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1. Johdanto 
 

Suomalaista kouluopetusta pidetään laadukkaana etenkin PISA-tutkimusten myötä, sillä 

Suomi on menestynyt vuodesta toiseen hyvin kansainvälisessä koululaisten lukutaitoa sekä 

matematiikan ja luonnontiedon oppimista mittaavassa tutkimuksessa (Koulutuksen 

tutkimuslaitos, 2011). Näiden PISA-tulosten johdosta suomalainen koulujärjestelmä on 

saanut valtavasti positiivista kiinnostusta ulkomailla (Ulkoasianministeriö, 2004). Suomea 

pidetään PISA-tutkimusten johdosta erityisesti matematiikan opetuksen kärkimaana. 

Vaikka tulokset viimeisimmässä tutkimuksessa olivat heikentyneet, suomalaiskoululaiset 

ovat edelleen OECD-maiden parhaimmistoa matematiikan osaamisessaan (Kupari ja muut, 

2013, s. 15). Kuitenkin useiden tutkimusten valossa suomalaislapset viihtyvät koulussa 

huonosti, ja etenkin matematiikan tunneilla oppilaat viihtyvät huonosti erityisesti 

peruskoulun ylemmillä luokilla. Toimittaja Laura Huuskonen kirjoittaa sanomalehti 

Kalevassa (3.9.2013) opetushallituksen vasta julkaistuun tutkimukseen perustuen 

seuraavasti: ”Pienet kolmasluokkalaiset viihtyvät oppitunnilla, pitävät matematiikasta ja 

kokevat olevansa siinä hyviä. Viimeistään yläluokilla innostus laskee, samoin usko omiin 

kykyihin.” Opetushallitus (2013) vahvistaa tutkimuksessaan monien opettajien 

arkikokemuksen sitä, että oppilaiden asenteet matematiikan opiskelua kohtaan muuttuvat 

kielteisemmiksi ylemmillä peruskoulun luokilla. 

Kiinnostukseni matematiikan opetusta kohtaan johtunee matemaattisten aineiden opettaja -

taustastani. Pidän ja olen pitänyt matematiikasta sen itsensä vuoksi eikä siihen ole 

vaikuttanut se, millä tavoin matematiikkaa on tarjoiltu. Minun kouluaikoinani 

matematiikan tunnit sinällään toistivat lähestulkoon aina samaa tuttua kaavaa. Tunnin 

aluksi opettaja tarkisti kotitehtävät, joista ehkä osa käytiin läpi yhdessä, jos tehtävissä oli 

ollut vaikeuksia. Sitten opettaja opetti taululla uuden asian hyvin opettajajohtoisesti, ja 

lopputunti tehtiin kirjan tehtäviä itsenäisesti opettajan avustaessa tarvittaessa. Jos ehti, sai 

tehdä aukeamaan liittyviä lisätehtäviä. Tunnin lopuksi opettaja antoi kirjan aukeamaan 

liittyvät kotitehtävät. Sama kaava toistui seuraavalla tunnilla ja sitä seuraavalla tunnilla. 

Matematiikan opettajana toimiessani olen kuitenkin havainnut, että koulussa on suuri 

määrä oppilaita, joita matematiikka ei kiinnosta, ja joiden mielestä se on jopa tylsää. 

Luokanopettajan sijaisena toimiessani olen myös havainnut, että usein alaluokkalaiset 
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pitävät matematiikasta. Heidän mielestään se on helppoa ja hauskaa. Matematiikan 

tunneista pidetään ja matematiikka tuntuu kiinnostavan eka- ja tokaluokkalaisia. Samoin 

olen havainnut, että kun lapsi kasvaa, kiinnostus matematiikkaa kohtaan vähenee. 

Yläasteella on vain kourallinen oppilaita, joista matematiikka on kiinnostavaa. Sitä 

pidetään enemmänkin tylsänä ja ehkä vaikeanakin oppiaineena. Kaikki oppilaat eivät näytä 

innostuvan matematiikasta itsessään, vaan tarvitsevat ehkä jotain motivointia tuekseen. 

Ajatuksenani on, että mielikuvaan matematiikan tylsyydestä voisi vaikuttaa se, miten 

matematiikkaa opetetaan. Usein nimittäin ensimmäisinä kouluvuosina matematiikan tunnit 

ovat hyvin toiminnallisia ja oppimisvälineitä käytetään runsaammin. Mutta mitä isommista 

koululaisista on kyse, sitä enemmän matematiikan tunnit koostuvat kirjan tehtävien 

tekemisestä. 

Olisiko matematiikka mielekkäämpää, jos opettaja uskaltaisi luopua kirjasta edes osittain? 

Onhan matematiikan kirjoissa paljon hyviä tehtäviä, mutta voisiko uuteen asiaan 

perehtymisen toteuttaa jotenkin muuten kuin kirjan antaman kaavan mukaan. Voisiko se 

olla oppilaslähtöisempää? Toisiko toiminnallisuuden lisääminen tunneille kaivattua 

vaihtelua ja vaikuttaisiko se mielikuvaan matematiikan tunneista? 

Tästä näkökulmasta lähtien tutkimukseni tarkoituksena on selvittää matematiikkaa 

opettavien opettajien käsityksiä hyvästä matematiikan tunnista. Millaisia opetuksen 

lähestymismenetelmiä tai opetustapoja opettajat pitävät hyvinä matematiikan opetuksessa? 

Miten hyvä matematiikan oppitunti rakentuu ja mitä elementtejä se sisältää? Käyttävätkö 

opettajat toiminnallisuutta matematiikan opetuksessaan? Matematiikan opetukseen liittyen 

yritän tutkimuksessani selvittää myös, millaisilla matematiikan oppitunneilla oppilaat 

opettajan havaintojen mukaan parhaiten oppivat ja millaisista matematiikan tunneista he 

pitävät. 

Tein tutkimusta varten sähköisen kyselylomakkeen, johon sain vastauksia matematiikkaa 

opettavilta opettajilta. Vastanneet opettajat olivat joko luokanopettajia tai matematiikan 

aineenopettajia peruskoulussa tai lukiossa. Vastausten perusteella halusin selvittää, 

millainen opettajien näkemys matematiikan tunnista on. Tausta-ajatuksena on, että 

opettajat pyrkivät työssään mahdollisimman hyvään tulokseen, joten he haluavat myös 

toteuttaa matematiikan tuntinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Onko hyvä matematiikan 

tunti sellainen, jolloin saadaan tehtyä paljon kirjan tehtäviä vai sellainen, jolloin opitaan 

uusia asia oppilaan oman työskentelyn kautta, vai onko se jotain muuta? 



4  

 

  

Itselleni haluan saada tämän tutkimuksen myötä keinoja hyvän matematiikan tunnin 

toteuttamiseen. Uskon myös, että samantapaiset keinot toimivat myös muilla kuin 

matematiikan tunneilla. Haluan kehittyä opettajana. 

Tarkastelen aluksi oppimista käsitteenä ja kuvailen erilaisia oppimiskäsityksiä, jotka 

näkyvät luovat leimansa vielä nykypäivän oppimisen käsityksiin. Sen jälkeen käsittelen 

opettamista ja opetussuunnitelmaa, mitä niillä tarkoitetaan ja miten ne määritellään. 

Tarkastelen hyvää matematiikan tuntia lähestymistavan kautta. Lähestymistavan valintaan 

vaikuttaa opetettavana oleva asia ja oppilasryhmä. Opettaja valitsee kullekin tunnille 

aiheeseen parhaiten sopivan opetustavan.  
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

2.1. Oppiminen ja oppimiskäsitykset 

 

Usein oppimisen ajatellaan olevan tiedon lisääntymistä ja muistamista, mutta myös 

erilaisten taitojen hankkimista ja kehittämistä pidetään oppimisena. Oppimisessa tapahtuu 

muutoksia yksilön tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa sekä näiden välityksellä itse 

toiminnassa. Oppimista tapahtuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, ja se auttaa 

yksilöä tulkitsemaan havaintoja, ennakoimaan tulevaisuuden muutoksia ja soputumaan. 

Toisaalta yksilö voi pyrkiä oppimisellaan muokkaamaan todellisuutta itsessään ja 

ympäristössään voidakseen hallita sitä. (Lehtinen, ym., 1991, s. 13-14.) 

Oppiminen on ihmiselle luonteenomainen piirre, ja jo pienet vauvat kykenevät oppimaan, 

joten ihmisellä on syntymästään alkaen tarve oppia uutta. Oppimista tapahtuu siten myös 

ilman, että lasta varsinaisesti kukaan opettaa. Lapset etsivät aktiivisesti tilanteita, joissa 

voivat oppia uutta, he etsivät ongelmia, joita ratkaista. Ihminen on siis pohjimmiltaan 

ongelman ratkaisija. Tämä tarve oppia uutta on kouluopetuksenkin voimavara. (Brabsford, 

Brown & Cocking, 2004, s. 121-122). 

Oppimisesta on jokaisella jonkinlainen arkikäsitys jo oman oppimiskokemustensa 

perusteella. Oppimista saatetaan pitää tiedon lisääntymisenä, asioiden muistamisena 

ymmärtämisenä, tietojen soveltamisena, ajattelun muuttumisena tai ihmisenä kasvamisena 

(Tynjälä, 2002, s. 12). Tieteessäkin oppimisesta on erilaisia käsityksiä, ikään kuin erilaisia 

näkökulmia oppimiseen. Teoriat eivät siten ole välttämättä ristiriitaisia vaan ne 

tarkastelevat oppimista eri tavalla (emt. s. 15).  

Hirsjärvi (1983) määrittelee oppimisen seuraavasti: ”Oppimisella tarkoitetaan sellaisia 

käyttäytymisessä havaittavia pysyviä muutoksia, jotka jollakin tavalla ovat ensisijaisesti 

olion ja ympäristön vuorovaikutuksesta syntyneitä joko siten, että ympäristö 

systemaattisesti opetuksen avulla pyrkii muuttamaan käyttäytymistä tai siten, että 

ympäristön vaikutus on tahatonta” (Hirsjärvi, 1983, s.136). Oppimiselle on siis 

tunnusomaista pysyvät muutokset. Tämän mukaan oppimista ei ole sellainen ulkoa 

opettelu, joka unohtuu välittömästi kokeen tai testin jälkeen. Oppimisen tulosten tulisi 
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jäsentyä niin, että sen pystyy palauttamaan mieleen pidemmänkin ajan jälkeen. Oppiminen 

ei ole tiedon passiivista rekisteröintiä vaan tiedon konstruointia (Rauste- von Wright, 

vonWright & Soini, 2003, s. 51). Oppimisessa siis rakennetaan uutta tietoa vanhan tiedon 

varaan. Oppiminen on täten yksilön oman ajattelun varassa tapahtuvaa toimintaa. Tällöin 

opettaja ei ole tiedon jakaja vaan oppimisen mahdollistaja. Oppiminen on siis oppijan 

aktiivista toimintaa, ei tiedon passiivista vastaanottamista (Tynjälä, 2002, s. 7). 

Oppimista saatetaan pitää pelkkien faktatietojen mieleen painamisena, mutta oppimista 

tulisi pitää enemmänkin asioiden merkityksien ymmärtäminä tai tulkintaprosessina, joka 

auttaa ymmärtämään todellisuutta paremmin (Rauste-von Wright, 1998, s. 13). Tällöin 

ulkoa opettelu ei ole oppimista lainkaan. Oppimista ei siis ole lainkaan esimerkiksi se, jos 

matematiikan tunnilla opetetaan vain kaava, jonka mukaan voi laskea suorakulmion pinta-

alan. Oppimisesta voi puhua vasta silloin, kun oppija on ymmärtänyt, mistä kyseinen pinta-

alan laskemisen kaava tulee. Tällöinhän ei tarvitse opetella koko laskemisen kaavaa, koska 

suorakulmion pinta-alan laskemisen voin itse määritellä uudelleen ja uudelleen omaan 

ymmärrykseensä nojaten. Oppimisessa tärkeintä ei ole asioiden muistaminen tai yksittäiset 

taidot, vaan ymmärtäminen, jolloin opittu asia liitetään olemassa olevaan tieto- ja 

taitorakenteeseen (Rauste- von Wright ja muut, 2003, s. 165). 

Nykyinen kouluopetus pohjautuu ns. konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen aiemman 

behavioristisen oppimiskäsityksen sijaan. Behavioristisen oppimiskäsityksen taustalla on 

John Locken 1600-luvulla esittämä käsitys oppijasta tyhjänä tauluna. johon kokemukset 

piirtävät jälkiä. Behavioristisessa oppimiskäsityksessä oppimisen ajatellaan tapahtuvan 

ihmisillä samaan tapaan kuin eläimillä: ärsyke-reaktio-tyyppisenä, ja sitä voidaan säädellä 

palautteella. Oletuksena behavioristisessa oppimiskäsityksessä on, että opetuksen 

tavoitteena oleva reaktio muuttuu pysyväksi käyttäytymiseksi, kun se yhdistetään 

ympäristöstä tulevaan ärsykkeeseen. Käyttäytymistä voidaan säädellä siten, että toivottua 

reaktioita vahvistetaan palkkiolla ja ei-toivottua reaktioita pyritään heikentämään 

rangaistuksella. (Tynjälä, 2002, s. 29) 

Behavioristisen käsityksen mukaisessa opetuksessa oppiaines pilkotaan mahdollisimman 

pieniin ja kontrolloitaviin osasiin, ja oppiminen etenee alkeellisimmista ja 

yksinkertaisimmista reaktioista monimutkaisempia toimintoja kohti. Pilkkomalla oppiaines 

pieniin osasiin odotettu suoritus voidaan määritellä yksityiskohtaisesti, jolloin on helpompi 

arvioida, milloin oppilaan oikeanlaisesta käyttäytymisestä tulee antaa palkinto. Virheelliset 
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vastaukset tai vääränlaiset suoritukset pyritään ohittamaan mahdollisimman nopeasti 

ajatuksena, ettei virheellinen toiminta pääse vakiintumaan. (Lehtinen, ym., 1991, s. 18-19) 

Arkikäsitys oppimisesta tiedon siirtämisenä liittyy juuri behavioristiseen 

oppimiskäsitykseen. Sen mukaan tieto voidaan jakaa sopivan kokoisiin osasiin, jotka sitten 

siirretään opetuksen välityksellä oppilaiden päähän. Oppimistuloksia voidaan helposti 

mitata, ja oppiminen on behavioristisen käsityksen mukaan sitä täydellisempää, mitä 

paremmin oppilas kykenee toistamaan opetettua ainesta kokeessa. (Tynjälä, 2002, s. 31.) 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uuden asian oppiminen ei ala alusta, oppilas 

ei ole tyhjä taulu, jota opetuksella täytetään. Oppiminen ei siten ole tiedon passiivista 

vastaanottamista, vaan aktiivista tiedon rakentamista, ja se pohjautuu oppilaan 

aikaisemmille kokemuksilla ja havainnoille opittavasta asiasta. Oppimisessa siis 

rakennetaan uutta tietoa vanhan tiedon varaan. Oppiminen on täten yksilön oman ajattelun 

varassa tapahtuvaa toimintaa. (Tynjälä, 2002, s. 37-38.) 

Tällöin opettaja ei ole tiedon jakaja vaan oppimisen mahdollistaja. Opettaminen ei siis ole 

tiedon siirtämistä vaan oppimisprosessin ohjaamista. Opettajan tärkein tehtävä onkin 

järjestää oppimistilanne oppilaan oppimisprosessia mahdollisimman hyvin tukevaksi. 

Opetuksen lähtökohdaksi otetaan oppilaan tiedot, käsitykset ja uskomukset opetettavasta 

asiasta. Konstruktivistisessa oppimisessa oleellista ei ole asioiden muistaminen vaan 

ymmärtäminen. (Tynjälä, 2002, s. 61-62.) 

Tällä hetkellä käytössä olevan valtakunnallisen opetussuunnitelman (OPS 2004) 

oppimiskäsitys pohjautuu ratkaisevassa määrin konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. 

Sen mukaan oppiminen nähdään tietojen ja taitojen rakennusprosessina, jossa oppiminen 

on oppilaan aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan seurausta. Oppilas tulkitsee ja käsittelee 

opittavaa ainesta aiempien tietorakenteidensa pohjalta. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisen 

opiskelun seurauksena ja opittavana ovat paitsi uudet tiedot ja taidot myös sellaiset 

oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. (Opetushallitus, 

2004, s. 18.)  

Opetushallituksen juuri hyväksymän uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaan 

oppilas nähdään entistä selvemmin aktiivisena toimijana, joka oppii itse asettamaan 

tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä yksin että yhdessä toisten kanssa. Oppimisen 
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kannalta olennaisina nähdään kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö. Oppilaan tulee myös 

oppia reflektoimaan omaan oppimistaan. (Opetushallitus, 2014, s. 14.) 

 

Uudessa opetussuunnitelmassa oppiminen nähdään prosessina, jossa oppilas ihanteellisessa 

tapauksessa toimii itseohjautuvasti. Opetussuunnitelmassa myös painotetaan oppimaan 

oppimisen taitoja ja tavoitteena nähdään, että jokainen oppilas oppisi tuntemaan omat 

tapansa oppia ja oppisi myös käyttämään niitä oman oppimisensa edistämiseen. (emt. s. 

15)  

 

 

2.1.1. Piaget’n oppimiskäsitys 

Jean Piaget tutki monipuolisesti lapsen älyllistä kehitystä. Piaget’n mukaan lapsen kehitys 

on jatkuvaa vuorovaikutusta lapsen oman toiminnan ja häntä ympäröivän todellisuuden 

välillä. Hänen mukaansa lapsen omakohtaisella kokemuksella on ratkaiseva merkitys myös 

matemaattisten käsitteiden ja operaatioiden perustana. Ajattelu kehittyy aina 

säännönmukaisesti tietyssä järjestyksessä niin, että korkeamman tason ajattelu perustuu 

alemman tason ajattelulle. Lapsen täytyy saada ajattelunsa tueksi konkreettisten esineiden 

manipulointia, jotta korkeamman tason verbaalinen ymmärtäminen ja abstraktiajattelu 

olisivat mahdollisia. (Piaget, 1988, s. 7-8.) 

Piaget’n teoria rakentuu vaiheista, jotka lapsi käy läpi kulkiessaan kohti abstraktia 

ajattelua. Näistä vaiheista kouluikään asettuvat esioperationaalisen vaiheen jälkimmäinen 

ns. intuitiivinen vaihe, konkreettisten operaatioiden vaihe sekä formaalisten operaatioiden 

vaihe. 

Intuitiivinen vaihe on lapsella 4,5 -6 vuoden iässä. Lapsen ajattelu on yhä minäkeskeistä, 

mutta hän kykenee luokittelemaan esineitä yhden muuttujan perusteella, esimerkiksi värin, 

muodon tai koon mukaan, mutta ei kykene yhdistämään luokittelua niin, että hän huomioisi 

kahta näistä ominaisuuksista yhtä aikaa. Lukumäärien ymmärtäminen ja määrän 

mittaaminen perustuu käsitykseen kahden seikan vastaavuudesta, jonka ymmärretään 

säilyvän osasten järjestyksen muuttumisesta huolimatta. Intuitiivisessa vaiheessa elävä 

lapsi saattaa kuitenkin väittää, että pinossa olevia palikoita on vähemmän kuin hajallaan 

olevia, vaikka niitä todellisuudessa olisi yhtä paljon. Tai jos matalasta astiasta kaadetaan 

vesi korkeampaan astiaan, lapsi saattaa väittää, että vettä on nyt enemmän, kun vesipatsas 



9 

 

 

on korkeammalla. Näin ollen lapsi voi tarkastella vain yhtä asiaa kerrallaan. (Beard, 1971, 

s. 85-87.) 

Konkreettisten operaatioiden vaihetta lapsi elää noin 7-11 vuotiaana. Tässä 

kehitysvaiheessa lapsi kykenee luokittelemaan asioita usean eri ominaisuuden perusteella 

samanaikaisesti. Hän alkaa myös muodostamaan luokkia ja sarjoja ajatuksissaan eli 

fyysiset toiminnot alkavat pikku hiljaa muuttua henkisiksi toiminnoiksi. Tätä vaihetta 

elävät lapset ymmärtävät lukumäärän säilyvyyden ja he kykenevät suorittamaan henkisiä 

operaatioita, jotka liittyvät konkreettisiin kohteisiin. (Ikäheimo & Risku, 2004, s. 9; Beard, 

1971, s. 96-101.) 

Formaalisten operaatioiden vaiheeseen lapset yleensä siirtyvät 11–12 vuotiaina. Vasta 

tässä vaiheessa lapsi kykenee oikeasti käsittelemään abstrakteja asioita ja toimimaan 

pelkästään symbolien avulla ilman konkreettisen materiaalin tukea. Kuitenkin suuri osa 

oppilaista on vielä peruskoulun loppuvaiheessa konkreettisen ajatteluvaiheen tasolla, joten 

opetuksen tulisi huomioida tämä seikka. (Ikäheimo & Risku, 2004, s. 9.) 

2.1.2. Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke 

Venäläinen kehityspsykologian uranuurtaja L. S. Vygotsky ajatteli oppimisen tapahtuvan 

kahdessa vaiheessa, ensin sosiaalisella tasolla, sitten psykologisella tasolla. Lapsen 

ulkoinen toiminta muuntuu vähitellen sisäiseksi henkiseksi toiminnaksi oppimisen ja 

kokemuksen kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oppilaan ja opettajan välillä. Lapset 

siis oppivat käsitteellisiä välineitä ensin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ennen kuin he 

kykenevät käyttämään niitä omatoimisesti. (Tynjälä, 2002, s. 47.) 

Vygostky pedagogisen ajattelun keskeinen käsite on ns. lähikehityksen vyöhyke. 

Vygostkyn mukaan lapsen kehityksen taso voidaan määrittää tavallaan kahdella eri tasolla. 

Kehityksen alimmainen taso on se, missä lapsi kykene toimimaan itsenäisesti, ilman apua, 

ja yläraja on se potentiaalisen kehityksen taso, jossa lapsi kykenee toimimaan aikuisen tai 

kykenevän kumppanin avulla. Näiden kahden tason välistä aluetta Vygotsky kutsuu 

lähikehityksen vyöhykkeeksi. (Vygotsky, 1978, s. 86.) 

Lähikehityksen vyöhykkeen laajuus kuvaa lapsen kehitysvalmiuksia kyseisellä saralla ja 

siten ennustaa lapsen tulevaa suorituskykyä. Vygotsky korostaakin, että opetus pitäisi 

kohdentaa juuri tälle lähikehityksen vyöhykkeelle ja pyrittävä laajentamaan sitä. 

Opetuksen tulisi edeltää kehitystä eikä seurata sitä. (Rauste- von Wright ja muut, 2003, s. 

160; Vygostsky, 1982, s. 184-186) 
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Keskittymällä opetuksessa niihin toimintoihin, joista lapsi voi suoriutua vain 

kokeneemman tutorin avustuksella, kehitetään juuri niitä kykyjä, jotka ovat vasta 

alkamassa kehittyä. Tällä tavoin toimien lapsen on mahdollista oppia myös monimutkaisia 

taitoja ja abstrakteja asioita. Voidaan ajatella, että lapsi saa käyttöönsä kokeneemman tuen 

vaikutuksesta tavallaan rakennustelineet, joiden avulla hänen on mahdollista ylettyä 

korkeammalle tiedonrakennuksessaan kuin hän ylettäisi ilman tukea. (Tynjälä, 2002, s. 48-

49) 

2.1.3.  Galperinin teoria 

Venäläisen P. J. Galperinin tutkimukset osoittavat, että konkreettisella oppimismateriaalilla 

on hyvin keskeinen rooli kaiken uuden henkisen toiminnan sisäistämisessä.  Galperinin 

mukaan ihmisen jokainen henkinen toiminto on ulkoisen aineellisen toiminnan heijastus. 

Siksi uuden henkisen asian opettamisessa toiminnan tulee alkaa aina konkreettisista 

lähtökohdista käsin. Galperinin mukaan asioiden ja ilmiöiden väliset suhteet ovat oleellisia 

oppimisessa. Täytyy oppia orientaation malli, jonka avulla yksilö ja ympäristö pystyvät 

tehokkaaseen vuorovaikutukseen. (Lindgren, 1986, s. 44.) 

Uusi tehtävä on helpointa suorittaa konkreettisten esineiden avulla, mutta vaikeampaa 

ääneen ajattelemalla tai itsekseen puhumalla, ja kaikkein vaikeinta se on suorittaa 

itsekseen, omassa ”päässä”, omaa ajattelua käyttäen. Näistä henkisen toiminnan tasoista 

Galperin käyttää nimitystä sisäistämisen aste tai toiminnan taso.  Nämä tasot: 

konkreettisten esineiden käyttö, ääneen ajattelu sekä ratkaiseminen oman ajattelun avulla, 

muodostavat omaksumisen kolme peräkkäistä vaihetta. Nämä vaiheet erottuvat selkeästi 

esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla, mutta myöhemmin vaiheet eivät ole niin hyvin erottuvia, 

ja esimerkiksi ääneen ajattelun vaihe saattaa jäädä kokonaan pois. (Galperin, 1979, s. 31) 

Galperinin mukaan uusien tietojen taitojen oppiminen alkaa ns. orientaatiovaiheella, jossa 

oppija tukeutuu konkreettiseen materiaaliin. Vähitellen oppija kykenee irrottautumaan 

materiaalin tuesta, mutta saattaa toistaa materiaalin sisältöä ääneen puhuen. Seuraavassa 

vaiheessa hän puhuu itsekseen vähentäen jatkuvasti puheen osuutta, kunnes vain palauttaa 

mieleensä materiaalin sisällön. Viimeisessä vaiheessa orientoivan vaiheen muisteleminen 

lyhenee entisestään, toiminta automatisoituu eikä orientoivan vaiheen muistelemista enää 

tarvita. Tällöin uuden aineiston tutustumisessa analysoidaan se pikaisesti, jota seuraa 

välittömästi sen käsittäminen ja siihen liittyvä toiminta. (Galperin, 1979, s. 35-36) 
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Näin ollen toiminnan tasoja, joiden kautta ulkoinen toiminta muuttuu sisäiseksi tiedoksi tai 

ymmärtämiseksi, Galperinin teoriassa on viisi: 1) orientoitumisvaihe, 2) materiaalinen 

vaihe, 3) puhuttu vaihe, 4) sisäisen puheen vaihe ja 5) sisäistynyt vaihe. Jokaisen vaiheen 

läpikäyminen oppimisen yhteydessä on tärkeää, jotta oppimisvaikeuksilta vältyttäisiin. 

Suurimmat oppimisvaikeudet syntyvät silloin, kun materiaalinen vaihe jää pois. (Ikäheimo 

& Risku, 2004, s. 223) 

Orientoitumisvaihe on tärkeä oppimisen kannalta, sillä se valaa ikään kuin perusta uuden 

oppimiselle. Siinä tutustutaan opeteltavaan aiheeseen, kuvaillaan toiminnan tarkoitusta, 

itse toimintaa sekä keskeisiä solmukohtia ja ehtoja. (Koponen, 1995, s. 180) 

Materiaalisessa vaiheessa on keskeistä työskenteleminen konkreettisten materiaalien 

avulla tai käyttäen apuna esineiden kuvia tai malleja. Oppija voi vertailla, järjestellä tai 

ryhmitellä esineitä tai niiden malleja. Galperinin mukaan materiaalisen vaiheen mallit 

voivat olla a) geometrisesti analogisia tutkittavan asia kanssa, b) fysikaalisesti 

samankaltaisia eli sellaisia, että ne tuovat esille tutkittavan prosessin dynamiikan tai c) 

malleja, jotka tuovat esille mallin ja sen kohteen välillä vallitsevan rakenteellisen tai 

funktionaalisen suhteen. Tärkeää on, että materiaalit tai mallit tuovat esille ne 

konkreettisten asioiden ominaisuudet, jotka ovat tärkeitä toiminnon kannalta ja antavat 

oppilaalle mahdollisuuden suorittaa toiminto käyttäen näitä korvaavia ilmaisuja. Hyvänä 

esimerkkinä toimivasta mallista Lindgren (2004) mainitsee kymmenjärjestelmävälineet. 

(Koponen, 1995, s. 180; Lindgren, 1986, s. 48; Lindgren, 2004, s. 381-382) 

Puhutussa vaiheessa lapsi kykenee suorittamaan toiminnon ääneen puhuen. Hän kykenee 

irrottautumaan konkreettisista välineistä ja käyttämään kielellistä käsittelyä. Esineillä 

toimimisesta siirrytään käsitteillä toimimiseen. (Koponen, 1995) 

Sisäisen puheen vaiheessa lapsi pystyy toimimaan ilman ääneen puhumista, joko 

kuiskaamalla tai itsekseen ajattelemalla. Toiminta ei kuitenkaan ole täysin sisäistynyt, 

koska lapsi käyttää puhetta apunaan. Vähitellen toiminto rutinoituu ja automatisoituu. 

Sisäistyneessä vaiheessa toiminto automatisoituu entisestää, se lyhenee ja tiivistyy. Lapsen 

ei tarvitse ajatella tietoisesti alkuperäistä toimintasarjaa, vaan toiminto tapahtuu pelkästään 

sisäisen puheen, oman ajattelun avulla. (Koponen, 1995, s. 180; Lindgren, 1986, s. 48) 



12  

 

  

2.1.4.  Brunerin oppimisen representaatiotasot 

Jerome Brunerin (1966) mukaan oppiminen sisältää kolme erilaista prosessia, jotka ovat 

samanaikaisia. Nämä prosessit ovat uuden tiedon lisääntyminen, tiedon siirtäminen ja 

tiedon arviointi. Tiedon lisääntymisvaihe on ikään kuin olemassa olevan tiedon 

parantamista. Oppija korvaa aiempaa ehkä ristiriitaistakin tietoa uudella. Tiedon 

siirtämisvaiheessa opitaan soveltamaan uutta tietoa. Tiedon arviointivaiheessa tarkistetaan, 

onko tiedonkäsittelytapamme riittävä käsiteltävään tehtävään. Brunerin mukaan minkä 

tahansa asian oppiminen sisältää sarjan erilaisia jaksoja, joista jokainen jakso sisältää 

kaikki nämä kolme vaihetta (Bruner, 1966, s. 48) 

Bruner (1967) on oppimisteoriassaan asettanut tavoitteeksi pääsemisen tuloskeskeisyydestä 

toimintakeskeisyyteen. Hänen mukaansa usein väärin vastannut oppilas onkin vain 

vastannut eri kysymykseen kuin, minkä opettaja on esittänyt ja olisi tärkeä saada selville, 

mihin kysymykseen oppilas itse asiassa vastasi (Bruner, 1967, s. 4). Opettamisessa tulisi 

aina pyrkiä siihen, että autetaan lasta siirtymään enenevässä määrin konkreettisesta 

ajattelusta käsitteellisempään ajatteluun. Brunerin havaintojen mukaan matematiikkaa 

opetetaan usein niin, että lapset eivät opi ymmärtämään matemaattisia sisältöjä vaan he 

oppivat vain kokoelman keinoja ja reseptejä, joita he pyrkivät soveltamaan (Bruner, 1966, 

s. 38-39). Tämä ilmiö on valitettavan totta vielä tämänkin päivän koulumaailmassa. 

Oppiminen tapahtuu Brunerin mukaan kolmen representaatiotason mukaan. Nämä tasot 

ovat toiminnallinen, ikoninen ja symbolinen (Bruner, 1967, s. 10). Ardrian Treffers (1987) 

huomauttaa, että Brunerin oppimisen tasot muistuttavat Piaget’n esioperationaalista, 

konkreettisten operaatioiden ja formaalisten operaatioiden ajattelun vaiheita. Hänen 

mukaan opetus on organisoitava siten, että opetettavat käsitteet esitetään ensin 

toiminnallisesti, sitten ikonisesti ja lopulta symbolisesti. Opetuksen tulisi siis 

mahdollisuuksien mukaan kulkea kaikkien näiden kolmen tason kautta. Lisäksi jokaisella 

tasolla tulisi viipyä tarpeeksi kauan, jotta lapsi pystyy sisäistämään opittavan asian 

seuraavalla tasolla.(Treffers, 1987, s. 278.)  

On tutkittu tosiasia, että pienikin lapsi kykenee ratkaisemaan helppoja yhteen- ja 

vähennyslaskuja, kun ne esitetään hänelle konkreettisella tasolla, esimerkiksi sanallisesti 

”Paljonko on kaksi kirahvia ja yksi lisää?”. Sama tehtävä esitettynä matemaattisilla 

symboleilla, lukusanoilla, eli ”Paljonko saadaan, kun kahteen lisätään yksi?”, jää 

ratkaisematta (Koponen, 1995, s. 175). Lapsi pystyy kuvittelemaan konkreettiset asiat, 
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kuten kirahvit ja laskemaan ne mielessään, mutta matemaattiset käsitteet, kuten lukusanat, 

ovat vielä outoja.  

Toiminnallisella tasolla uusi opetettava asia liitetään tuttuun tapahtumaan. Asiaa 

käsitellään konkreettisella tasolla. Oppimiseen liitetään mahdollisuuksien mukaan useita 

aistikanavia, jolloin oppiminen tehostuu. Oppilaille syntyy pysyvä mielikuva opittavasta 

asiasta, ja tällöin opittu asia säilyy muistissa pitkään. (Koponen, 1995, s. 176) 

Toiminnallisella tasolla käytetään runsaasti konkreettisia välineitä ja materiaaleja. 

Esimerkiksi laskemisen apuvälineenä käytettävät palikat, helmet tms. liittyvät 

toiminnalliseen tasoon (Resnick & Ford, 1981, s. 115). Myös se, että lapsi laskiessaan 

naputtelee sormella pöydän reunaan, liittyy toiminnalliseen tasoon. Hän toistaa ehkä 

huomaamattaan samaa liikettä kuin laskemaan opetellessaan laskiessaan esineitä 

koskettamalla niitä vuorotellen samalla kun luettelee lukusanoja (emt. s. 112). 

Toiminnallisella tasolla hyödynnetään siis mahdollisimman paljon konkreettisuutta 

yhdistäen ne eri aistien kautta tulevaan kokemukseen. 

Ikonisella tasolla siirrytään konkreettiselta ja fyysisten kokemusten alueelta mentaalisten 

mielikuvien alueelle (Resnick & Ford, 1981, s. 112). Ikonisella tasolla opiskeltava asia 

esitetään kuvallisella tasolla käyttäen hyödyksi toiminnallisella tasolla saatuja mielikuvia 

(Koponen, 1995, s. 176). Laskemisen apuna tällä tasolla voidaan konkreettisten palikoiden 

tai helmien tilalla käyttää niitä mielikuvia, joita konkreettisten välineiden käytön aikana on 

saatu. Apuna voidaan käyttää myös kuvallista materiaalia, esimerkiksi värikoodattuja 

paikka-arvoja, jotka rikastavat mentaalista kuvaa (Resnick & Ford, 1981, s. 115).  

Symbolisella tasolla siirrytään lopulta käyttämään matemaattisia merkkejä ja symboleita, 

kun asia on jo ymmärretty (Koponen, 1995, s. 177). Symbolit tarkoittavat numeroita, 

sanoja, matemaattisia merkintätapoja (esimerkiksi +, - = ), joille on yhteisesti sovittu tietty 

merkitys. Symbolit eivät itsessään kerro asiaa suoraan, vaan niillä on abstrakti muoto. 

Lapset kuitenkin hahmottavat merkkien ja symbolien käytön tarkoituksen, kun he ovat 

opetelleet asian konkreettisella tasolla. He huomaavat järkeväksi käyttää symboleita, jotka 

ovat ikään kuin lyhenteitä asioille. Esimerkiksi on järkevää käyttää tietylle lukumäärälle 

tiettyä numerosymbolia sen sijaan, että aina piirrettäisiin tietty määrä vaikka palikoita 

osoittamaan lukua. Näin lapsi askel askeleelta siirtyy abstraktimmalle tasolle ajattelussaan. 

(Resnick & Ford, 1981, s. 113.) 
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Otetaan esimerkkinä tapaus, jossa opeteltavana asiana ovat geometriset kuviot. Oppiminen 

Brunerin representaatiomallin mukaan voisi tapahtua esimerkiksi siten, että 

toiminnallisella tasolla muodostetaan ryhmissä geometrisia muotoja niin, että 

oppilasjoukko muodostaa kuvion mallin mukaan. Voidaan myös tunnustella erilaisia 

muotoja, vaikkapa silmät sidottuina. Voidaan myös liikkua esimerkiksi lattiaan piirretyn 

kolmion reunoja pitkin. 

Ikonisella tasolla piirretään edellisellä tasolla muodostettuja kuvioita. Voidaan myös etsiä 

opeteltavia muotoja ympäristöstä tai annetuista kuvista. Symbolisella tasolla lopulta 

opetellaan kunkin geometrisen kuvion nimi ja matemaattinen määritelmä.  

Jerome Brunerin (1967) mukaan lapsen luontainen kehitys kulkee näiden oppimistasojen 

kautta. Pieni lapsi määrittelee ympäristöään toiminnallisuuden kautta, oppien asioita 

vähitellen ikonisella tasolla, sekä omaksuen viimein niiden symboliset muodot. Tällöin 

lapsi on oppinut hallitsemaan kaikki kolme oppimisen tasoa. (Bruner, 1967, s. 12.) 

Oppimistasojen hyödyntäminen tekee aiheen ymmärtämisen syvemmäksi, jolloin opittu 

asia jää paremmin mieleen. Pinnallinen ulkoa opittu asia on helpompi unohtaa kuin 

oikeaan ymmärrykseen perustuva opittu asia. (Bruner, 1966, s. 23-24.) 

Brunerin mukaan aikuiset omaavat kaikki kolme oppimisen tasoa, ja lapset omaksuvat 

uusia asioita käyttäen ensin apuna liikettä, sitten kuvia ja lopuksi he voivat siirtyä 

abstrakteihin symboleihin, kuten kirjaimet tai matemaattiset symbolit. Bruner oli sitä 

mieltä, että mikä tahansa asia voidaan opettaa, minkä ikäisille tahansa, kun se opetetaan 

siten, että opetus etenee toiminnallisen ja ikonisen tason kautta symboliselle tasolle. Bruner 

esimerkiksi opetti 8-vuotiaille lapsille toisen asteen yhtälöitä tällä menetelmällä. Hänen 

mukaansa ilman toiminnallista ja ikonista vaihetta 8-vuotiaat eivät voisi oppia toisen 

asteen yhtälöitä merkityksellisellä tavalla. (Lutkehaus & Greenfield, 2003, s. 415-416.)  

 

2.2. Opetus ja opetussuunnitelma 

 

Hirsjärvi (1983, s. 131) määrittelee opetuksen näin: ”Opetus on kasvatustavoitteiden 

suuntaista intentionaalista vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on saada aikaan oppimista 

”. 
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Opetus voidaan määritellä myös seuraavasti: ” Opetus on kasvatustavoitteista johdettavaa 

tarkoituksellista suunniteltua opettajan ja oppilaiden ja opettajan välistä sosiaalista 

vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka tarkoituksena on luoda oppilaalle edellytykset 

oppimisen avulla tavoitteiden saavuttamiseen ” (Lahdes, 1997, s. 14). 

Näiden kahden määritelmän yhteinen piirre on, että opetus on vuorovaikutusta, jonka 

avulla päästään tavoitteeseen. Näissä vuorovaikutustilanteissa opettajan toimintaa sanotaan 

opettamiseksi ja oppilaan toimintaa oppimiseksi (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 20). Toinen 

yhteinen piirre on termi kasvatustavoitteet. Opetukseen liittyy siis läheisesti kasvatus. 

Opettajan tehtävänä onkin opettamisen rinnalla kasvattaminen. Voidaan puhua jopa 

kouluopetuksen sijaan koulukasvatuksesta, niin tärkeä osa kasvatus on opettajan tehtäviä. 

(Lahdes, 1997, s. 11-12.) 

Opettaminen ei siis ole tiedon jakamista tai siirtämistä, vaan oppimisprosessin ohjaamista. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa, 

eikä tiedon passiivista vastaanottamista, joten opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta 

oppimistilanteiden järjestämiseksi niin, että ne tukevat oppilaan oppimisprosessia. 

(Tynjälä, 2002, s. 61.) 

Opetuksen lähtökohdaksi tulisi ottaa oppijan aikaisemmat tiedot ja käsitykset 

opiskeltavasta asiasta tai ilmiöstä, sillä nämä arkikäsitykset saattavat olla ristiriitaisia 

tieteellisen käsitysten kanssa. Nämä oppilaan ennakkokäsitykset voivat olla oppimisen este 

tai edellytys, mutta opettajan on tärkeää olla tietoinen, millaisia ennakkokäsityksiä 

oppilailla asiasta on. Jos ennakkokäsitykset jätetään huomioimatta opetuksessa, virheelliset 

käsitykset voivat jäädä oppilaan mieleen muuttumattomina opetuksesta huolimatta 

(Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 143). Ennakkokäsitysten selvittäminen ei kuitenkaan ole 

välttämättä helppoa. Usein opettaja pyrkii selvittämään niitä opetuskeskustelun avulla, 

mutta joskus virheelliset käsitykset ilmenevät vain tarkkaavaisen havainnoinnin ansioista, 

jolloin opettaja oikaisee oppilaiden virheellisiä tai puutteellisia käsityksiä opetuksen 

kuluessa (emt. s. 148).  

Suomalaisessa koulujärjestelmässä opetussuunnitelmalla on merkittävä asema opetuksen 

tavoitteiden, sisällön ja toteutuksen ohjaajana. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet on opetushallituksen laatima virallinen asiakirja, jota jokaisen koulun ja opettajan 

tulee noudattaa. Opetuksen järjestäjä eli yleensä kunta laatii oman valtakunnallisiin 

opetussuunnitelman perusteisiin nojaavan paikallisen opetussuunnitelman. Paikallisen 
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opetussuunnitelman pohjalta jokainen koulu laatii koulukohtaisen opetussuunnitelman, 

joka toimii konkreettisena opettajan työvälineenä. (Vitikka, Salminen & Annevirta, 2012, 

s. 11). Näin toimien pyritään antamaan jokaiselle oppilaalle paikkakunnasta tai koulusta 

riippumatta tasa-arvoinen koulutus, jossa voidaan myös huomioida asuinpaikkakohtaisesti 

tärkeitä aiheita. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineittain sen, mitä opettajan tulee 

koulussa opettaa ja myös ohjeet siitä, kuinka opetus tulee toteuttaa. (Opetushallitus, 2004, 

s. 10.) 

Opetussuunnitelmassa on määritelty kullekin oppiaineelle se tiedollinen ja taidollinen 

oppiaines, joka seuraaville sukupolville halutaan välittää.  Toisaalta se sisältää myös 

yleisiä periaatteita opetuksen toteuttamistavoista ja arvopohjan, jolle kasvatus ja opetus 

koulussa pohjautuvat. (Vitikka ja muut, 2012, s. 14-15.) 

Opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa ohjataan opettajaa käyttämään kullekin 

oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. Työtapojen tulisi kehittää 

oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tukea oppilaan aktiivista 

osallistumista, sosiaalisia taitoja ja työskentelytaitoja. Opettajan tulee antaa työtapoja 

valitessaan mahdollisuus oppilaiden ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan, 

elämyksiin ja leikkiin. Myös viestintä-ja tietoteknisiä taitoja tulisi opetuksessa kehittää. 

Opettajan tulisi myös huomioida työtapoja valitessaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit 

sekä yksilölliset kehityserot ja taustat. (Opetushallitus, 2004, s. 19.) 

Matematiikan osalta opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa kaikille 

vuosiluokille yhteisinä tavoitteina opetukselle on annettu se, että matematiikan opetuksen 

tulisi tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten 

käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Matematiikan 

opetuksen tulisi kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, sekä ohjata oppilasta 

löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin (emt. s. 158). 

Opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden mukaan matematiikan opetuksen tulee 

edetä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan käsitteille ja 

rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus nähdään tärkeänä apuvälineenä siirryttäessä 

oppilaan kokemusmaailmasta matematiikan abstraktiin järjestelmään. Opettajaa kehotetaan 

myös hyödyntämään arkipäivän tilanteissa eteen tulevat ongelmat, joita on mahdollista 

ratkaista matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla.  (emt. s. 158.) 
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Uudessa 2016 käyttöön otettavassa opetussuunnitelman perusteissa tulevat esille 

suunnilleen samat asiat kuin nykyisessä opetussuunnitelmassa. Käytössä olevasta 

opetussuunnitelmasta poiketen uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan sitä, että 

matematiikan opetuksen tulisi tukea oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaa 

sekä edistää heidän positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Uuden 

opetussuunnitelman mukaan matematiikan opetuksen tulee kehittää viestintä-, 

vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja ja sen tulee olla tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. 

Myös oppilaiden vastuuta omasta oppimisestaan korostetaan uudessa 

opetussuunnitelmassa. (Opetushallitus, 2014, s. 135.) 

Konkretia ja toiminnallisuus nähdään uudessa opetussuunnitelmassa olevan keskeisenä 

osana matematiikan opetuksessa, kun nykyisessä ne nähdään apuvälineinä. Myös 

matematiikan kumulatiivista luonnetta korostetaan uudessa opetussuunnitelmassa. 

Opetuksen tulisi ohjata oppilaat huomaamaan matematiikan hyödyllisyyden omassa 

elämässään, kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. 

(emt. s. 135.) 

Opetus lähtee opetustavan eli opetuksen lähestymistavan valinnasta. Opetuksen 

lähestymistapa tarkoittaa työskentelytapaa, jota tietyn asian opettamiseen käytetään. 

Voidaan puhua työtavasta, metodista tai opetusmenetelmästä. Nämä kaikki tarkoittavat 

lopulta samaa asiaa. Kyse on keinoista, joita käyttämällä pyritään saavuttamaan 

opetukselle asettuja tavoitteita (Rauste- von Wright ja muut s. 204). Opettajan 

perustaitoihin kuuluukin eri opetustapojen tarkoituksen mukainen käyttö, sillä 

oppimiskokemukseen vaikuttaa myös se kuinka on opetettu eikä vain se, mitä on opetettu 

(Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 118).  

Opetustavat voidaan jakaa karkeasti opettajakeskeisiin, oppilaskeskeisiin ja 

yhteistoiminnallisiin työtapoihin. Perinteisesti kouluopetus on ollut pitkälti hyvin 

opettajakeskeistä, nykyään pyritään opettajajohtoisista työtavoista kohti 

oppilaskeskeisempiä muotoja. Silti kaikenlaiset työtavat ovat tarpeellisia eikä ratkaisevinta 

olekaan työtapa, vaan oppimisen laatu. (Lahdes, 1997, s. 152.) 

2.2.1. Perinteinen opettajajohtoinen opetustapa 

Opettajajohtoinen opetustapa on yleinen opetusmuoto vielä nykyajan kouluopetuksessakin. 

Jopa seitsemänkymmentä prosenttia luokkaopetukseen käytetystä ajasta opettaja puhuu ja 

oppilaat kuuntelevat passiivisina (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 8). Opettajajohtoisia tai 
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opettajakeskeisiä työmuotoja ovat esimerkiksi opettajan esitys, opettajan kysely ja yhteinen 

harjoitus, esimerkiksi työkirjojen täyttö. (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 120.) 

Opettajan esitys tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että opettaja puhuu ja oppilaat kuuntelevat. 

Opettajan kyselyssä, opettaja esittää suullisia tai kirjallisia kysymyksiä opetuksensa tueksi. 

Ongelmaksi muodostuu usein se, että kysymyksiin vastaavat aktiivisimmat oppilaat jolloin 

saattaa käydä niin, että opetus etenee näiden oppilaiden oppimisen mukaan. Yhteinen 

harjoitus on käytännössä työkirjan täyttämistä, ja sinänsä tarpeellinen työmuoto. Jatkuvasti 

käytettynä se saattaa kuitenkin heikentää opiskelumotivaatioita ja oma-aloitteisuutta. (emt. 

s. 122–123.) 

Lahdes (1997, s. 154) käyttää termiä esittävä opetus puhuessaan opettajajohtoisesta 

opetuksesta, ja jakaa esittävän opetuksen suulliseen esitykseen ja näyttävään opetukseen. 

Suullinen esitys on luennon kaltainen opettajan yksinpuhelu. Lahdeksen mukaan suullinen 

esitys on kuitenkin monipuolinen viestintäkeino, joka sopii käytettäväksi niin aiheen 

motivointiin kuin opetuksen syventämiseen ja tulosten esittämiseen. Hän kuitenkin 

huomauttaa, että eläytyväkin suullinen esitys johtaa liikaa käytettynä oppilaiden 

kyllästymiseen. Näyttävä opetus taas tarkoittaa samaa kuin demonstraatio. Siinä opettaja 

täydentää ja tehostaa suullista esitystä havaintomateriaaleilla tai – välineillä. (Lahdes, 

1997, s. 155-156). Näissä molemmissa opetustavoissa oppilaalla on hyvin passiivinen rooli 

joko kuuntelijana tai sivusta seuraajana. Lahdes muistuttaa, että kannattaa pyrkiä 

käyttämään oppilaan osuutta lisääviä opetustapoja, vaikka kaikki opetustavat ovatkin 

tarpeellisia. Pääasia ei kuitenkaan saisi olla itse työtapa vaan tärkeintä on työtavalla 

saavutettava oppimisen laatu (emt. s. 152–153). 

Opettajakeskeisessä eli opettajajohtoisessa opetustavassa opettaja toimii tiedonjakajana 

oppilaiden ollessa passiivisina tiedon vastaanottajina. Tämä opetustapa heijastelee 

behavioristista käsitystä oppimisesta, jossa oppilaat ovat kuin tyhjiä laseja, joihin opettaja 

kaataa tietoa, jonka katsoo tarpeelliseksi. Työtapana käytetään pääsääntöisesti luennoivaa 

opetustyyliä. Opettaja puhuu, oppilaat kuuntelevat ja näin tieto siirtyy opettajalta 

oppilaalle. Oppiminen perustuu tällöin pitkälle muistamiseen, eikä oppilas itse aktiivisesti 

rakenna omaa tietämystään. (Knowlton, 2000, s. 6-8). Tämä johtaa helposti pintapuoliseen 

oppimiseen, koska oma ymmärrys jää vähäiseksi. Asiat ehkä osataan vielä kokeessa, mutta 

myöhemmin ne unohtuvat. 



19 

 

 

2.2.2. Määritelmälähtöinen opetus 

Hyvin usein vielä nykyäänkin matematiikan oppikirjat toistavat pitkää perinnettä uuden 

asian opetustavasta, jossa aluksi esitetään asia yleisellä tasolla käyttäen matemaattisia 

termejä. Uutta asiaa harjoitellaan opettajan opetuksen jälkeen aluksi mekaanisesti toistaen 

opittua mallia. Vasta sen jälkeen, kun mekaaninen toistaminen on tuttua, uutta asiaa 

sovelletaan käytännöstä poimittuihin tilanteisiin. Tällaista opetustapaa kutsutaan 

määritelmälähtöiseksi opetustavaksi. 

Näitä esimerkkejä löytyy lukemattomia matematiikan oppikirjoista, mutta olkoon tässä 

esimerkkinä seuraava opetusruutu, joka löytyy Matikka 3 kevään oppikirjasta s. 42 (Rinne, 

Salonen, Sintonen & Uus-Leponiemi, 2011). Kirjassa on aluksi esitetty määritelmät 

peruslaskutoimituksille, jonka jälkeen asiaa harjoitellaan mekaanisilla tehtävillä ja sen 

jälkeen niitä sovelletaan sanallisiin tehtäviin. Yhtä hyvin samaa asiaa voitaisiin lähestyä 

päinvastaisessa järjestyksessä. 

 

 

 Kuva 1. Määritelmälähtöisen opetustavan esimerkki 

Freudenthalin (1983) mukaan tällainen tapa, jossa opetellaan ensin teoria ja sitten sitä 

sovelletaan, on abstraktioiden opettamista pyrkimällä konkretisoimaan ne. Vaikeuksia 

tulee kuitenkin siinä, miten löydetään sopivia tapoja konkretisoida matemaattisia käsitteitä. 

Freudenthal on sitä mieltä, että tallaisella opetustavalla ei saada hyviä oppimistuloksia 

aikaan (Freudenthal, 1983, s. 31-33). 
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Kerannon (1990) mukaan käytettäessä tällaista opetustapaa jatkuvasti oppilaille saattaa 

jäädä hyvin yksipuolinen kuva matematiikan ja arkielämän välisestä yhteyksistä. Oppilaat 

eivät myöskään pääse itse keksimään kehittelemään matemaattisia yhteyksiä. Tällainen 

matematiikan opettaminen johtaa Kerannon mukaan myös helposti ulkoa oppimiseen ja se 

vaarantaa matematiikan oppimisen mielekkyyden. (Keranto, 1990, s. 3.) 

Keranto (1990) kuvaa määritelmälähtöistä opetustapaa, jota hän kutsuu formalistiseksi 

lähestymistavaksi, tavaksi, jossa opetellaan ensiksi toimimaan tietyn matemaattisen 

järjestelmän sisällä. Sen jälkeen opettaja näyttää esimerkkitehtävän avulla, kuinka opitun 

avulla voidaan ratkaista järjestelmän sovellusalaan kuuluvia useimmiten sanallisia 

asiatehtäviä. Lopulta oletetaan, että oppilaat kykenevät itse soveltamaan oppimaansa asiaa 

kontekstiltaan ja vaativuustasoltaan vaihteleviin asiatehtäviin käyttäen opetettua 

symbolista välineistöä. (Keranto, 1990, s. 28-29.) 

Suurin ongelma määritelmälähtöisen opetustavan käytössä on se, että opetettavat asia 

tulevat esille suhteellisen valmiina ja arkielämästä irrallisina järjestelminä, jolloin 

oppilaalle muodostuu vääristynyt kuva siitä, miten matematiikka on kehittynyt. Toisaalta 

matematiikan opettajat ovat tottuneita käyttämään matematiikan välineistöä sekä 

järjestelmien sisällä että asiatehtävien yhteydessä. Heillä on vähemmän kokemusta 

arkielämän tilanteiden matemaattisesta mallintamisesta. Tästä johtuen määritelmälähtöinen 

opetustapa on jollain tapaa luontainen opettajille. (Keranto, 1990, s. 29-30.) 

Määritelmälähtöisen opetustavan käyttö ei huomioi oppilaan ajattelua ja se vaatii oppilaalta 

abstraktion ymmärtämistä (vrt. Freudland 1983). Matemaattiset käsitteet jäävät siten 

arkielämästä irrallisiksi eikä oppilas pysty sijoittamaan niitä arkielämän kontekstiin. Tästä 

johtuen Keranto suosittaa käyttämään aina, kun mahdollista opetustapaa, joka lähtee 

oppilaalle tutuista reaalimaailman kokemuksista ja hyödynnettäisiin oppilaiden ajattelu-ja 

toimintamalleja. Tavoitteena olisi näin välittää monipuolisempi kuva matematiikasta 

(Keranto, 1990, s. 35). 

On tosin myös sellaisia matemaattisia käsitteitä, joita ei voi opettaa arkielämän 

esimerkkien avulla, kuten vaikkapa negatiivisten lukujen kertolasku. Tällöin 

määritelmälähtöinen tapa on ainut soveltuva opetustapa. Kuitenkin käyttämällä arkielämän 

esimerkkejä opetuksen lähtökohtana, sidotaan matemaattiset käsitteet reaalimaailman 

olosuhteisiin, jolloin oppilaiden ei tarvitse kysyä, mihin tätä tarvitaan (Williams, 2007, s. 

572-575). 
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2.2.3. Realistinen opetustapa 

Realistisessa matematiikan opetuksessa pyritään opettamaan asia arkielämän 

konkreettisten esimerkkien avulla. Tässä opetustavassa opetuksen lähtökohta on jokin 

tilanne, joka on oppilaiden kokemusmaailmasta tuttu (Gravemeijer & Doorman, 1999, s. 

111).  

Realistisessa matematiikan opetuksessa tavoite on, että oppilaat itse löytävät matemaattiset 

totuudet omaan kokemukseensa tukien. Realistisessa matematiikan opetuksessa puhutaan 

myös opastetusta löytämisestä, jolloin oppilaita autetaan ylittämään arkipäivän 

matematiikan ja muodollisen, formaalin matematiikan välinen kuilu (Gravemeijer & 

Doorman, 1999, s. 112). Siinähän piilee koko matematiikan opetuksen ydin, kuinka 

opastaa oppilaita sisälle formaaliin matematiikkaan.  

Realistisen matematiikan opetuksen juuret ovat 1970-luvun alkupuolella, jolloin Hans 

Freudenthal kollegoineen laati sen perusteet Hollannissa. Freudenthal oli sitä mieltä, että 

matematiikkaa opetetaan pyrkien valmentamaan oppilaistakin hyviä matemaatikkoja: ”Me 

olemme matemaatikkoja, me tiedämme, mitä hyvä matematiikka on” (Freudenthal, 1973, 

s. 69).  Freudenthal vastusti matematiikan opetuksen tapaa, jossa opetuksen lähtökohdaksi 

otetaan matemaatikkojen työn sen hetkinen lopputulos. Hänen mukaansa opetuksen tuli 

pohjautua matemaattiseen toimintaan eikä valmiiksi rakennettuun matemaattiseen 

systeemiin (Gravemeijer & Doorman, 1999, s. 116). Streefland (1991) painottaa 

realistisessa matematiikan opetuksessa opetuksen pohjautumista tapaan, jossa oppiminen 

seuraa matematiikan historiallista kehitystä, oppilas ikään kuin itse kehittelee omaa 

matematiikan oppimistaan samaan tapaan kuin matematiikka on kehittynyt aikojen 

kuluessa. Näin oppilas lähtee liikkeelle arkipäivän tilanteista löytyvistä matemaattisista 

tilanteista oppien jäsentämään, järjestämään, symbolisoimaan, visualisoimaan, 

mallintamaan ja niin edelleen (Streefland, 1991, s. 19).  

Realistinen matematiikan opetus pohjautuu Freudenthalin ideaan siitä, että matematiikan 

opetuksen tulee pohjautua todellisuuteen, pysyä lapsen lähellä ja sen pitäisi olla 

yhteiskunnallisesti merkityksellinen sekä käyttää realistisia yhteyksiä. Realistisen 

matematiikan opetuksen mukaan oppilaiden tulisi oppia matematiikkaa kehittämällä ja 

soveltamalla matemaattisia käsitteitä ja välineitä tutuissa jokapäiväisissä elämän 

tilanteissa.  (van den Heuvel-Panhuizen, 2003, s. 9.)  
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Realistisen matematiikan opetuksen lähtökohtana voidaan käyttää myös tilanteita, jotka 

oppilaat voivat kuvitella. Matematiikkaa voidaan täten opettaa paitsi arkipäivän tilanteiden 

avulla myös kuviteltavissa olevien tilanteiden avulla. Siten apuna voidaan käyttää myös 

esimerkiksi satuja ja tarinoita yhtä hyvin kuin todellisia arkielämän tilanteita (van den 

Heuvel-Panhuizen, 2003, s. 10). Toisaalta tilanne voi olla paitsi arkielämän tilanne myös 

puhtaasti matemaattinen konteksti, kun se vain on oppilaille entuudestaan tuttu 

(Gravemeijer & Doorman, 1999, s. 111).  

Realistiseen matematiikan opetukseen liittyy käsite matematisointi, jonka Freudenthal otti 

käyttöön. Hänen mukaansa matematisointi tarkoittaa sitä, että matematiikka ei ole 

pelkästään kokoelma matemaattista tietoa, vaan aktiivista ongelmanratkaisua ja ongelmien 

etsimistä tai yleisemmin aktiivista matemaattisen aineksen ja arkielämän aineksen 

järjestämistä. (van den Heuvel-Panhuizen, 2003, s. 11). Freudenthal vastusti matematiikan 

irrottamista arkielämästä ja pelkkien matemaattisten totuuksien opettamista. Hänen 

mielestään matematiikan opetus tulisi sitoa kiinteästi arkielämän tilanteisiin ja auttaa 

oppilaita ymmärtämään matemaattisia käsitteitä matematisoimalla itse. (Freudenthal, 1973, 

s. 69) Matematiikan opetus on parhaimmillaan tekemällä oppimista (van den Heuvel-

Panhuizen, 2003, s. 11). 

Realistisessa matematiikan opetuksen yhteydessä määritelty matematisointi voidaan alun 

perin Treffersin (1987) idean mukaan jakaa kahteen osaan: horisontaaliseen ja 

vertikaaliseen matematisointiin. Treffers jakaa matematisoinnin näin pitääkseen erillään 

toisaalta ongelmien muuntamisen matemaattisiksi ongelmiksi ja toisaalta matemaattisen 

systeemin sisällä toimimisen (Treffers, 1987, s. 247). Myöhemmin myös Freudenthal 

omaksui tämän jaon. Horisontaalinen matematisointi tarkoittaa sitä, että tarjotaan 

matemaattisia työkaluja, joita käytetään arkielämän ongelmien ratkaisuun. Vertikaalinen 

matematisointi taas tarkoittaa sitä, että toimitaan matemaattisen järjestelmän sisällä 

muokaten ja soveltaen matemaattista tietoa uusiin matemaattisiin konteksteihin (van den 

Heuvel-Panhuizen, 2003, s. 12). Vertikaalisen matematisoinnin avulla saavutetaan 

korkeamman tason matematiikkaa (Gravemeijer & Doorman, 1999, s. 117). On 

huomattava kuitenkin, että vertikaaliset ja horisontaaliset komponentit voivat olla vahvasti 

toisiinsa liittyviä (Treffers, 1987, s. 247).  Progressiivinen prosessi, jossa opiskelija 

konstruoi uutta matemaattista tietoa, sisältää sekä vertikaalista että horisontaalista 

matematisointia (Gravemeijer & Doorman, 1999, s. 117). 
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Realistisessa matematiikan opetuksessa käytetään oppimisen tasoja, jotka vastaavat 

pitkälle Brunerin oppimisen tasoja (ks. ed.). Arkipäivän matemaattisista tilanteista 

siirrytään mallintamisen tasolle ja lopuksi oivalletaan taustalla olevat yleiset matemaattiset 

periaatteet. Näin saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Freudenthal havaitsi, että 

matalammalla tasolla tapahtuva matematisointi voi reflektion tuloksena johtaa 

korkeammalla tasolla tapahtuvaan formalisointiin. (van den Heuvel-Panhuizen, 2003, s. 

12-13.) 

Realistisessa matematiikassa käytettävät tilanteet ja niiden avulla oppiminen erityisesti ns. 

opastettu matemaattinen löytäminen ovat lähellä Vygotskin (1978) kehittelemää 

lähikehityksen vyöhyke- teoriaa, jossa lapsi pystyy aikuisen tai muun kykenevämmän 

opastajan avulla ratkaisemaan sellaisiakin ongelmia, joista hän ei itsenäisesti kykenisi 

suoriutumaan (Vygotsky, 1978, s. 86). Kuitenkin van den Heuvel-Panhuizen (2003) 

huomauttaa, että matematisoinnissa käytettävät mallit pitäisi olla ensinnäkin oppilaille 

tuttuja tai kuviteltavissa olevia tilanteita, mutta myös riittävän monimutkaisia, jotta niitä 

voitaisiin soveltaa korkeammalla tai yleisemmällä tasolla. Toisaalta mallien tulee olla 

sellaisia, että oppilas kykenee itsenäisesti palaamaan takaisin alkuperäiselle tasolle. Eli 

mallien pitää toimia kaksisuuntaisesti. Mallien tulee myös olla sovellettavissa uusiin 

tilanteisiin. (van den Heuvel-Panhuizen, 2003, s. 13-14.) 

Realistisessa matematiikan opetuksessa matematiikkaa ei opeteta irrallisena oppiaineena, 

vaan pyritään sitomaan se kiinteästi arkielämään ja muihin opetettaviin oppiaineisiin. 

Lapselle on tärkeää saada tilaisuuksia konstruoida itse matemaattisia merkityksiä 

todellisten tilanteiden pohjalta ja samalla kehittää omaa matemaattista ymmärrystään ja 

matemaattisia käsitteitä. (Bottle, 2005, s. 10.) 

2.2.4. Ongelmalähtöinen opetustapa 

Ongelmalähtöisellä oppimisella tarkoitetaan oppimisympäristöä, jossa opitaan ongelmien 

avulla. Tässä opetuksen lähestymistavassa oppiminen aloitetaan ongelman ratkaisemisella, 

ja ongelma esitetään tavalla, joka vaatii oppilaalta uuden tiedon saavuttamista ennen kuin 

hän voi ratkaista ongelman. Ongelmanratkaisussa ei tärkeintä ole oikean ratkaisun 

löytäminen, vaan oleellisempaa on se, että oppilas etsii tarvitsemaansa tietoa, tunnistaa 

mahdollisia ratkaisuja, arvioi vaihtoehtoja ja esittää johtopäätöksiä (Roh, 2003, s. 1-2). 

Ongelmalähtöinen opetustapa ei ole itsestään selvä asia ja se sekoitetaan helposti 

ongelmanratkaisun opettamiseen josta G. Polya (1973, s. 4-5) on sitä mieltä, että 
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ongelmanratkaisun oppiminen on harjoiteltava taito siinä missä muutkin taidot, vaikkapa 

uiminen. Kun vain tarpeeksi harjoittelee ja katsoo, miten taitavammat ongelmanratkaisijat 

toimivat, oppii itsekin hyväksi ongelmanratkaisijaksi. Siksi on paikallaan tarkastella asiaa 

hieman laajemmasta näkökulmasta. 

Schroeder & Lester (1989) erottelevat ongelmanratkaisun opettamisen kolmeen osaan: 

opettaa ongelmanratkaisua, opettaa ongelmanratkaisua varten ja opettaa ongelmanratkaisun 

kautta. Tässä ensimmäinen, opettaa ongelmanratkaisua, on ehkä juuri se, mitä yleensä 

ymmärretään ongelmanratkaisun opettamisella. Tämä on myös se, jota Polya tarkoittaa 

ongelmanratkaisun oppimisella. Polya esittää ongelmanratkaisuun neljä vaihetta, jotka 

läpikäymällä oppilas saavuttaa ratkaisun ongelmaan. Ensiksi täytyy tutustua ongelmaan, 

jotta ymmärtää sen kunnolla, sen jälkeen tehdään suunnitelma, jolla ratkaisuun pyritään, 

jonka jälkeen suunnitelma toteutetaan. Lopuksi palataan alkutilanteeseen ja tarkistetaan 

toimiiko saatu ratkaisu. (Polya, 1973, s. 5). Ongelmien ratkaisemiseksi voidaan opettaa 

myös strategioita, jotka sisältävät myös kaavojen etsimistä, yksinkertaisten ongelmien 

ratkaisemista ennen varsinaisen ongelman ratkaisemista ja taaksepäin työskentelyä 

(Schroeder & Lester, 1989, s. 32) On tärkeä taito oppia ratkaisemaan ongelmia ja sitä on 

syytä opettaa koulussa.  

Toinen ongelmanratkaisuun liittyvä opettamisen lähestymistapa on opettaa 

ongelmanratkaisua varten. Tässä tavassa opittua matematiikkaa sovelletaan erilaisiin 

ongelmiin. Tätä tapaa suositaan yleisesti matematiikan oppikirjoissa, matematiikkaa 

opetetaan, jotta sitä voitaisiin soveltaa ongelmatilanteisiin. (emt. s. 32). Sinällään hyvän 

ajatuksen soveltaa uutta opittua käytännön tilanteisiin, takana piilee vaara, että oppilaat 

tottuvat ongelmatilanteisiin, joista voi helposti nähdä, kuinka se ratkaistaan soveltamalla 

juuri opittua algoritmia tarkasti tilanteeseen sopivaan ongelmaan. Tällöin oppilaille ei 

synny kokemusta aidoista ongelmatilanteista, joissa ei voi selkeästi päätellä algoritmia tai 

ratkaisumenetelmää. (emt. s. 34.) 

Kolmas on se, josta on kyse kun puhutaan ongelmalähtöisestä matematiikan opettamisesta, 

opetetaan matematiikkaa ongelmien kautta. Ongelmatilanteet ovat siis väline oppimiseen. 

Matematiikan oppiminen voidaan tässä opetustavassa nähdä siirtymisenä konkreettisesta 

abstraktiin eikä päinvastoin, kuten tapahtuu opetettaessa ongelmanratkaisua varten 

opetustavassa. Ongelmalähtöinen opetustapa auttaa oppilaita ymmärtämään syvemmin 
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matemaattisia käsitteitä, prosesseja ja tekniikoita (emt. s. 37). Tällöin vältetään ulkoa 

opettelu esimerkiksi siitä, kuinka lasketaan suorakulmion pinta-ala. 

Koska ongelmalähtöisessä opetuksessa on tavoitteena kehittää oppilaan matematiikan 

ymmärtämistä, se olisi suositeltavin lähestymistapa oppimiseen. Ongelmaperusteinen 

opettaminen on pikemminkin pedagoginen asenne kuin erillinen opetettava aihe. 

Ongelmalähtöinen oppiminen perustuu käsitykseen, että oppilas, joka kohtaa uuden 

ongelman, käyttää olemassa olevaa tietoa ratkaistakseen ongelman, ja tämän 

ongelmanratkaisuprosessin aikana he konstruoivat uutta tietoa ja uutta ymmärrystä 

(D'Ambrosio, 2003, s. 46).  

Lambdin (2003) väittää, että koska matematiikan oppimisessa on päätavoite 

ymmärtäminen ja ongelmanratkaiseminen ja nämä kaksi liittyvät erottamattomasti 

toisiinsa, siksi paras tapa opettaa matematiikkaa on harjoittaa ongelmanratkaisua 

(Lambdin, 2003, s. 6). 

Ongelmalähtöisessä opetuksessa opetus siis alkaa ongelmalla, joka oppilaille esitetään. 

oppilaat pyrkivät ratkaisemaan ongelman yleensä pienissä ryhmissä. Sen jälkeen 

keskustellaan eri ratkaisuista ja siitä, miten ratkaisuihin on päästy. Vertaillaan ratkaisuja ja 

pohditaan niitä yhdessä. Lopuksi opettaja varmistaa, että jokaisella on oikea käsitys 

opiskeltavasta asiasta. Matemaattiset käsitteet määritellään vasta oppimisen loppuvaiheessa 

oikein. Eli ongelmalähtöisessä opetustavassa opettaja tekee lopuksi yhteenvedon opitusta 

asiasta.   

Ongelmalähtöinen oppiminen muistuttaa ihmisen luontaista oppimisprosessia. Koska 

tällaisessa oppimistavassa tieto syntyy ongelmaratkaisuprosessin aikana, oppilaille 

muodostuu asiasta pysyvä pohja, jolle he voivat rakentaa lisää tietoa myöhemmin 

(Haapasalo, 2004, s. 89). Kun oppiminen on tällä tavoin syvällisempää, sen soveltaminen 

uusissa tilanteissa on helpompaa. 

Ongelmalähtöinen opetustapa vaatii opettajalta paljon etukäteisvalmistelua, sillä 

oppimateriaalit eivät ole ongelmalähtöisiä. Haapasalo (1998) muistuttaa lisäksi, että 

oppimateriaalien ongelmat eivät välttämättä sellaisenaan ole hyviä ongelmalähtöiseen 

opetukseen, vaan opettajan vankka oppilaantuntemus ja hyvä ongelmien muotoilutaito 

auttavat opettajaa muodostamaan sopivia ongelmatilanteita, jotka saattavat oppilaat loogis-
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kognitiivisiin ristiriitatilanteisiin, ja helpottavat oppilaiden ohjausta näissä tilanteissa 

(Haapasalo, 1998, s. 86).  

2.2.5. Toiminnallinen opetustapa 

Toiminnalliset menetelmät ovat yleistymässä kouluopetuksessa ja käytössä oleva 

opetussuunnitelmakin siihen kehottaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 

kehotetaan lisäämään opetuksen konkreettisuutta, tekemällä oppimista ja monipuolisia 

opetusmenetelmiä (Opetushallitus, 2004, s. 19). Toiminnallinen oppiminen pohjautuu 

tekemällä oppimiseen, jota on vanhastaan käytetty työelämässä ja ammatillisessa 

koulutuksessa. Se onkin kai vanhin oppimismenetelmä ja sen mukaisesti pieni lapsi 

luonnostaan oppii uusia asioita.  Toiminnallisessa työtavassa pääpaino ei ole sanallisissa 

keinoissa, vaan kokemuksellisuus ja osallistuva työskentely ovat keskeisessä osassa. 

Tällöin oppimisessa tulee huomioiduksi myös sellaiset asiat, jotka sanallisessa opetuksessa 

jäisivät havaitsematta (Sura, 1999, s. 227-228). Toiminnallisessa menetelmässä kyse on 

toiminnasta oppimisen edistäjänä. Toiminta voi siis olla muutakin kuin liikettä sisältävää, 

vaikka opetus perustuukin pitkälti oppijan omaan toimintaan ja tekemiseen. 

Toiminnallisissa opetusmenetelmissä sanallisen puolen osuus vaihtelee, mutta sanoja 

tarvitaan esimerkiksi yhteistoimintaan, työskentelyn purkamiseen ja tulosten analysointiin. 

Toiminnallisissa työtavoissa hyödynnetään ryhmässä olevien henkilöiden erilaisia 

vahvuuksia. (Opinpaja, 2011, s. 1)  

Toiminnallisia menetelmiä ovat esimerkiksi yhteistoiminnalliset työskentelytavat, draamaa 

sisältävät työtavat, musiikkiin, liikkeeseen ja kuvataiteeseen liittyvät työtavat. Myöskin 

leikit ja pelit, jotka on sovellettu tai kehitetty oppimistarkoitukseen voidaan lukea 

toiminnallisiin menetelmiin. Toiminnallisessa opetuksessa opettaja on työskentelyn ohjaaja 

ja auttaa tarvittaessa ryhmiä työskentelyn kuluessa ja tulosten purkamisessa. (Opinpaja, 

2011, s. 1)  

Toiminnallisten opetusmenetelmien pääpaino on yhteistoiminnassa. Oppilaat toimivat 

pienissä ryhmissä ja ratkaisevat annetut tehtävät niin, että jokaisen työpanosta tarvitaan.  

Esimerkiksi se, että oppilaat näennäisesti työskentelevät ryhmässä, mutta tosiasiallisesti 

tekevät kukin omia tehtäviään, tai että yksi ryhmän jäsen tekee ja muut vain seuraavat, ei 

ole yhteistoiminnallista tekemistä. Jokainen ryhmän jäsen on vastuussa jokaisen toisen 

jäsenen oppimisesta. Tehtävä on suoritettu vasta, kun jokainen on onnistunut siinä. 

(Sahlberg & Leppilampi, 1994, s. 70-71.) 
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Toiminnallisissa työtavoissa on aina selvä oppimistavoite, johon sen avulla pyritään. 

Toiminnallisuuden tarkoitus ei ole piristää tai tuoda vaihtelua oppimiseen, vaan sen avulla 

oikeasti opitaan uutta. Siinä samalla opitaan vuorovaikutustaitoja ja muita sosiaalisia 

taitoja. Toiminnalliset menetelmät edellyttävät oppijan omaa aktiivisuutta ja 

vuorovaikutusta toisten kanssa. Oppiminen vahvistuu ja tehostuu, kun opittavaa asiaa pitää 

työstää eri tavoin ja siitä keskustellaan ryhmän jäsenten kanssa. (Opinpaja, 2011, s. 1-2) 

Toiminnallisessa oppimisessa on selkeät edut oppimiseen, sillä siinä hyödynnetään useita 

eri aistikanavia, jolloin eri oppimistyyleillä oppivat oppijat voivat hyödyntää omaa 

vahvuuttaan oppimisessa. Toiminnan kautta opittu asia jää myöskin paremmin muistiin. 

(Opinpaja, 2011, s. 2) 

Toiminnallisten työtapojen yleistymisen esteenä voi olla opettajan pelko siitä, että luokassa 

tulee liikaa meteliä tai että oppilaat tulevat rauhattomiksi. Opettajat ovat tottuneet siihen, 

että oppilaat työskentelevät hiljaisuuden vallitessa. Opettajalla saattaa olla myös pelko, 

ettei kaikkea asiaa ehditä käsitellä. Valmista opetusmateriaalia on huonosti saatavilla 

toiminnallisiin työtapoihin, joten opettajalta vaaditaan runsasta omaa panosta. Myöskään 

koulutus ei useinkaan ole antanut eväitä toiminnallisiin opetusmenetelmiin, jolloin 

opettajalta vaaditaan uskallusta kokeilla aivan uutta tapaa opetuksessaan. Oppilaillakin voi 

olla tunne, että toiminnallinen oppiminen ei ole oikeaa opiskelua, kun he ovat tottuneet 

kirjatyöskentelyyn ja opettajan kuuntelemiseen. Koko koulun toimintakulttuuri saattaa 

vaatia muutosta, jotta toiminnallisuus voisi olla luonteva osaksi oppilaiden oppimisarkea. 

(Öystilä, s. 13.)  
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3. Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää matematiikkaa opettavilta aineenopettajilta ja 

luokanopettajilta, millainen heidän mielestään on hyvä matematiikan tunti. Hyvään 

matematiikan tuntiin liittyvät seuraavat osa-alueet tunnin suunnittelu, käytettävä materiaali 

ja arviointi sekä opettajan pohdinta tunnin onnistumisesta.  

Tutkimuksessani pyrin myös selvittämään, millaisia lähestymistapoja opettajat suosivat 

matematiikan opetuksessaan, ja miten he suhtautuvat toiminnallisuuteen matematiikan 

opetuksessaan. Toisaalta haluan selvitellä, miten oppilaat opettajien käsityksen mukaan 

oppivat parhaiten ja millaisilla tunneilla he viihtyvät parhaiten opettajien havaintojen 

mukaan. Näiden perusteella sain tutkimuskysymyksiksi seuraavat: 

1. Millainen käsitys matematiikkaa opettavilla opettajilla on hyvästä matematiikan 

oppitunnista? 

2. Millaisia opetuksen lähestymistapoja opettajat käyttävät matematiikan 

tunneillaan ja miten he kokevat toiminnallisuuden matematiikan 

opetuksessaan? 

3. Millaisilla matematiikan tunneilla opettajan käsityksen mukaan oppilaat oppivat 

parhaiten ja toisaalta viihtyvät parhaiten? 
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4. Tutkimuksen toteuttaminen 
 

4.1. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen lähestymistapa on 

lähinnä fenomenografinen, vaikka ihan puhtaasti sitä se ei ole. Kun tutkitaan ihmisten 

käsityksiä asioista, puhutaan fenomenografisesta tutkimuksesta.  

Fenomenografinen tutkimus on saanut alkunsa Göteborgin yliopistossa 1970-luvulla, 

jolloin Ferecne Marton alkoi tutkia opiskelijoiden erilaisia käsityksiä oppimisesta. Marton 

yhdessä muiden tutkijoidensa kanssa pyrki selvittämään niitä eroja ja yhtäläisyyksiä, joita 

opiskelijoilla oli oppimisesta.  Fenomenografia nimenä tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”. 

Fenomenografia siis tutkii sitä, miten ihmiset rakentavat erilaisia käsityksiä samoista 

asioista tietoisuudessaan. Käsityksiin vaikuttavat henkilön aikaisemmat kokemukset 

enemmän kuin henkilön ikä. (Ahonen, 1994, s. 114-115) Fenomenografiassa ajatellaan, 

että ihmiset muodostavat oman yksilöllisen käsityksensä asioista, ja nämä käsitykset voivat 

olla hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia, ja lisäksi ne saattavat muuttua ajan kuluessa. 

(Metsämuuronen, 2003, s. 174-175.)  

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata tutkittavien käsityksiä tutkittavasta 

ilmiöstä. Fenomenografinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään tutkittavien 

kokemuksia. Tutkitaan siis yksilöiden kokemuksia ja käsityksiä ja todellisuutta sellaisena 

kuin tutkittavien joukko sen ymmärtää ja käsittää. Jokaisen tutkittavan käsitykset ovat yhtä 

tärkeitä ja tavoitteena onkin kuvata eroja ihmisten käsityksissä (Niikko, 2003, s. 46). 

Tutkimukseni tarkoitus on kartoittaa matematiikka opettavien opettajien käsityksiä hyvästä 

matematiikan tunnista, joten siinä mielessä luonteva valinta metodiksi on fenomenografia.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkittavien joukko on kuitenkin yleensä pieni ja 

aineisto kerätään yksilöhaastatteluilla. Yleisin aineiston hankintamenetelmä on yksilöllinen 

avoin haastattelu. Haastattelussa käytetään ennalta asetettuja avoimia kysymyksiä, joiden 

avulla tutkijan tavoitteena on saada haastateltava reflektoimaan omia käsityksiään ja 

kokemuksiaan tutkimuksen kohteesta niin aidosti kuin mahdollista. avoimien kysymysten 

tarkoituksena on, että haastateltava voi itse valita ulottuvuudet, joihin hän haluaa kiinnittää 
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huomiota. Tarvittaessa haastattelija voi esittää tarkentavia kysymyksiä, kuten mitä tarkoitit. 

Näiden avulla haastattelija pystyy hahmottamaan paremmin sen käsityksen, joka 

haastateltavalla asiasta on (Niikko, 2003, s. 31).  

Minulla aineiston hankintatapana oli kyselylomake, jossa oli avoimia kysymyksiä, jotka 

olen analysoinut käyttäen fenomenografista otetta. Ihan puhdasta fenomenografista 

tutkimusta tästä aineistosta ei voi tehdä, mutta ajattelen, että olen käyttänyt 

fenomenografisia ”linssejä” avointen kysymysten analysoinnissa. Tällä tavalla vastauksista 

saan koottua opettajien käsityksiä tutkimuskysymysten aiheisiin. 

Fenomenografinen tutkimus etenee Ahosen (1994, s.115) mukaan seuraavien vaiheiden 

mukaan:  

1. Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta näyttää esiintyvätn 

hämmentävän erilaisia käsityksiä. 

2. Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää siihen liittyvät 

näkökohdat. 

3. Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiään asiasta. 

4. Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkitysten perusteella. Erilaiset merkitykset 

hän pyrkii vielä luokittelemaan ylemmän tason merkitysluokiksi. 

Fenomenografinen tutkimus etenee spiraalimaisesti. Tutkija perehtyy aiheeseen 

teoreettisella tasolla, jonka jälkeen hän hankkii aineiston ja tulkitsee sitä. Tutkija 

muodostaa uutta teoriaa ja luokittelee ja tulkitsee aineistoa. Tutkija keskustelee aineistonsa 

kanssa koko tutkimusprosessin ajan ja muodostaa lopullisen teorian aineiston käsittelyn 

aikana. Tutkimusaineiston tulkinta ei siten tule kerralla valmiiksi vaan sitä kasataan 

vaiheittain. Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimuksen eri vaiheet ovat päällekkäisiä 

eivätkä peräkkäisiä. (Ahonen, 1994, s. 124-125.) 

Niikon (2003, s. 33–38) mukaan fenomenografinen tutkimus etenee neljän analyysivaiheen 

kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija tutustuu aineistoon ja perehtyy siihen huolellisesti 

hahmottaakseen tutkittavien kokonaiskäsityksen. Tutkija etsii aineistosta merkityksellisiä 

ilmauksia välittämättä siitä, keneltä tutkittavalta ilmaus on peräisin. Toisessa vaiheessa 

tutkija ryhmittelee merkityksellisiä ilmiöitä vertaillen niitä, etsien samankaltaisuuksia ja 

erilaisuuksia yhtä hyvin kuin harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Kolmannessa vaiheessa 

tutkija muodostaa kategoriat näistä merkitysryhmistä. Näistä muodostuu ns. 
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alakategorioiden joukko. Neljännessä vaiheessa tutkija yhdistelee alakategorioita 

kuvauskategoroiksi eli ylätason kategorioiksi. Kuvauskategorioista tukija voi muodostaa 

kuvauskategoria-avaruuden tai systeemin, jonka avulla tutkimuksen tulokset kuvataan. 

Tässä tutkimuksessa olen koonnut tulokset kaaviokuviksi, jotka vastaavat 

kuvauskategoriasysteemiä. 

 

4.2. Aineiston keruu 

 

Alun perin tarkoituksenani oli kerätä aineisto teemahaastattelun avulla. Kuitenkin lähinnä 

käytännön syistä päädyin kyselylomakkeeseen aineiston keruussa. Ensinnäkin ajankohta, 

jolloin aineiston keräsin, oli loppukevät, joka on kiireistä aikaa kouluissa. Siksi olisi ollut 

ehkä hankala löytää nopeasti tutkimukseen osallistujia. Toiseksi pelkäsin, että kesäloma 

ehtii alkaa ennen kuin haastattelut on kasassa. Ajattelin, että kyselylomake ei vaadi 

opettajalta niin paljon aikaa ja vaivaa kuin haastattelu ja siihen voi vastata, vaikka 

kesäloma olisi jo alkanutkin. 

Kyselylomaketta eli strukturoitua haastattelua aineiston hankinnassa käytetään useimmiten 

kvantitatiivisissa tutkimuksissa, mutta se soveltuu myös laadulliseen tutkimukseen. 

Kyselylomakkeessa kysymykset ovat kaikille samat ja ne ovat samassa järjestyksessä. 

Kysymykset tarjotaan täsmälleen samanlaisina ja samassa järjestyksessä jokaiselle 

haastateltavalle, ja kysymyksiin on annettu myös vastausvaihtoehdot valmiiksi (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 87). Vastaaja vain valitsee itselleen sopivimman vastausvaihtoehdon. 

Tällaisessa kyselylomakkeessa oletetaan, että jokainen vastaaja ymmärtää kysymykset 

samalla tavalla (Hirsjärvi & Hurme, 1985, s. 44). Ongelmaksi tämä voi muodostua silloin, 

jos kysymykset on muotoiltu huonosti tai kyselyyn vastaavat ovat taustoiltaan hyvin 

erilaiset. Tällöin väärinymmärryksen riski kasvaa.  

Kyselylomake on hyvä aloittaa helpoilla kysymyksillä, joiden avulla haastateltava voi 

orientoitua kyselyyn. Itse valitsinkin alkuun helppoja taustakysymyksiä, joissa kysyttiin 

vastaajan sukupuolta, ikää, koulutusta. Kyselylomakkeen laatimisessa kannattaa muutenkin 

miettiä, miten vastaajan motivaatiota saa pidettyä yllä kyselyn loppuun asti. Jos lomake on 

liian pitkä tai vastaajan mielestä tylsä, kasvaa riski, että vastaaja jättää kyselyyn 

vastaamisen kesken tai vastaaja ei jaksa miettiä kysymyksiä huolella, jolloin luotettavuus 

kärsii. (Valli, 2010, s. 103-104.) Tämän vuoksi rakensin kyselylomakkeen siten, että 
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erityyppiset kysymykset vuorottelivat ja väliin tuli vähän odottamattomiakin kysymyksiä. 

Kysyin myöskin samaa asiaa usealta eri kannalta, esimerkiksi väite: Matematiikan 

opettaminen on minusta helppoa, toistui vähän myöhemmin muodossa: Matematiikan 

opettaminen on mielestäni haastavaa.  

Kyselylomaketutkimuksessa kysymykset voivat sisältää valmiit vastausvaihtoehdot tai 

vastaaja valitsee asteikolta parhaiten mielipidettään vastaavan vaihtoehdon. 

Vastausvaihtoehtoja voidaan tarkentaa avoimilla kysymyksillä, jolloin vastaaja voi 

tarkentaa omaa mielipidettään. Avoimien kysymysten heikkous on se, että vastaaja saattaa 

sivuuttaa ne tai vastaa niihin ylimalkaisesti (Valli, 2010, s. 126).  Oma tutkimukseni 

kuitenkin perustuu juuri näihin tarkentavien avointen kysymysten vastauksiin, joten niitä 

kyselylomakkeessa oli melko runsaasti. Vastausvaihtoehdoissa käytin Likertin 

viisiportaista asteikkoa, joista oli määritellyt ainakin ääripäät, yleensä 1= täysin eri mieltä, 

5= täysin samaa mieltä. Vastaaja valitsi näistä itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. 

Tutkimuksen aineiston keräämiseksi tein kyselylomakkeen käyttäen sähköistä Google 

Forms-lomaketta. Kyselyssä oli useita kysymyksiä, joihin vastattiin Likertin asteikolla ja 

tarkentavilla avoimilla kysymyksillä. Juuri nämä avoimien kysymysten vastaukset 

muodostavat tämän tutkimuksen tärkeimmän aineiston ja juuri niistä olin kiinnostunut.  

Kyselyn linkin lähetin kaikille Oulun alueen ala-ja yläkoulujen rehtoreille, jotta nämä 

voisivat jakaa sen koulunsa opettajille. Tätä kautta sain vastauksia noin nelisen kymmentä. 

Koska vastaukset jäivät suhteellisen vähäisiksi, laitoin kyselylomakkeen linkin jakoon 

Facebookin Rakastan matematiikkaa-ryhmään ja Luokanopettajaliiton- facebook sivuille, 

joista linkki edelleen levisi muille sivustoille. Näiden kautta sain pääosan kyselyn 

vastauksista. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 105 opettajaa, joista noin puolet oli matematiikan 

aineenopettajia yläkoulussa tai lukiossa. Olin suunnannut kyselyn perusasteen 

matematiikkaa opettaville opettajille, joten lukion opettajille kysymykset eivät sopineet 

kaikilta osin kunnolla. Tästä jonkin verran tulikin kritiikkiä. Mietin aluksi jätänkö lukio-

opettajien vastaukset käsittelemättä, mutta sitten päättelin, että ei ole välttämättä niin 

suurta eroa matematiikan opettamisessa opetti sitä millä luokka-asteella hyvänsä.  

 

4.3. Aineiston analyysi 

 



33 

 

 

Aloitin aineiston käsittelyn tutustumalla siihen ja lukemalla avoimien kysymysten 

vastauksia läpi huolellisesti sekä tarkastellen yksittäistä vastaajaa että kysymys kerrallaan. 

Kun olin saanut kokonaiskuvan aineistosta ja vastauksista, aloin teemoitella sitä kysymys 

kerrallaan. Etsin vastauksista samankaltaisia ilmauksia, joita ryhmittelin saman teeman 

alle. Käytin tässä kohtaa apuna Wordin erivärisiä fontteja erottaakseni vastauksista 

samankaltaiset ilmaukset. Näin sain jokaisesta kysymyksestä teemoja, jotka sisälsivät 

samankaltaisia ilmauksia asiasta. 

Teemoittelun jälkeen aloin ryhmittelemään teemoja ryhmiksi eli kategorioiksi. Keräsin 

yhteen esimerkiksi matematiikan opetukseen liittyvät kysymykset ja näistä kokosin 

opettajien käsityksiä matematiikan opetuksesta. Matematiikan opetukseen liittyviksi 

katsoin kuuluvan seuraavat asiat: oppitunnin suunnittelu, opetusmateriaalin valinta, 

opettajan kehittelemä materiaali ja oppitunnin arviointi sekä opettajan käsitykset 

oppitunnin onnistumisesta. Nämä teemat esiintyvät tarkemmin tutkimustulokset 

kappaleessa. Jokaiseen näistä teemasta eli yläkategoriasta liittyy useita alakategorioita, 

jotka esiintyvät tarkemmin tutkimustulokset osioissa ja nämä ovat muodostuneet opettajien 

samankaltaisten ilmausten ryhmistä. Alakategorioista esimerkkinä mainittakoon tässä 

seuraavat oppitunnin suunnitteluun liittyvät alakategoriat: opetuksen toteuttaminen, 

motivointi, toiminnallisuus ja välineet, ajankäyttö, havainnollistaminen ja konkretisointi, 

tunnin aihe, opetettava ryhmä sekä käytännön asiat. Samantapaisia alakategorioita esiintyy 

myös muissa ylemmän tason kategorioissa.  

Toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen asioita olin kysynyt opettajilta suoraan 

kyselylomakkeessa, joten niiden tuloksia ei tarvinnut koota erillisistä kysymyksistä. Nämä 

vastaukset muodostavat kukin oman yläkategoriansa, johon liittyy useita alakategorioita eli 

opettajien erilaisia näkemyksiä asiasta. Nämä alakategoriat esiintyvät tarkemmin 

tutkimustulokset osiossa. 

Kyselylomakkeen kysymykset kattoivat laajasti koko matematiikan opetuksen kenttää. 

Lopulta käsittelin tässä tutkimuksessani vain niitä kysymyksiä, jotka liittyivät 

tutkimuskysymyksiini. Muut kysymykset kylmästi jätin tutkimukseni ulkopuolelle ajan 

säästämiseksi. 

Vaikka tutkimukseni on selkeästi laadullinen, olen sisällyttänyt tulososioon joitakin 

kaaviokuvia, jotka ovat esiintyneet Google Formsin vastausten yhteenvedossa. Halusin 

näiden avulla havainnollistaa tuloksia, vaikka en analysoinnissa numeerisia menetelmiä 
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käyttänytkään. Tutkimustulokset olen jokaisen tutkimuskysymyksen jälkeen koonnut 

yhteen kaaviokuvina, joiden avulla lukija saa helposti yleiskäsityksen tutkimukseni 

tuloksista. 

 

4.4. Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Tutkimusraportissa tulee aina tarkastella myös tutkimuksen luotettavuutta, vaikka virheitä 

tutkimuksen tekemisessä pyrittäisiin kaikin keinoin välttämään. Tutkimuksen 

luotettavuudesta puhuttaessa käytetään usein termejä reliaabelius eli toistettavuus ja 

validius eli pätevyys (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2003, s. 213). Nämä käsitteet on 

kehitetty kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointiin, eivätkä ne sellaisenaan 

sovi kovin hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiin (Eskola & Suoranta, 1998, s. 212). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskeekin koko tutkimusprosessin 

luotettavuutta. Lähtökohtaisesti tutkija on tutkimuksen tärkein työväline, joten tämä tulee 

huomioida tutkimusraportin kirjoittamisessa. Siksi tärkeää on, että raportissa tulee tarkasti 

esille, mitä aineistokeruussa ja sen jälkeisessä analysoinnissa on tapahtunut (emt. s. 214). 

Tästä syystä olen pyrkinyt kertomaan mahdollisimman selkeästi ja tarkasti tutkimukseni 

kulun ja siihen liittyvät tekijät. 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan validiteetti erottaa sisäiseen validiteettiin ja ulkoiseen 

validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla tutkija osoittaa perehtyneisyytensä tutkimaansa asiaan 

teoreettisella tasolla. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tutkijan aineistostaan tekemien 

johtopäätöksien oikeellisuutta. (emt. s. 214.)  

Laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius lisääntyy, kun kysytään samaa asiaa useasta eri 

näkökulmasta (emt. s. 215). Kyselyssäni kysyttiinkin samaa asiaa eri muodoissa ja nämä 

kysymykset olivat aseteltu lomakkeen eri osiin. Vastaaja vastasi esimerkiksi kyselyn alussa 

väitteeseen: Matematiikan opettaminen on minusta helppoa ja myöhemmin väitteeseen: 

Matematiikan opettaminen on minusta haastavaa. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa jo se, että tutkija tekee tutkimuksensa 

näkyväksi. Tutkijan tarkka tutkimuksensa kaikkien vaiheiden selostaminen 

tutkimusraportissaan lisää luotettavuutta (emt. s. 214). Tällöin lukija ymmärtää, miten 

tuloksiin on päädytty ja voi samalla arvioida ovatko tutkijan päätelmät oikeutettuja ja 
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voisiko joku toinen tutkija päätyä samanlaisiin tuloksiin samoilla menetelmillä kyseisestä 

aineistosta. Olen pyrkinyt tekemään tutkimusprosessini avoimeksi kertomalla tarkasti 

tutkimuksen eri vaiheet ja miten ja miksi olen toiminut kussakin vaiheessa.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jolloin vastaajasta ei 

välittynyt tutkijalle mitään muita lomakkeen ulkopuolisia tietoja kuin vastaajan 

vastausaika. Siispä vastaajat pystyivät vastaamaan tutkimuksen kysymyksiin täysin 

anonyymisti. Tämä on tutkimuksen luotettavuuden kannalta hyvä asia, sillä vastaajan ei 

tarvinnut miettiä, uskaltaako vastata rehellisesti. Minua tutkijana ei kiinnostanut 

varsinaisesti ne ihmiset, jotka kyselyyn vastasivat, vaan se miten he asian kokevat. 

Kyselylomakkeen kysymykset laadin melko nopeasti mielessäni kuitenkin asiat, jotka 

hyvään matematiikan opetukseen mielestäni liittyvät. Hyviä vinkkejä sain ohjaajaltani 

siitä, miten kysymykset kannattaa muotoilla ja ryhmitellä. Laitoin koeversion muutamalle 

ystävälleni testattavaksi ja niistä saatujen palautteiden perusteella vielä viimeistelin 

kysymykset. Jos käytettävissä olisi ollut enemmän aikaa kysymysten tekemiseen, olisin 

voinut ehkä tarkentaa joidenkin kysymysten muotoja ja miettiä joidenkin 

tarkoituksenmukaisuutta. Uskon kuitenkin, että kysymykset olivat niin yksiselitteisiä, ettei 

väärinymmärryksen mahdollisuutta juuri ollut.  

Kyselylomakkeen heikkous oli se, että se oli melko pitkä ja sisälsi runsaasti tarkentavia 

avoimia kysymyksiä. Tästä johtuen kaikki vastaajat eivät joko ajanpuutteen tai 

kiinnostuksen vähyyden vuoksi vastanneet kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Harkitsin 

kyselylomaketta tehdessäni, että rakennan kyselyn niin, että eteenpäin ei pääse ennen kuin 

on jokaiseen kysymykseen vastannut. Jätin tämän kuitenkin pois ajatellen, että saan 

vastauksia ”xxx” sellaisilta vastaajilta, jotka eivät osaa kysymykseen vastata tai eivät jaksa 

asiaa pohtia. Vastaajia oli kuitenkin niin paljon, että arvelen, ettei mitään tutkimuksen 

kannalta oleellista jäänyt pois, vaikka kaikki vastaajat eivät vastanneet jokaiseen avoimeen 

kysymykseen. Kuitenkin pääosa vastaajista oli vastaustensa perusteella vastannut 

kysymyksiin huolella ja asiaan todella paneutuen. Koska kysely jaettiin sähköisen linkin 

välityksellä, vastaaja saattoi valita vastaamiseen sellaisen ajankohdan, joka hänelle itselle 

parhaiten sopi.  

Niikko (2003, 39) huomauttaa, että fenomenografisessa tutkimuksessa tulosten 

kuvaamisessa pyritään käyttämään arkikieltä ja tulosten tueksi liitetään suoria lainauksia, 

jotta lukija voi seurata tutkijan prosessia kuvauskategorioiden rakentamisessa. 
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Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa täytyy huomioida myös, kuinka 

tutkija on rakentanut kategoriat, joita hän käyttää.  On vaarana, että tutkija ikään kuin 

keksii kategorioita, joihin ei ole tarpeeksi aineksia, vain saadakseen riittävän määrän 

kategorioita (Ahonen, 1994, s. 146). Tätä tutkija voi välttää lisäämällä sopivat lainaukset 

kategoriointinsa tueksi. Olenkin analysoinnin tueksi liittänyt raportissaan runsaasti suoria 

lainauksia aineistosta, jolloin lukija voi helposti seurata, millä perusteella päätelmiä olen 

tehnyt.  
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”Mietin miten opetettavan asian voi selittää oppilaille yksinkertaisimmin ja 

itsellenikin luontevimmalla tavalla. Pyrin siihen, että oppilaat selvittävät asian itse, 

ja opettaja on äänessä mahdollisimman vähän.” <15min, N (10–20) 5-6 

 

”Miten saan oppilaan oivaltamaan uuden asian ilman, että vain kerron sen eli 

minkälaisia kysymyksiä esitän, miten johdattelen, miten havainnollistan?” 30-

45min, N (5-10) 7-9, lukio 

 

Opettaja miettii, millaisia esimerkkejä tarvitaan, jotta oppilaat ymmärtävät asian ja osaavat 

soveltaa sitä kirjan tehtäviin. Opettaja pohtii etukäteen, mitä vaikeuksia oppilailla saattaa 

aiheeseen liittyen tulla esiin, jotta voi huomioida niitä opetuksessaan. 

”Miten selitän uuden asian niin, että kaikki sen ymmärtävät? Millaiset esimerkit ja 

pohdintatehtävät tukevat oppimista?” 15-30min, N (<5) lukio 

 

”Millainen olisi hyvä esimerkki kyseisestä asiasta? Miten asia voidaan tiivistää 

oppilaille ymmärrettävään muotoon?” 15-30min, N (<5) 0-2, 3-4, 5-6 

 

”Miten saan aiheen oppilastajuiseksi? Miten oppilas oppii asian parhaiten? Missä 

oppilaalla on mahdollisesti kompastuskiviä?” 15-30min, M (>20) lukio 

 

Uuteen asiaan siirryttäessä on tärkeä pohtia, mitä asioita pitää ennestään muistaa ja osata, 

jotta asian voi omaksua. Jos pohja pettää eikä edellisiä asioita hallita, uuttakaan ei pysty 

omaksumaan kunnolla. Opettaja voi miettiä paitsi aiheen liittymistä aiemmin opittuun 

myös sitä, miten sen avulla voisi pohjustaa jo seuraavaa aihetta, joka siihen liittyy. 

 
”Miten pohjautuu edelliseen opittuun asiaan? Eriyttäminen, vaihtelevuus tunnilla.” 

<15min, N (>20) 3-4  

 

”Opiskeltavaan aiheen liittyminen aiemmin opiskeltuihin sisätöihin, mahdollinen 

yhteys käytännön elämään, esimerkkien apu tuntiharjoitteluun.” 30-45min, N (>20) 

7-9 

 

”Mikä on aiheen tärkein pointti, miten siihen pääsen, miten voin laajentaa 

käsitettä, miten saan kytketyksi aiemmin opittuun ja miten valmistaa pohjaa 

seuraavalle uudelle asialle.” 15-30min, M (>20) lukio  

 

Motivointi 

Matematiikan tunnin suunnittelussa opettaja miettii myös, kuinka saada oppilaat 

innostumaan oppimisesta ja motivoitumaan aihetta kohtaan. Hyvin motivoitunut ja 

innostunut oppilas oppii parhaiten. Opettajallekin tärkeää on, että oppilaat innostuvat 

asiasta ja ovat aktiivisesti tunnilla mukana kysellen ja kyseenalaistaen. 

”Mikä olisi oppilaiden mielestä selkeää, mielenkiintoista ja innostavaa.”  <15min, 

M (<5) 7-9 
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”Miten saan tunnista innostavan, elämyksellisen ja havainnollistavan 

arkimatematiikkaan.” 15-30min, N (5-10) 5-6  

 

”Mietin opettamista niin, että jokainen oppilas löytäisi ratkaisujen tien, innostuisi, 

kokeilisi, haastasi minut perustelemaan.” 30min-1h, N (>20) 3-4 

 

Tunnin kulku pitää suunnitella sellaiseksi, että oppilaiden mielenkiinto säilyy koko tunnin 

ajan ja näin oppiminen säilyy tehokkaana loppuun asti. Oppitunnin pitää olla sopivan 

haastava, mutta ei liian vaikea, jotta mielenkiinto asiaa kohtaan säilyy. Kun oppilailla on 

tunne, että tämän minä osaan, hän jaksaa paremmin keskittyä kuin, jos hänestä tuntuu asia 

liian vaikealta. 

”Miten tuntirakenne pitää muokata, että oppilaat jaksaa keskittyä? Miten saan 

oppilaat parhaiten työskentelemään?” <15min, N (5-10) 5-6, 7-9  

 

”Tunnin täytyy olla mielenkiintoinen ja oppilaille “helppo” siis siten, että he 

ymmärtävät ja tuntevat oppivansa jotainkin. hoksaamisen iloisuutta.” 15-30min, N 

(10–20) 7-9 

 

Toiminnallisuus ja välineet 

Toiminnallisuus on merkittävässä roolissa etenkin alakoulussa joidenkin opettajien 

opetuksessa. He miettivät tuntia suunnitellessaan, miten asiaan voisi liittää 

toiminnallisuutta ja miten asian voisi opettaa toiminnallisesti. 

”Miten asian saa ymmärrettävästi esitettyä? Miten asiaan voisi ottaa mukaan 

toimintaa ja soveltamista?” <15min, M (>20) 5-6 

 

”Miten asian opettaa, mikä on tärkeintä oppia, mikä vähemmän tärkeää? Miten 

saada toiminnallisuus mukaan?” 15-30min, N (5-10) 0-2 

 

Joillakin opettajilla toiminnallisuus liittyy säännöllisesti toistuviin teematunteihin, jotka 

tuovat vaihtelua tavallisiin oppitunteihin. Toiminnallisuus ei tällöin ole osana normaalia 

matematiikan tuntia, vaan silloin tällöin toistuvilla erikseen järjestetyillä toimintatunneilla, 

jolloin ehkä on enemmän aikuisia käytettävissä ohjaamaan toimintaa. Matematiikan opetus 

voi silti olla muulla tavoin konkreettista. 

”Konkreettista, innostavaa ja selkeää pitää olla, jotta kaikki ymmärtävät. Myös 

toiminnalliset tunnit kuukausittain lisänä esim. pesätunneilla.” <15min, N (<5) 0-2 

 

Toiminnallisuuden lisäksi opetusta voi konkretisoida ja monipuolistaa käyttämällä erilaisia 

matematiikan oppimisvälineitä tai havainnollistamisvälineitä. Opettaja miettii tällöin, mitä 

välineitä löytyy ja mitä voisi tunnilla hyödyntää asian opettamisessa. 

”Jokaisen vuosiluokan opetettava sisältö, käytettävät havainnollistamisvälineet.” 

<15min, N (10–20) 0-2, 3-4 
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Ajankäyttö 

Tunnin suunnittelussa opettajan pitää miettiä tunnin jaksotus ja ajankäyttö niin, että 

jokaiselle osaselle jää riittävästi aikaa. Opettajan tulee huolehtia, että myös oppilaiden 

itsenäiselle harjoittelulle jää riittävästi aikaa. Opettaja huolehtii, että laskemisen aikana 

opettajalla riittää aikaa myös yksilölliseen opastukseen 

”Miten saan jäsenneltyä tunnin niin, että oppilailla jää aikaa harjoitella itsenäisesti 

riittävän kauan.” <15min, N (5-10) 7-9 

 

”Jokainen saa edetä omaan tahtiin opetustuokion jälkeen.” <15min, N (10–20) 0-2 

 
”Henkilökohtaiseen opastukseen riittävästi aikaa, tarpeeksi selkeästi asia esille.” 

15-30min, M (<5) 7-9, lukio 

 

”Kuinka saada yksilölistä aikaa heikoimmille.” <15min, N (<5) 5-6  

 

 

Koska opetustuokioon ei ole rajattomasti aikaa käytettävissä, opettaja voi miettiä, onko 

asioita, jotka voisi jättää oppilaiden oman harjoittelun varaan ja mitkä pitää välttämättä 

opiskella opettajan opastuksella.  

”Ajankäyttö, kuinka kauan minulla menee opettaa asia. Mitkä asiat ovat sellaisia, 

joiden oppiminen voidaan jättää tunti- tai kotitehtävien varaan ja mitkä pitää 

käydä yhdessä läpi?” <15min, M (<5) 7-9 

 

 

Havainnollistaminen ja konkreettisuus 

Koska oppiminen on tehokkainta silloin, kun sen voi liittää johonkin itselle tuttuun 

tilanteeseen, opettajan tulee miettiä, kuinka opetettavan asian voisi liittää arkielämän 

tilanteisiin tai kuinka sitä voisi konkretisoida ja havainnollistaa. 

”Miten asiaa voi konkretisoida ja havainnollistaa eri tavoin.” <15min, N (10-20) 

5-6, 7-9 

 

”Miten havainnollistan opetettavan asian?” <15min, N (<20) 0-2  

 

Oppimisen kannalta merkittävää on, jos oppilas pystyy liitämään opittavan asian 

arkielämän tilanteeseen. Tällöin asia tuntuu tutummalta ja oppilas pystyy itse 

konkretisoimaan asian arkielämän tilanteen kautta. 

”Havainnollistaminen/lasten arkeen kytkeminen, mielekkäät vaihtelevat työtavat.” 

<15min, N (10-20) 0-2 

 
”Mihin lapsen elämässä olevaan asian voisi linkittää uskottavasti?” <15min, M 

(>20) 5-6  
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Kun opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja, opettajan tulee huolehtia, että 

oppilaat pystyvät liittämään konkreettiset kokemuksensa matemaattiseen ilmiöön ja 

kykenevät käyttämään ilmiöön liittyviä merkintöjä ja matemaattisia malleja oikein. 

”Miten oppilaat ymmärtäisivät asian konkreettisten mallien avulla? Miten oppilaat 

oppisivat kytkemään konkreettiset kokemukset ilmiön matemaattisen käsittelytapaan 

ja merkintään?” 30-45min, M (<5) 5-6 

 

Opettajalla saattaa myös olla tapana vaihdella opetustaan konkreettiseen pyrkivän 

opetuksen ja kirjan tehtävien tekemisen välillä. Näin oppilaat saavat kokemusta erilaisista 

tavoista oppia matematiikkaa. Tarpeellista on myös harjoittaa päässälaskutaitoja ja 

päättelytaitoja. 

”Pyrin opettamaan välillä konkreettisesti, välillä pelkästään tehtäviä tehden. 

Rutiinit: päässälaskuja joka viikko, erilaisia päättelytehtäviä aika ajoin.” <15min, 

M (<5) 3-4  

 

Tunnin aihe 

Tunnin suunnittelussa oleellista on tunnin aihe. Siitä lähtee liikkeelle koko tunnin 

suunnittelu. Aiheen mukaan määräytyy käsittelytapa, materiaalit ja välineet. Aihetta 

miettiessään opettaja etsii siitä keskeiset, tärkeimmät asiat, jotka jokaisen oppilaat tulisi 

ainakin osata ja sisäistää. 

”Yritän poimia opetettavasta aineistosta ihan sen kaikkein tärkeimmän ja tehdä 

lapsillekin selväksi mikä täytyy oikeasti opetella ja osata hyvin. Miten mukaan saisi 

hauskuutta?” 15-30min, N (>20) 3-4  

 

”Mikä on tärkein asia, joka pitäisi saada upotettua jokaisen päähän?” <15min, N 

(5-10) 5-6, 7-9 

 
”Mikä opetettavassa matematiikan ilmiössä on keskeistä?” 30-45min, M (<5) 5-6 

 

Opettaja arvioi, paljonko aikaa käsiteltävä aihe vaatii ja kuinka nopeasti on mahdollista 

edetä. 

”Mietin myös sitä, kuinka paljon tunnin aikana on mahdollista edetä aiheen 

huomioon ottaen.” <15min, N (10-20) 5-6 

 

Opetussuunnitelman toteutuminen on lähtökohta kaikelle opetukselle. Yksittäisen tunnin 

kohdalla se ei kuitenkaan tunnu esittävän kovin suurta roolia. Muutama opettaja kuitenkin 

mainitsi opetussuunnitelman pohtiessaan tunnin kulkua. 

”Kaikille jotakin, ops:n toteutuminen, riittävät perustaidot jokaiselle.” 15-30min, N 

(<20) 7-9 

 

”Mikä opetettavassa matematiikan ilmiössä on keskeistä ja mitä opetussuunnitelma 

vaatii opetettavan?” 30-45min, M (<5 ) 5-6  
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Opetusryhmä 

Opetettavan oppilasryhmän taso ja muut ominaisuudet vaikuttavat tunnin suunnitteluun. 

Kaikille ryhmille ei sovi täsmälleen samanlainen tunti. 

”Opetettava asia ja sen luonne, ryhmän oppilaiden vahvuudet, mikä työtapa toimii 

millekin ryhmälle?” <15min, N (10-20) 7-9  

 

”Mikä on ryhmän tasolle sopiva tapa?” <15min, N (<5) 7-9  

 

Oppilaiden lähtötaso vaikuttaa myös siihen, mistä lähdetään liikkeelle uuden asian 

opettelemisessa. 

”Heikoimpien oppilaiden lähtötaso.”  <15min, N (10-20) 0-2, 3-4 

 

”Minkälaisia oppilaita eli materiaalin taso? Osaavatko jo asia vai kaipaavatko 

lisäharjoitusta (jos tärkeä asia)? Jos on kaksoistunti, niin loppuun jotain 

“rennompaa” mutta silti matikkaa.” <15min, N (10–20) 7-9 

 

Oppilaat ryhmän sisällä ovat erilaisia. Heillä on erilainen tapa oppia, toiset vaativat 

enemmän aikaa oppimiseen kuin toiset. Luokassa voi myös olla lahjakkaita oppilaita, jotka 

turhautuvat, jos eivät saa tarpeeksi haastetta. Tämä kaikki pitäisi opettajan huomioida 

matematiikan tuntia suunnitellessaan. 

”Ryhmässäni on monen tasoista oppilasta ja opetuksessa täytyy ottaa huomioon 

jokainen.” 15-30min, N (10–20) 7-9 

 

”Mielekkyys, käytäntö ja erilaisille oppijoille sopivat oppimistavat.” <15min, N 

(10–20) 5-6, 7-9  

  

”Miten huomioin eritasoiset opiskelijat ja tarjoan haasteita kaikille?” 15-30min, N 

(<5) lukio 

 

Tuntia suunnitellessaan opettaja miettii myös tarvitaanko tunnille eriyttävää materiaalia 

luokan heikoille tai lahjakkaille oppilaille, vai riittävätkö muut eriyttämisen keinot. Kun 

näitä asioita on etukäteen pohtinut ja miettinyt vaativampia tehtäviä lahjakkaille, jää 

opettajalle enemmän aikaa kannustaa heikompia oppilaita. 

”Miten huomioin heikoimmat/lahjakkaat oppilaat? Tarvinko eriyttävää materiaalia? 

Mitä tehtäviä on järkevää käydä läpi tarkasti? Mikä on minimisisältö, joka jokaisen 

tulisi omaksua?”  <15min, N (5-10) 7-9 

 

Uuden asian opettaminen. Nopeiden laskijoiden haastavammat tehtävät. Hitaasti 

etenevien kannustus.” 15-30 min, N (<5) 3-4  
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Käytännön asiat 

Jotta tunti sujuisi suunnitelmien mukaan, opettajan kannattaa myös miettiä käytännön 

asioita, kuten mitä tehtäviä oppilaat tekevät, millaisia muistiinpanoja oppilaat kirjoittavat 

aiheesta, mitä esimerkkejä käydään yhdessä läpi. Sisältyvätkö kotitehtävät tuntitehtäviin 

vai annetaanko ne erikseen. 

”Se, että teoria-asiat tulevat selkeästi esitettyä. Tunnilla käytävät esimerkit. Mitä 

laskuja lasketaan lopputunti ja miten ne liittyvät läksyksi annettaviin laskuihin eli 

sisältyvätkö kotitehtäviin, jolloin reippaammat saavat helpotusta kotitehtävistä vai 

annanko kotitehtävät erikseen.” >45min, N (5-10) 7-9 

 

”Erilaiset oppijat, liittäminen käytännön elämään aina kun mahd., 

vihkomuistiinpanot, laskettavat laskut.” 15-30min, N (>20) 7-9 

 

Opettaja saattaa miettiä myös, kuinka kotitehtävät tarkistetaan, jottei se vie kohtuuttomasti 

aikaa, mutta tulee kunnolla tehtyä. Opettaja pohtii myös käytetäänkö sähköistä materiaalia 

vai oppikirjaa vai jotain muuta. 

”Miten opetan uuden asian? Mitkä ovat ongelmakohdat? Miten tehtävät 

tarkistetaan?” <15min, N (10-20) 3-4  

 

”Opetettavat matemaattiset käsitteet, matemaattisen ajattelun kehitystaso, 

käytettävä sähköinen materiaali, oppikirja ym.” 15-30min, N (>20) 3-4 

 

 

5.1.2. Käytettävän opetusmateriaalin valinta 

 

Tässä kategoriassa on opettajien ilmauksia siihen, millä perusteella he valitsevat 

opetusmateriaalia. Koska useimmille opettajille opetusmateriaali on sama asia kuin valittu 

kirjasarja, useat kyselyyn vastanneet opettajat vastasivat tähän kysymykseen, kuinka he 

ovat päätyneet kyseiseen kirjasarjaan.  Mutta ne opettajat, jotka käyttivät työssään 

aktiivisesti muutakin materiaalia kuin oppikirjaa, vastasivat kysymykseen kertoen 

perusteluita, miten he valitsevat käytettävän opetusmateriaalia oppitunnille. Seuraavassa 

lainauksen jälkeen tulee sukupuolta ilmaiseva N tai M, sitten vastaajan työkokemus 

suluissa ja lopuksi vastaajan opettama luokka-aste. Puuttuvaa termiä on merkitty 

kirjaimella X. 
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Käytettävä oppikirja 

Koulussa käytettävä kirjasarja valittiin useimmissa tapauksissa kollegoiden kanssa yhdessä 

tai niin, ettei siihen ollut voinut itse juurikaan vaikuttaa.  

”Kirjasarja valitaan kollegoiden kanssa yhdessä.” N (5-10) 7-9 

 

”Kunnan opet valitsevat käytettävän materiaalin.” N (>20) 3-4 

 

Kirjasarjan valintaan vaikuttivat monet tekijät, mutta tärkeänä opettajat pitivät, että 

kirjasarja sisältää tarpeeksi eritasoisia harjoituksia, kirja on selkeä ja vastaa 

opetussuunnitelmaa. Tärkeänä opettajat pitivät myös hyvää opettajan opasta ja sähköistä 

materiaalia. Kirjan hinta oli myös merkitsevä tekijä etenkin lukio-opettajilla, jotta 

opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kirja käyttönsä. 

”Opetussuunnitelmavastaavuus, kirjan selkeys ja mielenkiintoisuus, hyvä open opas 

ja nettimateriaalit. N (<5) 5-6 

 

”Selkeys, riittävät toistojen määrä, käytännön soveltavat tehtävät.” N (10-20)   5-6, 

7-9 

 

”Kirjasarja jossa on kaiken tasoisia tehtäviä tarpeeksi. Hyvät esimerkit, hinta 

lukiolaiselle.” N (10–20) lukio 

 

Jos opettaja pääsee itse vaikuttamaan kirjasarjan valintaan, hyviä vinkkejä toimivasta 

kirjasarjasta he poimivat oppikirjaesittelyistä ja kollegoiden suosituksista. 

”Kollegoitten suosittelut/vinkkaukset ja oppikirjaesittelyt.” N (>20) 3-4 

 

Pedagoginen näkökulma 

Usein opettaja valitsee käytettävän opetusmateriaalin pedagogisista näkökulmista lähtien. 

Hän miettii, miten voisi havainnollistaa, konkretisoida tai muuten tukea parhaalla 

mahdollisella tavalla oppilaan oppimista. Opetusmateriaalin toiminnallisuus on merkittävä 

tekijä etenkin alaluokilla. 

”Opetettavan asian vahvistaminen, toiminnallisuus, konkreettisuus.” N (5-10)  

0-2 

 

”Konkretian ja matematiikan yhdistäminen.” N (5-10) 0-2 

 

”Tukee työtäni tavalla tai toisella, on muokattavissa tarpeen mukaan, ei ole 

kopiosuojattu.” N (>20) 7-9 

 

Opettajalle mukavaa ja oppilaalle motivoivaa on, jos opetusmateriaalissa on jokin juttu, 

joka saa innostumaan. Tärkeää on myös, että materiaali ohjaa oppijaa oikeaan 

ymmärtämiseen. 

”Juju, mukava, ohjaa oikeaan ymmärtämiseen.” N (10-20) 0-2, 3-4 
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Opetuksen näkökulmasta opetusmateriaali on väline, jonka avulla opetus tapahtuu ja 

tärkeintä on, että oppilas oppii opiskeltavan asian. Tästä näkökulmasta katsoen 

opetusmateriaali on sivuseikka, tärkeintä on tulos. Opettaja voi toki valita materiaalin, joka 

parhaiten oppimista tukee. 

”Tärkeintä on tietysti, että oppi menee perille! Muulla ei ole väliä.” M (5-10) 7-9 

 

”Se tukee opetettavaa aihetta. Se vahvistaa tai kertaa jo opittua. Se lisää 

opiskelumotivaatoita.” N (<5) 3-4 

 

Opetusmateriaalin valintaa vaikuttaa myös se, paljonko aiheen opetukseen on aikaa 

käytettävissä. Jos aikaa on vähän, opettaja saattaa valita sellaisen opetusmateriaalin, että 

opetus sujuu tehokkaasti eikä aikaa kulu liikaa. 

”Mikä on tunnin aihe, vaihtelevuus, aihealueeseen käytettävät aika.” N (>20) 3-4 

 

”Onko aikaa ja tarvetta käyttää. Onko selkeää? Voiko oppilas osallistua 

opettamiseen?” M (<5) 3-4 

 

Opetusryhmän tai opettajan oman kokemuksen perusteella 

Käytettävän opetusmateriaalin valintaan vaikuttaa myös opetettava ryhmä. Oppilasryhmät 

ovat erilaisia, ja opettaja oppii huomaamaan, mikä toimintatapa sopii parhaiten millekin 

oppilasryhmälle ja toimii sen mukaisesti. 

”Erilaisille oppilaille oppilaiden tason mukaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan.” 

N (10–20) 7-9 

 

Oppilaiden ikä- ja kehitystaso vaikuttavat myös käytettävään opetusmateriaaliin. 

Konkreettisella tasolla oleville oppilaille konkreettinen esittämistapa on erityisen tärkeää. 

Konkreettisen tason kautta voidaan siirtyä abstraktille tasolle, jolloin oppilas myös 

kykenee ymmärtämään ilmiön käsiteellisellä tasolla. Opettaja voi valitsemansa 

opetusmateriaalin avulla tukea oppilaan ymmärrystä, muistia ja ajattelua parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

”Opetettava asia, oppilaiden ikä-ja kehitystaso, käytettävissä oleva.” N (>20) 3-4 

 

”Tämä riippuu hieman siitä, millä ymmärryksen tasolla oppilaani ovat 

opiskeltavassa ilmiössä. Kokemuksellinen taso: materiaalin on pureuduttava itse 

opiskeltavan ilmiön luonteeseen, ei suoraan sen matemaattiseen käsittelytapaan. 

Abstraktion taso: minkälainen on ilmiön käsittely matematiikan symbolien ja 

merkintöjen kannalta?” M (<5) 5-6 

 

”Millä oppilaat voivat omaa ymmärrystä, muistia ja ajattelua kehittää.” N (5-10) 3-

4, 5-6 
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Jokainen opettaja valitsee sellaista materiaalia, joka itselle tuntuu luontevalta käyttää 

omassa opetuksessaan. 

”Asianmukaisuus, minulle sopiva, oppilaalle sopiva.” N (>20) 7-9 

 

”Saatavuus, sopivuus omaan opetustyyliin, selkeys.” N (<5) 7-9, lukio 

 

Opettajan valitsema opetusmateriaaliin vaikuttaa myös opettajan oma jaksaminen. Opettaja 

saattaa valita käytettävän opetusmateriaalin niin, että saa itselleen vaihtelua työpäiviin. 

”Riippuu oppilaiden tasosta, vireystilasta, opettajan vireystilasta, voimavaroista, 

fyysisestä tilasta.” N (10–20) 3-4, 5-6 

 

”Oma mielenkiinto ja innostus.” M (>20) 7-9 

 

”Mitä nyt mieleen tulee. Vähän vaihtelua pitää minullekin olla.” N (5-10) 7-9 

 

Kokemus auttaa opettajaa myös hyvän ja toimivan opetusmateriaalin valinnassa. Hyväksi 

havaittuja materiaaleja on mukava käyttää ja huonoja voi parannella toimivammaksi 

kokemuksen myötä. Aina hyväksi havaittu opetusmateriaalikaan ei toimi jollakin ryhmällä, 

jolloin opettaja joutuu kokeilemaan jotain muuta.  

”Hyväksi koetut omat materiaalit kiertää.” N (5-10) 7-9 

 

”Kokemuksen mukaan valitsen niitä materiaaleja, jotka aiemmin ovat osoittautuneet 

toimiviksi.” N (>20) 0-2 

 

”Hyväksi koettu materiaali. Jos se ei onnistu niin sitten koetetaan muita 

materiaaleja.” M (>20) 3-4 

 

Opettaja vaihtelevat aktiivisesti kokemuksiaan materiaaleista ja niiden perusteella opettaja 

voi valita aina parhaiten toimivia juttuja aiheen mukaan. Hyvät materiaalit saatetaan jakaa 

myös kollegoiden käyttöön, jolloin niistä saadaan suurempi hyöty. 

”Mikä minusta tuntuu sopivan aiheeseen, mitä on saatavilla ja työkavereiden 

hyväksi kokemia juttuja.” N (>20) 5-6, 7-9 

 

Tunnin aihe 

Oppikirjan lisäksi opettajat valitsevat opetusmateriaalia käyttöönsä vaihtelevasti 

opetettavasta aiheesta riippuen. Samat tavat, välineet ja menetelmät eivät toimi kaikissa 

opetettavissa aiheissa, vaan opettaja valitsee aina kuhunkin aiheeseen parhaiten soveltuvat 

tavat, välineet ja menetelmät. 

”Mikä minusta tuntuu sopivan aiheeseen.” N (>20) 5-6, 7-9 

 

”Valitsen sen perusteella, minkä katson oppilaille hyödylliseksi innostavaksi ja 

havainnollistavaksi.” N (5-10) 3-4 
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”Hyvä tapa johdatella uuteen asiaan tai havainnollistaa uutta asiaa. Vaihteleva 

tapa uuden asian harjoitteluun.” N (5-10) 7-9, lukio 

 

Opettaja valitsee aiheen mukaan myös käytettävän havaintomateriaalin. Opettaja saattaa 

käyttää välineitä lähes joka oppitunti koko luokan kanssa eikä vain valikoidusti silloin 

tällöin. 

”Opetettava aihe vaikuttaa. Joihinkin aiheisiin on lähes välttämätöntä käyttää 

havaintomateriaalia.” N (10–20) 0-2 

 

”Käytän välineitä koko luokan opettamiseen ihan tavallisilla oppitunneilla.” N (10-

20) 5-6 

 

Opettaja saattaa valita käytettävät opetusmateriaalin ja työtavan keventääkseen oppituntia 

ja siten lisätäkseen oppilaiden motivaatiota oppimiseen. Käytettävän materiaalin on 

opettajan mukaan kuitenkin tuettava opetettavan asian ydintä, eikä sitä käytetä pelkästään 

huvin vuoksi. 

”Työtavan aiheeseen sopiessa ja kevennykseksi. Materiaalin täytyy tukea 

opetettavan asian ydintä.” N (10–20) 7-9 

 

Opetusmateriaalin opettaja voi valita myös niin, että se tukee aiheen liittämistä oppitunnin 

ulkopuoliseen arkielämään. Lukio-opettaja on käyttänyt talousmatematiikkaa hyödykseen 

laajentaessaan oppilaidensa tietämystä. 

”Soveltuu aiheeseen, laajentaa yhteiskuntaan esim. talousmatematiikassa on 

paljonkin matskua.” M (10–20) lukio 

 

Opetusmateriaalin selkeys ja saatavuus 

Useille opettajille opetusmateriaalin valinnassa tärkeä peruste oli käytettävän materiaalin 

loogisuus ja selkeys, oli sitten kyse oppikirjasta tai muusta käytettävästä materiaalista. 

”Laatu, selkeys, johdonmukaisuus.” N (5-10) 7-9 

 

”Onko se mielekästä, koenko sen selkeäksi ja mielekkääksi. Onko kiinnostava aihe.” 

M (<5) lukio 

 

Opettajalle oli tärkeää myös se, että opetusmateriaali ei ole liian valmista, vaan se jättää 

tilaa oppilaan omalle pohdinnalle, jolloin matemaattinen ajattelu kehittyy.  

”Looginen esitystapa, joka jättää aikaa myös oppilaan omalle pohdinnalle.” N (5-

10) 7-9 

 

Selkeät tehtävät, joissa on jokin teema ovat motivoivampia oppilaalle kuin monimutkaiset 

hankalasti ilmaistut satunnaiset tehtävät. 

”Selkeät hyvä tehtävät. Jokin teema tehtävissä.” N (10–20) 7-9 
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Opetusmateriaalin helppokäyttöisyys madaltaa kynnystä käyttää materiaalia tunneilla. 

Tällöin ei aikaa kulu turhaan selittämiseen, vaan päästään suoraan opettelemaan asiaa 

yhdessä. 

”Helppous ja yksinkertaisuus: helposti ja nopeasti saatavilla ei vaadi aikaa ja 

suuria ponnisteluja toteuttaa.” N (5-10) 7-9 

 

”Helppo selittää -ei kulu hirveästi aikaa ohjeiden antamiseen, sillä luokassa on 

myös muita oppilaita. Jos asiaan on hyvä saada vahvistusta, niin niissä pelit ovat 

hyviä.” N (<5) 0-2, 3-4, 5-6 

 

Helppokäyttöisyyttä on myös materiaalin opetettavuus. Hyvän materiaalin avulla on 

helppo opettaa asiaa. 

”Materiaali on selkeää, materiaalin avulla on helppo opettaa, materiaali on 

motivoiva oppilaille.” N (10–20) 3-4 

 

Hyvin usein koulun resurssit sanelevat käytettävissä olevat opetusmateriaalit, tyyliin sitä 

käytetään, mitä koululta löytyy. Opetusryhmä saattaa olla liian iso, jotta opetusmateriaalia 

olisi ryhmään nähden riittävästi. Tällöin opettaja joutuu luopumaan materiaalin käytöstä tai 

soveltamaan sen käyttöä ryhmälle sopivaksi.  

”Löytyy, on riittävä määrä, selkeyttää oppimista.” N (>20) 0-2 

 

”Opetusvälineiden saatavuudesta, tekniikan mahdollisuudesta, tunnin ajankohdasta 

yms.” N (10–20) 3-4, 5-6 

 

”Havaintomateriaalina sitä, mitä koulusta löytyy.” M (<5) 7-9 

 

Aina ei koulun resurssit riitä opettajan mielestä tarpeelliseen sähköiseen 

opetusmateriaaliin, jolloin on tyytyminen siihen, mitä on helposti saatavilla. Sähköinen 

materiaali on opettajan kokemuksen mukaan erityisesti isommilla oppilailla motivoiva 

opetusmateriaali, pienemmät motivoituvat myös muulla tavalla. 

”Havainnollisuus, raha (koululla ei varaa sähk. materiaaleihin), mitä helposti saa.” 

N (5-10) 3-4 

 

”Siihen on tyydyttävä, mitä koululla on. Isoilla oppilailla sähköinen materiaali 

ehdoton, ykkösellä en ole kokenut tarpeelliseksi.” N (5-10) 0-2 

 

Motivointi ja eriyttäminen 

Opettaja käyttää mahdollisuuksien mukaan opetusmateriaaleja, jotka motivoivat oppilaita 

parhaalla mahdollisella tavalla aiheen oppimiseen. Kirjan ulkopuolinen materiaali toimii 

usein hyvin tässä tarkoituksessa.  

”Motivaation tukemiseen käytän kirjan ulkopuolista materiaalina usein.” N (10-20) 

7-9 
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”Materiaali on motivoiva oppilaille.” N (10–20) 3-4 

 

Motivaatiota lisäävät myös vaihtelevat opetusmenetelmät, jolloin oppilaat eivät ehdi 

kyllästyä samaan juttuun, vaan oppiminen tuntuu aina uudelta ja mielenkiintoiselta. 

Opetusmateriaalin muunneltavuus on opettajalle merkittävä valintaperuste, jolloin sitä voi 

käyttää eri tavoilla ja eri asioiden yhteydessä. 

”Sopivuus siihen, että saavutetaan halutut tavoitteet. Riittävät vaihtelevat 

opetusmenetelmät, oppilaiden taso.” N (>20) 5-6, 7-9 

 

”Selkeys, muunneltavuus, mielenkiinnon lisääminen opiskeltavaa asiaa kohtaan.” N 

(5-10) 7-9 

 

Eriyttäminen vaatii opettajalta aina paneutumista. Siksi opettaja valitsee opetusmateriaalia 

siten, että sen avulla voi helposti eriyttää tai että se toimii eriyttävänä. Eriyttäminen on yhtä 

tärkeää sekä ylöspäin haastavampiin tehtäviin että alaspäin yksinkertaisempiin tehtäviin. 

”Oppilaan oppimista parhaiten tukevaa. Eriyttämiseen (ylös ja alaspäin) sopivaa. 

Harjoittelutehtäviä tarpeeksi.” N (10–20) 7-9 

 

”Helppo, yksinkertainen, haastetta sitä tarvitseville eli eriytys helppoa.” N (10-20) 

7-9 

 

Opetusmateriaalin tukee tukea eri tavoin oppivia oppilaita, jolloin siitä saa parhaan 

hyödyn. Tärkeää on, että opetusmateriaali on sovellettavissa niin, että se motivoi koko 

ryhmää opiskelemaan ja että se tarjoaa eritasoista haastetta ja on näin käytettävissä 

eritasoisille oppilaille. 

”Tukee eri tavoin oppivia lapsia.” N (10–20) 0-2, 3-4 

 

”Valinta perustuu materiaalin käytettävyyteen, sen sovellettavuuteen koko ryhmälle 

(eritasoisia tehtäviä riittävä paljon) ja siihen miten hyvin materiaali motivoi 

oppilaita.” N (5-10) 7-9 

 

5.1.3. Opettajien itse kehittelemä materiaali  

 

Opettajat ovat ahkeria kehittelemään opetustilanteisiin sopivaa materiaalia itse. Usein 

tuntuu, että valmis materiaali on turhan kallista, joten itse tai kollegojen kanssa yhdessä 

valmistamalla saa vastaavaa materiaalia paljon edullisemmin. Kouluilla nämä itse 

valmistetut materiaalit saatetaan vielä jakaa kaikkien opettajien käyttöön, jolloin hyöty on 

moninkertainen. 
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Oma materiaali on monenkirjavaa. Usein opettajat valmistavat itse tuntien 

opetusmateriaalin, kuten opetusesimerkit. Myöskin kokeet, kertaus- ja harjoitusmonisteet 

valmistetaan itse. Opetustuokioiden materiaali on usein sähköisessä muodossa, josta se on 

helppo ottaa aina uudelleen käyttöön. 

Konkreettista materiaalia opettajat valmistavat etenkin alakoulun puolella oppimisen ja 

opetuksensa tueksi. Opettajan kehittelevät myös erilaisia pulmatehtäviä, pelejä ja leikkejä 

tuomaan vaihtelua oppitunneille. 

Seuraavassa käsittelen opettajien mainitsemia itse kehittelemiä materiaaleja, millaisia ne 

ovat ja mihin tarkoitukseen niitä on valmistettu. Tässä lainauksen jälkeen tulee vastaajan 

sukupuolta ilmaiseva N tai M, sitten vastaajan työkokemusvuodet suluissa ja lopuksi 

vastaajan opettama luokka-aste. Puuttuvaa termiä on merkitty X-kirjaimella. 

Kokeet, monisteet 

Opettajat valmistavat usein kokeet itse. Samoin lisäharjoituksia, kertausmonisteita ja 

vastaavia opettajat tekevät ahkerasti, kun kustantajan tarjoama materiaali ei ole riittävää tai 

tilanteeseen ja omaan opetukseen sopivaa.  

”Harjoitus ja kertausmonisteita, pistokkaita ja kokeita.” N (10-20) 7-9 

  

”Monisteita tukiopetukseen.” N (<5) 5-6 

”Opetusmonisteita, joissa kerrotaan selkeä ratkaisualgoritmi tehtävälle tai jossa on 

tiivistettynä ydinasia opittavasta asiasta.” N (5-10) 7-9 

 

”Itse tehtyjä monisteita opetettavasta asiasta, yleensä perustehtävien harjoittelua, 

koska kirjasarjan tehtävät vaikeutuvat nopeasti, jolloin heikot turhautuvat.” N (5-

10) 7-9 

 

Muistiinpanot, esimerkit yms. 

Yleisin opettajien itse valmistamasta materiaalista on kyselyn mukaan muistiinpanojen ja 

omien esimerkkien valmistaminen. Tämä oli erityisen yleistä yläkoulun ja lukion 

opettajien keskuudessa. Kirjassa olevat esimerkit eivät opettajien mielestä olleet riittävän 

hyviä tai ne tuntuivat etäisiltä. Myöskin omat muistiinpanot oppilaille valmistettiin itse, 

jolloin saatettiin korostaa sitä asia, minkä tiedettiin vaikeaksi tai hankalaksi. 

”Mietin itse, miten opetan uuden asia. Kirjoitan itselleni muistiinpanot ja keksin 

esimerkit, jotka kirjoitutan yleensä oppilailla myös vihkoon.” N (5-10) 7-9 

 

”Muistiinpanot ja esimerkit tunnin alussa. Etenkin yläkoulun kirjoissa esimerkkejä 

on usein liian vähän ja teoriaosio liian haastava heikoimmille oppilaille.” N (5-10) 

7-9, lukio 

 

”Suunnittelen lähes aina käyttämäni lähestymistavat ja esimerkit itse. Joskus käytän 

kustantajan sähköisestä materiaalista valmispohjia.” N (5-10) 7-9, lukio 
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Opettaja saattoi myös esimerkkejä miettiessään käyttää oppilaille tuttuja tilanteita, joista 

esimerkit muodosti. Opettajan havainnon mukaan jo tuttu nimi esimerkissä tuo sen 

oppilasta lähemmäksi ja kiinnostavammaksi. 

”Esimerkit useimmiten omia ja mahdollisuuksien mukaan luokasta lähtöisin (Ville 

ja Pekka ostivat arvan, josta Ville maksoi 2.30 € ja Pekka 2,70 €. Kuinka 20€ voitto 

tulisi jakaa?) Mopopojilta kysyn ajomatkaa ja aikaa, joista verrantotehtäviä jne. 

Oma nimi esimerkissä saa innostumaan.” N (10-20) 7-9 

 

Opettajat saattoivat käyttää opetuksessaan kirjan tapaa esittää asia, mutta muokkasivat silti 

esimerkkejä ja oppilaille tulevia muistiinpanoja paremmin tilanteeseen sopivaksi. 

”Käytän lähes aina opetuksen pohjana kirjan mallia. Usein kuitenkin muokkaan 

mallin esimerkkejä siten, että ne sopivat paremmin juuri omien oppilaitteni 

kokemusmaailmaan. Pyrin myös osallistamaan oppilaita.” N (<5) 5-6 

 

”Otan aiheen opettajan oppaasta, mutta teen aina omat mallit muistiinpanot 

sellaisena kuin ne minusta pitää olla, opettajan kirjasta on hyvä katsoa että muistaa 

opettaa kaikki eri näkökannat asiaan, mutta siellä olevat esimerkit jne. ovat 

oppilaiden nähtävinä joten miksi toistaa niitä.” N (5-10) 5-6, 7-9 

 

Opettajat ovat aktiivisesti ottaneet nykytekniikan käyttöön ja valmistaneet itse sopivaa 

materiaalia, kun sitä ei ole välttämättä aina valmiina saatavilla. Opettajat ovat valmistaneet 

opetusvideoita ja erilaisia power point-esityksiä opetettavasta aiheesta. 

”Esimerkit ja opetuspohjat älytaululle, lähes joka tunti.” N (>20) 5-6, 7-9 

”Omia opetusvideoita tai omia esimerkkejä taululla, omia kertausmateriaaleja ja 

lappusia. oma esimerkki on aina paras, niihin voi ujuttaa oppilaiden huomion 

kiinnittäviä juttuja, kuten tarinoita joistakin yksittäisistä oppilaista. Jää mieleen 

paremmin.” M (5-10) 7-9 

 

”Geogebra-appletteja havainnoinnissa. Älytaululle tehtyjä pohja ja ratkaisuja, 

Nettipostiaaliani ja opetusklippejäni YouTubessa.” M (5-10) lukio 

 

Kaikilla opettajilla ei kuitenkaan ole samanlaista kykyä ottaa tekniikkaa haltuun, vaan 

toivoisivat saavansa koulutusta, jotta voisivat tehokkaammin käyttää tekniikkaa 

opetuksensa apuna. 

”Teen joskus PowerPoint ohjelmalla materiaalia. Esimerkiksi Vektorit kurssilla se 

on kiva. Perinteisiä kalvoja käytän myös sekä liitutaulua. Matematiikan ohjelmia 

haluaisin oppia lisää käyttämään. GeoGebra olen viime aikoina oppinut hieman.” N 

(10-20) lukio 

 

Matemaattiset välineet 

Erityisesti alaluokkien opettajat ovat valmistaneet itse tai kollegoiden kanssa yhdessä 

konkreettista materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi. Valmis materiaali on usein 

kallista, eikä kouluilla ole niihin aina varaa, joten itse tekemällä saadaan enemmän 
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materiaalia oppilaiden käyttöön. Kun valmistettu materiaali vielä jaetaan kaikkien 

opettajien käyttöön, niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty. 

”Olemme hankkineet/ tehneet matematiikan materiaalia oppilaiden käyttöön kahden 

muun opettajan kanssa. Tarkoituksena on ollut mahdollisimman konkreettisen 

materiaalin tekeminen. Materiaalin on koreissa ja se on itseohjautuvaa, jota 

tehdään pareittain.” N (10-20) 0-2 

 

Kun koulun varat kaiken hankkimiseen ei riitä, ovat opettajat hankkineet opetusta tukevaa 

konkreettista materiaalia itse omalla kustannuksella. Tällainen materiaali on luonnollisesti 

vain kyseisen opettajan ja hänen oppilaiden käytössä. 

”Itse hankkimiani välineitä mm. laskemiseen, luokitteluun, sarjoittamiseen….” N (5-

10) 0-2 

 

Opettajat osaavat myös käyttää mielikuvitusta konkreettisen materiaalin hankkimisessa. 

Aina ei tarvitse käyttää varsinaisesti tiettyyn tarkoitukseen kehitettyjä materiaaleja, vaan ne 

voi korvata arkielämän tavallisilla esineillä, helmillä, palikoilla tms. 

”Konkreettista materiaalia, joka yhdistää arkeen. Oppilaille jaettavaa materiaalia 

(helmiä, kuvia tms.) perusvälineistön käyttäminen:10-järjestelmävälineet, kuvien 

piirtäminen, esimerkit arjesta, esineet,…” N (<5) 5-6. 

 

”Geometriassa itsetehtyjä juttuja. Koordinaatiston opettelussa itsetehtyjä 

tietokonesovelluksia. Fyysisiä esineitä (kanaverkosta koordinaatisto) lattiaruuduille 

merkattua koordinaatistoa yms.” N (5-10) 7-9 

 

Opettaja saattaa käyttää myös valmista saatavilla olevaa materiaalia luovalla tavalla ja 

kehittää esimerkkejä niiden avulla opetukseensa sopivasti. 

”Kuvia, piirroksia, mallitehtäviä käyttäen valmiita materiaaleja.” N (>20) 5-6, 7-9 

eo 

 

”Käytän uusien ilmiöiden opetukseen paljon konkreettisia havaintomateriaaleja 

sekä toiminnallisia tehtäviä.” M (<5) 5-6 

 

Omat askartelut ja kuvat  

Opettajat kehittelevät monenlaisia askartelutehtäviä ja kuvia opetuksensa 

havainnollistamista varten. Dokumenttikameran avulla opettaja saa kätevästi materiaalin 

kaikkien nähtäville. 

”Omia askarteluja havainnollistamiseen.” N (<5)5-6 

 

”Käytän dokumenttikameraa, jolla näytän tekemääni materiaalia.” M (>20) 3-4 

 

Opettajalla voi olla intohimona kehittää omaa opetustaan jatkuvasti niin, että on valmis 

luomaan jatkuvasti uutta materiaali opetuksensa ja havainnollistamisen tueksi. Valmiit 

materiaalit voivat tuntua liian valmiilta eivätkä sovi omaan opetustyyliin. 
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”Luon mielelläni materiaalin aina tilanteen mukaan. En halua sitoutua valmiisiin 

materiaaleihin enkä liioin tallentaa tekemääni. Se veisi luomisen riemun. Toki 

huomaan päätyväni melko samanlaisiin ratkaisuihin aina uudelleen. Sitten kun aivot 

hidastuvat tai muisti rupeaa reistailemaan alan ehkä taltioimaan materiaalia. En 

pidä kahleista.” N (>20) 7-9 

 

Pelit, leikit, pulmat, toiminnalliset tehtävät 

Opettajat kehittelevät itse myös erilaisia opetusta monipuolistavia pelejä, leikkejä ja 

pulmatehtäviä. Itse kehittelemällä pystyy paremmin sitomaan ne omaan opetukseensa ja 

saa ne tilanteeseen paremmin sopivaksi kuin valmiit pelit ja leikit. Tällaista materiaalia ei 

myöskään valmiina ole juurikaan tarjolla. 

”Pulmatehtävät, pelit, leikit, yhteistoiminnalliset työtavat mahdollistavat 

porukkatehtävät.” N (10-20) 5-6, 7-9 

 

”Kehitän yläasteen opetukseen paljon pelejä ja kilpailuja.” N (5-10) 7-9 

 

Opettajat suunnitellevat toiminnallisia tehtäviä oppilailleen. Toiminnallisia tehtäviä on 

tarjolla valmiina vähän ja usein ne ovat opettajien mielestä keinotekoisia, joten omaan 

opetukseensa paremmin sopivia saa itse kehittelemällä. 

”Lähinnä omia tehtävänantoja tuohon toiminallisuuteen liittyen.” N (5-10)7-9 

 

”Geometriassa piti suunnitella kappale, jonka tilavuus oli 1 litra, ensin suunnitelma 

sitten laskut paperille, sitten rakentaminen. Eri vaikeustason kappaleista sai eri 

tavoin pisteitä.” N (10-20) 7-9 

 

”Esim. trigonometriassa mennään ulos ja mitataan korkeita puita/rakennuksia. 

Ympyrän opettamisessa jaa oppilaille erimittaisia lankoja joista he tekevät ympyrän 

ja mittaavat halkaisijan, sitten kehä/halkaisija-> tulokset taululle.” N (10-20) 7-9 

 

Erilaisilta kursseilta opettaja saa ideoita, joita hän voi muokata omaan opetukseensa 

paremmin sopivaksi. Yhteydet arkielämään tekevät opetettavasta asiasta 

mielenkiintoisemman. 

”No on tullut istuttua muutama toiminnallisen ja muunkin matematiikan kurssi, 

joista olen saanut ideoita ja varastanut käytäntöjä. Tärkeää on johdatella oppilaat 

aiheen äärelle. Myös oheismateriaali (esim. pätkä elämänkertaa jostain 

matemaatikosta) tekee asioista mielenkiintoisia ja asettaa ne perspektiiviin. Myös 

yhteydet ns. elävään elämään ovat hyvä motivoija.” M (>20) 7-9 

 

”Siinä on piirteitä unkarilaisesta matematiikasta ja vuosien varrella hyviksi 

havaituista menetelmistä, kirja vain tukena.” N (10-20) 0-2, 3-4 
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5.1.4. Tunnin arviointi 

Opetussuunnitelman mukaan arvioinnin tulee olla monipuolista ja totuudenmukaista. 

Arvioinnin tulee muodostaa kokonaisuus, jossa tärkeänä osa-alueena on opettajan antama 

palaute. Opettaja voi näin auttaa oppilasta hahmottamaan omaa oppimistaan ja 

tiedostamaan toimintaansa ja omaa ajatteluaan. (Opetushallitus, 2004, s. 262)  

Opettajan työhön kuuluu oppilaan oppimisen arviointi, mutta myös oman työnsä arviointi. 

Kyselyn vastauksissa näkyykin kahtiajako kysyttäessä arvioinnista tunnin aikana tai 

välittömästi sen jälkeen. Osa opettajista oli ajatellut pelkästään oppilaiden oppimistulosten 

arviointia, osa pelkästään oman opetuksensa arviointia ja osa oli ajatellut molempia osa-

alueita. 

Seuraavassa käsittelen opettajien ilmauksia yksittäisen tunnin aikana tai välittömästi sen 

jälkeen tapahtuvasta arvioinnista, millaista se on ja kuinka se tapahtuu. Tässä lainauksen 

jälkeen tulee aluksi vastaajan sukupuolta ilmaiseva N tai M, sen jälkeen vastaajan 

työkokemus suluissa ja lopuksi vastaajan opettama luokka-aste. 

Havainnointi 

Yleisin arviointitapa opettajilla kyselyn mukaan näyttäisi olevan omiin havaintoihin 

perustuva menetelmä. Oppilaiden laskemista seuraamalla huomaa, kuka on asian oppinut, 

kenellä on vielä vaikeuksia. Samalla opettaja saa käsityksen myös omasta opetuksestaan, 

onko onnistunut ja jos ei niin mitä pitäisi parantaa. 

”Kierrellen oppilaiden lomassa näkee, miten he kykenevät itsenäiseen työhön ja 

osaavat.” M (5-10) 7-9 

 

”Havainnoimalla oppimista koko ajan.” N (5-10) 0-2 

 

”Kun kierrän luokassa, näen miten oppilaat ovat osanneet laskea laskuja ja miten 

oppi on mennyt perille.” N (5-10) 7-9 

 

Opettaja havainnoi aktiivisesti oppilaiden tuntiaktiivisuutta, saadakseen tietoa 

lukuvuosiarvioinnin pohjaksi. Usein aktiivisesti osallistuvat ne oppilaat, jotka ovat asian 

sisäistäneet. 

”Kiertelen luokassa, kyselen eri oppilailta asioita, katson ketkä seuraavat.” M (<5) 

7-9 

 

”Osallisuuden kautta oppilaista näkee osaamisen tason, käytämme oppitunnilla 

myös paljon puhetta.” M (<5) 5-6 

 

Oma havainnointi saattaa olla epävarma tapa ja antaa vain sellaisen mutu-tuntuman, joka 

voi joskus pettää. Siksi osa opettajista kirjaa säännöllisesti havaintonsa ylös. 
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”Oppilaat mielessä läpi käymällä, kirjoitan myös ylös päiväkirjaan.” N (5-10) 3-4 

 

Kirjallinen arvio 

Jotkut opettajat suosivat kirjallisia läksynkuulusteluja oppimisen arvioinnin tapana. Tällöin 

seuraavan tunnin alussa lyhyellä testillä arvioidaan edellisen tunnin oppimisen tasoa.  

”Kirjalliset läksyn kuulustelut.” M (<5) 7-9 

 

Useimmat opettajat pitävät pieniä testejä, vain harvoin ja tarkkaan valituissa tilanteissa. 

Niiden hyvä puoli on se, että ne antavat näkyvää palautetta oppimisesta sekä opettajalle 

että oppilaalle itselleen. 

”Joskus pidän myös pikkukokeita opetetusta asiasta.” N (>20) 3-4 

 

”Joskus harvoin pistokkaan tapainen.” N (>20) 7-9 

 

Opettaja saattaa pitää testejä vain sen vuoksi, että oppilailla säilyy motivaatio opetella 

asioita, kun tietää, että opettaja saattaa milloin vain testata osaamista ennen varsinaista 

koettakin. 

”Selkeissä asioissa pidän paljon lyhyitä pistareita, että oppilaat opiskelisivat 

jatkuvasti eivätkä lukisi vasta kokeeseen.” N (>20) 7-9 

 

Keskustelu ja yleinen kyseleminen 

Oppilaiden kanssa keskustelemalla ja heiltä kyselemällä saa yleisen kuvan siitä, mitä 

asiasta tiedetään ja onko asia sisäistetty. 

”Keskustelemalla oppilaiden kanssa joka oppitunnilla” N (10-20) 5-6, 7-9 

 

”Muutamalla kysymyksellä yhteisesti näkee onko asia ymmärretty, esim. tänään piti 

luetella parilliset ja parittomat luvut tunnin alkuun, kun ne eilen oli opeteltu.” N (5-

10) 0-2 

 

Yleiset kysymykset antavat huonosti kuvaa siitä, miten luokan heikoimmat ovat asia 

sisäistäneet, koska he eivät yleensä vastaa innokkaasti opettajan kysymyksiin. Opettaja 

saattaa myös kysyä oppilailta henkilökohtaisesti, jolloin saa kuvan juuri sen oppilaan 

osaamisesta ja kysymykset voi silloin kohdentaa tarkemmin juuri tälle oppilaalle sopiviksi.  

”Kyselemällä henkilökohtaisesti.” N (5-10) 3-4 

 

”Katson osaavatko oppilaat vastata kysymyksiin.” N (<5) 7-9, lukio 

 

”Kysymyksillä kiertäessäni auttamassa harjoittelua.” N (>20) 7-9 

 

Opettaja voi käyttää myös ns. peukkukyselyä tai sormikyselyä, jolloin voi nopeasti havaita, 

oliko asia vaikea vai helppo oppilaiden mielestä. Vaarana saattaa olla, että oppilaat äkkiä 
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oppivat katsomaan, mitä toiset vastaavat ja vastaavat samalla tavoin, jolloin testi ei 

annakaan todellista kuvaa oppilaiden osaamisesta. 

”Kysyn usein oppilailta: Näytä sormista asteikolla 1-5, miltä viimeksi opiskeltu asia ja 

kotitehtävät tuntui: 1: oli tosi vaikeaa, 5 oli tosi helppoa. Osaavat realistisesti arvioida ja 

voi huomioida saman tien kerrataanko vielä vai mennäänkö eteenpäin.” N (5-10) 5-6 

 

Kirjojen tai vihkojen tarkistaminen 

Opettaja arvioi oppilaiden oppimistuloksia myös tarkkailemalla oppilaiden tehtävien 

tekemistä ja tarkistamalla tehtyjä tehtäviä. 

”Oppilaiden kirjoista tarkistamalla.” N (<5) 5-6 

 

”Tarkkailemalla ja kiertelemällä luokassa ja tarkistamalla tehtäviä.” N (10-20) 3-4, 

5-6 

 

Oppimistulokset ovat näkyvissä myöskin kotitehtävien tekemisessä. Jos kotitehtävissä on 

paljon puutteita, oppilas ei ehkä ole sisäistänyt asiaa kunnolla ja asiaan on syytä palata 

vielä. 

”Kotitehtävien tarkistuksen yhteydessä saa hyvän kuvan oppilaan taitotasosta.” M 

(<5) 3-4 

 

Usein opettaja käyttää tuntiarvioinnin perustana useita eri tapoja rinnakkain, jolloin 

arviointi on monipuolisempaa kuin pelkkä tehtäviin tai tuntiaktiivisuuteen tai omaan 

havaintoon pohjautuva arviointi. Opettaja sujuvasti seuraa tehtävien tekemistä, kyselee 

oppilailta tunnin aikana, ja seuraa samalla, kuinka kukin selviää tehtävien ratkaisemisesta. 

”Seuraan oppilaiden suoriutumista tehtävistään tunnin aikana. Kyselen oppilailta, 

kuinka laskeminen sujuu, joskus käyn tarkistamassa tunnilla tehtäviä laskuja 

vihkoista.” N (10-20) 5-6 

 

”Seuraan miten tehtävien teko onnistuu. Yleensä apua tullaan kysymään ja silloin 

tällöin heikommat ovat työskentelemässä pienessä porukassa.” N (<5) 0-2 

 

Havainnoinnin lisänä opettajat käyttävät suullista palautetta suoraan oppilaalle. Suullinen 

palaute on oppilaan kannalta parasta, koska silloin myös oppilas tulee tietoiseksi paremmin 

omasta oppimisen tasostaan. 

”Havainnoimalla ja antamalla lapselle pikaista suullista palautetta.” N (>20) 3-4 

 

Oman työn arviointi 

Oman työn arviointi kulkee opettajan työssä mukana koko ajan. Oppilaita arvioidessaan 

opettaja saa samalla palautetta oman työnsä onnistumisesta. Jos opetettava asia on 

sisäistetty huonosti, opettaja ei ole onnistunut kovin hyvin opetuksessaan. 
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”Ajatuksissa ja seuraavan tunnin suunnittelussa yritän ottaa huomioon mikä oli 

onnistunut ja mikä ei, toistaen hyvää kaavaa ja muokaten epäonnistuneita juttuja.” 

N (5-10) 5-6, 7-9 

 

Oman työn arvioinnin avulla opetustaan voi jatkuvasti kehittää paremmaksi. Osaa ehkä 

valita kokemuksen myötä paremmin sopivat menetelmät ja opettamistavat seuraavalla 

kerralla. 

”Pohdin mikä onnistui ja mikä ei; olisiko syytä muuttaa ko. aiheen opetustapaa, jos 

esim. heikoimmille asia ei auennut.” N (5-10) 7-9 

 

”Arvostelen käyttämiäni opetustapoja ja materiaaleja.” N (10-20) 7-9 

 

Kollegoiden kanssa keskustellen saattaa myös saada palautetta oman työn onnistumisesta.  

”Omassa mielessä pohtien ja kollegoiden kanssa reflektoiden.” N (<5) 3-4 

 

Opettajat usein myös kirjaavat itselle muistiin epäonnistuneita ja onnistuneita tunteja 

pohtien samalla, mikä niissä oli hyvää ja mikä huonoa, jotta osaa seuraavalla kerralla 

toimia paremmin vastaavassa tilanteessa. 

”Usein vain omissa ajatuksissa. Kirjaan jotakin ylös tulevia vuosia varten, korjaan 

omia materiaalejani jatkokäyttöä varten.” N (>20) 5-6, 7-9 

 

”Kirjaan ylös tunnin epäkohdat, reflektoin miksi ei toiminut ja kehitän uutta.” N (5-

10) 3-4, 5-6 

 

Oppilaiden itsearviointi 

Arvioinnissa tärkeä osuus on myös oppilaan itsearvioinnilla. Edellä mainittu peukutus tai 

sormimittaus on yksi tapa toteuttaa helposti oppilaiden itsearviointia tunnin lopussa tai 

seuraavan tunnin alussa. 

”Otan huomioon myös oppilaiden itsearvioinnin.” N (5-10) 7-9 

 

5.1.5. Matematiikan tunnin onnistuminen 

Tämä kategoria käsittelee opettajan arvioita omasta työstään. Kyselyssä oli kaksi toisilleen 

vastakkaista kysymystä, jotka koskivat opettajan käsitystä onnistuneesta matematiikan 

tunnista. Toisessa kysyttiin, millainen opettajan mielestä on onnistunut matematiikan tunti 

ja toisessa taas, millainen on epäonnistunut matematiikan tunti. Käsittelen tässä molemmat 

kysymykset rinnakkain siten, että ensin milloin tunti on onnistunut ja heti perään, milloin 

tunti on epäonnistunut. 



59 

 

 

Yleisesti opettajat pitivät matematiikan tuntejaan onnistuneina, sillä yli 80 % vastaajista oli 

samaa tai täysin samaa mieltä väitteen: Pitämäni matematiikan tunnit ovat usein 

onnistuneita, kanssa. Opettajien käsityksen mukaan tunti voi joskus myös epäonnistua 

syystä tai toisesta vain kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, ettei epäonnistunutta matematiikan 

tuntia ole olemassakaan. 

 
Kuva 4. Kooste väitteeseen: ”Pitämäni matematiikan tunnit ovat usein onnistuneita”. 

Kuviossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä 

 

Seuraavassa käsittelen opettajien ilmauksia onnistuneesta ja epäonnistuneesta 

matematiikan tunnista. Tässä lainauksen jälkeen tulee aluksi opettajan mielipide 

väitteeseen: ”Pitämäni matematiikan tunnit ovat usein onnistuneita”, sitten vastaajan 

sukupuolta ilmaiseva N tai M, sen jälkeen vastaajan työkokemus suluissa ja lopuksi 

vastaajan opettama luokka-aste.  

 

Tehtävien tekeminen 

Matematiikan tunti opettajan näkökulmasta on onnistunut hyvin silloin, kun oppilaat ovat 

ahkerasti ja onnistuneesti tehneet annettuja tehtäviä. Myöskin oppilaiden kommentit 

onnistumisistaan tuovat opettajalle kuvan onnistuneesta tunnista. 

”Tunti on onnistunut, jos suurin osa oppilaista on saanut tehtyä annettuja tehtäviä 

ilman kiukunpuuskia (erit. heikot oppilaat) ja laskevat keskittyneesti yksin tai 

kaverin kanssa. Myös kommentit “hei ope, mä sain tän laskettua” ja “ mä sain 

oikeen vastauksen” kertoo, että oppilailla on hyvä työvire. hyvästä tunnista kertoo 

myös se, että hyvä laskija auttaa heikompaa laskijaa.” 4:N (5-10) 7-9  

 

”Kun suurin osa oppilaista on saanut tehtävät tehtyä tai muuten näyttää siltä että 

asia on ymmärretty.” 4: N (10-20) 0-2 

 

Onnistuneesta matematiikan tunnista opettajalle kertoo myös se, että oppilaat ovat selvästi 

ymmärtäneet opetettavan asian ja tekevät opettajan antamia tehtäviä innokkaina. Luokassa 

vallitsee tekemisen meininki. 
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”Kun huomaan, että oppilaat ymmärsivät asian ja tekevät harjoituksia 

innostuneesti.” 4:N (5-10) 0-2 

 

”Tekemisen meininki kaikilla, asia opittu, vaikea asia ymmärretty.” 3:N (5-10) 3-4. 

 

 ”Oppilaat tekevät innolla, he näyttävät oppineen.” 3:N (>20) 5-6 

 

Oppilas ei välttämättä osoita omaa oppimistaan heti, mutta innostus heijastuu myös 

opettajalle. 

 ”Kaikki tuntuvat oppineen, suurin osa edes tuntuu oppineen, oppilaat ovat 

innostuneita, vaikka suoranaisia oppimisen osoittamisia ei näykään välittömästi.” 

3:N (>20) 7-9 

 

Opettaja voi onnitella itseään onnistuneesta tunnista, kun oppimistavoite on saavutettu eikä 

sen tarvitse olla mitään ihmeellistä, vaan oppilaat hallitsevat aihealueen perustehtävät. 

Onnistuneella tunnilla myöskin eriyttäminen on onnistunut ja näin jokainen oppilas on 

saanut tehdä omalle tasolleen sopivan haastavia tehtäviä 

”Tavoite on saavutettu, joka on usein perustehtävien hallinta aihealueelta, Oppilaat 

eivät tuskastu tai turhaudu, Eriyttäminen on onnistunut molempiin suuntiin.” 4:M 

(<5) 3-4 

 

Epäonnistuneella tunnilla opettaja ei ole osannut arvioida oppilaiden taitotasoa oikein, 

tehtävät voivat olla liian haastavia, jolloin oppilaat eivät jaksa yrittää tai ne voivat olla liian 

helppoja, jolloin he turhautuvat. Opettaja voi myös herpaantua opetuksessaan ja tehdä 

virheitä, jotka vaikuttavat oppilaan oppimiseen negatiivisesti. 

”Oppilaat turhautuvat, onnistumisen elämyksiä ei synny.” 2: N (10-20) 5-6, 7-9, eo 

 

”Opettajana yliarvioin oppilaiden etukäteistiedot, tehtävät ovat liian helppoja tai 

liian vaikeita, oppilaat eivät jaksa keskittyä.” 3: N (>20) 5-6, 7-9 

 

”Oppilaat eivät keskity itse asiaan. Tehtävät ovat liian hankalia itse ratkaistaviksi. 

Teen itse useita laskuvirheitä.” 1: N (10-20) lukio 

 

Opettaja voi myös epäonnistua opetuksessaan niin, että näyttää siltä, ettei oppi mene 

perille. Oppiminen voi jäädä mekaaniselle tasolle, jolloin oppilas näennäisesti osaa tehdä 

tehtävät, mutta ei ymmärrä, miksi niin tehdään. 

”Harjoittelu ei ala sujua. Opea/ohjaajaa tarvitaan lähes jokaiselle avuksi. Luokassa 

kuuluu: ’emmää ossaa’.” 4: N (>20) 3-4 

 

”Uusi asia ei mene perille, eli opetusmenetelmässä on jotain vikaa. opettaja 

hermostuu ja/tai oppilaat eivät tee sovittuja asioita tai tottele. Jää liian vähän aikaa 

itsenäiselle laskemiselle.” 2: N (5-10) 7-9, lukio 

 
”Oppi jää mekaaniselle tasolle - osataan laskea, mutta ei tiedetä miksi näin 

tehdään. Silloin soveltaminenkaan ei onnistu.” 4: M (5-10) 7-9 
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”Oppilaalle jää moni asia epäselväksi, oppilas kokee paljon epäonnistumista, 

oppilas ei halua osallistua.” 4: N (10-20) 7-9, eo 

 

Opettajalle saattaa jäädä tunne, että kaikesta yrittämisestä huolimatta, oppilaat eivät vain 

ymmärrä. Kokemus on kuitenkin opettanut, että ajatus vaatii kypsymistä ja seuraavalla 

kerralla asia tuntuu jo helpommalta. 

”Kun oppilaat tuskastuvat, vaikka yrittää monella eri tavalla ja 

kokeilulle/havainnointivälineillä neuvoa. Se sitten loksahtaa yleensä seuraavalla 

tunnilla.” 4: N (5-10) 3-4 

 

Epäonnistuneella tunnilla opettajan käsityksen mukaan eriyttäminen ei ole onnistunut 

kunnolla. Myöskin erityisoppilaan avustajan puute saattaa johtaa tunteeseen tunnin 

epäonnistumisesta. 

”Oppimateriaali ei ole riittävän eriyttävää, Hojks-oppilaalla ei ole ohjaajaa.” 4: N 

(>20) 3-4 

 

Toiminnallisuus, välineet 

Osa opettajista piti toiminnallista matematiikan tuntia erityisen onnistuneena. Silloin lapset 

oppivat heidän mielestään parhaiten. 

”Kun on toiminnallista ja lapset tuntuvat oppivan.” 4:N (<5) 0-2 

  

Yhdessä tekeminen ja oppiminen lisäävät tunnetta onnistuneesta matematiikan tunnista. 

Onnistuneella matematiikan tunnilla mietitään ja pohditaan tehtäviä yhdessä ja kaikki ovat 

mukana. 

”Silloin kun on kivaa ja saa tehdä yhdessä ja opitaan.” 3:N (10–20) 5-6, 7-9 

 

”Lapset innostuvat, pohtivat yhdessä, kaikki keskittyvät asiaan.” 4:N (5-10) 3-4 

 

”Opiskelijat ovat olleet aktiivisia, on oivallettu ja tehty yhteistyötä.” 4:M (10–20) 

lukio 

 

Vain harva opettaja mainitsi sähköiset materiaalit onnistuneen tunnin edellytykseksi. 

Kuitenkin joku opettaja oli sitä mieltä, että tunti onnistuu varmimmin, jos sähköinen 

materiaali on käytettävissä. 

”Sähköinen materiaali käytettävissä. Oppilaat innostuneita, oppilaat oppivat 

opetettavan asian.” 4:N (>20) 3-4  

 

Onnistuneen matematiikan tunnin yhtenä elementtinä on se, että tietotekniset laitteet 

toimivat. Silloin tunti menee niin kuin opettaja on sitä suunnitellut eikä tarvitse keksiä 

lennosta vaihtoehtoisia tapoja opettaa. 
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”Kun asiaa on opittu jonkin verran, tulee ahaa.-elämyksiä, laitteet toimivat.” 4:M 

(<5) 7-9 

 

Toiminnallista tuntia tai yhdessä tekemistä ei yksikään opettaja maininnut kysyttäessä 

epäonnistunutta tuntia. Toiminnalliset tunnit eivät aina mene niin kuin opettaja on ne 

suunnitellut ja niiden toteuttamisessa on omat haasteensa, mutta opettajat eivät silti näe, 

että toiminnallinen tunti olisi epäonnistunut, vaikka se ei menisikään niin kuin oli 

tarkoitettu. 

Tunnilla vallitseva ilmapiiri  

Luokassa vallitseva ilmapiiri antaa viestiä opettajalle, miten hyvin tunti on onnistunut. Jo 

se, että tunnilla on ollut mukava ja innostunut ilmapiiri, kertoo opettajalle onnistuneesta 

tunnista. Silloin oppilaat ovat selvästi myös oppineet asian eikä välitunnille ole kiire. 

”Näkee onnistumisen kokemuksia, oppilaat ovat innostuneen näköisiä, välitunnille 

ei ole kiire.” 4:N (<5) 5-6 

 

 ”Oppilaat oppivat, on ollut mukava ilmapiiri.” 4:N (5-10) 3-4 

 

”Tunnelma on rento ja oppimismyönteinen, Oppilaat tekevät sitä mitä heidän 

pitääkin. Seuraavana päivänä muistaa mitä edellisenä päivänä on opeteltu.” 4:N 

(10–20) lukio 

 

Onnistuneella matematiikan tunnilla opettajan mukaan oppilaat työskentelevät 

innostuneesta ja oppimisen motivaatio on kohdallaan. Silloin kotitehtävätkään eivät tunnu 

vastenmielisiltä. 

”Oppilaat oppivat, tekevät töitä innokkaasti, heillä on hyvä tekemisen meininki.” 

4:M (>20) 3-4, 5-6 

 

”Oppilaat ovat innokkaita ja ottavat kotitehtävät innolla vastaan.” 4:N (10–20) 7-9 

 

Kun tunnilla on hyvä työrauha ja kaikki oppilaat jaksavat keskittyä annettuihin tehtäviin, 

opettaja saa tunteen onnistuneesta matematiikan tunnista. Silloin opettajan aika ei mene 

työrauhan ylläpitämiseen, vaan voi keskittyä olennaiseen eli asian opettamiseen. 

”Työrauha säilyy, pari tai teematyöskentelyä tapahtuu, kysymyksiä esitetään.” 4:N 

(>20) 3-4 

 

”Oppilaat eivät tylsisty vaan saan pidettyä heidät aktiivisina. uusi asia opitaan 

siten, että asia osataan soveltaa myös muihin kuin tunneilla yhdessä käytyihin 

esimerkkitilanteisiin. Tunnelma on hyvä enkä itse joudu hermostumaan esim. 

metelin vuoksi.” 4:N (5-10) 7-9, lukio 

 

Oppilaiden ilmaisemat onnistumisen elämykset antavat opettajalle tietoa onnistuneesta 

matematiikan tunnista. Joskus opettaja havaitsee onnistumisen lasten ilmeistä ja 

olemuksesta. 
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 ”Oppilaat ovat oppineet uuden asian ja innosta puuskuttaen alkavat laskemaan. 

Tarkistuspisteessä käynnin jälkeen hymy herkässä kun ei ollut paljon virheitä.” 4:N 

(>20) 3-4 

 

”Lapsi oppii ajattelun taitoja, selviytyy annetuista haasteista, lapsi on iloinen tunnin 

jälkeen.” 4:N (10–20) 0-2, 3-4 

 

Onnistuneesta tunnista kertoo myös, kun jokin vaikea asia oppilaalle viimein selviää. 
 

”Kun oppilaat kokevat oppineensa jotain. Kun oppilaat kokevat suoriutuvansa 

tehtävistään itse. Kun joku oppilas älyää tai oppii hänelle aikaisemmin vaikean 

asian.” 4:N (10–20) 5-6 

 

Ahaa-elämykset oppitunnilla kertovat opettajalle onnistuneesta tunnista. Asia selviää 

oppilaalle ja opettajalle tulee tunne, että on onnistunut opetuksessaan. 

”Opiskelijat esittävät kysymyksiä. Opiskelijat saavat Ahaa-elämyksiä. Luokassa on 

tekemisen meininki.” 4:N (<5) lukio 

 

Onnistuneella matematiikan tunnilla oppilaat viihtyvät ja siellä voi olla jopa hauskaa. 

Tehtävät ja tekeminen on mieluista ja oppilaat saavat oppimisestaan iloa. 

”Oppilailla on hauskaa. Oppilaat kokevat onnistumisen hetkiä. Oppilaat ovat 

syventyneitä tekemiseensä.” 3:N (>20) 0-2 

 

”Kun oppilaat ovat iloisia ja hoksaavat miten ovat oivaltanut asia syy-seurauksia.” 

4:N (5-10) 3-4, 5-6 

 

”Kun oppilaat lähtevät tunnilta iloisina ja kotitehtävät on otettu nurkumatta 

vastaan.” 4:N (10–20) 7-9 

 

Matematiikan tunnilla saatetaan viihtyä jopa niin hyvin, että oppilaat eivät malttaisi lähteä 

luokasta tunnin loputtua pois. Tämä on opettajalle selvä viesti siitä, että tunti on 

onnistunut. 

”Kun oppilaita ei meinaa saada luokasta ulos.” 4:M (>20) lukio 

 

Epäonnistuneella tunnilla ilmapiiri on huono. Tämä tuli ilmi useissa vastauksissa. Oppilaat 

saattavat kokea jääneensä vaille tarvitsemaansa huomiota, jolloin seuraa 

häiriökäyttäytymistä eikä jakseta keskittyä asiaan. 

”Kun ilmapiiri on turhautunut tai negatiivinen.” 3: N (10-20) 7-9 

 

”Kun tilanne on ollut oppilaille epäreilu: he kaikki eivät ole ennättäneet saada 

riittävästi huomiota (opetusta). Jos työrauhaa ei ole saatu tarpeeksi.” 3: N (10-20) 

7-9 

 

Epäonnistuneella tunnilla työrauha on huono. Opettajan aikaa vie käytösongelmien 

ratkaiseminen ja työrauhan ylläpitäminen. Tällöin tuntityöskentely kärsii eikä opettajan 
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aika riitä oppilaiden auttamiseen. Tuntia saattaa häiritä myös vaikkapa tulossa oleva koe 

niin paljon, etteivät oppilaat jaksa keskittyä opiskeluun. 

”Työrauha ei pysy ja joudun käyttämään kaiken ajan, että saan pari oppilasta 

tekemään edes hetken töitä matematiikan oppimiseksi.” 4: M (<5) 7-9 

 

”Kun tunti kuluu käytösongelmien ratkomiseen. Kun yksi oppilas vie kaiken 

huomion ja monet muut jäävät ilman neuvomista. Kun oppilas onnistuu istumaan 

koko tunnin tekemättä mitään. 3: N (10-20) 7-9 

 

”Jos työrauha on heikko tai työskentelyä haittaa jokin asia, esim. seuraavalla 

tunnilla oleva koe, niin paljon, että tuntityöskentelystä ei tule mitään. Aina ei aika 

riitä heikkojen tukemiseen, varsinkaan, jos yhden oppilaan vieressä pitäisi istua 

puolet tunnista.” 3: N (5-10) 7-9 

Opettaja saattaa myös epäonnistua oppilaiden motivoimisessa tehtäviin. Silloin myös 

työrauhaongelmat helposti lisääntyvät ja oppilaiden motivaatio edelleen laskee. 

”Tunnilla tulee paljon hälyä, oppilaat eivät innostu tehtävästä ja oppilaat 

menettävät motivaatiotaan.” 3: N (5-10) 7-9 

”Kun suurin osa ajasta menee komentamiseen. Kun oppilaat lietsovat “tätä ei voi 

osata”-fiilistä toisiinsa. Aikaa on liian vähän ja joutuu opettamaan kiireellä.” 5: N 

5-10, 7-9, lukio 

Oppilailla saattaa olla jo lähtökohtainen asenne sellainen, että oppiminen ei onnistu. 

Tällöin opettaja tekee viisaasti, kun muuttaa suunnitelmaa, eikä toteuta tuntia suunnitelman 

mukaan heikosti motivoituneille oppilaille.  

”Joskus tietää jo tunnille tultaessa, että suurin osa luokasta ei ole 

oppimisvalmiudessa. Tällöin pitää tehdä peliliikkeitä ja pitää vähän löysempi tunti 

tms. Useimmiten tunti menee persilleen, jos yksi tai useampi oppilas alkaa tosissaan 

häiritsemään opetusta. Näin käy onneksi harvoin ja vain tiettyjen ryhmien kanssa.” 

3: M 5-10, 7-9 

 

Tunnin sisältö 

Se, miten tunti on rakennettu, vaikuttaa myöskin tunnin onnistumiseen. Onnistuneella 

matematiikan tunnilla asia on saatu konkretisoitua oppilaille hyvin ja he pystyvät 

liittämään sen jollain tasolla arkielämän tilanteisiin.  

”Kun lapset ovat innostuneita, saavat konkreettisia kokemuksia matematiikasta ja 

osaavat käyttää oppimiaan asioita omassa elämässään.” 4:N (5-10) 0-2 
 

Onnistuneen tunnin jälkeen oppilas myös ymmärtää opitun asia hyödyllisyyden ja 

tarpeellisuuden. 
”Asian perusteet on opittu ja asian hyödyllisyys ymmärretty.” 4:M (5-10) 7-9 
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”Uuden asian on oppinut niin, että sitä voi harjoitella itsenäisesti joko kotona tai 

koulussa. Oppilas/opettaja ei laske sekunteja tunnin loppumiseen. Oppilas kokee 

tarpeelliseksi tiedon ja taidon johon keskitytään.” 4:N (10–20) 3-4 

 

Onnistunut matematiikan tunti koostuu monipuolisesta tekemisestä. Tunnilla on erilaisia 

elementtejä, jolloin oppilaan mielenkiinto ja motivaatio asiaa kohtaan säilyy. Samalla 

myöskin erilaiset oppijat saavat tukea oppimiseensa ja asia hahmottuu paremmin 

oppilaiden mielessä. Näin oppiminen on tehokkaampaa.  

”Motivoituneisuus kohdallaan. Oppilaat ymmärtävät opetettavan asian. On ollut 

monipuolista työskentelyä.” 4:N (5-10) 5-6 

Opettajat selvästi valmistautuvat tunteihin huolella ja ovat sitä mieltä, että hyvin 

suunniteltu tunti on usein myös onnistunut tunti. 

”Hyvin suunniteltu on myös yleensä hyvin onnistunut.” 4:M (<5) 5-6 

 

”Keksii hyvän aloituksen ja lopetuksen tunnille.” 4:M (<5) lukio 

 

Onnistuneella matematiikan tunnilla opettajalla on riittävästi aikaa auttaa apua tarvitsevia 

ja oppilailla on riittävästi aikaa harjoitella oppimaansa asiaa. Kenelläkään ei ole kiire vaan 

tunti etenee rauhallisessa tunnelmassa. 

”Oppilaat jaksavat työskennellä, minä ehdin auttamaan apua tarvitsevia.” 4:N 

(>20) 7-9 

 

”Asia on opittu ja sitä on ehditty harjoitella tarpeeksi, kotiin läksyt.” 5:N (<5) 5-6 

 

”Lapset ovat innostuneita, hymysuin haastavat itseään ja ahmivat matikan tehtäviä 

ilman kiirettä.” 4: 5-6 

 

Epäonnistuneella tunnilla opettajalla ei ole aikaa opettaa kunnolla tai neuvoa kaikkia apua 

tarvitsevia. Oppilaat eivät ehkä jaksa osallistua opetukseen tai tehdä tehtäviä. Opettaja ei 

osaa asettua oppilaan ajatusmaailmaan eikä löydä keinoja, joiden avulla oppilas 

ymmärtäisi. 

”Kun asiaa ei ehditä käydä läpi, oppilaat eivät osallistu opetukseen, kun oppilaat 

eivät laske tunnilla.” 1: M (<5) 7-9 

”Silloin kun oppilaille eivät laskut etene enkä opettajan ehdi kaikkia neuvomaan. 

Silloin kun en löydä keinoja oppimisvaikeuksista kärsivien opetukseen, jotta saisin 

myös heille asioita selkeämmiksi. Silloinkin työrauhaongelmat vievät suurimman 

osan tunnista.” 2: N (5-10) 7-9 

Joskus voi myös käydä niin, että oppilas ymmärtää asian väärin ja tätä väärää käsitystä voi 

olla vaikea korjata. Opettajan aika tunnilla saattaa mennä myös johonkin ulkopuolisen 

asian hoitamiseen, jolloin oppilaan oppiminen jää sivuseikaksi. 
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”Homma ei etene. Asia ymmärretään väärin, sitä on silloin vaikea korjata, kun 

väärä käsitys on jo päässä. Oppilaiden ilmeistä näkee jo, ettei kiinnosta pätkääkään, 

eikä ope saa motivoitua.” 4: M (<5) 3-4 

”Ku jollekin lapselle asia on vain liian vaikea eikä hän ymmärrä asiaa. Jos on 

jotain muuta ulkopuolista ongelmaa samalla mitä open pitää hoitaa eli ei voi 

keskittyä täysillä tuntiin. Onneksi nämä tilanteet on vähissä.” 5: N (<5) 0-2 

Joskus ihan opettajasta riippumattomat ulkoiset asia saattavat vaikuttaa tunnin kulkuun 

odottamattomasti niin, että tunti epäonnistuu. Oppilaiden mieltä voi kuohuttaa jokin 

edellisellä välitunnilla tapahtunut asia niin paljoon, ettei opetettava asia jaksa kiinnostaa. 

”Joskus on tapahtunut jotain esim. edellisellä tunnilla/välitunnilla, mikä on 

aiheuttanut polemiikkia ja sitten ei pystytä eikä malteta keskittyä.”  5: N 5-10, 7-9 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista löytyi kaksi opettajaa, joiden mielestä 

epäonnistunutta matematiikan tuntia ei ole olemassakaan. Heidän käsityksensä mukaan 

tunti on aina jollain tasolla onnistunut. Vain pitämättä jäänyt tunti voi olla epäonnistunut. 

”Täysin epäonnistuneita matematiikan tunteja ei ole olemassakaan” 4: M (10-20) 7-

9 

”Vaikea sanoa milloin tunti on epäonnistunut, koska kaikki tunnit onnistuvat jossain 

muodossa. Epäonnistunut tunti voisi olla peruttu matematiikan tunti ja jos itsenäisiä 

tehtäviä ei olisi annettuna ja opiskelija ei etenisi.” 3: N (10-20) lukio 

 

Hyvä matematiikan opetus koostuu eri osa-alueista. Kaikki lähtee liikkeelle hyvästä 

suunnittelusta ja päättyy monipuoliseen arviointiin, jossa tärkeä osa on opettajan oman 

työnsä arviointi. Opettajan tulee pohtia, mikä tunnilla onnistui hyvin, mitä olisi syytä 

parantaa ja näin jatkuvasti kehittää omaa opetustaan.  
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 Kuva 5. Matematiikan opetukseen liittyvät asiat 

Matematiikan opetuksen suunnittelun taso näyttää vaihtelevan opettajien kesken suuresti. 

Opettajien joukossa näyttää olevan niitä, jotka eivät juuri opetustaan suunnittele, mutta 

myös niitä, jotka vuosien opettajan kokemuksen jälkeenkin paneutuvat opetuksensa 

suunnitteluun. Pääosa opettajista tekee työtään tunnollisesti ja he paneutuvat opetuksensa 

suunnitteluun itselle sopivimmalla tavalla. Opetuksen suunnittelu pohjautuu 

opetussuunnitelmaan, joka luo pohjan opetukselle. Erityisiä suunnittelua vaativia asioita 

ovat eriyttäminen ja toiminnallisuus. Nämä vaativat opettajalta vaivaa, koska useinkaan 

oppikirjat eivät tarjoa valmista materiaalia riittävästi. Opetuksen suunnitteluun vaikuttavat 

kustantajan tarjoamat ja koululta löytyvät valmiit materiaalit sekä opettajan itsensä 

kehittelemät materiaalit. Näiden pohjalle opetus on helpompi suunnitella, ja materiaaleja 

voi käyttää aina uudelleen ja uudelleen. 

Opettajien itse kehittelemä materiaali toimi varsin tehokkaasti matematiikan opetuksen 

toteutuksessa ja sitä opettajat käyttävät ahkerasti. Materiaalia oli monenlaista. Se koostui 

omista muistiinpanoista, monisteista ja kokeista erityisesti yläkoulussa ja lukiossa. 

Alakoulujen opettajilla se sitä vastoin oli usein konkreettista materiaalia, kuten 
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oppimisvälineitä ja havainnollistamiseen liittyviä esineitä tms. Oma materiaali on helposti 

käytettävissä ja sitä hyödynnetään vuodesta toiseen uudelleen ja uudelleen. 

Arviointi tunnin aikana tapahtuu useimmiten havainnoimalla, kuinka hyvin oppilaat ovat 

omaksuneet opetettavan asian. Havainnoinnin lisäksi opettajat tarkkailevat oppilaiden 

tekemien tehtävien määrää ja suoriutumista niistä. Samaan aikaan he arvioivat omaa 

opetustaan. Jos oppilaat eivät ole oppineet, tarkoittaa se sitä, että omaa toimintaa ja 

opetustapaa tulisi muuttaa.  

Opettajilta kysyttiin onnistuneesta ja epäonnistuneesta matematiikan tunnista, joka liittyy 

opettajan oman työnsä arviointiin. Onnistunut matematiikan tunti on opettajien vastausten 

perusteella usein sellainen, jolla tehdään paljon tehtäviä ja tunti sujuu muutenkin 

mallikkaasti ja suunnitelmien mukaan. Opettajien käsitysten mukaan onnistunutta 

matematiikan tuntia leimaa hyvä ilmapiiri. Tunnilla jokainen uskaltaa onnistua ja 

epäonnistua ja kysyä, jos ei ymmärrä. Tällöin myöskin työrauha opettajien kokemuksen 

mukaan on yleensä parempi. Toiminnalliset tunnit mainittiin myös usein onnistuneina 

matematiikan tunteina. Epäonnistuneella matematiikan tunnilla ilmapiiri on huono, ketään 

ei kiinnosta opiskella eikä työrauhaa ole. Opettajakin saattaa olla väsynyt eikä jaksa 

kiinnostua oppilaidensa ongelmista. Tällöin työ tuntuu raskaalta eivätkä oppilaatkaan 

viihdy tunnilla. 

Oppilaan itsearviointi mainittiin muutaman opettajan vastauksissa tunnin arvioinnissa. 

Itsearviointi on ehkä helpompi toteuttaa pidemmissä kokonaisuuksissa, esimerkiksi jakson 

päätteeksi. 

 

5.2.  Opettajien käyttämät opetuksen lähestymistavat ja toiminnallisuus 

matematiikan tunneilla 

 

5.2.1. Opetuksen lähestymistavat ja niiden valinta 

Opettaja valitsee käyttämänsä opetuksen lähestymistavan matematiikan tunneille. Osa 

opettajista käytti kaikkia tapoja vaihtelevasti, mutta osa opettajista näyttää pitäytyvän 

enimmäkseen tutussa ja turvallisessa määritelmälähtöisessä tavassa. Määritelmälähtöistä 

tapaa käytettiin eniten lukiossa, mutta myös ihan alaluokkien opettajissa oli heitä, jotka 
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käyttivät tavallisimmin määritelmälähtöistä tapaa. Yleisin tapa kyselyn vastausten 

perusteella näyttää kuitenkin olevan realistinen tapa, jossa uutta asiaa lähestytään 

käytännön esimerkin avulla. Realistista tapaa käyttivät tavallisimmin yläkoulun opettajat ja 

luokanopettajat kaikilla luokka-asteilla. Ongelmalähtöistä tapaa käytti yleisimpänä 

opetustapana vain harva opettaja, ja he olivat tavallisimmin alkuopetuksessa toimivia 

luokanopettajia.  

Olin kyselylomakkeeseen määritellyt lyhyesti, mitä lähestymistavoilla tarkoitetaan, mutta 

osa kyselyyn vastanneista opettajista eivät vastaustensa perusteella kuitenkaan täysin 

ymmärtäneet, milloin kyse on vaikkapa ongelmalähtöisestä opetustavasta. 

 

 
Kuva 6. Millaista opettamistapaa käytät tavallisimmin matematiikan tunnilla uuden 

asian opettamisessa? 

 

Kysyin opettajilta, millaista opetuksen lähestymistapaa käytät tavallisimmin uuden asian 

opettamisessa. Tarkentavana kysymyksenä oli: jos opetustapasi vaihtelee eri tapojen 

välillä, kerro tilanteita, milloin mitäkin tapaa käytät. Tarkastelen aluksi opettajien 

vastauksia tähän kysymykseen. 

 

Ongelmalähtöinen opetustapa: 

 

Ongelmalähtöistä opetustapaa opettajat käyttivät usein murtolukujen opettamisessa, 

esimerkkinä vaikkapa pitsan jakaminen. Myöskin murtolukujen vertailussa ja 

laventamisessa ongelmalähtöinen tapa opettajilla oli käytössä. 

”Murtoluvut. Pöydällä on kaksi pitsa, mutta syöjiä on kolme. Miten jaetaan että 

kaikki saavat saman verran? M (<5) 3-4 

 

”Murtolukujen vertailu, laventaminen.” N (10-20) 5-6 

 

Yhtälöiden opettamiseen ongelmalähtöinen sopii opettajien mielestä myös hyvin. 

”Yhtälöt aloitin viimeksi ongelmalähtöisesti. Mietittiin kolmiota ja sitä kuinka 

korkeaksi se pitää leikata A4 arkista, jotta saataisiin pinta-alaksi haluttu arvo.” M 

(<5) 7-9 

 

”Yhtälöihin sopii ongelmalähtöinen.” N (>20) 7-9 
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Pythagoraan lausetta opettajat ovat lähestyneet ongelman kautta. Verrantolaskut yläkoulun 

matematiikassa ovat luontevaa toteuttaa ongelmalähtöisesti.  

”Pythagoraan lause, trig.funktiot,” N (>20) 7-9 

 

”Verrantolaskut ongelmalähtöisesti.” N (10-20) 7-9 

 

Lukio-opettaja on lähestynyt pinta-alaa ja yleensä geometriaan kuuluvia asioita ongelman 

kautta. 

”Vektorimatematiikkaa, geometriaa.” N (<5) lukio 

 

”Pinta-ala integraalin avulla.” M (>20) lukio 

 

”Kolmion kulmien summa.” N (10-20) 7-9, lukio 

 

Osa opettajista käsitti ongelmalähtöiseksi varsinaiset ongelmatehtävät tai sanalliset tai 

soveltavat tehtävät, joissa on ikään kuin ongelma. Erään lukio-opettajan mielestä vanhojen 

yo-tehtävien tarkastelu on ongelmalähtöistä. 

”Kasa tikkuja; miten pystyisi nopeasti laskemaan ne (ryhmittely).” N (>20) 3-4 

”Ongelmalähtöinen soveltavissa tehtävissä.” M (>20) 3-4 

 

”Ongelmanratkaisun opettaminen niin ongelmalähtöinen.” N(>20) 5-6 

 

”Ongelmalähtöinen: sanalliset tehtävät.” N (>20) 3-4 

 

”Käymme läpi vanhoja yo-tehtäviä.” N (5-10) lukio 

 

Realistinen tapa: 

 

Realistista lähestymistapaa opettajat käyttivät hyvin usein tavallisiin arkielämän tilanteisiin 

liittyvissä tapauksissa, kuten kauppaleikissä tai yleensä raha-asioissa. Opettaja saattoi 

myös muuntaa tavalliset peruslaskutoimitukset hintalaskuiksi, jolloin oppilaalle asia 

muuttuu realistisemmaksi ja konkreettisemmaksi. 

”Yleensä raha-asiat ja ostamiseen liittyvät asiat.” M (<5) 3-4 

 

”Kauppaleikki, paljonko saat ostoksesta takaisin.” N (>20) 3-4 

 

”Suurin osa asioista, esim. peruslaskutoimitukset hintalaskujen avulla.” N (10-20) 

5-6 

 

Todennäköisyyslaskuissa ja prosenttilaskuissa on myös opettajien mielestä luontevaa 

käyttää realistista lähestymistapaa. 

”Todennäköisyydessä esimerkiksi lähden täysin realistisesti liikkeelle eli 

heittelemme noppaa tai kolikkoa jne.” N (5-10) 7-9 

 

”Tilastomatematiikka ja tilaston tunnusluvut yms.” N (<5) lukio 
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”Realistista lähestymistapaa on hyvä käyttää esim. prosenttilaskuja käsitellessä.” M 

(<5) 7-9 

 

Geometriassa osa opettajista käytti yleisimmin realistista, osa määritelmälähtöistä, ja toiset 

vaihteli ongelmalähtöisen ja realistisen tavan välillä. 

”Geometriaan sopii sekä ongelmalähtöinen että realistinen.” N (>20) 7-9 

 

”Geometriassa helposti käytännönläheinen esim. pinta-alan laskeminen.” N (10-20) 

7-9 

 

Yhtälöiden opettamiseen opettajat valitsivat usein realistisen lähestymistavan. 

”Yhtälöt.” N (10-20) 7-9, lukio 

 

”Yhtälötehtävät ja kokonaisluvuilla laskemisen realistisesti.” N (10-20) 7-9 

 

Kaikki opettajat eivät osanneet nimetä tiettyjä aiheita tai osa-alueita, jolloin käyttivät 

realistista lähestymistapaa, vaan vain mainitsivat käyttävänsä sitä, kun lähestytään asiaa 

arkielämästä käsin. 

 
”Realistinen, arkielämästä käsin.” N (>20) 3-4 

 

Opettaja saattaa myös pyrkiä lähestymään uutta asiaa aina realistisesta lähtökohdasta käsin, 

mahdollisimman konkreettisesti oppilaan näkökulmasta lähtien. 

”Uutta asiaa opeteltaessa lähdemme liikkeelle mahdollisimman konkreettisesta 

lähtökohdasta. Esimerkiksi murtolukuja aloitettaessa leivomme jotain herkkua, 

mutta kas kummaa, kun opettaja oli hieman hövelö ja mittasi ainekset riittämään 

vain puolelle oppilasta, mikä neuvoksi?” M (<5) 5-6 
 

 

Määritelmälähtöinen opetustapa: 

 

Määritelmälähtöinen on opettajien käsityksen mukaan ” se tavallinen opetustuokio”, joka 

tuntuu olevan se yleisin tapa opettaa uusi asia. 

”Tavallinen opetustuokio” N (5-10) lukio 

 

”Perusasiat määritelmälähtöisesti.” M (>20) 3-4 

 

”Kun käsitteet tulevat ensimmäistä kertaa.” N (>20) 5-6 

 

Matematiikan opetuksessa nykyään hyvin paljon käytettävä kustantajien tarjoama 

sähköinen materiaalikin on opettajan käsityksen mukaan määritelmälähtöistä. 

”Määritelmälähtöinen, sähköinen materiaali.” N (>20) 3-4 
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Määritelmälähtöistä opettajat käyttävät usein mekaanisten laskutoimitusten opettamisessa 

ja abstrakteissa matematiikan asioissa. Myös asioiden kertaamisessa määritelmälähtöinen 

opettajien käsityksen mukaan toimii hyvin. 

”Allekkain kertomisen mekanismi.” N (>20) 3-4 

 

”Määritelmää käytän monesti hyvin käsitteellisissä asioissa kuten itseisarvo, 

vastaluku.” M (<5) 7-9 

 

”Potenssit, lausekkeet.” N (>20) 7-9 

 
”Kolmion nimeämiset.” N (10-20) 7-9, lukio 

 
”Esim. neliöjuuren määritelmä.” N (10-20) 7-9 
 

”Kertotaulun kertaamiseen käy kyllä määritelmälähtöinen.” N (>20) 7-9 

 

”Mikäli opeteltava ilmiö ja sen matemaattinen operointi ovat lapsille tuttuja, 

voidaan siihen tuoda lisäyksiä määritelmästä käsin.” M (<5) 5-6 

 

Määritelmälähtöistä tapaa opettajat käyttävät kyselyn perusteella monissa geometriaa 

liittyvissä asioissa. 

”Geometrian perusteet opetan määritelmälähtöisesti, samoin esim. lukujoukot.” N 

(10-20) 7-9 

 

”Geometria, esim. ympyrä siihen liittyvät käsitteet.” N (10-20) 5-6 

 

Opettajat valitsevat sopivan opetuksen lähestymistavan aiheen, ryhmän ja vaihtelun 

näkökulmasta parhaiten tilanteeseen sopivaksi. Seuraavassa käsittelen opettajien ilmauksia 

siitä, millä perusteella he valitsevan opetuksensa lähestymistavan oppitunnille. Tässä 

lainauksen jälkeen ensiksi sukupuolta ilmaiseva N tai M, sitten työkokemus suluissa ja 

lopuksi vastaajan opettama luokka-aste. Puuttuvaa termiä on merkitty X-kirjaimella. 

 

Kokemus ja pedagoginen näkökulma 

Opetustavan valinnassa useat opettajat luottavat kokemukseensa. He menettelevät samoin 

kuin aikaisemminkin vastaavassa tilanteessa miettien, mikä toimi edellisellä kerralla hyvin. 

Joskus edellisellä kerralla hyvin toiminut tapa ei toimikaan, jolloin opettaja vaihtaa 

opetustapaa toiseksi, kunnes sopiva tapa löytyy. 

”Opetustapa perustuu kokemukseen. Mikä on toiminut aikaisemmin, niin sitä 

kokeillaan ensiksi. Jos se ei toimi, niin kokeillaan muuta. Hitaammin oppivilla 

oppilailla joutuu käyttämään joskus useita eri menetelmiä.” M (>20) 3-4 

 

”Valitsen tavan osin intuitiivisesti osin kokemukseen perustuen. Olen opettanut 

kymmenen vuotta peräkkäin sekä viidennen että kuudennen luokan matematiikkaa, 
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joten minulla on hyvä kokemus siitä, miten asiat kannattaa opettaa ja mitkä asiat 

vaativat tavallista enemmän aikaa tai konkretisointia.” N (10-20) 5-6  

 

Opettaja pyrkii valitsemaan käyttämänsä opetuksen lähestymistavan niin, että se tukisi 

parhaalla mahdollisella tavalla oppilaan oppimista ja ymmärtämistä.  

”Tapa jollaa asia mielestäni on helpoin ymmärtää.” N (<5) 7-9, lukio 

”Sen perusteella mikä tukee parhaiten uuden asian/käsitteen hahmottamista.” N 

(10-20) 7-9 

 

”Mikä tuntuu sopivimmalta, vaihtelee.” N (5-10) 0-2 

  

Opettaja saattaa korostaa opetuksessaan asioiden ymmärtämistä ja välttää ulkoa opettelua 

vaativia sääntöjä ja laskemismenetelmiä. Jos asian on kunnolla ymmärtänyt, sen 

muistamisessa ei ole ongelmia ja sen mieleen palauttaminen on helpompaa. 

”Parasta on saada oppilaat pohtimaan asioita monelta suunnalta. Yritän välttää 

ulkoa opittavia sääntöjä. Tärkeintä on oivaltaminen muistamisen sijaan. Tällöin 

ajatteluun saattaa jäädä pysyvämpiä muutoksia.” M (>20) 7-9 

 

Opettajan omat taidot opetuksessa vaikuttavat lähestymistavan valintaan. Aina ei ole 

helppo keksiä sopivaa tapaa käyttää ongelmalähtöistä tai realistista tapaa. Opettajankin 

luovuus on välillä vähissä. Kuitenkin tieto, että luokassa on heikompia oppijoita, motivoi 

opettajaa etsimään erilaisia tapoja käsitellä opeteltavaa asiaa.  

”Jos hoksaan arkeen liittyvän (esim. raha) yhteyden, joka on pienilläkin helppo 

tunnistaa, niin sitten realistinen ja ongelman kautta. Tavallaan autan lapsia 

ymmärtämään, että on tärkeä osata laskea ja siksi tärkeä harjoitella. Jos luovuus ei 

kuki, niin määritelmän kautta sitten alkuun. Tapa, jonka avulla lapset oppivat ja 

joka olisi arkea lähellä. Joskus ovenkahvapedagogiikalla eli suoraan kirjasta. Eli 

vaihtelee lähestymistapa. Myös tieto, että luokassa on heikompia laskijoita pakottaa 

käymään asioita monelta kantilta. Joskus kun on ollut lapsille todella helppoa asiaa 

ja ns. heikommat eriytetty erityisopelle, voi tahti olla nopeampikin. Taitoerot ovat 

hurjat ja hidastelu varmasti välillä turhauttaa nopeita ja taitavia.” N (<5) 0-2 

 

Aihe määrittelee 

Opettaja valitsee sopivan opetuksen lähestymistavan pitkälti opetettavan aiheen 

perusteella. Hän miettii, mikä tapa tukisi kyseisen aiheen opettamista parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kaikkiin aiheisiin eivät sovi kaikki lähestymistavat, ja joihinkin voi 

käyttää useaa eri lähestymistapaa.  

”Valitsen opetustavan aiheesta riippuen.”  M (>20) 5-6 

 
”Riippuu paljon aiheesta, mitä abstraktimpi aihe niin sitä enemmän 

määritelmälähtöisesti.” M (<5) 7-9 

 

”Opetettavan aiheen mukaan voi olla käytössä useita tapoja.” N (10-20) lukio 
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Opettaja voi valita lähestymistavan aiheen perusteella miettien, mikä tapa tukisi parhaiten 

oppilaan yksilöllistä oppimista tai tukisi oppilaan omaa ajattelua. 

”Opetusasian kokonaisuuden mukaan, jotta yksilöllinen eteneminen mahdollistuu.” 

N (5-10) 3-4 

 

”Valitsen yleensä sen tavan, mikä parhaiten mahdollistaa oppilaan oman 

“hoksaamisen”. N (5-10) 7-9 

 

Kirja, muut oppimismateriaalit ja välineet, sähköinen materiaali 

Opettaja saattaa orjallisesti noudattaa kirjan ehdottamaa tapaa opettaa asia, jolloin 

oppikirja on opetuksen lähestymistavan valintaan eniten vaikuttava seikka. Jos kirjassa 

asiaa lähestytään määritelmän kautta, opettaja noudattaa samaa kaavaa. Jos aihetta 

lähestytään jonkun arkielämään liittyvän tilanteen kautta, opettaja esittää asian samoin. 

Opettajalle tämä on helppo vaihtoehto, kun ei tarvitse miettiä itse sopivaa tai parasta tapaa 

esittää asia, vaan hän luottaa, että kirjan tekijät ovat ratkaisseet asian hänen puolestaan. 

”Kirja ohjaa valintaa.” N (10–20) 0-2 

 

Opettaja saattaa joskus, kun aikaa tai voimia suunnitteluun ei ole paljoa käytössä, turvautua 

kirjan tapaan esittää asia. Tällöin opettaja ei orjallisesti noudata kirjan esitystapaa ja – 

järjestystä, vaan hän käyttää sitä enemmän harkiten. 

”Joskus ovenkahvapedagogiikalla eli suoraan kirjasta.” N (<5) 0-2 

 

Opettajan valintaan lähestymistapaa miettiessään vaikuttaa myös se, miten koulussa on 

opetusvälineitä saatavilla, onko sähköistä materiaalia ja jos on toimiiko se. Lisäksi 

oppitunnin ajankohta vaikuttaa lähestymistavan valintaan.  

”Opetusvälineiden saatavuudesta, tekniikan mahdollisuudesta, tunnin 

ajankohdasta.” N (5-10) 3-4, 5-6 

 

 

Opettajan jaksaminen 

Opettajan oma jaksaminen vaikuttaa lähestymistavan valintaan. Määritelmälähtöinen tai 

kirjan valitsema tapa on helppo ratkaisu silloin, kuin tuntuu, ettei jaksa kehitellä mitään 

uutta opettamistapaa asiaan siirtymiselle. 

”Oman jaksamisen mukaan.” N (>20) 7-9 

 

Opettajan jaksamisen ja vireystilan lisäksi vaikuttaa oppilaiden vireystila ja opetettava 

ryhmä.  

”Riippuu oppilaiden tasosta, vireystilasta, opettajan vireystilasta, voimavaroista, 

fyysisestä tilasta.” N (10-20) 3-4, 5-6 
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”Aihe, oma jaksaminen ja ryhmä.” N (5-10) 5-6, 7-9 
 

Opettaja saattaa valita opetuksensa lähestymistavan enemmän tunnepohjalta miettimättä 

tarkemmin, mikä aiheeseen tai ryhmälle sopisi parhaiten. Tässä tilanteessa opettaja toimii 

intuition varassa ja kokemuksen myötä hänellä voi olla kehittynyt niin hyvä tuntemus, että 

hän uskaltaa luottaa ensimmäiseen ajatukseen hyvänä ratkaisuna. 

”Fiilispohjalta.” N (10-20) 5-6, 7-9 

 

Aloitteleva opettaja saattaa haluta kokeilla eri tapoja opettaa asioita, ja siten ihan oman 

kokemuksensa lisäämiseksi käyttää vaihtelevia lähestymistapoja opetuksessaan. 

”Kokeilen erilaisia, olen opettanut niin vähän aikaa, että tykkään tehdä myös välillä 

eri tavoin tunnit.” M (>5) 7-9 

Opettaja valitsee lähestymistavan myös sen mukaan, mikä sopii hänen opetustyyliinsä 

parhaiten. Opettajasta voi tuntua väkinäiseltä käyttää toisen miettimää ratkaisua, jos tapa 

tuntuu itselle vieraalta. 

”Ryhmän tasolle sopiva. Omaan tyyliin sopivuus. Asiaan sopiva.” N (<5) 7-9 

 

Opetettava ryhmä  

Opetuksen lähestymistavan valintaan vaikuttaa myös opetettava ryhmä. Opettajien 

kokemuksen mukaan kaikille ryhmille eivät samanlaiset opetustavat toimi yhtä hyvin kuin 

toisille ryhmille. Opettajan kokemuksen mukaan hyvätasoisille ryhmille sopii 

ongelmalähtöinen opetustapa, mutta heikompitasoiselle ryhmälle se sopii vain helpompiin 

aiheisiin. 

”Riippuu opetusryhmästä. Tänä vuonna käytössä on ollut pitkälti realistinen 

opettamistapa. jos on hyvätasoinen ryhmä, ongelmalähtöinen on mielekäs tapa. 

helpohkon asian kanssa on käytetty nytkin ongelmalähtöistä.” N (5-10) 7-9 

 

”Opetusryhmä vaikuttaa tietysti myös, on ryhmiä, joiden kanssa on parempi käydä 

vain hyvin lyhyt pohjustus koska mielenkiinto tippuu nopeasti. Jotkut ryhmät taas 

jaksavat kuunnella enemmän.” M (<5) 7-9 

 

Alakoulun puolella opettajalla on välillä matematiikan tunnilla vain puolet opetettavasta 

luokasta, jolloin opetustavan valintaan vaikuttaa tämä seikka. Kokonaisen luokan tunneilla 

on helpompi turvautua opettajajohtoiseen opetustapaan, mutta puolikkaan ryhmän tunneilla 

voi ottaa enemmän toiminnallista opetusta mukaan. Myös tunnin sijoittuminen 

koulupäivään vaikuttaa. Oppilaiden vireystila on erilainen aamupäivän kuin iltapäivän 

tunneilla. 

”Päivän ajankohta (aamu vain päivä), Onko koko ryhmä vai puolikas ryhmä, Onko 

helppo toteuttaa toiminnallista opetusta vain onko enemmän opejohtoista.” M (<5) 

3-4 
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Opettajan voi olla myös vaikea varsinkin isompien oppilaiden kohdalla muuttaa rutiineja. 

Oppilaat ovat tottuneet tietyllä tapaa toistuviin matematiikan tunteihin, jolloin uudenlaisen 

tavan käyttöön ottaminen ei aina ole helppoa. 

”Esitystapa joka on samanlainen mihin oppilaat ovat tottuneet, joskus 

ajankäytöllisesti nopein tapa.” N (<5) 7-9, lukio 

 

Lukiossa opettava opettaja käyttää määritelmälähtöistä opetustapaa, jotta opiskelijoille jäisi 

tarpeeksi aikaa itsenäiseen harjoitteluun. Sama opettaja kuitenkin pyrkii yläkoulun puolella 

käyttämään ongelmalähtöistä tai realistista tapaa, koska ne motivoivat oppilaita paremmin. 

”Lukiossa on asioita, joita on helpoin käsitellä määritelmän kautta, näin 

opiskelijoille jää myös enemmän aikaa laskea itse, yläkoulussa ongelmalähtöinen ja 

realistinen tapa motivoi parhaiten.” N (5-10) 7-9, lukio 

 

Motivointi 

Opettaja voi miettiä lähestymistapaa valitessaan, mikä tapa motivoisi oppilaita parhaiten. 

Usein parhaiten motivoi opettajan kokemuksen mukaan se, että asian voi liittää 

arkielämään. Tällöin motivoivin lähestymistapa olisi realistinen. 

”Motivointiin auttaa käytännönläheisyys ja hyödyllisyys.” N (5-10) 7-9 

 

Toinen opettaja näkee asian juuri toisin päin. Hänen mukaan huonon opiskelumotivaation 

omaavalla ryhmällä parhaiten toimii määritelmälähtöinen opetustapa. Tällöin opettaja 

pystyy paremmin kontrolloimaan luokkaa ja oppilaat ainakin näennäisesti oppivat, kun 

tekevät kirjan tehtäviä. Sama opettaja käyttää alakoulun oppilaiden kanssa enemmän muita 

opetustapoja vaihdellen. Hänellä on kuitenkin selvä pyrkimys vähentää 

määritelmälähtöistä opetustapaa, ja osallistaa oppilaita enemmän opetukseen. 

”Yläkoulussa ryhmien kanssa, joilla motivoitumisongelmia, niin annan määritelmän 

ja sit lasketaan, he työskentelevät silloin hyvin. Ongelmalähtöistä ja realistista 

vaihtelen sit alakoulussa ja sit joissain yläkoulun ryhmissä. Yritän lisätä 

ongelmalähtöistä opetusta. lähdemme oppilaiden kanssa miettimään esimerkin 

avulla jotain asiaa ja yritän saada oppilaat hoksaamaan mistä on kyse ja miksi.” N 

(5-10) 5-6, 7-9 

 

Oppilaalle on motivoivampaa opetella uutta asiaa, jos hän saa jotain kytköksiä arkielämän 

tilanteisiin, joissa opeteltavaa asiaa oikeasti tarvitaan. Siksi käytettäessä realistista tai 

ongelmalähtöistä tapaa, motivaatio on luonnostaan korkeampi. Kaikkiin asioihin ei ole 

helppo kuitenkaan löytää kytköksiä arkielämästä opettajan kokemuksen mukaan. 

”Oppilaalle on motivaation vuoksi myös kerrottava, missä tätä tapaa laskea 

käytetään “oikeasti”. Esim. funktion nollakohdan määrittämisen tarpeellisuus ei 

vielä yläkoulun puolella aukea oppilailla ainakaan oppikirjojen kautta.” N (10-20) 

7-9 
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Aikataulu 

Opettaja voi valita ajan puutteen vuoksi määritelmälähtöisen opetustavan, vaikka haluaisi 

suosia oppilaslähtöisempiä menetelmiä. Jos aikaa on enemmän käytettävissä aiheen 

käsittelyyn, opettaja valitsee mielellään ongelmalähtöisen tai realistisen lähestymistavan. 

”Aiheesta ja ajasta riippuen valitsen lähestymistavan. Jos on paljon aikaa, 

lähdetään liikkeelle ongelmasta. Jos on vähän aikaa, mennään suoraan 

määritelmään/realistiseen.” N (<5) 5-6 

 

”Aikataulu on se, joka määrää. Jos opetettavaan asiaa ei ole köytettävissä paljon 

aikaa, menee opetus helpommin siihen, määritelmät ja teorian siihen liityn, jonka 

jälkeen lasketaan. Jos on aikaa enemmän käytettävissä, otan usein mukaan 

toiminnallisuuden ja lähdemme sitä kautta opiskelemaan asiaa joko käytännön 

esimerkkien kautta tai välillä ongelmalähtöisesti.” N (5-10) 7-9 

 

Opettajan valmistelutyöhön käytettävissä oleva aika vaikuttaa myös lähestymistavan 

valintaan. Määritelmälähtöinen opetustapa vaatii vähiten opettajan valmistelua, muut 

menetelmät vaativat enemmän myös valmisteluaikaa, kun pitää miettiä keinoja ja 

esimerkkejä sekä toteuttamistapaa. 

”Ongelmalähtöinen, jos on kerinnyt valmistelemaan hyvän, ja aikaa on riittävästi.” 

M (10-20) lukio 

 

”Ajankäyttö: sekä kuinka paljon aikaa suunnitella tuntia että kuinka paljon aikaa 

käyttää ns. teoria osuuteen oppitunnista.” N (<5) lukio 

 

Aiheen konkretisointi 

Opettaja voi valita käyttämänsä lähestymistavan miettien, kuinka asian voisi opettaa 

mahdollisimman konkreettisella tavalla ja lapsen maailmasta käsin. Tällöin käyttöön 

tulevat muut kuin määritelmälähtöinen opetustapa. Käytäntöön pohjautuva konkreettinen 

tapa myös motivoi oppilaita paremmin. 

”Oppilaille läheinen, konkreettinen lähestymistapa, mielenkiintoa ylläpitävä, 

vaihtelevuus.” N (>20) 3-4 

 

”Käytännöstä on helppo lähteä liikkeelle, esimerkit ovat oppilaille tutusta elämästä, 

esimerkit ovat helposti ymmärrettäviä.” N (10-20) 3-4 

 

”Lähellä oppilaan arkea.” N (10-20) 5-6, 7-9, eo 

 

Opeteltava asia kannattaa aina yrittää kytkeä käytännön tilanteisiin ja alakoulun 

matematiikassa se useimmiten onnistuukin, koska opeteltavat asiatkin ovat vielä melko 

helposti konkretisoitavissa, jos opettajalla vain on kiinnostusta ja halua. 

”Liitän opetettavan asian jollakin tavalla lasten kokemuspiiriin, jotta he 

kiinnostuvat siitä ja ymmärtävät paremmin.” N (5-10) 0-2 
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”Yritän nitoa teorian lapsille tuttuihin käytännön tilanteisiin.” N (5-10) 3-4 

 

Konkreettisuutta oppilaalle lisäävät esimerkit, jotka liittyvät jollain tapaa lapsen 

arkielämään. Tällöin oppilas jaksaa keskittyä paremmin ja mielenkiinto säilyy. Opettaja 

voi liittää esimerkkeihin pieniä tarinoita, joihin kätkee sopivasti muistisääntöjä tai 

laskemiseen liittyviä menetelmätapoja. Tällöin niiden muistiin painaminen helpottuu. 

”Useimmiten käytän realistista tapaa, esimerkistä on helppo lähteä liikkeelle. Jos 

laskuesimerkki koskettaa oppilaiden arkea, sitä kuunnellaan paremmin. 

Esimerkkeihin voi liittää lyhyitä tarinoita ja tiettyihin kaavoihin ja käsitteisiin 

muistisääntöjä.” N (5-10) 7-9 

 

 

 Kuva 7. Lähestymistavan valintaan liittyvät asiat 

Matematiikan oppituntia suunnitellessaan opettaja miettii opetuksensa lähestymistapaa. 

Lähestymistavan valintaan vaikuttaa aiheen lisäksi opetettava ryhmä ja käytettävissä oleva 

aika. Hyvin usein ajanpuutteen vuoksi opettaja näyttää valitsevan määritelmälähtöisen 

opetustavan, koska sen mukaan opetus ainakin näennäisesti sujuu nopeammin. Tällöin 

opettaja ei välttämättä ajattele niinkään oppimisen laatua kuin siihen kuluvaa aikaa. 

Opettajat olivat myös huomanneet, että opettajanoppaat ja kustantajan tarjoama sähköinen 

opetusmateriaali antaa hyvin usein mallin määritelmälähtöiselle opetukselle. Tähän on 

opettajan kiireisessä arjessa helppoa turvautua sitä sen enempi edes ajattelematta. 

Ongelmalähtöinen opetustapa näyttäisi olevan harvinaisin käytettävissä oleva opetuksen 

lähestymistapa johtuen lähinnä siitä, että valmista materiaalia sen toteuttamiseen on tarjolla 

vähän. Tällöin opettajalta vaaditaan suurempaa omaa panosta opetuksen suunniteluun. 

Realistinen tapa tuntuu olevan luontainen ja tavoiteltavissa oleva tapa opettajien mukaan 

matematiikan opetuksessaan.  

Lähestymistavan valinta 

Kokemus ja 

pedagoginen 

näkökulma 

Aiheen 

mukaan 

Opettajan 

jaksaminen 

Motivointi Konkretisointi 

Kirja 

määrittelee 

Opetettava ryhmä  Aikataulu 
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5.2.2. Toiminnallisten menetelmien käyttäminen 

 

Toiminnallisten opetusmenetelmien käyttäminen matematiikan oppitunnilla jakoi 

opettajien mielipiteet suuresti. Oli opettajia, jotka pyrkivät käyttämään toiminnallisuutta 

opetuksessaan mahdollisimman paljon ja toisaalta opettajia, jotka vierastivat 

toiminnallisuutta omassa opetuksessaan. Sillä toimiko opettaja alakoulussa vai yläkoulussa 

ei ollut suurta merkitystä, joskin alakoulun opettajat, joilla opetettavana oli ensimmäisten 

luokkien ryhmiä, käyttivät selvästi eniten toiminnallisuutta opetuksessaan. Lukioiden 

opettajat käyttivät melko harvoin toiminnallisuutta matematiikan opetuksessaan.  

 

 

Kuva 8. Kooste väitteeseen: ” Käytän matematiikan tunneilla usein toiminnallisia 

menetelmiä. Kuviossa 1= täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä 

 

Toiminnallisuuden käyttämättä jättämiseen suurimmaksi syyksi opettajat mainitsivat joko 

ajan- tai koulutuksen puutteen. Mielenkiintoista oli se, että sekä alakoulun että yläkoulun 

opettajissa oli opettajia, joiden mielestä toiminnallisuus on liian aikaa vievää 

toteutettavaksi kuin korkeintaan silloin tällöin. 

 

Seuraavassa käsittelen opettajien perusteluita toiminnallisten menetelmien käytöstä 

matematiikan opetuksessaan. Tässä lainauksen jälkeen tuleva luku (1-5) kertoo opettajan 

mielipiteen väitteeseen: Käytän matematiikan tunneilla usein toiminnallisia menetelmiä. 

Sen jälkeen tulee vastaajan sukupuolta ilmaiseva N tai M, vastaajan työkokemus suluissa 

ja viimeisenä vastaajan opettama luokka-aste. Puuttuva termi on merkitty kirjaimella X. 
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Ammatillinen osaaminen 

Erityisesti aineenopettajat kokevat, että koulutus ei ole antanut eväitä toiminnallisuuden 

toteuttamiseen koulutyössä. Lisäkoulutusta kaivattaisiin, jotta pystyisi helpommin 

liittämään tunteihin toiminnallisia osuuksia. Myöskään kouluilla ei usein ole valmiita 

toiminnallisia välineitä tai materiaaleja ja ne ovat kalliita hankkia valmiina. 

”Tarvitsisin lisää koulutusta toiminnallisuudesta, toiminnallisia välineitä on liian 

vähän ja kalliita hommata.” 2: M (5-10) 7-9 

 

”Toiminnallisuus varmasti auttaisi joitakin opiskelijoita, tähän tarvitsisin 

lisävinkkejä.” 3:N (10-20) lukio 

 

Aineenopettajat kokevat myöskin, että toiminnalliset työtavat, joita heille on tarjottu, 

tuntuvat teennäisiltä, eivätkä siten tunnu luontevilta käyttää. Aineenopettajat ovat myös 

sitä mieltä, että laskurutiinilla on tärkeämpi tehtävä kuin toiminnallisuudella.  

”Toiminnallisia menetelmiä ja niiden toteutuksia ei minulla ole juurikaan tiedossa. 

Osa niistä, mitä on tiedossa, on teennäisiä ja keksimällä keksittyjä. Laskurutiinia 

tarvitaan ja esimerkiksi osa peleistä ei onnistu jos ei edes peruslaskutoimituksia 

osaa.” 3: N (>5) 7-9 

 

Kun toiminnallisia menetelmiä ei tunne eikä niistä ole kokemusta, saattaa opettajaa 

pelottaa edes kokeilla niitä, kun toiminnallisella tunnilla tulee helposti enemmän meteliä ja 

tunti saattaa aiheuttaa levottomuutta oppilaissa. 

”Omat taidot eivät riitä ja toiminnallisuus voi pahimmillaan aiheuttaa 

levottomuutta.” 2:N (10-20) 7-9 

 

Kuitenkin myös aineenopettajissa on toiminnallisia tehtäviä suosivia opettajia, jotka ovat 

keksineet aiheeseen sopivia tehtäviä. 

”Soveltuvissa tilanteissa tuntitehtävänä voi olla esim. käytävällä olevien 

rakenteiden (esim. pylväiden/holvikaarten yms.) tilavuuden/pinta-alan 

määrittämistä.” 3:X (5-10) 7-9 

 

Kaikki opettajat eivät vastauksensa perusteella edes ymmärtäneet, mitä toiminnallisilla 

työtavoilla tarkoitetaan. Opettajalla saattaa olla hämärä käsitys siitä, että toiminnallisuus on 

jotain ryhmissä tapahtuvaa toimintaa.  

”Oppilaiden omaan työskentelyyn on varattu paljon aikaa oppitunnista. tämä 

tapahtuu yksin tai pareittain. Toteutan harvemmin ryhmätöitä.” 4: M (<5) 7-9 

 

Opettaja saattaa myös antaa toiminnallisten tehtävien toteutuksen oppilaiden vastuulle. Jos 

he jotain toiminnallista keksivät, opettaja sallii sen tapahtua. 

”Luokassani on oma henkilökohtainen lupa edetä tehtävissä omaan tahtiin. 

Nopeimmat voivat jos haluavat tukea hitaampia, Teamissa syntyy ideoita, joilla 

juttuja voi kokeilla.” 4:N (>20) 3-4 
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Opettajalle ei välttämättä ole kiinnostusta kehitellä toiminallisuutta osaksi opetustaan. 

Tällöin on helppo vaan todeta, ettei ole keksinyt mitään toiminnallisia tehtäviä opetuksensa 

tueksi. 

”En ole vielä keksinyt aiheeseen sopivia toiminnallisia menetelmiä.” 3:N (<5)  lukio 

 

Kirja, muu oppimismateriaalit ja välineet, sähköinen materiaali  

Opettajat ovat usein niin tottuneita käyttämään valmiita opetusmateriaaleja, että 

toiminnallisuus jää toteutumatta juuri siitä syystä, ettei siihen ole juurikaan valmista 

materiaalia tarjolla. Lisäksi koulut ovat hankkineet välineitä ja materiaaleja niukasti 

oppilaiden käyttöön. Opettajat ovat myös varovaisia tekemään asioita eri tavalla kuin 

rinnakkaisryhmän opettaja siinä pelossa, että jäädään jälkeen kirjan tehtävissä. 

”Joillekin ryhmille sopii toiminnallinen matematiikka, toisille ei. Toiminnallisuus 

jää vähemmälle jos pitää edetä samassa tahdissa rinnakkaisryhmän kanssa. 

Toiminnallisen matematiikan välineitä ja materiaaleja voisi olla enemmän 

koulussamme.” 3:N (5-10) 7-9 

 

Kun valmista materiaalia on tarjolla niukasti, opettajalla ei ehkä ole aikaa tai mielenkiintoa 

valmistaa ja kehitellä toiminnallisuuteen tarvittavaa materiaalia itse. Opettajan motivaatio 

tehdä toiminnallisia tehtäviä heikkenee entisestään, jos hän kokee, etteivät oppilaat innostu 

tällaisesta työskentelytavasta. 

”Olen kokenut toiminnallisten tehtävien laatimisen vaikeaksi. Opiskelijat eivät 

innostu tällaisista tehtävistä matematiikassa. Aikataulu on hyvin tiukka.” 4:N (<5) 

lukio 

 

Opettajan jaksaminen 

Opettajalla saattaa olla työssään jaksoja, jolloin omat voimavarat ovat vähissä niin, ettei 

jaksa suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia tehtäviä, vaikka olisi haluakin. 

”Haluaisin käyttää enemmän, mutta nyt ei omat resurssit ole antaneet enempään 

mahdollisuutta.” 5:N (10-20) 0-2, 3-4 

 

Opettajat saattavat jättää toiminnalliset tehtävät vähemmälle ihan vain siksi, että tuntien 

pito on helpompaa perinteisellä tavalla. Oppilaat myös ainakin näennäisesti tekevät 

enemmän töitä ja näyttävät oppivan tehokkaammin. Opettaja saattaa myös nauttia 

enemmän hiljaisista tunneista, jolloin jokainen tekee tehtäviä itsenäisesti. 

”Ilman niitä pääsen helpommalla, ilman niitä lapset tekevät enemmän 

henkilökohtaista työtä eli laskevat, ilman niitä melutaso on siedettävämpi.” 2:M 

(>20) 3-4. 

 



82  

 

  

Opetettava ryhmä 

Opettajalta vaaditaan enemmän voimia toiminnallisten tuntien pitämisessä, kun oppilaat 

eivät istu oman pulpetin ääressä rauhassa tekemässä tehtäviä, vaan toimivat vapaammin 

luokassa tai muualla. Kaikille oppilasryhmille toiminnalliset tehtävät eivät opettajien 

kokemuksen mukaan sovi. 

Käyttäisin useammin, mutta aina ei vain jaksa. Toiminnallinen menetelmä saa 

ainakin tämänhetkisen ainoan matikanryhmäni entistä levottomammaksi (aiemmilla 

porukoilla on ollut helpompaa) Ihan kaikkeen en ole keksinyt sopivaa materiaalia” 

4:N (>20) 7-9 

 

Oppilaatkin saattavat olla niin tottuneita perinteiseen oppikirjatyöskentelyyn, että kokevat 

toiminnalliset työtavat vieraiksi. Opettajalta vaaditaan rohkeutta lisätä toiminnallisuutta, 

jos oppilaita tulee voimakasta vastustusta työtapaa kohtaan. 

”Haluaisin käyttää näitä enemmänkin. Toisaalta oppilaat tykkäävät, mutta toisaalta 

opetuksen muuttaminen pois perinteisestä tuntuu aiheuttavan ahdistusta. Toisaalta 

on myös ryhmiä, joiden kanssa toiminnallisuus ei edes yksinkertaisesti toimi, 

toiminnallisuutta olen lisännyt erityisesti geometriassa, on askarreltu Pythagoraan 

lauseeseen liittyen, toisaalta määritelty piitä mittaamalla erilaisia ympyrän 

muotoisia esineitä. Avaruusgeometriassa toin erilaisia lieriöitä ja kartioita jne. 

tunnille ja oppilaat mittasivat ja laskivat mittojen avulla tilavuuksia, 

käärepapereiden pinta-aloja eivätkä oppikirja tehtäviä. Tilastoihin liittyen teetätin 

tilastotyön, jossa oppilaat tekivät tutkimuksen alusta alkaen ja todennäköisyydessä 

kävimme läpi asioita laskien parkkipaikan autoja ja malleja jonka jälkeen mietimme 

todennäköisyyksiä sille, mikä on todennäköisyys sille, että punainen auto lähtee 

ensin jne.” 2:M (<5) 7-9 

 

Opettajien havaintojen mukaan toiminnalliset työtavat sopivat paremmin joillekin ryhmille 

kuin toisille. 

”Riippuu ryhmästä, joillekin sopii, toisten kanssa aiheuttaa riehuntaa. 

Peruskoulussa pyrin käyttämään, lukiossa vähemmän.” 4:N (5-10) 7-9, lukio 

 

Opettajat käyttävät toiminnallisuutta myös eriyttämiseen. Toiminnallisuus ja konkreettiset 

välineet ovat erityisen tärkeitä heikommille oppilaille. 

”Heikoille oppilaille otan herkästi havainnollistamista konkreettisilla esineillä” 2:N 

(>20) 7-9 

 

Toiminnalliset tehtävät sopivat opettajan kokemuksen mukaan erityisesti 

oppimisvaikeuksista kärsiville, mutta niistä hyötyvät kaikki oppilaat. 

”Opetan matematiikan oppimisvaikeuksista kärsiviä, se auttaa kaikkia oppilaita.” 

2:N (10-20) 5-6, 7-9 

 

”Auttaa kaikenlaisia oppijoita ja varsinkin niitä heikkoja. Oppilaista on mukavaa, 

mielekästä ja motivoivaa. Selventää yhteyttä arkielämään” 3:N (5-10) 5-6 
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Vaikka toiminnallisuutta käytetään eriyttämisen keinona, hyötyisivät siitä myös 

matematiikassa hyvin menestyvät oppilaat. Toiminnallisuus on lapselle luontainen tapa 

oppia, joten se on myös motivoiva tapa opettaa. Hyvin motivoitunut oppilas myöskin oppii 

paremmin kuin huonosti motivoitunut. 

”Piaget’n mukaan lapsien ajattelu on hyvin pitkään vielä konkretian tasolla. On 

täysin mahdotonta tai pikemmin käytännön järjen vastaista käsitellä asiaa 

matematiikan abstraktio tasolla, mikäli heillä ei ole asiasta konkreettisia 

kokemuksia. Toimintamateriaalin käyttö tukee tutkimusten mukaan sekä heikosti 

matematiikassa menestyviä että siinä hyvin pärjääviä lapsia. Toiminnallisuus on 

lapsille luontainen oppimisen menetelmä. Heitä on helppo motivoida oppimiseen 

toiminnan kautta. Tutkimusten mukaan juuri motivaatiolla onkin hyvin suuri 

merkitys oppimisen tasossa.” 3:M (<5) 5-6 

 

Toiminnallisuus on toimiva ja mielekäs tapa opettaa monia asioita. Lisäksi se 

työskentelytapana vaatii oppilaalta sosiaalisia taitoja ja näin ollen kehittää oppilaan 

yhteistyökykyä, mikä on erittäin tärkeä osa-alue oppilaan kehityksessä. 

”Konkreettinen väline auttaa oppilasta ymmärtämisessä. Oppilaat käyttävät 

välineitä mielellään ja näin opiskelumotivaatio kasvaa. Toiminnallisuus harjoittaa 

usein myös yhteistyötaitoja.” 3:N (>20) 5-6, 7-9 

 

Motivointi 

Opettajan kokemuksen mukaan oppilaat pitävät toiminnallisista työtavoista ja se auttaa 

oppilaan motivoinnissa opiskeltavaa asiaa kohtaan. Asia tulee konkreettisemmaksi 

oppilaan mielessä toiminnallisen työskentelyn avulla. 

”Koska niillä on helppo konkretisoida asia, koska oppilaat pitävät niistä ja koska 

sillä tavalla mielenkiinto tunneilla pysyy paremmin yllä.” 2:N (5-10) 7-9 

 

Oppilaat motivoituvat matematiikan oppimiseen, kun pääsevät tekemään asioita 

konkreettisesti. Kun tunnilla on kivaa, oppimista tapahtuu vähän kuin huomaamatta. 

Toiminnalliset työtavat kehittävät myös oppilaan matemaattista ajattelua paremmin kuin 

kirjan tehtävät.  

”Matematiikka kuuluu arkeen. Esimerkkien ottaminen ympäristöstä auttaa 

kehittämään matemaattista ajattelua. Toiminnallisuus on lapsista kivaa ja kun on 

kivaa, oppii helpommin vähän niin kuin vahingossa leikin avulla:)” 5:N (<5) 0-2 

 

Toiminnallisuus motivoi opettajan kokemuksen mukaan vielä lukioikäisiäkin eikä vain 

pieniä koululaisia. Itse toimimalla opettajan kokemuksen mukaan päästän parempiin 

oppimistuloksiin. 

”Opiskelija pääsee itse osallistumaan ja ei ole vain passiivinen kuuntelija. 

Opiskelijoiden osaaminen pääsee tällä tavalla parhaiten esiin. Motivoi osallistujia 

sekä opettajaa.” 3:N (10-20) lukio 
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Aikataulu 

Opettajat vetoavat toiminnallisten menetelmien vähäisessä käytössä ajan puutteeseen. 

Työtapa on monen opettajan mielestä hyvä, mutta kiire pakottaa toimimaan toisin. 

”Ne olisivat hyvät käyttää enemmänkin, jotta eri tavalla oppivat oppisivat hekin, jos 

vain aikaa olisi käyttää enemmän toiminnallisuuteen.” 3:N(<5) 5-6 

 

”Kiire haittaa toiminnallisten tehtävien käyttöä” 3:N (10-20) 7-9 

 

Opettajalla saattaa myös olla tunne, ettei toiminnallinen työskentely ole kaiken sen vaivan 

ja ajankäytön arvoinen, kun asian joutuu joka tapauksessa vielä itse opettamaan 

toiminnallisen vaiheen jälkeen. 

”Lukiossa ehtii huonosti, yläkoulussa osa ryhmistä ei innostu, koska on “liian 

lapsellista”. Vie aikaa enemmän ja silti useimmiten pitää opettaa asia myös itse.” 

5:N (5-10) 7-9, lukio 

 

Opettajan työ on usein kiireistä ja intensiivistä niin, että opettaja saattaa huomaamattaan 

jättää toiminnallisten tuntien osuuden vähemmälle kuin oli ajatellut. Oppilasryhmien 

välillä on myös eroja siinä, miten he ottavat vastaan toiminnalliset oppitunnit. Jos ryhmä ei 

toimi opettajan toiveiden mukaisesti, halu kokeilla toiminnallisia tehtäviä vähenee. 

”Kiinnostusta/halua olisi käyttää enemmänkin, aikarajoite tulee välillä vastaan ja 

arki imaisee kiireineen mukaan ja huomaa, ettei olekaan tehnyt mitään 

toiminnallista. Toisissa ryhmissä oppilaat eivät halua/jaksa/viitsi tehdä mitään jos 

“vapaampaa” työskentelyä, luulevat sen tarkoittavan ettei tartte tehdä 

mitään(yläkoulussa varsinkin).” 3:N (5-10) 5-6, 7-9 

 

Toiminnallisten tuntien suunnittelu vie myös enemmän aikaa kuin perinteisen oppitunnin 

suunnittelu. Lisäksi toiminnallisella tunnilla olisi hyvä olla käytettävissä toinenkin 

aikuinen ohjaamassa oppilaita ja tähän ei usein ole mahdollisuutta. 

”Toiminta auttaa oppimista, mutta on myös työläs järjestellä. Toiminnallisuus vaatii 

pidemmän suunnitteluajan kuin muunlainen opetus. Toiminnallisella tunnilla on 

hyvä olla toinenkin aikuinen ja sitä mahdollisuutta ei aina ole.” 4:N (>20) 0-2 

 

Vaikka toiminnallisuus näennäisesti vie enemmän aikaa kuin perinteinen kirjatyöskentely, 

se opettajan kokemuksen mukaan tehostaa oppimista, jolloin kokonaisaika ei välttämättä 

ole yhtään suurempi. Jos lisäksi saadaan motivaatio pidettyä hyvänä, sekin vaikuttaa 

positiivisesti oppimiseen. 

”Oppimisen tehostuminen, kiinnostuksen ja motivaation säilyttäminen 

matematiikkaan.” 4:N (5-10) 0-2 

 

”Oppilas oppii nopeammin ja helpommin ja motivoituu paremmin”. 4:N (10-20) 7-9 
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Aiheesta riippuva 

Opettajat käyttävät toiminnallisia työtapoja myös ihan vain vaihtelun vuoksi. Oppilailla 

säilyy motivaatio oppimiseen, kun tarjotaan erilaisia tapoja työskennellä. 

”Kukaan ei jaksa aina vain laskea vihkoon ja miettiä päässä. Todellisuus ja teoriat 

kohtaavat.”3:N (>20) 7-9 

 

Monipuolinen opetus myös huomioi eri tavalla oppivat oppilaat. Oppilaat oppivat eri 

tavoin ja eri aistien kautta. Myöskin keskittyminen parantuu ja oppilaat pitävät vaihtelusta. 

”Oppilaat oppivat eri aistien avulla. Monipuolinen opetus parantaa keskittymistä, 

vaihtelu virkistää.” 5:N (<5) 3-4 

 

Opettajat käyttävät toiminnallisuutta avukseen matemaattisten asioiden konkretisoimisessa. 

Toiminnallisessa tehtävässä oppilaan on pakko ajatella asiaa, jotta se etenee. Perinteisessä 

opetustuokiossa oppilas saattaa ajatella ihan omia asioitaan, eikä keskity opetettavaan 

asiaan ollenkaan, vaikka näennäisesti onkin läsnä tunnilla. 

”Avaruudellinen hahmottaminen helpottuu käsiteltäessä konkreettisia kappaleita. 

Tekemällä oppii. Jos oppilas vain tuijottaa, kun ope puhuu, ei oppilas välttämättä 

edes ajattele opetettavaa asiaa. Jos oppilas askartelee kuution ja siihen 

avaruuslävistäjät, on hänen pakko ajatella opetettavaa asiaa edes pikkuriikkisen. 

Opettamalla oppii itsekin, kun oppilas opettaa toisia oppilaita, hänen oma 

oppimisensa vahvistuu.” 3:N (10-20) 7-9 

 

Toiminnalliset tehtävät auttavat usein myös keskittymään ja niiden avulla matemaattiset 

käsitteet tulevat lähemmäs oppilaan kokemusmaailmaa ja arkielämää. 

Matikan tuominen lähelle oppilasta ja hänen maailmaa, arkimatikan esimerkki, 

konkretisoiminen.” 4:N (5-10) 5-6 

 

Opettaja uskoo, että toiminnallisuus lisää oppilaan ymmärrystä matematiikassa. Hän oppii 

huomaamaan, että matematiikkaa on kaikkialla. 

”Kun oppilaat pääsevät tekemään konkreettisesti asioita he oppivat ja ymmärtävät 

asioita paremmin ja heille kehittyy pikku hiljaa matemaattinen ajatusmalli.” 2:N 

(10-20) 7-9 

 

”Uskon ja toivon, että toiminnallisuus lisää ymmärtämistä, innostumista, 

näkemystä, että matematiikkaa on joka puolella eri muodoissa (määrät, numerot, 

kuviot, kappaleet, pinta-alat asioiden järjestämiset yms.).” 3:M (>20) 5-6 

 

Toiminnallisuus auttaa myös soveltamaan tietoa ja se antaa välineitä oppimisen 

prosessointiin. Toiminnallisuuden ohella täytyy pitää kuitenkin huoli riittävästä 

harjoittelusta, jotta laskurutiini ei kärsisi. 

”Toiminnallisuus antaa välineet oppimisen prosessointiin käytännössä, -on 

mukavaa, innostaa, -havainnollistaa. 4: N (5-10) 3-4 
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”Toiminnallisuus auttaa ajattelemaan, soveltamaan ja keskittymään. Käytän myös 

perinteistä laskemista, koska myös laskurutiinilla on tärkeä merkitys oppimisessa. 

3:N (10-20) 7-9 

 

 

 

 Kuva 9. Toiminnallisten menetelmien käyttämiseen vaikuttavat tekijät 

 

Toiminallisuus nähdään asiana, jota pitäisi käyttää enemmän kuin siihen on 

mahdollisuuksia. Useat opettajat pahoittelivat ensinnäkin sitä, että toiminnallisten 

työtapojen käyttämiseen ei ole aikaa eikä siihen löydy helposti valmista materiaalia. 

Oppikirjat ja opettajanoppaat eivät suosi toiminnallisia työskentelytapoja opettajien 

mukaan.  Joillakin opettajilla oli tapana toteuttaa säännöllisesti toiminnallisia tunteja, mutta 

enemmän tai vähemmän irrallisina tunteina. Matematiikan aineenopettajat näyttivät 

vierastavan toiminnallisuutta ja he erityisesti ilmaisivat tarvitsevansa lisäkoulutusta 

toiminnallisuudesta. Heidän mukaan aineenopettajakoulutus ei anna riittäviä eväitä 

toiminnallisuuden toteuttamiseen. Lukio-opettajat eivät usein katsoneet edes 

tarkoituksenmukaiseksi käyttää toiminnallisuutta matematiikan opetuksessa. 

Luokanopettajille toiminnalliset työtavat tuntuivat olevan tuttuja, mutta ajan ja materiaalin 

puute hankaloitti sen käyttöä. 

  

Toiminnallisten menetelmien käyttämiseen 

vaikuttavat tekijät 

Ammatillinen 

osaaminen 

motivointi 

Kirja ja muut 

oppimismateriaalit 

aiheesta riippuva aikataulu 

Opettajan 

jaksaminen 

opetettava 

ryhmä 
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5.3. Miten oppilaat oppivat parhaiten ja millaisilla tunneilla he viihtyvät  

 

5.3.1. Matematiikan tunti, jolla oppilaat oppivat parhaiten 

Kysyttäessä opettajilta heidän käsitystään siitä, millaisella tunnilla oppilaat oppivat 

parhaiten, vastaukset erosivat suuresti riippuen siitä, millaisia tunteja opettajat työssään 

suosivat. Lisäksi vaikutti se, että ajatteliko opettaja oppimisen olevan tehtävistä 

suoriutumista vai asian ymmärtämistä. Mitä pienempien koululaisten opettajasta oli kyse, 

sitä enemmän vastauksissa painottuivat toiminnan kautta oppiminen, kun taas isompien 

oppilaiden opettajat painottivat ahkeraa laskemista ja kirjan tehtävien tekemistä. 

Seuraavassa käsittelen opettajien ilmauksia siitä, millaisella matematiikan tunnilla oppilaat 

oppivat parhaiten. Tässä lainauksen jälkeen tulee aluksi vastaajan sukupuolta ilmaiseva N 

tai M, sen jälkeen vastaajan työkokemus suluissa ja lopuksi vastaajan opettama luokka-

aste. Puuttuva termi on korvattu X-kirjaimella. 

 

Sopivan haastavat tehtävät 

Omalla harjoittelulla ja itsenäisellä tekemisellä on ratkaiseva rooli asian oppimisessa. Tätä 

monet erityisesti yläkoulun ja lukion opettajat pitivät tärkeimpänä tekijänä oppimisessa. 

Mekaaninen laskeminen tuottaa laskurutiinin, jonka pohjalle oppilaat tarvitsevat hyvän 

teoriapohjan. 

”Saavat itse laskea muutaman yhteisen esimerkin jälkeen. Tunnilla on työrauha. On 

tehtäviä, jotka voi tehdä esimerkkien avulla, jolloin oppilaat voivat itsekseen 

opetella asioita.” N (5-10) 7-9, lukio 

 

”Oppivat vähän teoriaan, näkevät muutaman esimerkin, saavat itse laskea kynällä 

ja paperilla.” N (10-20) lukio 

 

Usein sanotaan, että asian oppii parhaiten opettamalla toista. Tämä havainto tuli myös 

opettajien vastauksissa esille. Tehokkainta oppiminen on silloin, kun oppilaat selittävät 

asian toiselle oppilaalle. Usein myös oppilas osaa neuvoa toista oppilasta paremmin 

oppilaan tasolle asettuen, jolloin myös neuvottava oppilas oppii paremmin kuin jos 

aikuinen asian selittäisi. 

”He osaavat neuvoa asian toiselle oppilaalle.” N (<5) 3-4 
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Opettaja voi myös toimia niin, että oppilaat tavallaan toimivat itse opettajina ja etsivät 

yhdessä ratkaisuja annettuun ongelmaan. Opettaja on vain kirjurin roolissa ja voi ehkä 

johdatella oppilaita sopivilla kysymyksillä oikean ratkaisun äärelle. Myöskin harjoittelulla 

on tärkeä rooli oppimisessa ja tehtävien tulee olla sopivan tasoisia. 

”Tekevät ahkerasti tehtäviä. Opettavat muille oppimansa asiat, toimin kirjurina ja 

oppilaat kertovat, miten tehtävä ratkaistaan vaiheittain.” M (<5) 7-9 

 

Omatoiminen opiskelu on tehokas tapa oppia. Opettaja on tällöin tukemassa ja auttamassa 

oppilaita oppimisprosessissa. Opettaja ei niinkään neuvo, vaan auttaa sopivilla 

kysymyksillä eteenpäin ongelmatilanteissa.  

”He opettelevat asian itse (flipped classroom). Heitä autetaan kysymyksillä 

neuvomisen sijaan. He saavat riittävästi laskuharjoitusta.” N (10-20) 5-6 

 

Ryhmissä työskentely on usein tehokas tapa oppia. Useammat aivot tuottavat yhdessä 

enemmän ideoita kuin yhdet aivot yksin käytettynä. Motivaatio ryhmänä työskennellessä 

pysyy usein parempana, kun oppilaat tukevat toisiaan.  

”Tekevät ryhminä suurempia tehtäväkokonaisuuksia.” N (>20) 7-9 

 

Oppiminen on tehokasta, kun tunnilla on mukavaa. Silloin opitaan vähän kuin 

huomaamatta. 

”Kun on kivaa, tehdään yhdessä, mukana ongelmaa.” N (>20) 5-6 

 
”Tunnit ovat hauskoja, tunnit ovat rakenteeltaan selkeitä ja asia on jotenkin 

perusteltavissa, siis miksi tulee osata.” M (10–20) 7-9 

 

Toiminnallisuus ja välineet 

Opettajien kokemuksen mukaan oppiminen on tehokkainta silloin, kun oppilas on 

aktiivisessa roolissa oppijana. Hän tutkii, kokeilee ja päättelee itse ja opettaja on vain 

ohjaajan roolissa ja oppimistilanteen mahdollistajana.  

”Saavat kokeilla, tutkia ja päätellä itse.” N (5-10) 0-2 

 

”Saavat itse nähdä ja kokeilla. On aikaa riittävästi ohjata ja selittää, ryhmissä 

pohtimalla.” N (5-10) 3-4 

 

”He saavat itse tutkia ja keksiä ratkaisuja yrityksen/erehdyksen kautta.” N (10-20) 

7-9 eo 

 

Omaan tutkimiseen ja kokeilemiseen kannustava opetusmenetelmä on toiminnallinen tunti. 

Tällöin oppilas pääsee aktiiviseen rooliin. Tärkeää oppimisen kannalta on myös se, että 

tavoite on asetettu oppilaan oppimistasoa ajatellen sopivaksi. Tällöin ei tule turhautumista 

liian vaikeiden tai liian yksinkertaisten tehtävien edessä. 
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”Tunti on toiminnallinen ja jokaiselle oppimistasoon sopiva.” N (>20) 3-4, 5-6 

 

Tunnilla vallitseva ilmapiiri 

Useat opettajat korostivat hyvää ilmapiiriä oppimisen tehostajana. Kun ilmapiiri 

matematiikan tunnilla on hyvä, kannustava ja virheetkin salliva, oppiminen on tehokkainta. 

Tämän kokivat opettajat riippumatta siitä, mitä luokka-astetta opettivat. Ilmapiirillä on 

siten merkittävä rooli oppimisen mahdollistajana. Ei ole samantekevää, millainen henki 

luokassa vallitsee. Ilmapiirin luomisessa opettajalla on keskeinen rooli. 

”Kun ilmapiiri on kannustava ja innostava ja erehtymiselle ja sen myötä oppimiselle 

on tilaa. N (10-20) 0-2 

 

”Ilmapiiri on avoin, vastaanottavainen ja innostunut. Pohjatiedoissa ei ole suuria 

aukkoja, vire on hyvä.” N (10-20) 3-4 

 

”On mukava ja kiireetön ilmapiiri. Ymmärtää asian omaan arkielämään. On itse 

motivoitunut.” N (5-10) 5-6 

 

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri tukee oppimista ja oppilaat saavuttavat tekemisen 

meiningin. Oppiminen voi tuottaa myös elämyksiä. Elämyksellisyys tunneilla lisää 

oppimisen tasoa. 

”Oppimisen iloa tukevat elämykset, kaikki ymmärtävät myös sisällön, asia on 

lähellä lapsen arkea.” N (5-10) 5-6 

 

”On positiivinen ilmapiiri ja tekemisen meininki.” N (10-20) 7-9 

 

Tunnin ilmapiiriin vaikuttavat monet asiat. Oppilaiden vireystila on sopiva ja opettaja osaa 

lähestyä opiskeltavaa asiaa oppilaalle sopivalla tavalla.  

”Silloin kun vireystila on hyvä, opettaja osaa lähestyä aihetta heille sopivalla 

tavalla ja ilmapiiri on hyväksyvä.” N (5-10) 5-6, 7-9 

 

Työrauhalla on myös merkittävä rooli oppimisen edesauttajana. Ylimääräisessä hälyssä ei 

kenenkään ole helppo keskittyä, jolloin myös oppiminen kärsii. Ulkoiset olosuhteet luovat 

oppimisen edellytykset, jolloin opetusmenetelmän rooli pienenee. 

”Työrauha on kohtuullinen, aihe innostaa, olosuhteet ovat ylipäätään hyvät 

(käyttämistäni menetelmistä huolimatta).” N (>20) 7-9 

 

Kun työrauha on kunnossa, aikaa jää enemmän myöskin tehtävien tekemiseen ja 

harjoitteluun. Asiaa edesauttaa myös, jos apuna on opettajan lisäksi muita aikuisia, 

esimerkiksi koulunkäynninohjaaja, joka auttaa opettajan apuna tehtävien tekemisessä ja 

työrauhan ylläpitämisessä. 

”Oppitunnilla on rauha. Oppitunnilla on riittävästi aikaa myös omatoimiseen 

laskemiseen. Oppitunnilla on mukana myös koulunkäynninohjaaja apuna.” X (5-10) 

7-9  
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Kiire ei ole koskaan hyvä asia oppimisessa. Jos oppilaalla on tunne, että aikaa on riittävästi 

harjoitteluun ja kysymiseenkin, oppiminen on tehokkaampaa. Tehtävien määrä tulee olla 

suhteutettu käytettävissä olevaan aikaan, jottei oppilaalle tule turhautumista siitä, ettei ehdi 

tehdä tarpeeksi tai toisaalta siitä, että loppuu tekeminen kesken. 

”He innostuvat asiasta, aikaa on käytettävissä tarpeeksi ja jokaiselle sopivasti, ettei 

tule turhautumista myöskään nopeille. Opettaja on perusteellinen.” N (5-10) 0-2 

 

Oppitunnilla oppilaat joutuvat usein kilpailemaan opettajan ohjauksesta. Hyvään 

oppimistulokseen kuitenkin päästään silloin, kun opettajalla on riittävästi aikaa ohjata ja 

auttaa apua tarvitsevia. 

”Itse tekevät, opettajalla on aikaa ohjata.” N (>20) 7-9 

 

Laskemiseen ja harjoitteluun täytyy olla riittävästi aikaa, jotta oppimista tapahtuu kunnolla. 

Myöskin asian opettaminen on tehtävä rauhassa ja kunnolla perehtyen. 

”On ensin harjoiteltu yhdessä ja sitten heillä on kunnolla aikaa paneutua 

laskemiseen niin, että se edistyy.” N (>20) 3-4 

 

Tunnin aihe ja motivointi 

Opettajalla on merkittävä rooli uuden asian oppimisessa. Jos opettaja osaa opettaa selkeästi 

ja havainnollisesti, oppilaan oppiminenkin on parempaa. Monipuolinen opetus takaa, että 

erilaiset oppijat tulee huomioitua opetuksessa. Opettajan kannattaa siis nähdä vaivaa 

miettiessään tuntia ja etukäteen pohtia, mitä ongelmakohtia asiaa oletettavasti sisältyy ja 

käydä nämä läpi, jottei oppilaalle tule ahdistavaa tunnetta tehtävien tekemisessä, kun ei 

ymmärrä, vaikka on opetettu. 

”Asia on selkeästi opetettu. Asia on monipuolisesti opetettu ja ongelmakohdat on 

käyty läpi.” N (10-20) 3-4 

 

”Opettaja osaa opettaa monella eri tavalla asiat, koska on monenlaista oppilasta ja 

kaikki eivät ajattele samalla tavalla. Pääsevät pohtimaan rauhassa, kuitenkin 

tietäen, että saavat tukea opettajalta.” N (10-20) 7-9 

 

Opettaja auttaa oppilasta motivoitumaan oppimista kohtaan niin, että oppilaan kiinnostus 

asiaa kohtaan herää. Kun kiinnostus on herännyt, oppilas jaksaa keskittyä aiheeseen ja asia 

menee paremmin ymmärrykseen. 

”On aamu tai aamupäivä, ope onnistuu esittämään tunnin “koukun” hyvin, 

kiinnostus herää, Aihe ja tehtävä on ymmärretty.” M (<5) 3-4 

 

Opettaja saattaa olla sitä mieltä, että oppilaat oppivat parhaiten, kun oppilaat osaavat laskea 

tietyn säännön tai määritelmän perusteella. 



91 

 

 

”He ymmärtävät ensin mistä on kysymys, sitten saavat säännön/määritelmän, jonka 

pohjalta tehdään yhdessä muutama tehtävä, jotta oppilaat oppivat myös 

merkitsemään laskut oikein. Eniten vaikuttaa se kuinka paljon oppilas tämän jälkeen 

jaksaa paneutua harjoittelemaan asiaa itsenäisesti/avustetusti.” N (5-10) 7-9 

 

”Asia on konkreettinen tai tarpeeksi mekaaninen, asia on opetettu hyvin, asia on 

entuudestaan tuttu.” M (<5) 7-9 

 

Oppiminen on tehokasta silloin, kun asia on etuudestaan jollain tasolla tuttu. Silloin siihen 

löytyy kosketuspintaa oppilaan mielestä. 

”Heitä kiinnostaa asia eikä se ole liian vaikea. He eivät ole nälissään tai väsyksissä. 

Asiaa on käyty läpi useampi kerta.” N (<5) 0-2 

 

Jos opiskeltava aihe itsessään on oppilaita kiinnostava, oppiminen on helpompaa eikä 

motivointiin tarvitse miettiä keinoja. 

”Aihe on kiinnostava.” N (<5) 0-2 

 

”Aihe on kiva/motivoiva.” N (5-10) 3-4 

 

Innostuneisuus tunnilla lisää oppimista. Oppilaiden oma työskentely tehostuu ja se taas 

parantaa oppimista.  

”He ovat innostuneita, he kokevat asian tärkeäksi, he ratkaisevat ongelmia ilman 

opettajan apua.” M (>20) 3-4, 5-6 

 

Oppimisen motivaatio on taattu, jos opettaja osaa antaa esimerkin, mihin opeteltavaa asiaa 

ihan oikeassa elämässä tarvitaan. Tällöin myös oppiminen on tehokasta, kun oppilaalla on 

tarve oppia asia. On hyvä syy osata asia. 

”Kun löytyy käytännön syy ja esimerkki, missä tätä tarvitaan. Kun opetettavalle 

asialle löytyy hyvä syy osata.” M (5-10) 7-9 

 

Jos opiskeltava aihe sitoutuu konkreettisesti johonkin arjen tilanteeseen, sen oppiminen on 

tehokkaampaa kuin puhtaasti abstraktin asian oppiminen. Oppilaan mielessä on 

kiinnekohta, johon uusi asia liittyy. 

”Motivaatio on kohdallaan, oppimiseen löytyy tahtoa sekä iloa ja kun asiat pystyy 

sitomaan johonkin arjen asiaan mukaan helposti.” N (5-10) 7-9 

 

 

Motivaatiolla on merkittävä rooli oppimisessa. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun 

oppilaan motivaatio oppimiseen on kohdallaan. Opetus pitäisikin lähteä aina liikkeelle 

siitä, että saadaan oppilaat motivoitumaan opiskeltavaa asiaa kohtaan. 

”He ovat motivoituneita oppimaan ja opetus tulee oikealla tasolla.” N (10-20) 5-6, 

7-9 eo 
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Kun oppilaat ovat hyvin motivoituneita opiskeltavan asian oppimiseen, ei ole niin suurta 

merkitystä sillä, mitä tehdään, kun asia itsessään innostaa. Kirjan tehtävät ovat ihan yhtä 

mieluisia kuin jokin muu työskentelymuoto. 

”Ovat itse kiinnostuneita ja motivoituneita. Kun hoksaavat asian. Silloin myös 

kirjan tehtävätkin kelpaavat. Ja kirjassakin on paljon mukavia tehtäviä.” N (5-10) 3-

4 

 

Joskus oppilaat voivat olla niin hyvin motivoituneita ja innostuneita opiskelusta, että 

laskevat niin, että unohtavat ajan kulun. Tällöin oletettavasti oppiminenkin on tehokasta. 

”Oppilaat unohtavat ajan kulun.” M (>20) lukio 

 

Opettajien kokemuksen mukaan oppisen tasoon vaikuttaa myös oppilasryhmän koko. Kun 

on sopivan pieni luokka, opettajalla on tarpeeksi aikaa ohjata ja auttaa yksilöllisesti, jolloin 

jokainen oppilas pysyy mukana opetuksessa. 

”Ryhmäkoko on niin pieni, että voin opettajana huolehtia kunkin oppilaan 

pysymisestä mukana opetuksessa.” N (10-20) 7-9 

 

Joskus käytännön asiatkin vaikuttavat oppimisen onnistumiseen. Kukaan ei jaksa innostua 

uuden oppimisesta, jos on kovin väsynyt, nälkäinen tai muuten kurja olotila. 

”Ovat hyvin nukkuneita ja syöneitä, tunne-elämä raiteillaan.” N (10-20) 7-9 

 

Useat opettajat ovatkin sitä mieltä, että tehokkaimpia oppisen kannalta ovat ne 

matematiikan tunnit, jotka sijoittuvat aamuun tai aamupäivään, kun oppilaat ovat vielä 

virkeitä uuden oppimiseen. 

”Tunnit ovat aamulla.” N (10-20) 3-4, 5-6 

 

Joidenkin opettajien mielestään oppiminen on tehokkainta, kun käytetään sähköisiä 

välineitä. Saattaa olla, että sähköiset materiaalit ovat oppilaille vielä enemmän tilapäisiä 

kuin tavallisia, jolloin uutuuden viehätys lisää oppimismotivaatiota sähköisillä 

materiaaleilla opiskeltaessa. 

 
”Käytän sähköistä materiaalia, oppikirjaa ja saavat itse toimia.” N (>20) 3-4 
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 Kuva 10. Oppilaiden oppimiseen vaikuttavat tekijät 

 

Opettajilla näyttää olevan vaihtelevat käsitykset siitä, millaisella tunnilla oppilaat oppivat 

parhaiten. Toiset opettajat olivat sitä mieltä, että laskemalla opitaan eli tehtäviä on oltava 

tarpeeksi ja niiden tulee olla sopivan tasoisia. Toisten mielestä toiminnalliset tunnit tai 

välineiden käyttäminen johtavat parhaisiin oppimistuloksiin. Osa opettajista oli sitä mieltä, 

että tärkeintä on tarjota monipuolisia matematiikan tunteja, jotka perustuvat huolelliseen 

suunnitteluun. Tällöin jokainen oppilas voi kokea erilaisia tapoja oppia. Motivaatiolla on 

tärkeä rooli oppimisessa. Oppiminen on tehokasta, kun on tarve oppia. Jotkut opettajat 

korostivat luokassa vallitsevaa ilmapiiriä. Kun ilmapiiri on hyvä ja turvallinen, oppimiseen 

voi keskittyä kunnolla eikä virheitä tai epäonnistumista tarvitse pelätä. Työrauha liittyy 

myös ilmapiiriin. On aivan selvää, ettei huonossa työrauhassa oppiminen ole kovin 

tehokasta. Näin ollen opettajalla on suuri vastuu luodessaan tunneille ilmapiirin, jossa 

jokainen voi olla oma itsensä. Hänellä on myöskin vastuu työrauhan pysymisestä. 

 

5.3.2. Oppilaiden mielestä mukavin matematiikan tunti 

 

Kun opettajilta kysyttiin, millaisista matematiikan tunneista oppilaat heidän havaintojensa 

mukaan pitävät eniten, heidän käsityksensä asiasta vaihtelivat suuresti. Toisten opettajien 

mukaan oppilaat pitävät eniten tunneista, joilla tehdään kirjan tehtäviä kun taas toiset 

opettajat olivat sitä mieltä, että mieluisimpia matematiikan tunteja ovat enemmän toimintaa 

sisältävät tunnit. Opettajien mukaan myös oppilasryhmän sisällä on myös suuria eroja 

siinä, millaisista matematiikan oppitunneista he pitävät. Se, millaisista oppitunneista 

pidettiin eniten, vaihteli myös eri-ikäisten oppilaiden välillä. Pienet alakoululaiset pitävät 

Oppilaiden oppimiseen vaikuttavat tekijät 

Sopivan 

haastavia tehtäviä 

Tunnilla 

toiminnallisuutta 

tai välineitä  

Tunnilla hyvä 

ilmapiiri 

Aihe, motivaatio 
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opettajien mukaan eniten toiminnallisista tunneista, kun taas isommat saattavat nauttia 

eniten tunneista, jolloin saa ihan rauhassa laskea kirjan tehtäviä. 

 

Opettajilta kysyttiin myös mielipidettä väitteeseen: Havaintojeni mukaan useimmat 

oppilaat pitävät matematiikasta. Useimmat opettajat kuitenkin olivat sitä, mieltä, että 

useimmat oppilaat viihtyvät matematiikan tunneilla hyvin. Kuitenkin merkille pantavaa on 

se, että mitä isommista oppilaista on kyse, sitä enemmän tuli vastauksissa havaintoja, että 

useimmat oppilaat eivät viihdy matematiikan tunneilla. Alaluokkia opettavien 

luokanopettajien vastausten mukaan matematiikan tunneilla oppilaat viihtyvät hyvin, sillä 

lähes kaikki opettajat valitsivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väitteeseen. Kukaan ei 

vastannut eri mieltä tai täysin eri mieltä. Mitä isommista oppilaista oli kyse sitä enemmän 

tuli vastauksia myös väitteisiin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Yläkoulujen opettajien 

havaintojen mukaan enemmän on niitä, jotka viihtyvät huonosti kuin niitä, jotka viihtyvät 

hyvin.  

 

 

Kuva 11. Kooste väitteeseen: ”Havaintojeni mukaan useimmat oppilaat pitävät 

matematiikasta”. Kuviossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä 

 

Seuraavassa käsittelen opettajien ilmauksia heidän havaintojen mukaan oppilaiden eniten 

pitämistä matematiikan tunneista. Tässä lainauksen jälkeen tulee aluksi vastaajan ilmaus 

väitteeseen: Havaintojeni mukaan useimmat oppilaat pitävät matematiikasta. Sen jälkeen 

tulee vastaajan sukupuolta ilmaiseva N tai M, sen jälkeen vastaajan työkokemus suluissa ja 

lopuksi vastaajan opettama luokka-aste.  

 

Tehtävien tekeminen 

Opettajien havaintojen mukaan monet oppilaat pitävät eniten sellaisista matematiikan 

tunneista, jolloin saa tehdä rauhassa kirjan tehtäviä. Sama vastaus tuli esille riippumatta 
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oppilaiden iästä tosin isommilla oppilailla tämä näkyi selvemmin kuin pienillä 

koululaisilla. 

”Välillä oppilaat haluavat vain rauhoittua ja tehdä yksin omaa kirjaa.” 4: M (<5) 3-

4 

 

”Saa laskea paljon ja mennä kirjassa eteenpäin!” 4: N (>20) 3-4 

 

Itse tekeminen on mielekästä, mutta kuunteleminen ei niinkään. Kun oppilaat opiskelevat 

teoriapuolen flipped classroom-tyylisesti etukäteen itsenäisesti, opettajalla jää aikaa 

opastaa oppilaita tehtävien ratkaisemisessa ja tämä on oppilaalle mielekkäämpää kuin 

yrittää ratkaista tehtäviä itsekseen ilman apua. 

”Laskemisesta ei kuuntelusta. Flipped classroom.” 2: M (5-10) lukio 

 

Oppilaille tekeminen on mielekkäämpää, kun tehtävät annetaan urakan muodossa. Tällöin 

oppilaalla on selkeä tavoite, jota kohti pyrkiä. 

”Kun tehtäviä on annettu tietty määrä tehtäväksi, eli urakkana motivaatio on 

korkeampi.” 4: M (5-10) 7-9 

 

Oppilaat nauttivat myös haasteista matematiikan tunnilla. Kun tehtävät on valittu sopivasti 

oppilaan osaamistasoon nähden oikein, oppilaat nauttivat onnistuessaan tehtävissä. 

”Tehtävät mielenkiintoisia, tehtävät sopivan haastavia. Oppilailla on onnistumisen 

kokemuksia.” 4: M (>20) 3-4, 5-6 

 

”Työntäyteisistä, joissa tuntee oppivansa jotain uutta. Saavuttavansa enemmän kuin 

uskoi.” 2: N (5-10) 7-9 

 

Oppilaat viihtyvät sopivan haastavien ja mukavan vaihtelevien tehtävien parissa. 

Positiivinen palaute tehtävissä onnistuttaessa saa aikaan mukavan tunteen ja kannustaa 

yrittämään lisää. 

”He eivät koe asiaa liian vaikeaksi, laskut sopivan vaihtelevia, tunnilla saa 

positiivista palautetta.” 2: N (>20) 7-9 

 

Sopivan haastavat tehtävät matematiikan tunnilla saavat aikaan oppilaiden mielissä 

onnistumisen tunteen, joka lisää matematiikan tunnilla viihtymistä. 

”Tuntevat onnistuvansa. Pääsevät myös ryhmässä/pareittain pohtimaan /tekemään 

tehtäviä.” 2: N (10-20) 7-9 

 

Toiminnalliset tehtävät, välineet 

Mitä pienempiä oppilaita kyselyyn vastannut opettaja opetti, sitä enemmän vastauksissa 

korostui toiminnallisuus, kun kysyttiin, millaisista tunneista oppilaat pitävät eniten. Tämä 

on aika looginen tulos, sillä lapsille toiminta on luonnollinen tapa oppia. 
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”Toiminnallisista.” 5: N (<5) 0-2 

 

”Touhutunti.” 5: N (10-20) 0-2, 3-4 

Kuitenkin myös isommissa oppilaissa oli joukossa niitä, jotka nauttivat eniten 

toiminnallisista tunneista, mutta osa luokasta taas piti enemmän kirjan tehtävistä tai 

muunlaisesta työskentelystä. 

”Rauhallisista, mutta toiminnallisista.” 3: N (10-20) 7-9 

 

”Mahdoton vastata, toiset ryhmät pitävät toiminnallisuudesta, toiset haluavat vain 

teoriaa ja laskuja.” 4: M (10-20) 7-9 

 

Yhteistoiminnallisuus koettiin mukavana toimintatapana matematiikan tunneilla. Silloin ei 

tarvitse yksin miettiä ja pohtia vaan voidaan yhdessä miettien päästä ratkaisuun. Myöskin 

monipuoliset välineet matematiikan tunnilla koettiin mukaviksi. 

”Yhteistyöhön perustuvassa, monipuolisia välineitä käytettäessä.” 5: N (10-20) 0-2 

 

Toiminnallisuus ja erityisesti liikkeen kautta oppiminen koettiin oppilaita kiinnostavaksi 

tavaksi oppia. 

”Kun pääsevät tekemään kinesteettisesti ja sitä keskustelemaan miten ratkaisu on 

tullut.” 5: N (5-10) 3-4, 5-6 

 

Toiminnallisten tuntien rinnalla isommilla oppilailla mieluinen matematiikan tunti näyttäisi 

vastausten perusteella olevan ongelmalähtöinen tai ongelmanratkaisua sisältävä tunti. 

”Ongelmanratkaisusta, toiminnallisuudesta.” 3: N (5-10) 7-9 

 

”Ongelmaperusteisista tunneista pidetään eniten.” 3: N (10-20) lukio 

 

”Ongelmalähtöisistä, tunneista, joissa he saavat kokea onnistumisen elämyksiä eli 

kaikilla sopivan haastavia tehtäviä.” 3: N (<5) lukio 

 

Opettajien kokemuksen mukaan useat oppilaat pitävät eniten sellaisista matematiikan 

tunneista, joilla käytetään konkreettisia matematiikan oppimisvälineitä tai opitaan pelien 

avulla. Myöskin leikit tuntuvat useimmista oppilaista mukavilta. 

”Toiminnallisista, joissa hyödynnetään esim. pelejä.” 3: N (10-20) 0-2 

 

Pelit ja leikit ovat toisaalta myös mielipiteitä jakava asia oppilaiden keskuudessa. Osa 

oppilaista pitää niistä, kun taas osa mieluiten tekee rauhassa kirjan tehtäviä. 

”Osa pitää pelaamisesta, osa haluaa laskea laskuja kirjaan.” 5: N (<5) 3-4 

 

Konkreettiset materiaalit motivoivat useita oppilaita ja lisäävät matematiikan tunnin 

elämyksellisyyttä. Tämä lisää matematiikan tunnilla viihtymistä. 
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”Arkimatikan tunneista, materiaalia käyttävistä, ahaa-elämyksellisistä.” 4: N (5-10) 

5-6 

 

Tietokone ja muut sähköiset oppimisvälineet saavat oppilaat innostumaan matematiikan 

oppimisesta aina. 

”Tietokoneella tehtävistä harjoituksista ja yhtä lailla myös kirjatehtävistä.” 5: N (5-

10) 0-2 

 

”Ipadilla tehdyistä laskuista.” 5: N (<5) 0-2 

 

Oppilaat ovat, kuten ihminen yleensäkin, laiskuuteen taipuvaisia, joten usein esille tuli, että 

oppilaat pitävät niistä tunneista, jolloin ei tarvitse tehdä mitään tai ei ainakaan kynän 

avulla. Tähän vastaakin tietokone ja muut sähköiset välineet. Opettelu ei ehkä tunnu työltä 

vihkotyöskentelyyn tottuneille oppilaille. 

”Tunneista joilla ei joudu tekemään paljon tai missä ei tarvitse paljon kirjoittaa. 

Tunneista joilla voi käyttää tietokonetta, peleistä!!!” 3: N (10-20) 7-9 

 

Ilmapiiri tunnilla on hyvä 

Oppilaalle on tärkeää tulla huomatuksi myös matematiikan tunnilla. Opettajien havaintojen 

mukaan oppilaat pitävätkin usein juuri niistä tunneista, jolloin he tuntevat tulevansa 

huomatuiksi, tunnilla on sellainen ilmapiiri, että he uskaltavat kysyä asioista ja tehtävät 

ovat heidän tasolleen sopivia. Tämä kaikki on tärkeää sekä rauhattomille helposti tuntia 

häiritseville että luokan hiljaisille ja ujoille oppilaille. 

”Oppilaat pitävät niistä tunneista, joilla he tulevat huomioiduksi, he saavat kysyä ja 

heille vastataan, heille asetetaan heidän osaamistaan vastaavia sopivan 

haasteellisia tehtäviä (flow) ja he tuntevat oppimistilanteen kaikin puolin 

turvalliseksi ja rauhalliseksi. Tämä koskee kaikkia oppilaita, hiljaisia ja erittäin 

rauhattomia/äänekkäitä.” 3: N (10-20) 7-9 

 

Oppilaat viihtyvät matematiikan tunnilla hyvin myös, jos heillä on tunne, että voivat 

vaikuttaa asioihin. Vaikuttamismahdollisuuden ei tarvitse olla kovin suuri. Se voi olla 

vaikkapa työskentelypaikka tai tehtävien määrä. 

”Kun saa itse vaikuttaa asioihin, esim- työskentelypari, työskentelypaikka, 

etenemisvauhti ja -määrä.” 4: N (5-10) 0-2 

 

Hyvään oppimisilmapiiriin kuuluu myös hyvä työrauha, joka kuitenkin sallii 

matematiikasta keskustelun toisen oppilaan kanssa. Yhdessä tekeminen ja oppiminen ovat 

aina innostavia. Opettajan hyväntuulisuus heijastuu luokan yleiseen ilmapiiriin ja tarttuu 

sitä kautta myös oppilaisiin. 

”Luokassa on työrauha ja rauhallinen tehtävistä keskustelu kaverin kanssa 

onnistuu. yhdessä tekeminen on ehdottomasti mukavinta. Ylhäällä mainittu 
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tehtävistä puhuminen innostaa hyvin monia. Joillakin oppilailla se haittaa 

keskittymistä.” 3: M (>20) 5-6 

 

”Hyvä työrauha, opettaja hyvällä tuulella.” 3: N (<5) 7-9 

 

Oppilaille mukavia ovat sellaiset oppitunnit, joissa opetus on selkeää eikä vie liikaa aikaa. 

Tehtäviä voi pohtia yhdessä kaverin kanssa ja oppilailla on mahdollisuus auttaa toisiaan. 

”Teoria esitetään selkeästi ja mahdollisimman tiivistetysti, laskemisvaiheessa saavat 

pohtia tehtäviä yhdessä ja opastaa toinen toisiaan.” 5: N (5-10) 7-9 

 

Kun tunnin kulku selvitetään oppilaille heti tunnin alussa, tulee oppilaalle turvallinen 

tunne, jolloin tunnilla viihtyy paremmin, kun tietää, mitä on tulossa. 

”Opettava aihe selitetään selkeästi heti alussa, vaikka tunnilla olisi enemmän 

toiminnallista.”  4: M (<5) 3-4  

 

Oppitunti tuntuu mielekkäämmältä, kun tunnin aihe on pilkottu osiin ja se esitetään 

selkeinä kokonaisuuksina. Myöskin oppilaille tutusta elämästä poimitut esimerkit 

tehtävissä lisäävät oppilaiden mielenkiintoa asiaa kohtaan. 

”Aihe on pilkottu riittävän pieniksi paloiksi, ei ole liikaa “sälää” käytössä, 

esimerkit ovat kiinnostavia.” 4: N (>20) 7-9 

 

Monipuolinen tunti  

Opettajat ovat havainneet oppilaiden pitävän eniten sellaisista matematiikan tunneista, 

joilla on läsnä ilo ja huumori. Oppilaille rento ja mukava ilmapiiri tunnilla antaa 

vapautuneen tunteen. Tunnilla saa viihtyä, yrittää ja epäonnistuminkaan ei tunnu silloin 

niin kamalta. Huumorilla on vahva voima hyvän ilmapiirin luomisessa.  

”Rennoista ja hauskoista mutta asiat selkeästi käytävistä tunneista.” 2: M (10-20) 

7-9 

 

Oppilaille myös hauskat esimerkit toimivat innostavina elementteinä matematiikan 

tunneilla. 

”Hauskat ongelmat ja esimerkit, leikkimielinen kisailu, pohdinnan kautta yhteiseen 

ratkaisuun pääseminen.” 4: N (10–20) 3-4 

 

Oppilaat viihtyvät matematiikan tunnilla opettajan havainnon mukaan erityisesti silloin, 

kun asia tuntuu helpolta. Tehdään juttuja, jotka jo osataan. 

”Tunneista, joilla opetellaan helppoja asioita (esim. todennäköisyys, kertotaulujen 

kertaus jne.).” 4: N (10–20) 5-6 

 

”Tunnit ovat vaihtelevia. Tunnit ovat selkeitä. Oppilaat ’osaavat’.” 4: N (10–20) 3-

4 
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”Niistä, jolloin on helpohkoja tehtäviä, joita he osaavat ratkaista sujuvasti.” 3: M 

(5-10) lukio 

 

Kyselyyn vastanneiden opettajien joukossa oli myös sellaisia opettajia, joiden havaintojen 

mukaan oppilaat pitävät matematiikan tunneista eniten silloin, kun tehdään jotain muuta, 

mikä ei liity mitenkään matematiikkaan. Tarkoittaako tämä sitä, että matematiikka on aina 

tylsää vai onko niin, että yläkoulun oppilaat eivät periaatteesta viihdy koulutehtävien 

parissa. 

”Kun ei tarvitse tehdä mitään, kun katsotaan videota joka ei liity matematiikkaan, 

kun pelataan jotain mikä ei liity matematiikkaan.” 1: M (<5) 7-9 

 

”Osa ei laske itse vaan hommailee jotain muuta, siitä kai sitten pitävät.” 1: N (10-

20) lukio 

 

Matematiikan tunnit ovat silloin erityisen mieluisia, jolloin ei varsinaisesti lasketa kirjan 

tehtäviä, vaan tehdään jotain muuta oppilaalle käytännönläheisempää. Onko se sitten 

toiminnallista vai jotain käytännön elämään liittyviä tehtäviä ei tästä vastauksesta käy ilmi. 

Opettaja kuitenkin mainitsee, että oppilaille on mieluista, kun he tajuavat jotain uutta, eli 

uuden oppiminen on mukavaa ja innostavaa oppilaiden mielestä, mutta laskeminen tylsää. 

”Silloin kun ei lasketa matikkaa, silloin kun he tajuavat jotain uutta, kun tehdään 

käytännönläheisiä töitä.” 2: M (<5) 7-9 

 

Käytännönläheinen aihe on oppilaalle konkreettinen ja se tuntuu innostavan oppilaita. 

Heille tulee selkeä mielikuva, missä ja milloin tietoa voisi tarvita, mikä nostaa 

opiskelumotivaatiota. Jos aihe on hyvin abstrakti eikä sillä tunnu olevan mitään yhteyttä 

arkielämään, ei oppilaalle tule luontaista motivaatiota asian oppimiseen. Se ei silloin 

myöskään kiinnosta samalla tavalla. 

”Aihe vaikuttaa kauheasti. Käytännönläheiset tunnit innostavat parhaiten. 

Polynomeja on aika vaikea opettaa mielenkiintoisesti.” M (<5) 7-9 

 

Useat opettajat mainitsivat useita esimerkkejä kysyttäessä oppilaiden mieluisinta 

matematiikan tuntia. Tämä kuvastaa sitä, että oppilaat ovat erilaisia. Toiset pitävät 

toiminnallisista yhteistä tekemistä vaativista tunneista, toiset mieluiten tekevät omassa 

rauhassa kirjan tehtäviä. Tästä johtuen opettaja toimii viisaasti toteuttaen vaihdellen 

erityyppisiä matematiikan tunteja. Tällöin jokainen oppilas saa välillä nauttia siitä 

mieluisimmasta matematiikan tunnista. 
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”Eri oppilaat pitävät erilaisista, toisen pitävät tiukasti ohjatuista, toiset 

vapaammista, toiset haluavat tehdä vain kirjan tehtäviä ja paljon, toiset taas 

haluavat projekteja ja vapaampaa työskentelyä.” 3: N (5-10) 5-6, 7-9 

 

”Tähän on vaikea vastata. Toiset tykkäävät siitä, että teoria kirjoitetaan vihkoon ja 

toiset taas vihaavat sitä. Toiset haluavat laskea mahdollisimman paljon tunnilla, 

jolloin he saavat opettajalta tarvittaessa apua. Toiset tykkäävät toiminnallisuudesta 

ja toiset eivät pidä siitä lainkaan. Kotitehtäviä oppilaat eivät halua laskea 

juurikaan.” 2: N (5-10) 7-9 

 

”Riippuu paljon oppilaista/ryhmästä, paljon on oppilaita, jotka pitävät 

opettajajohtoisesta opettamisesta ja perinteisistä vihkomuistiinpanoista, osa pitää 

toiminnallisesta tai ryhmissä tehtävistä tehtävistä ja osa pitää vaihtuvista 

opetustyyleistä jolloin ei mikään tapa ei ehdi puuduttaa oppimista.” 2: N (5-10) 7-9 

 

Oppilaat pitävät vaihtelusta. Tämä kannustaa opettajaa vaihtelemaan opetustapaa niin, ettei 

aina toisteta samaa tuttua kaavaa.  

”Monipuolisista, käytännöllisyyttä mukaan tuntisuunnitelmaan.” 3: N (5-10) 7-9 

 

”Toiminnallisista, kokeilevista ja monipuolisista.” 4: N (10-20) 0-2 

 

”Pulma ja pähkäilytunneista, sellaisista että tehdään jotain projektia, yleensä ei-

luentomaisista.” 3: N (<5) 7-9, lukio 

 

Toisaalta joukossa on myös oppilaita joille samanlaisina toistuvat tunnit tuovat 

turvallisuutta ja he saattavatkin pitää eniten juuri niistä matematiikan tunneista, jotka 

toistuvat samantapaisina.  

”Sama struktuuri, aito läsnäolo ja huumoria mukana.” 3: N (10-20) 5-6, 7-9, eo 

 

”Perinteisistä.” 2: M (10-20) 7-9 

 

 

 
 Kuva 12. Paras matematiikan tunti 

 

 

Paras matematiikan tunti 

Tehdään kirjan 

tehtäviä 

Hyvä ilmapiiri 

tunnilla 

Tunnilla on 

toiminnallisuutta 

Monipuolinen tunti 
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Oppilaiden viihtyminen matematiikan tunnilla liittyy matematiikan oppimiseen sikäli, että 

mitä paremmin oppilaat viihtyvät matematiikan tunnilla sitä paremmin he ehkä oppivat 

siellä. Eroja tosin oli siinä, millaiset tunnit opettajien havaintojen mukaan on oppilaille 

mieluisimpia. Tähän vaikuttaa varmasti se. että jos opettaja on tottunut toteuttamaan 

samalla kaavalla toistettavia tunteja, muista ei ole kokemusta eikä niin ollen voi edes 

verrata erilaisia tunteja keskenään.  

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että useat opettajat olivat sitä mieltä, ettei ole niinkään 

merkitystä sillä, mitä tunnilla tehdään kuin sillä, millaista tunnilla on. Siis luokassa 

vallitseva ilmapiiri on merkityksellinen viihtymisen kannalta. Ilmapiirin luomisessa ja 

ylläpitäjänä opettaja on avainasemassa. 

 Kyselyn tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että pienet oppilaat viihtyvät yleensä 

matematiikan tunneilla paremmin kuin isommat oppilaat. Lukiossa on selkeästi oppilaita, 

jotka panostavat matematiikan oppimiseen ja siten viihtyvätkin tunneilla paremmin kuin ne 

oppilaat, jotka suorittavat aineesta vain juuri ne pakolliset kurssit ajatellen, että niistä pitää 

vain päästä läpi. Huonosti viihtyviä oppilaita tuntui kuitenkin olevan eniten yläkoululaisten 

keskuudessa. Tosin yläkoululaiset yleensäkin ehkä viihtyvät huonoiten koulun 

oppitunneilla. 
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6. Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Tutkimustulokset osoittivat opettajien käsityksen oppilaiden viihtymisestä matematiikan 

tunneilla olevan samansuuntainen Opetushallituksen (2013) julkaisun kanssa. Useat 

opettajat toivat vastauksissaan esille käsityksen siitä, että pienet oppilaat viihtyvät 

matematiikan tunneilla hyvin, mutta isommat huonosti ja myös kysymys: Havaintojeni 

mukaan useimmat oppilaat pitävät matematiikasta, antoi samansuuntaisia vastauksia. Mitä 

isompia oppilaita opettaja opetti, sitä useammin opettaja oli eri mieltä väitteen kanssa. 

Useat erityisesti yläkoulun opettajat valittelivat oppilaidensa huonoa viihtymistä ja heikkoa 

motivaatiota matematiikan tunneilla. 

Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että alaluokkalaisten opettajat käyttävät runsaasti 

konkreettista materiaalia ja toiminnallisia tapoja opetuksessaan, kun taas isompien 

oppilaiden opettajat suosivat enemmän kirjan tehtävien tekemistä ja laskurutiinia. 

Matematiikkaa yläluokilla on abstraktimpaa, joten sitä ei ole niin helppo konkretisoida 

kuin alaluokkien matematiikkaa. Se, miksi konkreettista materiaalia ja välineitä käytetään 

sitä vähemmän mitä isommista koululaisista on kyse, johtuu ensinnäkin siitä, että valmista 

materiaalia ei kouluilla ole saatavilla eikä niiden hankkimiseen ole kouluilla tarpeeksi 

varoja. Toisaalta opettajat kokevat helpommaksi tehdä niin kuin on aina ennenkin tehty, eli 

tehdään kirjan tehtäviä. Ei ole helppo muuttaa omia rutiineja. Myös oppilaat ovat tottuneet 

tekemään aina samalla tavalla, joten ainakin yläkoululaiset ja lukiolaiset vastustavat 

herkästi muunlaisia tehtäviä. He kokevat ne ehkä lapsellisina.  

Toiminnallisuuden vähäiseen käyttöön suurimpana tekijänä näytti olevan ajan puute ja 

toisaalta koulutuksen puute. Kiireeseen vetosivat useat opettajat miettiessään syitä 

toiminnallisuuden vähäiseen käyttöön matematiikan tunneillaan. Nopeampi tapa opettajien 

mielestä on opettaa asia muulla tavoin ja opettajajohtoisemmin. Toiminnallisuus vaatii 

myös opettajilta enemmän suunnitteluaikaa, joten tästäkin syystä sen käyttöä vierastettiin. 

Etenkin aineenopettajankoulutus tuntui antavan huonosti eväitä toiminnallisuuden 

toteuttamiseen matematiikan tunneilla. Myöskään opettajan oppaat ja muut materiaalit 

tarjosivat opettajien kokemuksen mukaan huonosti eväitä toiminnallisuuteen.  
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Opettajat saattoivat myös pelätä toiminnallisuuden aiheuttavan yleistä hälinää ja 

levottomuutta luokassa. On helpompi hallita oppilasryhmää, joka istuu omilla paikoillaan 

tekemässä kirjan tehtäviä. Erityisesti levottomampien opetusryhmien kohdalla opettajat 

olivat sitä mieltä, ettei heidän kanssaan pysty toteuttamaan toiminnallisia tunteja. Tässä 

pitäisi muuttaa koko koulukulttuuria. Tärkeintä ei ehkä olekaan istua hiljaa vaan 

oppiminen voi olla myös äänekkäämpää tekemistä. Myöskin oppilaiden mielessä täytyy 

oppimisen kulttuurin muuttua. Heidänkin täytyy oppia tekemään yhdessä eikä vain omassa 

pulpetissa istuen. Jos oppilaat tottuisivat pienestä pitäen toiminnallisiin tunteihin 

normaalina osana kouluarkea, ne sujuisivat paremmin myös oppilaiden varttuessa eikä näin 

ollen tulisi mitään kynnystä toteuttaa toiminnallisuutta myöskään yläkoululaisten tunneilla. 

Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä ja siihen pitäisi saada sitoutumaan kaikki 

opettajat, jolloin uudenlainen oppiminen tulisi osaksi koko koulun toimintaa. Erityisesti 

vanhemmat koulurakennukset soveltuvat huonosti toiminnalliseen oppimiseen. Kouluissa 

ei ole muita tiloja kuin käytävät ja pienet luokkahuoneet, jotka täyttyvät oppilaiden 

pulpeteista. Tällaiset tilat soveltuvat huonosti yhdessä tekemiseen ja varsinkin 

toiminnallisuuteen. Suurin puute on ehkä kuitenkin ajattelutavoissa. Opettajat toistavat 

ehkä tiedostamattaankin omilta opettajiltaan aikoinaan omaksumiaan toimintatapoja. Siten 

opettajan pitäisi tietoisesti pyrkiä pois vanhoista toimintatavoista, jotta uudistusta 

tapahtuisi. 

Opettajien käsitykset matematiikan tunnista, jolla oppilaat oppivat parhaiten näytti 

vaihtelevan juuri sen mukaan, millaisia tunteja opettajat suosivat. Jos opettaja käytti 

runsaasti toiminnallisia tunteja, hänen mukaansa oppilaat oppivat silloin parhaiten. Kun 

taas kirjan tehtäviin keskittyvän opettajan mielestä, parhaiten oppilaat oppivat tekemällä 

kirjan tehtäviä ahkerasti.  

Matematiikan tunnista, jolla oppilaat viihtyvät parhaiten, opettajien käsitykset vaihtelivat 

vastaavalla tavalla. Tosin tässä näkyi selkeästi se, että pienemmät oppilaat nauttivat 

enemmän toiminnallisuutta sisältävistä tunneista kuin isommat oppilaat opettajien 

ilmausten mukaan. Saattaa olla, ettei isommille oppilaille tällaisia ole juuri tarjolla. 

Yläkoulun opettajissa ja lukion opettajien joukossa oli myös muutama opettaja, joiden 

mielestä oppilaat viihtyvät matematiikan tunneilla parhaiten silloin, kun tunnilla tehdään 

jotain ihan muuta, jotain, mikä ei liity matematiikkaa lainkaan.  
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Tutkimukseni aineiston sain kyselylomakkeella, joka käsitteli kattavasti koko 

matematiikan opetuksen aluetta. Useita kysymyksiä jäi tämän tutkimuksen puitteissa 

käsittelemättä. Aineistosta jäi näin runsaasti mielenkiintoista aineistoa tutkimuksen 

ulkopuolelle. Käsittelemättä jäi esimerkiksi opettajan ammatillista osaamista koskevat 

kysymykset. Nämä teemat muodostavat oman kokonaisuutensa, mutta niitä en 

ajanpuutteen vuoksi pystynyt sisällyttämään tähän graduuni. Keskityin vain niihin 

kysymyksiin, jotka vastasivat parhaiten tutkimuskysymyksiini. Tutkimuksessani jäi 

myöskin oppilaiden käsitykset hyvästä matematiikan tunnista ja mukavimmasta 

matematiikan tunnista ulkopuolelle, kun asioita kysyttiin vain opettajilta.  

Tutkimuksen tekeminen on aina haastavaa puuhaa ja siinä kohtaa ennalta-arvaamattomia 

seikkoja. Erityisesti haastavaa se on aloittelevalle tutkijalle, jatkuvasti kohtaa uusia 

tilanteita, joissa ei oikein tiedä, miten tästä eteenpäin. Aloittelin graduni suunnittelua 

melkeinpä heti maisteriopintojeni alkaessa. Mielessä oli ajatus tutkia matematiikan 

opetusta juurikin siitä näkökulmasta, mistä johtuu, että alakoululaiset viihtyvät 

matematiikan tunneilla hyvin, mutta mitä isommista oppilaista on kyse, sitä enemmän on 

heitä, joille matematiikka on tylsin aine koulussa. Vaikka matkan varrella aihe muuntui 

useaan kertaan, niin perusteema säilyi loppuun saakka samana. Gradun teko on kuin 

vuorelle kiipeämistä: edessä näkyy aina huippu, mutta kun sen saavuttaa huomaa, että 

edessä onkin uusi huippu ja sen jälkeen taas uusi huippu. Kuitenkin, kun vain sinnikkäästi 

jaksaa yrittää vuoren korkeimman kohdan viimein oikeasti saavuttaa. 
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