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1 Johdanto

Matematiikka antaa välineet kuvata ja analysoida todellista maailmaa ja pyrkiä mallintamaan sen 

käyttäytymistä. Tämä on eräs tärkeimmistä syistä matematiikan merkittävään rooliin 

opetussuunnitelmassa. Erityisen tärkeä väline matematiikan käytännön soveltamisen opettamisessa 

ovat sanalliset tehtävät. (Verschaffel, Greer & De Corte, 2002, s. 257.)

Koulumatematiikan perusteet aina yhteen- ja vähennyslaskusta alkaen havainnollistetaan sanallisten 

esimerkkien kautta, mutta matemaattisen osaamisen lisääntyessä sanalliset ongelmat tuntuvat 

käytännöllisyyden sijaan muuttuvan abstrakteiksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi – vaikka lapsi voi 

pystyä ymmärtämään ja ratkaisemaan yksinkertaisia sanallisia ongelmia intuition kautta, 

vanhemmalla iällä tämä saattaa sokeasti turvautua ulkoa opittuihin mekaanisiin malleihin, 

yritykseen ja erehdykseen pohtimatta ongelman varsinaista kontekstia (Verschaffel et al., 2002, s. 

257-258). Ongelmia lähdetään usein ratkaisemaan yksittäisten sanojen perusteella, arvaamalla tai 

kokeilemalla sen sijaan, että todella pyrittäisiin ymmärtämään, mitä annetussa ongelmassa tapahtuu 

tai mihin kysymykseen lopulta edes pyritään vastaamaan (Hegarty, Mayer & Monk, 1995).  

Sanalliset tehtävät koetaan erityisen haastaviksi siksi, että ne vaativat oppilalta muun muassa 

luetunymmärtämistä, matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen hallintaa ja metakognitiivisia taitoja 

(Kajamies, Vauras & Kinnunen, 2010.).

Oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita ohjataan ratkaisemaan sanallisia tehtäviä muun muassa 

etsimällä tehtävänannoista avainsanoja ja lukuja, piirtämällä kuvia ja harjoittamalla 

metakognitiivisia taitoja (Powell, 2011). Monet viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat pyrkineet 

kartoittamaan uudenlaisia näkökulmia sanallisten tehtävien opettamiseen. Käyn tutkielmassani läpi 

erityisesti konsepti- ja skeemapohjaista opetusta käsitteleviä tutkimuksia ja niiden tuloksia. 

Yhdistävänä tekijänä näille tutkimuksille on se, että niiden esittelemissä opetusmetodeissa pyritään 

ensin etsimään kunkin sanallisen tehtävän pohjalla vaikuttavat matemaattiset suhteet, minkä jälkeen 

saatu informaatio järjestetään laskutoimituksiksi käyttäen apuna erilaisia kaavioita tai diagrammeja. 

Suurin osa tutkimuksista on suunniteltu peruskoulutason opetusta silmällä pitäen, vaikka osaa niistä 
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voikin kenties soveltaa myös korkeammille luokka-asteille. Sivuan näiden tutkimusten lisäksi myös 

muutamia analogioita koskevia tutkimuksia, jotka liittyvät konsepteihin ja skeemoihin hyvin 

läheisesti.

Aiheesta tehtyjä tutkimuksia kartoittaessani lähdin liikkeelle Asha Jitendran, Yan Ping Xinin sekä 

Lynn ja Douglas Fuchsin tekemistä tutkimuksista, joissa skeema- ja konseptipohjaiset menetelmät 

on kenties tarkimmin määritelty ja joihin aihetta koskevissa kirjoituksissa yleisimmin viitataan. 

Otin tarkasteltavakseni myös näissä tutkimuksissa mainitut lähteet, joista esimerkiksi Gickin ja 

Holyoakin analogioita koskevat tutkimukset ja Verschaffelin matematiikan sanallisia tehtäviä 

käsittelevät tekstit liittyvät tiiviisti käsiteltävään aiheeseen. Pyrin myös etsimään kaikki sellaiset 

tutkimukset, joissa mainitaan skeemoihin tai konsepteihin perustuva matemaattinen 

ongelmanratkaisu, mihin käytin apuna muun muassa käyttämieni tutkimusten lähdeluetteloita, 

useita eri hakukoneita sekä  Powellin (2011) skeemapohjaista ongelmanratkaisua koskevaa 

kirjallisuustutkimusta. Jätin pois jonkin verran tutkimuksia, joiden en nähnyt tuovan merkittävää 

lisäarvoa tutkielmaani, eli jotka esimerkiksi olivat jossakin määrin vanhentuneita tai lähinnä 

vahvistivat muissa tutkimuksissa esitettyjä näkökantoja.

Tarkoituksenani on löytää vastaus siihen, millä tavalla konsepti- ja skeemapohjaisia 

lähestymistapoja on pyritty hyödyntämään matematiikan sanallisten tehtävien opetuksessa ja 

millaisia tuloksia tällöin on saatu. Määrittelen aluksi skeeman ja konseptin käsitteet, minkä jälkeen 

käyn lyhyesti läpi matemaattista ongelmanratkaisua ja siihen liittyvää teoriaa sekä vertaan konsepti- 

ja  skeemapohjaisten ratkaisumallien eroa  niin kutsuttuihin ”perinteisiin” 

ongelmanratkaisumalleihin. Tämän jälkeen käyn läpi aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja niiden 

välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.
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2 Skeemat ja konseptit

Gick ja Holyoak kirjoittivat vuonna 1983 analogioista ja niiden merkityksestä siirtovaikutuksen 

kannalta. He toivat esiin perinteisinä esimerkkeinä muun muassa sydämen vertaamisen 

vesipumppuun ja atomin vertaamiseen aurinkokunnan pienoismalliin. Kun kahdesta näennäisesti 

hyvin erilaisesta asiasta löydetään yhdistäviä tekijöitä ja samankaltaisuuksia, niitä voidaan käsitellä 

analogisesti – yhteen asiaan liittyvä tieto voi auttaa ymmärtämään myös toista, pintapuolisesti hyvin 

erilaista asiaa. Analogia syntyy kahden tai useamman asian välisistä samankaltaisuuksista, mutta 

kun poistetaan näiden samankaltaisuuksien riippuvaisuus tarkasteltavista objekteista ja tarkastellaan 

yhdistäviä tekijöitä sellaisenaan, voidaan muodostaa abstrakti kategoria, johon kuuluvat kaikki 

tällaiset ominaisuudet omaavat asiat. Tätä kategoriaa kutsutaan skeemaksi (Gick & Holyoak, 1983.) 

Esimerkiksi lintua voi verrata lentokoneeseen, koska molemmilla on siivet ja molemmat lentävät,  

jolloin kummankin näistä asioista voi nähdä kuuluvan huomattavan laajaan ”siivekkäiden lentävien 

asioiden” skeemaan (Fuchs, Fuchs, Hamlett & Appleton, 2002).

Matemaattiseen ongelmanratkaisuun liittyvissä tutkimuksissa skeema on usein määritelty vielä tätä 

tarkemmin yleiseksi kuvaukseksi joukosta ongelmia, joilla on samankaltainen perimmäinen rakenne 

ja jotka ratkeavat samankaltaisilla tavoilla  (mm. Gick & Holyoak, 1983; Fuchs, Fuchs, Finelli, 

Courey & Hamlett, 2004; Jitendra, Sczsesniak, Griffin & Deatline-Buchman, 2007). Matemaattisen 

tehtävän skeemana voi pitää sitä ”matemaattista ydintä”, joka jää jäljelle, kun tehtävästä riisutaan 

pois kaikki muu – skeema määrittyy tehtävässä esiintyvien suureiden ja niiden välisten suhteiden 

perusteella riippumatta siitä, mitä aihealuetta tehtävä käsittelee tai millaisia sanamuotoja siinä on 

käytetty.

Tässä tutkielmassa käsittelemäni konseptit ovat läheisesti yhteydessä skeeman käsitteeseen. 

Esimerkiksi Xinin ja Zhangin (2009) tutkimuksessa käsitellään konseptillisia malleja, jotka 

käytännössä tarkoittavat ratkaistavan ongelman taustalla olevan skeeman esittämistä ja 

uudelleenjärjestämistä sellaiseen muotoon, että annettu ongelma on ratkaistavissa oikeita 

aritmeettisia operaatioita soveltamalla. Konseptillisiin malleihin perustuvat opetusmenetelmät ovat 
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eroavasta nimestään huolimatta hyvin samankaltaisia skeemapohjaisten mallien kanssa, joten 

käsittelen niitä rinta rinnan skeemapohjaisten menetelmien kanssa.

3 Ongelmanratkaisusta ja ongelmanratkaisijoista

Matemaattinen ongelmanratkaisu vaatii opittujen tietojen, taitojen ja strategioiden soveltamista 

uudenlaisissa tilanteissa. Tämä on erityisen haastavaa oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille, 

joilla on usein vaikeuksia löytää tehtävänannoista olennainen informaatio (Xin & Zhang, 2009; van 

Klinken, 2012; Jitendra, Hoff & Beck, 1999). Sanallisten tehtävien ratkaisussa siirtovaikutus on 

merkittävässä roolissa, ja joidenkin psykologien mukaan siirtovaikutus ja skeemojen kehittyminen 

ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa (Fuchs, Zumeta, Finelli Schumacher, Powell, Steethaler, Hamlett 

& Fuchs, 2010).

Matemaattiseen ongelmanratkaisuun on useita hieman toisistaan eroavia malleja, mutta useimmat 

niistä voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: ongelman ymmärtämiseen, ratkaisutavan suunnitteluun, 

laskujen suorittamiseen ja ratkaisun arviointiin. Ratkaisun kannalta merkittävää on ongelman 

mallintaminen sellaiseen muotoon, josta käyvät ilmi ongelman kannalta merkittävät suureet ja 

niiden väliset keskinäiset suhteet. (Abdullah, Zakaria & Halim, 2012.) Tämän mallin pohjalta 

pyritään muodostamaan tarvittavat laskutoimitukset, joiden seurauksena saadaan muostettua 

annetun ongelman ratkaisu. Prosessi ei ole lineaarinen vaan syklinen, mikä tarkoittaa sitä, että 

ongelmaa ratkaistaessa palataan tarvittaessa aikaisempiin vaiheisiin. Esimerkiksi saatua ratkaisua 

arvioitaessa on syytä palata vielä alussa annettuun tilanteeseen ja pohtia sen pohjalta ratkaisun 

oikeellisuutta ja järkevyyttä. (Verschaffel et al., 2002, s. 257-258.) Ongelmanratkaisumalleista 

tunnetuimmat Pólyan ja Schoenfeldin mallit painottavat myös vahvasti erilaisia heuristiikkoja, 

kuten ”ratkaise ensin helpompi ongelma” (Quicili & Mayer, 1996).

Hegarty, Mayer ja Monk (1995) vertaavat heikkoja ja taitavia ongelmanratkaisijoita toisiinsa 

tarkastelemalla heidän ongelmanratkaisuprosessiensa vaiheita. Taitavat ongelmanratkaisijat 

analysoivat saamaansa ongelmaa ja pyrkivät rakentamaan siitä mallin, josta käyvät esille tarvittavat 

6



suhteet ja niiden merkitys. Heikommat ongelmanratkaisijat puolestaan etsivät tehtävänannoista 

lukuarvoja ja avainsanoja, joiden perusteella he pyrkivät kääntämään ongelman suoraan 

matemaattiseen muotoon ymmärtämättä välttämättä edes sitä, mitä tehtävässä itse asiassa yritetään 

ratkaista. Jos tehtävänannossa esimerkiksi esiintyy sana ”enemmän” ja luvut 3 ja 5, heikko 

ongelmanratkaisija voi tulkita tämän yhteenlaskuksi 3 + 5 pohtimatta sen tarkemmin tehtävän 

varsinaista kontekstia. Tällainen ratkaisutapa ei kehitä oppilaan ajattelua tai lisää matemaattista 

ymmärrystä. (Hegarty et al., 1995.; Xin, Jitendra & Deatline-Buchman, 2005; Jitendra et al., 2007; 

Jitendra & Star, 2011.) Taitavat ongelmanratkaisijat lukevat ja analysoivat tehtävänantoja, 

suunnittelevat ja tarkistavat tekemiään ratkaisuja sekä pystyvät seulomaan potentiaalisesti 

hyödylliset menetelmät hyödyttömistä, kun taas heikot ongelmanratkaisijat – ”tyypilliset oppilaat” – 

voivat käyttää suurimman osan ongelmanratkaisuun käyttämästään ajasta kokeiluihin, jotka 

saattavat viedä paljon aikaa johtamatta lopulta yhtään mihinkään (Schoenfeld, 1992).

Verschaffel et al. (2002) väittävät, että matematiikan opetuksessa käytetyt tehtävät ohjaavat juuri 

tällaiseen toimintaan, ja että peruskoulun loppuun mennessä oppilaiden uskomukset matematiikan 

soveltamisesta rajoittuvat lähinnä oikean laskutoimituksen valintaan kussakin tilanteessa. Oppilaat 

eivät pidä esimerkiksi tehtävänantoihin kirjoitettua tekstiä kuvauksena tilanteesta, joka tulisi 

mallintaa matemaattisesti, eikä opetus muutenkaan ohjaa oppilaita kohti matemaattista 

mallintamista. (Verschaffel et al., 2002, s. 258-265; Xin, Jitendra & Deatline-Buchman, 2005; 

Jitendra & Star, 2011; Jitendra et al., 1999.) Oppikirjoissa olevissa tehtävissä myös toistuu 

kerrallaan yleensä yksi ja sama tehtävätyyppi, jolloin oppilaat eivät joudu tekemään jaottelua 

erilaisten ongelmatyyppien välillä tai käyttämään harkintaansa laskutoimitusta valitessaan (Griffin 

& Jitendra, 2009). Eräs syistä, miksi sanalliset tehtävät koetaan erityisen vaikeiksi, on laskemisen 

painottuminen mekaaniseen suorittamiseen ja samojen kaavojen soveltamiseen tehtävistä toiseen, 

jolloin matematiikan mahdollisuudet reaalimaailman ilmiöiden mallintamiseen eivät juuri käy ilmi 

kouluopetuksesta (Moscardini, 2010; Jitendra & Star, 2011).

Xin, Wiles ja Lin (2008) esittävät, että taitavat ongelmanratkaisijat pystyvät nopeasti tunnistamaan 

ongelman yleisen rakenteen ja erottamaan olennaisen ja epäolennaisen informaation toisistaan. 

Heikot ongelmanratkaisijat taas keskittyvät pintapuolisiin ominaisuuksiin, mikä vaikeuttaa 
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siirtovaikutuksen tapahtumista, koska aiemmin opittuja taitoja ei osata soveltaa rakenteellisesti 

samanlaisiin tehtäviin. 

Heikoille ongelmanratkaisijoille on tyypillistä, että he sisällyttävät ongelmasta rakentamiinsa 

malleihin – kuten piirtämiinsä kuviin – epäolennaista informaatiota, esimerkiksi tarpeettoman 

yksityiskohtaisesti mallinnetun ongelman tapahtumapaikan, jolla ei ole mitään käytännön 

merkitystä itse ongelman ratkaisemisen kannalta. Tämän lisäksi he myös saattavat jättää pois 

tehtävän kannalta avainasemassa olevat matemaattiset yhteydet. (van Klinken, 2012.) Varsinkin 

oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat kokevat olennaisen informaation löytämisen vaikeaksi 

(Jitedra, DiPipi & Perron-Jones, 2002).

On esitetty, että oikean aritmeettisen operaation valinnan sijaan olennaisinta olisikin ymmärtää 

ennen kaikkea ongelmatehtävssä esitetty yleinen konsepti ja pyrittävä mallintamaan ongelman 

rakenne ennen sen ratkaisemista (Xin et al., 2008). Konsepti- ja skeemapohjaiset menetelmät 

keskittyvät erityisesti ongelman ymmärtämisen ja mallintamisen kehittämiseen. Seuraavassa 

kappaleessa käyn läpi sitä, millä tavalla nämä menetelmät eroavat perinteisestä kouluopetuksesta ja 

millä tavalla ne pyrkivät lisäämään ymmärrystä matemaattisesta ongelmanratkaisusta.

4 Skeemapohjaiset ongelmanratkaisumallit

Konsepti- ja skeemapohjaisten menetelmien kenties tunnistettavin piirre on erilaisten diagrammien 

käyttö ongelman mallintamisen apuna. Oppilaita opetetaan tunnistamaan erilaiset ongelmatyypit, 

etsimään niistä ongelman kannalta merkittävät suureet ja muodostamaan tarvittavat laskukaavat 

diagrammeja apuna käyttäen. Käytettävä diagrammi määräytyy yleensä kuhunkin tehtävään 

liittyvän skeeman mukaan. (mm. Jitedra et al. 2007; Jitendra & Star, 2011; van Klinken, 2012; 

Powell, 2011; Xin & Zhang, 2009.)

Jitendra ja Star (2011) esittävät näkökulman, jonka mukaan ongelmanratkaisussa usein käytetyn 

Pólyan mallin – ymmärrä tehtävä, tee ratkaisusuunnitelma, toteuta suunnitelma, tarkista ja reflektoi 
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(ks. Pólya, G.: How to Solve It, julkaistu alun perin vuonna 1945) – omaksuminen tuottaa 

vaikeuksia oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille eikä välttämättä paranna oppimistuloksia. 

Heidän mukaansa ratkaisusuunnitelman kehittämiseen liittyvä vaihe on liian epämääräinen, eivätkä 

heuristiikkojen oppiminen tai varsin väljästi määritellyt yleiset ohjeet, kuten ”piirrä kuva”, tarjoa 

juurikaan apuja henkilöille, joilla ei ole aiempaa tietoutta tällaisten ohjeiden soveltamisesta 

käytäntöön. Samoilla linjoilla on myös Schoenfeld (1992), joka on niin ikään esittänyt, etteivät 

heuristiikat luotettavasti paranna oppilaiden ongelmanratkaisukykyä.

Jitendra ja Star esittävätkin perinteisen ongelmanratkaisumallin tilalle skeemapohjaista mallia, joka 

on ottanut vaikutteita kognitiivisesta psykologiasta. Malli pyrkii ohjaamaan oppilaita menemään 

tehtävissä pintaa syvemmälle, tunnistamaan ratkaistavan ongelman perimmäisen skeeman ja sen 

kannalta keskeiset matemaattiset suhteet. Konsepti- ja skeemapohjaisissa 

ongelmanratkaisumalleissa pyrkimyksenä onkin yleensä ratkaista ongelma sen rakenteen kautta – 

kun rakenne on tunnistettu, ongelma on ratkaistavissa hyvin tarkasti määritellyillä menetelmillä.

Schoenfeld (1992) toteaa, että asiantuntijat pystyvät toimimaan aloittelijoita tehokkaammin muun 

muassa siitä syystä, että he pystyvät käsittelemään suurta määrää informaationa yhtenä ryppäänä – 

esimerkiksi kokeneella shakkipelaajalla on pitkäkestoisessa muistissaan suuri määrä erilaisia 

pelitilanteita, joihin hän pelin kulkiessa pystyy välittömästi reagoimaan, kun taas aloittelija joutuu 

käymään mielessään läpi jokaisen nappulan sijainnin ja mahdolliset siirrot, mikä merkittävästi 

vaikeuttaa hänen ajatustyötään. Pitkäkestoiseen muistiin säilöttyjä, paljon informaatiota sisäänsä 

sulkevia palasia voidaan tietyissä yhteyksissä nimittää myös skeemoiksi. Skeemapohjaisen 

ongelmanratkaisumallin voikin nähdä pyrkivän siihen, että matemaattista tietoutta pystyttäisiin 

käsittelemään kerrallaan suurempina kokonaisuuksina ja näin vapauttamaan lisää resursseja 

muuhun ajatustyöhön.

Yleisen skeemapohjaisen ongelmanratkaisumallin voi muun muassa Jitendran ja Starin (2011), 

Jitendran, Georgen, Soodin & Pricen (2010), Xinin, Jitendran ja Deatline-Buchmanin (2005) ja van 

Garderenin (2007) tutkimusten pohjalta esittää seuraavanlaisessa muodossa:
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1) Tunnista ongelmatyyppi

2) Järjestä ongelmassa annettu tieto diagrammin avulla

3) Suunnittele ratkaisutapa

4) Ratkaise ongelma

Samankaltaista mallia ehdottavat myös muun muassa Xin et al. (2008) sekä Xin ja Zhang (2009) 

sillä erotuksella, että kolmas vaihe on vielä tarkemmin määritetty matemaattisen yhtälön 

muodostamiseksi diagrammin avulla. Useimmat tässä tutkielmassa käsittelemäni tutkimukset 

noudattavatkin pääpiirteissään tätä tai tähän rinnastettavissa olevaa ratkaisumallia.

Mallin voi nähdä jakavan paljon yhtäläisyyksiä Pólyan mallin kanssa, mutta sen vaiheet ovat 

kenties hieman selkeämmin määritettyjä ja ohjaavat oppilaita tiukemmin kohti tiettyjä 

toimintatapoja. Esimerkiksi Pólyan mallin ensimmäinen vaihe, tehtävän ymmärtäminen, liittyy 

vahvasti skeemapohjaisen mallin ensimmäiseen vaiheeseen eli ongelmatyypin tunnistamiseen, 

mutta skeemapohjaisessa mallissa oppilaalla on ongelmatyypin tunnistamisen jälkeen jo 

mahdollisesti käsitys siitä, miten tehtävä tulee ratkeamaan. Ongelmatyyppi määrittää suoraan sen, 

millaista diagrammia oppilaan tulee käyttää, ja kolmanteen vaiheeseen kuuluva tehtävän 

ratkaisutapa puolestaan suunnitellaan hyvin pitkälti käytetyn diagrammin pohjalta. Näin eri 

vaiheiden voi nähdä liittyvän toisiinsa hyvin kiinteästi ja jopa menevän jonkin verran päällekkäin, 

kun taas Pólyan mallissa tehtävän ymmärtäminen ei vielä itsessään välttämättä ohjaa 

ongelmanratkaisijaa kohti mitään tiettyä ratkaisutapaa.

4.1 Skeemojen tunnistaminen

Fuchs et al. (2002) esittävät, että kolme merkittävää muuttujaa vaikuttaa ongelmanratkaisuun 

liittyvään siirtovaikutukseen, toisin sanoen oppilaiden kykyyn soveltaa aiemmin oppimaansa 

tietoutta uusiin tilanteisiin. Näitä muuttujia ovat 1) ongelmanratkaisuun liittyvien sääntöjen 

hallitseminen 2) kategorioiden muodostaminen samankaltaisia ratkaisutapoja vaativien ongelmien 
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luokittelemiseen ja 3) tietoisuus siitä, että ratkaistavat ongelmat liittyvät aikaisemmin ratkaistuihin 

ongelmiin. Sääntöjen hallitseminen on erityisen tärkeää, koska tällöin oppilas voi keskittää omat 

kognitiiviset resurssinsa yhtäläisyyksien havaitsemiseen ja ratkaisutavan suunnitteluun. 

Samankaltaisista ongelmista muodostetut kategoriat ovat läheisesti yhteydessä skeeman 

määritelmään. (Fuchs et al., 2002; Fuchs, Fuchs, Finelli, Courey & Hamlett, 2004.)

On havaittu, että aiemmin ratkaistuja tehtäviä osataan käyttää huomattavasti tehokkaammin 

hyödyksi, mikäli oppilaille annettavassa ohjeistuksessa viitataan siihen. Mikäli erillistä vihjettä ei 

anneta, kontekstiltaan erilaisten mutta rakenteeltaan hyvin samanlaisten tehtävien väliset yhteydet 

huomataan selvästi heikommin. (Gick & Holyoak, 1980.) Ihmisen henkilökohtainen tietämys myös 

vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka he luokittelevat asioita ja näin muodostavat skeemoja (Ahn, 

Brewer & Mooney, 1992). Voi siis nähdä,  että nämä seikat yhdistettynä puutteelliseen 

matemaattiseen osaamiseen voivat johtaa merkittäviin vaikeuksiin oppimisvaikeuksista kärsivien 

oppilaiden tapauksessa – tehtävien välisten yhtäläisyyksien havaitseminen vaikeutuu sekä 

puutteellisen osaamiseen että tehtävien näennäisesti erilaisten kontekstien seurauksena.

Osin näistä syistä moni skeemoja käsittelevä tutkimus lähteekin liikkeelle siitä, kuinka tehtäviä 

luetaan ja kuinka tarvittava informaatio saadaan niistä ulos. Muun muassa van Klinken (2012), Xin 

et al. (2008) sekä Jitendra et al. (1999) ovat käyttäneet skeemojen opettelussa apuna sanallisia 

esimerkkejä, joissa ei ole lainkaan tuntemattomia, vaan jokainen tarvittava numeroarvo on valmiiksi 

annettu. Oppilaiden tehtäväksi on jäänyt annetun esimerkin tulkitseminen ja kääntäminen 

matemaattiseksi yhtälöksi. Tätä kautta on myös pystytty auttamaan oppilaita havaitsemaan kunkin 

esimerkin taustalla oleva skeema. 

4.1.1 Esimerkkejä yksinkertaisista skeemoista

Sekä Jitendra ja Hoff (1996) että van Klinken (2012) ovat käyttäneet tutkimuksissaan apuna kolmea 

yksinkertaista skeemaa: muutosta, yhdistettä ja vertailua. Nämä skeemat pitävät sisällään 

suurimman osan yhteen- ja vähennyslaskuun liittyvistä peruskoulun sanallisista tehtävistä. Ne ovat 
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yksivaiheisia, toisin sanoen näihin skeemoihin liittyvät tehtävät ratkeavat yhdellä 

laskutoimituksella. Esittelen nämä skeemat tässä lyhyesti. Kuvassa 4.1.1.1 on nähtävillä kuhunkin 

skeemaan liittyvät diagrammit.

Muutos-skeema koostuu kolmesta osasta: alkutilasta, muutoksesta ja lopputilasta. Alkutilassa 

määritellään tehtävässä käsiteltävät objektit sekä niiden lukumäärä. Tämän jälkeen näiden objektien 

lukumäärä muuttuu, mistä seuraa ongelman lopputila. Tarkasteltavat objektit pysyvät samana 

skeeman jokaisessa vaiheessa, ainoastaan niiden lukumäärä vaihtuu. (Jitendra & Hoff, 1996; van 

Klinken, 2012.)  Kuvassa 4.1.1.2 on esitetty tähän skeemaan liittyvän yksikertaisen tehtävän 

ratkaisu.

Kuva 4.1.1.1. Diagrammit muutos-, yhdiste- ja vertailu-skeemoista (Jitendra & Hoff, 1996).

12



Kuva 4.1.1.2. Oppilaan piirtämä diagrammi muutos-skeemasta: ”Jennyllä on tilillään 12 

dollaria. Hän tienaa viisi dollaria lisää tekemällä töitä. Paljonko rahaa Jennyllä nyt on?” (van 

Klinken, 2012.)

Yhdiste-skeemassa kaksi tai useampi toisistaan eroavaa joukkoa yhdistyy ja muodostaa yhden 

suuremman joukon. Tarkasteltava objekti ei välttämättä ole kaikissa joukoissa sama, mutta 

kummankin joukon suuruus pysyy koko ajan vakiona. (Jitendra & Hoff, 1996.) Esimerkkinä tästä 

voisi olla vaikkapa tehtävä, jossa halutaan selvittää kotieläinten lukumäärä, kun tiedetään koirien ja 

kissojen lukumäärä.

Vertailu- tai erotus-skeema koostuu kahdesta objektista tai joukosta, jotka ovat lukuarvoltaan 

erisuuria, ja joiden välinen eroavuus halutaan tietää (Jitendra & Hoff, 1996). Nämä ongelmat ovat 

van Klinkenin (2012) mukaan oppilaille kaikista haastavimpia näistä kolmesta skeemasta. Tähän 

skeemaan voi kuulua esimerkiksi tehtävä, jossa tiedetään kahden henkilön ikä ja halutaan selvittää, 

kuinka monta vuotta vanhempi toinen henkilöistä on. Tässäkin skeemassa objektit ovat staattisia, eli 

niiden arvo ei muutu tehtävän aikana. (Jitendra & Hoff, 1996; van Klinken, 2012.)
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Kuva 4.1.1.3. Konseptipohjainen malli kertolaskulle, jossa esiintyvät joukot ovat 

samanarvoisia. Merkittävää on suhdeluvun, yksikköjen lukumäärän ja kaikkien objektien 

(=tulon) tunnistaminen tehtävänannosta, jonka jälkeen saadut lukuarvot voidaan sijoittaa  

diagrammiin laskutoimitusten muodostamiseksi. (Xin & Zhang, 2009.)

Xin ja Zhang (2009) ovat esittäneet kerto- ja jakolaskuille konseptipohjaisia malleja, jotka 

korostavat ennen kaikkea suureiden välisiä suhteita. Tehtävien ratkaisussa käytettävä malli vaihtelee 

muun muassa sen mukaan, ovatko tehtävässä esitetyt joukot tai objektit tasa-arvoisia vai sisältyykö 

jokin tehtävässä esiintyvä joukko esimerkiksi johonkin toiseen joukkoon. Skeemojen tapaan nämä 

konseptipohjaiset mallit koostuvat yleensä kolmesta osasta, esimerkiksi suhdeluvusta, yksikköjen 

määrästä ja näiden tulosta. Esimerkki tasa-arvoisten joukkojen ongelmaan liittyvästä diagrammista 

on kuvassa 4.1.1.3.
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Skeemat ja konseptit ovat siis varsin tiukasti yhteydessä käytettyihin laskutoimituksiin (Fuchs et al., 

2010). Muutos-skeeman voi nähdä joko yhteen- tai vähennyslaskuna, mutta esimerkiksi yhdiste-

skeema on selkeästi yhteenlasku ja vertailu-skeema puolestaan vähennyslasku. Olennaista onkin 

kenties se, missä suhteessa tehtävissä esitetyt objektit ovat toisiinsa nähden – skeemapohjainen 

opetus pyrkii pois käytettävien laskutoimitusten ”arvaamisesta” ja pyrkii ohjaamaan oppilaita 

selvittämään tehtävässä esiintyvien suureiden väliset suhteet. Skeemojen tunnistamiseen tähtäävä 

ohjeistus korostaa tehtävän taustalla olevaa loogista rakennetta ja annetun informaation 

jäsentämistä. (Jitendra & Hoff, 1996.)

4.1.2 Siirtovaikutuksen vahvistaminen

Skeemat heijastuvat matemaattisessa ajattelussa muun muassa silloin, kun uusia ongelmia 

ratkaistaessa palataan aiemmin ratkaistuihin ongelmiin – siis pyritään hyödyntämään rakenteellisia 

samankaltaisuuksia uudenlaisissa tilanteissa (Fuchs et al., 2002). Mitä laajempia oppilaiden skeemat 

ovat, sitä todennäköisemmin he pystyvät löytämään yhtäläisyyksiä uusien ja vanhojen ongelmien 

välillä, mutta oppilaiden skeemojen on havaittu olevan varsin kapeita (Fuchs et al., 2002; Fuchs et 

al., 2004). Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että oppilaat osaavat soveltaa vanhaa tietoutta 

lähinnä sellaisiin tehtäviin, jotka ovat hyvin selkeästi samankaltaisia kuin aiemmin ratkaistut 

tehtävät.

Siirtovaikutuksen kannalta oikean abstraktiotason löytäminen on tärkeää, sillä pelkkien pinnallisten 

samankaltaisuuksien vertailu tai liian abstraktilla tasolla tapahtuva yhtäläisyyksien havainnointi ei 

ole kovin hyödyllistä (Catrambone & Holyoak, 1989). Oikealla abstraktiotasolla olennaiset asioiden 

väliset suhteet säilyvät. Täydelliset analogiat ovat harvinaisia, joten aiempaa tietoutta 

hyödyntääkseen on osattava löytää tehtävistä kunkin ongelman kannalta merkittävät yhtäläisyydet. 

(Gick & Holyoak, 1980.) 

Samankaltaisuudet voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: pinnalliseen, rakenteelliseen ja 

menetelmälliseen. Pinnallinen samankaltaisuus viittaa esimerkiksi päähenkilöiden, 
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tapahtumapaikkojen tai tarkasteltavien objektien välisiin yhtäläisyyksiin, ja vaikka se voi joissakin 

tapauksissa auttaa huomaamaan syvemmälle menevät samankaltaisuudet, ei se itsessään vielä takaa 

analogian olemassaoloa. (Schiff, Bauminger & Toledo, 2009; Quicili & Mayer, 1996.) Juuri 

tällaisiin samankaltaisuuksiin heikommat oppilaat helposti kiinnittävät huomionsa (Catrambone & 

Holyoak, 1989; Hegarty et al., 1995; van Klinken, 2012; Jitendra et al. 1999).

Rakenteellinen samankaltaisuus määrittyy ongelman kannalta olennaisten elementtien välisten 

kausaalisuussuhteiden perusteella, kun taas menetelmällinen samankaltaisuus viittaa niihin 

operaatioihin, joilla pystytään muodostamaan ongelman ratkaisu. Nämä kaksi samankaltaisuuden 

tyyppiä ovat skeemojen kannalta erittäin olennaisia, sillä käytettävä menetelmä määräytyy juuri 

rakenteen mukaan. (Schiff, Bauminger & Toledo, 2009.) Toisaalta juuri tämän informaation 

löytäminen voi osoittautua hyvin haastavaksi heikommille oppilaille (van Klinken, 2012), varsinkin 

jos tehtävät ovat pinnallisesti erilaisia (Catrambone & Holyoak, 1989). Skeemapohjaisessa 

opetuksessa ongelman perimmäisten rakenteiden tunnistaminen on olennaisessa osassa, sillä 

onnistunut ongelmanratkaisu vaatii juuri rakenteellisten samankaltaisuuksien tunnistamista (Quicili 

& Mayer, 1996). 

Gick ja Holyoak (1980 & 1983) käyttivät analogista ongelmanratkaisua koskevassa 

tutkimuksessaan jo aiemmin mainittuja tarinoita, jossa kasvaimen poisto vertautui linnakkeen 

valloittamiseen. Analogian pohjana käytettiin tarinaa, jossa tuhottiin kasvain säteilyttämällä sitä 

useasta eri suunnasta matalalla intensiteetillä, jotta säteilyannos riitti tuhoamaan kasvaimen 

vahingoittamatta terveitä soluja. Tämän jälkeen annetussa ongelmassa vallattiin kanjonien keskellä 

oleva linnake jakamalla armeija usealle eri tielle, jotta se ei tuhoutuisi teille asetettuihin miinoihin. 

Pystyäkseen hyödyntämään säteilytarinaa armeijaongelmaa ratkaistaessa oli huomattava tehtävien 

keskenään samankaltaiset osat: kasvain vertautui linnakkeeseen ja sotilaat säteilyyn. Liian 

pintapuolisella tarkastelulla samankaltaisuudet jäivät huomaamatta esimerkkien erilaisten 

kontekstien vuoksi. Toisaalta liian syvälle mentäessä analogisuus heikkeni – esimerkiksi 

ensimmäisessä tarinassa käytettävä säteily oli tuhoaja, kun taas armeijaongelmassa siihen 

vertautuneet sotilaat olivat tuhoutujia, eikä kaikille jälkimmäisen ongelman elementeille (kuten 

teille tai miinoille) löytynyt suoria vertailukohtia aiemmista tarinoista. (Gick & Holyoak, 1980 & 
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1983). Oikean abstraktiotason löytäminen on siis tärkeää, jotta samankaltaisuutta pystyttäisiin 

hyödyntämään, tai että se ylipäätään löydettäisiin.

Useissa tutkimuksissa on esitetty, että samankaltaisuuksia havaitakseen oppilaiden on ensin osattava 

etsiä niitä (Gick & Holyoak, 1980 & 1983; Catrambone & Holyoak, 1989; Jitendra & Hoff, 1996; 

Fuchs et al., 2002; Fuchs et al., 2004). Muun muassa kysymysten muotoilu ja opettajan ohjeistus 

vaikuttavat siihen, millaisiin samankaltaisuuksiin oppilaat kiinnittävät huomionsa ja kuinka hyvin 

he pystyvät soveltamaan aiemmin oppimiaan asioita myöhempiin tehtäviin. (Catrambone & 

Holyoak, 1989). 

Aiemmin mainittu koulukirjojen tehtävien kaavamaisuus voi osaltaan selittää sitä, miksi oppilaat 

kiinnittävät huomionsa ensimmäiseksi helposti nähtäviin pinnallisiin samankaltaisuuksiin, eivätkä 

he välttämättä edes joudu etsimään rakenteellisia tai menetelmällisiä samankaltaisuuksia – samaan 

aihepiiriin liittyvät tehtävät saattavat joka tapauksessa noudattaa samaa rakennetta ja ratketa 

samankaltaisia menetelmiä käyttämällä. Matemaattinen ongelmanratkaisu kuitenkin vaatii hyvin 

erilaista lähestymistapaa, johon mekaaninen laskeminen ei välttämättä valmista.

Kenties suurimpana esteenä siirtovaikutuksen toteutumiselle on kontekstin muuttuminen, jolloin 

pinnalliset samankaltaisuudet hämärtyvät (Catrambone & Holyoak, 1989). Toistuvien kaavojen ja 

rakenteiden tunnistaminen oikealla abstraktiotasolla mahdollistaa osaamisen siirtämisen 

kontekstista toiseen (Fuchs et al., 2002). Useissa skeemoja koskevissa tutkimuksissa onkin 

harjoitettu tehtävänantojen lukemista ja samankaltaisuuksien havaitsemista myös erilaisiin 

konteksteihin sijoittuvista ongelmista.

Jitendra ja Hoff (1996) opettivat oppilaille uuden skeeman käyttämällä apuna tarinoita, joissa ei 

ollut lainkaan tuntemattomia vaan kaikki elementit olivat selvästi esillä (toisin sanoen annetun 

”ongelman” vastaus oli jo valmiiksi sisällytetty itse tarinaan). Oppilaita ohjattiin tunnistamaan 

annetusta tarinasta kyseessä olevan skeeman olennaiset osat, esimerkiksi muutos-skeeman 

tapauksessa alkutila, muutos ja lopputila. Skeemadiagrammeja hyödynnettiin jo tässä opetuksen 

vaiheessa informaation jäsentämiseen. Varsinaisia ongelmia ratkaistaessa oppilaita ohjeistettiin 
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ensin tunnistamaan ongelmassa annetut semanttiset suhteet ja vertaamaan niitä aiemmin oppimiinsa 

skeemoihin. Kun oppilas pystyi tunnistamaan kyseessä olevan skeemaan, hän pystyi jäsentämään 

tehtävässä esiintyneet elementit, suunnittelemaan tehtävän ratkaisun ja valitsemaan käytettävät 

laskutoimitukset aiemmin oppimiensa mallien pohjalta.

Myös muun muassa Jitendra et al. (1999 & 2007), Xin et al. (2005) ja van Klinken (2012) ovat 

käyttäneet samankaltaista lähestymistapaa opettamalla skeemoja oppilaille juuri tarinoiden kautta. 

Xin et al. (2008) esittivät tutkimuksessaan, että tehtävänantojen lukemisen harjoittamisella voidaan 

itsessään parantaa oppimistuloksia. Fuchs et al. (2004) taas pyrkivät helpottamaan skeemojen 

tunnistamista havainnollistamalla sitä, kuinka ongelmia voidaan muuttaa pintapuolisesti siten, että 

ne näyttävät uusilta, vaikka ne todellisuudessa ratkeaisivatkin tuttuja menetelmiä käyttämällä.

Xinin ja Zhangin (2009) konseptipohjaisessa ratkaisumallissa oppilaita opetettiin niin ikään 

etsimään ongelmien olennaisimmat elementit, kuten yksikköjen lukumäärä tai suhdeluku, sekä 

niiden suhde toisiinsa, joiden pohjalta pyrittiin tunnistamaan kyseessä oleva ongelmatyyppi. Apuna 

olleet diagrammit (ks. kuva 4.1.1.3) helpottivat saadun tiedon järjestämistä matemaattiseksi 

yhtälöksi. Pyrkimyksenä oli auttaa oppilaita löytämään yhtäläisyyksiä ja kaavamaisuuksia 

pintapuolisesti erilaisten mutta rakenteellisesti samankaltaisten tehtävien välillä. (Xin & Zhang, 

2009.) 

Kaikissa näissä tapauksissa oppilaita on siis ohjattu lukemaan tehtävänantoja siten, että he pystyvät 

selvittämään suureiden väliset keskinäiset suhteet ja niiden pohjalta rakentamaan ratkaisumallin. 

Jitendra ja Hoff (1996) sekä Jitendra et al. (1999) opettivat oppilaita myös tulkitsemaan tehtävissä 

annettua sanastoa ja päättelemään sen perusteella esimerkiksi sen, lisääntyykö vai vähentyykö 

tehtävässä esiintyvien objektien määrä, otetaanko jostakin kokonaisuudesta osa pois tai 

muodostetaanko tehtävässä suurempi kokonaisuus pienemmistä osista, minkä perusteella pystyttiin 

lopulta valitsemaan käytettävä laskutoimitus. 

On kuitenkin aavistuksen epäselvää, millä tavalla tämä käytännössä eroaa esimerkiksi kappaleessa 3 

mainitusta avainsanojen etsimisestä, vaikka Jitendra (2011) toteaakin, että se ei kuulu 
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skeemapohjaiseen malliin. Avainsanojen etsimisellä viitattiin siihen, että oppilaat pyrkivät 

yksittäisten sanojen pohjalta päättelemään, mitä laskutoimitusta tehtävässä haettiin, ja tätä kautta 

muuttamaan tehtävänannon suoraan matemaattiseksi lausekkeeksi ymmärtämättä välttämättä 

tehtävän koko kontekstia. Mainituissa skeemapohjaisissa tutkimuksissa esiintyvä laskutoimituksien 

valitseminen käytettävän sanaston avulla vaikuttaa niin ikään jokseenkin vaaralliselta ja helposti 

virheisiin johtavalta menetelmältä. 

Jitendra ja Hoff (1996) ja Jitendra et al. (1999) eivät tutkimuksissaan anna tyhjentävää selitystä 

sille, mikä avainsanojen etsimisen ja heidän harjoittamansa sanaston tulkitsemisen välinen ero 

lopulta on, tai mikäli heidän tehtävänantojen lukemista koskevat ohjeensa menivät yksittäisten 

sanojen etsimistä syvemmälle. Toisaalta he painottivat oppilaille ennen kaikkea skeeman löytämistä 

ja tehtävän mallintamista, eli sitä vaihetta, jonka avainsanoja etsivät heikot ongelmanratkaisijat 

tyypillisesti jättävät huomiotta tehtäviä ratkaistessaan (Hegarty et al., 1995). 

4.2 Skeemadiagrammien käyttö ja ratkaisun muodostaminen

Ongelman visualisointi esimerkiksi kuvia piirtämällä on tärkeä osa yleisimpiä 

ongelmanratkaisustrategioita (Abdullah et al., 2012). Skeemapohjaisen opetuksen merkittävin ero 

normaaliin opetukseen tulee siitä, että visualisointi tehdään diagrammien avulla. Diagrammeihin 

kootaan kyseessä olevaan ongelmatyyppiin liittyvä tarpeellinen informaatio, jolloin semanttiset 

suhteet korostuvat vahvemmin kuin perinteisissä ongelmanratkaisustrategioissa, jotka painottuvat 

heuristiikkoihin. (Jitendra et al., 1999.) Diagrammien erityispiirre on se, että niissä ei ole mukana 

lainkaan ylimääräistä informaatiota, kuten konkreettisia mutta matemaattisen ratkaisun kannalta 

epäolennaisia yksityiskohtia, joita ongelmista piirretyissä kuvissa usein on (Jitedra & Star, 2011; 

van Garderen, 2007; ks. kuva 4.2.1).
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Kuva 4.2.1. Tyypilliseen ongelmanratkaisustrategiaan liittyvä kuvadiagrammi (yllä) ja 

skeemapohjainen diagrammi (alla). Ylemmässä diagrammissa on mukana epäolennaista 

informaatiota (pyörä ja linja-autoasema), mutta siitä myös puuttuu tehtävän kannalta 

olennaista informaatiota, kuten kuljetun matkan pituus. (van Garderen, 2007.)

Matemaattinen ongelmanratkaisu vaatii usein monen erilaisen elementin käsittelyä ja niiden välisten 

suhteiden kartoittamista. Ihmisen työmuisti pystyy kuitenkin kerrallaan prosessoimaan vain hyvin 

rajallisen määrän informaatiota. (Schoenfeld, 1992.) Onkin esitetty, että ongelman mallintaminen 

diagrammin avulla vapauttaa resursseja työmuistista, jolloin oppilas voi keskittää huomionsa oikean 

skeeman löytämiseen (Jitendra & Star, 2011; Xin & Zhang, 2009). Skeemapohjaisessa mallissa 

oppilaiden huomio kiinnittyy ongelman skeeman tunnistamiseen, ei niinkään yksittäisiin 

elementteihin. Ratkaistavassa tehtävässä tarvittavat suhteet ovat näkyvillä itse diagrammissa, jolloin 

kognitiivisia resursseja rasittavaa informaatiota on vähemmän. Skeemat pysyvät pitkäkestoisessa 

muistissa, jolloin työmuistia käytetään lähinnä ei-matemaattisen informaation järjestämiseen. 

(Jitendra & Star, 2011.)
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Jitendra ja Hoff (1996) ovat listanneet kolme merkittävää askelta sanallisen tehtävän ratkaisuun. 

Näistä ensimmäinen on ongelman olennaisen informaation prosessoiminen, mikä tarkoittaa muun 

muassa ongelman taustalla olevien semanttisten suhteiden tunnistamista. Toinen askel on ongelman 

ratkaisemiseksi vaadittavien toimintojen valinta, mikä pitää sisällään esimerkiksi laskutoimitukset. 

Jotta tämä askel voidaan suorittaa, on tehtävänannosta pystyttävä tunnistamaan tarvittava 

informaatio. Kolmas askel on strateginen tietous, joka koostuu niistä toiminnoista, säännöistä ja 

algoritmeista, joita käytetään tehtävän ratkaisemiseen. Voikin havaita, että useimmat 

skeemapohjaiset tutkimukset lähtevät liikkeelle ensimmäisen askeleen opettamisesta ja pyrkivät 

hiljalleen kohti strategisen tietouden saavuttamista.

4.2.1 Ratkaisuprosessin kulku ja opettajan toiminta

Konsepti- ja skeemapohjaisen ongelmanratkaisun opettaminen liittyy tiiviisti oppilaiden 

ohjaamiseen kohti oikeiden skeemojen havaitsemista ja ongelmien eri elementtien roolin 

analysointia (Jitendra & Hoff, 1996; Xin & Zhang, 2009). Ongelmanratkaisun pohjana käytetään 

tämän kappaleen alussa määriteltyä neliportaista mallia, johon kuuluu ongelmatyypin 

tunnistaminen, tarvittavan informaation järjestäminen diagrammin avulla, ratkaisutavan suunnittelu 

ja ongelman ratkaiseminen. Muun muassa Xinin ja Zhangin (2009) tutkimuksessa opettaja käyttää 

jatkuvasti apunaan tätä mallia vastaavaa neliportaista ”muistilistaa” ohjatessaan oppilaita kohti 

ratkaisun muodostamista. Esimerkiksi van Klinken (2012) antaa oppilaille hieman enemmän 

vapauksia sen suhteen, kuinka he lähestyvät tehtävän ratkaisua, mutta tällöinkin opetuksen pohjalla 

on varsin selkeästi saman ratkaisumallin seuraaminen.

Seuraavassa on esitelty yleinen skeemapohjaisen ongelmanratkaisutavan opetusmenetelmä sen 

pohjalta, millaisena Jitendra ja Hoff (1996), Jitendra et al. (1999 & 2010), Jitedra ja Star (2011), 

Xin et al. (2005 & 2008), Xin ja Zhang (2009), van Garderen (2007) sekä van Klinken (2012) sen 

omissa tutkimuksissaan esittävät:
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1. Ongelmatyypin tunnistaminen

Varsin yleinen tapa aloittaa skeemapohjainen opetus on tutustuttaa oppilaat muutamaan skeemaan ja 

niiden erityispiirteisiin, sillä skeemapohjainen ongelmanratkaisu lähtee liikkeelle ongelmatyypin 

tunnistamisesta. Esimerkiksi Jitendra ja Hoff (1996) opettivat oppilaille aluksi muutos-, yhdiste- ja 

vertailu-skeemat ja sen jälkeen tarkastelivat ongelmanratkaisumallin jokaista vaihetta yhteisesti 

kaikille ongelmille. Skeemoja esitellessään opettaja voi esimerkiksi pohtia ääneen, missä suhteessa 

annetun esimerkin kaksi elementtiä ovat toisiinsa nähden, löytyykö tehtävistä syy–seuraus-suhteita, 

muuttuuko jokin tehtävän elementti vai pysyykö se staattisena, onko mahdollinen muutos 

positiivista vai negatiivista, ja niin edelleen. Opettaja myös jatkuvasti yhdistää antamiaan 

esimerkkejä aiemmin ratkaistuihin ongelmiin ja tuo esille niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. 

2. Informaation järjestäminen

Kuten aiemmin esitetyssä ongelmanratkaisumallissa on esitetty, tehtävätyypin tunnistamisen jälkeen 

pyritään järjestämään saatu informaatio käyttämällä skeemadiagrammia. Jitendra ja Star (2011) 

esittävät, että tämän vaiheen opettamiseksi opettaja voi ensin esittää luokalle esimerkkejä 

diagrammin käytöstä selittäen jälleen samalla omaa ajatusprosessiaan sen suhteen, millä tavalla 

olennainen informaatio löydetään tehtävästä, missä suhteessa tehtävän elementit ovat toisiinsa 

nähden ja mihin aiemmin ratkaistuihin ongelmiin tehtävä liittyy. Opettaja sijoittaa löytämänsä arvot 

sekä tehtävässä kysytyn muuttujan x oikeille paikoilleen esimerkkidiagrammiin ja analysoi tämän 

jälkeen ongelmatilannetta diagrammin avulla. 

Tämän jälkeen oppilaille voidaan esittää esimerkkitarinoita, joista he pyrkivät itse tunnistamaan 

kyseessä olevan skeeman ja kirjaamaan siinä olevat elementit oikeille paikoilleen heille annettuihin 

diagrammeihin. Tuntemattomia sisältävien ongelmien ratkaisuun siirrytään vasta sen jälkeen, kun 

oppilaat ovat pystyneet luotettavasti tunnistamaan sekä tehtävätyypin että tehtävässä esiintyvät 

elementit heille annetuista tarinoista.
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Ongelmanratkaisun varhaisessa vaiheessa opettajan rooli on esittää johdattelevia kysymyksiä, 

muotoilla lauseita uudelleen ja auttaa oppilaita havaitsemaan tehtävän rakenne. Esimerkiksi Xin ja 

Zhang (2009) ovat ohjanneet oppilaita lukemaan ongelman, pukemaan sen uudestaan sanoiksi ja 

pohtimaan, kuuluuko se johonkin tiettyyn ongelmatyyppiin esimerkiksi sen pohjalta, mitä kukin 

tehtävässä annettu lukuarvo kertoo (ks. kysymykset kuvassa 4.1.1.3). Tässä vaiheessa opetusta on 

siis vielä palattu uudestaan ongelmanratkaisun ensimmäiseen vaiheeseen, ongelmatyypin 

tunnistamiseen. 

3. Ratkaisutavan suunnittelu

Kun tarvittava informaatio on saatu täydennettyä diagrammiin, pyritään sen pohjalta muodostamaan 

laskutoimitus. Laskutoimituksen kannalta merkittävää on muun muassa se, mikä tehtävän 

elementeistä on tuntematon. Opettaja voi esittää oppilaille esimerkkitehtäviä, joissa hän jälleen 

pohtii ääneen tekemiään ratkaisuja, minkä jälkeen hän voi ohjata oppilaita kohti itsenäisesti 

tuotettua ratkaisua esimerkiksi esittämällä kysymyksiä tehtävien yksittäisistä elementeistä ja niiden 

tarkoituksesta. 

Xinin ja Zhangin (2009) käyttämissä diagrammeissa (ks. kuva 4.1.1.3) laskutoimitukset ovat jo 

valmiina, joten tämä vaihe tehtävästä vaatii vähemmän työtä kuin joissakin muissa tutkimuksissa. 

Oppilaille riittää, että he pystyvät ongelmatyypin tunnistamisen jälkeen etsimään kaikki 

diagrammissa listatut elementit ja lisäämään ne oikeille paikoilleen käyttämäänsä diagrammiin. 

Jitendra et al. (1999) antoivat oppilaille aluksi apupaperit tähän vaiheeseen liittyvien sääntöjen 

opettelemista varten, mutta opetuksen myöhemmissä vaiheissa oppilaat joutuivat tulemaan toimeen 

ilman niitä. Esimerkiksi yhdiste-skeemaan liittyi sääntöjä kuten ”kun lopputila on tuntematon, 

käytetään yhteenlaskua lopputilan löytämiseksi” ja ”kun lopputila on tunnettu, käytetään 

vähennyslaskua tuntemattoman joukon suuruuden selvittämiseksi”, joiden pohjalta valittiin 

kulloinkin käytettävä laskutoimitus. 

Herää kysymys, lisääkö tällaisten mekaanisilta vaikuttavien sääntöjen opetteleminen lopulta 

oppilaiden ymmärrystä. Mikäli skeemapohjaiset menetelmät tähtäävät siihen, että oppilas pystyisi 
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käsittelemään tehtävässä annettua informaatiota analyyttisesti ja järjestämään sen siten, että sen 

pohjalta voisi muodostaa ratkaisun loogisen päättelyn avulla, ulkoa opeteltavien sääntöjen 

käyttäminen tuntuisi toimivan tätä ajatusta vastaan. Jos oppilaat pystyvät jo käsittelemään skeemoja 

ja luokittelemaan tehtäviä hyvin abstraktien ominaispiirteiden kautta, voisivatko he myös sisäistää 

varsin alkeelliseen yhtälönratkaisuun tarvittavat taidot – kuten lausekkeen järjestämisen siten, että 

tuntematon voidaan ratkaista – ilman mekaanisia laskukaavoja? 

Tutkijat eivät suinkaan ole yksimielisiä laskusääntöjen käytön suhteen. Xin ja Zhang (2011) ovat 

esittäneet kritiikkiä kyseisiä sääntöjä kohtaan, sillä heidän mukaansa oikean laskutoimituksen 

muodostaminen tällä tavoin ei ole suoraa seurausta diagrammin käytöstä, vaan hyppy tehtävän 

visuaalisen mallin ja laskutoimituksen välillä voi muodostua oppilaille turhan haastavaksi ja 

epäselväksi. Toisaalta, kuten mainittua, he käyttivät omassa tutkimuksessaan diagrammeja, joissa 

kuhunkin tehtävätyyppiin liittyvä laskutoimitus oli jo valmiiksi annettu, jolloin oppilaiden 

tehtäväksi jäi sopivan diagrammin valitsemisen jälkeen vain sijoittaa tehtävänannossa annetut 

numeroarvot oikeisiin paikkoihin, joten heidänkin tutkimuksessaan on mielestäni havaittavissa 

huomattavan iso hyppy informaatiota järjestettäessä. Diagrammin ja sen pohjalta muodostettavan 

laskutoimituksen sijaan tämä hyppy vain on tehtävänannon ja diagrammin välillä, sillä 

tehtävänannossa annettu informaatio järjestyy diagrammin avulla valmiiksi lausekkeeksi kuin 

itsestään ilman, että oppilaan olisi käytettävä omaa pohdintaansa lausekkeen muodostamisessa. 

Xinin ja Zhangin (2009) tutkimuksessa tarvittava yhtälö on muodostettu diagrammin avulla 

riippumatta siitä, mikä tehtävän elementeistä on tuntematon. Esimerkiksi diagrammin avulla saatu 

yhtälö 20a = 600, jossa a siis on tuntematon, on tutkijoiden itsensä mukaan ratkaistavissa 

yksinkertaisia kerto- ja jakolaskusääntöjä soveltamalla ilman ylimääräisiä muistisääntöjä. Tämä 

menetelmä ei mekaanisena laskutoimituksena välttämättä juuri eroa Jitendran et al. käyttämistä 

muistisäännöistä, mutta näkisin kuitenkin, että lausekkeen muotoileminen yksinkertaisia 

laskutoimituksia soveltamalla ohjaa oppilaita erilaisiin ajatusprosesseihin kuin ulkoa opeteltuihin 

sääntöihin nojaaminen, joka ei välttämättä anna vastausta siihen, miksi kutakin laskutoimitusta 

käytetään. 
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4. Ongelman ratkaiseminen

Ongelmanratkaisun viimeisessä vaiheessa pyritään johtamaan ongelman ratkaisu saaduista 

laskutoimituksista. Pelkän mekaanisen laskemisen lisäksi Jitendra ja Star (2011) odottivat oppilailta 

myös kykyä selittää ja perustella saamansa ratkaisun paikkansapitävyys käytettävän skeeman 

pohjalta. Xinin ja Zhangin (2009) tutkimuksessa tämä vaihe koostui pääasiassa edellä mainittujen 

laskusääntöjen käyttämisestä oikean ratkaisun muodostamiseksi, joskin oppilailta saatettiin myös 

kysyä perusteluja sille, miksi he käyttivät tehtävän ratkaisemiseksi nimenomaan valitsemaansa 

diagrammia.

Ongelmanratkaisun yhteydessä reflektion merkitys korostuu. Oppilaita rohkaistaan pitkin 

ratkaisuprosessia kysymään itseltään kysymyksiä kuten ”ymmärsinkö varmasti, mikä osa tehtävästä 

on tuntematon?”, ”miksi kyseessä on juuri tähän skeemaan kuuluva ongelma?”, ”mitä 

samankaltaisuuksia ja mitä eroavaisuuksia tässä ongelmassa on aiemmin ratkaistuihin ongelmiin 

nähden?”, ”kuinka pystyn muodostamaan halutun laskutoimituksen?”, ”onko ratkaisu järkevä?”, ja 

niin edelleen.

4.2.2 Skeemojen soveltaminen

Tähän mennessä olen käsitellyt hyvin yksinkertaisia skeemoja ja yksivaiheisia tehtävätyyppejä, 

joiden ratkaisu vaatii vain yhden laskutoimituksen muodostamista ja suorittamista. Herää kysymys, 

kuinka skeemapohjaisia ratkaisutapoja voisi soveltaa monivaiheisiin tehtäviin. Toinen varsin 

merkittävä kysymys on, pystyvätkö oppilaat itse rakentamaan saamansa ohjeistuksen perusteella 

uusia skeemoja ja diagrammeja, vai rajoittuuko skeemapohjaisen opetuksen mahdollinen 

hyödyllisyys valmiina annettujen skeemojen ja diagrammien käyttöön. 

Jitendra et al. (1999) sekä van Gardener (2007) ovat tarkastelleet kaksivaiheisten – eli toisin sanoen 

kaksi eri laskutoimitusta vaativien – ongelmien opettamista skeemojen ”ketjuttamisen” kautta. 

Ongelmanratkaisun vaiheet ja yleiset menetelmät ovat olleet samat kuin yksivaiheisissa ongelmissa, 
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mutta ohjeistus on keskittynyt ennen kaikkea siihen, kuinka kaksi eri skeemaa voidaan liittää 

toisiinsa. Oppilaita opetettiin lähtemään liikkeelle siitä tehtävän osasta, joka oli tuntematon, ja 

tekemään sen jälkeen suunnitelman siitä, kuinka he pystyisivät palaamaan tehtävän alkuun ja 

käyttämään hyväksi tunnettua informaatiota.

Pystyäkseen ratkaisemaan tehtävä oppilaan on kysytyn asian ja sitä ympäröivän kontekstin pohjalta 

tunnistettava ensin tehtävätyyppi eli se skeema, johon tehtävässä kysytty asia liittyy. 

Kaksivaiheisessa tehtävässä ei tavallisesti ole annettu riittävästi informaatiota, jotta tarvittava 

laskutoimitus pystyttäisiin muodostamaan vielä tässä vaiheessa – muutenhan tehtävä ei olisi 

kaksivaiheinen –, joten seuraavaksi oppilaat pyrkivät tunnistamaan tehtävästä niin sanotun 

toissijaisen ongelman, joka on ratkaistava, jotta saataisiin riittävä määrä informaatiota varsinaisen 

ongelman ratkaisemiseksi. Tämä toissijainen ongelma pyritään ratkaisemaan samoilla menetelmillä 

kuin tavalliset yksivaiheisetkin ongelmat, minkä jälkeen sen ratkaisun myötä saatua informaatiota 

käytetään lopullisen ratkaisun laskemiseksi. Käytännössä kaksivaiheinen tehtävä siis pelkistyy 

kahdeksi erilliseksi skeemapohjaiseksi ongelmaksi, jotka ovat ratkaistavissa samankaltaisilla 

menetelmillä kuin yksivaiheisetkin ongelmat. (Jitendra et al., 1999; van Gardener, 2007.)

Kaksivaiheisten tehtävien ratkaisua skeemapohjaisen mallin avulla on kuitenkin tutkittu varsin 

pintapuolisesti, eikä sen toimivuutta koskevaa dataa ole juurikaan tarjolla. Jitendra et al. (1999) 

muun muassa toteavat, että he tutkivat kaksivaiheisia ongelmia vasta aivan tutkimuksensa lopussa, 

jolloin oppilaat olivat jo niin väsyneitä, että lopullisia testejä suoritettiin vain muutamia, eikä 

selkeää näyttöä tällaisen opetusmenetelmän toimivuudesta näin ollen saatu.

Oppilaiden kykyä muodostaa omia skeemojaan on sivuttu van Garderenin (2007) ja van Klinkenin 

(2012) tutkimuksissa. van Klinken käsitteli australialaisen koulun kolmasluokkalaisilla tekemässään 

tutkimuksessa muutos-, yhdiste- ja vertailu-skeemoja. Muutos- ja vertailu-skeemat käytiin läpi 

opettajajohtoisesti, jonka jälkeen oppilaiden annettiin yrittää skeeman tunnistamista muutamasta 

samankaltaisesta yhdiste-skeemaan liittyvästä esimerkkitehtävästä. Oppilaat pystyivät itsenäisesti 

tunnistamaan, että kahden eri lukumäärän yhdistyminen oli olennainen osa tätä skeemaa, minkä 

pohjalta muodostettiin kyseiseen skeemaan liittyvä diagrammi – ilmeisesti kuitenkin 

opettajajohtoisesti. (van Klinken, 2012.)
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van Garderenin tutkimus käsitteli ennen kaikkea skemaattisten diagrammien piirtämistä (ks. kuva 

4.2.1). Tutkimus tehtiin New Yorkin osavaltion koulun 7.- ja 8.-luokkalaisilla, ja siinä havaittiin, 

että oppilaat pystyivät harjoittelun myötä tekemään diagrammeja, jotka olivat ensisijaisesti 

skemaattisia. Tässä tutkimuksessa oppilaille ei erikseen opetettu tiettyjä skeemoja, vaan diagrammit 

piirrettiin kuhunkin ongelmaan tehtäväkohtaisesti. (van Garderen, 2007.) 

Kyky piirtää skemaattisia diagrammeja yhdistettynä van Klinkenin (2012) tekemiin huomioihin 

oppilaiden kyvystä tunnistaa skeemoja viittaisi siihen, että oppilaat kenties pystyisivät tämän 

ohjeistuksen pohjalta rakentamaan myös omia skeemojaan, mutta mitään varsinaisesti vakuuttavaa 

näyttöä tästä ei ole. Esimerkiksi van Garderenin tutkimus kärsii kontrolliryhmän puutteesta ja van 

Klinken lähinnä pikaisesti mainitsee skeemojen itsenäisen tunnistamisen menemättä aiheeseen sen 

syvemmälle. Skeemapohjaisen opetustavan joustavuus tai sovellettavuus on vielä jokseenkin 

hämärän peitossa.

5 Konsepti- ja skeemapohjaisen opetuksen hyödyt ja ongelmat

Skeemapohjaista ongelmanratkaisua koskeva tai tämän tutkielman kannalta merkittäväksi 

katsomani tutkimus kattaa aiheita kuten skeemojen omaksuminen, siirtovaikutuksen vahvistaminen 

skeemojen avulla, skeemapohjaisen ongelmanratkaisun hyödyllisyys matemaattisten 

oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja skeemapohjaisen ongelmanratkaisumallin tehokkuus tavallisiin 

kouluopetuksessa käytettäviin menetelmiin verrattuna.

Tässä tutkielmassa tarkastelemani konsepti ja skeemapohjaisesta ongelmanratkaisusta puhuvat 

tutkimukset ovat suurelta osin 1990- ja 2000-luvuilta, joskin näihin tutkimuksiin kenties 

vaikuttaneita analogista ongelmanratkaisua koskeneita tutkimuksia on myös varhaisemmilta 

vuosikymmeniltä. Kenties ahkerimmin aihetta ovat tutkineet Jitendra ja Xin, jotka ovat tehneet 

tutkimusta sekä yhdessä että erikseen, ja joiden tekemään työhön monet muut tutkimukset 

pohjautuvat. Käyn seuraavaksi lyhyesti läpi muutamia merkittävimpiä tutkimuksia ja niistä saatuja 

tuloksia.
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Gickin ja Holyoakin vuosina 1980 ja 1983 julkaistut analogista ongelmanratkaisua koskevat 

tutkimukset ovat vahvasti kytköksissä myöhempiin skeemoja koskeviin tutkimuksiin. 

Tutkimuksissa keskityttiin muun muassa siihen, kuinka analogiat huomataan ja kuinka niitä 

pystytään hyödyntämään uusien ongelmien ratkaisussa. Tutkimuksessa käytettiin muun muassa 

säteily- ja armeijaesimerkkejä, jotka on lyhyesti esitelty kappaleessa 4.1.2, ja joita hyödyntämällä 

pyrittiin ratkaisemaan uusia, rakenteellisesti samankaltaisia ongelmia.

Analogiseen ongelmanratkaisuun havaittiin liittyvän kolme selkeää vaihetta: alkutilan ja halutun 

lopputilan esityksen konstruoiminen, ongelmien välisten yhteyksien havaitseminen ja listaaminen 

sekä analogisen ratkaisun konstruoiminen (Gick & Holyoak, 1980). Näillä vaiheilla voikin nähdä 

selkeitä yhteyksiä skeemapohjaisen ongelmanratkaisumallin kanssa, sillä ongelmien välisten 

yhteyksien havaitseminen liittyy tiiviisti ongelman skeeman havaitsemiseen.

Analogisuuden hyödyntämisen havaittiin suuresti riippuvan kyvystä tunnistaa spontaanisti 

samankaltaisuuksia annetuista tehtävistä. Mikäli koehenkilöille ei annettu erillistä vinkkiä 

analogisuuden etsimiseksi, vain harvat pystyivät tuottamaan ongelmiin halutun tyyppisiä ratkaisuja. 

Vielä senkään jälkeen, kun koehenkilöitä oli pyydetty palauttamaan mieleensä aiemmin annettuja 

esimerkkejä, monet eivät pystyneet huomaamaan analogisuutta. Tämän lisäksi analogisen 

ongelmanratkaisun ongelmiksi muodostui muun muassa se, että yhtäläisyyksiä etsittiin joko liian 

abstraktilla tai liian konkreettisella tasolla, aiemmasta ratkaisusta pyrittiin suoraan johtamaan uusi 

ratkaisu, jolloin tehtävien välisiä yhteneväisyyksiä ei välttämättä täysin ymmärretty, tai aiempaa 

analogiaa ei pystytty palauttamaan mieleen. (Gick & Holyoak, 1980 & 1983.) Esimerkiksi Schiff et 

al. (2009) toteavatkin omassa tutkimuksessaan, että analoginen ajattelu vaatii paljon muutakin kuin 

muistia, ja että sitä tulisi opettaa oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille jo varhaisessa iässä.

Catrambone ja Holyoak (1989) eivät hekään suoranaisesti tutkineet skeemapohjaista opetusta, mutta 

heidän tutkimuksensa voi nähdä silti liittyvän vahvasti skeemoihin. Heidän tutkimuksensa oli jatkoa 

Gickin ja Holyoakin analogioita käsitteleville tutkimuksille, ja se hyödynsi osin samoja 

esimerkkitarinoita. Tutkimuksessa tarkasteltiin 77 Michiganin yliopiston opiskelijan selviytymistä 

keskenään analogisten mutta kontekstiltaan hyvin erilaisten ongelmien ratkaisusta.
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Tutkimuksessa opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään, joista toista ohjattiin kiinnittämään huomionsa 

heille annettujen tarinoiden välisiin samankaltaisuuksiin, kun taas toiselle ryhmälle ei annettu 

mitään erityistä ohjeistusta. Samankaltaisuuksia etsinyt ryhmä selvisi myöhemmin tehdystä 

ongelmanratkaisusta toista ryhmää paremmin, minkä perusteella pääteltiin, että oikeiden skeemojen 

löytämisellä oli huomattava yhteys vanhan tiedon soveltamiseen uusissa konteksteissa. Tämä tuki 

väitettä siitä, että skeemojen tunnistaminen olisi ongelmanratkaisun kannalta mahdollisesti 

tärkeämpää kuin esimerkkitehtävien kautta oppiminen. Myös kysymysten asettelulla havaittiin 

olevan huomattava merkitys sen suhteen, kuinka hyvin aiempaa osaamista voitiin soveltaa uusissa 

tehtävissä. (Catrambone & Holyoak, 1989.)

Fuchs et al. (2002) tutkivat niin ikään siirtovaikutusten merkitystä skeemojen kautta opettamalla 

yhdysvaltalaisille neljäsluokkalaisille neljää erilaista ongelmatyyppiä painottaen ennen kaikkea 

ongelmien perimmäistä rakennetta (skeemaa) muotoseikkojen sijaan. Pyrkimyksenä oli vahvistaa ja 

laajentaa oppilaiden skemaattista tietoutta samantyylisiä ongelmia ratkaisemalla, eli auttaa heitä 

tunnistamaan paremmin erilaisia ongelmatyyppejä. Opetuksessa myös tuotiin esille niitä seikkoja, 

joilla pohjimmiltaan samalta näyttävät tehtävät voidaan saada näyttämään erilaisilta, kuten 

kysymyksen muotoilu, käytetty sanasto ja muut pintapuoliset seikat.

Oppilaita ohjeistettiin etsimään yhtäläisyyksiä vanhojen ja uusien ongelmien välillä, etsimään 

oikeaa abstraktiotasoa sekä tunnistamaan samantyyppisiin tehtäviin tehdyt pinnalliset muutokset ja 

sitä kautta löytämään taustalla oleva mahdollisesti tuttu rakenne. Tämän siirtovaikutuksen 

edistämiseen tähtäävän opetuksen avulla saadut tulokset olivat varsin hyviä, mutta tutkijat itsekin 

totesivat, että esimerkiksi käytetyt opetusmetodit saattoivat vaikuttaa tutkimuksen 

puolueettomuuteen ja luotettavuuteen. (Fuchs et al., 2002.) Pari vuotta myöhemmin julkaistussa 

tutkimuksessa kuitenkin saatiin samankaltaisia tuloksia: skeemapohjaista opetusta saaneet ryhmät 

menestyivät kontrolliryhmää paremmin (Fuchs et al., 2004).

Jitendra et al. (1999) opettivat skeemapohjaista ongelmanratkaisumallia neljälle 

oppimisvaikeuksista kärsivälle yhdysvaltalaiselle kolmas- ja neljäsluokkalaiselle oppilaalle. 

Tutkimuksessa havaittiin, että skeemapohjainen ongelmanratkaisustrategia paransi näiden 

oppilaiden oppimistuloksia, mutta tutkimustulosten hyödyllisyyttä vähensi kunnon kontrolliryhmän 
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puute – ongelmanratkaisutaidon kehittyminen skeemapohjaisen opetuksen myötä ei vielä 

tarkoittanut, että skeemapohjainen ongelmanratkaisumalli olisi erityisen hyödyllinen tai tehokas 

verrattuna yleisemmin käytettyihin malleihin. Samankaltaisia tuloksia ja ongelmia sisältäneistä 

tutkimuksista voitaneen mainita myös Jitendra et al. (2007), Xin ja Zhang (2009) sekä Jitendra et al. 

(2010). Kenties skeemapohjaisen opetuksen intensiivisyydestä johtuen sitä koskevat tutkimukset 

ovat olleet mittakaavaltaan yleensä varsin suppeita.

Muun muassa Powell (2011) onkin kritisoinut skeemapohjaiseen opetukseen liittyvien tutkimusten 

metodeja nostamalla esiin muun muassa Fuchsin, Jitendran ja Griffinin tutkimuksia. Hänen 

mukaansa joidenkin tutkimustulosten luotettavuuden voi kyseenalaistaa, sillä oppimistulosten 

mittaamisessa on käytetty paikoitellen tehtäviä, jotka ovat olleet hyvin samankaltaisia kuin itse 

tutkimuksen aikana oppilaille opetetut. Kun on käytetty standardisoituja testejä tutkijoiden itsensä 

kehittämien sijaan, esimerkiksi skeemapohjaisen ja perinteisen ongelmanratkaisustrategian välillä 

havaitut erot ovat olleet huomattavasti pienempiä. (Powell, 2011.)

 

Skeemapohjaisen lähestymistavan tehokkuutta yleisiin ongelmanratkaisustrategioihin verrattuna 

ovat tutkineet mm. Xin et al. (2005) sekä Griffin ja Jitendra (2009). Näiden tutkimusten perusteella 

ei voi vetää selkeää johtopäätöstä skeemapohjaisen lähestymistavan paremmuudesta.

Xin et al. (2005) tutkivat asiaa 22 yhdysvaltalaisen oppimisvaikeuksista kärsivän yläasteikäisen 

oppilaan avulla. Tutkimuksessa oppilaat saivat erityisopetusta matemaattisesta ongelmanratkaisusta 

joko skeemapohjaisella menetelmällä tai niin sanotulla yleisellä ongelmanratkaisustrategialla, joka 

suurelta osin heijasti Pólyan mallia. Yleisen ongelmanratkaisustrategian opetuksessa käytettiin 

pohjana muun muassa matematiikan oppikirjoja ja neliportaista ongelmanratkaisumallia ”ymmärrä 

tehtävä, suunnittele ratkaisu, ratkaise, tarkista”. Tutkimuksessa käytetty skeemapohjainen 

ongelmanratkaisumalli koostui kappaleessa 4 esitellyn mallin mukaan (tässä tapauksessa kerto- ja 

jakolaskuun liittyvien) skeemojen tunnistamisesta, diagrammin soveltamisesta, laskulausekkeen 

muodostamisesta ja suorittamisesta sekä vastauksen tarkistamisesta.
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Merkittävin ero ratkaisumallien välillä oli – kuten aiemminkin todettua – ongelman 

mallintamisessa. Skeemaryhmä pyrki tunnistamaan ongelman rakenteen ja käyttämään apunaan 

kuhunkin tehtävään sopivaa diagrammia, kun taas toista ryhmää opastettiin vain piirtämään 

kustakin tilanteesta kuva. (Xin et al., 2005.)

Tutkimuksessa havaittiin huomattavasti parempia tuloksia niiden oppilaiden kohdalla, jotka olivat 

saaneet opetusta skeemapohjaisen ratkaisumallin mukaan. Toisaalta on huomioitava, että otoksen 

koko oli hyvin pieni: tutkimuksen 22 oppilaasta vain 18:lla oli diagnosoitu oppimisvaikeus, muut 

kuuluivat riskiryhmään tai heidän epäiltiin kärsivän oppimisvaikeuksista. Näistä 18 oppilaasta vain 

16 suoritti testin kaikki vaiheet. (Xin et al., 2005; Powell, 2011). 

Griffin ja Jitendra (2009) puolestaan tutkivat 60 yhdysvaltalaisen kolmasluokkalaisen osaamista 

sanallisten tehtävien ratkaisussa. Myös tässä tutkimuksessa osa oppilaista sai skeemapohjaista 

ongelmanratkaisuopetusta, kun taas muille opetettiin yleistä ongelmanratkaisustrategiaa. 

Tutkimuksessa ei havaittu, että skeemapohjainen lähestymistapa olisi ollut tehokkaampi kuin 

yleinen ongelmanratkaisustrategia, vaan molemmat tarkasteltavat ryhmät paransivat osaamistaan 

lähes samassa suhteessa. Mahdollisina syinä tähän tutkijat etsivät (sekä tutkimuksen että normaalin 

kouluopetuksen) ajankäytöstä, minkä lisäksi kunnollisen kontrolliryhmän puute saattoi jälleen 

vaikuttaa tuloksiin.

Skeemapohjaisten ongelmanratkaisumallien joustavuus ja käyttökelpoisuus kaikkien 

koulumatematiikan sisältöjen kanssa on vielä jokseenkin selvittämättä. Useimmat tutkimukset 

tarkastelevat pääosin yksivaiheisia ongelmia, jotka sisältävät yhteen-, vähennys-, kerto- ja 

jakolaskua. Kaksi- ja useampivaiheisten ongelmien ratkaisemista on tutkittu varsin vähän, ja 

nämäkin tutkimukset keskittyvät yleensä vain joko yhteen- ja vähennyslaskun tai kerto- ja 

jakolaskun ympärille. Esimerkiksi sekä yhteen- että kertolaskua vaativien tehtävien ratkaisemista 

skeemapohjaisten mallien avulla ei ole tutkittu. (van Garderen, 2007.) Tutkimuksissa käytetyissä 

tehtävissä ei yleensä myöskään ole ollut mukana tosielämän ongelmiin kuuluvaa tarpeetonta 

matemaattista informaatiota, vaan kunkin tehtävän elementit ovat yleensä olleet varsin helposti 

löydettävissä (esim. Xin & Zhang, 2009).
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Monet matematiikan osa-alueet jäävät tutkimuksissa kokonaan kartoittamatta. Esimerkiksi 

geometria, johon kuvien piirtäminen liittyy erittäin tiiviisti, on jätetty huomiotta lähes tyystin. 

Skeemapohjaista ongelmanratkaisua ei välttämättä tulisikaan ajatella normaalin kouluopetuksen 

korvaavana tekijänä vaan kenties mahdollisena vaihtoehtona esimerkiksi erityisopetusta 

suunniteltaessa.

Opetuksen käytännön toteutukseen liittyy myös joitakin kysymyksiä, joihin tutkimukset eivät tarjoa 

tyydyttäviä vastauksia. Vain hyvin harvoissa tutkimuksissa oppilaat ovat itse muodostaneet 

käyttämiään diagrammeja. Yleensä diagrammit on annettu valmiina yhdessä eri ongelmatyyppien 

kanssa. Oppimisvaikeuksista kärsivillä oppilailla on usein vaikeuksia siirtää oppimaansa tietoa 

uusiin konteksteihin, ja kyky rakentaa itse diagrammeja voisi helpottaa tätä merkittävästi. (van 

Garderen, 2007.) Esimerkiksi van Klinkenin (2012) tutkimuksessa nähtiin viitteitä siitä, että 

oppilaat pystyisivät itse kartoittamaan skeemoja ja kenties luomaan omia diagrammejaankin, mutta 

kahden laskutoimituksen ja kolmen eri skeeman ympärille rakennettu tutkimustilanne ei välttämättä 

vastaa tavallista luokkaopetusta.

Harva tutkimus ylipäätään tutkii skeemapohjaisen ongelmanratkaisutavan pitkäkestoisia 

vaikutuksia, ja esimerkiksi Griffinin ja Jitendran (2009) tutkimuksessa skeemapohjaista opetusta 

saaneiden ja yleistä ongelmanratkaisustrategiaa oppineiden oppilaiden väliset erot tasoittuivat ajan 

myötä. On epäselvää, mitkä olisivat skeemapohjaisen ongelmanratkaisun todelliset hyödyt 

kouluopetuksessa, sillä sitä koskevat tutkimukset ovat kaiken kaikkiaan keskittyneet hyvin 

samankaltaisten ja kapeiden aihepiirien ympärille varsin lyhyellä aikavälillä. 

Skeemapohjaisen ongelmanratkaisun opettaminen voi myös olla hyvin aikaa vievää ja intensiivistä 

(Jitendra et al., 1999), joten sen käytännön soveltaminen luokkahuoneopetukseen voi olla 

ongelmallista. Suurin osa tutkimuksista keskittyykin oppimisvaikeuksista kärsiviin oppilaisiin, 

joille on erityisopetuksen myötä mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa opetusta, mutta herää 

kysymys, kuinka paljon esimerkiksi skeemapohjaisen tukiopetuksen saaminen hyödyttäisi, mikäli 

skeemoja ei kuitenkaan hyödynnettäisi muussa opetuksessa. Kuinka oppilaat esimerkiksi pystyisivät 

itsenäisesti soveltamaan skeemapohjaista mallia uusiin matemaattisiin sisältöihin, jotka voivat 

sisältää uusia laskutoimituksia tai uudenlaisia matemaattisia riippuvuuksia eri elementtien välillä?
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Vaikka Schoenfeld (1992) tuokin esille skeemojen merkityksen matemaattisen ajattelun kannalta, 

hän ei ole sitä mieltä, että matematiikan opetuksen pitäisi keskittyä nimenomaan skeemoihin. Hänen 

mukaansa skeemojen opettelu niiden yksinkertaisimmassa muodossa, jossa ongelman 

ominaisuuksien tunnistamisen jälkeen siirrytään käyttämään kyseiseen ongelmaan liittyvää 

mekaanista ratkaisumenetelmää, voi tuottaa aluksi näennäisesti hyviä tuloksia, mutta ilman 

kunnollista ymmärrystä siitä, kuinka nämä ratkaisumenetelmät on johdettu, menetelmät voivat 

johtaa virheisiin tai unohtua nopeasti. Tässä tutkielmassa tarkastelemani tutkimukset eivät 

varsinaisesti pysty osoittamaan tätä epäilyä vääräksi, vaikka useat tutkimukset pyrkivätkin 

ohjaamaan oppilaita reflektoivaan ajatteluun ja ratkaisujensa perusteluun.

6 Lopuksi

Konsepti- ja skeemapohjaista ongelmanratkaisua koskevat tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, 

että näillä tavallisesta kouluopetuksesta eroavilla ongelmanratkaisustrategioilla voi olla positiivisia 

vaikutuksia erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden matematiikan osaamiseen. Vielä ei 

kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että nämä menetelmät tuottaisivat pysyviä tuloksia pidemmällä 

aikavälillä. Mielestäni pyrkimys kohti analyyttisempää lähestymistapaa sanallisten tehtävien 

ratkaisussa on kuitenkin hyvinkin tervetullutta.

Allekirjoitan monen tässäkin tutkielmassa esiintyneen tutkijan väitteen kouluopetuksen 

kaavamaisuudesta, joka lähinnä harjoittaa oppilaita mekaanisten laskutoimitusten suorittamiseen, 

kokeiluun ja arvaamiseen. En kuitenkaan täysin usko, että skeemapohjainen ongelmanratkaisu 

korjaisi tätä ongelmaa. Käytännön järjestelyt ovat eräs ongelma, sillä skeemapohjaiset menetelmät 

ovat hyvin aikaa vieviä ja saattaisivat olla hyvin vaikeasti toteutettavissa tavallisessa 

luokkahuoneessa. Toinen, mielestäni ehkä suurempi ongelma, on näiden menetelmien 

joustamattomuus, joka tietyssä mielessä muistuttaa aika paljon tutkimusten kritisoimaa nykyistä 

kouluopetusta. Tutkimukset keskittyvät lähes poikkeuksetta muutamien tiukasti määriteltyjen 

skeemojen ympärille, ja näitä skeemoja on yleensä sovellettu vain tarkkaan harkittuihin tehtäviin. 

Skeemojen opettelu ei sinänsä vielä välttämättä lisää ymmärrystä, vaan ne saattavat näyttäytyä 
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monille oppilaille vain yhtenä mekaanisena työkaluna, johon suhtaudutaan samalla tavoin kuin 

mihin tahansa nykyään käytettävään algoritmiin.

Vaikka tässä tutkielmassa tarkasteltuja ongelmanratkaisutapoja ei toteuttaisikaan sellaisenaan, niistä 

varmasti löytyy elementtejä, jotka toisivat lisäarvoa kouluopetukseen. Skemaattisten kuvien ja 

diagrammien piirtäminen, rakenteellisten samankaltaisuuksien etsiminen ja skeemojen 

tunnistaminen sanallisia tehtäviä ratkaistaessa voi hyvinkin auttaa oppilaita kehittämään 

matemaattista ajatteluaan. Kokonaisuutena skeemapohjaiset menetelmät kuitenkin ovat vielä 

jokseenkin lapsenkengissä, ja jäljellä on vielä monta kysymystä, jotka vaativat vastausta.

34



Lähteet

1. Abdullah, N., Zakaria, E. & Halim L. (2012). The effect of a thinking strategy approach 

through visual representation on achievement and conceptual understanding in solving 

mathematical word problems. Asian Social Science, 16(8), 30-37.

2. Ahn, W-K., Brewer W.F. & Mooney, R.J. (1992). Schema acquisition from a single example. 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 2(18), 391-412.

3. Catrambone, R. & Holyoak, K.J. (1989). Overcoming contextual limitations on problem-

solving transfer. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 

6(15), 1147-1156.

4. Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hamlett, C.L. & Appleton, A.C. (2002). Explicitly teaching for 

transfer: Effects on the mathematical problem-solving performance of students with 

mathematics disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 17(2), 90-106.

5.  Fuchs, L.S., Fuchs, D., Finelli, R., Courey, S.J. & Hamlett, C.L. (2004). Expanding schema-

based transfer instruction to help third graders solve real-life mathematical problems. 

American Educational Research Journal, 2(41), 419-445.

6. Fuchs, L.S., Zumeta, R.O., Finelli Schumacher, R., Powell, S.R., Seethaler, P.M., Hamlett 

C.L. & Fuchs, D. (2010). The effects of schema-broadening instruction on second graders’ 

word-problem performance and their ability to represent word problems with algebraic 

equations: A randomized control study. The Elementary School Journal, 4(110), 440-463.

7. Gick, M.L. & Holyoak, K.J. (1980). Analogical problem solving. Cognitive Psychology 12, 

306-355.

8. Gick, M.L. & Holyoak, K.J. (1983). Schema induction and analogical transfer. Cognitive 

Psychology 15, 1-38.

9. Griffin, C.C. & Jitendra, A.K. (2009). Word Problem-Solving Instruction in Inclusive Third-

Grade Mathematics Classrooms. Journal of Educational Research, 3(102), 187-202.

10. Hegarty, M., Mayer, R. & Monk, C. (1995). Comprehension of arithmetic word problems: A 

comparison of successful and unsuccessful problem solvers. Journal of Educational 

Psychology, 1(87), 18-32.

35



11. Jitendra, A.K. & Hoff, K. (1996). The effects of schema-based instruction on the 

mathematical word-problem-solving performance of students with learning disabilities. 

Journal of Learning disabilities, 4(29), 422-431.

12. Jitendra, A.K., Hoff, K. & Beck, M. (1999). Teaching middle school students with learning 

disabilities to solve word problems using a schema-based approach. Remedial and special 

education, 1(20), 50-64.

13. Jitendra, A.K., DiPipi, C.M & Perron-Jones, N. (2002). An exploratory study of schema-

based word-problem-solving instruction for middle school students with learning 

disabilities: An emphasis on conceptual and procedural understanding. Journal of Special 

Education, 1(36), 23-38.

14. Jitendra, A.K., Sczesniak, E., Griffin, C.C. & Deatline-Buchman, A. (2007). Mathematical 

Word Problem Solving in Third-Grade Classrooms. Journal of Educational Research, 

5(100), 283-302.

15. Jitendra, A.K., George, M.P., Sood, S. & Price, K. (2010). Schema-based instruction: 

Facilitating mathematical word problem solving for students with emotional or behavioral 

disorders. Preventing School Failure, 3(54), 145-151.

16. Jitendra, A.K. & Star, J.R. (2011). Meeting the needs of students with learning disabilities in 

inclusive mathematics classrooms: The role of schema-based instruction on mathematical 

problem-solving. Theory into Practice, 1(50), 12-19.

17. Jitendra, A.K. (2011). Exploring a conceptual model-based approach to teaching situated 

word problems: A response to Yan Ping Xin and Dake Zhang. Journal of Educational 

Research, 5(104), 373-374.

18. Kajamies, A. Vauras, M. & Kinnunen, R. (2010). Instructing low-achievers in mathematical 

word problem solving. Scandinavian Journal of Educational Research, 4(54), 335-355.

19. Moscardini, L. (2010). 'I like it instead of maths': how pupils with moderate learning 

difficulties in Scottish primary special schools intuitively solved mathematic word 

problems. British Journal of Special Education, 3(37), 130-138.

20. Powell, S.R. (2011) Solving word problems using schemas: A review of the literature. 

Learning Disabilities Research & Practice, 26(2), 94-108.

36



21. Quicili, J.L. & Mayer, R.E. (1996). Role of examples in how students learn to categorize 

statistics word problems. Journal of Educational Psychology, 1(88), 144-161.

22. Schiff, R., Bauminger, N. & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children with 

verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1(42), 3-13.

23. Schoenfeld, A.H. (1992.) Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition 

and sense-making in mathematics. In D. Grouws (Ed.) Handbook of research on 

mathematics teaching and learning (s. 334-370). New York: McMillan.

24. van Garderen, D. (2007). Teaching students with learning difficulties to use diagrams to 

solve mathematical word problems. Journal of Learning Disabilities, 40(6), 540-553.

25. van Klinken, E. (2012). Word problem solving: A schema approach in year 3? Australian 

Primary Mathematics Classroom, 1(17), 3-7.

26. Verschaffel, L., Greer, B. & De Corte, E. (2002). Everyday knowledge and mathematical 

modeling of school word problems. In Gravemeier, K., Lehrer, R., van Oers, B & 

Verschaffel, L. (Eds.), Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education (s. 257-

276). Hollanti: Kluwer Academic Publishers.

27. Xin, Y.P., Jitendra, A.K. & Deatline-Buchman, A. (2005). Effects of mathematical word 

problem-solving instruction on middle school students with learning problems. Journal of 

Special Education, 3(39), 181-192.

28. Xin, Y.P., Wiles, B. & Lin, Y. (2008). Teaching conceptual model-based word problem story 

grammar to enhance mathematics problem solving. The Journal of Special Education, 3(42), 

163-178.

29. Xin, Y.P. & Zhang, D. (2009). Exploring a conceptual model-based approach to teaching 

situated word problems. Journal of Educational Research, 6(102), 427-442.

30.  Xin, Y.P. & Zhang, D. (2011). Exploring a conceptual model-based approach to teaching 

situated word problems: A rejoinder to Jitendra's response to Yan Ping Xin and Dake Zhang. 

Journal of Educational Research, 5(104), 375-379.

37


