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Johdanto

Luin keväällä 2013 Dimensio-lehdestä artikkelin luovuuden kehittämisestä
opetuksessa. Artikkeli oli mielenkiintoinen ja herätti minussa monia kysy-
myksiä liittyen opetuksellisiin asioihin. Millaista opetuksen tulisi olla, jotta
varmistettaisiin oppilaiden jatko-opiskelumahdollisuudet? On loogista, että
pelkkä asiasisällön hallinta ei riitä vaan myös opiskelu- ja ongelmanratkaisu-
taitoja tarvitaan. Ennen kaikkea pärjätäkseen opiskelu- ja työelämässä tulee
olla luova ja valmis ottamaan haasteita vastaan. Luovuuden ja omien ky-
kyjen käyttöön tulee kuitenkin oppia � ja opettaa. Pohdinkin tässä työssä
luovuuden merkitystä erityisesti matematiikan opettamisessa.

Työ lähtee liikkeelle pohtimalla, mitä on luovuus yleensä ja kuinka sen
pohjalta voidaan määritellä matemaattinen luovuus. Luovuus on siitä mielen-
kiintoinen käsite, että lähes jokaisella ihmisellä on olemassa mielikuva siitä,
mikä on luovaa. Samoin tieteellisiä määritelmiä löytyy useita ja erot määri-
telmien välillä voivat olla isoja. Nostin työssä esiin muutamia mielekkäitä ja
pohdintaa herättäviä määritelmiä. Osa määritelmistä soveltuu toisia parem-
min koulumaailmaan ja osa huonommin.

Koulumaailmasta ja opetuksellisista seikoista ei voi puhua miettimättä
opettajan roolia ja merkitystä. Opettajan omat mielipiteet ja kokemukset
vaikuttavat väistämättä hänen valitsemassaan opetustyylissä, sillä opettajat-
kin ovat vain ihmisiä. Opettajan tulisi kuitenkin pyrkiä tarkastelemaan ob-
jektiivisesti omaa toiminstaansa ja pohtia, kuinka parantaa oppilaiden oppi-
mista. Luovuuden yhdistäminen opetukseen aiheuttaa opettajalle omat vaa-
timuksensa, joten voisi olla mielekästä keskittyä jo opettajankoulutuksessa
luovuuden merkitykseen.

Luovuus yhdistetään usein ongelmanratkaisuun jo määritelmissään. Myös
koulumaailmassa luovuuden kehittämiseen päästään helpoiten käsiksi ongel-
manratkaisun avulla. Ongelmanratkaisua voidaan lähestyä joko ongelmateh-
tävien ratkaisemisen kautta tai ongelman asettelun kautta. Erityisesti tut-
kivassa oppimisessa hyödynnetään runsaasti ongelmatehtäviä. Ongelmanrat-
kaisutehtävien lisääminen opetukseen vaatii resursseja, mutta kuten työstä
ilmenee, se voi myös antaa erittäin paljon niin oppilaalle kuin opettajallekin.

Näitä luovuuden puolia on lähestytty tarkastelemalla melko tuoreita ai-
heesta kirjoitettuja artikkeleita ja kirjoja. Vanhin lähde on vuodelta 1997 ja
uusin vuodelta 2013. Toki niissä on viitteitä vanhempiin kirjoituksiin, jotka
ovat vaikuttaneet myös tähän työhön. Suurin osa lähteistä on tutkimukseen
liittyviä artikkeleita, mutta muutama on suunnattu aineenopettajaopiskeli-
joille.
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1 Luovuus

Aluksi esitellään muutamia määritelmiä luovuudelle yleisesti. Määritelmät
ovat osin toisiaan täydentäviä, mutta myös selkeitä eroja on havaittavissa.
Kuitenkin tässä esitetyt määritelmät pyrkivät luomaan luovuudesta käyttö-
kelpoisen ja monipuolisen käsitteen. Lisäksi tarkastellaan hieman luovuuden
merkitystä.

1.1 Luovuuden määritelmä

Luovuus sanana on yleinen ja se yhdistetään yleensä taiteilijoihin, artisteihin
ja muuten luoviin persooniin. Tätä yleistä ajatusta vasten on mielenkiintois-
ta lähteä määrittelemään matemaattista luovuutta ja sen yhteyttä yleiseen
luovuuteen.

Luovuudelle löytyy kirjallisuudesta monia määritelmiä, jotka poikkeavat
toisistaan riippuen määrittelijänsä tarkoitusperistä. Luovuuden sanotaan ole-
van taito nähdä asioita uudella tavalla, nähdä ongelmia, joita muut eivät ole
huomanneet ja taito kehittää uutta. [6] Bergström esitti vuonna 1984, että
luovuus on tapahtuma, jossa yksilö tuottaa jotakin uutta ja ennustamatonta.
[2] Nämä määritelmät korostavat uuden tuottamista luovuudeen päämäärä-
nä, mutta on kyseenalaista, mitä määritelmissä tarkoitetaan uudella. Riit-
tääkö se, että tuotos on tekijälleen uutta? Tämän ajatuksen pohjalta Boden
jakaa luovuuden kahteen osa-alueeseen, historialliseen luovuuteen ja psyko-
logiseen luovuteen. Historiallista luovuutta on sellainen luovuus, joka tarjoaa
jotakin uutta koko maailmalle ja psykologista luovuutta on sellainen, joka
tarjoaa yksilölle jotakin uutta.[2] Edellä esitetyt määritelmät luonnehtivat
paremmin historiallista luovuutta.

Yhdistyneiden kansakuntien komitea �National Advisory Committee on
Creative and Cultural Education� puki luovuuden sanoiksi kuvaamalla si-
tä mielikuvitukselliseksi toiminnaksi suunnattuna niin, että toiminnan tu-
lokset ovat sekä omaperäisiä että arvokkaita. [10] Tästä herää ensimmäise-
nä kysymys, mikä on arvokas toiminnan tulos? Millä mittapuulla kyetään
mittaamaan, mikä tulos on arvokas ja mikä ei? Tulkitsen määritelmää niin,
että tulos on arvokas, jos se joko itsessään tuottaa jotakin hyvää toimijal-
le tai yhteisölle tai sitten tulokseen johtanut prosessi on tuottanut jotakin
hyvää toimijalle tai yhteisölle. Myös Shriki jakaa luovuuden tuloksen ja pro-
sessin kautta määriteltäviin luovuuteen. Tuloksen kautta määriteltäessä kes-
kitytään prosessissa muodostuvaan uuteen tai ongelman vastaukseen. Mää-
riteltäessä luovuutta prosessin kautta tarkasteluun nousee prosessin aikana
käytetty omaperäinen eli luova ajattelu. [13]
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Robinsonin määritelmä luovuudelle poikkeaa muista tässä esitetyistä mää-
ritelmistä. Luovuus on älykkyyden funktio, joka ei liity vain taiteisiin, vaan
jokaisessa tekemässään asiassa voi olla luova. Lisäksi luovuus tarvitsee ai-
na kontekstin, luova ei voi olla ilman kohdetta tai kehystä, jossa olla luova.
Robinsonin mukaan luova ajattelu rikkoo perinteisen ajattelun mallia, siinä
etsitään joitakin epätavallisia ajattelumalleja, joista päästään uudenlaisiin
päätelmiin. [12]

Robinsonin määritelmän pohjalta on luontevaa siirtyä määrittelemään
myös matemaattista luovuutta. Dearden jakaa luovuuden neljään osa-alueeseen,
joista voidaan nähdä myös matemaattiset puolet. Luovuuden ensimmäinen
osa-alue on itseilmaisun luovuus, esimerkiksi maalaaminen tai palapelit. Toi-
sena tulee tietyn rationaalisuuden tason kehittyminen, esimerkiksi kehittymi-
nen puheen ymmärtämisessä tasolle, jossa osaa itse tuottaa puhetta, ei vain
toista kuulemaansa. Matematiikassa tämä tarkoittaa matemaattisen kielen
hallintaa, yksilö osaa esimerkiksi esittää käsitteitä omin sanoin. Kolmante-
na osa-alueena Dearden pitää omaperäisyyttä. Matematiikassa tämä näkyy
mm. omien metodien arvostamisena, huomiona siitä, että voi käyttää itselle
sopivampia ajattelumalleja. Neljäs osa-alue on estetiikka, joka käsittelee luo-
vuuden hyvyyttä, sitä mikä on esimerkiksi hyvää taidetta tai matematiikkaa.
[8]

1.2 Luovuuden merkitys tulevaisuudessa

Tulevaisuus on meille tuntematon, mutta pystymme ennustamaan millaisia
taitoja tulevaisuudessakin tarvitaan. Työnkuva ei tule mahdottomasti muut-
tumaan, mutta työnkohteet tulevat. Opetuksen tulisikin keskittyä asioihin,
joilla varmistetaan tulevan sukupolven taidot työskennellä muuttuvassa maa-
ilmassamme.

Luovuus on yksi keino edistää sopeutumista muuttuviin työnkuviin. Eri-
tyisesti matematiikkaa hyödyntävillä aloilla soveltamistaidot ovat tarpeelli-
sia. De Bono on todennut jo vuonna 1993, että luovaa ajattelua tarvitaan
elämän parantamiseen, asioiden suunnitteluun, ongelmanratkaisuun ym. Pe-
rinteisesti luovan ajattelun taito ollaan mielletty synnynnäiseksi lahjaksi, eikä
siihen ole opetettu. Kuitenkin jokaisella työpaikalla tarvitaan luovaa ajatte-
lua. [6]
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2 Luovuus opetuksessa

Esitetyistä luovuuden määritelmistä osa käy paremmin ja osa huonommin
koulumaailmaan. Koulumaailman luovuudessa on kyse erityisesti psykologi-
sesta luovuudesta. [2] Psykologisella luovuudella on osansa oppimisproses-
sissa, sillä sitä tarvitaan De Bonon mukaan elämän parantamiseen, asioiden
suunnitteluun sekä mm. ongelmanratkaisuun. [6] Oppimisprosessissa näistä
korostuu erityisesti asioiden suunnitteluvalmius sekä ongelmanratkaisutaidot.
Robinsonin mukaan luovuutta on pidetty lahjana tai taitona, eikä sitä ole py-
ritty opettamaan. [12]

Chamberlain ja Moon määrittelevät oppilaan matemaattista luovuutta
seuraavasti: "Luovalla oppilaalla on kyky muodostaa uusia ja hyödyllisiä rat-
kaisuja aiheutettuihin tai todellisiin sovellettuihin tehtäviin käyttäen mate-
maattista mallinnusta�. [13] Tässäkin kuten NACCCE:n luovuuden määritel-
mässä kysymyksiä herättää ratkaisujen hyödyllisyyden tarpeellisuus. Muun-
muassa Sriraman on sitä mieltä, että ratkaisun ei tarvitse olla hyödyllinen,
kunhan ratkaisuun johtanut prosessi on ollut. [14]

Opetussuunnitelmat ottavat myös kantaa luovuuden käytölle eri oppiai-
neissa. Englantilaisessa opetussuunnitelmassa sanotaan, että matematiikka
on luova koulukunta. Se voi tarjota mielihyvän ja ihmetyksen hetkiä, kun
oppilas ratkaisee ongelman ensimmäistä kertaa, löytää tyylikkäämmän rat-
kaisun ongelmaan tai huomaa yhtäkkiä piileviä yhteyksiä. [8] Myös suoma-
laisessa opetussuunnitelman perusteissa (2004) mainitaan luovuus: "Opetuk-
sen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohja-
ta oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja
niihin�. [11]

Luovuus on erityisesti ammattilaismatemaatikoille tärkeää, mutta sen so-
veltumisesta opetukseen keskutellaan vielä. [8] Lisäksi Deardenin määritel-
män neljäs osa-alue tuo ongelmansa luovuuden opettamiseen koulussa. Jolla-
kin tavalla pitäisi pystyä arvioimaan, mikä on hyvää, luovaa matematiikkaa.
Koulu on kuitenkin paikka, jossa tulisi saada harjoitella ja siellä ei tulisi osa-
ta tehdä tyhjästä uutta. [8] Miten pystymme sitten arvioimaan tätä, ja onko
opettajilla mahdollisuutta arvioida, kenen luova prosessi on tuottanut tar-
peeksi hyvää matematiikkaa, jotta sen voisi sanoa olevaa luovaa toimintaa?
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3 Opettajan vaikutus oppilaan matemaattisen

luovuuden kehittymiseen

Osa ihmisistä on luonnostaan lahjakkaampia luovia ajattelijoita. Koulussa on
kuitenkin tarkoitus kehittää myös luovan ajattelun taitoja. Opettajan roo-
li on siis väistämättä oleellinen puhuttaessa luovuudesta koulumaailmassa ja
matematiikan opetuksessa. Tässä luvussa pohditaan ensin luovuuden opetus-
ta opettajan ja luokkahuoneen näkökulmasta. Lisäksi huomioidaan opetta-
jankoulutuksen merkitys opettajien valmiuksissa olla luovan ajattelun kehit-
täjiä. Tässä pyritään huomioimaan tulevien opettajien näkökulmia aiheeseen
sekä siihin liittyviä tutkimuksia.

3.1 Luovuus opettajan näkökulmasta

Alakoulun opettajat eivät pidä matematiikkaa luovana oppiaineena, mutta
ovat avoimia luovalle ajattelulla luokkahuoneessa. Lisäksi vaikeana pidetään
oppilaiden rohkaisemista luovan ajattelun käyttöön matematiikan yhteydes-
sä. Tutkimuksista ilmenee, että mm. Iso-Britannian, Ruotsin, Kyproksen,
Yhdysvaltojen ja Intian opettajat kokevat, että luova opetus on keino epäta-
vallisen, itsenäisen työn tuottamiseksi. [2] Nämä ajatukset käyvät hyvin yh-
teen edellä esitettyjen luovuuden määritelmien kanssa. Boldenin ja kumppa-
neiden artikkelissa korostetaan opettajien luovuuskäsitysten merkitystä ma-
tematiikan opetukseen ja kehotetaan opettajien koulutuslaitoksia kiinnittä-
mään huomiota luovan ajattelun tiedostamiseen koulutuksessa. [2] Shrikin
tekemistä Israelin opettajien haastatteluista selvisi, että vaikka luovaa ajat-
telua pidetään tärkeänä, sitä pidetään osittain synnynnäisenä ominaisuutena.
[13]

Opettaja voi edistää luovuuden käyttöä joko opettamalla luovasti tai
käyttämällä luovaa oppimista. Molemmat voidaan jakaa vielä kahteen ala-
kategoriaan. Luovaa opetusta on käytettävissä olevien resurssien, esimerkik-
si teknologian hyödyntäminen, luova käyttö opetuksessa sekä käytännön esi-
merkkien ottaminen opetukseen. Luova oppiminen käsittää käytännön kokeet
ja tutkimukset sekä luovan laskurutiinin kehittymisen. [2]

Luova opetus on koettu vähemmän tuloksekkaaksi luovuuden kehittymi-
sen kannalta. Yleinen kanta on, että yhdistämällä teknologiaa matematiikan
opetukseen pyritään lähinnä lisäämään kiinnostusta oppiainetta kohtaan. [2]
Käsitteitä pystyy opettamaan erittäin havainnollistavalla tavalla monien tie-
tokoneohjelmien avulla. Ne voivat myös lisätä luovaa ajattelua, kun uutta kä-
sitettä lähestytään ongelmalähtöisesti tutkimalla siihen liittyviä esimerkiksi
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geometrisia ominaisuuksia. Olisi mielenkiintoista tutkia, korreloiko opetta-
jien matemaattinen osaaminen ja luova matemaattinen ajattelukyky saavu-
tettuihin tuloksiin. Puhuttaessa resurssien käytöstä on hyvä pitää mielessä,
että käsitteen opetustavan tulee olla mielekäs sekä oppilaiden että opetetta-
van käsitteen kannalta. [2] Ei siis ole järkevää käyttää jotakin opetusmuotoa
vain, jotta päästään hyödyntämään jotakin teknologialaitetta.

Luova oppiminen mielletään paremmin luovaa ajattelua kehittäväksi toi-
minnaksi. [2] Käytännön kokeilla ja tutkimuksilla tarkastellaan asiaa kerto-
matta, mitä lähestymistapaa tullaan käyttämään. Oppilaat saavat muodos-
taa omat työskentelytapansa, vertailevat ideoita, ja näin mahdollisesti saa-
daan erilaisia vastauksia annettuihin ongelmiin. Myös kyky tuoda esille mah-
dollisesti virheellisiäkin ratkaisuja ja ajatuksia on tärkeää. [2], [6] Vastausten
ja niihin päätymisen prosessi on erityisesti tarkastelun alla. Opettajat pitävät
tätä tärkeänä opetuksessa, mutta eivät ymmärrä yhteyttä käsitteen muodos-
tuksen kanssa. [2] On huomioitava myös luokkatilanteessa olevat erilaiset yk-
silöt. Opettaja on saattanut suunnitella huolella luovan tunnin, mutta oppi-
laat eivät välttämättä näe tuntia samanlaisena kuin opettaja. [8] Esimerkkinä
voidaan miettiä tilannetta, jossa yhtälöitä lähdetään opettamaan käyttämäl-
lä vaakaa apuna. Mietitään, mitä toiselle puolelle vaakaa tulee asettaa, jotta
vaaka olisi tasapainossa. Tällainen jää helposti irtonaiseksi omituisuudeksi
tunnilla, jos yhtälön käsitettä ei saada tarpeeksi hyvin esitettyä samalla.

Toinen kategoria luovassa oppimisessa on laskennallisen joustavuuden ke-
hittäminen. Tässä siis haetaan erilaisia tapoja määritellä jokin käsite tai las-
kea siihen liittyviä tehtäviä. [2] Tähän liittyen erityisen toimivaa voi olla sa-
man tehtävän tai ongelman ratkaiseminen useammalla eri tavalla. Tehtävät
ja tunnin rakenne tulee laatia huolella ja huomioida, että oppilaille jää tilaa
toimia luovasti ja kommunikoida muiden oppilaiden kanssa. [2] Opettajan
tehtävä on siis antaa tilaa oppilaille tutustua ja tutkia ongelmaa. [13]

Edellä sivuttiin hieman luovan matematiikan arvostelun vaikeutta. Ar-
vostelussa tärkeää on muistaa käyttää luovuutta ja sen on oltava jatkuvaa.
[2] Lisäksi arvostelun tulee käsitellä oppilaan henkilökohtaista edistymistä,
ei vertailua muihin. [13] Oppilaiden tulisi arvioida myös itse omaa edistymis-
tään, sillä Chamberlainin ja Moonin mukaan se kehittää samalla luovuutta.
[13]

Selvästi matemaattista luovuutta voidaan kehittää oppitunteihin ja ope-
tustyyleihin liittyvillä valinnoilla. Kuitenkaan matematiikkaa ei mielletä luo-
vaksi aineeksi, itseasiassa matematiikkaa pidetään hyvin jäykkänä ja ahtaana
oppiaineena. Tähän yhtenä osasyynä pidetään periytyviä oppimiskokemuksia.[2]
Jos opettajaa on kouluaikoina opetettu ei-luovalla tavalla, hänen on todel-
la vaikeaa oppia opettamaan luovasti. Tästä voidaan päätellä, että opetta-
jan tulee olla luova, jotta hän on kykenevä siirtämään luovuutta oppilaisiin.
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[2],[8], [13] Erityisesti opettajan pyrkimys eroon pelkkien rutiinitehtävien las-
kemisesta ja avoimien tehtävien lisäämiseen on oppilaiden kannalta palkit-
sevaa. [13] Opettajan tulee hallita opetettava aine hyvin kyetäkseen tähän.
Parhaimmillaan opettajan ja oppilaan välillä vallitsee luottamuksellinen suh-
de, joka edistää oppilaan luovuutta. [4] Opettajan toiminnalla ja valinnoilla
on myös toisen suuntaista merkitystä. Pahimmallaan rutiinimaisesti opetta-
va opettaja voi tappaa oppilaan kiinnostuksen matematiikkaan. [6] Tämä on
erityisen järkeenkäypä väite, kun ajatellaan suomalaista oppilastakin. Usein
sama opettaja opettaa ainakin kolme vuotta samoja oppilaita kaikissa ai-
neissa, joten hänen esittämänsä malli matematiikan maailmasta on tärkeässä
roolissa.

3.2 Opettajankoulutus

Opettajan asenteilla ja opetustyylillä on siis suora yhteys luovuuden kehit-
tymiseen oppilaissa. Opettajankoulutuksen tulisi olla paikka, jossa vaikutet-
taisiin tulevien opettajien kokemuksiin luovasta opetuksesta. Tätä voitaisiin
lähestyä esimerkiksi käymällä läpi seuraavat kolme lähestymistapaa uuteen
asiaan: Cognitive Accleration -lähestymistapa, Activiting Children's Thin-
king -lähestymistapa ja Thinking Together -lähestymistapa. [6]

CA-lähestymistavassa asioita lähestytään esimerkiksi seuraavanlaisten ky-
symysten kautta: �Mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi?�, �Miksi niin tapah-
tuu?�. Siis pyritään laatimaan erilaisia oletuksia tulevasta ja selityksiä tapah-
tumille. Lähestymistavassa korostuu eri oppiaineiden integroiminen selityk-
siä hakiessa. [6] Lähestymistapa tuntuu luonnolliselta mm. kemian ja fysiikan
opiskeluun, mutta samalla tavalla voi pohtia esimerkiksi joiden approksimaa-
tioiden toimivuutta ja merkitystä.

ACT-lähestymistavassa pyritään nimensä mukaisesti aktivoimaan lasten
ajattelua pohtimalla asioita ja tehtäviä, joissa ei ole vain yhtä ratkaisua tai
ratkaisutapaa. Pyritään siis huomioimaan olemassaolevat eri vaihtoehdot.
Tyypillisiä kysymyksiä ovat �Mitä jos... � -kysymykset.[6] Lähestymistapa
olisi oivallinen esimerkiksi geometrian opetuksessa pohdittaessa mitä tapah-
tuu, kun kappaleen ominaisuuksia muutetaan.

TT-lähestymistavassa taas pyritään hyödyntämään kollektiivista ajatte-
lua. Tarkoitus on tuoda erilaisia näkökulmia asiaan esiin. Perinteisesti lä-
hestymistapaa on hyödynnetty runojen tulkinnassa, peleissä sekä sosiaalisis-
sa pohdinnoissa. [6] Matematiikan tunnilla lähestymistapaa voisi hyödyntää
esimerkiksi tilanteessa, jossa luokka tutkisi jotakin lukujen ominaisuutta ja
koittaisi löytää säännön ominaisuudelle.

Israelin opettajankoulutuksessa olevien suhtautumista luovuuteen mate-
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matiikan opetuksessa on tutkittu. [13] He suhtautuivat aluksi myönteises-
ti ajatukseen opetuksen monipuolistamisesta. Opettajaopiskelijat esittivät
ratkaisuksi ammattilaismatemaatikon kaltaista työskentelytapaa, jossa muo-
dostetaan oletuksia, aksioomia ja lauseteoreemia, joiden pohjalta laaditaan
teoria. Kuitenkaan he eivät olleet vakuuttuneita oppilaiden kykenevyydestä
työskentelemään ammattilaismatemaatikon tavoin. Heidän ajatuksistaan il-
meni muunmuassa, että vain ammattilaismatemaatikot pystyvät todella luo-
maan matematiikkaan jotain uutta ja vain ammattilaismatemaatikoilla on
taito yhdistää asioita järkevästi uusiksi kokonaisuuksiksi. [13]

Opiskelijoille kuului ainedidaktiseen kurssiinsa osana tehtävä, jossa hei-
dän tuli laatia jokin uusi käsite ja tutkia sitä. Uusia käsitteitä syntyi muun-
muassa ympyrän osille. Käsitteet ja niihin liittyvät teoreemat esiteltiin lopuk-
si muulle ryhmälle. Samalla tuotiin esiin myös käsitteiden muodostamiseen
liittyneitä ongelmia ja kysymyksiä. [13]

Työskentelytapa muutti näiden opettajaopiskelijoiden näkökulmaa luo-
vuudesta matematiikan opetuksessa. Suurin osa koki, että myös oppilaat
pystyvät tuottamaan matemaattisesti arvokasta sisältöä. Osa kuitenkin koki
työskentelytavan huonoksi. Syinä tähän olivat itsearviointi ja epäonnistumi-
sen pelko.Ensinnäkin koettiin, ettei omasta tuotoksesta ole todellista hyö-
tyä ja toisekseen, ettei osata luoda mitään oikeaa tai todistaa siihen liittyviä
asioita. [6] Nämä saattavat olla suurimmat syyt, miksi luovuuteen perustuvia
opetusmenetelmiä ei ole kovin laajasti käytössä. Olisi kuitenkin hyödyllistä
sisällyttää tämänkaltaisia kokeiluja laajemmaltikin opettajankoulutukseen.

4 Luovuuden yhteys ongelmanratkaisuun

Ongelmanratkaisuun liittyviä tutkimuksia on tehty runsaasti. Useimmissa
niissä mainitaan myös luovuus vähintään muutamalla lauseella. Tässä niistä
käsitellään muutamaa, jotka yhteensopivat edellä esitettyjen luovuuden mää-
ritelmien kanssa ja huomioivat opetustilanteen sekä oppilaan että opettajan
kannalta.

Puhuttaessa ongelmanratkaisusta on luontevaa määritellä ensin, mitä tar-
koitetaan ongelmatehtävällä. Tässä ongelmatehtävä on �tehtävä, jossa yksilö
on pakotettu yhdistämään ongelman ratkaisemiseksi tarvittavaa jo olemassa
olevaa tietoaan (hänelle) uudella tavalla.�[7] Kuitenkin �jos yksilö heti tunnis-
taa tehtävän ratkaisemiseksi tarvittavat toimet, kyseinen tehtävä on hänelle
rutiinitehtävä.�[7]

Ammattilaismatemaatikolla luovuus on jokapäiväinen työkalu tutkimuk-
sessa. Tämä johtuu matemaatikoiden työn luonteesta, sillä matemaatikot kä-
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sittelevät ongelmia, joihin ei välttämättä löydy ratkaisua tai ratkaisu ei ai-
nakaan ole selvästi nähtävissä. Koulumaailmassa käytetään kuitenkin enim-
mäkseen ei-avoimia tehtäviä. [13] [7] Erityisen mielenkiintoiseksi tämän eron
tekee se, että muilla luonnontieteellisillä aloilla pyritään ammattimaisem-
paan otteeseen opetuksessa käyttämällä demonstraatiotöitä mm. kemian ja
fysiikan opetuksessa. [7]

Kouluistamme puuttuu siis ongelmanratkaisun osa-alue. Matemaattisia
käsitteitä opiskellaan harjoittelemalla rutiinitehtävien laskemista. Tutkimus-
ten mukaan ongelmanratkaisu on tehokas tapa luoda matemaattisia yhteyk-
siä ja luoda oppilaalle uutta tietoa, joiden avulla hän voi ratkaista ongelmia.
[5] Ongelmanratkaisemisen tuominen opetukseen ei ole kuitenkaan ongelma-
tonta. Opettajan tulee olla kokenut ongelmanratkaisija, jotta hän voi auttaa
oppilaita etenemään heidän omissa ongelmanratkaisuprosesseissaan. [5] Li-
säksi opettajan tulee antaa oppilaille mahdollisuus tutustua ongelmaan ja
aikaa tutkia sitä. [13] Useimmiten kuultu ongelma matematiikan opetukses-
sa on liian tiukka aikataulu ja liian täyteen ahdettu asiasisältö, joten tältä
pohjalta tuntuu hankalalta lisätä opetukseen vielä ongelmanratkaisua, joka
on aikaa vievää varsinkin aluksi. Jos ongelmanratkaisua käytetään opetus-
ja oppimismuotona alaluokilta asti muiden metodien rinnalla, se voisi par-
haimmassa tapauksessa auttaa jäsentämään opittua uudella tavalla. Tämä
säästäisi aikaa, kun kertausta ei tarvita yhtä paljon. Lisäksi opettajan tu-
lee ongelmanratkaisussa rohkaista oppilaita jakamaan erilaisia näkemyksiä ja
lähestymistapoja. [13]

Ongelmaratkaisussa oppilas siis ideaalitilanteessa oppii jotakin uutta ajat-
telustaan ja matematiikasta. Verrattaessa tätä luovuuden määritelmiin, huo-
mataan, että oppilas on tehtävää ratkaistessaan käynyt läpi luovan prosessin
ja tuottanut itselleen uutta tietoa määritelmän mukaisesti. Täten luovalla
oppilaalla on kyky muodostaa uusia ratkaisuja ongelmiin tai tehtäviin hyö-
dyntäen matemaattista mallinnusta.[13] Tällaisia taitoja tarvitaan nykyisin
työelämässä joka saralla.

5 Miten opettaa luovasti matematiikkaa?

Luovuutta olisi tärkeää siis kehittää ja opettajalla on merkitystä sen kehit-
tymiselle. Kuinka sitten luovuutta voidaan kehittää oppitunneilla? Tähän on
olemassa moniakin erilaisia tapoja. Niitä yhdistää erilaisten ajattelumallien
käyttäminen ja eriyttämisellä on myös merkitystä. Jokaista lähestymistapaa
tarkastellaan yhden tai kahden aiheeseen liittyvän lähteen pohjalta, riippuen
lähteiden laajuudesta. Tarkoitus on antaa peruskuva lähestymistavan teo-
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reettisesta puolesta.

5.1 Avoin lähestymistapa

Avointa lähestymistapaa on tutkittu mm. Japanin ja Yhdysvaltain yhteisessä
tutkimuksessa usean vuoden ajan. [1] Avoimessa lähestymistavassa avaina-
semassa on tehtävän muotoilu. Täten avoin tai epätäydellinen tehtävä tulee
muotoilla niin, että vastauksia on useita.[1] Usein tehtävissä tyydytään yh-
teen ratkaisuun, eikä mietitä lainkaan voisiko tehtävää lähestyä myös joltakin
muulta kantilta. [6] Tehtävien tarkoitus on ratkaisuprosessin kautta johdattaa
laskijaa oikeutettujen prosessien ja saatujen ratkaisujen kautta löytämään jo-
tain 'uutta'. Tulisi siis yhdistää omat tiedot ja hyödyntää niitä tehtävässä.[1]
Omia tietojaan tulisi siis osata käyttää luovasti.

Arvostelu ja edistymisen seuraaminen voi olla vaikeaa. Miten voidaan ero-
tella oppilaat, jotka kykenevät korkeampaan ajatteluun kuin muut? Milloin
oppilaan ajattelun voidaan sanoa olevan parempaa kuin toisen ja voidaanko
niitä asettaa arvojärjestykseen?[1] Nämä ovat muutamia arvosteluun liittyviä
keskeisiä kysymyksiä.

Shimadan ja Shigerun mukaan korkeamman ajattelun kehittymistä voi-
daan arvioida tarkastelemalla oppilaan kykyä mallintaa tehtävää matemaat-
tisesti. Tällainen osaaminen ei välttämättä kehity samaan tahtiin muun ma-
temaattisen osaamisen kanssa ja koulujen väliset erot oppilaiden ajattelun
kehittymisessä ovat isoja verrattuna muun matemaattisen osaamisen koulu-
kohtaisiin eroihin. [1] Koulujen väliset erot voivat selittyä opetuksen ja opet-
tajien eroilla. Luova opettaja voi edistää oppilaiden luovuuden kehittymistä,
kuten edellä todettiin ja avoimet tehtävät ovat siis eräs keino tähän. Tuntuu
luonnolliselta, että ajattelutaidotkin vaativat harjoitusta. Ilman harjoitus-
ta menestys jää heikommaksi. Toinen merkittävä tekijä on oppilaiden oppi-
mistaidot. Oppimistaidotkin kehittyvät opetuksen myötä ja riippuvat siitä,
millaisia oppimistilanteita on tullut vastaan.

Oppilailla on erilainen lähtötaso omissa tiedoissaan, taidoissaan ja ajat-
telun tasossaan. Tällä on merkitystä siinä, kuinka helposti oppilas menestyy
avoimissa tehtävissä. Voidaanko sanoa, että joku on suorastaan luonnonlah-
jakkuus avoimien tehtävien ratkaisemiseen?

Kuten luovuuden määritelmistä käy ilmi, toiset ihmiset ovat luonnostaan
luovempia kuin toiset. Avoimia tehtäviä ratkottaessa kuitenkin kaikkien ajat-
telutaidot kehittyvät riippumatta lähtötasosta. [1] Tulos käy ilmi Shimadan
ja Shigerun järjestämästä oppimistutkimuksesta, jossa toista ryhmää ope-
tettiin käyttäen avoimia tehtäviä ja toinen ryhmä opiskeli rutiinitehtävien
kautta. [1] Toisaalta tuntuu loogiselta, että avoimia tehtäviä ratkonut ryhmä
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menestyi kontrolliryhmää paremmin, joilla ei ollut kyseisestä tehtävätyypis-
tä kokemusta. Tutkimuksessa ei kuitenkaan panostettu tehtävien ratkaisemi-
sen tarkasteluun, vaan tarkasteltiin kuinka oppilaat pystyivät tuomaan omaa
ajatteluaan esille ja minkä laatuista ajattelu oli. [1] Täten tulosta voi pitää
luotettavana, vaikka tutkimuksen otos ei kovin suuri ole. Ajattelu voidaan ja-
kaa kriittiseen, luovaan ja metakognitiiviseen ajatteluun. [6] Menestyäkseen
avoimissa tehtävissä tulee oppia ajattelemaan kriittisesti, miettiä esimerkiksi
kysymyksiä �mitä halutaan tietää�, �mikä on tärkeää� jne. Luova ajattelu tuo
ratkaisuprosessiin metodeja ja tietoja, joita yhdistämällä päädytään johonkin
lähestymistapaan. [6]

Avoin lähestymistapa ja ongelmanratkaisu usein samaistetaan.[6] Se ei
ole kovin väärä tulkinta, sillä avoimeen lähestymistapaan liittyvät tehtävät
ja tutkinnan kohteet ovat usein reaalimaailmaan ongelmia, joita mahdolli-
sesti hieman muokataan opetukseen sopivammaksi. [6]. Ongelmanratkaisu
on tiivis osa jokapäiväistä elämäämme ja näihin ongelmiin ei ole suoraa me-
nettelytapaa ja yhtä oikeaa vastausta olemassa.

Avointa lähestymistapaa kuvaa hyvin kolme näkökulmaa. Ensimmäisek-
si asiaa tulee pohtia abstraktion ja idealisoinnin kautta. Myös tehtävän yk-
sinkertaistaminen tai kehittäminen voivat olla hyödyllisiä.[1] Nämä saavat
ratkojan pohtimaan omia tietojaan ja taitojaan, joiden pohjalta tulee vali-
ta jokin vaihtoehto ratkaisemiseen. Toiseksi lähestymistavassa päättelytaidot
sekä tehtävän laatimis- ja muotoilutaidot kehittyvät. Kolmas ja ehkä tärkein
huomio liittyen avoimeen lähestymistapaan on integroimistaidot. Ilman tie-
tojen ja taitojen liittämistä toisiinsa tehtävissä ei voi edetä. [1] On tärkeää
huomata myös, että ilman perinteistä lähestymistapaa (tarkkaan suunnitel-
tu, tietoa antava lähestymistapa) avoin lähestymistapa ei toimisi. Kaikkea ei
voi oppia avoimien tehtävien kautta, vaan jotakin tietoa tulee olla, jotta voi
suorittaa tarvittavia päättelyketjuja.

Sawada on listannut avoimen lähestymistavan etuja ja haittoja. [1] Etu-
ja ovat mm. oppilaiden rohkaistuminen osallistumaan tunnilla ja tuomaan
omia ideoita esille, oppilaiden mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan,
heikompien oppilaiden mahdollisuus kehittyä ongelmanratkaisijoina, oppilai-
den motivoituminen todistamistehtäviin, oivaltamisen ja hoksaamisen koke-
musten lisääntyminen ja arvostuksen kasvaminen. [1] Haittapuolia sen sijaan
ovat mm. hankaluus luoda mielekkäitä matemaattisia tilanteita tutkittavaksi,
opettajan ongelma saada ilmaistua ongelma oikein, lahjakkaiden oppilaiden
turhautuminen sekä oppimisen vajaavaisuus, sillä yhteenvedon tekeminen on
hankalaa. Polya on myös todennut, että onnistuminen matemaattisen ongel-
man ratkaisussa luo pysyvän osaamisen tunteen ja onnistumisen kokemuksen
ratkaisijalle. [6]

Erityisen hankalaa voi olla luoda sopivia tehtäviä tai ongelmia tutkitta-
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vaksi. Matemaattisen sisällön tulee olla riittävä ja sen tulee tuoda jotakin ar-
voa opetukseen. [1] Tehtävän taso tulisi olla sopiva oppilaille. [1] Käytännössä
ei voida luoda tehtävää, joka olisi sopiva jokaiselle oppilaalle, sillä oppilaiden
lähtökohdat ovat erilaiset. Tehtäviä tulisi siis olla monentasoisia, jotka kaikki
kuitenkin ovat arvokkaita opetettavaan aiheeseen liittyen. Lisäksi tehtävän
tulisi vielä kehittää oppilaan matemaattista osaamista. [1].

5.2 Ongelmien asettelu

Ongelman asettelu -tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, joissa tarkoituksena on
muodostaa ongelma lähtötiedoista käsin tai muokata jo valmis tehtävä uu-
denlaiseksi. Niillä on paljon yhteistä ongelmanratkaisun kanssa.[3][9] Erona
ongelmatehtävien ratkaisemiseen on, että tällaiset tehtävät voivat herättää
kysymyksiä ongelman alkuperästä ja ajatuksia siitä, mitä uusia ongelmia
muodostuu, jos tehtävän tietoja muutetaan. [3]

Erityisesti ongelman asettelu -tehtävät kehittävät ajattelun monipuoli-
suutta ja joustavuutta sekä edistävät ongelmanratkaisutaitoja, sillä ne sel-
keyttävät kuvaa ongelmatehtävien rakenteesta ja olemuksesta. Ne myös laa-
jentavat ratkaisijan matematiikkakuvaa, herättävät mielenkiintoa sekä paran-
tavat ymmärrystä, sillä ratkaisija näkee myös tehtävän toisen puolen ratkai-
suprosessin lisäksi. Samalla se myös lujittaa peruskäsitteiden hallintaa. [3] [9]
Tehtävän laatijan tulee olla tietoinen faktoista ja niiden välisistä yhteyksistä
tehtävää luodessaan. [9] Samat kehittymisalueet kuvailevat myös luovuuden
kehittymistä, joten ongelman asettelutehtävät ovat myös keino kehittää ja
käyttää luovaa opetusta.

Ongelman asettelu -tehtävät tarjoavat tietoa myös opettajan käyttöön
ja arviointiin. Tarkasteltaessa oppilaan kykyä muodostaa ongelmia, saadaan
tietoa oppilaan matemaattisten käsitteiden ja ongelman ymmärryksestä.[3]
Käyttämällä ongelman asettelu -tehtäviä säännöllisesti päästään näkemään,
miten oppilaan matematiikkakuva on kehittynyt.

Ongelman asettelu -tehtävien yhteyttä luovuuteen on tutkittu monissa
tutkimuksissa. Esimerkiksi Silver on omassa tutkimuksessaan linkittänyt on-
gelman asettelu -taidon luovuuteen. Sittemmin näiden välistä yhteyttä on pi-
detty epäselvänä mm. Silverin ja Haylockin tutkimuksessa ja vahvempi linkki
on löytynyt matemaattisen osaamisen ja ongelmanasettelutaidon väliltä. [3]
Kuitenkin Englishin tutkimuksessa havaittiin, että oppilaat käyttivät omaa
luovuuttaan hyödyntäen poikkeavaa ja joustavaa ajattelua laatiessaan on-
gelmia. Tämä edellytti kuitenkin pohjakeskustelua siitä, mikä on ongelma ja
miten tehtävät rakentuvat. [3] Luovuuden merkitys korostuu tehtäviä laaties-
sa, kun ajatellaan, ettei ole mielekästä laatia samankaltaisia tehtäviä. Ongel-
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man asettelu -tehtävissä tulisikin pyrkiä siihen, että laatija pyrkisi laatimaan
erilaisia tehtäviä. [9] Tämä vaatii luovaa prosessia. Tällaisen luovan proses-
sin suorittaminen on erityisen vaikeaa aloittelijalle. [9] On helppo kuvitella,
kuinka vaikealta tuntuu alkaa esimerkiksi yhden esimerkin pohjalta luoda it-
se tehtäviä. Kuitenkin taitojen harjaantumisen myötä myös ongelmien laati-
minen helpottuu. Kojima ja Miwa (2008) tutkivat tietokonepohjaisen systee-
min vaikutusta ongelman asettelutaitojen kehittymiseen ja saivat positiivisia
tuloksia. [9]

5.3 Tutkiva opetus

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, joka on rakennettu Carl Bereiterin
ja Marlene Scradamalian tiedonrakentamisteorian pohjalta. Sen tarkoitus on
tukea oppilaiden asiantuntijan kaltaista tiedonhankintaa. [7] Matematiikan
osalta tutkiva oppiminen voidaan tulkita malliksi, jossa oppilaille pyritään
opettamaan ammattilaismatemaatikon kaltaisia työskentelytapoja. Lähesty-
mistapa korostaa erityisesti oppilaan tavoitteiden asettelutaitoja, kyselemis-
tä, asioiden selittämistä ja itsearviointia. [7]

Mallissa on neljä keskeistä osaa. Ensimmäinen osa muodostuu kontekstin
luomisesta. Siinä valitaan opiskelukohteeksi jokin merkityksellinen aihepiiri,
jota kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa. Tässä vaiheessa oppilaita keho-
tetaan keksimään aiheeseen liittyviä kysymyksiä sekä luomaan siihen liitty-
viä teorioita, joiden pohjalta aihetta voi lähteä mahdollisesti käsittelemään.
Tämän jälkeen toisessa vaiheessa oppilaat arvioivat yhdessä teorioitaan ja
kysymyksiään. Arvioinnin jälkeen he alkavat etsiä tietolähteistä aiheeseen
liittyvää tietoa. Tietolähteinä voidaan käyttää alaan liittyvää kirjallisuutta,
asiantuntijoita sekä mahdollisesti suorittaa aiheeseen liittyviä kokeita. Tieto-
jen pohjalta kolmannessa vaiheessa oppilaat muodostavat uusia tutkimusky-
symyksiä sekä laativat niiden pohjalta uusia työskentelyteorioita. Tärkeintä
on jaettu asiantuntijuus, oppilaat voivat tehdä asioista erilaisia huomioita ja
tarkoitus on lopuksi yhdistää koko luokan tietämys. [7]

Keskittyminen tulisi kohdentaa tiedon parissa toimimiseen; mallin avulla
opetellaan käsittelemään tietoa. Mallin toimivuuden takaamiseksi oppilaiden
tulisi tuntea mallin keskeiset vaiheet ja niiden tarkoitus. Tutkiva oppiminen ei
kuitenkaan noudata usein selkeästi edellä kuvattuja vaiheita, vaan uusia ky-
symyksiä ja sitä kautta toimintateorioita voi syntyä luontevasti milloin vain
prosessin aikana. Lisäksi oppiaine, jossa menetelmää hyödynnetään, vaikut-
taa vaiheisiin suuresti.[7]

Tutkivan oppimisen hyödyntäminen tarjoaa paljon oppilaiden tulevaisuu-
delle. Yksi lähestymistavan keskeisiä ajatuksia on vaalia ja kehittää oppilai-
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den kekseliäisyyttä ja luovuutta. Kuten edellä todettiin, tulevaisuutemme
on avoin, joten oppilaita tulee rohkaista kohtaamaan tulevat haasteet. Op-
pilaiden tulee olla innostuneita ja rohkeita oppimaan uutta. [7] Samanlaista
asennetta tulisi kehittää myös ammattiinvalmistaviin koulutusohjelmiin; ny-
kyisin koulutusohjelmissa keskitytään paljon itse alaan, ei niinkään siihen
kuinka oppilaan tulee pärjätä työelämässä. Tiedon käsittelyyn ja hakemiseen
omalta alalta pitäisi panostaa myös korkeamman asteen koulutuksissa.

Tutkimusten mukaan myös oppilaiden työmotivaatio säilyy paremmin,
jos työtapoja ja oppimisympäristöjä hyödynnetään opinnoissa monipuolises-
ti. [7] Myös opettajan työssäjaksaminen vaatii säännöllistä uuden oppimista
ja rajojen rikkomiskokemuksia. [7] Tutkivan oppimisen -mallia hyödyntämäl-
lä myös opettaja voi pysyä niin sanotusti "tiedon aallonharjalla", sillä mallin
kautta helpottuu mahdollisuus seurata uusinta tutkimustietoa. Tutkiva op-
piminen voi parantaa myös oppilaiden itseluottamusta. Oppilas voi huomata
pystyvänsä muodostamaan hyviä teorioita ja aiheeseen liittyviä kysymyksiä.
Tätä kautta oppilaalle kehittyy jatkuvan oppimisen taito. [7]

Verrattaessa tutkivan oppimisen käyttöä luokassa muihin opetusmenetel-
miin, tutkiva oppiminen lisää oppisisällön ymmärtämistä. Yleisesti laskuru-
tiini ja matematiikan kieli on oppilailla hallinnassa, mutta asioita ei ymmär-
retä eikä osata yhdistää käsitteitä. [7] Ongelmanratkaisu voidaan nähdä myös
osana tutkivaa oppimista. Siinäkin keskeisessä osassa on kysymysten kehit-
täminen ja ymmärtäminen eteenpäin pääsemiseksi. Tutkivassa oppimisessa
keskeistä on löytää logiikan ja luovuuden tasapaino. [7]

Tutkivaa oppimista voidaan lähestyä esimerkiksi avointen tehtävien kaut-
ta. Avoimia tehtäviä käytettäessä myös eriyttäminen on helppoa. Oppilasta
voidaan ohjata haastamaan itseään esittämällä tai pyytämällä häntä pohti-
maan kysymyksiä erilaisista näkökulmista tehtävään liittyen. Avoimia teh-
täviä ratkottaessa oppilas saa myös toimia ammattilaismatematiikon tavoin,
sillä yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ei ole vaan liikutaan epämääräisemmässä
tehtäväkontekstissa. [7]

6 Käytännön esimerkkejä luovista oppitunneis-

ta

Tähän asti luovuuden opetusta on käsitelty teoreettiselta kannalta. Ote-
taan seuraavaksi esille muutamia konkreettisia lähestymistapoja edellä ole-
viin opetustyyleihin. Tarkoitus on antaa konkreettisia vinkkejä käytännön
työhön ja omien oppituntien suunnitteluun.
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6.1 Avoin lähestymistapa

Esittelen Yoshiko Hashimoton vedellä täytetyn kuution esimerkkinä avoimes-
ta tehtävästä. Tehtävän ideana on täyttää ontto kuutio osittain vedellä. Kuu-
tio asetetaan pöydän reunalle. Kuutiota kallistetaan niin, että kuution tah-
kolle muodostuu useita geometria kuvioita. Oppilaille annetaan tyhjä paperi
eteen ja heidän tulee etsiä mahdollisimman monta erilaista sääntöä syntyvil-
le geometrisille muodoille ja niiden suuruudelle. Kallistusta voidaan välillä
muuttaa. [1], s.11

Tehtävä kuulostaa haastavalta ainakin ajatellen peruskoulun oppilaita se-
kä myös lukion opiskelijoita. Haastavuus voi kuitenkin johtua tottumatto-
muudesta tämän tyyppisiin tehtäviin. Jos tehtävän saa hyvin esitellyksi op-
pilaille ja tehtävätyyppi on tuttu, niin lähestymistapa tarjoaa hienon mahdol-
lisuuden lähestyä geometrisia kuvioita isommassa mittakaavassa sekä niiden
välisiä keskinäisiä suhteita.

Tehtävän toteutuksessa oppilaat löysivät useita sääntöjä geometristen ku-
vioiden syntymiselle, mutta tehtävä ei herättänyt heissä mielenkiintoa pohtia
syitä muodostumiselle ja sen yhteydelle kallistuskulmaan. Tähän tarvittai-
siinkin enemmän opettajan ohjausta. Samoin sääntöjen välisen riippuvuuden
tai riippumattomuuden pohdintaan tulisi opettajajohtoisesti pyrkiä kiinnit-
tämään huomiota. Lisäksi käytännössä tehtävä vaatii oppilaiden välistä kes-
kustelua sekä runsaasti aikaa käydä läpi oikeita ja vääriä ratkaisuja. [1]

Toinen, kenties yksinkertaisempi esimerkki, voisi olla Hashimoton ja Bec-
kerin artikkelissaan esittelemä tehtävä. Tehtävänanto oli seuraava: keksi eri-
laisia keinoja ratkaista seuraava tehtävä

Kumpi on suurempi:
4

5
vai

3

4
?[1]

Tehtävätyyppi itsessään on oppilaille tuttu peruskoulun alaluokilta. Eri-
laiseksi sen tekee useiden ratkaisujen etsiminen. Lisäksi tulisi osata muotoilla
ratkaisumenetelmä sanoiksi ratkaisemisen ohella. Tehtävä vaatii ymmärrystä
erilaisten ratkaisujen erottamiseksi toisistaan.

Hashimoton ja Beckerin havaintojen mukaan tehtävälle löytyi viisi erilais-
ta ratkaisumenetelmää. He korostivat tehtävän luovuutta kehittävää puolta
useiden ratkaisujen pohdinnassa. Lisäksi oppilaiden ratkaisukeinovarasto laa-
jentuu heidän kuunnellessaan muiden esittämiä ratkaisuja. [1]

Lukiotason esimerkiksi otan tässä Susakin Eläinten kauneuskilpailu -tehtävän.
Tehtävänanto oli seuraava: Eläinten kauneuskilpailussa tuomaristo päätti tu-
lokset. Ennen päätöksen julkistamista yleisöä pyydettiin veikkaamaan järjes-
tystä. Veikkaukset ja tulokset on taulukoitu alle.
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Kilpailija Aoki Ito Uhmo Eguchi Ogata
Tulos 1 2 3 4 5

Arvaus A 3 1 4 5 2
Arvaus B 2 3 1 4 5
Arvaus C 5 3 2 4 1
Arvaus D 4 2 3 1 5
Taulukko 1 : Eläinten kauneuskilpailun tulokset

Parhaiten veikannut yleisön edustaja palkitaan. Kuinka monella taval-
la veikkaukset voidaan järjestää parhausjärjestykseen? Kirjoita mahdollisim-
man monta tapaa sekä mikä veikkaus milläkin järjestystavalla osuu lähim-
mäksi tuloksia. [1], s.162

Tehtävää on tarkoitus hyödyntää oletuksen ja johtopäätöksen käsitteiden
kehittämiseen sekä ymmärryksen mittaamiseen. Myös tässä tehtävässä pyri-
tään löytämään useita ratkaisuja, mikä kehittää luovuutta. Tämä tehtävä on
monipuolisempi, sillä tässä tulee hallita sekä erilaisia arvottamisjärjestelmiä
sekä arvauksien keskinäisiä suhteita. [1]

6.2 Ongelmien asettelu

Englishin tutkimuksessa oppilaat suorittivat ensin alkutestin, jossa heidän
tehtävänään oli muodostaa joko valmiiden tehtävien pohjalta uusia tehtäviä
tai luoda matemaattista ilmausta vastaava tehtävä (esim. 12 : 3). Heidän
muodostamansa tehtävät luokiteltiin. Alkutestin jälkeen oppilaiden kanssa
käytiin läpi niin kutsuttu harjoittelujakso. Harjoittelujaksolla opeteltiin luo-
kittelemaan ja tunnistamaan tehtäviä ja tutustuttiin niiden ulkoisiin ja ra-
kenteellisiin ominaisuuksiin. Tehtäviä myös lajiteltiin ja käytiin läpi uusien
tehtävien muodostamista. Harjoittelujakson jälkeen English suoritti loppu-
testin, jossa oppilaat muodostivat samanlaisten ohjeiden perusteella tehtäviä
kuin alkutestissäkin. [3]

Tässä muutamia oppilaiden tuotoksia lopputestissä:

1. Sam jakoi mainoksia tienatakseen hieman taskurahaa. Ensimmäisenä
päivänä hän jakoi 150 mainosta. Toisena päivänä hän jakoi 165 mai-
nosta ja kolmantena 180 mainosta. Jos hän jatkaa mainosten jakamista
tällä mallilla, monentenako päivänä hän jakaa 210 mainosta? [3], s.199

2. Great Chapplen krikettikaupassa on kookaburra-mailoja, Mark Waugh
-mailoja ja Alan Border -mailoja. Jokainen niistä tarvitsee tarrapääl-
lysteen ja niitä on monivärisiä, sinisiä sekä ruudullisia. Jos jokaisessa
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mailassa on erilainen päällyste, niin kuinka monta erilaista mailaa voi
olla? [3], s. 199

Nämä tehtävät perustuivat samankaltaisiin Englishin esittämiin tehtä-
värakenteisiin ja malleihin. Erona valmiisiin esimerkkitehtäviin löytyi
tarinan eli kontekstin eroavaisuus. Näillä oppilailla ei siis ollut vielä
ymmärrystä tehtävän rakenteesta. [3]

Osa oppilaista kykeni muodostamaan myös tehtäviä, joissa oli uusi mal-
li ja konteksti. Kuitenkaan tehtävän rakenne ei juurikaan poikennut esi-
merkkitehtävistä. Tässä muutamia oppilaiden laatimista tehtävistä;

3. Jenny oli muuttamassa ja hänellä oli paljon tavaraa pakattavana laati-
koihin. Ensimmäisenä päivänä hän pakkaa 20 tavaraa laatikoihin. Toi-
sena päivänä hän pakkaa 25 tavaraa laatikoihin ja kolmantena 30 ta-
varaa. Jos hän jatkaa pakkaamista tällä mallilla, kuinka monta päivää
häneltä menee 50 tavaran pakkaamiseen? [3], s. 202

4. Adam, Chris, Amy ja Kate ostivat leluja. Vaihtoehtoina oli rekka, auto,
pallo ja poni. Amy ei ostanut rekkaa eikä autoa. Adam ei ostanut palloa
eikä ponia. Kate osti auton. Chris ei ostanut rekkaa eikä ponia. Mitkä
lelut Amy, Adam ja Chris ostivat? [3], s.203

Lisäksi oppilaita pyydettiin muodostamaan ongelmia liittyen symboli-
siin ilmaisuihin (+, /,−, ·). Verrattuna Englishin pitämään alkutestiin,
oppilaiden luovan kyvyt olivat parantuneet ja he pystyivät muodosta-
maan vaikeampia ja monimutkaisempia ongelmia. [3]

5. Adamilla on kolme mutakakkua. Ne täytyy jakaa tasan neljän ystävän
kesken. Kuinka monta osaa kukin saa? [3] s.208

6. Adamilla on kaksitoista porkkanaa. Hän istuttaa ne kolmeen riviin.
Kuinka monta porkkanaa on yhdessä rivissä? [3] s.208

Englishin tutkimuksessa oppilaat edistyivät ongelman asettelutaidoissaan.
Edistyminen oli hyvin yksilökohtaista. Selvästi ongelman asettelu -tehtävillä
oli yhteyttä oppilaiden luovuudeen kehittymiseen. Jokaiselle yksillöllinen luo-
vuus myös selittää edistymisen vaiheisuutta. [3]

Aloittaessa käyttämään ongelman asettelu -tehtäviä on paikallaan ensin
käydä oppilaiden kanssa tehtävien rakennetta ja luonnetta läpi. Usein teh-
tävän luonteeseen tai rakenteeseen ei kiinnitetä koulumaailmassa huomiota,
vaan tehtävät otetaan itsestäänselvyytenä vastaan, joten ajatus tehtävän luo-
misesta voi tuntua oppilaasta aluksi hankalalta. Silti tällaisia tehtäviä tulisi
hiljattain lisätä opetukseen, jotta opetus olisi monipuolisempaa ja kehittäisi
oppilaiden luovuutta.
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toteutumatta liian usein tietojen ja taitojen puutteen vuoksi. Olisi tärkeää
lisätä opettajankoulutukseen todellisia esimerkkejä siitä, kuinka käytännössä
tällaista opetusta voidaan toteuttaa.

Luovuus on monipuolinen käsite, kuten luvusta yksi huomataan. Tämän
pohjalta on ymmärrettävää, että myös sitä kehittävän opetuksen tulee ol-
la monipuolista. Opettajan tulee oppituntia laatiessa huomioida oppilaiden
yksilölliset ominaisuudet ja opettavan asiasisällön ominaisuudet ja näiden
pohjalta laatia tuntirakenne, joka palvelee mahdollisimman hyvin tarkoitus-
periä. Toisille oppitunneille passaa paremmin avoin lähestymistapa ja toiselle
tunnille tutkiva oppiminen tai ongelman asettelu -tehtävät. Lisäksi toinen op-
pilas voi saada tietystä lähestymistavasta tai tehtävätyypistä enemmän hyö-
tyä, kuin joku toinen oppilas. Eriyttävä opetus nousee siis isoon rooliin myös
luovassa opetustyylissä.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että luovuuden yhdistäminen opetuk-
seen on erittäin hyvä asia ja se voi vastata tulevaisuuden kysymyksiin tie-
donhakua korostavasta opetuksesta.
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