusten arvioinnille [2, s.5]. Ranskalaiset tutkijat ovatkin huomanneet
jo hiukan perinteitä omaavan kognitiivisen ergonomian täydentävän sitä hy-
vin. Kognitiivinen ergonomia tutkii oppimista monimutkaisissa teknologisissa
ympäristöissä, kuten lentäjäkoulutuksessa [2, s.6].

Kognitiivinen ergonomia käsittelee yksityiskohtaisemmin esineen muut-
tumista instrumentiksi ja sen vaikutuksia. Käsitteet instrumentalisaatio ja
instrumentaatio ovat lainattu tästä tutkimussuuntauksesta.

3.2.4 Instrumentin muodostuminen

Esineen muodostuminen instrumentiksi on monimutkainen asia. Artigue ja
Trouche puhuvat paljon esineeseen liittyvistä skeemoista, jotka liittyvät in-
strumentin muodostumiseen. Skeemoista puhumisella on varmasti oma mer-
kityksensä, mutta itse pyrin hiukan yksinkertaisempaan esitykseen.

Kun oppilaalle antaa symbolisen laskimen graafisen laskimen sijasta il-
man sen ominaisuuksiin perehdyttämistä, on hyvin yleistä ettei oppilas saa
laskimesta merkittävää hyötyä. Muun muassa Weigand [16] mainitsee las-
kimen käytön oppimisen vaativan jopa vuoden aktiivista laskimen käyttöä.
Laskimen käyttön oppiminen on siis yllättävän hidasta.

Kun oppilas oppii käyttämään laskinta, kutsutaan sitä laskimen instru-
mentaatioksi. Laskin siis muuttuu pelkästä esineestä käyttökelpoiseksi työka-
luksi. Artigue ja Trouche mainitsevat tärkeimmiksi instrumentaation osiksi
esineen potentiaalien sekä rajoitteiden havaitsemisen [2, s.6].

Laskimen opetuskäytössä on monen tasoisia rajoitteita mm. käytettävis-
sä oleviin funktioihin ja laskimen näppäimien tai muiden toimintojen sijoit-
teluun liittyen. Laskimen potentiaalit ovat todella laajat, mutta vajavaisen
instrumentaation, rajoitteiden tai vajavaisen matemaattisen osaamisen takia
niiden toteutuminen on vajaata.

Instrumentaatio on ensisijaisesti yksilön ja esineen välinen tapahtuma.
Myös instituutioiden yhteistä jaettua tietämystä (social scheme [15, s.8])
laskimen ominaisuuksista ja käytöstä voidaan pohtia. Instrumentaation le-
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viäminen yhteisössä on kuitenkin hidasta ja Trouche sekä Artigue [2, s.10]
puhuvat suurista eroista eri oppilaiden instrumentaation välillä. Yksi keino
tilanteen parantamiseksi on Trouchen esittelemä instrumentaalisuuden orga-
nisointi opettajan taholta.

Ennen instrumentaalisuuden organisointia on kuitenkin puhuttava instru-
mentin muodostumisen toisesta tärkeästä osasta. Sen lisäksi, että esine tulee
osaksi henkilön suorittamia toimintoja, se myös muokkaa toimintoja. Laskin
tietysti suorittaa helposti tehtävien ratkaisun vaadittavia rutiineja, mutta se
myös muuttaa tapaa jolla henkilö ajattelee tehtävän ratkaisun. Tätä kutsu-
taan esineen sovelluskohteen instrumentalisoitumiseksi. Esimerkiksi voidaan
ajatella graafisen laskimen lisäävän graafisen esityksen suosimista yhtälön
analysoinnissa.

Instrumentalisoitumisesta seuraa myös tiedon muutoksia. Oppilas mah-
dollisesti ymmärtää asiat eri tavalla suoritettuaan antropologisen näkökul-
man mukaiset toiminnot eri tavoin kuin kynä-paperi ympäristössä. Vielä in-
strumentaatiota tärkeämpänä Trouche näyttää pitävän instrumentalisaation
ohjaamisen opettajajohtoisesti. Opettajan vastuulla on millaisissa tilanteissa
oppilaat käyttävät laskimia [15, s.13]. Erityisten, laskinta varten suunniteltu-
jen, tehtävien lisäksi on muitakin keinoja ohjata laskimen roolia opiskelijan
suhteen.

3.2.5 Instrumentaalisuuden ohjaus

Opettaja on uuden haasteen edessä luokassa olevien symbolisten laskinten
kanssa. Oletuksena Trouchen ja Artiguen tutkimuksissa on, että kaikilla op-
pilailla on mahdollisuus käyttää laskinta ja teoria on tehty sen pohjalta. Ti-
lanne on tietysti eri ”tavallisessa” luokassa, sillä maailmanlaajuisestikin hyvin
harvat koulut ostavat symboliset laskimet opiskelijoiden käyttöön.

Instrumentaalisuuden ohjaus tarkoittaa oppilaan ja laskimen välisen in-
strumentin muodostumisen ulkoista hallintaa [15]. Trouche jakaa ohjauksen
kolmeen kategoriaan.

Ensimmäisellä tasolla opettajan tärkein tehtävä on opettaa oppilaalle las-
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kimen toimintojen käyttötavat. Toisaalta opettajan on tärkeä osoittaa laski-
men sisältävien funktioiden rajoitteet ”jotta oppilaat kiinnittävät huomiota
matematiikan”, eivätkä vain funktioiden käyttöön.

Useat tutkimukset esittävät havainnollisia esimerkkitehtäviä, joissa oppi-
las joutuu harhaan käyttäessään laskinta ilman tarkkaa harkintaa. Helppo
esimerkki on virhetulkinta funktion raja-arvosta äärettömyydessä, kun funk-
tion kuvaaja kasvaa hyvin hitaasti ja mahdollisesti lisäksi oskilloi [15].

Toinen taso liittyy instrumentin muodostumisprosessin yhteiseen jakami-
seen luokassa. Sen sijaan, että opettaja itse omalla esimerkillään näyttäi-
si kuinka laskinta ”pitää” käyttää, Trouche suosittelee oppilaiden mukaanot-
toa. Yhtenä merkittävänä keinona Trouche esittää ”sherpa” oppilaan käyttöä.
Mm. Aldon [1, s.6], Drijvers [6, s.46] sekä e-CoLab [7, s.10] ryhmät ovat käyt-
täneet tätä menetelmää omissa tutkimuksissaan. Ideana on, että yksi oppilas
tai oppilaspari käyttää tehtävien ratkaisussa laskinta, jonka näyttö heijaste-
taan koko luokan nähtäväksi. Opettaja ohjaa sherpan toimintaa hyväksi nä-
kemällään tavalla. Myös muut oppilaat saattavat osallistua keskustelemalla
serpan toimintaan.

Kolmas taso on ohjata toimia, jotka kehittävät oppilaan kykyä havaita
itse instrumentin merkitystä oppiaineelle. Tämä on ehkä se vaikein ja vaatii
opettajalta paljon miettimistä.

Nyt olen lyhyesti esitellyt yhden pienen kokonaisuuden, jonka avulla opet-
taja voi miettiä laskimen opetuskäyttöä. Yksittäiselle opettajalle keskeistä on
mm. esimerkkien runsas tutkiminen, jotta hänelle itselleen laskin muuttuu
esineestä instrumentiksi. Kuten oppilaiden kohdalla, olen valmis uskomaan,
että tämä vaatii myös opettajilta runsaasti vaivaa ja vie enemmän aikaa kuin
voisi ajatella.

Osittain tarkoituksenmukaisestikin, yllä esitetty lähestymistapa ei ole tar-
peeksi syvällinen. Tutustumalla tarkemmin Artiguen ja Trouchen artikkelei-
hin ([2], [15]), heidän myöhempiin tutkimuksiinsa tai muiden tutkijoiden nä-
kemyksiin, on mahdollista lisätä instrumentaalisen lähestymistavan tehok-
kuutta.
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3.3 Teorianäkemyksen laajentaminen

Kuten aiemmin mainitsin, ei instrumentaalinen lähestymistapa ole ainoa kei-
no käsitteellistää ja pohtia laskimen opetuskäyttöä. Aiemmassa kappaleessa
1.3.2 käsittelimme Piercen ja Staceyn pedagogista karttaa opettajille ja tut-
kijoille.

Piercen ja Staceyn tutkimus vastaa hetken tarkastelun jälkeen hyvin in-
strumentaalista lähestymistapaa, huolimatta selvästi erilaisesta näkökulmas-
ta. Pedagoginen kartta keskittyy laskimen potentiaalin havaitsemiseen ja hal-
lintaan. Yhteistä on laskimien tuoma vaikutus tehtävien (tekniikoiden) suo-
rittamiseen ja siten mahdollisuus muuttaa itse matematiikkaa.

Yhtenäisyyksien etsimisen sijaan lienee hyödyllisempää miettiä eroavai-
suuksia. Eri näkökulmat täydentävät toisiaan ja vievät lukijan ajattelua eteen-
päin.

3.3.1 Tehtävä-Tekniikka-Teoria

Pohjautuen Chevallardin antropologiseen teoriaan ja instrumentaaliseen lä-
hestymistapaan, tutkijat Hitt ja Kieran (Kanada, Université du Québec à
Montréal) pohtivat tehtävien suunnittelun merkitystä mielekkään oppimisen
takaamiseksi [8]. Myöhemmin käytännön tutkimuksien käsittelyn yhteydessä
tutustutaan lähemmin Hittin ja Kieranin tutkimuksen menetelmiin ja tulok-
siin, mutta mainitsen nyt lyhyesti tutkimuksen vahvasta teoriapohjasta.

Hitt ja Kieran pyrkivät määrittelemään tehtävien suunnittelutavan joi-
ta tekemällä TAJ avusteisesti saavutettaisiin selvä episteeminen hyöty, eli
suoraan sanottuna matemaattista oppimista [8, s.5]. Tutkimuksen ymmär-
täminen vaatii hyvän pohjatiedon instrumentaalisesta lähestymistavasta, sil-
lä sen käsittelemä asia on varsin syvällinen. Tutkijat lisäävät Artiguen ja
kumppaneiden teoriaan oman tietämyksensä ja tutkimustaan varten luovat
Tehtävä-Tekniikka-Teoria yhteyttä kuvaavat merkintätavat paperi-kynä ja
TAJ tekniikoille.

Myös Lagrange on käsitellyt kirjassa ”The Didactical Chalenge of Sym-
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bolic Calculators” julkaistussa artikkelissa instrumentaalisen lähestymistavan
avulla laskimen opetuskäyttöä [12]. Artikkelissa Lagrange tuo lisäarvoa Ar-
tiguen ja Trouchen artikkeleihin mm. pohtimalla TAJn episteemistä arvoa
ja sen kautta konseptuaalisen tiedon kehittymistä. Lisäksi Lagrange vertaa
kynä-paperi tekniikoiden episteemistä arvoa laskimen käytön vastaaviin. Vas-
taus ei ole yksikäsitteinen, mutta Lagrange toteaa kynä-paperi tekniikoiden
olevan tarpeellisia laskimen rinnalla.

3.3.2 Muutamia erillisiä poimintoja

Zeller ja Barzel kirjoittavat artikkelissaan [18] algebran merkityksestä. He lai-
naavat Arcavin termiä ”symbolinen tunto” tai ”symbolinen aisti” (engl. ”sym-
bolic sense”) kuvaamaan algebran rutiininomaisia laskutoimituksia syvempää
merkitystä.

Myös Zeller ja Barzel ovat lukeneet Trouchen ajatuksia instrumentaalises-
ta lähestymistavasta. Heidän käyttämä menetelmä on kuitenkin omaperäinen
ja perustaa algebrallisen osaamisen luokittelun perustaitoihin ( rutiinit) ja
symboliseen aistiin (monimuotoiset tekniikat ja konseptuaalinen tieto). Mää-
ritelmä vaikuttaa hiukan proseduaalinen/konseptuaalinen jaolta.

Zeller ja Barzel tutkivat käytännön tutkimuksen kautta teoriaansa ja löy-
tävätkin siinä sivussa monia hyödyllisiä huomioita laskimen opetuskäyttöön
liittyen. Esimerkkinä mainittakoon, että työskennellessään ilman TAJ:ää op-
pilaat kiinnittivät huomionsa usein enemmän itse operaation suorittamiseen
kuin tehtävän rakenteeseen. Teorian kannalta tutkijoiden ansio on symbolisen
aistin käsitteen määrittelemisessä.

Jo aiemmin olen käsitellyt Aldonin artikkelia, jossa hän laajentaa laski-
men instrumentista myös eräänlaiseksi dokumentiksi. Teoria liittyy läheisesti
instrumentaaliseen lähestymistapaan, mutta Aldon korostaa mm. laskimen
tallennusominaisuuksia. Niiden perusteella hän tutkii prosessia jossa laskin
muuttuu dokumentiksi, eli oppilaan ja opettajan resurssiksi skeemoineen [1,
s.4].

Kuten todettua, kasvatustieteellinen teoria on hyvin monimuotoista ja
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vaikeasti todennettavaa. Huolimatta monista yrityksistä, eivät tutkijat ole
saaneet aikaiseksi kunnon arviota esimerkiksi TAJ:n episteemisille arvoille.
Asioita on kuitenkin hyvä pohtia ja kyseenalaistaa vanhojen menetelmien
paremmuuden (tai huonouden) itsestäänselvyys.

Mainittujen artikkeleiden perusteella on havaittavissa suhteellisen nuoren
ilmiön, tietotekniikan opetuskäytön, tutkimuksen kehittyminen. Kehittymi-
nen on seurauksena mm. instrumentaalisen lähestymistavan tarkentamises-
ta/laajentamisesta ja esimerkkien lisääntymisestä.



Luku 4

Löydökset käytännön

tutkimuksista

Opetustyö on hyvin käytännönläheistä toimintaa, sillä didaktiset valinnat
lienevät pedagogisia pohdintoja tutumpia useimmille opettajille. Opettajaa
saattaakin kiinnostaa enemmän se, millaisia tuloksia symbolisen laskimen
opetuskäytön käytännön tutkimuksista on saatu.

Laajamittaiset, tieteellisesti raportoidut kokeilut laskimen käytöstä ovat
kuitenkin harvinaisia. Laajamittaisella tarkoitetaan tässä järjestelyä, jossa
opetus laitteen avulla tapahtuu niin pitkään, että uutuudenviehätys laantuu
ja opetuskäytännöt vakiintuvat.

Laajassakaan tutkimuksessa on vaikea saada koejärjestelyä, jossa kvan-
titatiivinen aineisto (mm. testitulosten vertailu) osoittaisi laskimen edut tai
haitat (esim. [16]) selvästi. Oppiminen on hyvin monimutkaista ja siksi tut-
kijat suosittelevat usein kvalitatiivisia menetelmiä, kuten haastatteluja sekä
oppituntien havainnointia (esim. [8], [1] ja [17]) ja tekevät päätelmiä näiden
perusteella.

Kun tutkimukset käsittelevät asiaa kvalitatiivisesti, pohditaan silloin mik-
si ja millä tavalla oppimistulokset muuttuvat. Tällaisen pohdinnan taustaksi
tarvitaan luonnollisesti paljon käsitteitä ja teoriaa, jonka toteutumista sitten
voidaan havainnoida. Tällä tavoin teoriat muuttuvat ja tarkentuvat. Käytän-
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nön tutkimukset saattavat olla lyhyitä tai pitkiä, alkaen muutamasta oppi-
tunnista aina useisiin vuosiin.

Weigand ja Bichler mainitsevat tutkimuksensa johdannossa tuntemiaan
pitkäkestoisia projekteja liittyen laskimen opetuskäyttöön. Nämä ovat: e-
CoLab, TI-Nspire project, RITEMATHS sekä CALIMERO projektit [16, s.1].
Pitkäkestoisen tutkimuksen etuna voidaan pitää laitteeseen tottumisen (in-
strumentiksi muuttumisen) mukanaan tuomien asioiden vaikutus. Weigandin
itsensä johtama M3-projekti on esimerkki hyvin raportoidusta ([16] ja [17])
projektista. Siinä Weigand ja Bichler mm. avoimesti mainitsevat rahoituksen
olevan tiukalla ja Texas Instrumentsin tukeneen projektia laitteiden suhteen.

Weigand ei ole itse merkittävissä määrin tuottanut artikkeleita symbo-
lisista laskimista, lukuun ottamatta tutkimusraportteja. Sen sijaan Ranska-
lainen e-CoLab-projektissa ovat mukana mm. tutkijat Aldon, Artigue sekä
Trouche, joiden artikkeleita olemme teoriaosuudessa käsitelleet.

Ruotsissa Per-Eskil Persson on kirjoittanut raportin Texas Instrument-
sin TAJn käytöstä tietokoneella, joko laskimien kanssa tai ilman. Artikkeli
”Teaching and learning mathematics at secondary level with TI-Nspire tech-
nology” on ladattavissa Malmön yliopiston sivuilta (tarkastettu 12.3.2013).
Tutkimusta ei ole missään varsinaisesti julkaistu ja Persson on artikkelin ai-
noa kirjoittaja, mutta artikkeli on kiinnostava pohjoismaisen ulottuvuutensa
johdosta. Muutoin Suomessa tai muissa pohjoismaissa kansainvälinen tutki-
mus symbolisista laskimista vaikuttaa vähäiseltä. Artikkeli on tutustumisen
arvoinen, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa käsitellä.

Lyhyttä tutkimusta edustamaan olen valinnut Hittin ja Kieranin tutki-
muksen [8]. Laskimien opetuskäytön lisäämisen yhteydessä puhutaan yleisesti
vaatimuksesta uudentyyppisiin tehtäviin. Oinonen tutkii ylioppilaskokeiden
ratkaisemista laskimen avulla, ja toteaa vanhan tyyppisten tehtävien olevan
riittämättömiä [13, s.59]. Hitt ja Kieran esittävät tutkimuksessaan esimerkin
avulla ehdotuksen siitä, kuinka yksittäisiä tehtäviä voitaisiin kehittää uuteen
oppimisympäristöön.

Tarkastellaan nyt lyhyesti tutkimusten menetelmiä ja tutkimuksien tu-
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loksia. Lisäksi yritän nostaa esille kiinnostavia piirteitä tutkimuksessa.

4.1 e-CoLab projekti

Ranskassa on suhteellisen pitkät perinteet laskimien opetuskäytön tutkimi-
sessa. Liittyen TI-nspire mallin uusiin tiedostojenkäsittelyominaisuuksiin ver-
rattuna aiemmin tutkimuksissa käytettyyn TI-92 laskimeen, tutkijat kokeile-
vat uuden ominaisuuden soveltamista. Aldonin tutkimus [1] liittyy läheises-
ti tämän tutkimuksen aiheeseen. Huolimatta tästä uudesta ulottuvuudesta,
tutkimusryhmissä tehdään myös itsenäistä työtä laskimen opetuskäytön tut-
kimuksessa.

Päällimmäisenä tarkoituksena on jakaa kolmen tutkijaryhmän välillä, yh-
teisen internetsivun välityksellä, opettajien oivalluksia ja töitä liittyen oppi-
tunteihin [7, s.2]. Sivusto mahdollistaa esimerkiksi yksittäisten tehtävien ja-
kamisen laskimen näytöltä muille opettajille sellaisenaan.

Raportissa mainitaan haasteita liittyen yhteisten matemaattisten toimin-
tojen luomiseen. Vaikeudet liittyvät mm. resurssien sovittamisessa opetus-
suunnitelmaan, muiden laskinmallien epäsopivuuksista ja vaikeudesta tuot-
taa kaikille ryhmille sopivia materiaaleja.

Vuoden aikana ryhmät tuottivat 20 jaettua resurssia [7, s.4]. Niiden tar-
koitus voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Toisten tarkoituksena oli auttaa
oppilaita laskimen instrumentaatiossa (tottumisessa laskimen monipuoliseen
käyttöön), kun taas toiset olivat tarkoitettu itse matematiikan oppimiseen
laskimen vain ollessa apuna.

Resursseilla oli tutkimuksessa korkeat vaatimukset. Resurssi käsitti mm.
aiheeseen liittyviä tehtäviä ja niiden käytön opastamista, mutta myös viittei-
tä menetelmän tehokkaasta käytöstä. Raportissa esitellään joitakin resursse-
ja, niiden muuttumista ja käyttöä.

Syntyneiden resurssien toimivuuden arvioinnin lisäksi raportissa käsitel-
tiin oppilaille alussa ja lopussa pidettyjen kyselytutkimusten tuloksia. Kyse-
lyissä selvitetään mm. laskimen käyttöastetta, laskimen eri laskimen ominai-
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suuksien käytön helppoutta ja tuntemuksia laskimen käytöstä.
Vastauksissa jotka liittyvät oppimiseen laskinavusteisesti tutkijat huo-

maavat ristiriitaisuutta [7, s.15]. Oppilas saattaa sanoa hyötyneensä laskimes-
ta, mutta toisessa kohtaa käy ilmi että asia ei ehkä olekaan niin. Tehtävien
ratkaisun näennäinen helppous laskimen avulla saattaa vaikuttaa oppimisen
tunteeseen, vaikka henkilö ei todellisuudessa olisi kehittynyt matemaattisessa
ajattelussaan.

Toisaalta vastauksista näkyy todellista helpotusta laskimen avulla op-
pimisessa [7, s.17]. Yksi mahdollinen vaikutustapa on, että oppilaat, joille
tunnin aihetta huomattavasti yksinkertaisemmat laskutoimitukset tuottavat
vaikeuksia, pystyvät ratkaisemaan opetettavia tehtäviä laskimen avulla. Si-
ten he oppivat uuden asian helpommin.

Tutkimuksen yhteenvedossa mainitaan, että ”Tämän uuden työkalun käyt-
töönotto ei ole vailla vaikeuksia ja vaatii merkittävän määrän työtä”. Työtä
tarvitaan pikaiseen välineeseen tustumiseen opettajan ja oppilaan kannalta,
mutta työläin vaihe on välineen potentiaalien optimaalisen käytön määrittä-
minen matematiikan oppimisessa [7, s.20]. Se on yksittäiselle opettajalle kova
työ, ja loppupäätelmänä raportissa korostetaan yhteistyön merkitystä kehi-
tyksen veturina. Tutkimuksen voidaankin ajatella rohkaisevan myös meitä
suomalaisia harjoittamaan yhteistyötä opettajien kesken.

4.2 M3-projekti

Saksalainen M3-projekti on tutustumisen arvoinen. Projektin raportoijat Hans-
Georg Weigand ja Ewald Bichler esittävät mielenkiintoisia tutkimuskysymyk-
siä ja aiheen käsittely on hyvin avointa. Projekti on usean vuoden mittainen
(2003-2012) ja itse olen tutustunut kahteen tutkimusraporttiin eri vuosilta.

4.2.1 Lukuvuosi 2006-2007

Artikkelin ”Symbolic Calculators in Mathematics Lessons – The Case of
Calculus” liittyvässä osassa on mukana 732 oppilasta (joista 412 oppilasta,
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16 luokkaa, käyttää laskinta) yhteensä kymmenestä lukiosta. Keskitymme
aluksi tähän ensimmäiseen artikkeliin, jonka jälkeen kronologisesti toiseen
osioon.

Tutkimuksen alussa Weigand ja Bichler esittävät edellisen raportin tu-
lokset lyhyesti [16, s.2]. Itse tutkimusosiossa keskeisenä menetelmänä on esi-
ja jälkitestin avulla vertailla laskinluokkien oppimistuloksia verrattuna ver-
rokkiryhmiin. Itse opetukseen ei tutkimuksessa keskitytä, vaan ainoastaan
testien tulokset ovat tärkeitä. Mainitaan kuitenkin että ennen vuoden alkua
opettajat saivat perehdytyksen instrumentaaliseen lähestymistapaan (viit-
taukset Artigueen ja Troucheen) [16, s.3].

Esi- ja jälkitestien tehtäviä on yhdeksän. Jälkitestissä on ensitestin teh-
täviä vastaavat tehtävät, jolloin on mahdollista verrata esimerkiksi tehtävän
yksi keskiarvopisteiden kehitystä. Tähän perustuen Weigand ja Bichler tau-
lukoivat keskimääräisen pistemäärän kasvun erikseen laskinluokille ja verrok-
kiryhmille tehtävittäin [16, s.4]. Taulukosta nähdään, että osassa tehtävistä
laskinryhmät paransivat tuloksia enemmän verrattuna verrokkiryhmiin, kun
taas joissain tehtävissä tilanne oli selvästi päinvastainen.

Tutkimuksessa tulkittiin myös pisteiden kasvun jakautumista hyvien ja
huonojen oppilaiden välille sekä pisteiden kasvun hajaantumista. Parhaiten
menestynyt neljännes paransi eniten tuloksia molemmissa, sekä tutkimus- et-
tä vertailuryhmissä. Laskin ei tuonut merkittävää muutosta erityisesti heik-
kojen, keskitasoisten tai hyvin esitestissä menestyneiden tuloksiin. Pisteiden
kasvun hajonta oli merkittävän paljon suurempaa laskinryhmissä kuin ver-
tailuryhmissä [16, s.5].

Toinen tärkeä osuus tutkimuksessa oli haastattelukysymykset. Niiden avul-
la selvitettiin laskimen käyttötottumuksia ja sitä miten oppilaat ajattelevat
laskimen käytön vaikutuksia.

Tärkeimmät loppupäätelmät tutkimuksessa olivat vuoden aikaisen laski-
menkäytön vähäiset vaikutukset oppimistuloksiin. Tutkimuksen perusteella
Weigand ja Bichler arvioivat laskimen instrumentaation (”tool-competence”)
hitauden tulleen aliarvioiduksi [16, s.12]. Tällä saattaa olla vaikutuksia tes-
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tien tuloksien vähäiseen parantumiseen, verrattuna muihin tutkimuksiin joi-
den tuloksia Weigand ja Bichler luettelevat.

Merkittävänä tuloksena voidaan pitää myös opettajien mielipidettä laski-
men opetuskäytöstä. Opettajat olivat erittäin tyytyväisiä laskimenkäyttöön
ja lähes kaikki halusivat jatkaa opettamista sen avulla. Opettajat näkivät
oppilailla olevan paremmat mahdollisuudet ymmärtää asioita laskinavustei-
sessa opetuksessa [16, s.12]. Lisäksi oppilaiden

4.2.2 Jatkoa edelliseen tutkimukseen

Yllä esitellyn tutkimusraportin jälkeen Weigand kirjoittaa yhdessä Bichle-
rin kanssa aiheesta hiukan syvällisemmin. Siinä kun aiempi tutkimus kes-
kittyi testituloksien kehittymiseen, on tutkijoiden nyt tarkoitus syventää
tarkastelua teoreettisemmaksi ja enemmän yksittäisten havaintojen kokoel-
maksi. Tutkijat perustelevat valintaa sillä, että tuloksia ei esi- ja jälkitestin
avulla saatu aikaiseksi. Tietysti voidaan miettiä onko tasainen tulos kynä-
paperiryhmän kanssa tutkimuksen epäonnistumisesta johtuva vai yksinker-
taisesti todellinen tilanne.

Tutkimuksen teoreettinen pohja perustuu tutkijoiden esittelemään kom-
petenssimalliin (engl. ”Competence model”). Lähestymistapa perustuu mm.
PISA tutkimuksissa käytettyyn teoriapohjaan [17, s.3] ja sillä on ehkä hiu-
kan yhteyksiä Aldonin käsitteeseen ”symbolic sense”. Ilman syvempää pereh-
tymistä tarkastellaan tutkimuksen menetelmää ja tuloksia.

Tutkimusmenetelmä on tutkia oppilaiden ratkaisua yksittäiseen tehtä-
vään. Ratkaisua myös mietitään yhdessä luokan kanssa ja opettajan johdol-
la. Tehtävänä on ”teiden yhdistäminen”. Tarkoituksena on etsiä kahden eri
pisteeseen päättyvän vaakatasossa olevan suoran ”tien” yhdistäminen jonkin
funktion avulla.

Tutkimuksessa analysoidaan erilaisia ratkaisuja ja niitä vastaavien funk-
tioiden määrittämistä laskimen avulla. Tehtävä on mielenkiintoinen ja sisäl-
tää myös fysikaalisia perusteluja sekä sen johdosta derivaatan käyttöä.

Tärkein lopputulos tutkimuksella on kompetenssimallin pätevyyden ky-



LUKU 4. LÖYDÖKSET KÄYTÄNNÖN TUTKIMUKSISTA 43

seenalaistaminen ja lisäselvityksien suunnittelu. Tutkijat mainitsevat tämän
tutkimuksen olevan epäonnistunut suhteessa kompetenssimalliin. Kompetens-
simallin eri tasojen luokittelu on tutkimuksessa esitetyn tehtävän käsittelyssä
epäselvä. Weigand ja Bichler ovat hyvin vaativia kun he ilmoittavat tuloksia
tutkimuksista. Siten saksalaisten tutkimukset ovat syvemmänkin tutustumi-
sen arvoisia.

4.3 Tehtävien suunnittelu

Hitt ja Kieran keskittyvät selvittämään minkälaisia ominaisuuksia hyvällä
TAJn ja kynä-paperi tekniikat yhdistävällä tehtävällä on ja kuinka niitä voi-
si suunnitella [8, s.5]. Tutkimuksessa he suunnittelevat kahdeksan moniulot-
teista tehtävää testattavaksi eri ryhmien kanssa.

Tarkimmin tutkijat esittelevät yhden suunnittelemistaan tehtävistä. Teh-
tävänanto on polynomin xn − 1 tekijöihin jako, kun n on positiivinen koko-
naisluku. Tehtävässä on vaiheittaisia ohjeita jotka vaativat oppilaan käyttä-
mään rinnakkain samanlaisiin pieniin tehtäviin sekä laskinta että kynää ja
paperia.

Tehtävä on asetettu niin, että oppilaille syntyy helposti ns. propositioita,
eli väitelauseita tilanteen rakenteesta. Tällöin tutkijoiden on helppo huomata
milloin liikutaan tehtävä-tekniikka-teoria tasojen välillä. Tutkijat seuraavat
yhden oppilasparin toimintaa tehtävän ratkaisussa ja se on täysin artikkelissa
taltioituna.

Tutkijat analysoivat oppilaiden kaikkia ajatuksia tai toimia tehtävän rat-
kaisussa omalla merkinnällään. Asiat siis ovat hyvin merkitty, mutta ongel-
maksi tietysti tulee se, että tarkka käsittely vie paljon tilaa ja artikkelissa
käsitelläänkin vain yksi yhden ryhmän toiminta.

Hitt ja Kieran pitävät tehtävän suunnittelua esittämällään tavalla toi-
mivana vaihtoehtona [8, s.28]. Tutkijat ovat yllättyneitä siitä että oppilaat
tekivät propositioita, joita he eivät olleet suunnitelleet tehtävään. Tehtävä
vaikuttaa kuitenkin onnistuneelta ja mielenkiintoiselta.
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Haastattelun aikana tutkijat ovat havainnoineet ”episteemisiä hetkiä” (engl.
”epistemic moments”), jolloin oppilaat ovat hoksanneet jotain liittyen tehtä-
vän sisältämiin objekteihin. Tämän perusteella tutkijat ajattelevat kehittä-
mänsä tehtävällä olevan episteemistä arvoa. Hitt ja Kieran kuitenkin myöntä-
vät asioiden olevan mm. osin tilanneriippuvaisia ja siten tiettyjen toimintojen
arvottaminen on vaikeaa.

Lopuksi tutkijat vielä mainitsevat oman merkintätapansa ja T-T-T me-
netelmällä luotujen tehtävien edistävän tietotekniikan opetuskäyttöä. Posi-
tiiviset kokemukset laskimen käytöstä saavat tutkijat pitämään teknologian
käyttöä matematiikan tunneilta tärkeänä edistysaskeleena [8, s.29].

4.4 Lisätuloksia satunnaisista tutkimuksista

Esittelen vielä muutaman sattumanvaraisesti poimitun tietokonealgebrajär-
jestelmän tehokkuutta kuvaavan tutkimuksen. Keskityn tutkimuksissa saa-
tuihin laskennallisiin tuloksiin ja tulosten merkityksen pohdinta jätetään
pois.

4.4.1 Amerikkalainen väitöskirja

Christopher Tokpah (Kent State University, Ohio, Yhdysvallat) on vuonna
2008 tehnyt väitöskirjan tietokonealgebrajärjestelmän vaikutuksista oppilai-
den saavutuksiin (”The Effects of Computer Algebra Systems on Students’
Achievement in Mathematics”, julkaisematon). Tutkimus on perustuu 31 en-
sikäden tutkimuksen meta-analyysiin.

Tulokseksi Tokpah saa kokonaisvaikutuksen suuruudeksi 0.38, jonka hän
mainitsee olevan merkittävä. Hän kuvailee tulosta kahden samantasoisen
opiskelijan suoriutumisella samassa testissä. Kun ilman TAJ:ää opiskellut
saa kokeesta pisteet jotka ovat paremmat kuin 50%:lla oiskelijoista (”50th
percentile”), saavuttaa TAJ:n avulla opiskellut paremmat pisteet kuin 65%
kanssaopiskelijoista (”65th percentile”).
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Tulos on tietysti merkittävän positiivinen. Tutkimuksessa Tokpah avoi-
mesti käsittelee tutkimuksen rajoitteita ja kritiikkiä meta-tutkimuksia koh-
taan. Tutkimuksen vikasietoisuudeksi (”Fail-safe N”) Tokpah mainitsee 11749
neutraalia tutkimusta. Laskennallisesti tarvitaan niin monta tasaisen tulok-
sen (TAJ vs. ei-TAJ) tutkimusta, jotta arvo 0.38 laskisi 0.001

4.4.2 Irlantilainen laskintutkimus

Irlannissa on tehty laaja tutkimus, jossa yhdeksännen luokan oppilaiden suo-
rittamista on mitattu yhdeksännen luokan päättökokeen avulla. Testissä on
kolme osiota. Ensimmäisessä osio suoritetaan ilman laskinta. Toisessa osios-
sa puolet oppilaista (satunnaisesti valittuna) saa käyttöönsä laskimet, kun
toinen puoli joutuu tekemään testin saman osan ilman laskinta. Viimeisessä
osiossa kaikilla oppilailla on laskin [4, s.5].

Tutkimuksessa ensimmäisen vaiheen suorittaa perinteisen opetussuunni-
telmaan mukaan opiskelleet opiskelijat, N=1453 (”Phase 1”). Tämän jälkeen
Irlannissa otetaan käyttöön ”laskinystävällinen” opetussuunnitelma, vuonna
2000. Vastaava testi pidettiin kolmen vuoden kuluttua uuden opetussuunni-
telman mukaan opiskelleiden oppilaiden (N=1459) ollessa päättökoevaihees-
sa. Opetussuunnitelman muutos koski kaikenlaista laskimen käyttöä, ei ai-
noastaan symbolisia laskimia.

Testin tärkeimmät tulokset näkyvät hyvin tutkimuksessa esitetystä taulu-
kosta [4, s.8]. Laskinpainotteisen opetussuunnitelman läpikäyneet opiskelijat
pärjäävät edeltäjiään paremmin tutkimuksen laskinosioissa, mutta edeltäji-
ään huonommin ilman laskinta tehdyissä osioissa. Laskimen kanssa opiskel-
leiden pisteet osiossa kaksi, eroavat vertailuryhmien (sama osio ilman laskinta
ja laskimen kanssa) välillä enemmän, kuin ilman laskinta opiskelleiden.

4.4.3 Itseohjautuva oppiminen

Israelissa tutkijat Kramarski ja Hirsch ovat tutkineet eroja kahdessa erilaises-
sa TAJ:ään pohjautuvassa opetustavassa. Molemmissa menetelmissä käytet-
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tiin tietokoneluokassa yksi tunti viikossa. Toisessa menetelmässä erikoisuute-
na oli ”itseohjautuvan oppimisen periaate” (engl. ”Self-Regulated Learning,
SRL”). Suurin ero menetelmien välillä oli SRL oppilaiden tehtävien painotus.
Niiden oppilaiden tehtävät korostivat ”ymmärrystä, yhdistelyä, strategiaa se-
kä pohdintaa” [11, s.3].

Yhteensä 43 kahdeksanluokkalaista opiskelivat tietokoneluokassa yhteen-
sä 20 kertaa. Tutkimuksen tiedot kerättiin erityisten esi- ja jälkitestien avulla.
Tutkijat määrittelevät testit kahteen eri osaan, joista toinen tutkii algebral-
lista ajattelua (engl. ”Algebraic thinking”) ja toinen metakognitiivista tietoa
(engl. ”Metakognitive knowledge”).

Tulokset näkyvät kahdessa pistemäärätaulukossa [11, s.5, s.6]. Algebralli-
sen ajattelun osion keskiarvopisteet nousivat SRL oppilailla 3,7 prosenttiyk-
sikköä, kun taas vertailuryhmän tulokset laskivat tasan 11 prosenttiyksikköä
(pisteet esitetty prosentteina maksimipistemäärästä). Metakognitiivistä tie-
toa mittaavassa osiossa SRL oppilaiden keskiarvopisteet nousivat 3,85 pro-
senttiyksikköä. Vastaavasti verrokkiryhmän pistekeskiarvo laski 1,1 prosent-
tiyksikköä.

Tuloksista voidaan yksinkertaisesti tulkita itseohjautuvan periaatteen mu-
kaan opiskelemisen olevan tehokkaampi tapa tutkimuksen kontekstissa. Varo-
vaisesti yleistettynä voidaan sanoa tehtävillä olevan merkitystä ja siksi niiden
miettimiseen on kiinnitettävä paljon huomiota.



Luku 5

Yhteenveto ja loppupäätelmät

Olen käsitellyt tutkimuksessani hyvin vahvasti kirjallisuuden pohjautuen joi-
tain laskimen opetuskäyttöön liittyviä näkemyksiä. Tutkimukseni tarkoitus
oli lisätä tietoa opettajalle, jotta tiedettäisiin millä tavalla suhtautua laski-
mien opetuskäyttöön. Osittain tulos on riippuvainen itse kullekin opettajalle
syntyvistä ajatuksista aiheeseen liittyen.

Tärkeä osa tutkimuksessani oli nykyisen kirjallisuuden arviointi. Tutus-
tuimme yhteen laajasti käytettyyn näkökulmaan, nimittäin instrumentaali-
seen lähestymistapaan. Vaikka muissa artikkeleissa asiaa lähestytään eri kan-
tilta, ei laskintutkimuksessa ole havaittavissa selvää vastakkainasettelua.

Teorian tärkein tehtävä on osoittaa aiheesta käyty keskustelu ja mahdol-
listaa jatkokeskustelut vielä aiheeseen tutustumattomille. Instrumentaalinen
lähestymistapa ei ole vahvoja tunteita herättävä, mutta antaa keinoja kes-
kittyä kokeneiden tutkijoiden mielestä tärkeisiin asioihin.

Yksittäinen tutkimus ei kasvatustieteissä todista mitään aukottomasti,
sillä tutkimustilanne väitteiden todistamiseksi on erittäin hankala luoda. Li-
säksi tulosten arviointi on onnistuneellakin tutkimusasetelmalla aina tulkin-
nanvarainen huolimatta hyvistäkään perusteluista (esim. Weigand [16]). Yk-
sittäisiä tuloksia jotka puoltavat erilaisia näkemyksiä kuitenkin on tutkimuk-
sessa runsaasti ja tutkimukset sisältävät lukuisia oivalluksia liittyen laskimen
opetuskäyttöön.

47
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Opettajayhteisön vakuuttaminen laskimien käytön hyödyllisyydestä vaa-
tii suuren määrän tietoa ja konkreettista näyttöä. Alan tutkijat tekevät asian
eteen hartiavoimin töitä ja uskonkin että tulevaisuudessa laskimen opetus-
käyttö ei ole pelkästään laskinvalmistajien mainospuheiden varassa, vaan siitä
muodostuu vakavasti otettava työkalu opetukseen. Jo nyt, toisin vaivalloisel-
la työskentelyllä laskin on mahdollista ottaa käyttöön varovaisin tieteellisin
perustein. Yhdeksi suurimmista ratkaisemattomista ongelmista jää laskimen
hankinnan ja instrumentaation kustannukset.
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