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1 JOHDANTO 

 

Tekstissä tutkielmalla tarkoitetaan tätä pro gradu-tutkielmaa ja tutkimuksella tarkoitetaan 

tekemääni kyselytutkimusta, ellei termeillä tarkoiteta johonkin viitattuun lähteeseen 

liittyvää tutkielmaa tai tutkimusta. Tämä pro gradu-tutkielma koostuu karkeasti jakaen 

kahdesta osasta. Ensimmäinen osa (luvut 2-4) on varsinaisesti kandidaatin tutkielmani, 

toimien samalla teoriataustana tälle pro gradu-tutkielmalleni, jossa selvitetään Ylivieskan 

seutukunnan alueen opettajien havaintoja matemaattisen oppimisen haasteista. Suoritettava 

kyselytutkimus on laajuudeltaan ja muusta erilaisuudestaan huolimatta toisinto vuonna 

1999 seutukunnan alueella tehdylle kyselylle, jolloin opettajien näkemyksiä kysyttiin 

muistakin aineista, eikä ainoastaan matematiikan osalta, kuten tässä tutkimuksessa. Vuoden 

1999 kysely tehtiin samalle kohderyhmälle (matematiikan ja luonnontieteiden opettajat) 

kuin nyt tehty kysely. Kyselyn kohderyhmä on luonnollisesti yksilötasolla muuttunut 

vuosien kuluessa nyt tehtävään tutkimukseen verrattuna oletettavasti ainakin jonkin verran. 

Vaikka tämä tutkielma ja kyselytutkimus tulee käsittää omaksi itsenäiseksi 

kokonaisuudeksi vuoden 1999 tutkimuksesta, on silti syytä tarkastella opettajien 15 vuotta 

sitten esittämiä näkemyksiä matemaattisen oppimisen haasteisiin. Kyselytutkimuksella 

saatuja tuloksia tarkastellaan tutkielman teoriaosan valossa, toisin sanoen tukevatko 

opettajien havainnot matemaattiseen kehitykseen liittyviä yleisiä teorioita ja 

tutkimushavaintoja. Pääluvut 5-6 koostuvat siis vuoden 1999 tutkimuksen tarkastelusta, 

vuoden 2014 kyselytutkimuksen lähtötiedoista, tulosten käsittelemisestä ja analysoinnista.     

 

Tarkoituksena tässä tutkielmassa on selvittää matemaattista kehitystä ja sitä edistäviä ja 

heikentäviä tekijöitä. Tutkielma keskittyy erityisesti koulumatematiikkaan, koska 

matematiikan oppimisen haasteet kohdataan konkreettisesti juuri koulumaailmassa. Taipale 

(2007) huomauttaa, että vaikka matematiikan oppimisongelmia on tutkittu runsaasti, 

puuttuu toisaalta kokonaiskuva yksilön matemaattisesta kehityksestä (Taipale 2007, 1). 

Myös erilaisten syy-seuraus- ja riippuvuussuhteiden merkityksistä matematiikan oppimisen 

haasteisiin vallitsee toisistaan poikkeavia näkökantoja. Voidaan todeta, että myöskään 

aihepiiriin kuuluva käsitteistö ei ole kaikilta osin vakiintunut, mihin saattaa tosin vaikuttaa 

tutkimusalueen kansainvälisyys. Tutkimusteema on sen tietynlaisen poikkitieteellisyyden 

vuoksi erittäin haasteellinen, mikä saattaa myös selittää käsitysten hajanaisuutta. 

Matemaattiseen suorituskykyyn voi yksilön näkökulmasta vaikuttaa mitä moninaisimmat 

tekijät. Tähän ongelmaan liittyy läheisesti paitsi kasvatustieteellinen näkökulma myös 
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psykologinen, neuropsykologinen ja jopa sosiologinen näkökulma. Lisäksi on otettava 

huomioon oppilaan ja opettajan omat roolit matemaattiseen kehitykseen vaikuttavina 

yksilötekijöinä, jolloin olennainen vaikutuksensa on luonnollisesti heidän asenteillaan sekä 

uskomuksillaan. Täysin merkityksettömänä ei tietenkään voida pitää myöskään 

oppimisympäristön ja oppimisvälineiden vaikutusta matemaattisessa oppimisprosessissa. 

Yrjönsuuren (2007) mukaan käsitykset oppimisesta ja opetuksesta ovat alkaneet kiinnostaa 

tutkijoita kuusikymmentäluvulta lähtien. Tuolloin opetusta koskevina 

tutkimuskysymyksinä oli tavallisesti sen selvittäminen, millaiset ulkopuoliset ärsykkeet ja 

millainen ympäristö aiheuttivat mitäkin reaktioita. Pohdinta liittyy ajatukseen siitä, että 

kaikissa toiminnoissa voidaan oppia, mutta kaikki toiminta ei saa aikaan oppimista. 

Mielestäni erittäin osuva on Raija Yrjönsuuren toteamus siitä, että opiskelu on 

tarkoituksellista sisäistä ja ulkoista toimintaa, mutta oppiminen on ihmisen sisäistä 

muuttumista. (Yrjönsuuri 2007, 6-18.)   

 

Edellä kerrottu selventää tutkimusteeman laajuutta, monipuolisuutta ja monikerroksisuutta, 

minkä vuoksi on paikallaan rajata tutkielma niin, että se keskittyy erityisesti yksilön 

matemaattisen ajattelun kehitykseen ja matematiikan oppimiseen. Koska tutkielmassa 

tarkastellaan matemaattiseen ajatteluun ja matemaattiseen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

ja niistä nousevia haasteita, ei tutkielman puitteissa ole mahdollisuutta selvittää syvällisesti 

yksittäisten faktoreiden, esimerkiksi neuropsykologisten tekijöiden vaikutusta 

matemaattiseen kehitykseen, vaan rajataan havainnointi lähinnä matemaattisen kehityksen 

yleisiin suuntaviivoihin.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan tämän tutkielman rakennetta. Ensin käsitellään matemaattisen 

ajattelun kehittymistä, mikä Leppäahon (2007) mukaan antaa pohjaa matemaattiselle 

ymmärtämiselle, matemaattisen tiedon ja taidon karttumiselle sekä matemaattiselle 

ongelmanratkaisutaidolle. Luvun pääasiallisena tarkoituksena on matemaattisen ajattelun, 

matemaattisen ymmärtämisen sekä matemaattisen tiedon ja taidon käsitteiden sisältöjen 

selventäminen tukeutumalla paitsi suomalaiseen, myös ulkomaiseen lähdeaineistoon. 

Toisen luvun lopuksi syvennytään vielä matemaattisen ongelmaratkaisutaidon 

merkitykseen, jossa yhdistyy yhtäältä kasvatustieteellinen näkökulma ja toisaalta 

psykologinen tutkimus. Matematiikan oppiminen on valittu tutkielman kolmannen luvun 

pääteemaksi. Lähtökohtana tässä on erityisesti matematiikan oppijan perspektiivi, jolloin 

tarkasteluun liitetään tiettyjä yksilön ominaisuuksia ja niiden oletettuja vaikutuksia 
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oppimisessa. Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa sukupuolen, asenteiden ja 

uskomusten sekä lisäksi kielen kehityksen merkitystä matematiikan oppimisprosessissa. 

Edellä kerrotut ominaisuudet ovat mielestäni siinä määrin yleisiä, jopa universaaleja ja 

kulttuurista riippumattomia, että niiden vaikutuksista oppimiseen voisi olla mahdollista 

muodostaa yleispäteviäkin johtopäätöksiä. Tutkielman neljäs eli viimeinen varsinainen 

tekstiluku käsittelee matemaattisten vaikeuksien ilmenemistä, jolloin on syytä 

konkretisoida erilaisia esiintymismuotoja. Esimerkiksi Lorenz (2012, 32) on esittänyt 

yksityiskohtaisen taulukointimallin, joka sisältää loogisessa järjestyksessä tietynlaisen syy-

seuraus-analyysin, jossa aluksi kuvataan metodi ja loppuvaiheessa esitetään vaiheeseen 

liittyvän oppimisvaikeuden faktori ja vaikeuden ilmenemismuoto.   

 

Kyselytutkimuksia käsitellään 5-6 luvuissa siten, että alussa kerrotaan tutkimuksen 

lähtökohdista ja historiasta sekä Malu-tiimin aiemmasta kyselystä. Tämän jälkeen 

määritellään lähtötilanne sekä perustellaan tietyt kyselylomakkeeseen liittyvät valinnat 

kuten esimerkiksi mitä opettajilta kysytään ja miksi. Tässä yhteydessä luodaan myös 

katsaus edellä jo viitattuun aikaisempaan 15 vuoden takaiseen opettajakyselyyn ja sen 

tuloksiin. Suurimman osuuden ja laajuuden luvuissa saavat luonnollisesti opettajien 

vastausten analysoinnit ja niitä kuvastavat kaaviot. Vastauksista tullaan muodostamaan 

Excel-sovellusta käyttäen taulukoinnit ja/tai kuvaajat muuttujista. Aineisto antaa 

mahdollisuuden analysoida opettajien näkemyksiä matemaattisten ongelmien 

ilmenemismuodoista ja niiden syistä. Tutkielman lopuksi syvennytään tutkielmasta ja 

kyselytutkimuksista nouseviin johtopäätöksiin, kehittämisideoihin ja mahdollisiin 

jatkotutkimusaiheisiin.  

 

Tutkielman lähdeaineisto koostuu aihetta käsittelevistä kotimaisista ja ulkomaisista 

teoksista. Lähdeaineiston kerääminen on osoittautunut antoisaksi tehtäväksi siksi, että 

haasteena ei ole ollut kirjallisuuden löytäminen sinänsä, vaan lähinnä aineiston rajaaminen. 

Kotimaisten tutkimusten ja väitöskirjojen lähdeluetteloihin tutustuminen osoitti nopeasti 

teeman kansainvälisyyden ja olisikin perusteetonta tukeutua pelkästään kotimaiseen 

kirjallisuuteen, koska useiden maiden tieteilijät ovat julkaisseet varsin ansiokkaita teoksia 

tästä mielenkiintoisesta aihepiiristä. Kyselytutkimusaineisto koostuu sekä aiemman 

opettajakyselyn asiakirjoista ja dokumentaatiosta sekä nyt tekemäni kyselytutkimuksen 

vastauslomakkeista, joita palautui varsin suuri määrä. Lisäksi eräänä merkittävänä 

lähderyhmänä ovat opetushallituksen ja –ministeriön tuottamat virallislähteet. Koska työn 
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tarkoitus on suunnata ajatuksia luonnollisesti myös tulevaisuuteen, on lähteenä 

välttämätöntä  käyttää myös uuden opetussuunnitelman (2016) luonnoksia, joista ilmenee 

hyvin opetuksen tavoitteet ja odotukset pitkälle tulevaisuuteen.    

 

2  MATEMAATTINEN AJATTELU 

 

Matemaattisen ajattelun määrittely ei ole yksiselitteistä ja eri tutkijoiden kuvaamissa 

sisältöalueissa näkyy eriäviä näkemyksiä (Joutsenlahti 2005, 20). Matemaattista ajattelua 

voidaan tarkastella kulttuurisidonnaisesta kontekstista, ongelmanratkaisutaidoista, 

informaation prosessoinnista ja matemaattisista kyvyistä sekä uskomuksista (Joutsenlahti 

2005). Matemaattiseen ajatteluun liitetään käsitteet matemaattinen tieto, taito ja kyky. 

Kyvyistä puhutaan kun halutaan kuvata yksilön synnynnäisiä valmiuksia ja taidot ovat 

opittuja ominaisuuksia. Näitä molempia osa-alueita on mahdollisuus harjaannuttaa, joka 

lisää yksilön taitavuutta tietyllä alueella. Jokin tieto voi muodostua useista osataidoista ja 

kyvyistä. (Leppäaho 2007, 31.) 

 

Matemaattisen ajattelun täsmällinen erottaminen muusta ajattelusta on vaikeaa. Se eroaa 

muusta ajattelusta pitkälle kehittyneestä abstraktisuudestaan ja loogisuudestaan, jota 

tarkastellaan algoritmisenä ja reflektoivana. (Yrjönsuuri 2007, 199).) Matemaattinen 

ajattelu voidaan nähdä tietynlaisena tapana ajatella (Burton 1984, 35), jossa etsitään 

erilaisia malleja ongelman ratkaisemiseksi. Päättely ja ongelmanratkaisu ovat 

matemaattisen ajattelun fokus. (Baroody 2003, 510.) Matemaattisen ajattelun lähtökohta on 

deduktiivisuus, joka Malatyn (2002) mukaan siis tarkoittaa matematiikan kuulumista 

formaalien tieteiden ryhmään. Deduktiivisuus voidaan tiivistää ajatteluksi, jossa yhdestä 

tai useammasta edeltävästä lauseesta johdetaan uusi lause. Piaget'n mukaan deduktiivisen 

ajattelun kehitys alkaa formaalisten operaatioiden kaudella, joka on ajattelun kehityksen 

viimeinen vaihe. (Malaty 2002, 112-118.) Matemaattisen ajattelun keskiössä on myös 

matemaattisten käsitteiden omaksuminen (Joutsenlahti 2005, 61). 

 

Matemaattinen ajattelu, ymmärtäminen ja matemaattiset ongelmanratkaisutaidot ovat 

perusta matemaattiselle osaamiselle (Leppäaho, 2007, 32). Kilpatric, Swafford ja Findel 

(2001) täsmentävät matemaattisen osaamisen lähtökohdiksi konseptuaalisen 

ymmärtämisen ja proseduraalisen sujuvuuden lisäksi strategisen kompetenssin, soveltavan 

päättelyn ja yritteliäisyyden. Strateginen kompetenssi kuvaa kykyä muotoilla, esittää ja 
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ratkaista ongelmia. Soveltava päättely kuvaa taitoa loogiseen ajatteluun ja reflektoivaan 

perustelemiseen. Yritteliäisyys kuvaa ahkeruutta ja tehokkuutta, joihin vaikuttaa yksilön 

asenteet.  Nämä kaikki osatekijät ovat toisistaan riippuvaisia ja nivoutuvat yhteen sekä 

vaikuttavat yksilön matemaattiseen kehitykseen. (Kilpatric, Swafford & Findel 2001, 116-

117.)  Nämä kaikki osatekijät ovat taitoja, joita yksilö voi kehittää (Leppäaho 2007, 31). 

 

2.1 Matemaattinen ymmärtäminen  

 

Pirien ja Kieren (1994) ovat teoretisoineet matemaattisen ymmärtämisen ja sen 

kehittymisen vaiheittaisiin prosesseihin, joita tukee konstruktivistinen oppimiskäsitys. 

Nämä vaiheet ovat alkeistietäminen, mielikuvan muodostaminen, mielikuvan omaaminen, 

ominaisuuksien huomaaminen, formalisointi, havaitseminen, jäsentäminen ja keksiminen. 

(Pirien & Kieren 1994, 166-171.) Leppäaho (2007) on tulkinnut tämän mallin 

havainnollisesti. Alkeistietämisen vaihe on yksilön matemaattisen ymmärtämisen ydin. 

Tämä sisältää yksilön esitiedot käsitteistä, joita hän tarvitsee. Mielikuvan muodostamisen 

vaiheessa yksilö pyrkii käyttämään ja yhdistelemään jo olemassa olevaa tietoa uudella 

tavalla. Mielikuvan omaamisen vaiheessa yksilö ei ole enää riippuvainen konkreettisista 

malleista vaan selviytyy pelkän ajattelun avulla. Ominaisuuksien huomaamisen vaiheessa 

yksilö osaa käsitellä ja yhdistellä asioita jotka liittyvät kontekstiin. Formalisoinnin vaihe 

saavutetaan, kun yksilö ei tarvitse enää mielikuvia käsitteestä, vaan selviytyy symbolien 

avulla. Havaitsemisen vaiheessa yksilö pystyy koordinoimaan ja kontrolloimaan 

muodollista toimintaansa ja pystyy muodostamaan matemaattisen lausekkeen tarvittavan 

tehtävän ratkaisemiseksi. Jäsentämisen vaiheessa yksilö on tiedostanut ongelman 

ratkaisussa tarvittavien matemaattisten ilmauksien ja mallien yhteyden ja näin ollen 

kykenee perustelemaan väitteensä loogisesti ja matemaattisin perustein. Keksimisen 

vaiheessa, yksilöllä on jäsentynyt käsitys käsitteestä ja käsitteeseen kytkeytyvistä 

laskutoimituksista ja suoriutuminen on automatisoitunutta. Malli tulee ymmärtää 

eräänlaiseksi kehäksi, jossa aiemmin omaksutut taidot ovat perustana uuden oppimiselle. 

(Leppäaho 2007, 34-35.) Oppimisprosessi on myös epälineaarinen. Oppija saattaa 

oppimisen eri vaiheissa siirtyä takaisin aikaisemmille tasoille jos ongelma ei ratkea, ja 

saada näin vahvistusta ymmärrykselle palatakseen varsinaisen ongelmaan. (Joutsenlahti 

2005, 72) 

 

Luvun ymmärtäminen ja lukujenkäsittelytaidon kehittyminen on edellytys matemaattiselle 
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ymmärtämiselle ja se tapahtuu vaiheittain. Kinnunen (2003, 2) jakaa tämän viiteen 

kehitysvaiheeseen.  

 ensimmäisessä vaiheessa lapsi oppii lukusanan  

 seuraavaksi lapsi oppii lukujonojen käyttämisen esineiden määrän selvittämiseen  

 kolmanneksi lapsi oppii lukujonojen käyttämisen karttuvan määrän laskemiseen  

 neljänneksi lapsi ymmärtää lukujonon suuruusjärjestyksessä olevien lukujen 

jonoksi  

 viimeisenä lapsi oppii lukujonon ymmärtämisen lukumäärien jonona 

 

Lukujonotaidot, joihin lukukäsite sisältyy, kuvaavat matemaattista osaamista. Mitä 

paremmat lukujonotaidot sitä todennäköisemmin menestyy matemaattisessa osaamisessa. 

(Taipale 2009, 131; Kyttälä 2008, 15.) Merkittävää on milloin yksilö sisäistää numeerisen 

tietouden, jotka lukukäsite sisältää. Kysymys ei siis ole pelkästä käsitteen hankkimisesta 

vaan käsitteellisestä ymmärtämisestä. (Shophian 1998, 28.) Yksi matemaattinen pätevyys 

ilmenee lukujonotaitojen hallintana. Lukujonotaidot ovat numeroiden merkityksen 

ymmärtämisessä keskiössä. Lukujonotaitojen hallinnan karttuessa voi siirtyä hallitsemaan 

monimutkaisempi matemaattisia ongelmia sekä ratkaisemaan niitä. (Berch 2005, 333.) 

Piaget määrittää lukukäsitteen kehittymisen alkaneen, kun lapsi ei enää kiinnitä huomiota 

laskettavien esineiden tai asioiden ominaisuuksiin. Saavuttaessaan konkreettisten 

operaatioiden vaiheen lapsi pystyy luokittelemaan ja järjestämään erilaisia elementtejä 

(Malaty 2002, 112.) 

 

Työmuisti vaikuttaa matemaattiseen suoriutumiseen. Työmuistiresursseja hyödynnetään 

matemaattisten tehtävien suorittamisessa: ongelman hahmottamisessa, ongelman 

arvioinnissa, vastauksen laskemisessa ja varsinaisessa vastaamisessa. Työmuistivalmiuksia 

hyödynnetään eritavoin eri ikäkausina. Matemaattisia tehtäviä ratkaistessaan pienet lapset 

käyttävät voimakkaammin visuaalis-spatiaalisia resursseja, vanhemmat lapset fonologista 

työmuistia tai molempia yhdessä.  On osoitettu, että pienet lapset koodaavat asioita 

muistiin visuaalisesti, vaikka heillä olisi mahdollisuus fonologiseen koodaukseen. 

Kielellisten taitojen kehittyessä fonologiset työmuistin resurssit voidaan ottaa 

tehokkaammin käyttöön, jolloin visuaalis-spatiaalisen työmuistin käyttö vähenee. (Kyttälä 

2008, 13). 
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Työmuistivalmiuksia myös hyödynnetään eri tavalla erilaisissa matemaattisissa tehtävissä. 

Muun muassa päässälaskujen esittämistapa vaikuttaa käytettävien resurssien valintaan 

tehtävää ratkaistaessa. Leimallista on, että vaakasuorassa esitetyissä tehtävissä käytetään 

fonologisia resursseja, kun taas pystysuunnassa esitetyissä tehtävissä visuaalis-spatiaalisia. 

Fonologisen työmuistin tehtävä on käsitellä ja säilyttää lyhytaikaisesti kielellistä tietoa. 

Fonologinen työmuisti säilyttää hetkellisesti matemaattisten ongelmien fonologisesti 

koodattavaa tietoa, sekä auttaa matemaattisten tosiasioiden löytämisen säilömuistista. 

Fonologinen työmuisti tulee käyttöön silloin, kun laskeminen perustuu ulkoa opittuun, 

auditiivis-fonologisesti koodattuun tietoon. (Kyttälä 2008, 13.) Heikot visuaalis-spatiaaliset 

resurssit näkyvät muun muassa vaikeutena toimia mentaalisella lukujonolla (Kyttälä 2008, 

51). 

 

2.2 Matemaattinen tieto ja taito 

 

Konstruktivismi on keskeinen lähestymistapa oppimistutkimuksessa (Ruokamo 2000, 40). 

Se on hyväksytty laajasti myös matematiikan opetuksessa (Arcevi & Schoenfeld 1992, 1). 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on konstruktiivinen prosessi, 

jossa oppija on aktiivinen ja oppiminen tapahtuu oppijan yksilöllisenä kognitiivisena 

toimintana. Yksilö siis rakentaa uutta tietoa aikaisemman tiedon pohjalta. (Ruokamo 2000, 

40.) Matematiikan taitojen kehittymiselle on siis leimallista kumulatiivisuus (Taipale 2009, 

26). Oppiminen tapahtuu tiedon muuttumisena omakohtaiseksi, jolloin opitusta asiasta 

tulee oppijalle sisäissyntynyttä tietoa, joka vaikuttaa hänen ajatteluun, tunteisiin ja 

toimintaan (Yrjönsuuri 2007, 26). 

 

Matematiikan taito pohjautuu luvun käsittämiseen, joka on myöhemmin uusien osataitojen 

ydin. Käsitteellisellä tasolla se kuvaa ymmärtämisen, toteuttamisen ja soveltamisen 

perustaa, joka on edellytys uuden toiminnan tuottamiselle ja oppimiselle. (Taipale 2009, 

129.) Laskutoimitusten suorittaminen edellyttää loogisia sääntöjä, joita tarvitaan muun 

muassa mittaamisessa, pitkissä jakolaskuissa, murtoluvuissa, trigonometriassa ja graafisiin 

esityksiin. Matemaattisten tekniikoiden hallitsemisen edellyttää myös joukon muita 

proseduureja ja vallitsevia sopimuksia. Esimerkkinä mainittakoon kymmenjärjestelmä, 

joka on meidän kulttuurissamme vallitseva sopimus. (Nunas & Bryant 1989, 16.) 

Käsitteiden ja periaatteiden ymmärrys antaa yksilölle varmuutta laskutoimitusten 

suorittamiseen (Malaty 1997, 16). 
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Matemaattis-loogisten periaatteiden hallinta ja ymmärtäminen, myös käytännön tasolla, 

voidaan jakaa konseptuaalisiin eli käsitteellisiin ja proseduraalisiin eli menetelmällisiin 

tietoihin ja taitoihin (Kyttälä, M 2008, 16-17; Hiebert & Lefevre 1986, 9; Kadijevich & 

Haapasalo 2001, 157). Proseduraalinen tieto kuvaa yksilön tasoa suorittaa tietty 

laskutoimitus tai ratkaista tehtävä. Proseduraalisia taitoja tarvitaan kaiken tasoisten 

tehtävien ratkaisemisessa. Se vaatii harjoittelemista ja muistamista, mikä taas edistää 

algoritmistä ajattelua. (Kaasila ym. 2005, 75.) Konseptuaalinen tieto kuvaa yksilön tasoa 

ymmärtää suorituksen taustalla olevat periaatteet. (Kyttälä 2008, 17; Haapasalo & 

Kadijevich 2000, 141.) Konseptuaalinen ymmärtäminen on edellytys vaativien tehtävien 

ratkaisemiseen. Tämä luo pohjan asiakokonaisuuksien yhdistelemiseen ja soveltamiseen 

sekä antaa mahdollisuuden muokkaamaan tietoja uudella tavalla. (Kaasila ym. 2005, 75.)  

Proseduraalinen taito on yleisemmin automatisoitunutta ja konseptuaalinen tieto edellyttää 

usein tietoista ajattelua (Taipale 2009, 30). Konseptuaalinen tieto on ymmärrettyä tietoa 

(Joutsenlahti 2005, 84-85).  

 

Kun lapsi pystyy keskittämään huomionsa tehtävän ratkaisun kannalta olennaisiin 

piirteisiin luodessaan mentaalista ongelmarepresentaatiota, tällöin konseptuaalinen tieto 

ohjaa tarkkaavaisuutta. Tehokkaiden menettelytapojen aikaansaama oikeaan vastaukseen 

johtava prosessi kasvattaa konseptuaalisen tiedon kehittymistä. (Kyttälä 2008, 17.) 

Konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto ovat yhteydessä toisiinsa. Matemaattista 

pätevyyttä ei voi saavuttaa, jos nämä osa-alueet ovat puutteellisia tai yksilö ei löydä niiden 

yhteyttä, sillä niiden toimiva yhteys luo pohjan matematiikan taitojen kehittymiselle. 

(Hiebert & Lefevre 1986, 9.) 

 

Matematiikan taitojen korkein taso sisältää soveltamisen ja ongelmanratkaisun taidot. 

Korkeimman tason hallitseminen edellyttää ymmärtämisen ja toteuttamisen tason hallintaa. 

(Taipale 2009, 30.)  Ongelmanratkaisun kannalta se vaatii tilanteeseen sopivan mekaanisen 

laskumenetelmän keksimistä, mikä vaatii jo monimutkaisia ajatteluprosesseja (Haapasalo 

2004, 70). Matemaattisissa ongelmanratkaisuissa tarvitaan aikaisempia tietoja, taitoja ja 

strategioita, joita on osattava käyttää uusissa ongelmissa (Funchs & Funchs 2003, 307). 

Tutkimukset osoittavat, että matemaattisesti lahjakkaat menestyvät selvästi keskimääräistä 

paremmin ongelmanratkaisutaitoja mittaavissa testeissä (Ruokamo 2000, 172). 
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Matematiikan taidon osa-alueet pitävät myös sisällään hierarkian, joka koostuu käsitteiden 

ymmärtämisestä, suoritusstrategioiden hallinnasta ja soveltavasta matematiikan taidosta. 

(Taipale 2009, 27-28). Matematiikan taidon osataito, esimerkiksi käsitteiden 

ymmärtäminen, luo pohjan seuraaville taitotasoille (Taipale 2009, 28). Matemaattinen 

ymmärrys muodostuu suhteiden muodostamisesta, matemaattisen tietämyksen 

laajentamisesta ja soveltamisesta, kokemusten reflektoinnista, oman tietämyksen 

jäsentämisestä ja omaan matemaattiseen tietämykseen perehtymisestä. Suhteiden 

muodostamisella tarkoitetaan aikaisemman tietämyksen kytkemistä uusiin opittaviin 

asioihin, joita ovat formaalit käsitteet, operaatiot ja symbolit. (Carpenter & Lehrer 1999, 

20-23.) Muutokset, jotka tehdään aikaisempaa tietämystä laajentaen, ovat helpompia kuin 

ne, jotka vaativat täydellistä ajattelun muuttamista (Merenluoto & Lehtinen 2004, 304). 

 

Yrjönsuuri (2002) jaottelee matemaattisen suoriutumisen laadun viiteen eri tasoluokkaan: 

1) rakentumaton tieto, 2) yksirakenteinen tieto, 3) monirakenteinen tieto, 4) konkreettinen 

yleistyksen tietämisen taso ja 5) abstraktin ajattelun käyttämisen taso. Alin matemaattisen 

ajattelun taso, eli kun tieto on vielä rakentumaton, kuvaa tiedon puuttumista kokonaan. 

Tällöin yksilö ei ole vielä muodostanut omia sisäisiä mallejaan proseduuriin tarvittavasta 

matemaattisesta ajattelusta. Yksirakenteisen tiedon tasolla, yksilö pystyy antamaan tietyn 

oikean osatiedon, mutta ei ole ymmärtänyt tehtävän ongelmaa kokonaisuudessaan. Tällöin 

yksilö rakentaa tietoa ulkoa opitun tiedon varaan ja pyrkii rakentamaan yksittäisistä 

osatiedoista kokonaisuutta, mutta ei pysty muuntamaan sisäistä malliaan tehtävään 

sopivaksi. Monirakenteisen tiedon tasolla yksilö suoriutuu tehtävistä saavuttamalla oikean 

tuloksen, mutta tehtävän osavaiheissa näkyy monimutkaista ja epäjohdonmukaista 

toimintaa. Konkreettisen yleistyksen tietämisen tasolla yksilö suoriutuu tehtävistä 

ristiriidattomasti ja selkeästi sekä osaa muotoilla ongelmatilanteen ja ratkaisun 

kokonaisuutena. Tällöin yksilö pystyy käyttämään algoritmista ja reflektoivaa ajattelua 

sekä ilmaisemaan vastauksen usealla eri tavalla. Abstraktin ajattelun käyttämisen tasolla 

yksilön matemaattinen suoriutuminen on loogis-matemaattista. Yksilö osaa päätellä ja 

ratkaista erilaisia avoimia ongelmia ja perustella ratkaisujaan sekä antaa useita erilaisia 

vastauksia. (Yrjönsuuri 2002, 142-143.) 

 

2.3 Matemaattinen ongelmanratkaisutaito 

 

Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon lähtökohta on abstraktien lukumäärien ja 
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aritmeettisten strategioita hallinta (Sousa 2008, 15). Kinnunen ja Vauras (1997) kuvaavat 

matemaattisten ongelmien ratkaisemisen erityisosaamisen viiteen eri tasoon: 1) 

ongelmanratkaisun tasoon, 2) käsitteelliseen tasoon, 3) strategiseen tasoon, 4) tekniseen 

tasoon ja 5) operaatioiden tasoon. Ongelmanratkaisun taso on näistä tasoista ylimpänä, 

jolloin ongelmanratkaisutoiminta ohjautuu ymmärtämiseen, suunnitelmallisuuteen, 

toteuttamiseen ja tarkistamiseen. Seuraavaksi näistä tasoista on käsitteellinen taso, joka 

sisältää matemaattiset käsitteet, säännöt ja proseduurien ymmärtämisen ja ongelmalle sekä 

sen ratkaisuvaihtoehdolle voidaan antaa matemaattinen sisältö. Strategisella tasolla 

valitaan ja toteutetaan ratkaisustrategiat, jossa huomioidaan se, miten ratkaisuun päästään 

nopeimmin. Teknisellä tasolla valitaan strategian vaatimat proseduurit ongelman 

ratkaisemiseksi. Alimmalla eli operaatioiden tasolla ovat jo automaattisiksi muuttuneet 

laskutoimitukset, kuten päässälaskuoperaatiot. (Kinnunen & Vauras 1997, 270.) 

 

Ongelmanratkaisutaitoa kuvataan myös inhimillisenä taitona ja kykynä. Kognitiivinen 

kehitys voidaan yhdistää ajattelun kehittymisen vaiheisiin, joka taas ymmärretään 

ongelmanratkaisun alahierarkiana. Oikeiden proseduurien löytäminen 

ongelmanratkaisutehtävissä voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisenä tulee 

kognitiivinen vaihe, jossa yritetään ymmärtää tehtävän sisäinen ja todennäköinen tieto 

käyttäen reflektoivaa ajattelua. Toinen vaihe on assosiatiivinen vaihe, jossa monet tiedot 

liitetään yhteen ja yhdistetään oleellinen muodostaen loogisia kokonaisuuksia. Viimeinen 

eli autonominen vaihe syntyy, kun yksilö pystyy luontevasti ratkaisemaan hänelle annetun 

tehtävän. Tässä vaiheessa yksilö hallitsee muuttujien, symbolien, tietolähteiden käytön, 

johtopäätöksen tekemisen ja esitettyjen tulosten arvioimisen. (Yrjönsuuri 2007, 54-55.) 

 

Useimpiin matemaattisiin ongelmiin on olemassa monia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Ongelmanratkaisussa onkin oleellista osata esittää matemaattinen tieto eri muodoissa. 

Opiskelija saattaa nähdä yhteneviä piirteitä erityyppisten matemaattisten ongelmien välillä 

ja osaa hyödyntää niitä uusia ongelmia ratkaistaessa. (Joutsenlahti 2005, 60-61.) 

Ongelmaratkaisutaitoa on tutkittu monesta eri näkökulmasta ja tutkimusperinne löytyy 

pitkälti psykologian alueelta, vaikka se on keskeinen kysymys myös kasvatustieteessä. 

Ongelmanratkaisuteorioita on useita ja niitä tarkastellaan rinnakkaisesti. Yleisesti 

hyväksyttyä teoriaa ei ole vielä saavutettu. (Ruokamo 2000, 47-53. Vuoden 2016 

opetussuunnitelman luonnoksessa korostuu oppilaan ohjaaminen ja tukeminen 

ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä (Opetushallitus 2014c, 84).   
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3 MATEMATIIKKAA OPPIMASSA 

 

Aivan kuten foneeminen tietoisuus on edellytys lukemaan oppimiselle, luvun kehittäminen 

mielessä on edellytys matematiikassa menestymiseen (Sousa 2008, 26). Matematiikan 

oppimisessa ratkaisevaa on myös, miten yksilö intentionaalisesti toimii oppiakseen 

matematiikkaa. Opiskeluteoillaan yksilöllä on siis mahdollisuus vaikuttaa matematiikan 

oppimiseen, mutta ei voi sitä yksityiskohtaisesti määrätä. Yksilö ei aina tiedosta 

toimintansa intentioita. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1997, 115.) Ihmisellä on monia 

rinnakkaisia ja peräkkäisiä intentioiden verkkoja, jotka ohjaavat hänen toimintaansa 

(Yrjönsuuri 2007, 35). Matematiikan oppimista voi tapahtua myös toiminnassa, jossa 

intentiona ei ole matematiikan oppiminen. Matematiikassa hyvin edistyvät yksilöt 

suuntaavat intentionsa monenlaisissa toimintaympäristöissä matemaattisten ongelmien 

ratkaisemiseen oppiakseen niistä (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1997, 116) ja saavuttaakseen 

kognitiiviset tavoitteet (Ruokamo 2000, 43). Kokemuksen hankinta ja sen reflektointi ovat 

toimintoja joihin ihminen ryhtyy intentionaalisesti ja näiden toimintojen tuloksena syntyy 

ymmärrys käsitteistä (Yrjönsuuri 2007, 25). Joutsenlahti (2004) kiteyttääkin, että yksilön 

kyvyt, asenteet, uskomukset, kulloisetkin tiedot ja taidot ohjaavat ja rajaavat 

ajatteluprosessia (Joutsenlahti 2004, 367). 

 

Oppimisprosessissa oppijan rooli on aktiivinen; yksilö kiinnittää rationaalisen tiedon 

prosessointiin ja kantaa tuloksesta vastuun (Ruokamo 2000, 43.) Merkittävää on, että 

heikot matemaattiset taidot omaava, pystyy kuitenkin säilyttämään hyvin ja perusteellisesti 

opitut strategiat mielessään ja käyttämään niitä (Bull & Scerif 2001, 90). Yksilön valmius 

matematiikkaan kohdistuvaan sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan uudistuu matematiikkaa 

opiskellessa (Yrjönsuuri 2006, 30). Matematiikan oppimista voi tarkastella myös kahden 

henkilön yhteisenä toimintana. Tällöin oppilaan ja opettajan intentiot suuntautuvat 

oppilaan oppimiseen.  Opetusmetodien valinta on oppimisen kannalta hyvin merkittävää. 

Tämä on haastavaa, koska oppija ja opettaja eivät aina näe asioita toivotulla tavalla. Lyhyt, 

hetkellinenkin opetus voi saada aikaan oppimista, mutta sitä joko tapahtuu tai on 

tapahtumatta. Matematiikan opetus ei ole ympäristösidonnainen, mutta 

toimintaympäristöllä on merkitystä oppimiseen. Oppilas ja opettaja eivät aina tiedosta 

toimintansa fokusta, joten opetustilanne ei aina edistä oppimista. Oppilas voi vastata 
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opettajan tekoon vain totellakseen. Tällainen toiminta ei ole opetusta. (Yrjönsuuri & 

Yrjönsuuri 1997, 118-119.) 

 

Koulumatematiikka jakautuu kolmeen matematiikan osa-alueeseen, joita ovat aritmetiikka, 

algebra ja geometria (Taipale 2009, 20). Aritmetiikan taito kehittyy monien osatekijöiden 

kehittyessä yhtäaikaisesti. Se sisältää aritmeettisten tosiasioiden muistamisen, 

lukutietouden, käsitteiden ymmärtämisen ja taidon ymmärtää toimintasarjoja toteuttaessaan 

tehtäviä ja matemaattisia operaatioita. (Dowker 1998, 278.) Baroody (2004) luettelee 

aritmeettisen kehityksen lähtökohdiksi lukujen käyttämisen määrän ilmaisemiseen ja 

vertailuun, yhteen- ja vähennyslaskujen hallinnan yksinumeroisilla luvuilla, osa-

kokonaisuuden ymmärtämisen, kyvyn erottaa ja muodostaa samansuuruisia joukkoja sekä 

paikka-arvon ymmärtämisen. (Baroody 2004, 193.) Nunes & Bryan (1989) tähdentää, että 

yhteen- ja vähennyslaskun viimeinen kehitysvaihe on saavutettu, kun yksilö oppii 

käyttämään useita strategioita työskennellessään lukujen kanssa ja ymmärtäessään, että 

luvut voivat olla myös negatiivisia. (Nunes & Bryan 1989, 141.) Kertolaskun ja 

murtoluvun ymmärtämisen perustana on yhteen- ja vähennyslaskun ymmärtäminen 

(Baroody 2004, 193). 

 

Algebran taidon kehityksen perustana on aritmetiikan taito, sillä algebran taidon osa-

alueella kirjaimia käytetään lukujen asemasta (Geary 2003, 199). Termit, faktorit, 

yhtälöiden ratkaiseminen, sieventäminen ja graafinen piirtäminen kuuluvat perusalgebraan 

(Wheeler 1996, 319). Algebraa käytetään siis tunnistamaan, kuvaamaan ja laajentamaan 

numeromaailmaa (Clements 2004, 16). Se antaa myös mahdollisuuden ajatella ja ratkaista 

moniulotteisia sanallisia ongelmia (Hihnala, 2005,136). 

 

Geometria antaa mahdollisuuden kuvioiden kuvaamiselle, analysoimiselle, siirtämiselle, 

koonnille ja purkamiselle, muodon muutokselle. Geometrialla on yhteytensä mittaamiseen, 

numeroihin ja operaatioihin sekä algebraan. Tämä korostaa aikaisemmin opitun merkitystä. 

(Taipale 2009, 26). Geometrian peruskäsitteet, tavanomaiset tasokuviot ja 

avaruuskappaleiden tunnistaminen, tuottaminen ja määrittely kuuluvat oleellisesti 

koulumatematiikkaan (Koskinen 2005, 96). Muotojen hahmottaminen auttaa yksilöä 

ymmärtämään ympäristöään (Yrjönsuuri 2007, 25). Ensimmäisten luokkien geometrian 

luonne on havaintoihin perustuvaa ja lukiossa edellytetään jo loogisesti sitovaa päättelyä 

todistamistehtävien ratkaisuissa (Koskinen 2005, 97)  
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3.1 Sukupuoli 

 

Sukupuolierot matematiikassa heikosti suoriutuvien osalta, eivät ole tutkimusten mukaan 

merkittäviä (Ruokamo 2000, 132). Myöskään matemaattisten taitojen eroja kognitiivisissa 

ja neurobiologisissa mekanismeissa sukupuolten välillä ei ole löytynyt. Tämä sama 

johtopäätös on saavutettu kansainvälisiä vertailuja tutkittaessa (Metsämuuronen 2008, 197; 

Hannula, Pukari & Räsänen 1997, 189.) Sukupuolten välisten erojen suuntaan ja määrää 

vaikuttaa käytettävissä olevat testit, oppilaiden ikä sekä tutkimuksen ajankohta (Hannula, 

Pukari & Räsänen 1997, 189). Tytöt menestyvät hieman paremmin kuin pojat tietynlaisissa 

testeissä. Toteutettaessa testi eri tavoin, tilanne on kuitenkin toisin päin. Poikien 

matematiikan taitoja testattaessa keskihajonta on suurempi, mikä osoittaa, että erot 

sukupuolten sisällä ovat suurempia kuin niiden välillä. (Ruokamo 2000, 132; Hannula, 

Kupari & Räsänen 1997, 191.)  

 

Koska molempien sukupuolien eroavaisuudet ovat samansuuntaiset, ovat myös korjaavat 

toimenpiteet ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen yhteneväistä sekä tytöillä että pojilla 

(Taipale 2009, 39). Matematiikan tukiopetukseen osallistuu kuitenkin enemmän tyttöjä ja 

osa-aikaisessa tukiopetuksessa on edustettuna enemmän poikia (Räsänen, Närhi & Aunio 

2010, 197). Matemaattiseen lahjakkuuteen tai ongelmaratkaisutaitojen kehittymiseen ei 

sukupuolella ole havaittu myöskään olevan tilastollista merkitystä (Ruokamo, 2000, 133). 

Lukiolaisia tutkittaessa on havaittu, että pojat suoriutuivat kaikilla osa-alueilla selvästi 

tyttöjä paremmin. Lukiolaiset tytöt kokevat poikia enemmän matematiikan vaikeana 

aineena. (Hannula, Kupari, Räsänen 1997, 192-193.) Käsitys omasta matemaattisesta 

osaamisesta on pojilla selvästi myönteisempi kuin tytöillä (Niemi 2010, 68). 

 

Opetusministeriön (2002, 33) laatimassa suomalaisten luonnontieteiden ja matematiikan 

osaamista kartoittaneessa raportissa todettiin, että sukupuolten välinen tasa-arvo on 

parantunut. Kansallisten ja kansainvälisten oppimistulostutkimusten mukaan tyttöjen ja 

poikien osaamiserot peruskoulun matematiikassa ja luonnontieteissä ovat kaventuneet ja 

useilla osa-alueilla hävinneet jopa olemattomiin. Kuitenkin tyttöjen prosentuaalinen osuus 

tiettyjen alojen korkeakouluopinnoissa on edelleen alhainen. Toisin sanoen osaamiserojen 

kaventuminen ei ole kuitenkaan selkeästi muuttanut valintakäyttäytymistä opintojen 

suhteen. (Opetusministeriö 2002, 33-35.) 
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3.2 Asenteet ja uskomukset 

 

Oppilaan motivaatio oppia vaikuttaa olennaisesti oppimiseen (Aho 2002, 32). Edellytyksiä 

menestyksekkäälle matematiikan oppimiselle ovat myönteiset kokemukset ja asenteet 

matematiikkaa kohtaan (Joutsenlahti 2005, 107). On todettu, että yksilöllä voi olla 

negatiivinen asenne tiettyä matemaattista osa-aluetta kohtaan ja positiivinen asenne jotain 

toista osa-aluetta kohtaan. Asenteet eivät ole pysyviä, vaan voivat muuttua. Asenteisiin 

vaikuttaa merkittävästi myös yksilön kulttuurinen ympäristö, jossa hän elää (Joutsenlahti 

2005, 52-55.) Matemaattisen identiteetin negatiiviseen muodostumiseen vaikuttaa 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden odotukset (Keranto 2005, 88). 

 

Asenteet siis vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen (Joutsenlahti 2005, 54). Uskomukset 

ohjaavat ja säätelevät toimintaa ja mahdollisuuksia toimia (Pehkonen 1998, 203).  Asenteet 

itsestä matematiikan osaajana näyttävät siis selkeästi sukupuolittuneilta. Tutkimuksessa on 

selvää näyttöä, että tytöt kokevat olevansa poikia heikompia osaajia, sekä kokevat 

enemmän ahdistuneisuuden tunteita matematiikan opiskelua kohtaan. (Metsämuuronen 

2008, 197; Hannula, Kupari & Räsänen 1997, 192.) Jos opiskelija pitää itseään heikkona 

suoriutujana matematiikassa, on todennäköistä, että oppimistilanteeseen liittyy muitakin 

emotionaalisia seikkoja, kuten ahdistuneisuutta, vastenmielisyyttä kyseistä ainetta kohtaan 

ja heikko matemaattinen minäkäsitys (Paananen 2005, 28).  

 

Asenteet ja tunnekokemukset, kuten itseluottamus, uteliaisuus, kiinnostuneisuus, 

merkityksellisyys sekä halu tehdä ja ymmärtää asioita, ovat matematiikan osaamisen 

perusedellytyksiä (Kupari & Korhonen 2000, 47). Kokemukset ja niiden myönteinen 

reflektointi saa aikaan oppimisen (Yrjönsuuri 2007, 26). Sanallisiin ongelmatehtäviin 

myönteisesti suhtautuneilla on suurempi todennäköisyys menestyä matematiikan 

opinnoissa ja matemaattisissa testeissä (Ruokamo 2000, 173). On havaittu myös, että 

koulukiusaaminen ja koulussa viihtyminen korreloivat huonoa menestymistä 

matematiikassa (Niemi 2010, 68). Oppilaiden käsitys itsestä matematiikan osaajina laskee 

merkittävästi ylemmillä luokilla (Metsämuuronen 2010, 134). 

 

3.3 Kielen kehityksen merkitys matematiikassa 
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Kielen merkitys on olennainen matemaattisten taitojen normaalille kehitykselle ja kielen 

poikkeava kehitys voi ilmetä vaikeuksina tietyillä matemaattisen toiminnan osa-alueilla. 

(Fletcher ym. 2009, 169.) Ongelmia voi ilmetä esimerkiksi matemaattisen asiatiedon 

oppimisessa, säilyttämisessä ja mieleen palauttamisessa (Fletcher ym. 2009, 269).  

Lukemisvaikeudet vaikeuttavat matematiikan oppimista, mutta matematiikan taito ei 

vaikuta lukemisen osaamiseen. Poikkeuksellisen korkea verbaalinen kyvykkyys lisää 

matemaattista kyvykkyyttä, mutta korkea matemaattinen kyvykkyys ei viittaa korkeaan 

verbaaliseen kykyyn. ( Ruokamo 2000, 25). 

 

Sanallisten tehtävien ratkaisemiseksi tarvitaan aritmetiikkaa, mutta myös kognitiivisia 

taitoja. Ero laskemisen ja sanallisten tehtävien välillä on kielellisessä tiedossa, joka 

edellyttää ongelmamallin kehittämistä. Teksti tulee osata tulkita ja muodostaa siitä 

lausekkeita puuttuvan tiedon saavuttamiseksi. (Fletcher ym. 2009, 275.) Matematiikkaa 

pidetään myös omanlaisena kielenä ja matemaattisen kielen oppiminen on osa 

matemaattista oppimisprosessia. Matemaattisen kielen hallinnan merkitys korostuu kun 

opiskellaan eri kielellä kuin omalla äidinkielellä. (Silverberg, Portaankorva-Koivisto & 

Yrjänäinen 2005, 150.) 

 

4 MATEMAATTISTEN VAIKEUKSIEN ILMENEMINEN 

 

Pienilläkin lapsilla on kyky huomata esineiden pysyvyys ja nähdä eroja niiden 

lukumäärässä, vaikka he eivät ole määrän ja luvun käsitteitä vielä sisäistäneet (Souse 2008, 

9-10; Taipale 2009, 27). Tutkimukset osoittavat, että myös eläimillä on kykyä arvioida ja 

vertailla lukuja (Souse 2008, 11). Ihmisellä on siis synnynnäisiä kykyjä määrittää luvut 

pienistä esinekokoelmista, laskea ja suorittaa yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja 

ilman opetusta (Sousa 2008, 1). Tämä on todettu seuraamalla lapsen kehitystä syntymästä 

lähtien (Malaty 2002, 111). Lasten spontaanissa lukumäärien huomioimisessa on havaittu 

yksilöllisiä eroja, jotka näkyvät sekä määrällisesti että laadullisesti. Tämä taas vaikuttaa 

varhaisen lukukäsitteen kehittymiseen. (Hannula 2005, 40.) Lukukäsitteen kehittyminen 

alkaa jo ennen varsinaista opetusta (Baroody 2004, 187). Lukukäsite koostuu lukusanan, 

numeron ja luvun käsitteistä (Shophian 1998, 27). 

 

On esitetty useita erilaisia teorioita siitä, miksi joillekin oppilaille matematiikan oppiminen 

on vaikeaa. Gudjonsdottir, Kristindottir ja Oskardottir korostavat tutkimustensa pohjalta 
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sitä käsitystä, että ongelmien syyt ovat paikallistettavissa oppilaan fyysisiin, neurofyysisiin 

ja psykologisiin tekijöihin sekä yksilön sosiaaliseen ympäristöön ja saatuun opetukseen. 

(Gudjonsdottir, Kristindottir & Oskardottir 2007, 128.) 

 

Matematiikan oppimisvaikeudet voidaan jaotella ongelmanratkaisuissa ilmenevien 

piirteiden mukaan: 1) proseduraaliseen vaikeuteen, 2) visuaalis-spatiaaliseen vaikeuteen ja 

3) semanttisen muistin vaikeuteen. Vaikeus monimutkaisten proseduurien vaiheittaisessa 

suorittamisessa näkyy useina suoritusvirheinä, kypsymättöminä strategioina ja heikkona 

käsitteiden ymmärtämisenä. (Geary 2003, 204-206; Ahonen & Holopainen 2002, 241-242; 

Paananen 2005, 38) Visaalis-spatiaalinen vaikeus näkyy erilaisten geometristen kuvioiden, 

taulukoiden ja koordinaatistojen sekä numeroiden ja kirjainten hahmottamisen ja 

esittämisen vaikeutena (Geary 2003, 204-206). Kyttälän (2008, 14-15) mukaan visuaalis-

spatiaaliset vaikeudet ovat luonteenomaisia yhdelle yleisimmistä matematiikan 

oppimisvaikeuksien tyypeistä eli lukumäärien hahmottamiselle ilman laskemista. 

Semanttiset vaikeudet näkyvät aritmeettisten tosiasioiden, kuten aritmeettisten ongelmien 

mieleen palauttamisessa ja muistamisessa sekä siinä, mitkä eri vaiheet laskutoimituksessa 

on jo suoritettu. Muistiin palauttamisen virheet näkyvät lukujen muistamisessa ja muistiin 

palauttaminen ei ole toisaalta johdonmukaista. (Geary 2003, 204-206.) Tällöin lapsilla voi 

ilmetä virheitä laskemissuunnassa, numeroiden sijoittelussa allekkain ja laskutapojen 

suoritusten sekoittuminen. On havaittu, että visuaalis-spatiaalisia hankaluuksia omaavilla 

lapsilla on vaikeuksia myös ajan ja kellon ymmärtämisessä sekä lukemaan opettelussa. 

(Räsänen & Ahonen 2002, 193-194.) Lisäksi laskuoperaatioiden hidas suorittaminen 

ilmentää matematiikan taitojen edistymisen vaikeutta (Lyytinen ym. 2000, 42). 

 

Koska matemaattiset taidot karttuvat hierarkisesti, myös matematiikan oppimisvaikeudet 

kumuloituvat. Tämä osoittaa sen, että varhaiset puutteet matemaattisessa taitotasossa 

ennustaa suuria matemaattisia vaikeuksia myös myöhemmin. (Lyytinen ym. 2000, 42.) 

Oppimistilanteisiin liittyvät emootiot, kuten tehtävän suorittamiseen liittyvä 

ahdistuneisuus, heijastuvat oppimistuloksiin. Matemaattiset taidot ovat selvemmin 

hierarkisesti rakentuvia kuin monet muut taidot, joten opetukseen liittyvät puutteet näkyvät 

ehkä selkeämmin kuin muissa oppiaineissa. Puutteelliset matemaattiset taidot estävät 

eritasoisten toimintojen koordinaatiota ja tehokasta ohjaamista. Tällöin yksityiskohdat ja 

aritmeettiset operaatiot ovat puutteellisia tai jäänyt kokonaan huomiotta, ja niiden 
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strateginen merkitys ja matemaattinen perusta ovat jääneet osittain tai kokonaan 

ymmärtämättä. ( Räsänen & Ahonen 2002, 193.) 

 

Lorenzin mukaan lasten auttaminen matematiikan oppimisvaikeuksissa edellyttää 

ensiksikin sitä, että oppimisongelmien syy saadaan selvitettyä ja yksittäistapauksessa nuo 

ongelmat diagnosoidaan mahdollisimman ajoissa. On huomattava, että oppimisongelmien 

syyt eivät ole aina yksistään lapsessa, vaan myös koulun opettamisprosesseja tulee 

tarkastella kattavasti etsittäessä oppimista haittaavia tekijöitä. (Lorenz 2012, 30.) 

 

Riippumatta kulloinkin käytetystä oppikirjasta, suositusta oppimismetodista tai 

ajankohtaisesta sisällöstä, etenee aritmeettinen matematiikan opetus tiettyjen vaiheiden 

(Lorenz (2012) käyttää saksankielistä termiä Phase) mukaan. Näiden vaiheiden aikana 

havaitut vaikeudet tai oppimisen esteet mahdollistavat päätelmien tekemisen ongelmien 

syistä. Valaisen tätä alkuun hieman vaikeaselkoista ajatusmallia seuraavalla esimerkillä, 

joka on yksi edellä mainitusta vaiheesta. Lorenz (2012) esittää nämä vaiheet 

taulukkomuodossa omassa artikkelissaan. Esimerkiksi vaiheessa 4, joka on merkkialueen 

automatisointi (päässälasku), kognitiivisena taitona on assosiaatiomuisti. Tässä vaiheessa 

mahdollisena häiriöalueena on auditiivinen pitkäkestomuisti. Mahdollinen 

ongelmanaiheuttaja tässä vaiheessa on psyykkis-emotiaalinen tekijä ja se saattaa esiintyä 

seuraavanlaisena matemaattisena virhetyyppinä:  8 · 8 = 86. Esitetään vastaava esimerkki 

vaiheesta 2., jossa metodina on toimenpiteen kuvallinen esitys ja vaadittavana 

kognitiivisenä kykynä toimenpidejärjestyksen visuaalinen ajattelu staattisessa esityksessä, 

johon kuuluu muun muassa hienomotorinen kirjoittamisen hallinta ja motorinen muisti. 

Häiriöalueena saattaa tässä vaiheessa olla visuaalinen muisti ja visuaalinen toiminta. 

Ongelmanaiheuttajaksi esitetään tälle vaiheelle neurologista syytä (keskittymishäiriö tai 

oikea-vasen-diskriminaatiopuute) ja ongelma ilmenee laskusekaannuksina seuraavien 

esimerkkien tapaan: 72 – 27, 25 + 4 = 92 (56, 52, 65, 21), 45 + 3 = 51 (15, 42, 84, 24). 

Sekaannuksia esiintyy siis erityisesti yhteen- ja vähennyslaskujen laskemisessa. (Lorenz 

2012, 32.)           

 

4.1 Matematiikan opetus 

 

Suomalaisten erinomaisen kansainvälisen menestyksen matematiikan ja luonnontieteiden 

osaamisvertailuissa sanotaan johtuvan etenkin opettajien korkeatasoisesta koulutuksesta ja 
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ammattitaidosta sekä pätevien opettajien hyvästä saatavuudesta niin asutuskeskuksissa 

kuin maaseudullakin. Oppilaiden itseluottamus ja asennoituminen ovat myös hyvin tärkeitä 

oppimisen kannalta. Niin PISA- kuin TIMSS-tutkimuksetkin osoittavat suomalaisten 

seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten luottamuksen omiin matematiikan taitoihin olevan 

kansainvälisesti arvioiden korkealla tasolla. Pojilla näyttää olevan vahvempi itseluottamus 

tyttöihin verrattuna matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Selkeä yhteys oppilaiden 

suorituksiin sekä matematiikassa että luonnontieteissä näyttää olevan myös kodin 

kulttuurisilla ja materiaalisilla taustatekijöillä. (Opetusministeriö 2002, 28-29.)  

 

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2016. Opetushallituksen (2014) 

opetussuunnitelmaluonnoksen matematiikan opetusta 1-2 luokilla koskevan luvun mukaan 

opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista 

ajattelua. Opetuksen tulee luoda pohjaa matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden 

ymmärtämiselle. Opetuksen tavoitteena on myös kehittää oppilaan kykyä käsitellä tietoa ja 

ratkaista ongelmia. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään oppimisen tukemisessa. 

Opetuksessa on huomioitava matematiikan kumulatiivisuus, jolloin opetuksen on 

tarkoituksenmukaista edetä systemaattisesti. Matemaattinen osaaminen rakentuu aina 

aiemmin opittujen asioiden päälle eli jo opitut asiat toimivat oppilaan oppimisen perustana. 

Luonnoksen ilmaisut korostavat selvästi opetuksen tukevaa, laaja-alaista ja ohjaavaa roolia 

sekä oppilaan omaa oivallusta ja aktiivista toimijuutta. Mielestäni tärkeä on myös 

luonnoksessa erääksi tavoitteeksi mainittu opetuksen funktio, joka koskee oppilaan 

positiivisen minäkuvan rakentumista matematiikan oppijana. Asenne matematiikkaa 

kohtaan on usein tarpeettoman  negatiivinen, jopa pelokas. (Opetushallitus 2014b, 31-32.)  

 

Edellä kerrottu koski siis uuden opetussuunnitelmaluonnoksen 1-2 vuosiluokkia koskevaa 

opetusta. 3-6 luokkien opetuksen tarkoituksena on kehittää oppilaan taitoja esittää 

matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan erilaisilla välineillä ja tavoilla. Luonnos korostaa 

myös monipuolisten ongelmien ratkaisemista sekä yksin että ryhmässä samoin kuin 

erilaisten ratkaisutapojen vertailua. Työskentelytaitotavoitteiksi 3-6 luokille on 

luonnoksessa asetettu (Opetushallitus 2014c, 83-86):  

 oppilaan ohjaaminen havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä 

 oppilaan taitojen kehittäminen kysymysten esittämiseen ja perusteltujen 

päätelmien tekeminen havaintojen pohjalta 

 oppilaan kannustaminen esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille 
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konkreettisin välinein; kirjallisesti, suullisesti, piirroksin sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntämällä 

 oppilaan ohjaaminen ja tukeminen ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä sekä 

 oppilaan  taitojen  kehittäminen saadun ratkaisun ja tuloksen järkevyyden ja 

mielekkyyden arvioimiseen      

 

Matematiikan opetuksen tulee perustua opetussuunnitelman tavoitteiseen niin alakoulussa, 

yläkoulussa kuin lukiossakin. Matematiikan opetus Suomessa on luonut vahvaa pohjaa 

osaamiselle kansainvälisestikin vertailtuna. Suomessa oppilaiden matematiikan 

soveltamistaidot ovat hyvät vaikka puutteitakin ilmenee. Puutteita näkyy käsitteiden 

ymmärtämisessä ja ongelmanratkaisutaidoissa, mikä tulee esteeksi myös jatko-opintoihin. 

(Joutsenlahti & Vainiopää 2010, 146.) Malaty (2002) näkee suuria puutteita matematiikan 

opetuksessa. Matematiikan tuntien vähyys on yksi iso ongelma, sillä matemaattisen 

ajattelun kehitys on aikaa vievä prosessi. Hän näkee myös puutteena oppikirjojen 

pinnallisuuden, joiden sisältö on matalaa ja valmiilla säännöillä mekaanista suoritusta 

korostavaa. Tämä on havaittavissa peruskoulun alaluokilta lukion pitkään matematiikkaan 

asti. (Malaty 2002, 132.) Oppimisen tutkijat ovat siis havainnoineet, että perinteinen 

matematiikan opetus ei saavuta haluttuja tavoitteita, sillä siinä keskitytään liiaksi 

matemaattisten ongelmanratkaisun teknisiin seikkoihin ja laskuoperaatioiden harjoitteluun. 

Tällöin niiden perimmäistä tarkoitusta ja ymmärrystä ei saavuteta, mikä estää oppijaa 

soveltamaan matematiikkaa erilaisissa elämäntilanteissa. (Kinnunen & Vauras 1997, 273.) 

Matematiikan opetus peruskoulussa antaa tieto-, taito- ja uskomusperustan matematiikan 

opiskelulle tulevaisuuteen (Joutsenlahti 2005, 23). Tutkimukset osoittavat, että opettajan 

oppaat ja oppikirjat strukturoivat vahvasti matematiikan opetusta. (Joutsenlahti & 

Vainionpää 2010, 137). 

 

Alakoulun matematiikan opetuksessa perehdytään matematiikan käsitteisiin ja rakenteisiin 

sekä kehitetään matemaattista ajattelua. Keskiössä on yleiset proseduurit, joita 

harjaannutetaan systemaattisesti. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). 

Tutkimuksissa on todettu, että koulun aloittaessaan lapsen lukujonotaidot ja niiden taustalla 

olevat kymmenjärjestelmän periaatteiden hallinta ennustaa positiivista tulosta 

ensimmäisellä luokalla saavuttaa aritmeettisten operaatioiden hyvä hallinta. Ensimmäisellä 

luokalla matemaattiset ongelmat ovat vielä yksinkertaisia ja kohdistuvat enimmäkseen 

määrien, kokojen tai pituuksien määrittelyyn ja vertaamiseen. Yksinkertaisissakin 
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ongelmanratkaisuissa voidaan havaita samat toimintastrategiat kuin monimutkaisissa 

ongelmanratkaisujen yrityksissä. (Kinnunen & Vauras 1997, 272.)  

 

Keskeistä yläkoulun matematiikan opiskelussa on, että oppilas oppii laskemaan 

reaaliluvuilla, arvioimaan ja tulkitsemaan tulosten suuruusluokkia, käyttämään tilastoja, 

ymmärtämään todennäköisyyden-, funktio- ja muuttujakäsitteen sekä ongelmanratkaisua ja 

mallintamista. Näiden lisäksi, tulisi oppia ymmärtämään yhtälö sekä yhtälöpari, 

geometriset peruskäsitteet, yhtenevyys ja muodonmuutos, matemaattinen päättely sekä 

struktuuri. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) Taipale (2010) on 

tutkinut yhdeksännen luokan raja-arvoihin peilaten, matematiikassa ilmenevien virheiden 

luonnetta. Tutkimustuloksen osoittivat puutteita ymmärtämisen tasolla, soveltamiseen eli 

ongelmanratkaisuun liittyvillä tasoilla ja prosenttilaskuissa. Proseduurivirheinä näkyi muun 

muassa muistinumero- ja lainaamisvirheet. (Taipale 2010, 114-115.) 

 

Lukion matematiikan voi suorittaa joko pitkänä tai lyhyenä oppimääränä. Koko 

peruskoulun oppimäärään kuuluvia, jo opittuja sisältöalueita laajennetaan ja syvennetään 

lukio-opinnoissa. Laskutaitoina lausekkeiden sievennys, eriasteisten yhtälöiden 

ratkaiseminen, erilaisten funktioiden darivointi ja integrointi sekä trigonometristen 

funktioiden käyttö tullee hallita hyvin pitkän matematiikan opinnoissa. Lukion nopea 

opiskelutahti vaikuttaa siihen, että opettajalla ei ole mahdollisuutta harjoituttaa laskutaitoa, 

vaan yleiset proseduurit tulee hallita tai niitä tulee harjaannuttaa itsenäisesti. (Joutsenlahti 

2005, 212-213.) 

 

Joutsenlahti (2005) on tutkinut lukion pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattisen 

ajattelun piirteitä. Pitkän matematiikan kirjoittajista 10 % kehittyy lukio-opinnoissaan niin, 

että suoriutuvat ongelmanratkaisutehtävistä keskimääräistä paremmin. Syynä tähän on 

muun muassa pidetty opiskelun tehostumista, jatko-opintotoiveiden selkiytymistä, 

oppisisältöjen jäsentymistä ja oman harjoittelun lisääntymistä. 40 % kuului ryhmään jotka 

selviytyvät vaikeuksitta kursseista ja hallitsivat monipuolisesti matemaattisen tiedon. 

Tähän ryhmään kuuluvat kokevat matematiikan itselleen tärkeäksi ja ovat valmiita 

tekemään töitä edistyäkseen siinä. Toiset 40 % kuului ryhmään joille keskittyminen 

proseduraalisen tiedon hallinta oli keskiössä ja konseptuaalisen tiedon osuus jää 

vähäiseksi. Ongelmanratkaisutehtävät ovat heille usein ylivoimaisia. Loput 10–20 % 

kuuluvat ryhmään, jotka hallitsevat vain jonkin matematiikan osa-alueista ja eri osa-
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alueilta olevien tehtävien ratkaiseminen ei suju. (Joutsenlahti 2005, 218-221.) 

 

Matemaattista osaamista voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja eri tasoilta. Näitä 

tarkastelunäkökulmia voivat olla yhteiskunnallinen taso, koulun taso ja yksilön oma taso. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna arvioidaan muun muassa 

ylioppilaskokeiden, erilaisten tutkimusprojektien ja valtakunnallisten kilpailujen tuloksia 

vertaamalla (esimerkiksi OECD:n PISA). Tämä antaa mahdollisuuden kuvata eri 

ikäluokkien matemaattista osaamista. Tuloksia suhteutetaan tavoitteisiin, jotka asettaa 

opetussuunnitelman perusteet. Koulun tasolla, opettaja voi tuoda erilaista tutkimustietoa 

oppilaiden matemaattisesta ajattelusta. Kouluyhteisö antaa opettajalle mahdollisuuden 

tuntea opiskelijoiden taustamuuttujat ja on vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. 

Oppituntien ongelmaratkaisutilanteissa opettaja pystyy reflektoimaan oppilaiden 

ajatteluprosesseja. Opettajat myös arvioivat oppilaitaan jatkuvasti, mikä antaa hyvää 

tutkimusmateriaalia ja erilaista näkökulmaa yksilön subjektiivisten arviointitulosten 

rinnalle. (Joutsenlahti 2005, 107-108.) Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, joten on 

huomattava, että opettajan käyttämä tieto perustuu paitsi hänen koulutuksessa 

saavuttamiinsa tietoihin, myös hänen omiin kokemuksiinsa. (Joutsenlahti 2005, 143.) 

 

4.2 Matematiikan oppimisen arvioinnista 

 

Aluksi todetaan yleisellä tasolla, että työnjaollisesti arviointi on suomessa sekä koulutuk-

sen järjestäjän että kansallisen opetushallinnon lakisääteinen tehtävä. Opetushallitus tekee 

perusopetuksen kansalliset arvioinnit, jotka perustuvat joka toinen vuosi vuorovuosin jär-

jestettäviin perusopetuksen päättövaiheen äidinkielen, kirjallisuuden ja matematiikan arvi-

ointeihin. Osa arviointia on myös osallistuminen joihinkin kansainvälisiin vertailuihin, 

joista matematiikan ja luonnontieteiden alalla on eniten resurssoitu OECD:n PISA-

tutkimukseen ja IEA-järjestön (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) TIMSS-R-tutkimukseen. Myös muut tahot sekä yliopistot suorittavat oppi-

mistulostutkimuksia. (Opetusministeriö 2002, 24.)  

 

Opetus vaikuttaa aina yksilöön jollakin tavalla, joka näkyy yksilön myöhemmässä toimin-

nassa. Opetuksen muuttaminen muokkaa myös oppilaan oppimista. Opetukseen sisältyy 

aina erilaisia arvoja ja normeja, jotka ohjaavat opetusta ja sen arviointia. Opettaminen on 

myös hyvin kulttuurisidonnainen ja se vaikuttaa siihen mitä tietoja ja taitoja opetetaan. 
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Opetusta, jota ei ole mihinkään arvoihin sidottu, ei ole mahdollista toteuttaa.  Opetuksella 

on myös aina jokin päämäärä ja tavoitteet, jotka ohjaavat opetusta. Päämäärä ohjaa opetus-

ta kokonaisuutena ja tavoite on jokin päämäärän osakokonaisuus. Opetukselle asetetut ta-

voitteet ja päämäärät nousevat aina jostakin vallitsevasta näkemyksestä, johon yhteiskunta 

on vaikuttamassa. (Matti 2012, 35.) 

 

Matematiikassa menestymisen arvioinnin tärkeitä osa-alueita ovat oppimisprosessit, 

työskentelyn sekä käyttäytymisen arviointi ja yksilön oma arviointi. Arvioinnin pohjana on 

käsitys oppimisesta. Oppimisprosessin arviointi suhteutetaan aina opetussuunnitelmassa 

oleviin tavoitteisiin. Monipuolisen arvioinnin fokus on monipuolisen arviointitiedon 

kerääminen sekä niiden käyttö. Matematiikan oppisisältöihin asetetut tavoitteet 

määrittelevät mitä taitoja oppilaan tulisi oppia ja miksi niitä opetetaan ja opiskellaan 

koulussa. Sisällöissä kuvataan matematiikan keskeisiä käsitteitä sekä oppiaineeseen 

liittyviä tietoja ja taitoja. (Kyllönen  2004, 140-143.) 

 

Hyvän osaamisen kuvaus on laadittu nivelkohtiin, jotka sijoittuvat muutaman vuosiluokan 

välein. Hyvän osaamisen kuvaus sisältää myös matematiikalle tyypillisiä työskentelyn ja 

ajattelun taitoja sekä antaa viitteen oppimisprosessin etenemiselle. Nämä kuvaukset ovat 

työvälineitä opettajalle arvioidessaan oppilaiden osaamista ja edistymistä matematiikassa. 

Oppilaalla saattaa olla osa-alueita jotka ovat selkeästi vahvempia kuin toiset. Opettajan 

tulee olla tietoinen mikä on osaamisen valtakunnallisesti määritelty taso. (Kyllönen  2004, 

143-148.) 

 

Matematiikan osataitoja voidaan arvioida tarkastelemalla lukumäärien ja lukujen 

ymmärtämistä, lukujen tuottamista sekä laskutoimitusten hallintaa. Proseduurien 

hallinnassa voidaan tarkastella aritmeettisten faktojen automatisoitumista ja miten niitä 

hyödynnetään laskemisessa. Virheiden tekemistä voidaan eritellysti arvioida esimerkiksi 

paikka-arvo-, numero-, lainaamis-, muistiin viemis-, perustieto-, symboli- ja 

laskutoimitusvirheinä. Jotta opettaja pystyy relevantisti arvioimaan oppilaan matemaattista 

osaamista, tulee hänellä olla ymmärrys matemaattisten taitojen kehityksestä ja opetuksen 

etenemisestä. (Paananen ym. 2007, 41.) 

 

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä 

palautteen antamista niistä. Opettajan antaman lukuvuoden aikaisen palautteen tulee auttaa 
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oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia ja mitä he ovat jo 

oppineet. (Opetushallitus 2014a, 41-43.) Keskeisiä oppimisprosessin arvioinnin ja 

palautteen antamisen kohteita ovat matematiikassa 1-2 luokilla (Opetushallitus 2014b, 34): 

 lukukäsitteen ymmärtäminen ja lukujonotaidot 

 kymmenjärjestelmän ymmärtäminen ja laskutaidon sujuvuus  

 kuvioiden ja kappaleiden luokittelun taidot, sekä  

 matematiikan käyttäminen ongelmanratkaisussa  

 

Oppimisen arvioinnista matematiikan osalta uuden opetussuunnitelman luonnoksessa mai-

nitaan, että oppimisen arvioinnin tulee olla kannustavaa ja rohkaisevaa.  Oppilaan mahdol-

lisuudet oman edistymisensä osoittamiseen tulee varmistaa. Merkittävä ilmaisu on, että 

oppilasta ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen. Oppilaan matematiikan 

osaamisen ja ymmärtämisen tasoa voidaan selvittää puheen, piirtämisen, välineiden ja kir-

jallisen työskentelyn avulla. (Opetushallitus 2014b, 34.)    

 

5 KYSELYTUTKIMUKSET   

 

Tämän tutkielman viides luku aloittaa tutkielman kyselytutkimuksia koskevan osuuden, 

jonka aluksi on syytä oman kyselytutkimukseni pohjustamiseksi kuvata lyhyesti Ylivieskan 

seutukunnan varsin aktiivista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä luonnontieteiden parissa 

toteutettavaa edistystoimintaa. Seutukunnan matematiikan ja luonnontieteiden tiimi on 

aloittanut toimintansa tammikuussa 1999 ja se on osa seutukunnan sivistystiimiä. Malu-

tiimin tarkoituksena on toimia luonnontieteiden aseman parantamiseksi ja vahvistamiseksi 

seutukunnan alueella. Konkreettisiksi tavoitteiksi Malu-tiimi on kirjannut muun muassa 

myönteisten asenteiden ja hyvän osaamisen tason luominen alueelle, jotta alueen 

elinkeinoelämä hyötyisi osaamisesta ja tietämyksestä. (Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimi 

1999, 1.)  

 

Malu-tiimin perustamisen tausta voidaan paikallistaa opetusministeriön vuonna 1996 

käynnistämään ”Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen vuonna 2002” 

- kehittämisohjelmaan. Tuolloin pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ohjelmaan oli 

kirjattu tavoitteeksi nostaa suomalaisen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen 

kansainväliselle tasolle. Näitä tavoitteita tukemaan perustettiin LUMA-hanke eli ns. 
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LUMA-talkoot vuosiksi 1996-2002. Hankkeen loppuraportin mukaan perusopetuksessa 

oppimistulosten laatu näytti jo tuolloin hyvältä ja raportissa todettiinkin suomalaisten 

sijoittuvan kansainvälisissä tutkimuksissa parhaaseen neljännekseen sekä matematiikassa 

että luonnontieteissä. Myös koulutuksen tasa-arvo näyttää toteutuvan suomessa hyvin sekä 

alueellisesti että sukupuolten välillä. Kuitenkin todettiin se, että 10-20 prosentilla 

ikäluokasta on luonnontieteiden ja matematiikan osaamisessa sellaisia puutteita, että jatko-

opinnoissaan heillä tulee olemaan vaikeuksia. Huomioitavaa loppuraportin mukaan oli 

myös se, että vaikka tyttöjen ja poikien matematiikan osaamisessa ei peruskoulun 

päättövaiheessa havaittu suuria eroja, valitsee huomattavan pieni osa tytöistä pitkän 

matematiikan lukiossa. (Opetusministeriö 2002, 3-4).   

 

Kuten johdannossa todettiin, nyt suoritettu kyselytutkimus on samankaltainen kuin vuonna 

1999 seutukunnan alueella tehty kysely, mutta joitakin eroja on liittyen lähinnä aineiston 

käsittelyyn, kyselylomakkeen rakenteeseen ja sisältöön. Seuraavaksi tarkastellaan Malu-

tiimin vuoden 1999 kyselyssä sekä Päivi Ojalan vuonna 1998 Kalajoelle tekemässä 

kartoituksessa esiin tulleita ongelmia matematiikan oppimisessa. Tämän tutkielman 

puitteissa ei ole mahdollisuutta käsitellä kokonaisuudessaan ja syvällisesti kyseisiä 

tutkimuksia, mutta mahdollisten ongelmien toistuvuuksien havainnoimiseksi esille 

nostetaan merkittävimpiä havaintoja. Tarkastelussa esitetään Malu-tiimin 

kyselytutkimuksessa ja Päivi Ojalan kartoituksessa opettajien mainitsemia esiin tulleita 

ongelmakohtia luokka-asteittain.   

 

1.  Luokalla esiintyviä oppimis- tai osaamisongelmia (Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimi 

1999, kyselytutkimuksen tuloksia):  

”Yhteys käytännön matematiikan ja symbolikielen välillä (”Tehdäänkö tästä 

plus vai miinuslasku?)” 

”Numeromuotojen hahmotus” 

”Käsitteet enemmän/vähemmän, pohdinta ja päättelytehtävät” 

”Vaikeutena kymmenen ylitys ja alitus; etenkin vähennyslaskut päässä laskien” 

”Ongelmanratkaisu sanallisissa tehtävissä ei onnistu ennen kuin osaa lukea” 

”Yhä useammilla ja kauemmin oltava konkreettiset opetusvälineet”  

”Ryhmäkokojen suureneminen on hankaloittanut oppimista”  

”Oppilaat ovat myös yhä enemmän keskittymiskyvyttömämpiä, olisikohan 

nykytekniikan, tietokoneen ja TV:n liiallinen esillä olo vaikuttanut 
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keskittymiskyvyn heikkenemiseen”  

”Lähtötasoerot vain kasvaneet; toiset hallitsevat 0-1000 lukualueen, osa ei saa 

eroa ykkösen ja viiden välille” 

”Ongelmia; keskittymiskyvyn heikkeneminen, lyhytjänteisyys, opetusryhmien 

suuruus”  

”Vähän tunteja”  

”Abstraktien käsitteiden ymmärtämisessä suuret tasoero (lukukäsitteet)” 

 

2. Luokalla on esiintynyt seuraavanlaisia ongelmia, jotka ovat useilta kohdin päällekkäisiä 

1. luokalla esiintyviin ongelmiin nähden (Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimi 1999, 

kyselytutkimuksen tuloksia): 

”Kymmenen ylitys, sanallisten tehtävien ratkaiseminen, kertotaulut, isojen 

lukujen yhteen- ja vähennyslasku ennen allekkain laskua” 

”Yksikkömuunnokset, yhteen- ja vähennyslasku päässälaskuna alueella 100-

1000” 

”Oppilas ei malta pysähtyä miettimään ongelmanratkaisua tai ratkaisutapoja, 

2-5 kertotaulun oppiminen”   

3.-6. Luokalla on opettajien mukaan esiintynyt seuraavanlaisia ongelmia (Ylivieskan 

seutukunnan Malu-tiimi 1999, kyselytutkimuksen tuloksia): 

”3.luokalla yksikkömuunnokset, kertotaulujen oppiminen, allekkain laskeminen 

ja jakolaskut tuottavat suuria ongelmia, kerto- ja jakolaskujen käänteisyys; 

jakolasku, kun jako ei mene tasan” 

”4. luokalla jakokulmalaskut, desimaalilukujen vertailut, laadulliset luvut, 

laskujärjestys, opitun soveltaminen, lausekkeen merkitseminen, 

laatumuunnokset, heikko päässälaskutaito hidastaa mekaanisten tehtävien 

suorittamista, jakokulma aluksi outo” 

”5. luokalla muunnokset pituus/painoyksiköissä + (aika, tilavuus), jakolasku 

monilukuisella jakajalla, kaksinumeroinen jakaja, murtolukujen supistaminen 

ja laventaminen, pinta-alat ja tilavuus, kulman mittaaminen (luetaan väärältä 

asteikolta), lausekkeen tekeminen”  

”Oppilaiden lyhytjännitteisyys lisääntynyt, kaikki pitäisi selvitä nopeasti. Jo 

perusharjoittelussa pitäisi saada tulokset taskulaskimella (oppilaiden toive). 

Vihkotyöhön keskittyminen useille vaivalloista” 

”Rohkeus laskea sanallisia tehtäviä – ajattelisin, että itsetuntokysymys. Luetun 
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ymmärtämisen puutteet tuo ongelmia ongelmanratkaisuihin”  

”6. luokalla ongelmina yksiköiden muunnokset, sanalliset tehtävät, 

murtolukukäsite, osalle oppilaista kertotaulu ja peruslaskutoimitukset, 

prosenttiarvon laskeminen, desimaaliluvun jakaminen desimaaliluvulla. Erot 

kasvavat huimiksi, osa tekee kirjan perus- ja lisätehtävien lisäksi oheistehtäviä 

ja osa ei selviä perustehtävien perusaukeamasta” 

 

Päivi Ojalan vuonna 1998 tekemässä matemaattisten oppimisongelmien kartoituksessa, 

Kalajoen kunnan ala-asteella ja yläasteella sekä lukiossa, nousi esille seuraavanlaisia 

huomioita 1. luokan osalta (Ojala 1998, 4-5):  

”Asiaan paneutuminen vaikeampaa” 

”Lyhytjänteisyys  ja keskittymiskyvyn puute” 

”Lukusuoran jatkuvuuden hahmottaminen hankalaa osalle” 

”Käsitteiden (abstraktien) ymmärtämisessä suuret tasoerot, numeromuotojen 

hahmotusongelmat” 

”Kolmiulotteisuus ja kello” 

”Eriytys ongelmana isoissa ryhmissä” 

 

2. Luokalla on opettajien mukaan esiintynyt seuraavanlaisia ongelmia (Ojala 1998, 4-5): 

”Ongelman ratkaisu; mitä kysyttiin? Usein kiinni äidinkielen taidoista; 

sanavarasto, luetun tai kuullun ymmärtäminen. Tiedon poimiminen sanallisista 

tehtävästä” 

”Ei jakseta tarpeeksi paneutua tehtävään” 

”Pienet sanalliset tehtävät tuottavat muutamille vaikeuksia” 

”Kertotaulun oppimisen ongelmat johtuen lähinnä laiskuudesta”  

”Tasoerot ovat kasvaneet ja erot suurenevat mentäessä luokalta toiselle (1.-6. 

luokalla)” 

”Kelloajat ja aikalaskut sekä kymmenen ylitykset tuottavat vaikeuksia” 

”Kertolaskun ja yhteenlaskun yhteyden oivaltaminen” 

 

3.-6. Luokilla on opettajien mukaan esiintynyt seuraavanlaisia ongelmia (Ojala 1998, 4-5): 

”3. luokalla kertotaulu tuottaa edelleenkin ongelmia, mutta mekaaniset 

tehtävät sujuvat hyvin. Käsitteet vaikeita ymmärtää ja matemaattinen ajattelu 

hankalaa. Vaaditaan yksilöllistä harjoittelua ja paljon kertausta” 
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”Luetun ymmärtäminen on vaikeaa. Jos opettaja itse kertoo sanallisesti saman 

asian, on ymmärtäminen helpompaa” 

 ”Todetaan vielä, että oppilaiden ongelmat eivät ole parin kymmenen vuoden 

aikana paljoa muuttuneet. Ensiluokkalaisilta edellytetään nykyisin aika paljon 

suurempia matemaattisia valmiuksia kuin vuosikymmen sitten ja suunta 

näyttää olevan edelleen vaativampaan. Tämä voi jatkossa tuottaa ongelmia, 

jos kaikki oppilaat eivät ole esiopetuksessa”  

”4. luokalla käsitteistö tuottaa ongelmia, sanallisten tehtävien ratkaisu, 

kärsivällisyyden kanssa ongelmia” 

”5. ja 6. luokalla oppilaiden suuret kehityserot näkyvät erittäin paljon ajattelua 

vaativissa tehtävissä. Tyttöjen ajattelukyky usein huomattavasti kehittyneempää 

kuin pojilla, joten tytöt pystyvät ratkaisemaan vaikeampia ongelmatehtäviä. 

Murrosikä haittaa joidenkin keskittymistä – ei halua tai ei jaksa keskittyä ja 

sitten pudotaan kärryiltä” 

”Matematiikan tunteja liian vähän, suurissa ryhmissä ei saa yksilöllistä apua 

riittävästi”    

 

Vastaukset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan opettajilla on vahva professio arvioida ja 

sanallistaa työssään havaitsemiaan oppimisongelmia ja niiden ilmenemismuotoja. 

Aineistosta onkin havaittavissa yleisimmät ja toistuvimmat matemaattisen oppimisen 

ongelma-alueet. Huomioitavaa on, että vastaajat ovat ilmoittaneet havaintonaan, että 

oppilaiden väliset tasoerot ovat kasvussa, eli kuilu hyvien ja heikosti suoriutuvien välillä 

näyttäisi olevan suurenemassa. Tiivistäen voidaan sanoa, että käsitteiden ymmärtäminen ja 

ongelmatehtävien ratkaiseminen tuottavat eniten ongelmia. Suurimpana syynä näihin 

Malu-tiimin loppuraportissa todetaan olevan kirjoitetun tekstin ymmärtämisen. Tämä ei voi 

olla matematiikan osaamisessa toivottava kehitys ja parannusehdotuksia tulee esittää ja 

niihin tulee voida tarttua. Kuten edellä jo todettiin, Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimin 

tarkoituksena on toimia luonnontieteiden aseman parantamiseksi ja vahvistamiseksi 

seutukunnan alueella. Tavoitteeseen pyrkimiseksi Malu-tiimi on myös laatinut joukon 

kehitysehdotuksia, joita esiteltiin vuonna 1999 tiimin järjestämillä matematiikan ja 

luonnontieteiden opettajien Veso-koulutuspäivillä.  

”Murtolukujen oppimisessa käsitteitä voisi havainnoida esimerkiksi 

ruokaresepteillä ja kuvioin mallintamalla: motivaation lisääminen. Myös 

käsitteiden opetteleminen kotiläksyksi ja piilotasokurssien käyttöönotto” 
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”Sanallisten tehtävien arkipäiväistäminen voimakkaiden ennakkoasenteiden 

poistamiseksi pitkiä tekstejä kohtaan. Mallin rakentaminen tekstistä 

mallilausekkeeksi, avainsanojen alleviivaaminen ja piirtäminen tämän jälkeen. 

Laskimen käytön laajentaminen, jotta ei tarvitse ponnistella sanallisissa 

tehtävissä jäsentelyyn – tavoitteena tulee olla vain vastaus. Sanavaraston 

kasvattaminen; tehtävissä on sanoja, joita ei ymmärretä. Matematiikan 

opiskelu on myös kielen opiskelua. Kerätään käsitteitä vihkoon. Piirtäminen, 

luodaan konkreettinen malli välineistä, mielikuvamalli on pitkällinen prosessi, 

eri vaihtoehtojen valinnan harjoitteleminen. Toiminnallinen työskentely 

esimerkiksi pinta-aloissa”  

”Tarve kokonaisvaltaiselle opetukselle (kuvaamataito, äidinkieli). Kaikessa 

opettamisessa kiinnitettävä huomiota luetun ymmärtämiseen. Matematiikan 

symboliikka tuotava lähemmäksi äidinkieltä ja lisätä matemaattista ajattelua. 

Matemaattisen keskustelun esiintuominen ja omien matemaattisten ongelmien 

keksiminen. Lisättävä matemaattisia kylpyjä esimerkiksi järjestämällä 

matematiikan ja luonnontieteiden teemapäiviä. Miten esimerkiksi voidaan 

hyödyntää matematiikan opetusta järjestämällä kuvataidepäiviä”  

       

Edellä kuvatut opettajien vuonna 1999 tekemät havainnot matematiikan oppimisongelmista 

antavat vertailupohjaa tämän tutkielman kyselytutkimukselle. Kyselytutkimusten välillä on 

kulunut aikaa 15 vuotta, joten on mielenkiintoista tehdä havaintoja ongelmien laadullisen 

esiintyvyyden pysyvyydestä tai muutoksista. Seuraavissa luvuissa käsitellään vuoden 2014 

kyselytutkimusta.  

   

 

5.1 Tutkimusjoukko 

 

Metsämuurosen (2006) mukaan koehenkilöt tai kyselyyn vastaajat voidaan valita 

tutkimukseen joko satunnaisesti tai ei-satunnaisesti. Satunnaisotannalla on tutkimuksen 

luotettavuutta lisäävä vaikutus johtuen siitä, että kukin havainto on tullut mukaan täysin 

sattumalta ilman tutkijan tai tutkittavan pyrkimystä. Kokonaistutkimuksella taas 

tarkoitetaan asetelmaa, jossa on lähtökohtaisesti tarpeellista tutkia koko perusjoukko. Ei-

satunnaisille otoksille on tyypillistä se, että vastaajat on valittu tutkijan mielenkiinnon 

mukaan joko saatavuuden (helposti kokoon saatu joukko) tai toisaalta tutkijan harkinnan 
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mukaan (halu tutkia tutkimuksen tavoitteen kannalta oleellisia henkilöitä). Viimeksi 

mainittu soveltuu tutkimukseen, jossa kootaan laadullista aineistoa. Tämän tutkimuksen 

otantamenettelyä voidaan kuvata osittain sekä systemaattiseksi otannaksi ja toisaalta 

kokonaistutkimukseksi, koska tutkimusjoukko koostuu nimenomaan halutusta ryhmästä eli 

tietyn alueen matematiikan opettajista. (Metsämuuronen 2006, 51-53.) Kyselylomakkeita 

ei ole annettu vastattavaksi minkään muun alueen matematiikan opettajille, eikä toisaalta 

myöskään Ylivieskan seutukunnan muiden aineiden opettajille.    

 

Ylivieskan seutukunnan alueen matematiikan ja luonnontieteiden opettajille lähetettiin 

kyselylomake, jossa tiedusteltiin opettajien havaintoja matemaattisen oppimisen haasteista. 

Kyselytutkimuksen käytännön toteutus tapahtui yhteistyössä seutukunnan Malu-tiimin 

kanssa, joka vastasi kyselylomakkeiden jakamisesta ja keräämisestä keskitetysti 

seutukunnan alueella. Tutkimuksen toteuttamista on osaltaan tukenut vastaajien 

osallistuvuus eli kyselylomakkeiden korkea palautusmäärä, joka lisää luonnollisesti 

otoksen edustavuutta.  

 

Vastaajien taustatietomuuttujien osalta tutkimuksessa käytettiin esimerkiksi Korhosen 

väitöskirjan (Korhonen 2008, 105-107) tavoin muuttujina sukupuolta, koulutusta, 

opetuskokemusta sekä mistä tai miltä luokkatasolta (ala- tai yläkoulu ja lukio) kokemusta 

on kertynyt. Jos opetuskokemusta oli lukiosta, tiedusteltiin lisäksi sitä onko opettaja 

opettanut lyhyttä vai pitkää matematiikkaa.  

 

Tausta- tai lähtötietoina kyselylomakkeessa tiedusteltiin vastaajalta seuraavia seikkoja:  

 Sukupuoli: ___nainen ___mies 

 Koulutus:_______________________________ 

 Olen opettanut matematiikkaa ____lukuvuotta  

 Olen opettanut matematiikkaa ____alakoulussa, ____yläkoulussa, 

____lukiossa 

 Olen opettanut ____________________ vuosiluokkaa/-luokkia 

perusopetuksessa viimeisen vuoden aikana  

 Olen opettanut ____lyhyttä / _____pitkää oppimäärää lukiossa 

viimeisen vuoden aikana  
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Taulukko 1.      

Kyselyyn vastaajista 67 oli naisia ja 32 miehiä ja kaikkien vastaajien koulutusjakauma 

osoittaa muiden kuin luokanopettajien ja/tai kasvatustieteen maistereiden osuuden olevan 

suhteellisen vähäinen. Kyselyssä mukana olevat filosofian maisterit toimivat lähes 

yksinomaan matematiikan ja luonnontieteiden aineenopettajina yläkoulussa ja lukiossa. 

Vastaajista suurin osa toimi alakoulun opettajina. Vastaajien sukupuolen jakauma ei 

poikkea Opetushallituksen seurantaraportissa havaitusta, vaan pikemminkin vahvistaa 

käsitystä miesten osuuden jäämisestä neljäsosaan tai korkeintaan kolmannekseen kaikista 

luokanopettajista. Raportin mukaan luokanopettajista ja esiluokanopettajista 74,4 % on 

naisia (Opetushallitus 2010, 40).      

 

 

Taulukko 2.  

 

Opetettujen lukuvuosien perusteella on perusjoukko jaoteltu viiteen luokaan. 99:stä 

vastaajasta 60:llä on opetuskokemusta enemmän kuin 10 lukuvuotta. Opetushallituksen 
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seurantaraportissa luokanopettajien ja esiluokanopettajien ikäryhmittäinen luokittelu on 

toteutettu jakamalla opettajat kolmeen ryhmään (alle 40 vuotiaat, 40-49 vuotiaat ja 

vähintään 50 vuotiaat). Luokanopettajien ja esiluokanopettajien ikäjakauma on hyvin 

tasainen (n. 30%) näiden kolmen ikäryhmän kesken (Opetushallitus 2010, 40). Mikäli 

oletetaan opettajan valmistuneen ja aloittaneen opetustehtävät noin 25 vuoden iässä, 

voidaan ajatella, että yllä oleva opetettuja lukuvuosia koskeva taulukko ”muutettuna” 

ikäjakaumataulukoksi antaisi ikäluokittelun 25-26 (N=7), 27-29 (N=14), 30-35 (N=18), 

36-45 (N=30) ja yli 45 vuotta (N=30). Jakauma osoittaa samankaltaista tasaisuutta, kuin 

Opetushallituksen ikäjakaumaryhmittely. Taulukko osoittaa, että vastaajien keskuudessa on 

runsaasti vuosien työkokemuksen tuomaa näkökulmaa oppilaiden oppimisongelmista ja 

niiden syistä.      

 

5.2 Tutkimusongelmat ja tutkimusote 

 

Metsämuurosen (2008) mukaan kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin 

tutkimukseen silloin, kun ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden 

yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista, samoin kuin haluttaessa tutkia luonnollisia 

tilanteita, joita ei voida järjestää kokeellisesti. Myös syy-seuraussuhteiden selvittäminen ei-

kokeellisesti puoltaa kvalitatiivisen tutkimusotteen käyttämistä (Metsämuuronen 2009, 

220-221). Päämetodologiselta kannalta tämä tutkimus toteuttaa siis ennemminkin 

kvalitatiivista, kuin kvantitatiivista tutkimusotetta, koska jo kyselylomake koostuu 

ydinkysymyksiltään avoimista kysymyksistä, eikä kvantitatiiviselle survey-tutkimukselle 

tyypillisiä strukturoituja valintakysymyksiä lomakkeessa ole lainkaan. Kysymys on lisäksi 

vahvasti kohdennetusta kyselystä, jonka vastaajat ovat tutkimusalueella valikoituneita 

asiantuntijoita, eli matemaattisten aineiden opettajia. Mikäli tutkimusotteen lokeroisi 

Metsämuurosen teoksessaan esittämän kategorisoinnin pohjalta, voitaneen todeta, että 

kysymyksessä on metodologialtaan kvalitatiivinen tutkimus, jonka metodina on kirjallinen 

ja avoimin kysymyksin toteutettu ”haastattelu” (tosin haastattelija ei esitä kysymyksiään 

haastateltaville suullisesti) valitulle ryhmälle. (Metsämuuronen 2009, 220-221.) 

 

Tutkielman varsinaisena tutkimusongelmana on selvittää matematiikan opettajien 

näkemyksiä matematiikan oppimisongelmien laadusta ja esiintyvyydestä. Tulevissa 

alaluvuissa käsitellään tarkemmin kyselytutkimukseen opettajia varten laadittuja 

kysymyksiä, mutta voitaisiinko tutkielman tutkimusongelma tiivistää yhdelläkin lauseella 
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kysymykseksi? Sen voisi kiteyttää kysymykseen; millaisia ongelmia oppilailla esiintyy 

matematiikan oppimisessa ja millaisia osa-alueittaisia eroja liittyy matematiikan 

opettamiseen (opettajan oma näkökulma) sekä onko ongelmien esiintymisellä yhteyttä 

oppilaan sukupuoleen?  

 

Edellä kuvatun tutkimusongelman tarkemman määrittelyn perusteella voidaan 

tiedonhankinnan strategisesta näkökulmasta kyselytutkimusta pitää siinä mielessä 

fenomenografisena, että kyselyssä selvitetään ja luokitellaan ihmisten (opettajat) käsityksiä 

asioista (oppimisongelmat). Ihmisten käsitykset samastakin asiasta voivat olla hyvinkin 

erilaisia riippuen muun muassa sukupuolesta, koulutustaustasta, iästä ja kokemuksista. 

Käsityksen ovat myös dynaamisia siinä mielessä, että ne voivat muuttua. Fenomenografian 

kannalta on itse asiassa kysymys vain yhdestä maailmasta, josta ihmiset muodostavat 

erilaisia käsityksiä. Fenomenografisen tutkimuksen kulkuun, josta löydän yhtäläisyyksiä 

tutkimukseeni, kuuluu tyypillisesti seuraavat vaiheet (Metsämuuronen 2006, 228-230.): 

 Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta näyttää esiintyvän 

erilaisia käsityksiä (matemaattiset oppimisongelmat, ongelmien syyt, yhteys 

oppilaan sukupuoleen ynm.)  

 Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää alustavasti siihen 

liittyviä näkökulmia 

 Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat käsityksiään kysymyksessä olevasta 

asiasta tai asiaryhmästä 

 Tutkijan tehtävänä on luokitella haastateltavien käsityksiä niiden merkityksien 

perusteella. Erilaiset merkitykset selitetään kokoamalla niistä abstraktimpia 

merkitysluokkia  

 

On huomattava, että fenomenografiaan liittyy sen ”puolilaboratoriolliseen” 

ominaisuuteensa vuoksi tiettyjä yleistettävyyteen liittyviä ongelmia. Ajattelumallit kun 

ovat kovin kontekstisidonnaisia ja yksilöllisiä. Tästä syystä niiden yleistettävyyteen 

konkreettisiin käytännön ongelmatilanteisiin on tietysti suhtauduttava tietyllä 

varovaisuudella. (Metsämuuronen 2006, 229.) 

 

Vehkalahden (2008) mukaan mielipiteiden, asenteiden ja arvojen tutkimiselle asettaa 

haasteita lukuisat epävarmuustekijät. Haasteita aiheuttavat muun muassa tutkimuksen 
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perusjoukon edustavuuteen liittyvät epävarmuustekijät, vastausten määrän riittävyys ja se, 

onko kysymyksiin vastattu tarpeeksi kattavasti, samoin kuin valittujen mittareiden 

luotettavuus. Haasteista osa liittyy tiedonkeruuseen, mittaamiseen ja osa myös tutkimuksen 

sisällöllisiin tavoitteisiin. Mittareilla tarkoitetaan kysymysten ja väitteiden kokoelmaa, jolla 

pyritään mittaamaan erilaisia moniulotteisia ilmiöitä kuten asenteita tai arvoja.  (Vehkalahti 

2008, 11-12)    

 

5.3 Vastausten käsittely 

 

Kyselytutkimuksen vastauksista muodostettiin Excel-ohjelmalla lukumäärien suhteita 

kuvaavia pylväitä. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään kyselylomakkeiden vastaukset 

lomakkeessa olevassa järjestyksessä sekä esitetään muuttujia kuvaavat taulukot niiltä osin 

kuin se esitysteknisesti on tarkoituksen mukaista. Joiltakin osin saattaa olla järkevämpää 

esittää vastaajien antamista lausumista yksinkertaisesti esimerkinomaisia tiivistelmiä kuin 

yrittää taulukoida kaikki tiettyyn kysymykseen annetut vastausperustelut. Esimerkiksi, jos 

vastaajat perustellessaan sukupuolen vaikutuksia oppimisongelmiin, ilmoittavat kovin 

hajanaisia perusteluja kyllä- tai ei-vastaukselleen, ei näissä tilanteissa ole ehkä mielekästä 

muodostaa taulukkoa tai kuvaajaa, vaan sen sijaan muutamin sitaatein havainnollistaa 

vastaajien perusteluja. On vielä huomautettava, että vastausten käsittelyssä ei voida ajan ja 

laajuuden vuoksi esittää kaikkien vastaajien lausumien osalta syy-seuraus- tai 

päättelyperusteluja, vaan on päädytty yleensä huomioimaan lukumääräisesti 

merkittävimmät vastausryhmät.          

 

5.3.1 Matematiikan oppimisessa ilmeneviä ongelmia  

 

Kyselylomakkeen ensimmäinen varsinainen tutkimuskysymys kuuluu:  

1) Millaisia ongelmia oppilailla on esiintynyt viimeisen vuoden aikana 

matematiikan oppimisessa? Luettele viisi (5) yleisintä ongelmaa.  

 

Ensimmäinen kysymys on tutkielman kannalta merkittävä, koska siinä saadaan 

parhaimmillaan tärkeää informaatiota oppilaansa tuntevan opettajan havainnoimana. 

Opettajalla voidaan ajatella olevan objektiivisesti arvioiden parhaimmat edellytykset 

vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseen omien oppilaidensa osalta. Opettajaa 

pyydettiin luettelemaan viisi mielestään yleisintä ongelmaa matematiikan oppimisessa, 
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joita hän on viimeisen vuoden aikana havainnut opettaessaan lapsia. On tietysti oletettavaa, 

että vastauksissa lueteltujen ongelmien ja syiden lukumäärä tulee kyselylomakkeittain 

vaihtelemaan olettaen 0-10 välillä, mutta selvää on, että vastausten syöttämisen edetessä 

vastauksissa alkaa toistua tietyt ongelmien ja syiden nimet.  

 

Kysymystä täsmennettiin siten, että opettaja kuvaisi ongelmia viimeisen vuoden aikana. 

Täsmennyksellä haluttiin nimenomaan nykyisin esiintyvien ongelmien esiintymistä. On 

mahdollista, että vuosien kokemuksen omaavalla opettajalla on erilainen näkemys 

oppimisongelmista vuosien takaa, kuin tämän päivän ongelmista. Tarkoituksena on saada 

mahdollisimman tarkkaa tietoa nykyisestä tilanteesta, koska korjaavilla toimenpiteillä ei 

tietenkään voida vaikuttaa aikaisempiin ongelmiin. Tiedustelemalla viittä eri ongelmaa 

saadaan huomattavan paljon enemmän nimikkeitä, kuin jättämällä kysymys avoimeksi 

ongelmien lukumäärien suhteen ja näin lisätä vastaajan aktiviteettia käyttää voimavarojaan 

ja muistiaan asian pohtimiseen. Lisäksi pyytämällä vastaajaa luettelemaan viisi ongelmaa, 

hänelle ikään kuin luodaan oletus siitä, että ongelmia odotetaan esiintyvän jokin tietty 

määrä, mikä saattaa osaltaan lisätä saatua informaatiota. Miten sitten matemaattiset 

vaikeudet voidaan yleensäkään määritellä ja millaisia kriteerejä siinä tulisi käyttää? Kyttälä 

(2008, 19) toteaa, että matematiikka on aineena erittäin monialainen ja 

oppimisvaikeuksista kärsivät eivät suinkaan ole mikään homogeeninen ryhmä, joten 

sinänsä yhtäpitävien kriteerien asettaminen määrittelemisen välineeksi on varsin vaikeaa. 

(Kyttälä 2008, 19.)  

 

Tätä tutkielmaa ei ole mahdollista laajentaa oppimisvaikeuksien syvälliseen 

analysoimiseen, vaan tyydytään havainnoimaan niitä seikkoja, joita matematiikan opettajat 

nostavat esille vastauksissaan. Käsiteanalyysiä joudutaan kuitenkin vastausten rajoissa 

harjoittamaan, koska esimerkiksi kaksi vastaajaa saattaa vastauksessaan tarkoittaa itse 

asiassa samaa tai samankaltaista oppimisongelmaa. Tällöin ei luonnollisesti ole mielekästä 

muodostaa kahdesta erilaisesta ilmauksesta kahta eri ongelmayksikköä, kun ne kuitenkin 

tarkoittavat yhtä ja samaa ongelmaa. Esimerkiksi, jos toinen vastaaja ilmoittaa ongelmaksi 

sinnikkyyden puutteen ja toinen haluttomuuden oppia ja osata, voidaan ilmauksia ainakin 

jossakin määrin pitää samaa tarkoittavina. On ehkä ajateltava nimittäin niin, että 

sinnikkyyden puute johtuu haluttomuudesta tai motivaation puutteesta. Lienee kuitenkin 

mahdollista ajatella myös niin, että sinnikkyydellä voi korvata haluttomuutta tai 

motivaation puutetta, jolloin siirrytään ehkä puhumaan päämäärätietoisuudesta tai 
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kunnianhimosta. Sen sijaan vastaajan ilmaisema ongelma ”sanallisten tehtävien 

ymmärtäminen” ilmaisee varsin yksiselitteisesti millaista oppimisongelmaa vastaaja 

tarkoittaa.  

 

Vastauksissa on myös varauduttava seuraavanlaiseen tilanteeseen. Lainataan edellisen 

esimerkin sinnikkyyden puutetta, jonka vastaaja oli maininnut kysymyksen 1. kohdalla eli 

maininnut sen ongelmaksi. Nyt on oletettavaa, että joku vastaaja saattaa ilmoittaa 

sinnikkyyden puutteen yhtenä ongelmien syynä kysymyksessä 2., jonka tarkoituksena on 

siis selvittää ongelmien taustoja. Toisin sanoen sinnikkyyden puute saatetaan ilmoittaa 

yhtäältä ongelmaksi sinänsä ja myös ongelman syyksi (tai taustaksi). Tämäkin asetelma 

osoittaa oppimisongelmien monitulkintaisuuden ja käsitteiden sekä termien 

tarkkarajaisuuden puutteen. Tutkija joutuukin toteamaan useassa kohdassa oman 

kyvyttömyytensä hallita ”kentän kaikkia liikkuvia osia”. 

 

Kuten jo todettiin, on tässä tutkimuksessa päätehtävänä antaa matemaattisille oppimisen 

ongelmille nimiä opettajien suulla ja vapaasti ilmaisten. Tämä on eräs syy siihen, miksi 

kysymyslomaketta ei laadittu valmiiden ”rasti ruutuun”-vaihtoehtojen varaan. Valmiiden 

vaihtoehtojen käyttäminen saattaa aihepiirin moninaisuuden ja täsmentymättömyyden 

vuoksi liiaksi rajata vastaajan ilmaisuvapautta, jonka on tässä kyselyssä tarkoituskin päästä 

vapaasti irrottautumaan käsitteellisistä rajoituksista. Toisaalta valmiiden struktuurien 

käyttö voisi helpottaa vastausten syöttämistä ja käsittelyä sekä muuta jatkokäsittelyä. On 

kuitenkin huomioitava se merkittävä seikka, että vastaajat ovat kohdennettu 

asiantuntijoiden joukko ja he ovat koulutuksensa ja ammattitaitonsa sekä kokemuksensa 

vuoksi kyvykkäitä kuvaamaan oppimisongelmia ja niiden syitä tarvitsematta vastaamisensa 

avuksi valmiita vastausvaihtoehtoja.  

 

Edellisestä voidaan tehdä se johtopäätös, että avoimien vastausten kohdalla tutkijan on 

välttämätöntä jossain määrin soveltaa ja tulkita vastaajien ilmaisemia seikkoja jo 

pragmaattisista sekä esitysteknisistä syistä. Tarkoituksena on joka tapauksessa saada 

aineistosta relevanttia tietoa vastaajien käsityksistä kyseisiin tutkimusongelmiin kuitenkin 

niin, että erilaisten tietueiden määrä ei kasva epämielekkäällä tavalla hallitsemattomaksi ja 

toisaalta johtopäätökset olisivat esitettävissä tiiviissä ja informatiivisessä muodossa.  
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Taulukko 3.  

Oppimisongelmien esiintyvyyttä kuvaavaan taulukkoon on valittu vähintään viisi 

vastaajien mainintaa saaneet ongelmakohdat (esimerkiksi desimaalit ja koordinaatisto 

saivat 2 kumpikin mainintaa). Vastauksista nousee esille selvästi kaksi merkittävintä 

matematiikan opetuksen osa-aluetta. Kertolasku ja sanalliset tehtävät saivat kyselyssä 

yhteensä 100 mainintaa, kun kaikkiaan vastaajat luettelivat 369 ongelmakohtaa. Taulukon 

osa-alueiden laajuus johtuu luonnollisesti siitä, että kysymys esitettiin avoimen 

kysymyksen muodossa. Esitysteknisistä ja tarkoituksenmukaisuussyistä taulukkoon ei 

sisällytetty osa-alueita, jotka mainittiin vähemmän kuin viisi kertaa (Esimerkiksi 

desimaaliluvut oli saanut 2 mainintaa, joten sitä ei kelpuuteta taulukkoon, koska se on 

suhteutettava mainintojen kokonaismäärään 369). Mielenkiintoinen poikkeus 

matemaattisista osa-alueita koskevista maininnoista ovat asenne ja motivaatio, jotka saivat 

24 mainintaa eri muodoissaan. Jotkut vastaajat näkevät nämä siis oppimisongelmien 

ilmenemismuodoiksi, vaikka toisaalta voidaan esittää ajatus siitä, että ne kuuluisivat 

paremminkin ongelmien syiksi, joita koskee seuraava tutkimuskysymys. Sanallisten 

tehtävien ongelmanratkaisu oli toiseksi yleisimmin mainittu oppimisongelman laji. Kuten 
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edellä jo todettiin, ero laskemisen ja sanallisten tehtävien välillä on kielellisessä tiedossa, 

joka edellyttää ongelmamallin kehittämistä. Teksti tulee osata tulkita ja muodostaa siitä 

lausekkeita puuttuvan tiedon saavuttamiseksi (Fletcher ym. 2009, 275.)  

 

Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimin vuonna 1999 tehdystä kyselytutkimuksesta otettiin 

esille luvussa 5. muutamia opettajien tuolloin tekemiä havaintoja. Vaikka kyselyt eivät 

aivan täysin vertailukelpoisia olekaan, osoittaa nyt viisitoista vuotta myöhemmin tehty 

kysely samojen matemaattisten oppimisongelmien esiintyvän edelleen. Tuolloin mainittiin 

matemaattisten oppimisongelmien osalta 1. ja 2. luokalla (nyt tehty tutkimus ei erittele 

ongelmien esiintyvyyttä eri luokka-asteilla, vaan vastaukset ovat niin ala- kuin 

yläkoulunkin opettajilta) esiintyvän muun muassa seuraavia asioita: kymmenen ylitys ja 

alitus; etenkin vähennyslaskut päässä laskien, Yksikkömuunnokset, yhteen- ja 

vähennyslasku päässälaskuna alueella 100-1000, ongelmanratkaisu sanallisissa tehtävissä 

ei onnistu ennen kuin osaa lukea, keskittymiskyvyn heikkeneminen, lyhytjänteisyys ja 

abstraktien käsitteiden ymmärtämisessä suuret tasoero (lukukäsitteet). Samat ongelmat 

esiintyvät edelleen myös tämän kyselytutkimuksen mukaan kuten taulukosta 3. ilmenee. 

Edelleen Malu-tiimin tutkimuksessa 3. luokalla esiintyi ongelmia seuraavissa: 

yksikkömuunnokset (20 mainintaa nyt), kertotaulujen oppiminen (kertolaskut nyt 54 

mainintaa), allekkain laskeminen ja jakolaskut tuottavat suuria ongelmia ( nyt 21 

mainintaa). Aineistojen vertailu osoittaa sen, että oppimisongelmia esiintyy edelleen hyvin 

samoissa matematiikan osa-alueissa.   

 

5.3.2 Oppimisongelmien syistä  

 

Kyselylomakkeen toisena tutkimuskysymyksenä vastaajille esitettiin kysymys 

matematiikan oppimisessa ilmenneiden ongelmien syistä. Aiemmin jo todettiin, että 

oppimisongelmien syyt eivät ole tietystikään aina yksistään lapsessa, vaan myös koulun 

opettamisprosesseja tulee tarkastella kattavasti etsittäessä oppimista haittaavia tekijöitä. 

(Lorenz 2012, 30.)   

 

2) Mitä syitä opettaja näkee edellä mainittujen ongelmien taustalla? 

Tällä kysymyksellä halutaan selvittää opettajan käsitystä ongelmien syistä. Tämän 

kysymyksen seurauksena tutkielman laajuus ja vaihtelevuus kasvaa selvästi, koska 

opettajan subjektiivinen näkemys oppimisongelmien syistä saattaa ulottua lapsen varhaisen 
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lapsuuden olosuhteista aina koulun matematiikan opetuksen vähyyteen ja kaikkeen siltä 

väliltä. Kysymyksen 2. vastausten pitäisi osoittaa opettajan näkemän syy-seuraus-suhteen 

ongelmien ja niiden syiden välillä. Kysymysten järjestyksen (1. ongelmat ja 2.) 

tarkoituksena on saada vastaaja miettimään tuota kausaalisuhdetta nimenomaan siinä 

järjestyksessä, että hän nimeää ensin havaitut ongelmat ja suuntaa sen jälkeen ajatuksensa 

niiden mahdollisiin syihin. Esimerkiksi kysymysten 1. ja 2. kausaalisuhde voisi olla 

seuraavanlainen (esimerkin vastaukset ovat todellisista vastauslomakkeista poimittuja).  

Vastaaja ilmoittaa oman näkemyksensä mukaan matematiikan oppimisen 

ongelmiksi viimeisen vuoden ajalta 5 erilaista ongelmaa:  

 kymmenenylityksen  

 päässälaskut  

 kellonaikojen oppimisen vaikeudet 

 jakokulma (varsinkin 2-numeroisella jakajalla) 

 lausekkeen muodostamisen ongelmat  

 

Tämän jälkeen vastaaja siirtyy seuraavaan kysymykseen, joka siis koskee edellä 

esiintyneiden ongelmien syitä. Havainnollistetaan kysymystä esimerkin avulla.  

Minkä näet syyksi näille ongelmille? Luettele (5) yleisintä syytä.  

Vastaaja ilmoittaa 5 kappaletta näkemyksensä mukaan yleisintä syytä 

ongelmiin:  

 hahmotushäiriöt 

 pitkäjänteisyyden puuttuminen  

 kiire; aukeaman läpikäymiseen aikaa 1 tunti. Ei ehditä syventyä.  

 tiedon soveltamisen vaikeus  

 muistin alueen ongelmat          

 

Vastaajat mainitsivat kaikkiaan 115 kappaletta oppimisongelmien syytä. Syitä mainittiin 

siis varsin paljon, mutta toisaalta runsasta kasautumista jonkin tietyn tekijän kohdalle ei 

juuri esiintynyt. Asenteeseen ja motivaation liittyvät syyt saivat yhteensä 14 mainintaa 

muodostaen suurimman yksittäisen ongelmien aiheuttajaryhmän kyselyssä. Toiseksi 

useimmin (9 kpl) mainittiin yksilölliset erot/syyt, jotka asenteeseen ja motivaatioon 

liittyvien syiden kanssa muodostavat oppilaan/oppilaiden subjektiivisiin seikkoihin 

pohjautuvan syyryhmän. Onkin huomattava, että kolmannen sijan ja ensimmäisen suoraan 

oppilaasta riippumattoman syyn aseman sai ajan puute/kiire. Vastausten perusteella 

oppimisongelmien syyt jaetaan hyvin heterogeenisesti ja monialaisesti oppilaan 

yksilöllisistä syistä (kypsymättömyys, hahmottamisongelmat ja muisti) aina yhteiskunnan 

koulutoimelle antamista resursseista riippuviin syihin (ei mahdollisuutta yksilölliseen 
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opetukseen, kiire ja tukiopetuksen puute) sekä myös kodista johtuviin syihin (kotiolot ja 

kodin tuki). 

   

 

Taulukko 4.  

 

Vertailun vuoksi huomautetaan, että Ylivieskan Malu-tiimin kyselyssä opettajat 

havaitsivat, että ”oppilaiden lyhytjännitteisyys lisääntynyt, kaikki pitäisi selvitä nopeasti. 

Jo perusharjoittelussa pitäisi saada tulokset taskulaskimella (oppilaiden toive), 

vihkotyöhön keskittyminen useille vaivalloista, oppilaat ovat myös yhä enemmän 

keskittymiskyvyttömämpiä, olisikohan nykytekniikan, tietokoneen ja TV:n liiallinen esillä 
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olo vaikuttanut keskittymiskyvyn heikkenemiseen . Edelleen havaittiin, että ”rohkeus laskea 

sanallisia tehtäviä – ajattelisin, että itsetuntokysymys. Luetun ymmärtämisen puutteet tuo 

ongelmia ongelmanratkaisuihin”. Oppimisongelmien syiksi nähtiin myös ryhmäkokojen 

jatkuva suureneminen ja matematiikan tuntien vähyys. Myös oppilaiden lähtötasoerot ovat 

kasvaneet (Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimi 1999, kyselytutkimuksen tuloksia.)  

 

Päivi Ojalan kyselytutkimuksessa Kalajoen kunnan ala-asteella ja yläasteella sekä lukiossa, 

nousi esille seuraavanlaisia oppimisongelmien syiksi katsottavia seikkoja (Ojala 1998, 4-

5): ”Asiaan paneutuminen vaikeampaa, lyhytjänteisyys ja keskittymiskyvyn puute, 

matematiikan tunteja liian vähän, suurissa ryhmissä ei saa yksilöllistä apua riittävästi, 

ongelman ratkaisu; mitä kysyttiin? usein kiinni äidinkielen taidoista, sanavarasto, luetun 

tai kuullun ymmärtäminen. Tiedon poimiminen sanallisista tehtävästä. Ei jakseta tarpeeksi 

paneutua tehtävään. Kertotaulun oppimisen ongelmat johtuen lähinnä laiskuudesta. 

Tasoerot ovat kasvaneet ja erot suurenevat mentäessä luokalta toiselle.  

 

Malu-tiimin ja Ojalan kyselyissä ilmenevät vastaajien havainnot matemaattisten 

oppimisongelmien syistä näyttävät yhteneväisiltä nyt tehdyssä kyselyssä sanottujen kanssa. 

Oppilaan subjektiiviset ja tietyllä tavalla mentaaliset syyt, kuten motivaation puute, 

oppimisasenne, lyhytjänteisyys ja keskittymiskyvyn puute näyttävät olevan varsin 

merkittäviä oppimisongelmien aiheuttajia opettajien mielestä. Kun vastauksia pyydettiin 

avoimen kysymyksen muodossa, on selvää, että vastausten kirjo on varsin laaja. Mikäli 

vastaajien oppimisongelmien syiksi ilmoittamia lausumia ryhmitellään, voidaan muodostaa 

varovasti seuraavanlaisia kategorioita:  

 Osaamiseen, asenteeseen ja motivaatioon,  

 opetukseen,  

 tuen saamiseen,  

 koulutuksen resursseihin ja  

 abstraktiuteen ja/tai ei-käytännönläheisyyteen liittyvät syyt.         

 

5.3.3 Matematiikan oppimisongelmat ja sukupuoli  

 

Edellä luvussa 3.1. todettiin, että tutkimusten mukaan sukupuoli ei ole määräävä tekijä 

matemaattisten oppimisongelmien esiintyvyydessä. Vaikka keskiarvotasolla ei 
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sukupuolieroja enää ole havaittavissa, on tavallista, että suurilla aineistoilla tehdyissä 

koulusaavutusaineistoissa erilaisissa kognitiivisissa tehtävissä on havaittu poikien 

yliedustusta parhaiten menestyvien, mutta myös heikoimmin menestyvien ryhmissä. 

Tutkimustulos antaa siis viitteitä siitä, että pojat ovat keskenään eritasoisia enemmän kuin 

tytöt. Sen sijaan opettajien tekemissä arvioissa on todettu sukupuoli ero, koska opettajat 

arvioidessaan oppilaan osaamisen tasoa hyvän osaamisen kriteereihin, luokittelivat 

enemmän poikia kuin tyttöjä alimpaan ryhmään (runsasta tukea tarvitseva). (Räsänen, 

Närhi & Aunio 2010, 185.)  

 

3) Näkeekö opettaja ongelmilla yhteyttä oppilaan sukupuoleen? Perustele 

vastauksesi.   

 

Kysymys rakennettiin avoimen kysymyksen muotoon ja vastaajaa pyydettiin lisäksi 

perustelemaan havaintonsa lähinnä siitä syystä, että perustelu saattaisi ilmentää esimerkiksi 

mahdollisten opetusta tukeviin toimiin osallisten sukupuolta. Sukupuoleen liittyvän 

kysymyksen kohdalla tutkimusoletuksena on, että opettajat tuskin näkevät 

oppimisongelmilla sukupuoleen liittyviä korrelaatioita. Tätä tukevat myös edellä kerrotut 

aiemmat havainnot.     

 

Taulukko 5.   

Kysymykseen saatiin kaikkiaan 95 vastausta, joista suurin osa eli 72 vastaajaa katsoo, ettei 

matematiikassa ilmenevillä oppimisongelmilla ole yhteyttä oppilaan sukupuoleen. 

Perusteluissaan opettajat toivat esille muun muassa seuraavia sukupuolten välisiin eroihin 

liittyviä huomioita poikien osalta: 

”Pojat ymmärtää paremmin prosenttilaskut ja ovat parempia päässälaskuissa” 
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”Kuvaajien hahmotus helpompaa” 

”Enemmän matemaattisia” 

”Taito”  

”Motivaatio-ongelmia” 

”Sinnikkyyttä väkemmän (kuin tytöillä)” 

”Pojat laiskoja ja  keskittymisongelmia. Pojat kirjoittaa heikommin” 

”Pojat pelaavat enemmän tietokoneella. Pojilla innokkuus symbolisen 

laskimen käyttöön” 

”Koulun perusrakenne ei tue poikia” 

Tyttöjen oppimisesta opettajat ovat tehneet seuraavanlaisia havaintoja, joita he kirjoittivat 

perusteluihin:  

”Ongelmia osaamisessa, yrittävät sinnikkäämmin ja ovat tunnollisempia” 

”Kasvatus tunnollisuuteen”  

”Kypsempiä ajattelemaan asioita, ahkerampia” 

”Kertotauluongelmia, poikia negatiivisempi asenne” 

 

Vastaukset vahvistavat niitä varovaisia ennakkokäsityksiä, joita on esitetty poikien 

hienoisesta paremmuudesta matematiikassa, mutta toisaalta myös poikien laiskemmasta 

suhtautumisesta tehtäviin ja kotiläksyihin. Opettajat pitävät tyttöjä ehkä poikia 

sinnikkäämpinä ja ahkerampina. Joidenkin vastaajien näkemyksen erityisesti pojat 

hyötyisivät tietotekniikan, pelien ja muun toiminnallisuuden mukaan tuomisesta 

opetustilanteeseen.     

 

 

5.3.4 Matematiikan opettamisen vaikeudesta tai helppoudesta osa-alueittain 

 

Matematiikan osa-alueita koskevilla kysymyksillä on tarkoituksena selvittää vastaajan 

näkemystä opettamisen haasteisiin. Tämän osan aloittaa kysymys 4., jossa tiedustellaan 

osa-alueen tai asian vaikeudesta. Poiketen oppilaiden kohdalla edellä ilmeneviä ongelmia 

koskevista kysymyksistä, antaa osa-alueittaista opettamista koskeva kysymys ehkä 

vastaajalle mahdollisuuden osaltaan reflektoida omaa opettamisfunktiotaan.  

4) Mikä matematiikan osa-alue tai asia on mielestäsi vaikein 

opettaa? Ja miksi koet sen vaikeaksi?       
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Kysymys eroaa tietystä samankaltaisuudesta kysymyksen 1. (oppimisen ongelmat) kanssa 

kuitenkin olennaisesti juuri siinä, että vastaus saattaa ilmentää opettajan itsensä 

suhtautumista kyseisen osa-alueen vaikeusasteeseen oman opettamisen kannalta. Se saattaa 

peilata myös seikkoja, jotka opettaja on kokenut omissa opinnoissaan haasteellisiksi tai 

vaikeiksi. Kysymykset 1. ja 2. tulee siis käsittää mitä- ja miksi-kysymysten muodostamaksi 

oppimisongelmien hahmottamisen kokonaisuudeksi.  

 

Sen sijaan kysymysten 4. ja 5. on opettajan näkökulmasta tarkoitus olla nimenomaan 

subjektiivinen eikä objektiivinen, kuten kysymysten 1. ja 2. kohdalla on asian laita. Sillä, 

miten vastaaja mieltää osa-alueen tai asian käsitteen, saattaa olla vaikutusta vastausten 

sisältöön. Lähinnä kysymys on vastausten käsittelyyn liittyvistä käsitemäärittelyistä. On 

oletettavaa, että vastaajien vastauksissa tulee esiintymään sekä hyvin laajoja ilmaisuja 

(kuten esimerkiksi abstraktit asiat, soveltavat tehtävät tai todennäköisyyslaskenta) ja 

toisaalta tarkkoja kategorisointeja (jakolaskut, kertotaulut tai desimaaliluvut). Taulukon 

tulkinnassa on huomioitava se, että samasta vastauslomakkeesta voi olla  ja perusteluja eri 

kohdissa. Vastaajat olivat joissakin tapauksissa kirjoittaneet pelkästään osa-alueita (helppo 

/ vaikea opettaa), muttei perusteluja. Sama perustelu voi myös kattaa useitakin aihealue 

mainintoja. En osaa sanoa – lausunnot ei mukana). 

 

Vastauksissa nousi selkeästi esille, ylitse muiden, oikeastaan kaksi matematiikan osa-

aluetta, jotka on koettu vaikeaksi opettaa oppilaille. Mittayksiköt, mittamuunnokset ja isot 

luvut (19 kpl) sekä abstraktit asiat (16 kpl) muodostavat yhdessä lähes neljäsosan kaikista 

maininnoista (122 kpl). Kolmanneksi vaikeimmaksi osa-alueeksi opettamisen kannalta 

mainittiin geometria (9 kpl). 8 kertaa mainittiin murtoluvut ja toteamus; ei mikään osa-

alue. Seuraavaksi esitetään muutamien opettamisen osalta vaikeaksi koettujen osa-alueiden 

kohdalta opettajien perusteluja.  

 

Vastaajat perustelivat opettamisen vaikeutta mittayksikköjen, mittamuunnosten ja isojen 

lukujen kohdalla seuraavilla lausunnoilla:  

”Mittaamisjaksossa tulevat kaikki kerralla massa-, tilavuusmitat ynm. ja tämä sekoittaa 

monia oppilait / Vaikea ymmärtää muunnokset / Pienillä oppilailla yhteys arkeen on vielä 

hatara / Mittayksikkömuunnoksia. Aiemmin opettaessani kyseisiä asioita oppilailla ei ole 

ollut kokemusta pedagogiikasta, jossa olisi korostunut kokemuksellisuus ja konkreettisuus. 

Mittayksikkömuunnoksia on vaikea oppia, jos ei ymmärrä mitä on tekemässä”. 
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Taulukko 6.  

 

Edelleen mittayksikköjen, mittamuunnosten ja isojen lukujen opettamisen vaikeuden syiksi 

mainittiin: ”Ulkoa oppiminen ei riitä / Eivät ole suoranaisesti joka päivän matematiikkaa / 

Paikkajärjestelmän hallinta korostuu. Lapsilla ei ole konkreettista käsitystä eri 

suuruusluokista  / Monille todella vaikea käsittää; ei ole sisäistetty / Laadunmuunnosten 

opettaminen vaatii paljon työtä ja tarkkuutta. Erityisesti pinta-alamittojen ja 

kuutiomittojen oppiminen vaatii paljon harjoittelua ja aikaa, jota ei tahdo kiireisessä 

opiskelurytmissä olla riittävästi / Yksikkömuunnokset / Kymmenjärjestelmän 

omaksumisessa mm. mittayksiköiden muuttaminen on monelle ison työmäärän takana. 
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koet sen vaikeaksi? 
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Havainnollistaminen auttaa mutta hahmottaminen voi tehdä siitä hankalaa. Moni kuitenkin 

jatkaa rakennuspuolen opintoihin ja tarvitsee käytännössä / Yksikkömuunnokset. Yhteys 

käytäntöön kadonnut, kun esim. aareja ja hehtaareja ei tarvita kotona  / 

Yksikkömuunnokset; etenkin tytöille. Tilavuusasiat vaikeampi ymmärtää, esim. hehtaari”. 

 

Toiseksi vaikeimman opetettavan osa-alueen eli abstraktien asioiden kohdalla esittivät 

opettajat seuraavanlaisia perusteluja: 

”Niillä ei kytköstä reaalimaailmaan / Vaikeinta erityisoppilaalle on opettaa 

asioita, joita on hankala konkretisoida tai jonka tarpeellisuutta he eivät 

ymmärrä (esim. yhtälön ratkaiseminen, joka ”ärsyttää” monia.) / Yhtälön 

ratkaiseminen – valtaosa ratkaisee perusyhtälöt (helpot) päättelemällä, mutta 

yhtälön muodostaminen on vaikeaa / Koska mennään konkreettisesta 

abstraktiin / Sellaiset asiat, joita on hankala havainnollistaa käytännössä 

(esim. murtoluvut desimaaliluvut) / Yhtälön ratkaisu yllättävissä tilanteissa 

(esim. trigonometriset funktiot), kun kysytään asiayhteydestä irrallaan olevaa 

taitoa / Funktion ja funktion kuvaajan osalta näyttää, että oppilaiden 

ymmärryskyky ei riitä asiaan yläkoulussa. Myös merkinnät tuottavat 

hankaluuksia oppilaille  /  Esimerkiksi funktiot hankala konkretisoida / Yhtälöt 

/ Lukiossa vektorit, trigonometriset funktiot;  konkreettisia esimerkkejä vähän  

– jää irralliseksi  / Päättelytehtävät  /  Varsinkin yhtälöt ja pinta-alat vaikeita, 

kun ne harvemmin liittyy alakoululaisen arkeen / Abstraktit käsitteet ovat 

uutena vaikeita. On hankala löytää yhteistä kieltä ja ajattelutapaa lasten 

kanssa / Funktion käsite koetaan usein vieraaksi ja hankalaksi / 

Ysiluokkalaisten on hankala ymmärtää funktion käsitettä eli sen opettaminen 

niin, että oppilaat ymmärtäisivät funktion ja sen kuvaajan yhteyden”  

Geometrian vaikeaksi osa-alueeksi maininneet vastaajat perustelivat kantaansa seuraavilla 

lausumilla:  

”Avaruusgeometria  vaikeampi konkretisoida kuin muut / Symmetriaan liittyvät 

tehtävät, mikäli avaruudelliseen hahmottamiseen liittyviä ongelmia on / 

Haasteen tuo oppilaiden kaksijakoisuus; osa hahmottaa nopeasti ja osa ei 

millään. Joutuu taistelemaan ääripäiden välillä / Avaruusgeometria vaatisi 

havainnollisia malleja / Geometrian hahmottaminen joillekin vaikeaa / 

Symmetria-akselin paikat, vaikka asia on itselle selvä, niin miten sen siirrät 

pienelle oppilaalle ymmärrettävästi niin, että hän löytää ne kimuranteistakin 
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kuvista / Haasteellista hahmotusvaikeuksien takia, samoin tilavuusmitat ja 

niiden muunnokset / Geometria on joillekin vaikeaa, kun avaruudellinen 

hahmottaminen voi olla heikkoa. Onneksi tämän aiheen voi helposti yhdistää 

piirtelyyn ja rakentamiseen (linkitys kuvikseen)” 

Ne opettajat, jotka eivät pitäneet mitään osa-aluetta vaikeana opettaa perustelivat kantaansa 

seuraavilla huomioilla: 

”Kunhan käsitteen muodostusprosessiin käytetään tarpeeksi aikaa. Kaikki 

vaiheet tärkeää käydä läpi, mutta suurin merkitys orientaatiovaiheella. 

Opettaja saa parhaan tiedon siitä millaisia omia malleja oppilaalla jo 

entuudestaan on käsitteestä. Mallit voivat olla hyvinkin erilaisia ja tärkeää 

onkin verbalisoida ne huolella. Malleista kootaan sitten konsensus eli yhteinen 

malli, joka parhaiten kuvaa opeteltavaa käsitettä / Alkuopetusluokilla ei 

vaikeuksia / Alakoulussa ei ole opettamisen kannalta kovin vaikeita 

asioitakunhan käsitteen muodostusprosessiin käytetään tarpeeksi aikaa. Kaikki 

vaiheet tärkeää käydä läpi, mutta suurin merkitys orientaatiovaiheella. 

Opettaja saa parhaan tiedon siitä millaisia omia malleja oppilaalla jo 

entuudestaan on käsitteestä. Mallit voivat olla hyvinkin erilaisia ja tärkeää 

onkin verbalisoida ne huolella. Malleista kootaan sitten konsensus eli yhteinen 

malli, joka parhaiten kuvaa opeteltavaa käsitettä. / Alkuopetusluokilla ei 

vaikeuksia  / Alakoulussa ei ole opettamisen kannalta kovin vaikeita asioita” 

 

Otan lopuksi esille vielä muutamia vastaajien perusteluja, jotka koskivat murtolukujen ja 

prosenttilaskujen opettamisen vaikeutta: 

”Murtoluvun, jakolaskun ja suhteiden yhteen liittäminen, koska oppilaat 

näkevät ne usein eri asioina / Murtoluvuissa on monia ratkaisukaavoja, 

erilaskutoimituksissa erityisesti. Siinäkin kyse on osittain siitä, viitsivätkö 

oppilaat opetella ratkaisumallit. Muuten se ei ole erityisen vaikea opettaa” 

” Prosenttilaskujen laskenta vaikeaa, vaikka oppilaat pitävät niitä tärkeinä. 

Heidän on vaikea hahmottaa, että mitä asiaa milloinkin kysytään ja miten 

lasketaan. / Mielestäni prosenttilaskenta on yllättävän vaikeaa opettaa 

tehtävien sanallisuuden vuoksi oppilaiden. Oppilaiden oli hankala hahmottaa, 

mitä pitäisi laskea. / Oppilaat menevät sekaisin eri prosenttilaskutyyleistä”   

 

Kysymys 5. on 4.:een kysymykseen nähden vastakkainen ja siinä tiedustellaan osa-
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alueiden tai asioiden opettamisen helppoudesta ja opettamisen helppouden syistä.  

          

5) Mikä matematiikan osa-alue tai asia on mielestäsi helpoin opettaa? Ja 

miksi koet sen helpoksi? 

 

 

Taulukko 7.  

 

Vastausten perusteella peruslaskutoimitusten opettaminen koetaan opettajien keskuudessa 

selvästi opettamisen kannalta helpoimmaksi matematiikan osa-alueeksi. Vastaajat ovat 

maininneet toiseksi helpoimmaksi opetettavaksi geometrian. Geometria oli tosin kolmen 

useimmin mainitun joukossa myös edellisessä, vaikeimmin opetettavaa ainetta koskevassa 

taulukossa. Geometria näyttää siis olevan yhtäältä sekä haasteellinen, mutta myös toisaalta 

helppo opetettava, mikä kuvastaa ehkä geometrian tietynlaista joko-tai-luonnetta. 

 

Esitetään seuraavaksi vastaajien näkökantoja siitä, miksi peruslaskutoimitukset ovat 

helppoja opettaa. Tarkoitus ei ole esittää kaikkia esiin tulleita näkemyksiä, vaan pidetään 
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silmällä niiden esiintyvyyttä ja tutkimuksellista merkittävyyttä. 

”Peruslaskutoimituksiin saatavilla paljon havainnollistavaa lisämateriaalia ja 

konkreettisia apuvälineitä. / Selvä järjestys laskea, looginen eteneminen esi-

merkiksi laskun vaiheet allekkain kertolaskussa / Selkeä ja johdonmukainen 

rakenne aina  /  Laskuissa selvät säännöt, joten heikotkin laskijat pärjäävät 

näissä / helppo opettaa / selkeät jatkumot ja loogisuus / Allekkain laskut (+ ja -

) sujuu monesti myös heikoimmilta laskijoilta ja niiltä, jotka eivät osaa päässä 

laskuja kovin hyvin / Jakokulman ja allekkain laskujen opettaminen selkeiden 

sääntöjen vuoksi / Perus algebra-jutut ovat selkeää ja johdonmukaista  / Yh-

teen- ja vähennyslaskut helppo konkretisoida / Mekaaniset peruslaskutoimituk-

set  johdonmukaisia opettaa ja helppoa tarkastaa (yhteen – vähennys-, kerto- 

ja jakolaskut) / Yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 1-10. Oppilaat ovat ar-

kielämässä tottuneet jo tekemään niitä ja se on tuttua. / Yhteen- ja vähennys-

laskut, koska niitä on helppo opettaa konkreettisesti ja toiminnallisesti / Allek-

kainlaskuissa on selkeät toimintamallit / Yhteen- ja vähennyslaskut ja rahalas-

kut. Ne voidaan liittää arkisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Näitä laskutoimituk-

sia on helppo motivoida laskemaan. / Konkreettiset yhteen- ja vähennyslaskut. 

Niissä kun voi käyttää apuvälineitä lapsen ymmärryksen mukaan / Peruskäsit-

teen ymmärtämisen jälkeen on helpompi vahvistaa osaamista harjoittelemalla 

ja luomalla varmuutta laskemiseen  / Allekkain yhteenlasku; oppilaat ovat 

alemmilla luokilla vielä motivoituneita. Systemaattinen laskutapa. kymmenjär-

jestelmä  / Saatavilla paljon havainnollistavaa lisämateriaalia ja konkreettisia 

apuvälineitä.   

Aineisto osoittaa, että opettajat kokevat peruslaskutoimitusten opettamisen helpoksi 

lähinnä seuraavien tekijöiden vuoksi:  

 selvä, looginen ja ymmärrettävä säännöstö 

 laskutoimitusten läheisyys arkielämän kokemuksiin  

 konkreettisuus ja helppo apuvälineiden käytettävyys  

 

Geometria koettiin opettamisen kannalta toiseksi helpoimmaksi matematiikan osa-alueeksi.  

”Helppo havainnollistaa, integroida ja eriyttää / Oppilaille usein mieluisia ja 

siksi mukavia ja helppoja opettaa. Niissä voi konkretisoida piirtämällä kuvia 

tai mallikappaleita / oppilaiden tasoerot eivät ole tässä niin konkreettisia ja 
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suuria; asia kaikille tasaisen haastava / Geometriaan liittyvät asiat ovat olleet 

itselle aina helppoja ja mielenkiintoisia asioita / Geometrian alkeet ja 

mittaaminen ynm. / Käsitteet ovat yksiselitteisiä / Geometria 3-4 luokilla vielä 

aika konkreettista ja oppilaat motivoituneita / Geometria; asia on hyvin 

konkreettista / Perustiedot muodoista, diagrammit geometriasta. / Helppo 

havainnollistaa ja lapset tykkäävät / Geometriassa useimmiten helppoa 

havainnollistaa asioita esimerkiksi piirtämällä  / Tasogeometria koetaan 

käytännön läheiseksi.   

Ilmeisesti geometrian havainnollisuus, konkreettisuus ja läheisyys reaalimaailmaan ovat 

seikkoja, joita eivät ainoastaan opettajat, vaan opettajien kertoman mukaan myös oppilaat, 

pitävät helppoina ymmärtää ja muutenkin mieluisina.     

 

5.3.5 Opettajien kehitysehdotuksia matematiikan opetukseen 

 

Kyselyn viimeisenä kysymyksenä tiedusteltiin vastaajan näkemystä matematiikan 

opetuksen kehittämisestä. Kysymys on varsin merkittävä, koska opettajat oman alansa 

ammattilaisina omaavat relevanteimman käytännön kokemuksen päivittäisestä koulun 

arjesta. Kysymys kuuluu seuraavasti:  

 

6) Miten matematiikan opetusta voitaisiin mielestäsi kehittää?                    

 

Kysymyksen ollessa avoin, saattaa vastausten kirjo olla tietysti hyvin laaja. Tarkoitus 

onkin, että vastaaja saa vapaasti ilmaisten lausua ehdotuksiaan opetuksen kehittämisestä. 

Opettajan näkemys opetuksen kehittämisestä voi ulottua omasta toiminnasta aina valtion 

antamiin opetusresursseihin suhteessa opetusta tukevien välineiden ja opetusmateriaalien 

laatuun ja saatavuuteen. Vastauksia voitaisiin näkemykseni mukaan käyttää aidosti 

matematiikan opetuksen kehittämisessä, koska nimenomaan opettajat ovat työssään 

havainnoimassa niitä ongelmia ja puutteita, jotka vaikuttavat jokapäiväisessä työssä ja 

pahimmillaan haittaavat tai vaikeuttavat oppilaiden oppimisprosesseja. Näillä voi olla 

suoranaisia vaikutuksia oppimistuloksiin ja oppilaan myöhempään koulumenestykseen.  

 

Vastaajat antoivat kysymykseen runsaasti matematiikan opetusta koskevia 

kehittämisehdotuksia. Ehdotukset olivat hyvin erilaisista toiveista, vaatimuksista, 

ehdotuksista, kommenteista ja puutteiden ilmaisemisista koostuva joukko vastaajien 
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näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kehittämisehdotukset vaihtelivat myös 

ehdotuksen konkretian ja toisaalta tarkkuuden perusteella. Vastaaja saattoi esimerkiksi 

ehdottaa opetukseen lisää toiminnallisuutta. Toinen vastaaja ilmaisi laajasti ja hyvin 

perustellen lapsen matemaattisen kehityksen alakoulusta lukioon saakka kulkevana 

jatkumona, jonka menestys vaatii tarkkaan kuvattuja elementtejä. Seuraavissa jaksoissa 

esitetään opettajien ilmaisemia sellaisia seikkoja, jotka nousivat esille useissa vastauksissa. 

Tutkija joutuu rajaamaan tarkoituksenmukaisuuden vuoksi alla esitettävien ehdotusten 

määrää ja esityksessä pyritäänkin pikemminkin lausumien edustavuuteen suhteessa koko 

aineistoon.          

 

Vastausten perusteella opettajat haluavat eniten lisätä matematiikan opetukseen 

toiminnallisuutta. Opetuksen toiminnallisuuden elementtien lisäämistä (esimerkiksi pelit ja 

harjoitukset) ehdotti 30 vastaajaa, joiden ehdotuksista esitetään seuraavaksi joitakin. 

”Lisäämällä toiminnallisuutta esimerkiksi pelien avulla. Lisäksi laskujen 

konteksteja pitäisi saada muokattua lähemmäksi oppilaan arkielämää ja 

ikätasoa. Ei vain laskuja, joissa ”Pekka ostaa 2 omenaa”  

”Enemmän toiminnallisuutta ja irti kirjoista. Ryhmä/paperitehtäviä ja 

käytännön esimerkkejä. Opettajille lisää koulutusta” 

”Sopivilla toiminnallisilla tehtävillä voitaisiin lisätä oppilaiden kiinnostusta 

matematiikan opiskeluun” 

”Toiminnallisuus on tärkeää ja sitä kohti ollaankin enemmän menossa. Irti 

kirjasta ja enemmän ymmärrystä” 

”Opetus (oma) voisi olla toiminnallisempaa. Uutta tieto- ja 

viestintäteknologiaa pitäisi voida käyttää enemmän hyväksi” 

”Toiminnallisuutta lisäämällä (vaatii tunteja). Luokkiin tietotekniikkkaa” 

”Toiminnallisia leikkejä voisi laittaa kirjaan (OPEopas) sekä erilaisia ideoita 

erilaiseen oppimiseen ( ei aina luokassa laskemista)” 

”Opetan matematiikkaa toiminnallisesti ja pyrin havainnollisesti, tekemällä, 

oppilaan oman kokemuksen kautta, jolloin jää konkreettinen muistijälki 

asiasta” 

”Opetuspelien (tietokonepelejä, netistä löytyvää materiaalia) hyödyntämistä 

lisää ja osata karsia ”turhaa” oppiainesta” 

Toiminnallisuuden ohella vastaajat ottivat esille matematiikan opetuksen konkreettisuuden 

tarpeellisuuden. Termit konkreettisuus, toiminnallisuus ja havainnollisuus ilmeisesti 
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käsitetään ainakin jossain määrin merkitykseltään samanlaisiksi siinä mielessä, että 

opetukseen tulisi tuoda ”tavallisen elämän” käytännön läheistä laskentaa, esimerkkejä ja 

apuvälineitä. Konkreettisuuden ja havainnollisuuden tarvetta vastaajat perustelivat 

seuraavasti:  

”Konkreettisuutta ja havainnollisuutta lisää opetukseen” 

”Konkreettisia apuvälineitä enemmän opetukseen mukaan” 

”Kaikenikäisten opetuksessa tulisi käyttää monipuolisesti konkreettisia 

välineitä” 

”Tulisi lisätä konkreettisten apuvälineiden käyttöä, eli lisää 

havainnollistamista” 

”Konkreettisuutta ja havainnollisuutta lisää”         

”Havainnollistaminen on aina hyvä asia. Matematiikkaan ”demotunti”, jolla 

tutkittaisi ja leikattaisi, jotta hitaimmatkin ehtisivät” 

”Opetus- ja havainnollistamisvälineet auttavat aina opetuksessa. Aihealueet 

pitäisi saada yhdistettyä lapsen maailmaan” 

”Pelejä ja muita havainnollistavia materiaaleja enemmän käyttöön. 

Esimerkiksi Unkarin mallin mukaisia elementtejä” 

 

Aiemmin käytössä olleille tasoryhmille näyttää kehitysehdotusten perusteella olevan 

opettajien keskuudessa kannatusta. Opettajat kokevat, että oppilaiden heterogeenisuus 

matemaattisissa valmiuksissa edellyttäisi suurempaa yksilöllisyyttä opetuksessa ja 

eriyttämistä taitotason mukaan. Vastausten perusteella ”eriyttämätön” opetus tukee kyllä 

ns. keskitason oppilaita, mutta toisaalta saattaa turhauttaa sekä parhaiten että heikoimmin 

menestyviä oppilaita.     

”Tasokurssien palauttaminen peruskouluun. Oppilailla, joilla ei ole 

motivaatiota on puutteelliset tiedot ja taidot eivät kehity” 

Tasoryhmät! Nykyiset heterogeeniset ryhmät jättävät paremmat täysin oman 

onnensa varaan. Tästä seuraa turhautumista ja käytösongelmia. Myös 

heikommat jäävät liian vähälle huomiolle, kun opetuksen on kuitenkin 

edettävä. Tukiopetustakaan ei ihan koko aikaa voi käyttää” 

”Eriyttäminen oppilaiden taitotason mukaan on tärkeää. Tällä hetkellä kirjat 

rajaavat paljon ja eriyttäminen vaatii opettajalta paljon työtä” 

”Opetusryhmien eriyttäminen: ”tasoryhmät” eli hyville ja lahjakkaillekin 

mahdollisuuksia” 
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”Mahdollisuuksia eriyttämiseen. ”Piilotasokurssit.”         

”Eriyttäminen oppilaiden taitotason mukaan on tärkeää. Tällä hetkellä kirjat 

rajaavat paljon ja eriyttäminen vaatii opettajalta paljon työtä”                   

”Opetuksen eriyttämisen lisääminen”           

”Erityisopetusta ja eriyttämistä lisää sekä lahjakkaille että heikoimmille. Jäte-

tään pois se tavoite, että kaikkien tulisi osata sama määrä”         

”Oppilaiden osaamisen ja temperamentin perusteella muodostetut ryhmät. 

Runsaasti aikaa ja tukea vaikeuksien ilmetessä” 

Asia- ja oppisisältöjä on alakoulussa muutamien vastaajien mielestä liikaa ja niitä tulisi 

vähentää. Näyttää siltä, että asiasisältöjen määrä aiheuttaa opetukseen kiirettä, jolloin 

asioiden ”rauhassa” läpikäyminen on mahdotonta. Tällä on ilmeinen yhteys edellä 

mainittuun eriyttämiseen, jonka onnistuminen on mahdotonta muun muassa ajanpuutteen 

vuoksi. Vähentämisen puolesta vastaajat esittivät seuraavia näkemyksiä:   

”Asiasisältöjen määrää vähennettävä. Laatua ja monipuolisuutta lisättävä 

sekä sisältöihin että menetelmiin” 

”Perusasioihin paneutumista (=karsitaan oppiainesta 1-2 luokilla)”            

”Sisältöjä tulee karsia tai sitten aikaa lisätä, jotta voisi käyttää mahdollisim-

man monia havaintovälineitä ja ”kanavia” asioiden omaksumiseen ja ymmär-

tämiseen”            

”Oppisisältöjä voisi karsia, niitä on liikaa. Asiat tulisi voida saada rauhassa ja 

ajan kanssa käydä läpi”            

”Karsittava opetettavaa ainesta, jolloin kiire vähenisi”                                  

”Alakoulussa voisi karsia sisältöä jonkin verran. Näin jäisi enemmän aikaa 

käytännön laskuille ja toiminnallisille harjoituksille” 

Monet vastaajat ilmoittivat tarvitsevansa opetusvälineitä, esimerkiksi tietotekniikkaa, pele-

jä ja internet- sovelluksia/ sähköisiä materiaaleja, joiden avulla matematiikan opetusta voi-

daan elävöittää. Vastaajien mukaan on selvää, että havainto tapahtumasta konkretisoi ope-

tettavaa asiaa oppilaalle. Edellä jo luotiin katsaus Ylivieskan Malu-tiimin kehitysehdotuk-

siin, joita siis esiteltiin vuonna 1999 tiimin järjestämillä matematiikan ja luonnontieteiden 

opettajien Veso-koulutuspäivillä. Tuolloin esitetyissä kehitysehdotuksissa nousi esille run-

saasti samoja teemoja kuin 2014 kyselyssä. Päätän tämän kehitysehdotuksten esittelyä 

koskevan alaluvun erään vastaajan antamaan lausumaan, joka osoittaa hyvin opettajien 

kaukokatseisuutta, valveutuneisuutta ja kehityshalukkuutta omaan työhönsä:  
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”Aikaa yhteiselle pohdinnalle. Ryhmäkoot kuriin. Laskut lähelle lapsen elämää 

ja ympäristöä. Enemmän konkretiaa ja kokeiluja. Positiiviset mielikuvat. Liian 

helppoa toteuttaa opetusta vain kirjan mukaan. Opettajan oman aineenymmär-

ryksen kehittäminen”.   

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ     

Tutkielman loppu koostuu kahdesta pääluvusta (6 ja 7), joista ensimmäisessä tarkastellaan 

johtopäätöksiä ja toisessa etsitään kehittämisideoita ja jatkotutkimusaiheita. Tutkielman 

teoriaosa sisältää runsaasti matemaattisen ajattelun kehittymiseen ja oppimisongelmiin 

liittyviä näkökantoja. Tutkimuksessa esiin tulleita vastaajien näkemyksiä onkin mielenkiin-

toista tarkastella teoriaosassa esitettyjen seikkojen valossa.  

Kuten kyselyn vastaukset osoittivat, saivat asenteeseen ja motivaation liittyvät syyt yhteen-

sä 14 mainintaa muodostaen suurimman yksittäisen ongelmien syyryhmän kyselyssä. Tut-

kielman teoriaosassa jo todettiin, että yksilöllä voi olla negatiivinen asenne tiettyä mate-

maattista osa-aluetta kohtaan ja positiivinen asenne jotain toista osa-aluetta kohtaan. Asen-

teet eivät ole pysyviä, vaan voivat muuttua. Asenteisiin vaikuttaa merkittävästi myös yksi-

lön kulttuurinen ympäristö, jossa hän elää (Joutsenlahti 2005, 52-55.) Matemaattisen iden-

titeetin negatiiviseen muodostumiseen vaikuttaa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevai-

suuden odotukset (Keranto 2005, 88). Asenteisiin ja motivaatioon vaikuttavat hyvin monet 

seikat, eikä voida nimetä yhtä syytä, joka poistaisi nämä ongelmat.  

Asenne matematiikkaa kohtaan kehittyy jo kotona. Kuulemme usein vanhempien ihmisten 

suusta jo kliseiksi muodostuneita lauseita, kuten ”meillähän (perhe tai suku) ei perinteises-

ti ole ollut tuota lasku-, matikka- tai lukupäätä”. Kun kotona jo vahvistetaan tämänkaltais-

ta negatiivista uskomusta, voidaan todeta kuten Keranto jo edellä, että matemaattisen iden-

titeetin negatiivisen tai positiivisen identiteetin kehittymisen syntypaikka on lapsuuden 

koti. Ongelmien syitä koskevassa kysymyksessä otti 5 vastaajaa suoraan kantaa kodista 

saadun tuen puutteeseen. Ilmeisesti opettaja on tuolloin havainnut seikan esimerkiksi usein 

tekemättömien tai tarkastamattomien kotiläksyjen perusteella. Opettajan havainnot ja myös 

suoranaiset vaikutusmahdollisuudet oppilaan kehitykseen rajautuvat tietysti ainoastaan 

koulupäivään. Käytännön yhteistyö lukuvuoden aikana rajoittuu valitettavan usein pelkäs-

tään muutamiin Reissuvihkolla tai Vilman välityksellä vaihdettuihin viesteihin.    
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Joutsenlahti toteaa osuvasti, että edellytyksiä menestyksekkäälle matematiikan oppimiselle 

ovat myönteiset kokemukset ja asenteet matematiikkaa kohtaan (Joutsenlahti 2005, 107). 

Tulkitsisin Joutsenlahtea siten, että kulttuuriympäristöstä peräisin oleva negatiivinen 

asenne matematiikkaa kohtaan saattaa olla käännettävissä koulussa myönteisten ja 

matemaattista ”itsetuntoa” kohottavin kokemuksin positiiviseksi innostukseksi ja haluksi 

syventää omaa matemaattista ajattelua. Hyvän esimerkin uudesta ajattelusta ja 

oppimiskäsityksestä antaa 3-6 luokille opetussuunnitelman 2016 luonnoksessa asetetut jo 

aiemmin teoriaosassa esitetyt työskentelytaitotavoitteet (Opetushallitus 2014c, 83-86):   

 oppilaan ohjaaminen havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä 

 oppilaan taitojen kehittäminen kysymysten esittämiseen ja perusteltujen 

päätelmien tekeminen havaintojen pohjalta 

 oppilaan kannustaminen esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille 

konkreettisin välinein; kirjallisesti, suullisesti, piirroksin sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntämällä 

 oppilaan ohjaaminen ja tukeminen ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä sekä 

 oppilaan taitojen kehittäminen saadun ratkaisun ja tuloksen järkevyyden ja 

mielekkyyden arvioimiseen      

     

2016 opetussuunnitelman luonnos tuo mielestäni esille juuri sitä monipuolisuutta ja uutta 

ajattelua, jota opettajat kehitysehdotuksissaankin useissa kohdin kaipasivat. Tavoitteiden 

mukaan oppilaita kannustetaan muun muassa esittämään päättelyään ja ratkaisujaan 

konkreettisin välinein muille muun ohella uutta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

Kaiken kaikkiaan yllä kuvatut kohdat osoittavat tavoitteiden muuttuneen enemmän 

proaktiiviseen suuntaan. On omaksuttu ajattelu, jonka mukaan oppiminen tapahtuu 

tehokkaammin havainnoinnin, vuorovaikutuksen ja aktiivisen selvittämisen kautta. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että motivaatio ja innostus toteutuvat selvästi paremmin 

aktiivisessa ja omaehtoisessa oppimisympäristössä. Tässä erään matematiikan opettajan 

ehdotuksia:  

”Oppilaat pitäisi saada kiinnostumaan ja innostumaan matematiikasta; pitäisi 

nähdä käytännön tarve. Projektityöt (ei tosin onnistu kunnolla nykyisen 45 

minuutin systeemin puitteissa). Koulun ulkopuolelta saada viestiä oppilaille, 

mihin ja missä matikkaa todella tarvitaan (nyt usein viesti vanhemmilta tai 

sukulaisilta on, että kukaan ei ole koskaan tarvinnut yhtään matematiikkaa 
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missään. Tarvitaan uudenlaisia opetusvälineitä, joita ehtii hyödyntämään ajan 

puitteissa. Tasoryhmät! Nykyiset heterogeeniset ryhmät jättävät paremmat 

täysin oman onnensa varaan. Tästä seuraa turhautumista ja käytösongelmia. 

Myös heikommat jäävät liian vähälle huomiolle, kun opetuksen on kuitenkin 

edettävä. Tukiopetustakaan ei ihan koko aikaa voi käyttää”.     

 

Ehdotuksessa korostetaan, paitsi innostuksen lisäämisen tarvetta, myös sitä, että 

matematiikkaa ei ehkä osata aina ”myydä” oppilaille aineena, joka liittyy lähes kaikkeen 

käytännön elämässä ainakin jossakin muodossa.  

 

Eräänä huomiona voidaan ottaa esille kysymyksen 6. kohdalla (kehitysehdotuksia) useiden 

vastaajien toivomus tai pyyntö jonkin elementin, esimerkiksi havainnollisuuden tai 

toiminnallisuuden, lisäämisestä opetukseen. Tämä herätti mieleen kysymyksen siitä, 

esiintyykö koulun arjessa jokin tekijä, joka sinänsä estäisi opettajaa lisäämästä omaan 

opetukseensa esimerkiksi havainnollisuutta tai toiminnallisuutta. Kysymys saattaa olla 

myös osaltaan aikapulasta ja toiminnallisuuden, joka ehkä vaatii enemmän aikaa ja 

välineitä, lisäämistä pidetään sen vuoksi mahdottomana. Sekä Malu-tiimin kyselyn että 

vuoden 2014 kyselyn perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että opettajat kaipaavat 

opetukseen:  

 toiminnallisuutta, havainnollisuutta ja konkreettisuutta 

 monipuolisuutta ja ”irti oppikirjoista”-ajattelua 

 eriyttämistä ja taso- tai piilotasoryhmiä 

 vähemmän asiasisältöjä ja enemmän oppitunteja   

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että opettajilla on vahva ammattitaito arvioida ja 

sanallistaa työssään havaitsemiaan oppilaiden oppimisongelmia ja niiden 

ilmenemismuotoja. Aineistosta onkin havaittavissa kattavasti yleisimmät ja toistuvimmat 

matemaattisen oppimisen ongelma-alueet. Näen opettajien vahvan näkemyksen ja 

osaamisen voimavaraksi, jota heidän tulee voida omassa työssään toteuttaa. Koulun tulee 

mahdollistaa se, että opettajat saisivat tuoda omaan opetukseensa niitä toiminnallisia 

elementtejä, jotka auttavat lapsia ymmärtämään ja omaksumaan matemaattista ajattelua 

sekä innostumaan matematiikasta.  
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7 LOPUKSI KEHITTÄMISIDEOITA JA JATKOTUTKIMUSAIHEITA 

 

Yksilön matemaattisessa kehityksessä koulun merkitys on keskeinen. On selvää, että 

matemaattisten taitojen ja tietojen kehittyminen alaluokilla vaikuttaa ratkaisevasti lapsen ja 

nuoren tulevaan menestymiseen matemaattisissa aineissa. Matemaattisen kehityksen 

tutkiminen on erityisen tärkeää opetuksen kehittämisen kannalta. Yhteiskunta muuttuu ja 

kansainvälistyy, mikä luo omat paineet yhteiskuntamme tulevaisuudelle ja menestymiselle. 

Matemaattinen kehitys, kuten kehitys yleensäkin, ei ole stabiili tila vaan se on jatkuvassa 

muutoksessa. Matemaattisen osaamisen arviointi kyselytutkimuksen avulla ja siitä 

mahdollisesti saatavat johtopäätökset voivat olla osaltaan pohjana matematiikan opetuksen 

kehittämiselle.  

 

Matematiikan opetuksessa merkittävänä haasteena näen sen, että matemaattiset taidot 

kehittyvät tutkimusten mukaan hierarkisesti. Tällöin oppilaan matemaattisten taitojen 

kehittymiselle aiheuttaa tietynlaisen esteen koulun luokkasidonnaisuus, koska oppilaan 

siirtyessä luokalta ylemmälle on oletuksena, että hän hallitsee edellisen luokan 

oppimistavoitteet. Tämä konstruktio on luonteenomaista juuri matematiikalle. Oppilaan 

matemaattinen ajattelu kehittyy hitaasti ja opettajan haasteena on tunnistaa tämä. Kuten 

tutkimuksista selvisi, ei pitäisi olettaa oppilaan automaattisesti hallitsevan aiemmin 

läpikäytyjä matemaattisesti vaikeita osa-alueita, jos hän ei ole kyseisiä alueita omaksunut 

sisäistyneeksi tiedoksi.  

 

Näen kehittämiskohteena erityisesti sen, että oppilas saa konkreettisen käsityksen 

matemaattisesta oppimisprosessistaan. Kun hän kokee, että hän voi itse vaikuttaa omaan 

kehittymiseensä, lisääntyy samalla edistymistä tukeva motivaatio. Tutkimusten mukaan 

erityisesti yläkoulun aikana oppilailla on havaittu motivaatiotason alenemista, jolloin 

kiinnostusta matematiikkaan tuon vaiheen aikana tulee tukea ja ylläpitää. Yläkoululaisen 

tulee itse ymmärtää mitä merkitsee hänen myöhempää kehitystä ajatellen se, että jokin 

keskeinen osa-alue jää keskeneräiseksi tai sitä ei hallita lainkaan. 

 

Kuten Leino (2008) toteaa puhuessaan konstruktivismista, opetussuunnitelmien perinteiset 

sisältöluettelot sanelevat liiaksi opetusta ja näin oppiminen ajautuu kontekstittomaan, 
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ikuisen ja ehdottoman matemaattisen tiedon ymmärtävään muistamiseen. Tässä jäävät 

taka-alalle niin oppilaiden omat käsitykset kuin myös kiinnostukset. Opetus voitaisiin 

toteuttaa konstruktivistisessa viitekehyksessä niin, että valittaisiin suuntaus, jossa 

ihmiskunnan tietorakenne tai sen valikoitu osa tulee opetuksen tavoitteeksi ja oppilaiden 

ymmärtämisprosessin kohteeksi. Oppilaskeskeisyyden merkitys on siinä, että suunnataan 

oppiminen tilanteiden matematisointeihin, ongelman ratkaisuun, ratkaisustrategioiden 

pohdintaan ja uusien alueiden käsittelyyn. Mielestäni vuoden 2016 opetussuunnitelmassa 

on yhtäläisyyksiä Leinon näkemysten kanssa siitä, että kun oppilaat saavat ilmaista joko 

eriävän tai yhdenmukaisen käsityksensä opetuskohteesta, siirtyy heidän ajattelutasonsa jo 

pelkästään oikean vastauksen etsimisen seurauksena korkeammalle tasolle. Myös 

oppikirjakeskeisyydestä tulisi pyrkiä irrottautumaan niin, että oppikirjaa käytetään 

joustavasti ja valikoiden tukimateriaalina. (Leino 2008, 28-30.)  

 

Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi osa-alue- tai osataitokaavioita, joista lapsi tai 

nuori värittää aina kulloinkin hallitsemansa matematiikan osa-alueen. Menetelmä 

konkretisoi lapselle hänen jo hallitsemansa alueen ja toisaalta ne alueet, joita ei vielä ole 

saavutettu tai ovat juuri työn alla. Menetelmän avulla myös lapsen huoltajat saavat 

selkeämmän käsityksen lapsen matemaattisesta kehitysvaiheesta. Menetelmä on 

käyttökelpoinen aina lukio-opintoihin saakka. Lukiossa etenemistahti on vieläkin 

nopeampi, jolloin menetelmä palvelee lukiolaisen itsenäistä oppimisprosessin 

havainnointia ja antaa konkreettisen tiedon siitä, mitä osa-alueita tulee harjaannuttaa. 

Lisäksi metodi voidaan nähdä myös opettajan työvälineenä huoltajien kanssa tehtävään 

yhteistyöhön, oppilaan arviointiin ja opetuksen suunnitteluun.        

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla sellainen, jossa opettajilta tiedusteltaisiin 

heidän näkemyksiään siitä, onko opetusalan rakenteissa tai kouluhallinnossa sellaisia 

tekijöitä, jotka rajoittavat opettajia tuomaan omaan opetukseensa omia mieleisiään 

elementtejä. Periaatteessa kyseistä asiaa olisi tietysti voitu tiedustella jo tässäkin 

tutkimuksessa, mutta monet syyt puoltavat sitä, ettei kyselyä tule tematiikaltaan laajentaa 

rajattomasti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisuutta koskeva 

tavoitteellisuus nousee esille muun muassa seuraavassa lainauksessa, joka on vuonna 2016 

voimaan tulevasta opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2014d, 17-18):  
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Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden 

ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyt-

tää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat 

käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja 

asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee 

ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko 

sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja 

taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

 

Opettajilla on vastausten perusteella selvästi tarvetta ja tavoitteita saada aikaan muutosta 

nykyiseen asioiden tilaan ja he ovat myös ikään kuin ennakoiden tulevaa vuoden 2016 

opetussuunnitelmaa, suunnanneet ajatuksia monialaisuuteen, opetuksen monipuolisuuteen 

ja oppilaiden kanssa käytäviin pohdintoihin.    

 

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen 

kehittymiselle. Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja 

taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehittymiseen 

vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, 

miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. 

Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin 

asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. 

 

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja 

kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, 

mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan 

kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa 

sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä 

tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla 

viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan 

sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita 

rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, 

että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. (Opetushallitus 2014d, 101)   

 

Edellä esitetyt lainaukset osoittavat mielestäni oikeanlaista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa 
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ajattelua. Tarkoin rajattujen oppisisältöjen aika on mielestäni historiaa ja on suuntauduttava 

uudenlaiseen maailmaan myös uudenlaisilla oppimiskäsityksillä. Näen itse tulevaisuudessa 

suurimmiksi haasteiksi luovan ajattelun, relevantin tiedon hakemisen ja soveltamisen 

sisäistämisen oppilaille. Nimenomaan pätevän tiedon hakeminen ja oikea 

soveltaminen/tulkinta nousevat haasteiksi maailmassa, jossa valtava määrä tietoa on 

saatavilla sekunneissa muutamalla näytön kosketuksella. Lopuksi lainaan erään opettajan 

vaikuttavaa ja ajatuksia herättävää puheenvuoroa, mikä kuvastaa erinomaisesti vastaajan 

korkeatasoista opettajan ammatti-identiteettiä:  

”Alkuopetuksessa pitäisi voida luoda luja pohja myöhemmälle oppimiselle 

matematiikan hierarkkisen rakentamisen johdosta. Toivon myös opettajille 

rohkeutta pysähtyä niiden asioiden ääreen, joissa he havaitsevat oppilaillaan 

olevan vaikeuksia. Usein kirjan tekijät määräävät tahdin ja se, jos joku, voi 

jopa tuhota jonkin yksittäisen oppilaan oppimispolun matematiikan kohdalta. 

Kokemuksellisuutta, konkretiaa ja arkipäivään rinnastamista lisää 

opetukseen.”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60  

 

  

 

LÄHTEET 

 

Aho, L. (2002) Koulu, opetus ja oppiminen. Teoksessa Julkunen, M-L. (toim.) Opetus, 

oppiminen, vuorovaikutus. Helsinki: Wsoy. 

 

Ahonen, T. & Holopainen, L. (2002) Erityiset oppimisvaikeudet. Teoksessa Jahnukainen, 

M. (toim.) Lasten erityishuolta ja -opetus Suomessa. Juva: Lastensuojelun Keskusliitto, 

239-248 

 

Arcevi, A & Schoenfeld, A.H. (1992) Mathematics tutoring through a constructivist lens: 

the challenges of sense-making. (Version 4.4, July 10, 1992). An earlier version of this 

paper was presented at the annual meeting of the American Educational Research 

Association, San Francisco, CA, April 20-24, 1992. 

 

Baroody, A.J. (2004) The development Bases For Early Childhood Number and Operations 

Standards. Teoksessa D.H. Clement & J. Sarama (toim.) Engageing Young Children in 

Mathematics. Standards for early Childhood Mathematics Education. London: LEA, 173-

219. 

 

Baroody A. (2003) The development of adaptive expertise and flexibility: The integration 

of conceptual and procedural knowledge. Teoksessa Baroody, A & Dowker, A. (toim.) The 

development of aritmetic concepts and skills: Constructing adaptive expertise. Mahwah, 

NJ: Lawerece Erlbaum, 1-33. 

 

Bull, R. & Scerif, G. (2001) Executive Functioning as a Predictor of Children's 

Mathematics Ability: Inhibition, Switching and Working Memory. Developmental 

Neuropsychology, 273-293. 

 

Berch, D. B. (2005) Making sense of number sense: implications for children whit 

mathematical disablitities. Journal of Learning Disabilities Vol.38(4), 293-304. 

 

Burton, L. (1984) Mathematical thinking: The struggle for meaning. Journal for Reserarch 

in Mathematics Education 15, 35-47. 

 

Carpenter, T P. & Lehrer, R. (1999) Teaching and learning Mathematics Whit 

understanding. Teoksessa E. Fennema & T.A Romberg (toim.) Mathematics classrooms 

that promote understanding. Mahwah, New Jersay: LEA, 19-32. 

 

Clements, D.H. (2004) Major Themes and Recommendations. Teoksessa Clements, D.H., 

& Sarama, J. (toim.) Engaging Young Children in Mathematics. Standards for Early 

Childhood Mathematics Education. London: LEA, 7-72. 

 

Dowker, A. (1998) Individual differences in normal arithmetical development. Teoksessa 

Donlan, C. (toim.) The development of matematical skills. Hove: Spychology Press, 275-

302. 

 

Fletcher, J.M., Fuchs L.S., Lyon, G.R. & Barnes, M.A. (2009) Learning disabilities – From 

Identification to intervention. New York: The Guilford Press.  

 



61 

 

 

Fuchs, L.S. & Fuchs, D. (2003) Enhancing the Mathematical Problem Solving of Students 

whit Mathematical Disabilities. Teoksessa Swanson, L., Harris, R. & Graham, S. (toim.) 

Handbook of Learning Disabilities. New York: The Guilford Press, 306-322. 

 

Geary, D. C. (2003) Learning Disabilities in Arithmetic: Problem-Solving Differences and 

cognitive Deficits. Teoksessa Swanson, H.L., Harris, K.R. & Graham, S. (toim.) Handbook 

of learning disabilities. New York: The Guilford Press, 199-212. 

 

Gudjonsdottir, H., Kristindottir J. & Oskardottir, E. (2007) Mathematics for all: Preparing 

teachers to teach in inclusive classrooms. Teoksessa Lene Ostergaard (toim.) Mathematic 

teaching and inclusion. Department of Admission Courses Aalborg University.  

 

Haapasalo, L. (2004) Pitääkö ymmärtää voidakseen tehdä vai pitääkö tehdä voidakseen 

ymmärtää? Teoksessa Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P., (toim.) 

Matematiikka-Näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki-instituutti 

 

Hannula, M. (2005) Spontaneous Focusing no Numerosity in Development of Early 

Mathematical Skills. Turku: Turun yliopisto. 

 

Hannula, M., Kupari, P. & Räsänen, P. (1997)  Matematiikka ja sukupuoli. Teoksessa 

Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P., (toim.) Matematiikka-Näkökulmia 

opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki-instituutti 

 

Hihnala, K. (2005) Laskutehtävien suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen. 

Peruskoululaisen matemaattisen ajattelun kehittyminen aritmetiikasta algebraan 

siirryttäessä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Hiebert, J & Carpenter, T. (1986) conseptual and procedural knowledge in mathematics: 

An introductory analysis. Teoksessa Hiebert, J. (toim.) Conceptual and procedural 

knowledge: The case of mathematics. London: Erlbaum, 1-24 

 

Hiebert, J & Carpenter, T. (1992) Learning and teaching whit understanding. Teoksessa 

Grouws (toim.) Handbook of research on mathematics teaching and learning. New Yörk: 

Macmillan, 65-97 

 

Joutsenlahti, J. (2005) Lukiolaisten tehtäväorientoituneen matemaattisen ajattelun piirteitä. 

Tampere: Tampereen yliopisto 

 

Joutsenlahti, J. (2005) Features of Mathematical Profiency among Students in Upper-

Secondery School. Teoksessa Jalonen, L., Keranto, T., Kaila, K. (toim.) Matemaattisten 

aineiden opettajan tietotaito – haaste vai mahdollisuus? Matematiikan ja luonnontieteiden 

opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.-26.11.2004. Oulu: Oulun yliopisto. 

 

Joutsenlahti, J. & Vainionpää, J. (2010) Oppimateriaali matematiikan opetuksessa ja 

osaamisessa. Teoksessa Niemi, K. & Metsämuuronen, J. (toim.) Miten matematiikan taidot 

kehittyvät: Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen 

vuonna 2008. Opetushallitus.  

 

Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findel, B. (2001) Adding it up: Helping children learn 

mathematics. Mathematics learning study committee. Washington: National Academy 



62  

 

  

press. 

 

Keranto, T. 1981. Lukukäsitteen kehittyminen ja kehittäminen: matemaattis-loogiset 

perusteet ja luvun kognitiivinen rakentuminen. Tampere: Tampereen yliopisto. 

 

Kinnunen, R. & Vauras, M. (1997) Matemaattisten ongelmien ratkaisutaito ala-asteella. 

Teoksessa Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T.  & Malinen P. (toim.) Matemattiika-

näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki-instituutti. 

 

Kinnunen, R. (2003) Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen 

perustana. Turku: Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus.   

 

Korhonen, A. (2008) Opettajien perustehtäväkäsitykset osana peruskoulun kehittämistä. 

Joensuu: Joensuun yliopisto.  

 

Kupari, P. & Korhonen, H. (2000) Miten matematiikkaa arvioidaan OECD/PISA-

ohjelmassa? Dimensio 64 (5), 10-13. 

 

Kyllönen, M. (2004) Oppilaan arviointi opintojen aikana. Teoksessa: Vitikka, E., 

Saloranta-Eriksson, O. (toim.) Uudistuva perusopetus – Näkökulmia opetuksen ja 

opetussuunnitelman kehittämiseen. Opetushallitus. 

 

Kyttälä, M. (2008) Visuaalis-spatiaalisen työmuistin yhteys (esi)matemaattisiin taitoihin ja 

merkitys osana matemaattisesti taidoiltaan heikkojen lasten ja nuorten kognitiivista 

profiilia. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Leino, J.(2008) Konstruktivismi matematiikan opetuksessa. Teoksessa Räsänen, P., Kupari, 

P., Ahonen, T. & Malinen, P., (toim.) Matematiikka-Näkökulmia opettamiseen ja 

oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti  

 

Leppäaho, H. (2007) Matemaattisen ongelmaratkaisutaidon opettaminen peruskoulussa. 

Ongelmanratkaisukurssin kehittäminen ja arviointi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Lorenz, J. H. (2012) Woran zeigen sich Schwierigkeiten in Mathematik? Teoksessa: 

Malzon, E-M. Reuß, R & Schneider, J. (toim.) Kinder und Jugendliche mit besonderem 

Förderbedarf und Behinderungen. Stuttgart: Landesinstitut für Schulentwicklung.    

 

Lyytinen, H., Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Holopainen, L., Närhi, V. & Räsänen, P. (2001). 

Kehitysneuropsykologinen näkökulma oppimisvaikeuksiin. Teoksessa P. Fadjukoff, T. 

Ahonen & H. Lyytinen (toim.) Oppimisvaikeudet, tutkimuksesta käytäntöön. Jyväskylä: 

Niilo Mäki-instituutti, 24–58. 

 

Malaty, G. (2002) Matemaattinen ajattelu ja matematiikan opetus. Teoksessa Julkunen, M-

L. Opetus, oppiminen, vuorovaikutus. Helsinki: Wsoy. 

 

Matti, T. (2012) Kasvatus on kasvamaan saattamista – Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. 

Hollon sivistyskasvatusajattelusta. Turku: Painosalama Oy. 

 

Merenluoto, K. & Lehtinen, E. (2000) Käsitteellisen muutoksen ongelma matematiikassa. 

Teoksessa Ahtee, M. & Asunta, T. (toim.) Tietoa ja toimintaa: Matematiikan ja 



63 

 

 

luonnontieteiden opetuksen tutkimuksia. Jyväskylä: Tuope, 212-234. 

 

Metsämuuronen, J. (2006) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Metsämuuronen, J. (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy.  

 

Metsämuuronen, J. (2010) Osaamisen ja asenteiden muutos perusopetuksen 3.-5. luokilla 

Teoksessa Niemi, K. & Metsämuuronen, J. (toim.) Miten matematiikan taidot kehittyvät: 

Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. 

Opetushallitus. 

 

Niemi, E. K. (2010) Matemaattiset oppimistulokset 6. vuosiluokan alussa. Teoksessa 

Niemi, K. & Metsämuuronen, J. (toim.) Miten matematiikan taidot kehittyvät: 

Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. 

Opetushallitus. 

 

Nunas, T. & Bryant, P. (1989) Children Doing Mathematics. Oxford: Blackwell. 

 

Ojala, Päivi.(1998) Ongelmien kartoitus matemaattisissa aineissa ala-asteella, yläasteella ja 

lukiossa. Kalajoen lukio. 

 

Opetushallitus. (2004) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf  (luettu 10.6.2014). 

 

Opetushallitus. (2010) Opettajat Suomessa 2010. Timo Kumpulainen (toim.). Koulutuksen 

seurantaraportit 2011:6.   

 

Opetushallitus. (2014a) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12. 

Luonnos 19.9.2014. 

 

Opetushallitus. (2014b) Perusopetuksen opetussuunitelman perusteet: Opetus vuosiluokilla 

1-2. Luonnos 19.9.2014.  

 

Opetushallitus. (2014c) Perusopetuksen opetussuunitelman perusteet: Opetus vuosiluokilla 

3-6. Luonnos 19.9.2014. 

 

Opetushallitus. (2014d) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus.  

 

Opetusministeriö.(2002) Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen 

vuonna 2002; Kansallisten kehittämistalkoiden loppuraportti. Koulutus– ja tiedepolitiikan 

osaston julkaisusarja 2002, 102.  

 

Paananen, M., Aro, T., Kultti-Lavikainen, N. & Ahonen, T. (2005) Oppimisvaikeuksien 

arviointi: psygologin, opettajien ja vanhempien yhteistyö. Jyväskylä: NMI. 

 

Pehkonen, E. (1998) Matemaattinen ongelmanratkaisu opettajankoulutuksessa. Teoksessa 

Lavonen, J. & Erätuli, M. (toim.) Tuulta purjeisiin. Juva: Wsoy. 

 

http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf


64  

 

  

Pirie, S & Kieren, T. (1994) Represent it? Educational Studies in mathematics 26 (2), 191-

228 

 

Ruokamo, H. (2000) Matemaattinen lahjakkuus ja matemaattisten sanallisten 

ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen tegnologiaperusteisessa oppimisympäristössä. 

Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Räsänen, P. & Ahonen, T. (2002) Matemaattiset oppimisvaikeudet. Teoksessa Lyytinen, H., 

Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita, T. (toim.) Oppimisvaikeudet. 

Neuropsykologinen näkökulma. Juva: Wsoy, 191-234. 

 

Räsänen, P., Närhi, V. & Aunio, P. (2010) Matematiikassa huonosti suoriutuvat oppilaat 

perusopetuksen 6. luokan alussa. Teoksessa Niemi, K. & Metsämuuronen, J. (toim.) Miten 

matematiikan taidot kehittyvät: Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen 

vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. Opetushallitus. 

 

Shophian, C. (1998) A Developmental perspective on children's counting. Teoksessa 

Donland (toim.) The development of mathematical skills Hove UK: Taylor & Francis, 27-

41. 

 

Sousa, D.A. (2008) How the brain learns mathematics. Thousend Oaks, CA: Corwin press. 

 

Taipale, A. (2007) Matematiikan oppimisvaikeuden ja lukivaikeuksien päällekkäistymisen 

seuraamukset nuoruusiässä. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

 

Taipale, A. (2009) Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien 

päällekkäistyminen nuoruusiässä. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

 

Vehkalahti, K. (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Vammala: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi Oy.  

 

Wheeler, D. (1996) Backwards and Forwards: Reflections on Different Approachen to 

Algebra. Teoksessa Bednarz, N., Kieren, C. & Lee, L. (toim.) Approachen to Algebra. 

Perspectives for Rearch and Teaching. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 317-326. 

 

   

Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimi.(1999) Seutukunnan opetustoimen henkilökunnalle 

lähettämä Malu-tiimin kirjelmä tulevasta oppimiskartoituksesta.  

 

Ylivieskan seutukunnan Malu-tiimi.(1999) Seutukunnan opetustoimen henkilökunnalle 

tehdyn kyselytutkimuksen vastauksia.   

 

Yrjönsuuri, R. (2002) Opit kun haluat: matematiikka ja yhteistyö. 2. painos. Oppilo. 

 

Yrjönsuuri, R (2006) Opi opiskelemaan: käsityksiä matematiikan opiskelusta. Oppilo. 

 

Yrjönsuuri, R. (2007) Matematiikka mieluisaksi: Psykologinen lähestymistapa opetukseen 

ja opiskeluun sekä matemaattisen ajattelun osaamisen arviointiin. Oppilo. 

 

Yrjönsuuri, R. & Yrjönsuuri, Y. (1997)  Matematiikan opiskelun ja opetuksen käsiteet. 



65 

 

 

Teoksessa Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P., (toim.) Matematiikka-

Näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti 

 

 

 

 

   

 

 

 





 

  

LIITE 1 

KYSELYLOMAKE  

 

Hei, 

 

Tämä kyselylomake on osa pro gradu-tutkielmaani. Olet osallistumassa tärkeään matema-

tiikan opetusta ja oppimista koskevaan tutkimukseen. Vastausten käsittelyssä noudatetaan 

tieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita. Vastaajien henkilöllisyys ei tule esille missään 

tutkimuksen vaiheessa. Toivon, että sinulla on aikaa paneutua kysymyksiin vastaamiseen. 

Tarvittaessa voit jatkaa vastaustasi paperin toiselle puolelle. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Kati Nevatalo                             

Oulun yliopisto               

Kasvatustieteiden tiedekunta                                                                                                           

Luokanopettajakoulutus 

 

 

 

 

 

TAUSTATIEDOT VASTAAJASTA 

(Rastita oikea vaihtoehto) 

Sukupuoli: ____nainen ____mies 

Koulutus: ___________________________________________ 



 

 

 

Olen opettanut matematiikkaa ________lukuvuotta. 

Olen opettanut matematiikkaa ____ alakoulussa,  ____ yläkoulussa,  ____ lukiossa. 

Olen opettanut _____________________vuosiluokkaa/-luokkia perusopetuksessa viimei-

sen vuoden aikana. 

Olen opettanut ____ lyhyttä / ____ pitkää oppimäärää lukiossa viimeisen vuoden aikana.  

 

 

Millaisia ongelmia on esiintynyt oppilaillasi matematiikan oppimisessa viimeisen 

vuoden aikana? Luettele viisi (5) yleisintä ongelmaa. 

(Jos olet opettanut useampaa vuosiluokkaa/lyhyttä/pitkää oppimäärää, erittele ongelmat 

vuosiluokittain/oppimäärittäin.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Minkä näet syyksi näille ongelmille? Luettele viisi (5) yleisintä syytä. 

(Jos olet opettanut useampaa vuosiluokkaa/lyhyttä/pitkää oppimäärää, erittele ongelmien 

syyt vuosiluokittain/oppimäärittäin.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Onko ongelmilla yhteyttä sukupuoleen? Perustele vastauksesi. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Mikä matematiikan osa-alue tai asia on mielestäsi vaikein opettaa? Ja miksi koet sen 

vaikeaksi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mikä matematiikan osa-alue tai asia on mielestäsi helpoin opettaa? Ja miksi koet sen 

helpoksi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Miten matematiikan opetusta voitaisiin mielestäsi kehittää? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen! 
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