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Lukion matematiikan ylioppilaskokeessa sallittiin symbolisten laskinten käyttö vuonna 2012. Ylioppilaskokeet muuttuvat 
sähköisiksi ja vuonna 2019 matematiikan kokeessa on sallittuna välineenä myös dynaamisen geometrian ohjelma 
Geogebra, Jo 1980-luvulta lähtien on toivottu, että tietokoneet ja symbolinen laskenta helpottaisivat ja 
monipuolistaisivat matematiikan oppimisessa. Käsin tehty algebrallinen manipulointi on menettänyt keskeisen roolinsa 
teknistyneessä maailmassa. Symbolisen manipuloinnin tilalle on tullut symbolinen päättely. Tiedon esittäminen eri 
muodoissa, taulukkoina, kaavioina ja kuvaajina tai symbolisina sääntöinen on tullut tärkeäksi informaatioyhteiskunnassa.  
 
Käytössä olevat välineet muokkaavat opiskelua ja oppimista. Jotta välineestä tulisi opiskelijan työkalu, sitä pitää käyttää 
pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Tässä työssä tutkitaan millainen oppimisen väline Geogebra on. 1) Miten Geogebraa 
voidaan käyttää pitkän matematiikan derivaattakurssilla MAA7 ja 2) miten opiskelijat kokevat Geogebran käytön. 
 
Tutkittavana oli peräkkäisinä vuosina opettamani derivaattakurssit. Jälkimmäisen ryhmän kanssa opetusta painotettiin 
tutkivan oppimisen mukaisesti. Tutkimus koski molempina vuosina koko kurssin opetusta. Tietokoneen avulla 
pystytään havainnollistamaan analyysin käsitteitä. Työssä on esitetty geogebrahavainnollistukset lähes jokaiseen MAA7 
kurssin aiheeseen. Havainnollistuksissa on pyritty pois opettajajohtoisuudesta kohti oppilaskeskeistä työskentelyä. 
Analyysin peruskäsitteitä, raja-arvoa, jatkuvuutta ja derivaattaa on perinteisestikin opetettu käsitteiden visuaalisten 
esitysten avulla.  Intuitio ja asian tarkka todistaminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Opiskelijoiden heikot taidot 
visualisoida käsitteitä aiheuttaa vaikeuksia formaaleissa laskuissa, kun käsitettä ei ymmärretä. 
 
Tutkittavana olleilla ikäluokilla ei ole Geogebra käytössä ylioppilaskokeessa. Tämä vaikutti sekä opiskelijoiden 
asenteeseen Geogebraa kohtaan että opetukseen. Opiskelijoilla ei ollut halua tai valmiuksia käyttää Geogebraa 
itsenäisesti kotona, vaan he tarvitsevat tukea ja ohjausta ohjelman käytössä. Ensimmäistä tutkimusryhmää varten tein 
blogin, jossa oli tehtäviä opiskelijoille sekä pari opetusvideota Geogebran käytöstä.  Kurssin jälkeen javassa ilmeni 
turvallisuusriskejä, jonka seurauksena blogiin upotetut Geogebrasovellukset eivät enää toimineet.  Jälkimmäisen ryhmän 
kanssa en enää blogia käyttänyt. Jälkimmäisen ryhmän kanssa matematiikan luokassa oli opiskelijakäytössä viisi 
kannettavaa tietokonetta, kun ensimmäisen ryhmän kanssa piti mennä erikseen tietokoneluokkaan, jos halusi koulussa 
käyttää Geogebraa. 
 
Opiskelijoita Geogebran käyttäjinä tutkittiin kyselylomakkeilla ja nauhoittamalla heidän Geogebratyöskentelyään. 
Samalla opiskelijat kertoivat, mitä olivat tekemässä. Nauhoituksista näki, miten monenlaisiin ongelmatilanteisiin 
opiskelijat joutuivat Geogebraa käyttäessään. Kun opiskelijoilla on kokemusta ohjelman käytöstä, he pystyvät 
selviytymään ongelmatilanteista. Tutkittavat opiskelijat eivät olleet aikaisemmin paljoakaan käyttäneet tietokonetta 
matematiikan opiskelussa. Myös symbolisen laskennan käyttäminen opiskelussa oli suhteellisen uutta.   
 
Tukimuksen perusteella Geogebra soveltuu hyvin derivaattakurssin opiskeluun. Opettajalle uuden tyyppisten tehtävien 
ja Geogebrasovellusten tekeminen on työlästä. Jotta opiskelijoiden Geogebrankäyttö olisi mahdollista tarpeen 
vaatiessa, tulisi opiskelijoilla olla henkilökohtaiset päätelaitteet.  Kokeessa erityisesti heikommat opiskelijat hyötyivät 
Geogebran käytöstä. Toisaalta, on liian myöhäistä aloittaa Geogebran käyttö lukion toisella luokalla.  Tietokoneen 
käyttö matematiikassa vaatii pitkäjänteisyyttä. 

Asiasanat  Geogebra, matematiikka, tietokoneavusteinen oppiminen, tutkiva oppiminen     
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1 JOHDANTO 

Gradun aiheena on Geogebra opiskelijan työkaluna lukion pitkän matematiikan deri-

vaatta MAA7 kurssilla. Tutkimuksessa on mukana kahtena peräkkäisenä vuotena 

opettamani matematiikan ryhmät. Tutkimus dokumentoi omaa muutostani opettajuu-

dessa. Tutkimuksen aikana lähdin soveltamaa tutkivaa oppimista opetusmenetelmänä.  

Matematiikassakin opetuksessa käytettävät välineet ja ohjelmistot ovat kehittyneet pa-

rin viimeisen vuosikymmenen aikana huimasti. Koulumaailma ei ole kehityksessä aina 

kovin hyvin pysynyt mukana. Suomen PISA menestystä matematiikassa ei välttämättä 

voi selittää edistyksellisellä opetuksella (Andrews, 2012). Opetus keskittyy edelleen 

rutiiniosaamiseen (Hästö, 2013). Lukion matematiikassa tapahtui merkittävä muutos, 

kun ylioppilastutkintolautakunta salli symbolisen laskimen matematiikan kokeissa ke-

väästä 2012 lähtien. Lenni Haapasalo epäili kyllä heti alkuun, pystytäänkö kouluissa 

hyödyntämään symbolisen laskimen mahdollistama muutos opetuksessa (Haapasalo, 

2011). Syksyllä 2012 MAOL teetti kyselyn, jonka perusteella 15% matematiikan opet-

tajista ei ollut huomioinut siinä vaiheessa jo parikymmentä vuotta sallittuja graafisia 

laskimia opetuksessaan lainkaan (Setälä, 2013). Vaikka tietotekniikkaan on panostettu 

pitkään, sen soveltaminen opetuksessa on vaihtelevaa ja erot koulujen välillä ovat suu-

ret (Ilomäki & Lakkala, 2011).  

Seuraavaksi matematiikan ylioppilastutkinnon koetta muutetaan keväällä 2016. Ny-

kyisen opetussuunnitelman tavoitteista ylioppilastutkintolautakunta arvioi 40 % ole-

van sellaisia, joiden testaaminen sujuu parhaiten ilman laskinta. Kokeeseen tulee 

kolme osiota, joissa ensimmäinen sisältää 4 pakollista tehtävää, jotka on ratkaistava 

ilman laskinta. (Ylioppilastutkintolautakunta, 2013) Ylioppilastutkinto muuttuu tieto-

koneilla tehtäväksi. Matematiikan tutkinto sähköistetään viimeisenä, keväällä 2019. 

Geogebra tulee olemaan yksi matematiikan kirjoituksissa käytettävä ohjelma. (Digabi 

- ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti, 2014)  

Uudistuksen taustalla on muutos yhteiskunnassa. Matematiikan ja matemaattisen mal-

linnuksen rooli korostuu siinä, miten tulevaisuuden haasteet ymmärretään ja ratkais-

taan (Hunt, 2007). Muun yhteiskunnan ja koulun välillä ei saisi olla digitaalista kuilua 

(Laborde, 2007).   
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2 TEORIATAUSTA 

2.1 Ymmärrystä oppimiseen 

Sawyerin mukaan perinteinen näkemys opetuksesta ei enää toimi. Kehittyneessä yh-

teiskunnassamme tarvitaan vankkaa käsitteellistä ymmärrystä. Tietoa luodaan, tuote-

taan, muokataan. Enää ei riitä pelkkä faktojen muistaminen. Vanhentuneen näkemyk-

sen mukaan tieto on tosiasioita ja proseduureja, joiden avulla ongelmia ratkaistaan. 

Koulun tehtävänä on ollut opettaa näitä tietoja ja proseduureja, jolloin opettajan tehtä-

vänä on ollut siirtää nämä tiedot opiskelijalle. Jotta opiskelijat pystyisivät soveltamaan 

oppimaansa, heidän pitäisi erillisten, irrallisten kaavojen ja faktojen sijaan oppia ko-

konaisuuksia. Ymmärtävässä oppimisessa opiskelijat eivät ainoastaan toista saman-

kaltaisia laskuja, vaan opiskelussa nostetaan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet 

jalustalle. Opiskelijat oppivat silloin, kun heillä on aktiivinen rooli oppimisessaan.(Sa-

wyer, 2006)  

Tutkimustulokset oppimisesta korostavat opiskelijoiden aikaisemman tiedon huomi-

oimista opetuksessa. Opiskelijan aikaisemmat tiedot opetettavista asioista voivat joko 

tukea oppimista tai haitata sitä. Tietojen lisäksi opiskelijoiden asenteet ja uskomukset 

vaikuttavat oppimistuloksiin. Opetustilanteessa pitäisi saada opiskelijoiden ajattelu 

näkyville. On tärkeää, että opiskelijat keskustelevat opittavasta asiasta keskenään ky-

selemällä, perustelemalla tai kyseenalaistamalla. Opiskelijat tarvitsevat palautetta, 

jotta pystyisivät tarkkailemaan oppimistaan ja käyttämiään opiskelustrategioita. Oppi-

misen kannalta olisi toivottavaa, että opetustilanteessa opiskeltava asia herättäisi kiin-

nostuksen opiskelijassa. Oppimista ei ainoastaan selitä siihen käytetty aika, myös työ-

tavoilla on merkityksensä. Ymmärtämiseen tähtäävät menetelmät ovat parempia kuin 

asian ulkoa opiskelu. Pelkkien tehokkaiden opiskelutaitojen oppiminen ei yksin riitä, 

vaan tarvitaan myös runsaasti linkittynyttä asiatietoa. (Bransford, Brown, & Cocking, 

2004) 

Sosio-kulttuurinen näkemys oppimisesta sisältää ajatuksen, että inhimilliseen toimin-

taan vaikuttaa ihmisen keksimät välineet ja teknologiat. Matematiikassa on aina käy-

tetty erilaisia apuvälineitä. Niitä ovat merkinnät, kuten vaikka yhtäsuuruusmerkki, lau-

seet ja lemmat sekä kynä, paperi, liitutaulu, laskin ja niin edelleen. (Rosamund, 2007) 

Matematiikka voidaan nähdä kulttuurin tuotteena. Instrumental genesis terminä kuvaa 
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sitä prosessia, jossa artefaktista tulee instrumentti jossakin toiminnassa. Instrumentti 

on psykologinen konstruktio, jossa yhdistyy esine ja käyttäjän ajatus, skeema, kuinka 

esinettä voi käyttää. (Rabardel & Bourmaud, 2003)  

2.2 Dynaaminen geometria ja CAS matematiikan opetuksessa 

Geogebra on dynaamisen geometrian ohjelma. Dynaamisen geometrian ohjelmia on 

ollut käytössä 1980-luvun lopusta lähtien, Cabri Geometry ja The Geometer’s Sketch-

pad ensimmäisinä (Mackrell & Johnston-Wilder, 2005). Ohjelmien avulla voidaan 

esim. konstruoida geometrisia kuvioita, piirtää funktioiden kuvaajia, lisätä piste A 

funktion kuvaajalle ja piirtää pisteen kautta kulkeva tangentti. Tangentille voidaan 

edelleen piirtää kulmakerroin. Dynaamisuus tulee esille siinä, että tehtyä konstruktiota 

voidaan muuttaa hiirellä raahaamalla. Esimerkiksi liikuttamalla pistettä A käyrällä, 

liikkuu myös tangentti ja tangentin kulmakerroin. Näin päästään tutkimaan matemaat-

tista käsitettä, esimerkiksi funktion derivaattaa, dynaamisesti. Määrittämällä derivaa-

tan arvo ensin yhdessä pisteessä päästään hiirtä liikuttamalla tutkimaan yleistä ilmiötä. 

Sama yksittäisestä yleiseen ajatus pätee myös geometrisia kuvioita tarkastelemalla 

(Lehrer & Lesh, 2003), hiirellä raahaamalla toteutetaan kaikilla kvanttori.  

Geogebran on alun perin kehittänyt Markus Hohenwarter maisterin tutkinnon loppu-

työnä Salzburgin yliopistossa 2002. Projektin tavoitteena oli integroitu, helppokäyt-

töinen oppimisen ja opettamisen väline, jossa yhdistyvät dynaamisen geometria- ja 

tietokonealgebraohjelmien ominaisuuksia. (Hohenwarter & Lavicza, 2011) Geogebra 

on saanut nimensä siitä, että se esittää samanaikaisesti objektien geometrisen  ja al-

gebrallisen esitysmuodon. Lisäksi siinä voidaan koota tietoja taulukkoon ja laskea 

symbolisesti CAS-ikkunassa (Computer Algebra System). CAS -ominaisuus lisättiin 

syksyllä 2013.   

Geogebra soveltuu geometrian lisäksi muidenkin matematiikan osa-alueiden, tutkimi-

seen, erityisesti analyysin. Geogebran käytön on osoitettu parantavan opiskelijoiden 

käsitteellistä ja proseduraalista ymmärrystä analyysissä (Zulnaidi & Zakaria, 2012). 

Geogebran etuna on sen ilmaisuus ja suomenkielisyys. Sen sanotaan olevan suhteelli-

sen helppo oppia. 
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2.3 Aikaisempia tutkimuksia aiheesta 

Tietokoneen käytössä matematiikan opetuksessa ollaan alussa, lähtien 1980-luvulta, 

oltu optimistisia muutoksen suhteen ja samalla nähty, kuinka kokonaisvaltaisesti tie-

tokoneet voivat muuttaa matematiikan opetusta. Toisaalta, ehkäpä juuri sen takia, että 

muutos on kokonaisvaltainen, se on edennyt hitaasti. Uuden teknologian on nähty tuo-

van mukanaan uuden paradigman. On vaadittu, että pitäisi pohtia, mitä matematiikkaa 

opiskellaan, mitkä ovat sopivat sisällöt ja niiden järjestys opetussuunnitelmassa (Tall, 

1989).  

Käsin tehty algebrallinen manipulointi on menettänyt keskeisen roolinsa teknisty-

neessä maailmassa. Symbolisen manipuloinnin tilalle on tullut symbolinen päättely. 

Tiedon esittäminen eri muodoissa, taulukkoina, kaavioina ja kuvaajina tai symbolisina 

sääntöinen on tullut tärkeäksi informaatioyhteiskunnassa. (Heid & Edwards, 2001) 

Erilaisia tiedon esittämisen muotoja pitäisi käyttää monipuolisesti: opettaja mallinta-

malla käsitteitä sekä algebrallisesti että geometriseesti ja antamalla opiskelijoille mah-

dollisuuksia harjoitella sekä esitysten tuottamista että niiden avulla ajattelemista, pe-

rustelemista ja selittämistä (Pape & Tchoshanov, 2001). 

Heid ja Edwards ovat hahmotelleen millaisia muutoksia symbolinen laskenta voi tuoda 

koulumatematiikkaan. Näitä ovat:  

1. Voidaan keskittyä matemaattisiin käsitteisiin tai sovelluksiin.  
2. Symbolista laskentaa voidaan käyttää käsin tehtyjen laskuvaiheitten varmista-

miseen. Tällöin laskin toimisi pedagogisena välineenä, jonka avulla opiskelija 
voi ymmärtää, mihin perusideoihin algebrallinen manipulointi perustuu.  

3. Symbolisen laskennan avulla opiskelija voi johtaa sääntöjä hakemalla sään-
nönmukaisuuksia laskimen avulla tehdyistä laskuista. Laskuista, joiden suorit-
taminen käsin olisi työlästä ja virheille altista.  

4. Symbolisen laskinta voi käyttää matemaattisten kaavojen esittämisessä. (Heid 
& Edwards, 2001)  

Perinteisesti matematiikassa on aina piirretty kuvia, mutta perusteluja väitteelle ei ole 

saanut kuvasta katsoa. David Tall on esittänyt syyksi sen, että kuvasta katsominen voi 

johtaa harhaan. Nykyajan matematiikassa todistukset esitetään algebrallisesti, jotta 

täsmällisyysvaatimukset täyttyisivät. Visualisoinnilla on kuitenkin tärkeä rooli mate-

maattisten käsitteiden ymmärtämisessä. Mekaanisesti opetetun derivoimisen seurauk-

sena opiskelijoilla on todettu vaikeuksia ymmärtää derivaattafunktion kuvaajaa 
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(Orhun, 2012). Intuitio ja asian tarkka todistaminen eivät ole ristiriidassa keskenään. 

Opiskelijoiden heikot taidot visualisoida analyysin käsitteitä aiheuttaa vaikeuksia for-

maaleissa laskuissa, kun käsitteitä ei ymmärretä. (Tall, 1991) Visualisoinnin merkitys 

on kasvanut tieteellisessä tutkimuksessa sekä laskennallisessa matematiikassa (Lehrer 

& Lesh, 2003).  

Tall ja Vinner ovat määritelleet käsitteet käsitteen kuva (concept image) ja käsitteen 

määritelmä (concept definition). Käsitteen kuva sisältää kaikki kognitiiviset struktuu-

rit, jotka henkilö yhdistää käsitteeseen. Henkilön kuva käsitteestä on laajempi kuin 

hänen määritelmänsä käsitteestä. Toisaalta henkilökohtainen käsitteen määritelmä voi 

hyvinkin olla ristiriidassa matemaattisen yhteisön käyttämästä määritelmästä. (Tall & 

Vinner, 1981) Vaikka asian todistamisessa ei kuviin saisikaan vedota, visuaalisuutta 

tarvitaan monessa muussa matematiikkaan liittyvässä toiminnassa. Perinteinen mate-

matiikan opetus on korostanut todistamisessa tarvittavaa symbolista ja jonomuotoista 

ajattelua, kun taas ideoiden keksimisessä tarvitaan myös holistista ajattelua (Tall, 

1989).  

Vaikka nykyään on käytössä erilaisia tehokkaita tietokoneohjelmia, joita voisi opetuk-

sessa hyödyntää, on näyttöä siitä, että matematiikan opettajat hyödyntävät tietokoneen 

tarjoamia mahdollisuuksia vähemmän kuin muiden aineiden opettajat. Ohjelmat ovat 

monipuolisia, jolloin niiden opettelu on opettajallekin haastavaa. (Rosamund, 2007) 

Teknologian käyttö opetuksessa vaatii opettajalta sopivien tehtävien laatimista opis-

kelijoille, opiskelijoiden työskentelyn seuraamista ja työskentelyn ohjaamista.  

(Laborde, 2007) 

Reed, Drivers ja Kirchner tutkivat 7. ja 8. luokkalaisten asenteita matematiikkaa ja 

tietokoneen käyttöä matematiikan opiskelussa kohtaan. Oppilaat opiskelivat tietoko-

neavusteisesti.  Positiiviset asenteet vaikuttivat ratkaisevasti funktion käsitteen oppi-

miseen. Kuitenkin opiskelijat, jotka asentoituivat positiivisesti tietokoneen käyttöön 

pärjäsivät huonommin kokeissa. Positiivisesti tietokoneisiin suhtautuneet saattoivat 

keskittyä enemmän välineen hallinnan oppimiseen kuin matematiikan oppimiseen. Li-

säksi heillä oli vähemmän kommunikointia ja reflektointia. Jotta tietokoneesta tulisi 

opiskelijan ajattelun apuväline ja instrumental genesis toteutuisi, tietokonetta tulisi 

käyttää matematiikan opetuksessa useampana vuonna, eri matematiikan osa-alueissa. 

Erityisesti opiskelijat, joiden toiminta ei ole kovin tavoitesuuntautunutta, tarvitsevat 
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tukea, jotta he oppivat käyttää tietokonetta instrumenttina. Opettajien pitäisi tukea tek-

nisen osaamisen yhdistämistä käsitteelliseen oppimiseen sekä kiinnittää huomiota op-

pilaiden matemaattiseen kielenkäyttöön, jotta oppilaat pystyisivät keskustelemaan 

keskenään ja ilmaisemaan ajatuksiaan.(Reed, Drijvers, & Kirschner, 2010) 

Häihkiöniemi tutki, miten lukion matematiikan opettaja käyttää valmiita materiaaleja 

opettaessaan tutkivan matematiikan (inquiry-based) mallin mukaan kolme 75-minuu-

tin oppituntia numeerista analyysia. Opiskelijat käyttivät tunneilla Geogebraa. Tutki-

van oppimisen mallissa opetus koostui neljästä vaiheesta: alustus-, tutkimus-, keskus-

telu- ja koostamisvaiheesta. Opettaja koki, että valmiin materiaalin avulla hän pystyi 

kehittämään opetustaan ja sen avulla ymmärsi paremmin, mistä tutkivassa opetuksessa 

on kyse. Opettajan mielestä Geogebra sopi hyvin työvälineeksi. Tutkivassa oppiminen 

muuttaa opettajan ja opiskelijan rooleja. Opiskelijat ovat sitoutuneempia ja opetus vä-

hemmän opettajakeskeistä. Asian ymmärtäminen korostui, jonka myötä myös tarve 

asian drillaukselle väheni. Opetuksen muuttaminen tutkivaksi opetuksesi sisältää myös 

haasteita. Kurssit ovat liian laajoja, kaikkea ei keretä käydä läpi. Ylioppilaskokeita 

varten kuitenkin haluaisi kattavan kaikki kurssiin kuuluvat asiat. Opetusmateriaalin 

kehittäminen vie opettajalta paljon aikaa ja uusien opetustapojen soveltamisessa opet-

taja kaipaa käytännöllisiä neuvoja. Aina ei ole mahdollista mennä tietokoneluokkaan. 

Opiskelijoiden ohjaus tutkivassa opetuksessa on haasteellista. Voi olla hankala ym-

märtää opiskelijoiden ideoita. Miten antaa sopivasti apua opiskelijoille? Miten välttää 

avun tarjoaminen, jos opiskelijat eivät sitä kysy? Miten ohjata opiskelijoita selittämään 

ja perustelemaan ajatuksensa? Miten johdattaa heitä matemaattisempiin ratkaisutapoi-

hin? (Hähkiöniemi, 2013)  
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

3.1 Omia lähtökohtia tutkimuksen aiheeseen 

Tietokoneen käyttö matematiikan opetuksessa on kiinnostanut minua pitkään, 90-lu-

vun alkupuolelta, kun opiskelin maisterintutkintoa Helsingin yliopistossa. Tein opet-

tajaopintoihin kuuluvan seminaarityön aiheesta tietokoneen käyttö Helsingin yliopis-

ton matematiikan laitoksella. Työtä varten haastattelin henkilökuntaa. Tietokonettahan 

ei tuossa vaiheessa matematiikan opinnoissa suurimmalla osalla kursseja käytetty lain-

kaan. Opetusharjoittelussa käytin trigonometristen funktioiden kuvaajia havainnollis-

tavaa esitystä, jonka opiskelijatoverini oli pyynnöstäni ohjelmoinut. Nykyään vastaa-

via on internet pullollaan, mutta vuonna -93 tilanne oli toinen. Matematiikan oppikirjat 

ovat täynnä staattisia kuvia, jotka voi muullakin kuin mielikuvituksella herättää hen-

kiin. 

Maisteriopintojen loppuvaiheessa pääsin aluksi kesäharjoittelijaksi ja myöhemmin tut-

kimusassistentiksi Rolf Nevanlinna –instituuttiin. Työskentelin tutkimusprojektissa, 

jossa mallinnettiin multipacting-ilmiötä. Ilmiö esiintyy esimerkiksi hiukkaskiihdytti-

mien syöttöantenneissa. Omana tehtävänäni oli sähkömagneettinen kenttälaskenta. 

Rolf Nevanlinna –instituutissa työskennellessäni valmistuin sovelletun matematiikan 

lisensiaatiksi. Työssä oli sekä teoreettinen että numeerinen osuus. 

Sovelletun matematiikan tekeminen muutti käsitystäni matematiikasta. Aina tehtävää 

ei osata ratkaista analyyttisesti. Sovellustehtävissä riittää, että ratkaisu saadaan jollakin 

tarkkuudella. Geogebran avulla pystyy esimerkiksi ääriarvosovelluksista rakentamaan 

usein mallin, ja ratkaisemaan ääriarvokohdan ilman, että varsinaisesti tarvitsee muo-

dostaa tutkittavaa funktiota. Tämän jälkeen voi tietenkin jatkaa eteenpäin, muodostaa 

havaitulle ilmiölle funktio ja varmistaa analyyttisesti mallinnettu tulos. 

Dynaamisen geometrian ohjelmista kiinnostuin siirryttyäni lukion opettajaksi 2000-

luvun alkupuolella. Löysin netistä Compass and ruler nimisen ohjelman. Kovin laajasti 

en ohjelmaa opettaessani käyttänyt, yhtenä esteenä oli ohjelman englanninkielisyys. 

Syksyllä 2006 osallistuin Harry Silfverbergin pitämälle Geogebrakurssille. Työsken-

telin tuolloin Joensuun normaalikoulun matematiikan lehtorina, ja ihastuin ohjelmaan 
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välittömästi. Toimintalogiikaltaan Geogebra oli dynaamisessa geometriassa lähellä 

Compass and ruler ohjelmaa ja Geogebra oli ilmainen ja suomenkielinen. 

 Sen lisäksi, että lähdin käyttämään Geogebraa opetuksessani, otin myös yhteyttä 

aluksi Hannu Korhoseen, joka oli suomentanut Geogebran. Hänen kauttaan menin mu-

kaan dynamat-hankkeeseen, jonka piiristä myöhemmin syntyi Suomen Geogebra -ins-

tituutti. Varsin pian hakeuduin myös kouluttamaan muita Geogebran käytössä. Eri-

laista matematiikkaa hain Joensuun yliopiston järjestämillä kerho-ohjaajakursseilla, 

joilla minun osuutenani oli Geogebran opettaminen. Kurssin tehtäviksi yritin löytää 

tehtävätyyppejä, joita ei oppitunneilla paljoakaan tehdä ja joissa on ”kauneutta”. Ide-

oita etsin verkosta esim. hakusanoilla ”art, mathematics”. Kuvassa (Kuva 1) on esitetty 

kolme erilaista esimerkkiä kerhomatematiikka kurssilta. Tavoitteena oli matematiikka, 

jossa on mukana leikki, mallintaminen ja tietokone ajattelun mahdollistajana. 

Yläkoulun puolella koin, että Geogebran käyttö opetuksessa oli helpompaa kuin luki-

ossa. Tuntui, että lukiossa kurssien laajat sisällöt eivät mahdollista samalla tavalla tut-

kivaa ja ihmettelevää asennetta. Lukio-opetuksessani Geogebra oli enimmäkseen opet-

tajan havainnollistamisväline. Ohjelmalla pystyy tunnin aikana esille tulevia asioita 

nopeasti havainnollistamaan. Jonkin verran esitin myös etukäteen tehtyjen havainnol-

listuksia. Oli helpompi tehdä oma havainnollistus, kuin etsiä vastaava internetistä. 

Alussa opiskelijoille antamani tehtävät koostuivat selkeistä ohjeistuksissa, mitä heidän 

tulisi tehdä ohjelmalla kussakin vaiheessa. Lopussa saatoin kysyä opiskelijalta, mitä 

havaitset?  

Opettajan valmiiden havainnollistuksien ongelmaksi koin sen, että niissä suurimman 

työn tekee opettaja. Aktiivinen toimija on opettaja, eikä opiskelija. Sama ongelma on 

   

 

Kuva 1: Geometrista leikkimistä, dreamcaster, kukka ja ympyröitä jonokomennon avulla. Ideoita ker-
homatematiikkaan.  
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myös tehtävätyypeissä, joissa opiskelija seuraa selkeää ohjeistusta, joka kertoo mitä 

näppäintä on missäkin vaiheessa painettava.  

3.2 Tutkimuskysymykset  

Tutkimuskysymykseni nousevat sekä teoriasta että kokemuksistani Geogebran käy-

töstä opetuksessa. Lukio-opetuksessa koin haasteeksi, millä tavalla Geogebra voisi tu-

kea opiskelijoiden ajattelua. Miten opiskelijat olisivat aktiivisia Geogebran käyttäjiä? 

Yhtenä mottonani on ollut, että opettajan innostuneisuus on tärkeää. Riittääkö se? Ei-

vätkö opiskelijat voisi itse tehdä havainnollistuksia matematiikan käsitteistä ja lau-

seista? Internetissä oli aika paljon valmista Geogebralla tehtyjä havainnollistuksia, 

mutta kuten omat havainnollistukseni, ne eivät olleet kokonaisuuksia. Suuri osa niistä 

on tehty tukemaan opettajan esitystä. Internettiin laitettuna niistä puuttuu esittäjän 

puhe. Mitä havainnollistuksiin pitäisi lisätä, jotta opiskelijat voisivat käyttää niitä? 

Tutkittavana on pitkän matematiikan derivaattakurssi. Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Miten Geogebraa voi käyttää opetuksessa lukion pitkän matematiikan deri-
vaatta kurssilla? 

2. Miten opiskelijat kokevat dynaamisen geometrian ohjelman käyttämisen ma-
tematiikan opiskelussa? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tavoitteenani on tutkia, miten opiskelijat omaksuvat Geogebran omaksi työvälineek-

seen. Tästä syystä tutkittavaksi ei ole valittu paria yksittäistä oppituntia, vaan yhden 

jakson aikana tapahtuva työskentely. Miksi valitsin juuri derivaattakurssin? Geogebraa 

voisi käyttää runsaasti myös muillakin kursseilla. Derivaattakurssi sisältää paljon opis-

kelijoille uusia käsitteitä, joiden oppimisessa Geogebran visuaalisuudesta on hyötyä. 

Olin aikaisemmin käyttänyt opetuksessa opettajajohtoisesti tekemiäni havainnollistuk-

sia derivaattakurssin käsitteistä, ja nyt halusin selvittää, millä tavalla ne toimivat opis-

kelijoiden käyttäminä. Tutkittavana oli kaksi matematiikan ryhmää, yhteensä noin 30 

oppilasta. Ensimmäistä ryhmää opetin lukuvuonna 2012-2013 ja toista lukuvuonna 

2013-2014, molempia kolmannen jakson aikana. Lisäksi ensimmäisenä vuonna tutki-

muksessa piti olla mukana kollegan opettama rinnakkaisryhmä suuremmassa määrin 

kuin mitä sitten toteutui. Rinnakkaisryhmästä osa vastasi kurssin loppukyselyyn.  

Jälkimmäisenä vuonna koitin ottaa oppia ensimmäisen vuoden kokemuksista ja muu-

tin opetustani. Vähensin opettajajohtoisuutta ja annoin opiskelijoiden tuntien aikana 

työskennellä käsitteisiin johdattelevien materiaalien kanssa. Myös symbolinen las-

kenta korostui jälkimmäisen ryhmän kanssa.  

4.1 Eettisiä pohdintoja 

Tutkimusta tehdessäni olen pohtinut kahta eettistä pulmaa. Toinen koskee Geogebran 

käyttöä opetuksessa. Valitsenko Geogebran välineeksi vain siitä syystä, että teen siitä 

tutkimusta? Itse olen kokenut sen hyväksi ohjelmaksi ja olen vakuuttunut siitä, että 

graafisen esityksen korostaminen on hyödyllistä oppimisessa. Toisaalta opiskelijoilla 

on graafiset laskimet, osalla symbolisetkin. Vaikka laskimet ovat sallittuja välineitä 

ylioppilaskirjoituksissa ja Geogebra ei vielä ole, Geogebran käyttö on opetuksellisesti 

perusteltua. Koska Geogebra on ilmainen, se on jokaisen opiskelijan käytettävissä.  

Opetussuunnitelmassa sanotaan pitkän matematiikan tavoitteena olevan, että "osaa 

käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tieto-

lähteitä". Ei voi ajatella, että matematiikan opetuksen tavoitteena olisi ainoastaan yli-

oppilaskirjoituksissa menestyminen. Nykyään on ilmaisena saatavilla sellaisia mate-

matiikan ohjelmistoja, joita vielä 15 vuotta sitten oli ainoastaan korkeakouluilla ja vas-

taavilla instansseilla varaa hankkia.  
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Toisena pulmana on se, että itse toimin myös opettajana. Tämä voi vaikuttaa opiskeli-

joiden antamiin vastauksiin. Tästä syystä loppukyselyissä en kysy opiskelijoiden ni-

miä. Opettajan ja tutkijan roolin erottaminen on haasteellista. Tunnilla, jolloin mita-

taan tutkimusaineistoa, toimin samalla opettajana. Olen pyrkinyt mittaukset suoritta-

maan sillä tavalla, että samanaikaisesti pystyn toimimaan opettajana. Lisäksi pyrin sii-

hen, että opiskelijoiden mittauksissa tekemät harjoituksen niveltyisivät mahdollisim-

man hyvin kurssin kokonaisuuteen ja että niiden tekeminen on järkevää oppimisen 

kannalta. Jos olisin erityisesti halunnut hyödyntää Geogebraa laajasti, olisin voinut 

jättää molemmilla kursseilla laskimen käsittelyn vähäisemmäksi kuin mitä tein. Nyt 

laskimen käyttö oli laajemmassa roolissa kuin Geogebra, esim. lukuvuonna 2013-2014 

laadin opiskelijoille kymmenen sivuisen oppaan laskimen käytöstä kurssilla. Tutki-

muksen teosta huolimatta pidän tärkeänä, että opiskelijat oppivat käyttämään laskimi-

aan hyvin. 

4.2 Menetelmät 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, ” Miten Geogebraa voi käyttää opetuksessa lu-

kion pitkän matematiikan derivaattakurssilla?”, pyrin vastaamaan kirjoittamalla, miten 

olen sitä opetuksessa käyttänyt. Tätä kysymystä käsittelen laajasti luvussa 5. Aineis-

tona tähän on opiskelijoille antamani tehtävänannot ja wilmaviestit, tekemäni 

Geogebrasovellukset, ja lukuvuoden 2012-2013 osalta kurssia varten laatimani blogi 

sekä lukuvuoden 2013-2014 osalta kurssin onenote-tiedosto. Onenote-tiedostoon ko-

kosin laajasti kurssiin liittyvää materiaalia: kurssisuunnitelman, tunneilla käydyt teo-

riat ja tehtävänannot, laskinohjeita opiskelijoille, annetut kotitehtävät ja kokeet malli-

ratkaisuineen.  

Yhdellä mittauskerralla opiskelijat tallensivat Geogebralla tekemänsä ratkaisut tiedos-

toon ja lisäksi palauttivat paperille kirjoittamansa ratkaisut. Toisella mittauskerralla 

opiskelijat nauhoittivat Geogebratyöskentelyään samalla kun he kertoivat ääneen, mitä 

ovat tekemässä. Molemmilla tutkimusryhmillä nauhoitus tehtiin kerran. Tälläkin ker-

taa opiskelijat lisäksi palauttivat paperille kirjoittamansa ratkaisut. Halusin, että vide-

oita työskentely toteutettaisiin vasta sitten, kun opiskelijat ovat jo oppineet käyttämään 

Geogebraa. Molempina vuosina opiskelijat lisäksi vastasivat google docsilla toteutet-

tuun kyselyyn oppitunnin aikana sekä loppukyselyyn. Jälkimmäisen ryhmän kanssa 
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käsitteen opiskelu ja havainnollistusten tutkiminen oli toteutettu google docs kyselyn 

avulla. 

  



13 
 

5 GEOGEBRASOVELLUKSET KURSSILLE MAA7 

Opetussuunnitelman mukaan kurssin MAA7 tavoitteena on, ”että opiskelija omaksuu 

havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta”. Näi-

den Geogebralla tehtyjen havainnollistusten avulla pyrin juuri tähän. Kokosin osan 

kursseilla käytettävistä Geogebrasovelluksista blogiini hannungeo.wordpress.com 

syksyn 2012 aikana. Blokissa olevista sovelluksista yksi käsittelee rationaalifunktion 

kulkua, kaksi raja-arvoa ja jatkuvuutta ja neljä derivointia. Lisäksi blokiini laitoin vi-

deon, missä kuvataan, millä tavalla opiskelijat voivat Geogebran CAS -toiminnan 

avulla määrittää funktion derivaatan, laskea derivaatan nollakohdat symbolisesti ja sel-

vittää derivaatan merkit symbolisesti, samalla kun geometriaikkunassa näkyy funktion 

ja sen derivaatan kuvaajat. Useimpia sovelluksia olen käyttänyt aikaisemminkin ope-

tuksessa, lähinnä opettajan havainnollistamisvälineenä. Joihinkin sovelluksiin tein sa-

malla pieniä muutoksia, kun lisäsin ne blogiini. Lisäksi blogiin kirjoitin ohjeet opiske-

lijoille, millä tavalla he voivat havainnollistusta käyttää. 

Geogebra tarvitsee javaa toimiakseen. Kevään 2013 aikana javassa havaittiin haavoit-

tuvuuksia, mikä käsittääkseni vaikutti blogiin upotettujen sovellusten toimivuuteen. 

Loppukesästä 2013 havaitsin, että sovellukset eivät enää blogissa toimineet laisinkaan, 

tai ne olivat hidastuneet huomattavasti. Lukuvuoden 2013-2014 aikana en enää käyt-

tänyt blogia opetuksessa, vaan otin käyttööni useimmilla matematiikan kursseillani 

onenote-tiedoston, jonka jaoin opiskelijoille. Geogebrasovellukset vein ensin geo-

tubeen ja jaoin opiskelijoille joko wilmaviestien avulla tai liittämällä ne kurssin 

onenotetiedostoon.   

5.1 Rationaalifunktio 

Kurssi MAA7 ensimmäisenä aiheena on rationaalifunktio. Siihen liittyvässä 

Geogebrasovelluksessa käyttäjä erikseen syöttää osoittajan ja nimittäjän. Sovellus 

näyttää rationaalifunktion lausekkeen ja kuvaajan. Oikealla puolella on painike, jonka 

avulla käyttäjä voi valita, näytetäänkö rationaalifunktion asymptootit. Tämä toiminto 

on tehty suoraan Geogebran komennolla, joka ei näytä muita, kuin suoria asymptoot-

teja. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska asymptootit eivät ole tässä vaiheessa keskei-

senä opiskeltavana asiana. Sovellukseen liittyvässä ohjeistuksessa käytetään sellaisia 
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funktioita, joille asymptootit näkyvät oikein. Lisäsin asymptootit, koska halusin ko-

rostaa, että rationaalilausekkeen supistamisen jälkeen lausekkeeseen jäävissä nimittä-

jän nollakohdissa on pystysuora asymptootti.  

Kuva 2: Miten osoittajan ja nimittäjän nollakohdat näkyvät rationaalifunktion kuvaajassa? Sovelluksessa 
käyttäjä syöttää osoittajan ja nimittäjän erikseen. Nollakohdat näkee helposti, kun lausekkeet syötetään tu-
lomuodossa. 

Sovellukseen liittyy kaksi tehtävää. Toisena olevassa tehtävässä kyseessä on rationaa-

liepäyhtälön ratkaiseminen kuvaajan avulla. Ensimmäisessä opiskelijaa pyydetään 

muodostamaan teoria siitä, miten osoittajan ja nimittäjän nollakohdat näkyvät ratio-

naalifunktion kuvaajassa. Sovellus on esitetty kuvassa (Kuva 2). Opiskelijalle anne-

taan viisi eri funktiota tutkittavaksi ja pyydetään, että hän kirjoittaisi oman teoriansa 

jokaisen funktion jälkeen. Ensimmäisessä funktiossa kyseessä on oikeastaan poly-

nomi, koska jakajana on vakio. Toisessa funktiossa on sama osoittaja kuin edellisessä, 

mutta nimittäjänä ensimmäisen asteen polynomi. Kolmannessa taas osoittaja on vakio, 

kun nimittäjä on ensimmäisen asteen polynomi. Ajatuksenani on, että näiden kolmen 

ensimmäisen avulla pystyisi muodostamaan teorian siitä, että osoittajan nollakohta on 

rationaalifunktion nollakohta ja nimittäjän nollakohdassa ”kuvaaja katkeaa” tai ”hyp-

pää”. Neljännessä funktiossa sekä osoittaja, että nimittäjä ovat toisen asteen polyno-

meja kirjoitettuna tulomuodossa. Taustaoletuksena on, että opiskelijan pitäisi pystyä 
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tulon nollasäännön avulla helposti näkemään, mitkä ovat osoittajan ja nimittäjän nol-

lakohdat. Osoittajan ja nimittäjän nollakohdat eivät ole samat, jolloin ne näkyvät ku-

vaajassa samalla tavalla, kuin kolmella edellisillä funktioilla. Viimeisessä funktiossa 

on jälleen osoittajana ja nimittäjänä toisen asteen polynomi, mutta tällä kertaa toinen 

nollakohdista supistuu pois. Enää ei edellisten kohtien avulla rakennettu teoria toimi-

kaan, toinen osoittajan nollakohdissa ei olekaan rationaalifunktion nollakohta eikä toi-

sen nimittäjän nollakohdan kohdalla ”kuvaaja hyppää”. 

Kuva 3: Raja-arvon tutkimista taulukon avulla. Samalla kun käyttäjä syöttää funktion arvoja, ohjelma las-
kee funktion arvon annetussa kohdassa ja lisää pisteen funktion kuvaajalta. Vasemmalla ylhäällä olevasta 
liu'usta käyttäjä voi valita funktion. 

5.2 Raja-arvo ja jatkuvuus 

Raja-arvon osalta perinteinen epsilon-delta määritelmä ei kuulu lukion oppimäärään, 

jolloin käsite joudutaan määrittämään mielikuvien avulla, hieman käsiä pyöritellen. 

Epäoleelliset raja-arvot kuuluvat valtakunnalliseen syventävään kurssiin MAA13. 

Myös toispuoleisten raja-arvojen käsitteitä syvennetään kurssilla MAA13. Kirjan ai-

kataulusuosituksessa lukuun raja-arvo ja jatkuvuus käytetään kaksi 75 minuutin oppi-

tuntia. Kirjassa raja-arvon käsite esitetään taulukoimalla ja kuvaajan avulla, sama pe-

rusidea kuin Geogebrasovelluksissa. Raja-arvoa laskettaessa esiintyvät tehtävätyypit 

voidaan jakaa kahteen luokkaan. Joko funktio on paloittain määritelty, tai sitten raja-

arvoa lasketaan nimittäjän nollakohdassa. Jälkimmäinen tapaus on tärkeä derivaatan 
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käsitteessä, koska määritelmän avulla derivaattaa laskettaessa päädytään tilanteeseen, 

jossa raja-arvo on ”0/0” muotoa. 

Funktion raja-arvoa tutkitaan kahden eri sovelluksen avulla. Ensimmäisessä käyttäjä 

valitsee liu'un avulla ensin yhden neljästä funktiosta ja syöttää sitten taulukkoon muut-

tujan x arvoja kohdan x_0 molemmin puolin. Kuva sovelluksesta on esitetty kuvassa 

(Kuva 3). Pääteltävänä on, näyttääkö siltä, että raja-arvo vasemmalta on sama kuin 

raja-arvo oikealta. Alue, johon käyttäjä syöttää arvoja on merkitty keltaiseksi. Ohjelma 

laskee funktion arvot annetuilla x:n arvoilla. Lisäksi taulukossa määritellyt funktion 

kuvaajan pisteet näkyvät piirtoalueella. Käyttäjällä on mahdollisuus myös valita funk-

tion kuvaaja näkyviin sovelluksen alaosassa olevasta painikkeesta.  

Tutkittavista funktioista kaksi ensimmäistä on paloittain määriteltyä funktiota, joista 

ensimmäinen on jatkuva kohdassa x_0 ja jälkimmäinen ei ole. Kolmannessa funktiossa 

kyseessä on rationaalifunktio, jolla on raja-arvo kohdassa x_0. Tämä funktiotyyppi on 

sama, kuin mikä oli esillä viimeisenä funktiona rationaalifunktion kuvaajaa tutkitta-

essa. Viimeisenä tutkittavana funktiona on murtolauseke, jonka osoittajana on itseis-

arvo nimittäjästä. Kyseisellä funktiolla ei ole raja-arvoa kohdassa x_0. Nämä funktio-

tyypit on valittu niin, ettei edes raja-arvo vasemmalta tai oikealta mene itseisarvoltaan 

äärettömyyksiin, koska epäoleelliset raja-arvot kuuluvat vasta kurssiin MAA13.  

Kurssin aikana näitä käsitteitä tulee hieman sivuttua, kun käsitellään rationaalifunktion 

jatkuvuutta. Toisen sovelluksen avulla tutkitaan funktion raja-arvoa ja jatkuvuutta ku-

vaajan avulla paloittain määritellylle funktiolle. Sovelluksessa käyttäjä valitsee ensin 

kohdan x_0 liu'un avulla. Tämän jälkeen hän muuttaa h:n arvoa toisesta liu'usta. Liu'un 

h arvot eivät muutu lineaarisesti, vaan h=10^t, ja muuttuja t on välillä [-7,0]. Raja-arvo 

vasemmalta näkyy sovelluksessa kuvaajan pisteenä (x_0-h, f(x_0-h ) ) sekä erikseen 

tekstinä funktion arvo laskettuna kohdassa x_0-h, molemmat punaisella värillä. Raja-

arvo oikealta on kuvaajassa vastaavasti merkitty, mutta sinisellä värillä. Funktion arvo 

kohdassa x_0 on mustalla värillä. Valittavana on kolme eri kohtaa x_0. Ensimmäisessä 

kohdassa x=1 funktiolla on raja-arvo, mutta funktio ei ole jatkuva. Toisessa kohdassa 

x = 3 funktiolla ei ole raja-arvoa, sillä raja-arvo oikealta on 2, kun raja-arvo vasem-

malta on 1. Kolmannessa kohdassa x = 5 funktio 2on jatkuva. Tässä sovelluksessa olen 

halunnut, että samanaikaisesti näkyy lähestyminen vasemmalta ja oikealta, vaikka nyt 
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muuttuja h saa liu'ussa virheellisesti vain positiivisia arvoja. Tarkoituksellisesti kuvaa-

jan pisteitä on merkitty symbolisesti, pisteinä (x_0-h, f(x_0-h)) ja (x_0+h, f(x_0+h)), 

ja arvot laskettu erikseen näkyviin. Sovelluksen ala-osassa on funktion lauseke näky-

vissä. Alaosassa, jotta se ei veisi liikaa huomiota, mutta kuitenkin näkyvissä, jotta 

opiskelija voisi esim. varmistaa, että funktion arvo kohdassa x = 1 on 3. Sovellus on 

esitetty kuvassa (Kuva 4). 

5.3 Derivointi 

Yhtenä haasteena derivoinnin opettamisessa on, kuinka paljon käyttää aikaa derivaa-

tan käsitteen opettamiseen ja kuinka paljon sitten laskurutiinin varmistamiseen. Luku-

vuonna 2013-2014 käytin käsitteen opettamiseen enemmän aikaa kuin edellisenä vuo-

tena, ja lisäksi opetus oli vähemmän opettajajohtoista. Tässä esittelen, miten 

Kuva 4: Funktion raja-arvon ja jatkuvuuden tutkimista paloittain mää-
ritellylle funktiolle. 
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Geogebran avulla voidaan havainnollistaa derivaatan käsitettä, ja erikseen tutkimustu-

loksia käsittelevässä luvussa tarkastelen tarkemmin varsinaista opetuksellista toteu-

tusta. 

5.3.1 Derivaatta muutosnopeutena ja tangentin kulmakertoimena 

Lähdetään liikkeelle ensin derivaatan ominaisuudesta muutosnopeutena ja tangentin 

kulmakertoimena. Muutos käsitteenä on opiskelijoille hankala. Yleensä olen lähtenyt 

ensin tarkastelemaan vakiofunktion muutosnopeutta, sitten ensimmäisen asteen poly-

nomifunktion muutosnopeutta. Tätä varten en ollut erikseen tehnyt blogiin sovellusta, 

vaan lukuvuonna 2012-2013 piirsin tunnilla Geogebralla ensin vakiofunktion kuvaa-

jan, valitsin siltä kaksi pistettä ja kysyin opiskelijoilta, erikseen paljonko x- ja y-koor-

dinaatit muuttuvat, kun siirrytään pisteestä A pisteeseen B. Tämän avulla laskettiin 

kulmakertoimeksi nolla, ja määriteltiin kulmakerroin muutosnopeudeksi. Vastaavasti 

tehtiin ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaajalle. 

Lukuvuonna 2013-2014 opiskelijat ensin ratkaisivat pari muutosnopeuteen liittyvää 

sovellustehtävää. Sitten tarkoituksenani oli, että opiskelijat aluksi palauttaisivat mie-

leen suoran kulmakertoimen nimityksen. Seuraavaksi ensimmäisen asteen polyno-

mille oli tavoitteena yhdistää toisiinsa käsitteet suoran kulmakerroin, muutosnopeus ja 

derivaatan arvo. Sovelluksessa käyttäjä muuttaa vain kulmakerrointa liu'usta. Sovellus 

on esitetty kuvassa (Kuva 5). 

Kuva 5: Ensimmäisen asteen polynomifunktion derivaatan ja kulmaker-
toimen välinen yhteys. Käyttäjä voi muuttaa kulmakertoimen arvoa liu-
usta. 
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Ensimmäisenä askeleena on siis havainto, että jos funktion kuvaaja on suora, sen muu-

tosnopeus on vakio, ja kulmakerroin kuvaa juuri tätä vakiota. Seuraavaksi otetaan 

mikä tahansa derivoituva funktio, ja zoomataan mistä tahansa kohtaa kuvaajaa. Deri-

voituvuus tarkoittaa sitä, että funktiota voi approksimoida kohdan x_0 ympäristössä 

kohtaan x_0 piirretyn tangentilla. Zoomatessa kuvaaja näyttää suoralta. Lukuvuonna 

2013-2014 opiskelijat tekivät tämän Geogebralla piirtämällä funktion f(x) = x^3-2x 

kuvaajan. Zoomattuun kuvaajaan lisättiin kaksi pistettä ja piirrettiin niiden kautta suo-

ran. Kun kuvaajasta jälleen zoomataan ulos, niin suora näyttää tangentilta. Päästään 

tulokseen, että funktion muutosnopeus jossakin kohdassa on sama kuin tangentin kul-

makerroin.  

Perinteisesti funktion kulun tutkimiseen mennään vasta kun on käsitelty derivoimis-

säännöt polynomifunktiolle ja tulolle sekä osamäärälle. Itse mielelläni pohjustan ideaa 

heti kun derivaatta on määritelty. Havainnollistus on esitetty kuvassa (Kuva 6). Sovel-

luksen avulla käyttäjä voi liikuttaa käyrällä olevaa pistettä A, jolloin pisteeseen A piir-

retty tangentti liikkuu mukana. Kuvaajassa nähdään myös tangentin kulmakerroin sekä 

Kuva 6: Derivaatta tangentin kulmakertoimena. Käyrälle on piirretty tangentti 
pisteen A kautta. Derivaattafunktion arvo on sama kuin tangentin kulmakerroin 
siinä kohdassa, johon tangentti on piirretty.  
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derivaattafunktion kuvaaja. Derivaattafunktion kuvaajan saa piiloon jos haluaa. Kui-

tenkin derivaattafunktion kuvaajalta yksi piste näkyy aina. Pisteen x-koordinaatti on 

sama kuin pisteen A x-koordinaatti ja sen y-koordinaatti on sama kuin pisteen A kautta 

kulkevan tangentin kulmakerroin. Sovelluksen avulla pyrin havainnollistamaan seu-

raavia asioita: 

• funktion derivaatta on sama kuin tangentin kulmakerroin, 

• kun määritellään käyrälle y = f(x)tangentin kulmakerroin jokaiseen kohtaan x, saadaan uusi funktio y = f′(x), 

• derivaatan ja funktion kulun välinen yhteys, kasvavuus, vähenevyys ja ääriarvo-

kohdat. 

5.3.2 Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona 

Toisena kokonaisuutena derivaatan käsitteessä on derivaatta erotusosamäärän raja-ar-

vona ja erotusosamäärä sekantin kulmakertoimena. Sovelluksessa käyttäjä pystyy 

Kuva 7: Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona.  
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muuttamaan kohtaa liu'usta ja sen jälkeen viemään ∆ :n kohti nollaa (Kuva 7). Ku-

vaajassa näkyy tällöin, kuinka sekantti lähenee tangenttia ja ylhäällä lasketaan sekä 

sekantin että tangentin kulmakerroin. Sekantti on piirretty keltaisella värillä, tangentti 

mustalla, x:n muutos punaisella ja funktion arvojen muutos vihreällä. Vihreä väri pi-

täisi muuttaa paremmin erottuvaksi. Kirjoissa perinteisesti sekantti on piirretty niin, 

että ∆ on positiivinen. Ehkäpä tästä syystä useampikin harjoittelukoulun auskultan-

teista esitti että erotusosamäärän raja-arvossa ∆ on positiivinen. Sovelluksessa pyri-

tään havainnollistamaan sitä, että sekantti lähenee tangenttia molemmilta puolilta.  

Liuku ∆ on sijoitettu niin, että y-akselin vasemmalla puolella se saa negatiivisia ar-

voja ja oikealla puolella positiivisia arvoja. Muutos ∆ ei muutu lineaarisesti, vaan kun 

mennään lähemmäksi nollaa, askelvälit pienenevät. Arvoa nolla ei saavuteta koskaan, 

vaan jäädään 10 päähän siitä. Koska derivaatta on erotusosamäärän raja-arvo, en 

halua laskea erotusosamäärän arvoa kohdassa, jossa sitä ei ole määritelty, vaan äärim-

mäisen lähellä. Toisaalta jossain vaiheessa erotusosamäärän laskeminen tietokoneen 

tarkkuuksilla tuottaisi pelkkää virhettä, joten päädyin arvoon 10 . Kohdan x olisi 

voinut sijoittaa myös x-akselille liikuteltavana pisteenä, nyt se on toteutettu liu’un 

avulla. 

Tätä sovellusta olen tähän asti käyttänyt opetuksessa opettajan puheen havainnollista-

misvälineenä. Opiskelijoilla voisi aiheesta teettää yksinkertaisemman sovelluksen. 

Tässä muodossa sovellus on varsin täynnä tavaraa, ja puheessa olen pyrkinyt rauhalli-

sesti kertomaan, mitä eri osia sovelluksessa on. Muutoksia delta x ja delta f merkitään 

tällä tavalla, koska vähennyslaskuina esityksessä olisi ollut vielä enemmän yksityis-

kohtia. Derivaatan kaava erotusosamäärän raja-arvona on ajateltu kirjoitettavan tämän 

esityksen jälkeen.  

5.3.3 Polynomifunktion derivointikaavojen johtaminen 

Geogebra tai symbolinen laskin derivoi funktion symbolisesti. MAA7 kurssin sisältöi-

hin kuuluu edelleen polynomifunktion derivoiminen ilman laskinta. Tällöin jollakin 

tavalla olisi hyvä perustella siihen tarvittavat derivoimissäännöt, eli termin derivoi-

minen, summan derivoimiskaava sekä kaava Dc∙f (x) =c ∙D(f(x)).  
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Aihetta voi käsitellä monella tavalla. Nykyisillä symbolisilla laskimilla tai 

Geogebralla derivaatan arvon mielivaltaisessa kohdassa a saa helposti erotusosamää-

rän raja-arvona. Seuraavaksi käydään läpi eri yhdistelmiä, miten derivoimista voi 

tehdä Geogebralla. Ensimmäisessä graafinen esitys yhdistetään taulukkoon, toisessa 

graafinen esitys on yhdistetty symboliseen ja kolmannessa asiaa tarkastellaan ainoas-

taan symbolisesti. 

Kuvassa (Kuva 8) sovelluksessa olen kuitenkin lähtenyt liikkeelle derivaatasta tangen-

tin kulmakertoimena. Kun käyttäjä liu'usta muuttaa kohdan arvoja, kuvaajan vie-

ressä olevaan taulukkoon jäävät muistiin derivaatan arvot kussakin pisteessä. Käyttä-

jän tehtävänä on päätellä annetuista luvuista derivaattafunktion lauseke. Käyttäjä voi 

syöttää funktiolle f uuden lausekkeen. Muuttamalla funktion kerrointa, käyttäjä voi 

tutkia, miten tämä muuttaa derivaatan lauseketta.  

Geogebran symbolisella puolella pystyy raja-arvot laskemaan jossakin kohdassa, tai 

yleisesti johtamaan derivaatan lausekkeen raja-arvo komennon avulla. Oheisessa ku-

vassa (Kuva 9) kohtaan x=a on piirretty funktiolle tangentti ja merkitty tangentin 

Kuva 8: Derivaattasääntöjen tutkimista Geogebralla. Käyttäjä muuttaa liu'usta kohtaa 
jossa derivaatta lasketaan. Derivaatta esitetään tangentin kulmakertoimena. Tauluk-
koon tallentuu derivaatan arvot eri kohdista, ja käyttäjä voi niistä päätellä derivaatan 
lausekkeen.  
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kulmakerroin kuvaajaan. Luvun a arvoa voi säätää liu'usta, jolloin kohta, johon tan-

gentti on piirretty, muuttuu sekä symbolisella puolelle laskettu erotusosamäärän raja-

arvo päivittyy.  

Kuva 9: Erotusosamäärän raja-arvon yhdistäminen kuvaajaan sekä yleisen derivaattakaavan laskeminen 
symbolisella puolella. 

Kolmantena tapana on laskea raja-arvo muutamissa kohdissa symbolisesti, ja sitten 

yleisessä kohdassa, esitetty kuvassa (Kuva 10). Nyt muuttamalla rivillä 1 olevaa funk-

tion f määritelmää, Geogebra päivittää riveillä 2-5 olevat 

laskut. Tässä Geogebra eroaa laskimesta, jossa joutuisi 

nämä vaiheet tekemään jokaiselle funktiolle uudestaan. 

Syöttämällä funktioksi ,  tai  voimme pyytää 

opiskelijoita päättelemään, miten derivoidaan lauseke 

. Tämän jälkeen opiskelijat voivat kokeilla toimiiko 

heidän ennusteensa esim. lausekkeella . Eihän ky-

seessä ole varsinainen todistus, mutta jos joku opiskeli-

joista on käynyt kurssin lukuteoria ja logiikka, voi hä-

nelle vinkata, että yleisen todistuksen saa aikaiseksi ma-

temaattisella induktiolla. 

 
 

Kuva 10: Derivaatan lausekkeen las-
keminen määritelmän avulla.  
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5.4 Käyrän tangentti ja normaali 

Perinteisesti lukion derivointikursseissa on luku käyrän tangentin ja normaalin laske-

misesta derivaatan sovelluksena. Samassa luvussa usein esitetään käsitteet kahden 

käyrän välisestä kulmasta sekä käyrien sivuamisesta. Käyrän tangenttia tai normaalia 

ei ole erikseen mainittu opetussuunnitelmassa. Geogebrassa on oma työkalu käyrän 

tangentin ja normaalin määrittelemiseksi. Käyn tässä läpi kolmen kirjan tehtävän rat-

kaisun Geogebran avulla. Tehtävät ovat samoja, joita opiskelijat tekivät tammikuun 

2013 mittauksissa.  

” t110: Käyrät = −5  ja =− +3 −6  leikkaavat kohdassa x=1. Mää-

ritä käyrien välinen leikkauskulma.” 

Ratkaisun aluksi piirretään käyrät = −5  ja =− +3 −6  syöttämällä nii-

den lausekkeet syöttökenttään. Ratkaisu on esitetty kuvassa (Kuva 11). Määritetään 

käyrien leikkauspiste kohdassa x=1 kahden objektin leikkauspistetyökalulla, saa-

daan piste A. Määritetään molemmille pisteen A kautta kulkevat tangentit tangentti-

työkalulla. Piirretään kulma kulmatyökalulla. Kulmaksi saadaan 71,57 astetta.  

 

Kuva 11: Käyrien välinen kulma saadaan piirtämällä käyrien leikkauspisteeseen käyrille tan-
gentit ja mittaamalla tangenttien välinen kulman.  
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”t 113 Katolta ammutun ilotulitusraketin lentorata on paraabeli, jonka yhtälö on =10+40 −5 . Mikä on raketin lähtökulma?” 

Tehtävän ratkaisu on esitetty kuvassa (Kuva 12). Ratkaisussa piirretään funktion =10+40 −5  kuvaaja. Zoomataan kuva oikean kokoiseksi. Huomataan, että tehtä-

vän anto on epäselvä, koska siinä ei anneta kohtaa x, mistä raketti lähetetään. Piirretään 

piste A käyrälle ja sen kautta kulkeva tangentti. Piirretään x-akselin suuntainen suora 

pisteen A kautta. Lasketaan suorien välinen kulma. Liikutetaan pistettä A x-akselille 

ja y-akselille ja huomataan kirjan tekijöiden tarkoittaneen y-akselin leikkauspistettä. 

Vastaus: lähtökulma on noin 88,6 astetta. 

 

Kuva 12: Raketin rata on määritelty yhtälön avulla. Piirtämällä funktion kuvaaja ja tangentti pisteen A 
kautta, saadaan selville raketin lähtökulma. 

”t 127. Paraabelille y = x^2 pisteeseen (1,1) piirretyn normaalin ja paraabelin leikkaus-

pisteet yhdistetään paraabelin huippuun. Laske näin muodostuneen kolmion ala. Piirrä 

kuvio.” 

Ratkaisun vaiheet: Piirretään paraabeli ja piste (1,1). Määritetään ensin paraabelille 

pisteen A kautta kulkeva tangentti tangenttityökalulla ja tämän jälkeen tangentille nor-

maali normaalityökalulla. Normaalin ja paraabelin leikkauspiste B saadaan kahden ob-

jektin leikkauspiste työkalulla. Määritetään paraabelin huippu, piste C =(0,0). Piirre-

tään monikulmiotyökalulla kolmio ABC. Monikulmion arvo on kolmion pinta-ala. 

Ratkaisu on esitetty kuvassa (Kuva 13). Kolmion pinta-alan voi laskea myös symbo-
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lisella puolella käyttämällä etäisyys-komentoa. Komento laskee kahden pisteen väli-

sen etäisyyden tai pisteen ja suoran välisen etäisyyden. CAS puolella tehty ratkaisu on 

kuvassa (Kuva 14). 

 
Kuva 13: Geogebralla ratkaistuna sen kolmion 
pinta-ala, jonka kärkinä ovat origo ja piste A. 
Kulma kärjessä A on suora. 

 
Kuva 14: Viereisen kuvan pinta-ala laskettuna 
CAS puolella. 

 

” t 115 Määritä pisteestä (-1,-3) käyrälle y= piirretyn tangentin yhtälö.” 

Tässä tehtävätyypissä annettu piste ei ole käyrällä. Geogebra käsittää kartioleikkaukset 

ja funktiot eri tavoin. Jos käyrä annetaan funktiona f(x)=x , ei Geogebran funktio-

työkalu piirrä käyrälle tangenttia käyrän ulkopuolisen pisteen kautta. Jos taas käyrä 

annetaan muodossa y=x , joka on kartioleikkaus, tangentit saadaan yhdellä komen-

nolla. Kuvassa tangenttien ratkaiseminen on esitetty kahdella eri tavalla (Kuva 15). 

Käyrä y=x^2 on ensin annettu kartioleikkauksena, jolloin tangenttityökalulla saa suo-

raan tangentit napsauttamalla ensin pistettä D ja sitten käyrää. Tangenttien ominai-

suuksia on muutettu siten, että ne näyttävät arvonsa. Suorien tapauksessa tällöin ku-

vaajassa näkyy niiden yhtälö. Toinen ratkaisutapa on tehty symbolisesti, eli tämä yleis-

tyisi myös siihen tapaukseen, kun lauseke ei ole kartioleikkaus. Aluksi on määritelty 

funktio h(x). Suosin funktion nimenä kirjainta h, sillä Geogebrassa ei derivaatan 

merkki erotu kunnolla, kun funktion nimenä on . Tangentin kulmakerroin on laskettu 

kahdella eri tavalla, muuttujaan kul1 on sijoitettu kulmakerroin, kun tiedetään että tan-

gentti kulkee pisteen D ja tässä vaiheessa vielä tuntemattoman käyrän pisteen 

(x,h(x)) kautta. Kohtaan  piirretyn tangentin kulmakerroin on sama, kuin funktion 

derivaatan arvo kohdassa . Tämä on sijoitettu muuttujaan kul2. Kohta  ratkaistaan 
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tiedosta, että näiden kulmakerrointen arvon on oltava yhtä suuret. Tangentin yhtälön 

voisi selvittää yleisessä tapauksessa jälleen tangenttityökalulla, kuvassa olen kuitenkin 

muodostanut tangentin yhtälön ja muuttanut sen ratkaistuun muotoon. 

 

Kuva 15: Kahdella eri tavalla ratkaistu paraabelille ne tangentit, jotka kulkevat pisteen D kautta. 

5.5 Kahden käyrän välinen kulma, käyrien sivuaminen 

Kahden käyrän välistä kulmaa käsiteltiin edellisen luvun ensimmäisessä esimerkkiteh-

tävässä. Lukuvuonna 2013-2014 asia opiskeltiin hieman toisin, joten esitän tämän ko-

konaisuuden tässä luvussa.  

Aluksi tutkitaan kahden paraabelin välistä kulmaa ja sivuamista havainnollistuksen 

avulla, jossa alaspäin aukeava paraabeli oli piirretty punaisella ja ylöspäin aukeava 

sinisellä. Paraabelien toinen leikkauspiste on merkitty kuvaajaan, ja molemmilla 

paraabeleille on piirretty leikkauspisteen kautta kulkeva tangentti. Tangentit on piir-

retty samalla värillä kuin paraabeli, jota tangentti sivuaa. Tangenttien välinen kulma 

näkyy kuvaajassa. Tätä sovellusta tehdessä ilmeni dynaamiseen geometriaan jatku-

vuusongelma [VIITE], mikäli tarkastelun kohteeksi olisi valittu paraabelien oikean-

puoleinen leikkauskohta, ei visualisointia olisi saatu tehdyksi liu’usta suoraan valitse-

malla tilanteeseen, jossa paraabelit sivuavat. Liu’un avulla siirretään alaspäin aukea-

vaa paraabelia pystysuunnassa. Aluksi paraabeleilla on kaksi leikkauskohtaa. Kun 
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alaspäin aukeavaa paraabelia siirretään alaspäin, nämä kaksi leikkauskohtaa yhdistyy 

yhdeksi. Geogebra ei kuitenkaan näe asiaan näin, vaan kun paraabelit sivuavat, vain 

toinen nollakohdista on olemassa. Sovellus on esitetty kuvassa (Kuva 16). 

 

Kuva 16: Kahden käyrän välinen kulma. Kun liu'un i arvoa muutetaan, liikkuu alaspäin aukeava paraabeli 
pystysuunnassa. Sopivalla liu'un arvolla paraabelit sivuavat, jolloin myös niiden tangentit yhtyvät. 

Edellisessä havainnollistuksessa tarkasteltiin kahden käyrän välistä kulmaa, ja mitä 

tangenteille käy silloin kun käyrät sivuavat. Tämä sivuaminen oli samankaltaista, jo-

hon on totuttu jo aikaisemmin ympyrän tangentin yhteydessä. Sivuava tangentti pysyy 

sivuamisen jälkeen aina samalla puolella ympyrää. Jotta toinenkin vaihtoehto tulisi 

tutkittua, pyysin opiskelijoita selvittämään käyrien =−2 +6 −6 +4  ja =−3 +3 +1  välisen kulman ja kuvailemaan, miten funktiot kohtaavat. Funk-

tiot on valittu niin, että molempien derivaattojen arvo leikkauskohdassa on nolla. Toi-

nen funktio on aidosti kasvava ja toinen aidosti vähenevä, jolloin sivuamiskohdassa 

ylempänä olleesta funktiosta tulee alempana oleva. Sivutessaan funktiot kulkevat tois-

tensa läpi (Kuva 17). Leikkauskohta on ratkaistu symbolisella puolella. Lisäksi on tar-

kistettu, että leikkauskohdassa derivaatat saavat saman arvon.   
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Kuva 17: Käyrät sivuavat leikkauskohdassa, mutta samalla katkoviivalla merkitty funktio siirtyy alapuo-
lelta yläpuolelle toiseen funktioon nähden. Tehtävä on ratkaistu myös symbolisella puolella, jotta varmistu-
taan, etteivät käyrät leikkaa piirtoalueen ulkopuolella.  

5.6 Funktion kulun tutkiminen derivaatan avulla 

Luvussa 5.3.1 Derivaatta muutosnopeutena ja tangentin kulmakertoimena jo johdatel-

tiin, miten derivaatan merkin yhteyttä funktion kulkuun voidaan tutkia Geogebran 

avulla. Kun derivoimissäännöt on opiskeltu, voitaisiin palata tutkimaan funktion ku-

vaajia ja kulmakertoimia tietokoneella. Lukuvuonna 2013-2014 valitsin kuitenkin toi-

sen linjan. Tein monisteen, jossa oli luokiteltu funktion kuvaajia kolmeen eri luokkaan. 

Tehtävämoniste on liitteenä 1. Monisteen aiheina ovat funktion kasvaminen ja vähe-

neminen sekä funktion kulkukaavio. Opiskelijoiden tehtävänä oli ensin pohtia, millä 

perusteella kuvaajat oli luokiteltu. Ensimmäisen vaakarivin kaikki funktiot ovat kas-

vavia, toisen väheneviä ja kolmannen rivin funktiot ovat joillakin väleillä kasvavia ja 

toisilla väheneviä. Kaikki kuvaajat eivät ole jatkuvia kaikkialla ja ensimmäisen rivin 

viimeinen funktio ei ole derivoituva yhdessä kohdassa. Ideana tässä oli, että funktion 

monotonisuus on yleisempi ominaisuus, kuin derivaatan merkin säilyminen. 

Monisteessa jokaisen kuvaajan alla oli kaksi tyhjää riviä, joille ylempään ohjeistin 

opiskelijat tekemään derivaatan merkkikaavion. Alempaan riviin merkittiin, mitä de-
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rivaatan merkki kertoo funktion kulusta, eli käytännössä tehtiin funktion kulkukaavi-

oita kuvaajien pohjalta. Opiskelijoiden tehtävänä oli pienissä ryhmissä laatia oma teo-

riansa siitä, mitä derivaattafunktio kertoo funktion kulusta. Lopussa teoria koottiin yh-

teen, käytännössä keskustelin teoriasta jokaisen ryhmän kanssa erikseen ja niiden poh-

jalta esitin koonnin taululla luokan edessä.  

Seuraavalla tunnilla palattiin pohtimaan seuraavia kysymyksiä: 

1) Miten derivaatan nollakohdat näkyvät funktion kuvaajassa.  
2) Miten kulkukaavio kuvaa funktion kulkua? Miten siinä näkyy  

a) paikallinen maksimikohta  
b) paikallinen minimikohta   
c) käännepiste 

  

Kuva 18: Miten derivaatan nollakohdat näkyvät funktion kuvaajassa? Tässä kuvassa on piirretty funktion 
kuvaajalle tangentit jokaiseen derivaatan nollakohtaan. Piste A on käännepiste, piste B paikallinen maksimi 
ja pisteessä C paikallinen minimi. 

Näitäkin asioita olisi voinut antaa opiskelijoiden pohtia pienissä ryhmissä. Vaihtelun 

vuoksi tällä tunnilla keskityttiin tehtävien tekemiseen laskimen tai Geogebran avulla 

ja teorian esitin oheisen havainnollistuksen avulla opettajajohtoisesti (Kuva 18). Kään-
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nepisteen kohdalla palautetaan mieliin, miten kahdella eri tavalla sivuaminen voi ta-

pahtua. Tästä aiheesta pystyisi laatimaan opiskelijoille avoimenkin tehtävä, antamalla 

esimerkiksi vaatimukset vain funktion derivaatalle. Derivaatalla on kolme nollakoh-

taa, joissa yhdessä se ei vaihda merkkiä. Määritä funktio.  

Seuraavaksi tarkastellaan, millä tavalla Geogebran avulla voi symbolisesti ratkaista 

ääriarvotehtävän. Tehtävänä on ratkaista funktion ℎ( ) =  ääriarvot. Ratkaisu on 

esitetty kuvassa (Kuva 19). Ratkaisussa on aluksi määritetty funktio, laskettu sen de-

rivaatan lauseke, derivaatan nollakohdat, derivaatan merkit kulkukaaviota varten. Vii-

meisenä on laskettu funktion arvot derivaatan nollakohdissa. 

Kuva 19: Funktion ääriarvojen määrittäminen symbolisesti Geogebralla.  

Katsotaan seuraavaksi, miten määritetään sellainen kolmannen asteen polynomifunk-

tion lauseke, jolla on ääriarvot (1) =2  ja (2) =−1 . Tämän tehtävätyypin saa rat-

kaistua samalla idealla yhtä hyvin symbolisella laskimella kuin Geogebrallakin. Rat-

kaisu tapa on varsin suoraviivainen, mutta sisältää symbolisella laskemiselle tyypilli-

siä elementtejä, jotka opiskelijoiden olisi hyvä oppia. Ensin kolmannen asteen poly-

nomifunktio kirjoitetaan yleisessä muodossa. Muodostetaan ehdot polynomin kertoi-

mille ja ratkaistaan yhtälöryhmä. Sijoitetaan saadut kertoimet funktion lausekkeeseen. 

Ratkaisu on esitetty kuvassa (Kuva 20). 
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Viimeisenä esitän vielä sovellustehtäväesimerkin, joissa aluksi tutkittava ilmiö mal-

linnetaan. Tällöin mallin avulla saadaan sovellustehtävän ratkaisu ilman, että tarvitsee 

eksplisiittisesti muodostaa tutkittavalle funktiolle lauseketta saati sitä derivoida. Toi-

saalta mallin avulla voi olla helpompi muodostaa lauseke. Tuloksen oikeellisuuden voi 

varmistaa, kun tehtävän ratkaisee kahdella eri tavalla; mallin avulla numeerisesti sekä 

symbolisesti. 

Ratkaistaan Geogebralla seuraava tehtävä. Kolmion yhtenä kärkenä on origo ja sen 

vastainen sivu on paraabelille =− +5  piirretty jänne, joka on x-akselin suuntai-

nen. Jänne kulkee x-akselin yläpuolella. Määritä kolmion suurin mahdollinen pinta-

ala. 

Tässä ratkaisussa ratkaistaan ääriarvotehtävän aluksi numeerisesti. Piirretään paraabeli 

=− +5  ja lisätään paraabelille pisteen E. Piirretään x-akselin suuntainen suora 

pisteen E kautta yhdensuuntainen-työkalulla. Määritetään suoran ja paraabelin leik-

kauspisteen G. Piirretään origoon pisteen F ja määritetään kolmion EGF monikulmio-

työkalulla. Geogebra nimesi kolmion nimellä kuvio1. Monikulmion arvona on sen 

pinta-ala. Muuttujaksi x määritetään nyt pisteen E x-koordinaatit, jolloin sen rajoiksi 

tulee suljettu väli [0, √5]. Tehdään uusi piste A, jonka x-koordinaatti on sama kuin 

pisteen E x-koordinaatti, ja y-koordinaatti on sama kuin kolmion pinta-ala. Syöttöken-

tälle kirjoitetaan komento A = (x(E),kuvio1). Määrittellään pisteelle A ominaisuus 

 
Kuva 20: Määritetään kolmannen asteen polynomi jonka kaksi ääriar-
vokohtaa tiedetään. 
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näytä jälki ja liikutetaan pistettä E. Pisteen A tekemän uran voi tehdä myös ura-työka-

lulla. Kuvaajasta nähdään, että maksimiarvo on noin 4,3 ja se saavutetaan kun x on 

noin 1,3. Ratkaisu on esitetty kuvassa (Kuva 22). 

Kuva 22: Ääriarvosovelluksen ratkaiseminen mallintamalla. Tutkittavana on, milloin kolmion pinta-ala on 
suurimmillaan. Pisteen A korkeus on sama kuin kolmion pinta-ala. Liikuttamalla pistettä B, kolmio muut-
tuu. Paksu käyrä on pisteen A jälki, sen suurin arvo on kolmion suurin pinta-ala.  

Nyt kun tilanteesta on piirretty kuva ja on-

gelma on ratkaistu likimääräisesti, 

voimme ratkaista tehtävän symbolisesti. 

Ratkaisu on esitetty kuvassa (Kuva 21). 

Määritetään ensin funktio ℎ( )=− +5. Muodostetaan funktio kolmion pinta-

alalle, kantana on 2x ja korkeutena 

h(x). Derivoidaan saatu pinta-alan lausek-

keen, ratkaistaan derivaatan nollakohdan 

ja derivaatan merkit. Lasketaan pinta-alan 

arvon maksimikohdassa ja lasketaan sille 

vielä likiarvo varmistaaksemme, että tulos 

on yhtenevä numeerisesti saadun tuloksen 

kanssa.  

 

 

Kuva 21: Ääriarvosovellus symbolisesti laskettuna. 
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6 KURSSIT MAA7 LUKUVUOSINA 2012-2013 JA 2013-2014 

Geogebran käyttöä opetuksessa tutkin peräkkäisinä vuosina pitkän matematiikan kurssilla 

MAA7, derivaatta. Molemmat kurssit opetettiin kolmannessa jaksossa ja molemmissa ryh-

mäkoko oli pieni n. 15 opiskelijaa. Ensimmäisenä vuotena en ollut opettanut opiskelijoita 

kuin yhden kurssin kun taas jälkimmäistä ryhmää olin melkein kaikkia opiskelijoita opet-

tanut lukion alusta saakka. Geogebraa olin käyttänyt jonkin verran jälkimmäisen ryhmän 

kanssa lukion alusta saakka, mutta kuitenkin suhteellisen rajoitetusti, koska ryhmän koko 

oli niin suuri ensimmäisenä vuotena. Lukiossa, jossa opetin, oli tapana muodostaa alussa 

kaksi matematiikan ryhmää, joissa toiseen tulivat ne opiskelijat jotka olivat valinneet lu-

kion alkuun yläasteen matematiikkaa kertaavan orientoivan kurssin. Lukuvuoden 2013-

2014 ryhmä koostui pääsääntöisesti niistä opiskelijoista, jotka olivat valinneet orientoivan 

kurssin, kun taas edellisen vuoden ryhmä ei ollut valinnut orientoivaa kurssia.  

Ensimmäisenä vuotena tutkimuksessa piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan olla mu-

kana myös rinnakkaisryhmä. Lisäksi aluksi olin ajatellut käyttää opiskelijoiden kirjoittamia 

ideamuistiinpanoja tutkimuksen aineistona. Tästä suunnitelmasta jouduin luopumaan, 

koska en saanut opiskelijoita kirjoittamaan muistiinpanoja säännöllisesti. Toisena vuotena 

en enää yrittänyt ottaa mukaan rinnakkaisryhmää tutkimukseen. Kumpanakaan vuotena 

en opettanut pelkästään käyttämällä Geogebraa, vaan tavoitteena oli laskea perinteisesti 

käsin ja oppia käyttämään laskinta. Ensimmäisenä vuotena minulla ei ollut käytettävissä 

laskinten ohjelmistoja tietokoneella asennettuna, vaan heijastin laskimen näytön doku-

menttikameran avulla. Toisena vuotena taas koneelle oli asennettu sekä Texasin että Ca-

sion symbolisten laskinten ohjelmistot. 

6.1 Kurssi MAA7, lukuvuosi 2012-2013 

Olin syksyllä 2012 tullut sijaiseksi lukioon. Alkuperäisen työsuunnitelman mukaan 

olisin opettanut samaa ryhmää kurssit MAA5-MAA8. Koska kuitenkin lyhyen mate-

matiikan ryhmä kasvoi niin suureksi, että se päätettiin jakaa, yhdistettiin pitkän mate-

matiikan ryhmä kursseilla MAA6 ja MAA8, joita en opettanut. Ennen MAA7 kurssia 

olin opettanut samoille opiskelijoille yhden kurssin, MAA5:n. Opiskelijat eivät olleet 

käyttäneet Geogebraa ennen kurssin alkua. Kurssilla MAA5 olin havainnollistanut asi-

oita Geogebralla. Kurssilla MAA7 yleisimmäksi Geogebran käyttötavaksi jäi opetta-

jan esitys. 
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6.1.1 Kurssin suunnittelusta ja tavoitteista 

Aloitin kurssin suunnittelun hyvissä ajoin edellisen jakson aikana. Suunnittelussa kä-

vin läpi kurssilla käytetyn oppikirjan Laudatur 7 kirjaamalla luvuttain keskeiset käsit-

teet ja tavat, joilla kirjassa ne käsiteltiin. Vertasin kurssilla käytettyä kirjaa kahteen 

muuhun kurssin MAA7 oppikirjaan. Ratkaisevana erona muihin kirjoihin havaitsin 

sen, ettei Laudatur-sarjassa matematiikan lauseita esitetä lauseina vaan ne on sisälly-

tetty yleisen tekstin sekaan. Lisäksi muiden kirjasarjojen kirjoissa esim. jatkuvuuteen 

liittyviä lauseita oli esitetty enemmän kuin Laudaturissa, jossa monet lauseet on siir-

retty syventäviin kursseihin. Olin aikaisemmin yhden kerran käyttänyt opetuksessa 

Laudatur 7 kirjaa Joensuun normaalikoululla, mutta vaihdoimme kirjasarjan toiseksi 

heti seuraavana vuonna. Koska kollegallani oli MAA7:n rinnakkaiskurssin opetus aina 

samaan aikaan, pyysin häntä ryhmänsä kanssa osallistumaan tutkimukseen. Hän suos-

tui, vaikka epäilikin Geogebraosaamistaan. Hänellä ei ollut aikaisempaa kokemusta 

ohjelman käytöstä. Kirjoitin kurssin MAA7 suunnitelmat skydriveen, jotta kollegani 

pystyi lukemaan ja kommentoimaan sitä. Kävimme suunnitelmaa yhdessä läpi ja 

muokkasimme sitä jonkin verran. Perusteina Geogebran käyttämiseen näin suunnitte-

luvaiheessa seuraavia asioita: 

1. Geogebra on suhteellisen helposti käytettävä ilmainen 

dynaamisen geometrian ohjelma. 

2. Dynaamisessa geometriassa voidaan havainnollistaa 

analyysin keskeisiä käsitteitä, kuten esimerkiksi deri-

vaattaa tai jatkuvuutta, niin että saadaan liike mukaan. 

Valmiiden sovellusten avulla voidaan toteuttaa käsit-

teen oppimisen orientoitumisvaihetta. 

3. Halutaan korostaa tiedon eri muotoja, erityisesti graa-

fista, mutta myös taulukointia ja algebrallista esitystä. 

4. Kaikilla opiskelijoilla ei ole symbolista laskinta. 

Geogebran avulla he voivat tutustua symboliseen las-

kentaan. Helpottaa opetusta, kun tarvitsee neuvoa vain 

yhtä välinettä. 



36 
 

5. Tavoitteena on, että opiskelijat omaksuisivat 

Geogebran omaksi työkalukseen, eli pystyisivät sen 

avulla ratkaisemaan ja hahmottamaan tehtäviä. 

Suunnittelussa tavoitteena Geogebran osalta oli havainnollistaa keskeisiä käsitteitä 

niin, että ilmiöt esitettäisiin eri muodoissa, symbolisesti sekä taulukon ja funktion ku-

vaajan avulla. Alkupäässä oppilaat tutustuisivat matemaattisiin käsitteisiin opettajan 

laatimien sovellusten avulla. Opiskelijat saisivat tehtäväkseen kirjoittaa ICE-muistiin-

panoja käsitteiden havainnollistuksista (idea-connect-extensions), sekä joistakin kurs-

sin keskeisistä käsitteistä. Alusta asti pitäisi mukana olla myös tehtäviä, joissa opiske-

lijat itse tekevät alusta asti Geogebrasovelluksensa. Kuitenkin koimme, että aikaa pitää 

varata riittävästi tehtävien algebralliseen laskemiseen. Myöhemmässä vaiheessa pyri-

tään siihen, että opiskelijoiden tutkiva ote korostuu. Mikäli aikaa jää, voivat oppilaat 

tutkia Geogebran avulla esim. raja-arvon tai derivoinnin laskusääntöjä. Toisaalta, op-

pilaat voisi laittaa laatimaan omia teorioita esim. sopivan havainnollistuksen tuke-

mana. Opetussuunnitelmassa mainituista pitkä matematiikan yleisistä tavoitteista ajat-

telin, että kurssilla korostettaisiin tavoitteita: 

1. Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että 

ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa 

pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä pe-

rustelemaan niitä. 

2. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia mate-

maattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tieto-

lähteitä. 

3. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan 

kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esit-

tämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustele-

maan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityk-

sen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä. 

4.  Oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena ra-

kenteena. 

Erityisesti kahta viimeistä edellä mainituista tavoitteista ajateltiin saavutettavan ICE-

muistiinpanojen osalta. ICE-muistiinpanojen rakenne on seuraava: 
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1. Esitä keskeinen käsite tai ajatus, yksi kutakin muis-

tiinpanoa kohtaan. 

2. Mitkä muut käsitteet liittyvät kohdan 1 käsitteeseen? 

3. Määrittele kohdan 1 käsitteesi tai ajatuksesi ja kuvaa 

miten muut käsitteet liittyvät kohdan 1 käsitteeseen. 

4. Miten tämä käsite liittyy muihin lukemiisi asioihin 

tai mitä se tarkoittaa konkreettisesti. Esim. miten kä-

sitettä voidaan havainnollistaa Geogebran tai laski-

men avulla. 

Tavoitteena oli, että opiskelijat täydentäisivät muistiinpanojaan viikoittain. Jotta pys-

tyisin antamaan palautetta muistiinpanoista, opiskelijat ohjeistettiin tekemään muis-

tiinpanonsa skydriveen tallennettavaan excel-tiedostoon, jonka he jakaisivat myös mi-

nulle. 

6.1.2 Kurssin toteutus 

Käytännössä rinnakkaiskurssien yhteissuunnittelu osoittautui hankalaksi. Keskuste-

limme kyllä paljonkin kollegan kanssa, mutta sisältönä oli esim. symbolisen laskimen 

vaikutus opetukseen ja kokeisiin. Opetuksellinen toteutus jäi perinteisesti ryhmän 

opettajan yksinoikeudeksi. Kuitenkin alkuperäisistä ryhmien ja opettajien sekoittamis-

ideoista jäi jäljelle ajatus, että meidän pitäisi edetä samaan tahtiin. Yhtenä syynä oli 

myös se, että kollegallani oli muuta menoa parina tuntina, jolloin minä opetin molem-

pia ryhmiä samassa luokassa. 

Kurssin alussa pidin tunnin molemmille ryhmille. Sillä tunnilla kerroin opiskelijoille 

tutkimuksesta, yleisesti MAA7 kurssin tavoitteista ja ohjeistin ICE-muistiinpanojen 

tekemisessä. Muistiinpanojen tueksi olin monistanut ohjeen. Opiskelijat tekivät tun-

nilla skydriveen excel-tiedoston, jonka he jakoivat minulle. Kuten ICE-muistiinpano-

jen neljännestä kohdassa mainitaan, ajatuksena oli myös tätä kautta saada tietoa, miten 

opiskelijat kokivat oppineensa Geogebrahavainnollistusten avulla.  

Omalla kurssillani annoin opiskelijoille kotitehtäväksi joko valmistautua uuteen asiaan 

tai kommentoida jo käsiteltyä kirjoittamalla ICE-muistiinpanoa mm. blokissa olevia 

havainnollistuksia hyödyntäen. Menetelmä ei toiminut. Käytännössä opiskelijat eivät 
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kirjoittaneet ICE-muistiinpanoja vasta kuin kurssin loppuvaiheessa, kun liitimme nii-

den valmiiksi saamisen kurssin kotikokeeseen. Muutaman kerran rinnakkaisryhmän 

opiskelijat kysyivät neuvoa ICE-muistiinpanojen tekemisessä. Kun kysyin, olivatko 

he lukeneet antamani monisteen, niin vastaukseksi tuli, ”ai minkä monisteen”. Vain 

yksi opiskelija kommentoi muistiinpanossaan Geogebrankäyttöä. Kyseinen kom-

mentti kohdistui rationaalifunktion kuvaajaan, ja oli täsmälleen sellainen, mitä olin 

toivonut. Koska ICE-muistiinpanoista ei irronnut materiaalia Geogebran suhteen, en 

käsittele niitä enempää, vaikka opetuksellisesti niiden käyttö olikin mielestäni tarkoi-

tuksenmukaista. 

Suunnitelmissa mainittu huomautus ”Pitää kuitenkin varata aikaa riittävästi myös teh-

tävien algebralliseen laskemiseen” korostui kurssilla. En muuttanut tuntien rakennetta, 

niin että opiskelijoiden tutkiva ote olisi Geogebraa käyttämällä päässyt korostumaan. 

Sekä Geogebran käytön, että blogissa oleviin sovelluksiin tutustumisen, ja niistä tut-

kivalla otteella kommentoimisen jätin opiskelijoille alkuun kotona tehtäviksi kotiteh-

tävien muodossa. Nämä tehtävät jäivät paria poikkeusta lukuun ottamatta tekemättä.  

Alkuperäiset suunnitelmat olivat ehkä liian suureelliset. Geogebra oli edelleen enem-

män mukana opettajan havainnollistamisvälineenä kuin opiskelijoiden työvälineenä. 

Kahdeksi oppitunniksi (75 min) menimme luokan kanssa tietokoneluokkaan. Niistä 

tarkemmin mittausten osuudessa. Koska näytti siltä, että opiskelijat mieluummin teke-

vät tehtäviä laskimella, ei kurssin loppuosan tunneilla menty tietokoneluokkaan 

Geogebraa käyttämään. 
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6.2 Kurssi MAA7, lukuvuosi 2013-2014 

6.2.1 Mittaukset 

Aihe Mittaustapa n 

Oppitunti tietokoneluo-
kassa, aiheena käyrän tan-
gentti ja normaali 

•
 Opiskelijoiden kirjoittamat vas-

taukset tehtäviin 

•
 Geogebrakonstruktiot 

•
 googledocs kysely 

9 

Oppitunti tietokoneluo-
kassa, aiheena funktion ku-
lun tutkiminen. 

Opiskelijat tekivät kirjan tehtäviä ja nau-
hoittivat Geogebratyöskentelyn ja äänitti-
vät työskentelyn aikaisen ajattelun puhu-
malla sekä kirjoittivat tehtävän paperille. 

10 yhteensä 
8 poikaa 
2 tyttöä 

Loppukysely koeviikolla Opiskelijat vastasivat googledocsilla toteu-
tettuun kyselyyn 

12, joista  
7 oma ryhmä 
5 rinnakkais 

 

6.2.2 Käyrän tangentti ja normaali 

Mittaukset tehtiin tunnilla tammikuun alussa vuonna 2013. Tutkimukseen osallistui 9 

opiskelijaa. Opiskelijat käyttivät Geogebraa apunaan ratkaistaessaan kirjan tehtäviä. 

Aiheena oli käyrän tangentti ja normaali. Samaa asiaa oli jo käsitelty edellisellä oppi-

tunnilla. Aihe on opiskelijoille siinä mielessä haastava, että edellisen kevään kurssilta 

pitäisi muistaa, miten lasketaan suoran yhtälö ja suoralle normaali. Geogebralla las-

kettaessa vaikeutta ei kuitenkaan ole, sillä ohjelma laskee suoraan käyrälle tangentin. 

Edellisellä tunnilla ei oltu käyty kaikkia kirjan luvun käsitteitä läpi, esim. käyrien vä-

linen leikkauskulma ja käyrien sivuaminen oli jätetty opiskelijoiden löydettäväksi teh-

tävien tekemisen lomassa. Google-docs lomakkeella pyydettiin opiskelijaa nimeä-

mään tehtävässä olevat epäselvät käsitteet, kirjoittamaan alkuun suunnitelman, miten 

ajattelee ratkaista tehtävän ja tehtävän ratkaisun jälkeen kysyttiin vielä, millä tavalla 

opiskelija koki Geogebrasta olleen apua tehtävän ratkaisemisessa. Opiskelijat ratkai-

sivat tehtävät erilliselle paperille, jotka palautettiin minulle tunnin jälkeen. Ohjeistuk-

sena sanoin, että merkitkää paperille ratkaisemisen kannalta oleelliset asiat. Tehtävät 

sai tehdä joko käsin laskemalla tai Geogebran avulla. Tunnin alussa näytin, miten 

Geogebralla piirretään funktion kuvaaja ja kuvaajalle tangentti. Seuraavaksi on esitetty 
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ne kirjan tehtävät, joita opiskelijat tekivät. Tehtävien ratkaisut Geogebralla on esitetty 

luvussa 5.4 Käyrän tangentti ja normaali.  

5. t110: Käyrät = −5  ja =− +3 −6  leik-

kaavat kohdassa =1 . Määritä käyrien välinen leik-

kauskulma.” 

6. t 113 Katolta ammutun ilotulitusraketin lentorata on 

paraabeli, jonka yhtälö on =10+40 −5 . Mikä 

on raketin lähtökulma? 

7. t 127. Paraabelille =  pisteeseen (1,1) piirretyn 

normaalin ja paraabelin leikkauspisteet yhdistetään 

paraabelin huippuun. Laske näin muodostuneen kol-

mion ala. Piirrä kuvio. 

Opiskelijat piirsivät kyllä kuvan tehtävistä Geogebralla, mutta useimmat kirjoittivat 

paperille myös perinteisen ratkaisun. Pari opiskelijaa teki tehtävät ainoastaan 

Geogebralla. Yksi teki kaksi ensimmäistä tehtävää sekä Geogebralla, että käsin, mutta 

tehtävän 127 ainoastaan Geogebralla. Kuvittelin, että Geogebran avulla opiskelijat on-

nistuisivat tekemään enemmän tehtäviä kuin perinteisesti laskemalla. Kuvitelma ei to-

teutunut, useimmat ennättivät tehdä kaksi tehtävää. Syykin on selvä. Vaikka olin sa-

nonut, että tehtävät voisi ratkaista ainoastaan Geogebralla, opiskelijat uskoivat, että 

heille on parempi tehdä tehtävät perinteisesti laskemalla. Yksi opiskelija kirjoitti 

Geogebran hyödystä: ” Näin siitä vain että kulma on sama kuin vastauksessa, muuten 

en pystynyt hyödyntämään.” 

6.2.3 Funktion kulun tutkiminen Geogebralla 

Mittaukset tehtiin noin viikon kuluttua edellisistä. Aiheena oli tällä kertaa funktion 

kulun tutkiminen Geogebralla. Opiskelijoilla oli ollut edelliseksi tunniksi kotitehtä-

vänä videon opastuksella tehdä Geogebralla ”funktion kulun tutkimuslaboratiorio”, 

jossa esitettiin, kuinka käyttää Geogebran symbolista laskentaa funktion derivaatan 

määrittämiseen, derivaatan nollakohtien ratkaisemiseen sekä derivaatan merkkien sel-

vittämiseen. Koska vain pari oli tehnyt tehtävän, käytiin videolla esitetyt asiat läpi en-

nen mittausta.  
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Mittausohjeessa ohjeistettiin opiskelijoita valitsemaan istumapaikat niin, että väliin jää 

yksi tyhjä paikka, jotta vieressä istuvan puhe ei häiritsisi. Opiskelijoiden tietokoneen 

ruudulla tapahtuva työskentely nauhoitettiin käyttämällä selainpohjaista nauhoitusoh-

jelmaa osoitteesta http://www.screencast-o-matic.com/. Tämä ohjelma valittiin, koska 

se tuntui helppokäyttöiseltä, eikä sen käyttämistä varten tarvinnut asentaa koulun ko-

neille ohjelmia, johon minulla ei olisi ollut oikeuksiakaan. Opiskelijoita pyydettiin 

kertomaan, mitä ovat tekemässä, samalla kun työskentelevät Geogebralla. Lisäksi mai-

nittiin, että tehtävää tehdessään opiskelijat voivat kysyä apua niin opettajalta kuin 

muiltakin opiskelijoilta, aivan kuten normaalilla tunnilla.  

Tehtävinä käytettiin jälleen paria kirjan tehtävää.  

”161 Määritä funktion ( ) =   paikalliset ääriarvot.” 

”160 Määritä funktion ( ) = −+2 paikalliset ääriarvot.” 

Tietokoneella työskentelyn nauhoittaminen jännitti opiskelijoita, mikä ilmeni tirsku-

misena ja siinä, että opiskelijat kyenneet kertomaan, mitä olivat tekemässä. Vain yksi 

kertoi oman työskentelynsä vaiheet niin kuin olin ajatellut. Lisäksi neljällä oli jonkin 

verran puhetta äänitetty. Koska nauhoituksissa ei ollut kovin paljoa toimintaa, kirjasin 

niissä näkyvät muutokset excelin taulukkoon. Lisäksi kävin läpi opiskelijoiden pape-

rille kirjoittamat vastaukset ja kirjoitin niistä yleiskuvauksen samaan taulukkoon. Ana-

lysoidessani kävin läpi taulukkoon kirjoitettuja asioita ja tarpeen vaatiessa palasin kat-

somaan nauhoituksia.  

Vaikka opiskelijat eivät kertoneetkaan, mitä tekivät, pystyy nauhoituksista päättele-

mään, minkälaisia vaikeuksia opiskelijat kohtaavat Geogebraa käyttäessään. Ennen 

nauhoitusta esitin luokan edessä, millä tavalla symbolisella puolella ääriarvotehtävät 

voi Geogebralla ratkaista. Opiskelijoiden piti tehdä vastaavat vaiheet omilla koneil-

laan. Melkeinpä kaikki opiskelijat toimivat, kuin eivät olisi alun esitystä kuulleetkaan. 

Esityksen jälkeen pyysin, että opiskelijat aloittaisivat työskentelynsä tyhjältä pohjalta. 

Pari opiskelijaa aloitti nauhoituksen valmiilta pohjalta. Yksi pyyhki valmiin pohjan 

pois. Toinen lähti ratkaisemaan tehtävää muuttamalla esityksessä käytetyn funktion 

lausekkeen tehtävässä esiintyväksi funktioksi, jolloin derivaatan lauseke, derivaatan 
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nollakohta ja merkit päivittyivät. Periaatteessa opiskelijalla oli tärkeimmät laskut las-

kettu näytöllään, mutta häneltä selkeästi puuttui tehtävän ratkaisemiseen tarvittava ma-

temaattinen osaaminen. Hän käy läpi eri kohdat, ja puheella tunnistaa ne. Paperille 

kirjoitettu vastaus jää puutteelliseksi. Vaikka tietokoneella on tehtävän kannalta oleel-

liset asiat ratkaistuna, ei opiskelija osannut niitä siitä poimia. 

Seitsemän opiskelijaa sai tehtävän ratkaistua tehtävän 161 oikein. Kolme teki kaksi 

tehtävää. Usealle opiskelijalle funktion syöttäminen oli ongelmallista. Merkin := 

käyttö funktion määritelmässä ei ollut jäänyt alun esityksestä mieleen. Joku ei löytänyt 

jakomerkkiä näppäimistöltä. Useimmilla ongelmatilanteista selviytyminen kesti 

kauan. Joissakin tilanteissa ongelmakohdissa pyydettiin opettajalta tai opiskelutove-

rilta apua, mutta tyypillisempää oli yksin yrittäminen. Tämä näkyy siinä, että vaikka 

opiskelija ei puhu mitään, niin hänen mikrofoninsa on auki, ja luokan muut äänet kuu-

luvat nauhoitteesta.  

Parilla opiskelijalla oli jo aluksi Geogebrassa  niminen funktio, jolloin ohjelma ni-

mesi syötetyn funktion automaattisesti uudelleen. Molemmat kuitenkin osasivat jatkaa 

tehtävän tekemistä. Vaikeuksia ilmeni myös yhtälön ratkaisemisessa. Ei osattu painaa 

”ratkaise” painiketta. Myös enterin painamisen unohtaminen syötteen jälkeen aiheutti 

pulmia. Opiskelijalla, jonka oma laskin ei ollut symbolinen, ei uskonut että kone voi 

laskea funktion arvon tai derivoida oikein. Hän halusi varmistaa koneen laskeman de-

rivaatan lausekkeen käsin laskemalla. 

Yksi opiskelijoista ei aluksi ratkaissutkaan tehtävää symbolisesti, vaan piirsi funktiolle 

kaksi pistettä ja niiden kautta tangentit. Raahaamalla pisteitä ääriarvokohtiin tangent-

tien kulmakertoimet muuttuivat nollaksi. Opiskelija toteaa: ” Tämä näyttäis olevan oi-

kea vastauskin, mutta miten tämä lasketaan, niin ei mitään hajuu”. Yhdeksän sekuntin 

kuluttua hän sanoo ”pittää lukkee kirjasta”. Luettuaan kirjasta tehtäväkin ratkeaa myös 

CAS puolella. 

6.2.4 Loppukysely 

Kurssin lopussa lähetin molempien ryhmien opiskelijoille wilmaviestinä linkin google 

docsilla tehtyyn kyselylomakkeeseen. Lomakkeessa oli alkuun kuusi kysymystä likert 

-asteikolla 1-5, jossa 1 vastasi täysin samaa mieltä ja 5 täysin eri mieltä. Vastauksia 
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sain yhteensä 12 kappaletta, joista 7 oli minun opettamastani ryhmästä ja 5 rinnakkais-

ryhmästä. Koska rinnakkaisryhmä ei käyttänyt Geogebraa laisinkaan tunneilla, esitän 

Geogebraa koskevien väittämien tulosten keskiarvot kaikille vastanneille sekä erik-

seen molemmille ryhmille. 

 Koko 

ryhmä 

Oma 

ryhmä 

Rinnakkais-

ryhmä (n=5) 

1. Geogebralla tehdyt esitykset havainnollistavat hy-

vin matematiikan käsitteitä 

2,42 2,29 2,6 

2. Geogebra on helppo ottaa käyttöön 2,75 2,57 3 

3. Olisin kaivannut enemmän opastusta Geogebran 

käytössä. 

3,25 3,57 2,8 

4. Käytin Geogebraa kotitehtävien tekemisessä 4 4,28 3,6 

5. Mielestäni lukiossa pitäisi käyttää vain laskinta 

matematiikan tunneilla, koska se on kirjoituksissakin 

2,33 2,57 2 

6. Osaan käyttää laskintani riittävän hyvin. 2,58 3 2 

 Kysymykseen 1, ”Geogebralla tehdyt esitykset havainnollistava hyvin matematiikan 

käsitteitä” omassa ryhmässäni viisi oli väittämän kanssa osittain samaa mieltä ja kaksi 

valitsi vaihtoehdon 3. Rinnakkaisryhmässäkin kolme oli osittain samaa mieltä väitteen 

kanssa. Kukaan ei ollut täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kuitenkin vastauksista 

voi päätellä, että opiskelijat kokivat Geogebrahavainnollistusten sopivan matemaattis-

ten käsitteiden oppimiseen. 

Kysymyksessä 2, ”Geogebra on helppo ottaa käyttöön” vastauksien hajonta oli suuri. 

Toiset siis kokivat käyttöön oton helpoksi ja toiset vaikeaksi. Rinnakkaisryhmässä vas-

taukset keskitttyivät enemmän keskikohdan ympärille, kun taas minun opettamassani 

ryhmässä vastauksia oli yksi myös kussakin ääripäässä. Kysymyksessä 3, ”olisin kai-

vannut enemmän opastusta Geogebran käytössä”, vastauksien keskiarvot asettuivat lä-

helle keskikohtaa 3. Kukaan vastaajista ei ollut vastannut tähän kysymykseen kolmo-

sella. Oman ryhmäni vastauksissa kolme oli vastannut olevansa täysin eri mieltä väit-

teen kanssa ja vastaavasti kolme oli osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Rinnak-

kairyhmässä vastaukset hajosivat. Väitteessä 4, ”Käytin Geogebraa kotitehtävien te-
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kemisessä” vastaukset osoittivat, etteivät opiskelijat olleet käyttäneet Geogebraa koti-

tehtävien tekemisessä. Jälleen rinnakkaisryhmässä vastaukset olivat enemmän hajal-

laan, yksi jopa oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. 

Väitteessä 5, ”Mielestäni lukiossa pitäisi käyttää vain laskinta matematiikan tunneilla, 

koska se on kirjoituksissakin mukana” vastaukset painottuvat olemaan väitteen kanssa 

samaa mieltä, kuitenkin niin, että omassa ryhmässäni kolme oli vastannut keskikoh-

dalla 3, ja vain yksi oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa, kun taas rinnakkaisryh-

mässä kolme oli väitteen kanssa samaa mieltä ja yksi osittain samaa mieltä. Rinnak-

kaisryhmässä yksi sitten oli väitteen kanssa täysin eri mieltä. Väitteeseen 6, ”Osaan 

käyttää laskintani riittävän hyvin”, oman ryhmäni vastaukset keskittyivät kolmosen 

ympärille, ääripäitä ei ollut vastattu laisinkaan, kun taas rinnakkaisryhmässä kaksi oli 

väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja yksi osittain samaa mieltä. Opiskelijoiden las-

kintyypin jakautuivat seuraavasti. 

  

 Graafinen, ei symbolinen Symbolinen 

Oma ryhmä (n=7) 2 5 

Rinnakkaisryhmä (n=5) 1 4 

  

Kysymyksessä 7 kysyttiin, oliko opiskelija käynyt enemmän kuin yhden kerran katso-

massa Geogebralla tehtyjä blokissa ja oliko opiskelija käynyt katsomassa kurssin asi-

oita opetus.tv-sivuilla. Jokainen oli käynyt ainakin toisessa. 

 Bloki Opetus.tv 

Oma ryhmä (n=7) 6 3 

Rinnakkaisryhmä (n=5) 3 4 
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Kysymyksessä 10 kysyttiin, mitä mieltä opiskelijat olivat Geogebran käytössä opetuk-

sessa. Rinnakkaisryhmän vastauksissa korostettiin sitä, että Geogebra havainnollistaa 

matematiikkaa hyvin. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että laskimella pystyy tekemään 

saman asian, joten olisi parempi käyttää sitä välinettä, joka on sallittu kirjoituksissa. 

Oman ryhmän vastauksissa korostui enemmän opiskelijoiden oma käyttö. Kolmessa 

vastauksessa Geogebran käyttö nähtiin hyvänä asiana, näissä kahdessa kerrottiin li-

säksi, että käyttö oli alussa hankalaa. Kolmessa vastauksessa pidettiin hyvänä 

Geogebran käyttöä tunnilla esitettynä, yhdessä näistä lisättiin, ettei Geogebran käyttö 

ole tarpeellista ottaa opiskelijoilla käyttöön. Yksi vastaajista kirjoitti että Geogebra ”on 

ihan hyvä ohjelma, nopeuttaa kotitehtävien tekoa. Huonoa se, ettei se ole aina saata-

villa.” 

Kysymyksessä 11 kysyttiin opiskelijoiden mielipiteitä symbolisten laskinten käytöstä 

matematiikan opetuksessa. Kaksi ei ollut vastannut tähän kysymykseen. Yksi vastaa-

jista näki symbolisen laskimen tarpeettomaksi lukion matematiikassa, koska se vie-

raannuttaa opiskelijat peruslaskusäännöistä. Hänkin näki laskimen hyödyn pidem-

missä laskuissa. Kaikki muut pitivät symbolista laskinta hyvänä asiana. Hyvinä puo-

lina mainittiin mahdollisuus tarkistaa tulokset, kuvaajien piirtäminen sekä nopeus 

esim. yhtälöryhmien ratkaisemisessa. 

6.2.5 Pohdintoja loppukyselyn tuloksista 

Loppukyselyn tuloksista ei voi vetää kovin suuria yleistyksiä, sillä vastaajien luku-

määrä oli niin pieni. Varsinkin rinnakkaisryhmän osalta on hyvin mahdollista, että 

vastaajiksi ovat valikoituneet ne henkilöt, jotka asennoituivat positiivisemmin 

Geogebran käyttöä kohtaan. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen, emme järjestä-

neet opetusta sillä tavalla, että olisin opettanut myös rinnakkaisryhmälle Geogebran 

käyttöä. Yllättävää siis on, että ilman Geogebraopetusta kaksi viidestä rinnakkaisryh-

mäläisestä oli tehnyt kotitehtäviään Geogebralla. Opetuksessa Geogebra ei heille ollut 

muuten läsnä, kuin blokissa esitettyjen sovellusten katsomisessa kotona.  

Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmä, että opiskelijat pitivät Geogebralla teh-

tyjä havainnollistuksia hyvinä, mutta eivät itse olleet motivoituneita opettelemaan 

Geogebran käyttöä. Oman ryhmän kohdalla tämän havaitsi erityisesti niissä kotitehtä-
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vissä, jotka olin antanut Geogebralla tehtäviksi. Vain yksittäiset opiskelijat olivat vai-

vautuneet tehtäviä tekemään. Sama koski kotitehtäviä, joissa piti tarkastella blokissa 

olleita sovelluksia. Oma taustaoletukseni Geogebran kiinnostavuudesta ja helppokäyt-

töisyydestä osoittautuivat vääriksi. En käyttänyt Geogebraa niin paljoa tunneilla opis-

kelijoiden kanssa, kuin olin alun perin suunnitellut. Yhtenä syynä tähän oli loppuky-

selyssäkin ilmi tullut opiskelijoiden näkemys, että he mieluummin käyttävät laskinta, 

kun se on kirjoituksissakin sallittu.  

6.3 Kurssi MAA7, lukuvuosi 2013-2014 

6.3.1 Mittaukset 

Aihe Mittaustapa n 

Oppitunti tietokoneluo-
kassa, aiheena tangentin 
kulmakerroin. Käsitteen 
tutkimista johdatetusti ha-
vainnollistusten ja kysy-
myslomakkeen avulla 

googledocs kysely 13 
9 poikaa 

4 tyttöä 

Oppitunti tietokoneluo-
kassa, aiheena kahden käy-
rän välinen kulma. Valmiin 
havainnollistuksen tutki-
mista ja kirjan tehtävien te-
kemistä Geogebralla. 

•
 Paperille kirjoitetut vastauk-

set havainnollistusta koskien 

•
 Geogebratiedostot opiskeli-

joiden ratkaisuista 

10 

7 poikaa 
3 tyttöä 

Oppitunti tietokoneluo-
kassa, aiheena funktion ku-
lun tutkiminen. 

Opiskelijat tekivät tehtäviä ja nau-
hoittivat Geogebratyöskentelyn ja ää-
nittivät työskentelyn aikaisen ajatte-
lun puhumalla. 

7 

6 poikaa 

1 tyttö 

Loppukysely koeviikolla Opiskelijat vastasivat googledocsilla 
toteutettuun kyselyyn. 

11 

 

6.3.2 Derivaatta tangentin kulmakertoimena tunnin aineisto 

Lukuvuonna 2013-2014 opiskelijat opiskelivat aiheen derivaatta tangentin kulmaker-

toimena tekemällä tehtävät, jotka olin kirjoittanut googlen docsin kyselylomakkee-

seen. Tehtävät tehtiin oppitunnin aikana tietokoneluokassa. Tunnilla sai vapaasti tehdä 
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yhteistyötä ja kysyä apua niin opettajalta kuin muilta opiskelijoilta. En ollut laittanut 

kyselylomakkeeseen loppupään tehtäviä pakollisiksi, varmistaakseni, että kaikki pys-

tyvät lähettämään vastauksensa. Vastaajia oli 13. Heistä 11 sai vastattua kaikkiin ky-

symyksiin. Geogebrasovellusten osalta aihetta käsittelin jo luvussa Derivaatta muutos-

nopeutena ja tangentin kulmakertoimena. Lomakkeen ideana oli ensin käsitellä, mitä 

on muutos ja mitä on muutoksen nopeus. Suhteellisen helppojen sovellustehtävien 

avulla toivoin tuottavani ajatuksen, että suoralle muutosnopeus nähdään tangentin kul-

makertoimesta. 

Muutosnopeuteen johdattelin ensin kysymyksellä, paljonko on lämpötilan muutos, 

kun se muuttuu -6 asteesta -2 asteeseen. Tähän kysymykseen kaikki osasivat vastata 

oikein. Kysymykseen miten lasket muutoksen, jos alussa arvo on a ja lopussa b vas-

tauksissa tuli hajontaa. Kahdeksan vastasi oikein, neljä vastasi a-b ja yksi |a-b|. Yksi 

pojista sanoi tämän tehtävän kohdalla, että muutos on aina positiivinen. Kysyin hä-

neltä, paljonko palkka muuttuu, jos edellisenä kuukautena sai 10 000 ja tässä kuukau-

dessa 1000. Vaikka keskustelimme asiasta, hänen vastaukseen jäi itseisarvot. Pala-

simme aiheeseen vielä seuraavalla tunnilla. 

Muutosnopeuteen johdatteleva joulutontun työskentelynopeustehtävä onnistui kaikilta 

oikein. Geogebraa ei aikaisemmin ollut käyttänyt lainkaan yksi opiskelijoista, suurin 

osa oli käyttänyt vain vähän. Asteikkona 1 = ei yhtään ja 5 = paljon. 

 

1 2 3 4 5
0

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Paljonko olet käyttänyt Geogebraa?

Kuva 23: Opiskelijat eivät olleet paljoakaan käyttäneet Geogebraa aikaisemmin.  
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Seuraava tehtävä pyydettiin ratkaisemaan Geogebralla. Mikko laittoi hanan alle saa-

vin, johon mahtui 60 litraa vettä. Aikaa saavin täyttymiseen kului 5 minuuttia. Määritä 

lauseke, joka kuvaa avatusta hanasta virtaavan veden määrä, kun aikaa on kulunut x-

minuuttia. Miten kuvaajasta näkee virtausnopeuden? Kaikki osasivat muodostaa funk-

tion lausekkeen. Yhdeksän vastasi kulmakertoimen kuvaavan virtausnopeutta. 

Tehtävässä, jossa analysoitiin ensimmäisen asteen polynomifunktion muutosnopeutta val-

miin Geogebrasovelluksen avulla, kysyttiin kolme eri kysymystä. 

Muuta liukua k.  

a) Funktion h kuvaaja on suora. Mikä k on tälle suoralle? 

b) Kun muutat k:n arvoja, mitä huomaat? 

c) Mikä yhteys on suoran kulmakertoimen ja funktion muutosnopeuden välillä? 

 

Kohdan a-kysymykseen kaikki paitsi yksi vastasi, että kulmakerroin. Yksi vastasi k:n 

olevan pinta-ala. Kohdan b kysymykseen 11 vastasi kulmakertoimen vaikuttavan suo-

ran jyrkkyyteen. Toisissa vastauksissa asiaa oli käsitelty tarkemmin, huomioimalla 

sen, että negatiivisilla kulmakerrointen arvoilla suora on laskeva ja positiivisilla nou-

seva. Kaksi vastaajaa ei ollut vastannut tähän kysymykseen. Kohdan c kysymykseen 

viisi vastasi ajatuksella, mitä isompi k sitä isompi muutosnopeus, kuusi vastaajaa taas 

vastasi näiden arvojen olevan aina samat ja jälleen kaksi ei ollut vastannut tähän ky-

symykseen. 

Kuva 24: Ensimmäisen asteen polynomifunktion muutosnopeus on vakio.  
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Kaikki opiskelijat totesivat kolmannen asteen polynomifunktion kuvaajan näyttävän 

suoralta, kun sitä zoomasi läheltä. Yksi totesi, että näin tapahtuu, vaikka zoomaa ku-

vaajan kaarevinta kohtaa. Seuraavaksi pyydettiin opiskelijoita lisäämään lähelle 

zoomattuun kuvaajaan kaksi pistettä lähelle toisiaan, ja piirtämään niiden kautta suora. 

Ulos zoomaamisen jälkeen kysyttiin, mikä yhteys mielestäsi on piirtämäsi suoran kul-

makertoimella ja funktion kasvunopeudella? Tähän kysymykseen kaikki vastasivat 

näiden asioiden olevan samoja. Yksi vastasi näin, vaikka kirjoittikin, ettei aivan ym-

märtänyt kysymystä. Yhdellä taas valittu kohta osui funktion ääriarvokohtaan, jolloin 

hän totesi funktion kasvunopeuden olevan nolla. 

Funktion derivaattaa tutkittiin sovelluksen avulla jossa funktion kuvaajalle oli laitettu 

piste ja sen kautta 

kulmakerroin. Sa-

maan kuvaajaan 

oli piirretty funk-

tion derivaatta-

funktion kuvaaja, 

ja sille piste, joka 

oli samassa koh-

dassa kuin piste A. 

Kysymyksiä oli 

kaksi kappaletta. a) 

Mitä yhteyttä on 

tangentin kulma-

kertoimella ja deri-

vaatan arvolla ja b) 

Mitä derivaatta-

funktio kertoo 

funktion f kulusta. Keksi ainakin kolme seikkaa.  

Kohdan a kysymykseen kaksi ei vastannut ja muut totesivat derivaatan ja tangentin 

kulmakertoimen olevan samoja. Kohdan b kysymykseen kuusi opiskelijaa jätti vastaa-

matta. Viidessä vastauksessa on löydetty yhteys derivaatan nollakohdan ja funktion 

ääriarvokohdan välille. Tämä on ilmaistu esim. ”kun derivaatan arvo on nolla, ollaan 

Kuva 25: Derivaatta on tangentin kulmakerroin.  
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funktion huippu tai pohja kohdassa” tai ” funktion huipuissa derivaatta leikkaa x-ak-

selin”. Muita löydöksiä on, että ”derivaattafunktio vaihtaa merkkiä nollakohdissaan” 

ja ”aina kun derivaatta leikkaa x-akselia, funktion suunta muuttuu laskevasta nouse-

vaksi.” Tämä ajatus funktion suunnasta ja derivaatan merkistä oli mukana kolmessa 

vastauksessa.  

Kysymykseen, jossa pyydettiin määrittämään funktion ( )= +3  kasvunopeus 

kohdassa = 1, kahdeksan vastasi oikein ja kuvaili piirtäneensä funktiolle tangentin 

ja laskeneensa sille kulmakertoimen. Loput viisi antoivat vastauksena funktion arvon 

kohdassa = 1. 

Toisen asteen polynomille derivaatan nollakohdan löysi oikein 8 vastaajaa, lisäksi 

kaksi totesi sen löytyvän paraabelin huippukohdassa, mutta he eivät olleet selvittäneet 

huipun x-koordinaattia. Kolme oli laskenut derivaatan lausekkeen ja katsoneen nolla-

kohdan siitä. Yksi ole ratkaissut toisen asteen yhtälön x^2+3x = 0 ja kaksi oli jättänyt 

vastaamatta kysymykseen. 

Viimeisen kysymyksen, jossa opiskelijat kommentoivat ”funktionkuluntutkimuslabo-

ratorion” tekemistä Geogebralla olin lisännyt mukaan, jotta nopeimmilla olisi tunnin 

lopussa jotain tekemistä. Kaksi opiskelijaa ei kerennyt vastaamaan kysymykseen, nel-

jällä oli jotain ongelmia äänien kanssa kun kahdeksan taas piti videota helposti seurat-

tavana. Yksi totesi esityksen ”olevan hyvä kertaus tunnista, mutta merkkien olevan 

joissakin kohdissa epäselvät, jos ei katsonut fullscreenillä”. 

6.3.3 Pohdintoja tunnista ”Derivaatta tangentin kulmakertoimena” 

Pidin tunnin toteutusta onnistuneena. Opiskelijat työskentelivät ahkerasti ja suurin osa 

sai tehtävät tehtyä vähän ennen tunnin loppumista. Muutoksen kohdalla oli herkullista, 

kun yksi opiskelijoista totesi muutoksen aina olevan positiivista. Kuvittelen, että hän 

sekoitti tässä kohtaa käsitteen muutos käsitteeseen välimatka, koska tarjosi itseisarvo-

lauseketta. Yllättävän suuri osa vastasi kysymykseen väärin. Tiesin kyllä aikaisemman 

kokemuksen valossa, että muutoksen käsite on hankala. Alun muutosta koskevat ky-

symykset liittyvät myös kurssilla seuraavan tunnin aiheeseen, derivaatta erotus-

osamäärän raja-arvona. 
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Kaikki paitsi yksi kurssin opiskelijoista on opiskellut minun opettamillani kursseilla 

ensimmäisenä vuotenaan lukiossa. Olen kursseilla jonkin verran käyttänyt Geogebraa, 

mikä näkyy siinä, että melkein kaikki vastasivat aikaisemmin käyttäneensä Geogebraa. 

Edellisvuotena ryhmän koko oli kuitenkin niin suuri, alussa 32, että koko ryhmä ei 

millään olisi mahtunut tietokoneluokkaan opiskelemaan. Geogebra ei siis ole kuiten-

kaan ollut kovin suuressa roolissa aikaisemmilla kursseilla. 

Tehtävää, jossa tutkittiin ensimmäisen asteen polynomifunktion muutosnopeutta 

Geogebrasovelluksen avulla, en pidä täysin onnistuneena. Siinä salakalavasti tuotiin 

mukaan käsite funktion derivaatta. Niinhän minä olin sen alun perin suunnitellutkin 

tuovani. Jatkossa kuitenkin käyttäisin jotain toisenlaista tapaa, jolla voitaisiin tutkia 

kulmakertoimen olevan suoralla sama kuin muutoksen nopeus. Myös tehtävä, jossa 

Mikko täyttää saavin vedellä, on siinä mielessä epäonnistunut, että siinä kysytään 

kaksi kysymystä. En tiedä, johtiko tämä siihen, että neljältä jäi sitten vastaamatta vir-

tausnopeuskysymykseen. Muuten nämä johdattelevat muutosnopeustehtävät, tontun 

työskentelyvauhti ja virtausnopeus, toimivat hyvin helppoina, mielikuvaa rakentavina 

tehtävinä. 

Tehtävä, jossa zoomattiin kolmannen asteen polynomifunktion kuvaajaa, toimi mie-

lestäni hyvin. Parempi näin, kun jokainen pääsi tekemään itse, eikä ainoastaan seuraa-

maan, kuinka opettaja esittää saman asian luokan edessä. Tämä tehtävä on mielestäni 

keskeisin. Siinä oikeastaan käsitellään tunnin tärkein aihe, funktion muutosnopeus on 

sama kuin tangentin kulmakerroin, vaikka itseasiassa käyrällehän ei piirretty tangent-

tia, vaan sekantti. Tehtävän voisi muuttaa myös siihen muotoon, että piirretään käy-

rälle johonkin kohtaan tangentti, ja sitten zoomataan. 

Tall oli havainnollistanut derivaattaa zoomaamalla samalla tavalla jo vuonna 1985. 

Varmuudella en voi sanoa, olenko nähnyt tämän idean jossakin, vuosia sitten vai kek-

sinyt sen itse. Toisaalta ajatus, että derivoituvaa funktiota voi approksimoida jossakin 

kohdassa siihen kohtaan piirretyllä tangentilla, sisältyy jo derivoituvuuden käsittee-

seen.  

Funktion derivaatan tutkimistehtävässä Geogebra osoittaa käytettävyytensä. Opiske-

lija pystyy dynaamisesti hiirellä raahaamaan kohtaa, johon tangentti on piirretty. Sa-

malla implisiittisesti esitellään ajatus siitä, että jos funktiolle määritellään jokaisessa 
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kohdassa derivaatta tangentin kulmakertoimena, niin saadaan kokonaan uusi funktio, 

funktion derivaatta. Lisäksi kuvaajaan sisältyy loppukurssin keskeisin idea kiteytet-

tynä. Ja moni opiskelija osasi sen löytääkin. Tehtävän ratkaisemista oli opettajana mie-

lenkiintoista seurata. Opiskelijat keskustelivat keskenään siitä kuinka funktio on las-

keva ja derivaatan arvo negatiivinen, ja samalla yhdellä opiskelijalla piste A siirtyi 

uudelleen ja uudelleen funktion ääriarvokohtaan. Opiskelijoiden keskustelusta huo-

masi, että heiltä puuttui käsitteet ääriarvokohdista. Pyysin heitä keksimään nimet, mikä 

osoittautui vaikeaksi. Opiskelijoiden vastauksissa ilmenevät ilmaisut ”huippu” ja 

”pohja” tulivat minulta. Matematiikassa taidetaan harvoin aluksi luoda omia termejä 

asioille, mikä tuottaa hankaluuksia lähteä puhumaan asioista, joille ei vielä ole annettu 

virallista käsitettä. 

Pitää huomata, että tehtävien kohdalla oikein vastanneiden lukumäärät eivät näissä 

mittauksissa välttämättä anna oikeata kuvaa siitä, kuinka moni opiskelijoista olisi itse-

näisesti päätynyt näihin vastauksiin. Tunnilla keskustelu oli sallittua, jopa suotavaa. 

Opiskelijat keskustelivat tehtävistä ja usein kirjoittivat varsin samankaltaisen vastauk-

sen.  

6.3.4 Käyrien välinen kulma ja CAS laskentaan tutustuminen 

Tunnilla aluksi opiskelijat tarkastelivat käyrien välistä kulmaa valmiin Geogebraha-

vainnollistuksen avulla. Tehtävämonisteessa oli alkuun seuraavat kolme tehtävää.  

1. Käyrien sivuaminen, geogebralla:  Vastaa siinä olevaan kolmeen kysymykseen  
http://www.geogebratube.org/material/show/id/67461 

2. Määritä käyrien ℎ( )=−2 +6 −6 +4  ja ( )= −3 +3 +1  
välinen kulma. Piirrä kuvaajat. Kuvaile, miten funktiot kohtaavat. 

3. Ratkaise symbolisesti CAS-puolella. Käyrät 
 ℎ( )=−2 +6 −6 +4  ja ( )= −3 +3 +  leikkaavat 
kahdessa kohdassa. Laske molemmissa kohdissa käyrien välinen kulma käyt-
täen tangentin kulmakerrointa, eli derivaattafunktion arvoa leikkauskohdassa. 
Piirrä kuvaajat. Muista funktion määrittelyssä merkki := 

Kaksi ensimmäistä tehtävää on esitelty luvussa 5.5. Käyrien sivuamisen tutkimisen 

lisäksi tunnin tavoitteena oli tutustua symboliseen laskentaan Geogebralla.  

Ensimmäisen tehtävän havainnollistuksessa oli kolme kysymystä tutkittavana. Ne oli-

vat 
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a) Mitä tapahtuu käyrien tangenteille, kun käyrät sivuavat 
b) Mitä voidaan sanoa funktioiden derivaattojen arvoista si-

vuamispisteistä? 
c) Mieti, miksi kahden käyrän välinen kulma on sama kuin 

leikkauskohtaan piirrettyjen tangenttien välinen kulma. 

Ensimmäisen kohdan kysymykseen melkein kaikki vastasivat tangenttien olevan pääl-

lekkäin. Yhdessä vastauksessa mainittiin vielä, että kulmakertoimet ovat tällöin samat. 

Myös funktion derivaattojen todettiin olevan samoja lähes kaikissa vastauksissa b-

kohdan kysymyksessä. Yhdessä vastauksessa ei ollut mainintaa derivaattojen yhtäsuu-

ruudesta, vaan sanottiin ”Derivaatan kulmakerroin miinusmerkkinen”. Kolmas kysy-

mys ei ollut onnistunut ainakaan siinä mielessä, että opiskelijat olisivat siihen osanneet 

vastata. Suurin osa ei vastannut kysymykseen. Kenenkään vastauksessa ei ollut mai-

nintaa siitä, että funktion tangentti on sivuamispisteessä yhdensuuntainen funktion ku-

vaajan kanssa. 

Toisessa tehtävässä piti piirtää annettujen funktioiden kuvaajat ja kertoa, miten funk-

tiot kohtaavat. Funktiot oli määritelty siten, että vaikka kuvaajat sivuavat, niin sivutes-

saan ne kulkevat toistensa läpi. Opiskelijat osasivat tuottaa Geogebralla oikeanlaisen 

konstruktion, mutta eivät kuvailleet, miten funktiot kohtaavat. Useimmin on maininta, 

että funktiot sivuavat toisensa, mutta yleensä ei ole huomattu, että sivuaminen tässä 

tehtävässä oli jollakin tavalla erilaista kuin edellisessä. Yhdessä vastauksessa on sa-

nottu, että ” Käyrät lähestyvät ensin toisiaan, leikkaavat toisensa pisteessä (1,2), sitten 

eroavat toisistaan ja jatkavat matkaansa kauemmas toisistaan.” 

Kolmannessa tehtävässä yhdistettiin edellisten tehtävien leikkaamistavat. Tehtävän 

funktiot oli laadittu niin, että käyrät leikkaavat kahdessa kohdassa, joista toisessa käy-

rien välinen kulma on noin 31° ja toisessa käyrät sivuavat jälleen niin, että aluksi alem-

pana oleva funktio on ylempänä sivuamiskohdan jälkeen. Ratkaistessaan tehtävää 

opiskelijat tutustuivat ensi kertaa symbolisen laskennan käyttöön Geogebralla. Siihen 

liittyvä ohjeistus oli annettu tehtäväpaperiin. Melkein kaikissa vastauksissa symbolista 

laskentaa on osattu käyttää tehtävän ratkaisemisessa. Yhdessä vastauksessa käyrien 

välinen kulma on selvitetty ainoastaan Geogebran piirtoikkunassa. Yhdessä on yritetty 

laskentaa symbolisesti, mutta päädytty virhetilanteeseen. Vaikka tehtävänannossa oli 

sanottu käyrien leikkaavan kahdessa kohdassa, vastauksissa oli yleisesti annettu vain 

yksi vastaus,  =31° . 
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6.3.5 Funktion kulun tutkiminen Geogebralla 

Opiskelijoiden tehtävänä oli laskea annettuja tehtäviä Geogebralla ja samalla nauhoit-

taa oma työskentelynsä. Tunnille osallistuneista opiskelijoista nauhoituksen teki kym-

menen opiskelijaa, joista kahdeksan oli antanut luvan tutkimukseen. Yksi pari työs-

kenteli yhdessä, joista toinen ei ollut antanut lupaa tutkimukseen, joten parin tekemää 

nauhoitusta ei analysoida. Analysoitavaksi jäi seitsemän opiskelijan nauhoitukset, 

joista kuusi oli poikaa ja yksi tyttö.  

Nauhoituksessa käytettiin samaa screencast-o-matic ohjelmaa kuin edellisen vuoden 

ryhmällä. Sen avulla voi äänittää 15 minuutin työskentelyn. Monet opiskelijoista kes-

keyttivät nauhoituksen silloin kun eivät varsinaisesti työskennelleet Geogebralla. 

Opiskelijat kertoivat nauhoittaessaan, mitä tekivät. Tällä kertaa opiskelijat uskalsivat 

puhua ja kuvasivat työskentelynsä varsin tarkasti. Opiskelijat kirjoittivat myös tehtä-

vien ratkaisut paperille. Ratkaistavia tehtäviä oli yhteensä 6, mutta nauhalla päätyi 

seuraavien tehtävien ratkaisuja. 

T1. Määritä funktion ( ) =  ääriarvokohdat ja ääriarvot. 

T2. Määritä funktion ( ) =2 +3 −36 +10  pienin ja suurin arvo välillä 

[−4,8]. 
T3. Laske funktion ( ) =(4 +6)(3 −2)  suurin ja pienin arvo, kun ∈[0,5] . 

Nauhoitettu tunti pidettiin kurssin loppupuolella. Yleisesti ottaen Geogebran symbo-

lista laskentaa osattiin käyttää hyvin. Kaikki opiskelijat määrittivät funktion symboli-

sesta, ja käsittelevät funktion derivaattaa kirjoittamalla esim. yhtälöissä ratkaistiin 

( ) =0,  eikä derivaatan lauseketta kopioitu. Tehtävien ratkaisemiseen liittyvät on-

gelmat johtuivat lähinnä puutteista matemaattisessa osaamisessa. Paperille kirjoite-

tuissa ratkaisuissa oli merkitty tärkeimmät välivaiheet. Opiskelijat olivat oppineet, 

kuinka symbolista välinettä käytetään tämän tyyppisten tehtävien ratkaisemisessa.  

Ensimmäisessä tehtävässä on rationaalifunktio. Funktiota ei ole määritelty nimittäjän 

nollakohdassa. Itse asiassa rationaalifunktion kulun tutkiminen ei kuulu MAA7 kurs-

sille laisinkaan. Olin valinnut tämän funktion, koska kurssin alkuosassa käsiteltiin ra-
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tionaalifunktion määrittelyjoukkoa. Käsin opiskelijat eivät olisi osanneet funktiota de-

rivoida. Lauseke oli valittu lisäksi sellaiseksi, että perusasetuksilla funktion kuvaajasta 

näkyy vain osa. Jotta opiskelija varmistaisi saadun tuloksen kuvaajasta, pitää hänen 

säätää piirtoikkunan näkymää. Vain kaksi opiskelijaa hyödynsi piirtoikkunassa näky-

viä funktioiden kuvaajia. Myös kahden muun tehtävän funktioiden saamat arvot vaih-

telivat niin paljon, että piirtoikkunan olisi pitänyt säätää, jos haluaisi varmistaa tulok-

sen kuvaajasta. 

Videoista tulee esiin myös erilaisia pulmatilanteita, joista opiskelijat kaikissa tilan-

teissa selviävät. Yksi opiskelijoista on ratkaisemassa, milloin derivaatta on positiivi-

nen ja kertoo "En ole ihan varma miten tällä Geogebralla tehdään, mutta koitetaan ". 

Opiskelija kirjoittaa ratkaise komennon epävarmana, aivan kuin käyttäisi komentoa 

Geogebralla ensimmäistä kertaa ja rat-

kaisee epäyhtälön. Tässä tehtävän vai-

heessa derivaatan nollakohdan ratkaise-

minen olisi ollut oletetumpi vaihtoehto. 

Opiskelija yllättyy saamastaan vastauk-

sesta epäyhtälölle: " nyt tuli kyllä jännä 

vastaus". Vastaus on esitetty viereisessä 

kuvassa on rivillä 2. Seuraavaksi opiske-

lija kirjoittaa yhtälön ( ) =0 . 

Geogebra sijoittaa funktion lausekkeen 

paikalle ja palauttaa yhtälön. Opiskelija 

ei hämmenny tästä, vaan käyttää ratkaise 

komentoa, ja laskee jostain syystä funk-

tion nollakohdan. Vasta nyt hän ratkai-

see derivaatan nollakohdan, jonka jäl-

keen hän oivaltaa ratkaisseensa aluksi, 

milloin derivaatta on positiivinen. 

Toisella opiskelijalla Geogebran ikkunat vaihtavat vahingossa paikkaa. Itsellekin ta-

pahtuu näin aika ajoin. Opiskelija liikuttaa ikkunoita, mutta ei onnistu saamaan niitä 

alkuperäiseen järjestykseen. Tämä ei kuitenkaan häiritse häntä, vaan tehtävän ratkaisu 

etenee, vaikka ikkunat ovatkin hiukan eri paikoissa. Kolmas opiskelija on luultavasti 

Kuva 26: Toisinto opiskelijan Geogebratyöskente-
lystä. 
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tottunut enemmän ratkaisemaan tehtäviä Casion symbolisella laskimella, sillä hän yrit-

tää raahata lausekkeita paikoilleen. Seuraavaksi epäonnistuneen kaavan kopioinnin 

seurauksena Geogebra antaa virheilmoituksen. Opiskelija ohittaa sen, kopioi lausek-

keen toisesta paikasta ja saa tehtävän tehtyä. 

6.3.6 Kurssin loppukysely 

Kurssin loppukyselyyn vastasi 11 opiskelijaa. Kysely toteutettiin koeviikolla, juuri en-

nen kurssikoetta. Lomakkeessa en kysynyt vastaajien nimeä tai sukupuolta. Kysymyk-

sessä ”Geogebralla tehdyt esitykset havainnollistavat hyvin matematiikan käsitteitä” 

vastausten keskiarvo oli tasan 3. Kumpaakaan ääripäätä ei oltu valittu lainkaan. Vas-

taukset painottuivat keskikohtaan myös väitteen ” Geogebra on helppo ottaa käyttöön” 

kohdalla keskiarvon ollessa 2,8. Molempia ääripäitä oli yksi. Kaksi vastaajaa olisi kai-

vannut enemmän opastusta Geogebran käytössä  

Kokeessa oli lisäksi kysymys: käytitkö Geogebraa kokeessa, ja mitä hyötyä siitä oli. 

Kaksi opiskelijaa viidestätoista ei lainkaan käyttänyt Geogebraa. Niistä, joilla oli 

Geogebra auki kokeessa, kymmenen vastasi kysymykseen. Kahdeksan oli kokenut, 

että Geogebrasta oli ollut hyötyä. Yksi oli yrittänyt käyttää Geogebraa, mutta kirjoitti, 

ettei ”vain oikein osaa käyttää”, yksi kirjoitti, ettei juurikaan käyttänyt Geogebraa ko-

keessa.  

Opiskelijoiden Geogebran käytöstä kokema hyöty vaihteli. Yksi opiskelija ilmaisi 

hyödyn ollaan vähäinen. Kaksi opiskelijaa oli käyttänyt Geogebraa ratkaisujen tarkis-

tuksessa. Kolmen opiskelijan vastauksissa oli kerrottu tehtävä, jossa Geogebrasta oli 

erityisesti ollut hyötyä. Kahdelle Geogebrasta oli hyötyä selkeästi kaikissa tehtävissä. 

Näistä toisella ei ollut omaa symbolista laskinta, ja Geogebran tuoma lisäarvo oli odo-

tettukin.  

Koevastausten ja kokeen lopussa olleiden vastausten perusteella opiskelijat hyötyivät 

Geogebrasta erityisesti niissä tehtävissä, joissa käytettiin Geogebran piirtotilaa. Esi-

merkiksi tehtävää, jossa piti paraabelille muodostaa tangentit sellaisen pisteen kautta, 

joka ei ollut paraabelilla. Tässä tehtävässä olin erityisesti antanut paraabelin yhtälön 
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funktiona, jolloin Geogebra ei tunnista lauseketta kartioleikkaukseksi. Kartioleikkauk-

selle Geogebra muodostaa suoraan tangenttityökalulla tangentin myös käyrän ulko-

puolisen pisteen kautta, kun taas funktiolle ei.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ” Miten Geogebraa voi käyttää opetuk-

sessa lukion pitkän matematiikan derivaatta kurssilla?” on kuvailtu luvuissa 5 ja 6. 

Opettaja voi käyttää Geogebraa eri tavoin: 

1. laatimalla kuvia monisteisiin tai kokeisiin, 
2. valmistelemalla tunnille itsetehdyn tai valmiin havainnollistuksen opettajajoh-

toisen esityksen tueksi, 
3. havainnollistamalla tunnilla esiin tulleen asian ex. tempore, 
4. julkaisemalla oman havainnollistuksen, jota opiskelijat tutkivat joko tunnilla 

tai kotitehtävänä, 
5. erilaiset tehtävänannot opiskelijoille. 

Osa tässä tutkimuksessa esitellyistä sovelluksista oli alun perin tehty opettajajohtoisen 

esityksen tueksi. Lisäsin niihin tehtävänannot opiskelijoille. Monet havainnollistuk-

sista on kehitetty tutkimuksen aikana. Usein havainnollistuksen idea pohjautuu perin-

teiseen oppikirjoissa esitetyn käsitteen staattisen kuvituksen muuttamiseen dynaa-

misiksi. On huomattava, että tehtävät on laadittu juuri niille ryhmille, joita opetin. 

Opiskelijoilla ei ollut paljoakaan kokemusta Geogebran käytöstä tai tietokoneen käy-

töstä matematiikan opiskelussa. Kurssin alussa pääpaino oli uuden opittavan asian tut-

kiminen valmiiden havainnollistusten avulla. Vaihtoehtoina oli eri yhdistelmiä tiedon 

esittämisestä taulukkona, symbolisena tai kuvaajan avulla. Kun opiskelijat oppivat 

käyttämään ohjelmaa, siirryttiin pois valmiista havainnollistuksista.  

Opetuksessa pitää ottaa huomioon opiskelijoiden lähtötaso. Yhtenä tuloksena on, että 

yhden matematiikan kurssin aikana ei kovin pitkälle päästä Geogebran käytössä. Tut-

kimus ajoittuu matematiikan opetuksen murrosvaiheeseen. Peruslaskutoimituksia ei 

osata laskea tietokoneella. Symbolinen laskenta sisältää uudenlaista ajattelua, jonka 

oppiminen vie aikaa, niin opettajilta kuin opiskelijoiltakin. Jos symbolista välinettä 

käyttää tehokkaasti, ratkaisuprosessissa koko tehtävä kirjautuu välineelle. Välineen 

merkinnät eivät ole samat kuin käsin kirjoitettaessa. Jos koetilanteessa opiskelija vas-

taa käsin kirjoittamalla, joutuu hän kääntämään välineellä tehdyn ratkaisun käsin kir-

joitettuun muotoon.  

Lukuvuonna 2013-2014 luovuin ajatuksesta, että kaikki pitää laskea myös perinteisesti 

käsin. En jättänyt Geogebrankäytön opiskelua kotiin, vaan käytimme sitä enemmän 
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tunnilla kuin edellisen vuoden ryhmän kanssa. Tähän vaikutti myös se, että toisena 

vuonna luokassa oli käytössä muutama tietokone. Lisäksi muutin työskentelyä enem-

män tutkivan oppimisen suuntaan. Valmiita havainnollistuksia käytettiin uuden käsit-

teen oppimisessa niin, että jokainen opiskelija tutki havainnollistusta ja vastasi sen 

pohjalta kysymyksiin. Verrattuna opettajajohtoiseen työskentelyyn, jokainen opiske-

lija joutui vastaamaan kysymyksiin. Vastauslomakkeen avulla on mahdollista arvioida 

opiskelijoiden ymmärrystä ja antaa palautetta tarvittaessa. Valmiisiin kysymyksiin 

vastaaminen on lähellä sitä opiskelukulttuuria, johon opiskelijat ovat tottuneet. 

Toisena tutkimuskysymyksenä on: ”Miten opiskelijat kokevat dynaamisen geometrian 

ohjelman käyttämisen matematiikan opiskelussa?” Lukuvuonna 2012-2013 lähdin 

Geogebran käytössä liikkeelle ajatuksesta, että opiskelijat olisivat valmiita panosta-

maan Geogebran käytön opiskeluun kotona. Vaikka opiskelijat kokivat, että Geogebra 

sopii matematiikan havainnollistamiseen, he eivät enää lukion toisella luokalla olleet 

valmiita panostamaan uuden ohjelman opiskeluun. Jälkimmäisenä vuonna opiskelijat 

työskentelivät aktiivisesti pohtimistehtäviä tehdessään. Geogebra oli sallittu kokeessa, 

ja moni koki hyötyvänsä siitä.  

Monelle opiskelijalle tietokoneen käyttö matematiikassa oli uutta ja haastavaa. Nau-

hoituksista näki hyvin, miten monenlaisiin ongelmatilanteisiin opiskelijat joutuivat 

Geogebraa käyttäessään. Jälkimmäisen ryhmän opiskelijat osasivat kuitenkin selvitä 

ongelmatilanteista.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Geogebran tai symbolisen laskimen monipuolisella käyttämisellä on useita esteitä. 

Käytettävät kirjat on tehty eri aikakautena, eikä niissä ole juurikaan tehtäviä, jotka oh-

jaavat opiskelijaa symbolisen laskennan käyttämiseen tai hypoteesien tekemiseen ja 

niiden testaamiseen. Symboliset laskimet tulivat lukioon vasta muutama vuosi sitten, 

ja niin opettajilla kuin opiskelijoillakin on oppimista, mitkä tehtävän ratkaisun vaiheet 

tulee laskea perinteisesti. Jotta Geogebrasta tulisi opiskelijoiden luontainen työkalu, 

pitäisi sitä käyttää systemaattisesti, mieluiten jo peruskoulun puolella tai viimeistään 

heti lukion alusta. Lähtökohtani oli tutkia Geogebran käyttöä yksittäisten tuntien si-

jasta koko kurssin ajan. Ajattelin, että tällöin sen oppimiseen olisi riittävästi aikaa. 

Ajatus osoittautui vääräksi. Aikaa tarvitaan enemmän. Tämä tulos on yhdensuuntainen 

Reedin, Driversin ja Kirchnerin johtopäätöksen kanssa, että tietokonetta tulisi käyttää 

useampana vuonna eri matematiikan osa-alueissa (Reed, Drijvers, & Kirschner, 2010).   

Monet opiskelijat ovat omaksuneet tietynlaisen käsityksen siitä, miten matematiikkaa 

tehdään. Tällöin toisenlaiset työtavat tai välineet kohtaavat vastustusta. Opettajallekin 

on helpompaa ja turvallista pitäytyä vanhaan. On huomattava, että olin opettanut en-

simmäistä tutkimusryhmää vain yhden kurssin ennen tutkimuksen aloittamista. Jäl-

kimmäinen ryhmä oli jo tottunut minun opetustyyliini. Tutkivan oppimisen käyttö ope-

tuksessa tuo mukanaan monia muutoksia ja haasteita. Omat kokemukseni tutkimuksen 

aikana esiintyneistä haasteista ovat samankaltaisia, joita kirjallisuudessa on esitetty, 

esim. (Häihkiöniemi, 2013). Sekä opiskelijoiden, että opettajan roolit muuttuvat. Ope-

tusmateriaalin teko vie paljon aikaa, eikä ensimmäisellä kerralla aina synny niin prii-

maa, kuin toivoisi. Millä tavalla ohjata opiskelijat keskustelemaan matematiikasta? 

Miten laatia tehtävänannot riittävän väljiksi ja kuitenkin selkeiksi? Tutkimuksessa 

käytetyistä tehtävänannoista puuttuu tehtävät, joissa opiskelijan pitäisi itse rakentaa 

havainnollistus tunnetusta teoriasta. Jääkö tämän tyyppiset tehtävät vain opettajan teh-

täväksi? 

Tietokoneiden ja symbolisten laskinten käyttö monipuolistaa matematiikan opetusta 

ja opiskelua. Opettajat ovat kaivanneet tekeillä olevaan lukion opetussuunnitelmaan 

selkeitä linjanvetoja niistä aiheista, jotka pitää opiskella perinteisesti ja mitä asioita voi 

tehdä symbolisella välineellä. Keskustelussa korostuu loppuarviointi. Kaipaisin enem-

män tutkimusta ja keskustelua siitä, miten välineet muuttavat itse oppimisprosessia. 
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Millä tavalla tiedon eri esitysmuotoja, kuvallinen, symbolinen, taulukko ja teksiti, 

voisi opetuksessa linkittää toisiinsa? Tavoitteena ei ole helpompaa matematiikka tai 

vähemmän matematiikkaa. Matematiikka ei ole ainoastaan yhtälöiden ratkaisemista. 

Sen symbolinen välinen tekee yhdellä rivillä. 
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