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Tiivistelmä

Tutkimus on kirjallisuuskatsaus oppilaiden matematiikkakäsityksiin liittyen. Ensisijaisesti ERIC 

-tietokannannasta löytyneiden artikkelien pohjalta tutkittiin oppilaiden matematiikkakäsityksiä ja 

niiden eroja ala-asteelta yliopistoon. Pitkittäistutkimuksia aiheesta ei ole, joten yhtenäistä 

kehityskaarta ei ole tutkittu. Tutkimus keskittyy matematiikan olemukseen ja hyödyllisyyteen. 

Matematiikka on oppilaille ensisijaisesti kouluaine, joka määrittyy pääasiallisesti laskentona. 

Matematiikka liittyy vahvasti lukuihin ja esimerkiksi geometria nähdään vähäisenä tai 

olemattomana osana matematiikkaa. Oppilaat eivät osaa kytkeä matematiikan merkitystä kulttuuriin 

tai teknologiaan, vaikka se esiintyy päivittäisessä käytössä. Ala-asteella osa oppilaista pitää 

matematiikkaa hauskana, mutta yläasteelta lähtien se on useille tylsää ja vaikeaa. Oppilaat ovat 

kuitenkin hyvin tietoisia matematiikan hyödyllisyydestä, sekä oman arkisen toimintansa suhteen, 

kuin myös jatko-opintojen suhteen. Lukiosta lähtien oppilaat näkevät tai ovat omaksuneet myös 

matematiikan ajattelua kehittävät piirteet. Verrattain harvoilla oppilailla on kuitenkin yhtenäisiä ja 

syvällisempiä, maailmankuvaa määrittäviä käsityksiä matematiikasta. Jopa yliopiston aloittavilla 

niiden osuus on neljännes, kun puolestaan noin puolet pitää pikemmin matematiikkaa 

työkalupakkina, joka auttaa ratkaisemaan ongelmia.
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Johdanto

Tämä tutkimus käsittää kirjallisen osuuden, jossa on ensin pyritty kuvaamaan oppilaiden 

matematiikkakäsityksiin liittyviä tutkimuskysymyksiä ja tapoja. Seuraavaksi on aikaisempiin 

tutkimuksiin perustuen koitettu sanoa jotain yleistä oppilaiden matematiikkakäsityksistä ala-asteelta 

yliopistoon. Varsinaisia kattavia pitkittäistutkimuksia ei ole tehty, joten tulokset eivät pyri 

kuvaamaan varsinaista yksilöllistä kehitystä, vaan pikemmin huomioimaan jotain yleisiä eroja eri 

ikäluokkien välillä.

Tutkimusta varten on käyty läpi Eric -tietokannan ja Google Scholarin asiaankuuluvat 

hakutulokset hakusanoilla (student) ”conceptions of mathematics”, ”nature of mathematics”, 

”mathematics beliefs”, ja muita vastaavia muotoiluja. Käsitysten ja uskomusten tutkimus on 

monimuotoinen ja epätäsmällinen ala, mutta tässä tutkimuksessa keskiössä ovat matematiikan 

hyödyllisyys ja matematiikan olemus eli siis mitä matematiikka on oppilaiden mielestä.

Tutkimuksen merkitys

Matematiikalla on valtava rooli teknologian ja maailmankatsomuksellisen tiedon kehittämisessä, 

mutta sen merkitys näkyy käytännön elämässä hyvin monimutkaisten asioiden kautta. Esimerkiksi 

kädessä lepäävästä kännykästä ja sen ohjelmista ei näe suoraan, miten pitkän historian aikana 

matematiikan kehitys on mahdollistanut sen. Täten matematiikan merkitys piiloutuu arjessamme. 

Matematiikka voisi näyttäytyä opiskelijoille kiinnostavampana ja siten motivoivampana, jos sen 

merkitys näkyisi selkeämmin. Tämä matematiikan merkitys on osa oppilaan matematiikkakäsitystä, 

joita on kuitenkin ehditty tutkia vain pari vuosikymmentä. 

Tutkimus osoitti, että yliopiston aloittavilla oppilailla on laaja kirjo laadullisesti erilaisia käsityksiä  

matematiikasta ja sen opiskelusta. Yli 75% oppilasta näkee matematiikan fragmentoituneina 

tiedonkappaleina ja opiskelee käyttäen toistavia ja pinnallisia lähestymistapoja. Lisäksi tutkimus 

osoitti, että matematiikkakäsitykset ja opiskelutavat ovat yhteydessä toisiinsa.(Crawford, Gordon, 

Nicholas & Prosser, 2006)

Erityisen merkityksellistä Crawford et al:n tutkimuksessa on, että laajempien 

matematiikkakäsitysten ja syväsuuntautuneiden opiskelutapojen välillä on vahva korrelaatio. 

Toistaiseksi ei ole saatu selville kumpaan suuntaan kausaalisuus on voimassa vai toimiiko se kenties 

molemmin päin. Kumpikin vaikutussuunta kuulostaa sinänsä hyvin mielekkäältä. Laajempi 
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matematiikkakäsitys johtaa mielenkiintoon, motivaatioon ja parempiin opiskelutapoihin tai toisaalta 

paremmat opiskelutavat johtavat syvempään käsitykseen matematiikasta.

Mikäli kausaliteetti pätee ensimmäiseen suuntaan, on matematiikan historian ja filosofian 

opettamisella paljon ajateltua suurempi merkitys. Valtaosa matematiikasta ei onnistu kuitenkaan 

kiinnittymään oppilaiden arkeen ja käytännön asioihin. Pelkkä yleissivistävyyden toisteleminen ei 

tee matematiikan tekniikoiden ja algoritmien opettelusta merkityksellistä, ellei niitä sidota 

laajempaan historialliseen ja maailmankatsomukselliseen perspektiiviin.

Opetussuunnitelmassa korostetaan positiivisia affektioita matematiikan suhteen, sekä 

painotetaan matematiikan hyödyllisyyttä: ”Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä 

asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää 

myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja 

pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetus  ohjaa  oppilaita  ymmärtämään  matematiikan  hyödyllisyyden omassa  elämässään ja 

laajemmin  yhteiskunnassa.  Opetus  kehittää  oppilaiden  kykyä  käyttää  ja  soveltaa  matematiikkaa 

monipuolisesti. ” (OPS 2014)

Jotta oppilaiden matematiikkakäsityksiä voitaisiin kehittää laajempaan suuntaan, oli se sitten 

itseisarvoista  tai  keino  parempiin  oppimistuloksiin  matematiikassa  yleensä,  on  lähtökohtaisesti 

päästävä selvyyteen tämän hetkisestä tilasta. Tämä tutkimus pyrkii kuvaamaan tätä tilaa yhdistäen 

laajan joukon alan tutkimuksia siinä määrin kuin ne ovat yhteensovitettavia.

Tutkimuskysymykset

Ensisijainen kysymys on ”Millaisia ovat oppilaiden käsitykset matematiikasta?” Aikaisempien 

fenomenologisten tutkimusten valossa käsitykset on ollut helppoa luokitella muutamaan 

kategoriaan, mutta erityisen mielenkiintoisia ovat näkemykset, jotka eivät ole niin selkeitä. 

Kvantitatiivisten tutkimustulosten osalta joudutaan puolestaan tekemään paljon tulkintoja.

Toinen merkittävä tutkimuskysymys on: ”Millaisia laadullisia eroja oppilaiden käsityksissä 

ilmenee siirryttäessä ala-asteelta yliopistoon?” Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

matematiikkakäsitykset kehittyvät selvästi matemaattisten aineiden yliopisto-opintojen aikana, 

mutta nuoremmilla ei välttämättä ole vielä riittävästi matemaattista tietoa kehittääkseen siitä kovin 

laaja-alaista näkemystä.

4



Kirjallisuuskatsaus

Käsitteistö

Tutkimuksissa esiintyvä käsitteistö on monimuotoista ja usein luonteeltaan niin sumeaa, että sitä on 

vaikea tarkasti määritellä. Eri tutkimuksissa ovat esiintyneet ainakin uskomukset (beliefs), 

käsitykset (conceptions), näkemykset (views) ja kuvat (image). Tämän käsitteistön ongelmien 

tutkimiseen ja selventämiseen ovat pyrkineet Furinghetti & Pehkonen (2002).

Uskomukset kehittyvät jatkuvasti kokemuksen myötä ja ovat pääsääntöisesti sosiaalisesti 

rakentuneita. Niitä subjektiivisesti ja intersubjektiivisesti omaksutaan, arvioidaan, hyväksytään ja 

hylätään. Ne ovat tiedostamattomia tai tiedostettuja, affektiivisia tai kognitiivisia eivätkä esiinny 

irrallaan vaan muodostavat järjestelmiä. (F&P 2002) Tiedon ja uskomuksen erottaminen on 

syvällinen filosofinen ongelma, mutta keskeisenä erona voidaan pitää, että tieto on näennäisesti 

varmaa (siihen uskotaan 100% varmuudella), mutta uskomuksia voidaan pitää epävarmoina. 

Sfardin (1991) mukaan käsitteellä viitataan ideaaliseen objektiiviseen matemaattiseen 

entiteettiin. Käsitys puolestaan on tämän käsitteen subjektiivinen representaatio. Käsitys on ikään 

kuin mielessä oleva kuva ja/tai assosiaatiojoukko, joka käsitteestä herää. Tämä käsityksen 

kokonaisuus ei voi olla yksi yhteen objektiivisen käsitteen kanssa, samoin kuin kuva ei ikinä vastaa 

kohdettaan (F&P 2002), mutta toisaalta se voi olla merkitykseltään paljon laajempi kuin 

objektiivinen vastineensa, riippuen siitä miten yksilön tieto on konstruoitunut. 

Ainoastaan tieteissä ja matematiikassa käsitteet on määritelty viittaamaan tiettyyn 

(teoreettiseen) entiteettiin, luonnollisessa kielessä ja yleisempien käsitteiden kohdalla, kuten 

”matematiikka”, ei objektiivista entiteettiä ole olemassakaan siinä mielessä kuin Sfard tarkoittaa. 

Silloin kyseinen käsite tavoittaa jotain yhteistä subjektien käsityksistä, niin että mielekäs 

kommunikaatio voi onnistua. 

Thompsonin (1992) ja Furinghettin (1996) mukaan käsitykset muodostuvat uskomuksista, 

mutta Thompson ei pidä eroa käsitysten ja uskomusten välillä kovin keskeisenä. Ymmärrän tässä 

yhteydessä, että uskomukset myös kattavat tiedon. Siis käsitys koostuu asioista joita tiedämme ja 

joihin vain uskomme. Pehkonen (1994) Saarta (1983) seuraten pitää käsityksinä vain tiedostettuja 

uskomuksia. 

Blumerin (1931) ajatuksiin pohjautuen, uskon että käsitteiden merkitys on siinä, mitä 

voimme oikeasti empiirisesti tutkia. Useat uskomukset ohjaavat yksilön toimintaa ja ovat siten 

konkreettisista toiminnoista pääteltävissä. Yleisemmin uskomuksia ja käsityksiä kuitenkin tutkitaan 

kysymällä kohteelta. Tämä aiheuttaa tulkintaongelmia jos tiedostaminen on käsityksen kannalta 
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oleellista. Laajan käsityksen (kuten matematiikka) tiedostaminen on prosessi, joka ei tapahdu 

hetkessä. Samoin uskomus saattoi olla tiedostamaton, kunnes sitä kyselylomakkeessa erityisesti 

kysyttiin. Tämän vuoksi tiedostaminen luo paljon tutkimuksellisia ongelmia, mutta nähdäkseni siitä 

ei voida luopuakaan. Koen, että tavoitteena opetuksessa on kuitenkin kehittää oppilaiden 

tietoisuutta matematiikasta ja omista siihen liittyvistä uskomuksistaan, sillä se on paras tie niiden 

muuttamiseen.

En esitä tässä tutkimuksessa mitään yleistä laajempaa käsitystä matematiikasta, johon 

oppilaiden käsityksiä voisi verrata. Sen sijaan useissa yhteyksissä puhun laskennosta, joka tarvitsee 

jonkinlaisen kuvauksen. Aikaisemmin opetettavan kouluaineen nimi oli laskento, eikä suinkaan 

matematiikka ja väitän, että tämän käsitteen katoaminen on osasyy siihen, että oppilaille näillä ei 

ole mitään eroa. Nojaan näiden erottelussa Lehtisen esittämiin kuvauksiin, tiedostaen että tarkka 

rajanveto on useissa tapauksissa mahdotonta.

Laskento on arkipäivämme kannalta olennainen taito, jota tarvitaan kaikenlaisen kvantitatiivisen  

informaation käsittelyssä, leivontaresepteistä supertietokoneilla tehtäviin monivaiheisiin  

simulaatiosovelluksiin asti. Matematiikka on abstrakti määrän ja muodon tiede, looginen ja  

deduktiivinen rakennelma, kuitenkin todellisuuteen ankkuroitunut ja maailman ymmärtämiselle  

olennaisen tärkeitä työkaluja tarjoava, myös fysiikan, kemian ja laskennon tukitiede, muttei  

suinkaan vain näiden. (Lehtinen, Solmu 2007)

Uskomusjärjestelmät

Perinteisesti psykologiassa ja sen myötä opetuksessa on erotettu kognitiivinen ja affektiivinen osa-

alue. Uskomusten tutkimus on kuitenkin auttanut oivaltamaan, että tarkkaa rajaa näiden näiden 

välille ei oikeasti pysty vetämään. Uskomukset, affektiot ja asenteet ohjaavat ja vaikuttavat joskus 

jopa radikaalisti kognitiiviseen toimintaamme. Uskomuksia on tutkittu pitkään erikseen monilla 

osa-alueilla, mutta jo 1983 Schoenfeld kehotti tutkimaan koko uskomusjärjestelmiä. Schoenfeld 

tutki oppilaiden ongelmanratkaisua ja erotti vaikuttavina tekijöinä resurssit eli oppilaan tiedot ja 

taidot, siis perinteisen kognitiivisen alueen, kontrollin eli metakognitiot ja itsesäätelyn sekä 

uskomusjärjestelmät, jotka liittyvät itseen, ympäristöön, aiheeseen sekä matematiikkaan yleensä. 

(Schoenfeld 1983)

DeBellis & Goldin (1997) puolestaan esittävät, että affektiivinen järjestelmä on yksi viidestä 

matemaattisessa ongelmanratkaisussa toimivasta representaatiojärjestelmästä, joka koodaa oleellista 
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tietoa ongelmanratkaisun kannalta. Viisi vuorovaikuttavaa järjestelmää ovat a) 

verbaalinen/syntaksinen, b) kuvallinen, c) formaalisten merkintöjen, d) suunnittelun ja kontrollin ja 

e) affektiivinen järjestelmä.

Pehkonen suosittelee uskomuksia tutkiessa erottamaan objektiivisen ja subjektiivisen tiedon, 

sisällyttämään uskomukset subjektiivisen tiedon piiriin, erottamaan affektiiviset ja kognitiiviset 

uskomukset, miettimään uskomusten pysyvyyttä sekä ottamaan huomioon kontekstin ja 

tutkimustavoitteet. (Pehkonen 2001)

Uskomukset voidaan erotella syvällisiin ja pinnallisiin uskomuksiin, (Kaplan 1991) jotka 

vastaavat tiedostamattomia ja tiedostettuja uskomuksia. 

Tiedolliset ja uskomukselliset rakenteet ovat tiukasti nivoutuneet toisiinsa. Uskomukset ja 

hiljainen tieto ovat  sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuneita kun vuorostaan skeemat tai 

mentaaliset mallit ovat näiden pohjalta rakentuvia korkeamman tason konseptuaalisessa muodossa 

esiintyviä tietorakenteita. Uskomusjärjestelmän ja tietojärjestelmän keskeinen ero ilmenee siinä, 

että tietojärjestelmä on rakenteeltaan looginen, mutta uskomusjärjestelmä vain kvasi-looginen. 

Uskomuksia ohjaa ensisijaisesti yksilön psykologia, vahvimmin itsetunto. (Op’t Eynde & De Corte 

2003)

Human beings in general show tendencies to form and hold beliefs that serve their own 

needs, desires and goals; these beliefs serve ego-enhancement, self-protective, and personal and 

social control purposes and cause biases in perception and judgment in social situations as a result.  

(p. 292) (Snow, Corno, and Jackson 1996 julkaisusta Op't Eynde & De Corte 2003)

Uskomukset tai laajemmin käsitykset voivat olla puutteellisia tai suorastaan virheellisiä, 

opettajan näkökulmasta epätoivottavia tai haluttuja. Yhdysvaltojen NCTM (National Council of 

Teachers of Mathematics) ”standardeilla” tavoitellaan oppilaille sofistikoituneita käsityksiä 

matematiikasta. Sofistikoituneen käsityksen mukaan matematiikka on hyödyllinen, koherentti, 

dynaaminen konseptien ja ideoiden systeemi, jossa opitaan ymmärtämällä ja tiedollinen 

auktoriteetti löytyy loogisesta ajattelusta. (Star & Hoffmann 2005) Vastakohtana on koulua varten 

opiskeltava, sirpaleinen ja staattinen irrallisten algoritmien kokonaisuus, joka on opeteltava ulkoa 

opettajan tai kirjan avulla. Tätä kutsutaan myös pirstaloituneeksi (fragmented) käsitykseksi, 

edeltävän ollessa yhtenäinen (cohesive).
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Erilaisia tapoja luokitella

Käsitysten luokittelu

Kaksi erilaista tutkimussuuntaa tuottavat hyvin erilaisia luokitteluja uskomusten ja käsitysten 

suhteen. Enemmän fenomenografiseen tutkimustapaan pohjautuva, avoimien kysymysten ja 

haastattelujen hyödyntäminen johtaa yleensä erilaisiin tuloksiin kuin huolella suunnitellut ja 

tutkijoiden analysoimat Likert-kyselyt. 

Fenomenografinen aineistosta lähtevä tutkimus johtaa matematiikkakäsitysten kohdalla 

hierarkkiseen rakennelmaan. (Crawford 2006) Syvällisempi matematiikan tuntemus ja integraatio 

maailmankuvassa johtaa syvällisempiin, hierarkiassa korkeampiin, käsityksiin. Tutkimuksesta ja 

aineistosta riippuen esiintyy erilaisia kategorioita, mutta keskeisimmät toistuvat tutkimuksesta 

toiseen. Pohjan muodostaa käsitys, jonka voi samaistaa laskennon kanssa. Matematiikka liittyy 

numeroihin ja laskemiseen. Tästä seuraavana usein esiintyy ongelmanratkaisu, mutta tämä kategoria 

on tulkinnallisesti hankala, koska ongelmanratkaisu merkitsee usein oppilaille eri asioita kuin 

matemaatikolle. Kolmas yleinen kategoria liittyy mallintamiseen, jossa matematiikka nähdään 

apuna ja/tai työkalupakkina insinöörille, fyysikolle tai taloustietelijälle. Korkein kategoria on 

”elämä”ja/tai ”ajattelutapa” jolloin matematiikan voi nähdä integroituneena lähes jokaiseen arjen 

toimintoon. Galileon mukaisesti matematiikka on kieli, jolla jumala on kirjoittanut universumin. 

      Kuva käsitysten luokista ja hierarkkisuudesta. Petocz et al. (2007)

Nämä neljä eivät ole tyhjentävä lista, mutta esiintyvät useissa tutkimuksissa ja kattavat 

valtaosan käsityksistä. Kirjallisuuskatsauksessa on esimerkkejä muista kategorioista. Tämä erottelu 
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on toki hyvin karkea, mutta harvoin oppilaat osaavat analysoida vastauksessaan käsityksiään niin 

hyvin, että merkittäviä luokkia olisi enemmän. Hienojakoisempia eroja liittyy uskomusten 

tutkimukseen. Crawfordin (2006) alkuperäisessä tutkimuksessa ja jatkotutkimuksissa on myös 

käytetty karkeampaa kahtiajakoa pirstaleisiin ja yhtenäisiin käsityksiin. Tämä jako vertautuu 

paremmin uskomusten tutkimuksen kategorioihin (struktuuri), sekä on hyödyllinen arvioitaessa 

mm. oppilaan opiskelustrategioita.

Uutta kategorisoinnissa on Kusterin muotoilema tutkimuksellinen viitekehys 

matematiikkakäsityksille. Aikaisempien tutkimusten ja neljä insinööriopiskelijaa kattavan 

haastattelututkimuksen pohjalta hän erotti aikaisemmissa kategorioissa (Crawford et al. 2006) eri 

tasoja. Viitekehys on keskeneräinen. Toistaiseksi se pyrkii vain tarjoamaan luokittelun, tekemättä 

mitään oletuksia käsitysten yhteyksistä tai kehityksestä.

Kusterin luokittelujärjestelmä käsityksille

Keskeinen ero aikaisempiin on eri tasojen erottelu, jotka siis pohjautuvat siihen, miten käsitykset 

ilmenevät. Näitä tasoja osittain vastaavat edeltävistä luokituksista matemaattisen tiedon alkuperä, 

kompositio ja validointi. Tämä viitekehys voi olla hyödyllinen analysoidessa vastauksia avoimiin 
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kysymyksiin ja erityisesti haastatteluissa, mutta Likert-kyselyiden kannalta nähdäkseni parempia 

kategorisointeja on jo käytössä.

Uskomusten luokittelu

Matematiikan opetukseen liittyvät uskomukset ovat monimuotoisia, ja niitä voidaan 

luokitella eri tavoin. Kolme pääkategoriaa ovat uskomukset matematiikasta, uskomukset itsestä ja 

uskomukset luokasta. (Op't Eynde & De Corte 2003) Seitsemän erillistä matematiikkaan liittyvää 

kategoriaa, joista osa tai kaikki toistuvat useissa tutkimuksissa ovat matematiikan ala, matematiikan 

(matemaattisen tiedon) luonne, tiedon validointi, matemaattinen tekeminen, matemaattisen tiedon 

alkuperä, matematiikan oppiminen ja matematiikan hyödyllisyys. (Grouws 1996) Tutkimuskohteena 

ovat myös olleet sukupuolittuneisuuteen liittyvät uskomukset, jotka eivät kuulu varsinaisesti 

mihinkään edellä olevista.

Matematiikan alalla tarkoitetaan, mitä asioita matematiikka koskee, mitä kaikkea nähdään 

matemaattisena, konkreettisimmin matematiikan osa-alueet kuten geometria, algebra jne.

Matemaattisen tiedon kategoria voidaan jaotella kolmeen alikategoriaan; kompositio, 

struktuuri ja status. Kompositiolla (yksinkertaisuus yhteydessä De Corte et. al 2010) tarkoitetaan 

matemaattisen tiedon muotoa, ääripäinä yleiset konseptit ja ideat erotuksena yksinkertaisemmista ja 

konkreettisemmista algoritmeista ja kaavoista. Läheisesti liittyvä struktuuri viittaa matemaattisen 

tiedon yhtenäisyyteen erotuksena irrallisista toisiinsa liittymättömistä palasista. Statukseen 

(varmuus yhteydessä De Corte et. al 2010) kuuluu matemaattisen tiedon pysyvyys, onko 

matemaattinen tieto valmista vai jotain muuttuvaa ja kehittyvää, johon voi itse vaikuttaa. Ääripäinä 

voi pitää absolutismia ja fallibilismia. (Amirali 2010)

Matemaattisen tiedon validointi voi perustua auktoriteettiin, kuten kirjaan tai opettajaan, 

logiikkaan ja todistuksiin tai (omaan) empiiriseen kokemukseen. Matemaattinen oppiminen 

jaotellaan ääripäissä konstruktivistiseen näkökulmaan tai perinteisempään ulkoa opetteluun ja 

”tiedon päähän kaatamiseen”. Matematiikan hyödyllisyys voi tarkoittaa erilaisia asioita jokaiselle, 

mutta voidaan erottaa matematiikan hyödyllisyys nyt (arjen toiminnassa), ja matematiikan 

hyödyllisyys tulevaisuudessa (jatko-opiskeluja, työtä varten). Matemaattisessa tekemisessä voi 

korostua tulokset (tehtävien oikeat ratkaisut) tai vastakohtana ymmärryksen rakentaminen. 

Itseen liittyviä uskomuksia erotellaan motivaatio, minäpystyvyys, suhtautuminen 

matematiikkaan ja kontrolliuskomukset. (Op't Eynde, De Corte 2003) Motivaatio voi olla sisäistä 

tai ulkoista, eli joko oppilaan omista tavoitteista ja halusta kumpuavaa tai ulkoa ohjattua opettajan 

tai vanhempien palkitsemaa tai jopa pakottamaa. Minäpystyvyys on itseluottamukseen läheisesti 

liittyvä uskomus siitä kykenenkö esimerkiksi oppimaan matematiikkaa, ratkaisemaan tämän 
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tehtävän, esittämään ratkaisun taululla jne. Suhtautuminen matematiikkaan käsittää ensisijaisesti 

positiivisen tai negatiivisen suhtautumisen matematiikkaa kohtaan. Myös matematiikan 

(subjektiivinen) arvo ja matematiikka-ahdistus ovat tähän kategoriaan liittyviä tutkittuja asioita.

Uskomukset luokasta jaotellaan opettajan rooliin, oppilaiden rooliin ja sosiomatemaattisiin 

normeihin ja tapohin. (Op't Eynde, De Corte 2003) Opettajan rooli voi uskomuksissa vaihdella 

esimerkiksi tiedon antajasta toiminnan ohjaajaan. Oppilaiden rooli voi olla passiivinen tiedon 

omaksuja tai aktiivinen rakentaja. Normeihin ja tapoihin voi liittyä ryhmätyön tai itsenäisen työn 

korostaminen tai tehtävien ratkaisujen esittämisen tarkkuus. 

Epistemologiset uskomukset

Uskomusten tutkimuksessa joskus erotellaan matematiikan epistemologiset uskomukset tai 

käsitykset, jotka käsittävät  matemaattisen tiedon luonteen, validoinnin, alkuperän ja joissain 

yhteyksissä myös oppimisen. Epistemologia on filosofian ala joka keskittyy tietoon ja tietämiseen ja 

se on ollut antiikista lähtien jatkuvassa muutoksessa. Oppilaiden uskomukset ja suhtautuminen 

tietoon, sen hankintaan ja perusteluihin voi vaikuttaa merkittävästi oppimisprosessiin ja mikä siinä 

nähdään merkittävänä. Jos oppilas uskoo, että kaikki tieto tulee kirjoista tai opettajalta ylhäältä 

annettuna, hän ei pyri aktiivisesti konstruoimaan omaa tietämystään. Vielä merkittävämpiä 

oppimisen esteitä voivat aiheuttaa opettajan vastaavat uskomukset ja erityisesti niiden siirtyminen 

oppilaisiin. (Schommer 1994).

Samoin kuin ihmiskunnan, myös yksittäisten ihmisten käsitys tiedosta muuttuu ajan 

kuluessa ja kokemuksien kertyessä. Alan pioneerina toimi William G. Perry Jr. jonka mukaan 

oppilas käy läpi yhdeksän vaihetta siirtyessään dualismista relativismiin. (Perry Jr. 1968) Schommer 

(1990) uudisti tätä käsitystä osoittaessaan, että epistemologiset uskomukset eivät muodosta yhtä 

jatkumoa kuren Perry esitti, vaan koostuvat useista erillisistä uskomuksista jotka voivat kehittyä eri 

tahtia. Schommer erotti alustavasti ainakin viisi erillistä uskomuskategoriaa: tiedon struktuurin, 

pysyvyyden, lähteen, opittavuuden ja oppimisnopeuden. Toinen hiljalleen murtunut myytti on 

epistemologisten uskomusten yleisluontoisuus. Oppilailla ei ole yleispätevää mietittyä 

epistemologiaa, jota he soveltaisivat kaikkeen. Sen sijaan jokaiseen oppiaineeseen tai alaan liittyy 

omia uskomuksia, jotka voivat olla täysin erilaisia kuin toisen alan kohdalla. Kaikkiaan osa 

uskomuksista on alakohtaisia ja osa yleisiä ja merkittävin seikka vaikuttaa olevan yksilön alan 

tuntemus. (Schommer-Aikins, Duell 2013)
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Tutkimustavoista

Käsityksien ja uskomusten tutkimus on monella tapaa haastavaa. Yleisin tutkimusmetodi perustuu 

suurelle joukolle toteutettavaan kyselyyn, joka on tyypillisesti Likert-asteikkoa käyttävä 

järjestykseltään satunnaistettu väitekokoelma, joista osa kysymyksistä liittyy teemaltaan samaan 

kategoriaan. Kaksi yleistä ovat Mathematics Related Belief Questionnaire (MRBQ) (Op't Eynde & 

De Corte 2003) ja  The Conceptions of Mathematics Inventory (CMI). (Star & Hoffmann 2005, 

Grouws) Saatu aineisto analysoidaan käyttäen pääkomponenttianalyysiä ja/tai faktorianalyysiä. 

Näillä metodeilla saadaan tilastollisessa mielessä erotettua piilevät faktorit, eli oleellisesti toisistaan 

eroavat kategoriat; uskomusjärjestelmän osat joihin tietyt kysymykset viittaavat. Nämä tilastolliset 

menetelmät eivät kuitenkaan selitä monia tulosten ongelmia, kuten miksi oppilaat saattavat pitää 

tosina ainakin näennäisesti ristiriitaisia väitteitä. Tämä voi johtua kysymyksen asettelusta ja 

tulkinnasta, tai se voi johtua jostain merkityksellisemmästä, kuten että oppilaat erottavat 

koulumatematiikan ja todellisen matematiikan. (Schoenfeld 1989)

Toinen yleinen vaihtoehto käsitysten tutkimuksessa on käyttää avoimia kysymyksiä. Jos 

käsityksellä tarkoitetaan tiedostettuja uskomuksia, niin avoimen kysymyksen kohdalla voidaan 

varmistua vastauksen tietoisuudesta. Mutta tyypillisesti ongelma on päinvastainen, eli laajaan 

avoimeen kysymykseen, esimerkiksi matematiikan luonteesta, ei osata vastata tai unohdetaan paljon 

asioita, joita periaatteessa tiedetään. (Young-Loveridge et. al, 2006) Saatu aineisto voidaan 

analysoida valmiiden kategorioiden mukaisesti tai aineistolähtöisesti. Tämä luokittelu antaa 

mahdollisuudet jälleen kaikkien tilastollisten menetelmien käyttöön.

Kolmas yleinen tutkimustapa perustuu haastatteluihin, joissa saadaan paikattua varsin hyvin 

molempien edeltävien tutkimusmetodien puutteet. Ongelmaksi muodostuu tutkimustavan hitaus, 

joka johtaa aineistojen pienuuteen. Näiden lisäksi voidaan uskomusten tutkimuksessa käyttää joitain 

erikoisempia menetelmiä, esimerkiksi joitain uskomuksia voidaan päätellä hyvällä varmuudella 

käyttäytymisestä. 
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Fenomenografia

Fenomenografisessa lähestymistavassa tutkitaan, kuinka ihmiset kokevat, ymmärtävät ja asettavat 

merkityksiä tietylle tilanteelle tai ilmiölle. Se on luonteeltaan laadullista tutkimusta ja sitä käytetään 

usein kun pyritään kuvaamaan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ilmiöitä, sillä kyseessä on suhde 

henkilöiden ja heidän kokemansa tilanteen välillä. Aineisto koostuu yleensä haastatteluista tai 

kirjallisista vastauksista. (Marton, 1986)

 Fenomenografinen tutkimus kuvaa laadullisesti erilaisia tapoja, miten oppilaat suhtautuvat 

ilmiöihin ja ymmärtävät niitä. Tämä lähestymistapa näkee ilmiöt systemaattisesti eikä tee eroja 

henkilön ja kontekstin välillä. Tämä on sovussa Vygotskin näkemyksen kanssa, ettei itsen ja 

kontekstin, ajattelun ja teon välillä oleteta duaalisuutta.  (Marton, 1986)

Fenomenografian keskeisin käsite on käsitys, conception. Thompson (1992) määrittelee 

käsityksen  mentaalisiksi struktuureiksi, jotka sisältävät mm. uskomukset, konseptit, merkitykset, 

propositiot ja mielikuvat. Yksi fenomenografian ongelmista on, ettei käsitys ole hyvin määritelty. 

Andrews ja Hatch (2000) huomauttavat, että käsityksiin liittyvä kirjallisuus on epäselvää, koska eri 

tutkijat lähestyvät käsityksiä eri perspektiiveistä sisältäen kognitiivisia ja/tai affektiivisia 

ulottuvuuksia. 

”Käsityksen ja kokemuksen ero ei ole täysin selvä, mutta edellinen liittyy 

abstrahointiprosessin lopputulokseen, siihen, että meillä voi olla yleistetty ajatus jostakin, jonka 

tunnemme kokemuksemme perusteella. Kokemus on jotakin konkreettista, jotakin elettyä.” (Marton 

1982, 31.) 

Fenomenografian tulokset syntyvät eri ihmisten kategorisoiduista käsityseroista ja näiden 

kategorioiden suhteista. Usein näillä kategorioilla on looginen hierarkkinen rakenne siten, että 

laajemmat käsitykset sisältävät suppeammat. Matematiikan kohdalla empiiriset tutkimukset 

vahvistavat tämän. Siksi olisi erityisen suotavaa, että oppilaat omaksuisivat näitä laajempia ja 

kattavampia käsityksiä suppeampien ja rajallisempien sijaan. (Marton & Booth, 1997; Bowden & 

Green, 2005)
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Tulokset

Aineisto

Tutkimusta varten on käyty läpi Eric -tietokannan ja Google Scholarin asiaankuuluvat hakutulokset 

hakusanoilla (student) ”conceptions of mathematics”, ”nature of mathematics”, ”mathematics 

beliefs”, ja muita vastaavia muotoiluja. Näin löydettyjen lisäksi on artikkelikokoelmaa täydennetty 

viittauksia seuraamalla. Kaikkiaan aihetta käsitteleviä artikkeleita on 47, joista 

tutkimuskysymyksiin tarkemmin liittyviin 22:een on viitattu alla.

Tässä pyritään kuvaamaan varsin laveasti mikä on oppilaiden matematiikkakäsityksissä 

keskeistä, mutta todellisuudessa keskiverto-oppilasta ei ole olemassa vaan vaihtelu yksilöiden 

välillä voi olla hyvin suurta. Erilaisten kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimustulosten 

yhteenveto aiheuttaa myös omat haasteensa. Tutkimuksien oppilaita on monipuolisesti eri maista, 

mutta luultavasti suomalaiset tutkimukset ovat korostetusti esillä. Kansainväliset tutkimukset 

viittaavat siihen, että maiden välillä on selviä eroja (Pehkonen, 1996), mutta ainakaan 

kvalitatiivisesti ne eivät ole näyttäytyneet radikaaleina. Esimerkiksi Graumannin (1991) suomalaisia 

ja saksalaisia yläastelaisia vertailevassa tutkimuksessa monet vastaukset viittaavat mekanistisempiin 

näkemyksiin saksalaisoppilailla, mutta he kuitenkin korostavat ymmärtämistä suomalaisoppilaita 

enemmän.

Ala-astelaiset

Nuorempien oppilaiden käsitysten tutkimuksessa on pohjattu lähinnä haastatteluihin ja on myös 

hyödynnetty kuvallista ilmaisua. (Johansson & Sumpter, 2010) Ala-astelaisille muodostunut 

matematiikkakäsitys on hyvin vajavainen. Neljännes oppilaista ei osannut vastata juuri mitään 

kysyttäessä mitä matematiikka on. (Young-Loveridge et. al, 2006) Oppilaille ei nähtävästi tarjota 

aikaa tai mahdollisuuksia pohtia ja keskustella, mitä matematiikka oikeastaan on. Matematiikka 

esiintyy olennaisesti vain kouluaineena, joka sekin rajoittuu lähinnä laskentoon, erityisesti kirjan 

tehtävien tekemiseen. (Johansson & Sumpter, 2010) Matematiikan osa-alueista oppilaat tuovat 

lähinnä esille laskennon ts. aritmetiikan. Muutamat kuitenkin mainitsevat geometrian ja tilastot. 

(Young-Loveridge et. al, 2006) Vaikka uusissa opintosuunnitelmissa matematiikkaa on usein 

määritetty ongelmanratkaisun, logiikan ja päättelyn kautta, vain harvat oppilaat tuovat sitä esiin. 

Ajattelu ja oppiminen puolestaan esiintyvät useamman oppilaan vastauksissa. (Young-Loveridge et. 

al, 2006)
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Kloostermanin kolmen vuoden seurantatutkimuksessa oppilaiden uskomukset pysyivät 

yleensä ottaen hyvin stabiileina. Merkittävän poikkeuksen muodostavat luokkakulttuuriin ja 

oppimistapoihin liittyvät uskomukset. Etenkin ryhmätöiden rooli oppimisessa nojaa vahvasti 

opettajan ratkaisuihin, ja oppilaat saattavat parissa vuodessa muuttaa näkemystään yksin 

selviytymisestä yhteistyön arvostamiseen tai päinvastoin. (Kloosterman, 1996) 

Oppilaat uskovat, että kaikki voivat oppia matematiikkaa, jos yrittävät. (Kloosterman, 1996) 

Tähän viittaa myös nuorten oppilaiden korkea minäpystyvyys. (Tuohilampi, et al 2012) Toisille 

oppimisessa korostuu ulkoa opettelu, toisille ymmärtäminen. (Young-Loveridge et. al, 2006) 

Ensimmäisen kahden luokan aikana oppilaiden itseluottamus ja oppimenestys ovat satunnaisia, 

mutta kolmannelta luokalta alkaen oppilaat alkavat peilata vahvasti ja tarkasti saatuihin 

arvosanoihin. (Kloosterman, 1996)  Osa nuorista oppilaista piti matematiikkaa hauskana, mutta 

vastaavia kuvauksia ei vanhemmilla oppilailla juurikaan esiintynyt. (Young-Loveridge et. al, 2006) 

Osalle oppilaista matematiikka muuttuu kuitenkin mielenkiintoisemmaksi haasteiden myötä. Noin 

kolmannes oppilasta, jotka olivat keskiverrosti tai hyvin menestyviä pitivät matematiikasta 

enemmän kun se oli vaikeampaa. Sen sijaan helppous ei lisää oppilaiden mielenkiintoa. 

(Kloosterman, 1996)

Nuoretkin oppilaat pitävät matematiikkaa hyödyllisenä (joskus tulevaisuudessa), vaikka 

eivät osaa selittää miksi. (Young-Loveridge et. al, 2006) Ala-asteella sen merkitys ei liity 

varsinaisesti pääsykokeisiin, kuten yläasteella ja lukiossa, mutta eräät oppilaat toivat esiin, että sitä 

tarvitsee päästäkseen seuraavalla luokalle. (Kloosterman, 1996) Hieman vanhemmat osaavat antaa 

esimerkkejä laskennosta raha-asioihin liittyen. Kolmen vuoden aikana oppilaiden käsityksissä ei 

kuitenkaan tapahtunut mitään merkittävää kehitystä, miksi matematiikka on hyödyllistä. Viidennen 

luokan oppilaan mukaan: ”I’m sure there’s lot of things, but I’m just not aware of it… Use it in a lot 

of jobs.” (Kloosterman, 1996) Ne harvat oppilaat, jotka osasivat kuvata matematiikan 

hyödyntämistä vaikkapa vanhempien töissä pitivät sitä kiistatta tärkeänä ja oppimisen arvoisena. 

(Kloosterman, 1996) Ennen formaalin ajattelun kehittymistä ja laajempaa yleissivistystä oppilaat 

eivät nähtävästi havaitse matematiikan yhteyksiä kulttuuriin ja teknologiaan yleisemmin. 
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Yläastelaiset

Yläasteella käsitykset pääasiassa edelleen keskittyvät laskentoon ja esimerkiksi geometria nähdään 

harvoin osana matematiikkaa. (Hoskonen 1996) Oppilaiden taitotasot eivät muodosta tässä 

suhteessa merkittävää eroa, mutta tasoero näyttäytyy oppilaiden minäpystyvyydessä. 

Lahjakkaammat luottavat omiin taitoihinsa ja haluavat haastaa itseään ja ovat valmiita tutkimaan, 

kun heikommat puolestaan kaipaavat enemmän tukea ja valmiita ohjenuoria opettajalta. 

(Lepmann&Afanasjev, 2005) Oppilaat näkevät oppimiselle tärkeinä ulkoa opettelun sekä 

ymmärtämisen, mikä tulkinnasta riippuen saattaa olla ristiriitaista. Kuitenkin jo pelkkä 

matemaattisen sanaston osuus on merkittävä syy ulkoa opettelulle. Toisto ja rutiini voivat myös 

tehdä tehtävistä helppoja. (Viitala 2012) Selvästi osa oppilaista ymmärtää, että tehtävien tekeminen 

ei kuitenkaan ole aina nopeaa eikä suoraa tietä ratkaisuun välttämättä ole. (Graumann 1991, 

Hoskonen 1996)

Amiralin (2010) mukaan useissa tutkimuksissa (Ernest, 1996; Wong, Lam & Wong, 2001; 

Nardi & Steward, 2003; and Kirsti, Grevholm & Lepik, 2005) oppilaat pitävät matematiikkaa 

hyödyllisenä, mutta se on tylsää ja vaikeaa ja kymmenes suhtautuu siihen negatiivisesti. Samoin 

Hoskosen (1996) tutkimuksessa oppilaat pitävät matematiikkaa tärkeänä, jopa välttämättömänä 

koulun jälkeen. Toisaalta se on vaativaa, eikä erityisen mielenkiintoista tai hauskaa. Kuitenkin 

Amiralin tutkimuksessa jopa yli 70% oppilaista suhtautuu matematiikkaan positiivisesti ja sen 

harjoittamiseen luottavaisesti. Oppilaista 60% pitää sitä helppona oppia, mutta tämä voi olla 

kohdatun matematiikan aiheuttama harha. (Amirali 2010) Oppilaiden mukaan matematiikkaa 

tarvitsee arkielämässä (93%), se kehittää ongelmanratkontataitoja (91%) ja vahvistaa 

ajatteluprosesseja (83%). (Amirali 2010) Oppilailla on yhtä aikaa absolutistisia sekä fallibilistisia 

uskomuksia matematiikasta. (Amirali 2010) Kyselytutkimus ei onnistu paljastamaan syytä tähän, 

mutta ainakin yksi mahdollinen selitys on vastausten absoluuttisuus, mutta menetelmien 

monimuotoisuus. 

Oppilaiden käsityksiin ja minäpystyvyyteen vaikuttaa opetustavat ja sisältö.  NCTM:n 

kehittämä Standards-lähtöinen opetus tai avoimiin ongelmiin ja ryhmätyöskentelyyn keskittyvät 

opetustavat voivat vahvistaa oppilaiden minäpystyvyyttä ja kehittää matematiikkakäsityksiä 

sofistikoituneempaan suuntaan. (Star & Hoffmann 2005,  Taylor 2009) Taylorin tutkimuksessa 

viiden viikon oppimissuuntautuneella (suoriutumissuuntautuneen sijaan) kesäkurssilla oppilaiden 

minäpystyvyys ja käsitys matematiikasta muuttui huomattavasti positiivisemmaksi ja syveni. 

Etenkin matemaattisten käsitteiden merkitys korostui. Samassa yhteydessä tutkitut älykkyyteen 

liittyvät uskomukset eivät kuitenkaan muuttuneet. (Taylor 2009) Star ja Hoffmann puolestaan 
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vertasivat Grouwsin vuoden 1994 CMI:n (Conceptions of Mathematics Invetory) tuloksia 

standardien mukaista opetusta saaneisiin, ja etenkin matematiikan hyödyllisyys oli lisääntynyt 

oppilaiden käsityksissä. Oppilaille myös korostuivat matematiikassa enemmän ideoiden väliset 

yhteydet. (Star & Hoffmann 2005)

Matematiikka näyttäytyy osittain yhä miehisenä, mutta vain pojille. (Amirali 2010) Tytöt 

suhtautuvat yhteistyöhön matematiikan opetuksessa hieman poikia positiivisemmin ja mahdollisesti 

myös hyötyvät siitä enemmän. (Hannula & Malmivuori 1996)

Lukiolaiset

Lukiolaiset pitävät matematiikkaa objektiivisena ja objektiivisesti arvosteltavana harjoiteltavana 

oppiaineena. Oppilaat ovat ensisijaisesti itse vastuussa oppimisestaan ja harjoituksen merkitys 

nähdään merkittävämpänä kuin lahjakkuuden. (Schoenfeld 1989) Lukiolaiset pitävät matematiikkaa 

hyödyllisenä, mutta eivät erityisemmin nauti siitä. Positiiviset muistot ja menestys korreloivat 

positiivisemman matematiikkakuvan ja korkeamman motivaation kanssa. (Lane, Stynes & 

O'Donoghue 2016)

Lukiolaiset ovat Schoenfeldin (1989) mukaan omaksuneet sofistikoituneeseen 

matematiikkakäsitykseen viittaavan retoriikan, mutta se ei vastaa oppilaiden toimintaa. 

Matematiikka on oppilaille sääntöjen seuraamista ja ulkoa opettelua, vaikka he ulkoisen esimerkin 

mukaisesti pitävät sitä kiinnostavana, hyödyllisenä, luovana, dynaamisena ja ajattelua opettavana.  

Matematiikan muutokset liitetään ulkoisiin muuttujiin, kuten teknologiseen kehitykseen. (Grouws, 

1996) Schoenfeldin mukaan oppilaille näyttäytyy erikseen koulumatematiikka ja jonkun 

asiantuntijan suorittama todellinen matematiikka. Erityisesti opetuksen kannalta vaarallisin 

uskomus on, että matemaattiset ongelmat ovat nopeasti ratkaistavissa. Oppilaiden mukaan 

tyypillisiin ongelmiin kuului kuluttaa 1-2 minuuttia ja kymmenen minuutin jälkeen ongelmaa 

pidettiin mahdottomana. (Schoenfeld 1989) Edellä kuitenkin nähtiin, että jo yläastelaisilla on 

päinvastaisia käsityksiä. (Graumann 1991)

Oppilaiden tasoerot kuitenkin vaikuttavat selvästi näkemyksiin. Lahjakkaammat oppilaat 

korostavat konsepteja, ymmärtämistä ja ongelmanratkontaa sekä laittavat vähemmän painoarvoa 

muistamiselle. He keskittyvät ongelmaan ja sen ratkaisemiseen, kun keskiverto-oppilaat keskittyvät 

enemmän juuri opeteltavaan metodiin. Tiedon validoinnissa keskiverto-oppilaat luottavat ulkoiseen 

auktoriteettiin kuten kirjaan tai opettajaan, lahjakkaampien luottaessa omaan logiikkaan.(Grouws, 

1996)
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Oppilaiden menestys ja minäpystyvyys liittyvät vahvasti matematiikan arvostukseen, ja 

käänteisesti heikosti matematiikassa pärjäävät myös kieltävät sen arvon. (Op't Eynde, De Corte, 

2003) Myös uskomukset matematiikan dynaamisuudesta korreloivat itseen ja matematiikkaan 

liittyvien positiivisten uskomusten kanssa. (Physick 2010) Mahdollisesti paremmat oppilaat ovat 

saaneet kokea henkilökohtaisesti joitain siihen viittaavia piirteitä, kuten olleet aidosti luovia 

matematiikan tunneilla.

Sukupuolten erot eivät ole kovin merkittäviä. Matematiikka-ahdistusta kuitenkin esiintyy 

enemmän tytöillä kuin pojilla ja se liittyy usein negatiivisiin muistoihin. Myytti matematiikan 

miehisyydestä elää yhä jossain määrin poikien keskuudessa, mutta tytöt eivät myyttiin ainakaan 

enää usko. (Lane, Stynes & O'Donoghue 2016) 

Jin, Feng, Liu ja Dai (2010) selvittivät kyselytutkimuksella Chaoxian (Kiinan korealaiset) ja 

Han kulttuurien lukiolaisten käsityseroja. He tiivistävät tuloksensa seuraavasti: ”lukiolaiset pitävät 

matematiikkaa totuuksien hierarkiana, jossa ylempänä logiikka on tiukempaa ja sisällöt 

abstraktimpia. Totuus seuraa loogisesta päättelystä ja todistuksista. Matematiikka jakaantuu 

teoreettiseen ja sovellettavaan tietoon. Matematiikka voi kehittää ihmisiä; matematiikan 

tuottaminen ja arviointi nojaa kommunikaatioon ja neuvotteluun; matematiikka on keskeistä 

kulttuurille, syntyy sosiaalisesti ja sillä on sosiaalinen arvo; matematiikka on väline ja ihmisillä on 

erilaisia ymmärryksiä matematiikasta.”

Lisäksi Han koulujen tapauksessa tuotiin esille matematiikan kielellisyys eli matematiikkaa 

käytetään kommunikoinnissa. Matematiikka liittyy kulttuuriin ja sen arvoihin.
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Yliopisto

Yliopistossa aloittavista matematiikan opiskelijoista edelleen merkittävä osa omaa 

fragmentoituneen käsityksen matematiikasta. Vajaa neljännes liittää matematiikan lukuihin ja 

laskemiseen ja suunnilleen puolet omaa insinöörimäisen näkemyksen matematiikasta 

työkalulaatikkona jota käytetään ongelmien ratkaisussa. Vain viimeinen neljännes omaa yhtenäisen 

käsityksen matemaattisesta tiedosta ja korostaa matematiikkaa ajattelutapana, ymmärrystä ja uutta 

tietoa luovana kulttuurimuotona. (K. Crawford, S. Gordon, J. Nicholas & M. Prosser 1993)  1200 

oppilasta käsittäneessä kansainvälisessä tutkimuksessa tulokset olivat saman suuntaisia, vaikka 

eivät yhtä radikaaleja. (Peter Petocz et al. 2007) 

                     Yliopisto-opiskelijoiden kategorisoidut matematiikkakäsitykset (Peter Petocz et al. 2007)

Tilanne näyttää kuitenkin kvantitatiivisten tutkimusten valossa hieman erilaiselta. Useat 

tutkimukset viittaavat yhtenäisiin käsityksiin jo aloittavilla opiskelijoilla. (Liston & O'Donoghue 

2010, Maciejewski 2016) Fragmentoituneiden käsitysten määrä vähenee jo ensimmäisten vuosien 

aikana, mutta ei yhtä paljon kuin opettajat odottavat. (Maciejewski 2016)

Aiempien koulutusasteiden tapaan yliopisto-opiskelijat arvostavat matematiikkaa enemmän 

kuin nauttivat siitä, vaikkakin pitävät siitä enemmän kuin koulussa. Etenkin oppisisältöjen 

ymmärtäminen ja henkilökohtaisen tarpeellisuuden näkeminen lisäävät opiskelun mielekkyyttä. 

(Liston & O'Donoghue 2010) Yliopistossakin ilmenee vielä uskoa ongelmanratkaisun helppouteen 

ja nopeuteen. Opiskelijat pitävät proseduurien opettelua tärkeänä ja vaikka opiskelijat korostavat 

ymmärtämistä, opiskelutavat keskittyvät usein yhä pintasuuntautuneisiin strategioihin. (Liston & 

O'Donoghue 2010)

Seuraavassa on taulukoituna tuloksia Fida Atallahin (2003) tutkimuksesta johon osallistui 

238 naisopiskelijaa Lähi-idän collegeista. Tutkimuksessa on vertailtu tuloksia kattavasti iän, 

opintojen ja työkokemuksen suhteen, joista esitän vain opintoihin liittyvät vastaukset. Erot eivät ole 

tilastollisesti merkittäviä, mutta silti varsin mielenkiintoisia. Tutkimuksessa on myös muita, mm. 

metaforiin keskittyvä osio, mitkä pääsääntöisesti vahvistavat näitä tuloksia.
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Kyselyssä saattoi valita vastauskategorioista vain yhden, mikä nähdäkseni on hyvin 

ongelmallista. Matematiikka on pikemminkin kaikkia näitä, eikä yhden valitseminen anna 

vastaajalle mahdollisuutta kuvata käsitystään edes alustavasti. Sfardia mukaillen näkisin, että tässä 

yritetään pelkistää matematiikasta käsitettä käsityksen sijasta. (Concept vs. Conception) Atallah 

totesi itsekin ongelmaksi mahdollisuuden valita vain yksi vaihtoehto.
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Atallahin (2003) tutkimustuloksia matematiikkakäsityksiin ja matematiikan hyödyllisyyteen liittyen. 
Eroteltuna lukion (high school) suorittaneiden, sekä enemmän/vähemmän opiskelleiden vastaukset.

Muihin tutkimuksiin verrattuna laskento ei ole tässä tutkimuksessa yhtä selvästi matematiikkaa 

määrittävä kuvaus, mutta se on selvästi hyödyllisintä. Sen sijaan matematiikka näyttäytyy 

tutkimuksessa vahvasti (50%) jokapäiväisenä kouluaineena älyllisen kehityksen ja 

ongelmanratkaisun piirteiden seuratessa perässä.

Lukion jälkeisen koulutuksen läpäisseillä (n=14) korostui vastauksissa älyllinen kehitys, 

muiden korostaessa enemmän matematiikan arkipäiväisyyttä. Arjessa vastaajat tarvitsivat 

matematiikkaa kaupoissa (28%), ajankäytössä (20%) ja budjetoinnissa (17%), kun puolestaan töissä 

(kuvitellussa, ei omassa) kirjanpito (28%) erottui selkeästi kaikesta muusta.

Aritmetiikkaa pidettiin selvästi tärkeimpänä, vahvemmin enemmän opiskelleilla. Tilastojen 

suhteen tilanne on päinvastoin, vähemmän opiskelleet pitivät sitä tärkeämpänä. 

Kolmannes pitää matematiikkaa ihmisen luomuksena, loput omaavat platonistisemman 

näkemyksen löydettävistä totuuksista.

Atallah et. al (2010) myöhäisemmässä pilottitutkimuksessa toistuu paljon samoja teemoja. 

Matematiikka tuo mieleen aihealueiden ohella ajattelun taidot, mutta myös tunteet ja urat. 

Matematiikan metaforista herää mieleen säännönmukaisuudet ja suhteet, aritmetiikka, sekä 

matematiikan rooli portinvartijana jatko-opintoihin. Matematiikkaan liittyvissä kuvissa esiintyi 

symboleita ja kuvioita, matemaattisia työkaluja sekä affektioita. 

Matematiikka oli tärkeää arjessa, akateemisessa elämässä ja muutamien mukaan myös 

taiteessa. Hyödyllisiä taitoja ovat aritmetiikka, ajattelutaidot, algebra, todennäköisyys ja tilastot. 

Ammatteihin liittyen listattiin koko akateemisten alojen kirjo: talous, teknologia ja tutkimus, 

lääketiede ja opetus sekä taiteet. Atallah et. al (2010)
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Yhteenveto ja   pohdintaa

Muiden oppiaineiden tapaan matematiikka näyttäytyy pitkään ensisijaisesti kouluaineena. 

Nuoremmille ala-asteen oppilaille muualla ilmenevä matematiikka on lähes näkymätöntä, ja 

ensimmäiset käytännön kosketukset tulevat rahan ja mittaamisen kautta. Ala-asteella myös 

muodostuvat oppilaan ensimmäiset matemaattisen kulttuurin muodot, joissa keskeinen merkitys on 

opettajan esimerkillä ja toiminnalla. Tehdäänkö matematiikkaa yksin vai yhdessä, kirjasta vai 

taululla, vaikeita ongelmia ratkoen vai rutiininomaisten sääntöjen avulla laskien. Oppilaan 

matematiikkaan liittyvä itsetunto ja minäpystyvyys, sekä kyky itsearviointiin muotoutuvat parin 

ensimmäisen kouluvuoden aikana, jotka vaikuttavat oppilaan tulkintoihin tulevaisuudessa. 

Korkeamman minäpystyvyyden omaavat menestyvät keskimäärin paremmin, mutta myös 

tulkitsevat matematiikkaa dynaamisemmin ja arvostavat sitä enemmän. He ovat valmiimpia 

kohtaamaan ongelmia ja miettimään niitä, kun puolestaan alhaisemman minäpystyvyyden oppilaat 

kaipaavat opettajalta selkeitä suoraviivaisia ohjeita ilman vaatimusta ymmärtää sitä mitä ovat 

tekemässä. 

Yläasteella matematiikka saa aritmetiikan ohella uusia muotoja ja alkaa erottua puhtaasta 

laskennosta. Oppilaille matematiikka näyttäytyy kuitenkin hyvin vahvasti laskentona ja muita 

(vaikeampia) osa-alueita saatetaan pitää jopa turhina. Erityisesti laskennon hyödyllisyys kuitenkin 

alkaa yhä vahvemmin näkyä oppilaiden arkisessa elämässä rahan käytön myötä. Myös 

matematiikan yhteiskunnallinen merkitys ja rooli jatko-opintojen suhteen alkaa hiljalleen avautua. 

Matematiikan ”oheistehtävät” mm. ajattelun kehittämisessä, ongelmanratkonnassa ja logiikan 

oppimisessa tulevat oppilaille tutuiksi ainakin opettajan puheessa, kun kaikella opittavalla ei ole 

käytännön merkitystä. 

Lukiolaisilla matematiikkakäsitys alkaa selvemmin laajenemaan ja ero koulumatematiikan 

ja todellisen maailman matematiikan välillä muodostumaan/selkenemään. Matematiikka on 

heikommin motivoituneille enenevissä määrin tylsää ja vaikeaa, yksilöhistorian ja minäpystyvyyden 

kokemusten vahvasti värittäen tulkintoja. Paremmat oppilaat saavat vahvemmin kiinni päättelyn ja 

logiikan merkityksestä matemaattisen totuuden tuottamisessa, erityisesti todistamisen harjoittelun 

myötä. Mikäli matemaattiseen totuuteen ei pääse itse käsiksi, se jää väistämättä ulkoiseksi 

auktoriteetiksi joka tarjoilee työkaluja laskemista varten. 

Yliopistossa matematiikan aloittaessa neljännes karkeasti yhä samaistaa laskennon ja 

matematiikan, ja puolet omaa  insinöörimäisen työkalupakkinäkemyksen. Matematiikassa 

hyödyllisintä ovat edelleen aritmetiikan tuomat päivittäisessä elämässä tarvittavat laskentataidot. 

Parin vuoden aikana käsitykset kuitenkin syvenevät ja matematiikan valtava merkitys kaikessa 

22



inhimillisessä kulttuurissa alkaa selkiytymään. Myös matematiikan vaikutus ajattelun ja logiikan 

kehitykseen näyttäytynee oman kokemushistorian kautta selvemmin. Monet myös omaksuvat 

matemaatikon ammatti-identiteetin ja kulttuurimuodot, joka johtaa oman alan arvostukseen.

Toistaiseksi yksikään tutkimus ei konkreettisesti osoita, että oppilaiden käsityksiin vaikuttamalla 

voitaisiin saada parempia oppimistuloksia. Korrelaatiot pikemmin antavat osviittaa, että 

korkeamman minäpystyvyyden omaavat menestyvät paremmin, mikä saa aikaa positiivisen 

kierteen. Tämä ruokkii mielenkiintoa, parempia opiskelutapoja, syvemmän ymmärryksen 

rakentamista ja viime kädessä sofistikoituneempia käsityksiä matematiikkaan liittyen. 

Opetus on kuitenkin pääasiallisesti järjestetty siten, ettei vaihtoehtoiselle tapahtumakululle 

ole paljon sijaa. Matematiikan opetus keskittyy ensimmäiset kuudesta yhdeksään vuotta tekniseen 

laskennon opettamiseen. Tämä on luonnollinen lähtökohta, koska ne ovat oleellisesti ne taidot, joita 

ilman ihmiset eivät selviydy arkipäiväisistä toimistaan nyky-yhteiskunnassa. Ne myös muodostavat 

pohjan korkeampien taitojen kehittymiselle. Tämän vuoksi matematiikka sitoutuu opetuksessa 

varsin pitkään hyvin konkreettisiin hyötyihin, ja tämä auttaa motivoimaan oppilaita – mutta vain 

tiettyyn pisteeseen asti. 

Kun tullaan siihen pisteeseen, että oppilas ei näe matematiikan konkreettisia hyötyjä, 

opetuksessa ei ole (yleensä) lainkaan varauduttu tilanteeseen. Verrattaessa esimerkiksi historian 

opetukseen, joka lähtökohtaisestikaan ei tarjoa konkreettisia taitoja, vaan pyrkii pikemmin 

rakentamaan ihmisen ymmärrystä ja paikkaa suuressa ajallisessa narratiivissa, matematiikan 

opetuksessa on ohitettu sen laajempi kulttuurillinen merkitys. Oleellisesti siis jos opetamme 

matematiikkaa ensimmäiset kymmenen vuotta työkalupakkina, sellaiseksi se oppilaille myös 

harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta jää. Tämä tilanne on hyvin ymmärrettävä, kun matematiikasta 

on pyritty rakentamaan arvovapaata neutraalin totuuden aluetta platonistisen ihanteen mukaisesti. 

Tosiasiassa matematiikka on sotkuista siinä missä muutkin inhimillisen kulttuurin muodot.

Ottaen huomioon miten surkeassa tilanteessa filosofia on nykyisessä koulutusjärjestelmässä, 

olisi suorastaan kummallista jos matematiikassa käsiteltäisiin näille yhteisiä keskeisiä kysymyksiä, 

kuten mitä on kieli, totuus, tieto tai hyvät perustelut? Mitä on tiede ja mikä on matematiikan rooli 

siinä? Mikä on tieteilijöiden tai matemaatikoiden rooli ja vastuu teknologian kehityksessä? Näistä 

ongelmista löytyy runsaasti konkreettisia historiallisia esimerkkejä, joten ne eivät taatusti jää yhtä 

teennäisiksi kuin monet koulukirjoissa esiintyvät puhtaasti matemaattiset ongelmat. 

Opetus on arvovalintoja ja priorisointia, eikä helppoja ratkaisuja ja rajanvetoja ole. En väitä 

tai usko hetkeäkään, että tämä tekisi oppilaiden motivaatiolle ihmeitä, tai parantaisi tuloksia 

matematiikassa. Mutta jos todella halutaan saada oppilaat ymmärtämään matematiikan roolia 
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maailmassa ja keskeiseksi osaksi maailmankatsomusta, koko opetusjärjestelmää on priorisoitava 

uudelleen. Sitä ennen jätän tämän kysymyksen jokaisen yksittäisen opettajan pohdittavaksi.

Jatkotutkimus

Psykologian puolella tehdään selvemmin tutkimusta perustaviin uskomuksiin, kuten itsetuntoon, 

minäpystyvyyteen ja motivointiin liittyen. Oppialakohtaisiin käsityksiin liittyvä tutkimus jää 

työnjaossa selkeämmin ainedidaktiikan puolelle. Käsitysten ja uskomusten tutkimus on suhteellisen 

uusi ala ja nähdäkseni hakee yhä jotain yhtenäisempää viitekehystä, jonka puitteissa tulokset ovat 

selkeämmin rinnastettavissa toisiinsa ja vertailtavissa.  Opetuksen ja laajemman opetuksen 

suunnittelun tueksi tarvitaan kuitenkin ensisijaisesti tietoa vaikutusmahdollisuuksista. Tämä 

tutkimus pyrki tuomaan ilmi käsityseroja eri ikäryhmissä, mutta varsinaista käsitysten muutosten 

tutkimusta varten tarvitaan luonnollisesti kattavaa pitkittäistutkimusta. Myös erilaiset 

opetuskokeilut ja niiden aikaansaamat muutokset ovat tervetullut lisä, kuten muutamat tutkimukset 

osoittavat. Ne kuitenkin kaipaavat reilusti toistoja eri ryhmissä, jotta tuloksista saa tieteellisesti 

robusteja. 

Tämä tutkimus ei ole myöskään sanonut mitään opettajista ja heidän käsityksistään, jotka 

ovat kolikon, kenties tärkeämpi, kääntöpuoli. Lapset omaksuvat uskomuksensa lähinnä 

vanhemmiltaan ja opettajilta, joten kaikki oppilaiden uskomuksia ja käsityksiä koskeva tutkimus on 

asetettava opettajien käsitysten tutkimuksen yhteyteen, jotta saadaan selvempi kuva niiden 

”periytymisestä”. Lisäksi opettajille on hyvä tarjota apuvälineitä matematiikan merkitykseen 

liittyvien kysymysten lähestymiseen, sillä ne voivat olla tärkeässä roolissa oppilaan tukemisessa. 

Spangler (1992) tarjoaa hyvän joukon kysymyksiä, joiden avulla opettaja voi selventää itselleen ja 

oppilailleen matematiikan rooleja ja merkitystä.
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