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1 Johdanto 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kartoittaa ja tutkia opettajien kokemuksia kodin 

ja koulun välisestä yhteistyöstä, kun oppilaalla on haasteita matematiikassa. Kodin ja koulun 

välisellä yhteistyöllä tarkoitetaan kaikkia niitä opettajien ja vanhempien toimia, joiden tar-

koituksena on tukea lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. Tässä tutkielmassa käyte-

tään käsitteitä vanhemmat ja koti viittaamaan lapsen huoltajiin ja perheeseen, olipa kyse 

biologisista vanhemmista tai muunlaisesta perhemuodosta. Käsitteitä matematiikan oppi-

misvaikeudet, matematiikan vaikeudet ja matematiikan haasteet on tutkielmassa käytetty 

laajasti kuvaamaan hyvin monenlaisia oppimisen haasteita. Käsitteiden määrittelyä kuvataan 

tarkemmin luvuissa 3.1 ja 4.1. 

Eriasteiset matematiikan oppimisvaikeudet ovat yleisiä, ja hyvin todennäköisesti jokaisella 

koululuokalla on ainakin yksi oppilas, jolle matematiikan oppiminen tuottaa huomattavia 

hankaluuksia (Räsänen, Närhi & Aunio, 2010, 182). Matematiikan haasteet voivat heikentää 

oppilaan itsetuntoa, aiheuttaa negatiivisia asenteita matematiikkaa kohtaan, lisätä opiskeluun 

liittyvää ahdistuneisuutta ja pelkoa sekä vaikeuttaa suoriutumista myös muissa oppiaineissa 

(Dräger, 2015, 12; Räsänen, 2012, 1170). Lisäksi matematiikan vaikeuksilla on tutkimusten 

mukaan vaikutuksia koko loppuelämään. Ne vaikuttavat jatko-opiskeluun, ammatinvalin-

taan, arjen sujuvuuteen ja yleiseen elämänlaatuun (ks. esim. Dräger, 2015, 12–13; Hakka-

rainen, 2016, 33; Parsons & Bynner, 2005, 5–7, 31–33). Henkilöt, joilla on haasteita mate-

matiikassa, ovat suuremmassa riskissä syrjäytyä kuin esimerkiksi ne, joilla on lukivaikeus 

(Hakkarainen, 2016, 33). Vuoden 2015 PISA-tulosten mukaan noin 14 prosentilla suoma-

laisista 15-vuotiaista nuorista matematiikan taidot eivät yllä tasolle, joka vaaditaan tietoyh-

teiskunnassa toimimiseen ja kouluttautumiseen (Vettenranta ym., 2016, 30). Matematiikan 

oppimisvaikeudet ovat siis sekä yksilöllisesti että yhteiskunnallisesti merkittävä asia, mikä 

antaa perusteita tälle tutkimukselle. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö mainitaan sekä laki- että opetussuunnitelmateksteissä. Pe-

rusopetuslain 3§:ssä todetaan: ”Opetuksessa on oltava yhteistyössä kotien kanssa” (FIN-

LEX, 1998). Valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) linjataan lisäksi: ”Kasvatus ja opetus 

tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman 

kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea ja siten, että se edistää 

oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.” Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 
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(Opetushallitus, 2014) on kirjattu, että kodin ja koulun välisen yhteistyön toimintatapoja ja 

malleja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan, etenkin huomioiden nivelvaiheet, kuten 

esiopetuksesta perusopetukseen ja alakoulusta yläkouluun siirtymät. Lisäksi koulun henki-

löstö on velvoitettu olemaan yhteydessä kotiin heti, jos oppilaan oppimisessa tai koulun-

käynnissä ilmenee ongelmia. Sekä oppilaille että huoltajille tulee antaa tietoa tuen saannin 

mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta ja käytettävissä olevista tukimuodoista. Huol-

tajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä. Osa kodin ja kou-

lun välistä säännöllistä yhteistyötä on oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä 

tuen suunnittelu. Tavoitteena on yhteisymmärrys koulun henkilöstön, oppilaan ja huoltajan 

kesken. (Opetushallitus, 2014, 62.) Edellä mainitun asetuksen ja opetussuunnitelman vel-

voitteet antavat lisäperusteita tutkimukselle. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on tutkittu 

paljon. Kuitenkaan sellaista tutkimusta, jonka kohteena olisi matematiikan oppimisvaikeuk-

sien yhteydessä tehty yhteistyö opettajien kokemana, ei ole tehty. Tämä tutkimus tuo siis 

oman lisänsä jo käytävään keskusteluun.  

Edellä mainittujen perustelujen lisäksi tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on ollut oma kiin-

nostus aiheeseen. Olen luokanopettajaopintojen lisäksi suorittanut matematiikan perus- ja 

aineopinnot, eli valmistun sekä luokanopettajaksi että matematiikan aineenopettajaksi. Yli-

opistomatematiikan kursseilla sisällöt olivat haastavia. Sain kokemuksia siitä, miltä tuntuu 

nähdä edessään tehtävä, josta ei ymmärrä mitään, kun samaan aikaan muut ihmiset ympärillä 

vain tarttuvat kynään ja ryhtyvät laskemaan. Nämä kokemukset havahduttivat minut pohti-

maan, miltä tuntuu siitä lapsesta, jolle matematiikka on vaikeaa. Matematiikan oppimisvai-

keuksien teoriaan tutustuin jo kandidaatintyötä tehdessäni. Kandidaatintyöni tein vuonna 

2017 aiheesta Kasvattaja lapsen opinpolkua tukemassa: Matematiikan oppimisvaikeudet ja 

varhaisen tuen merkitys (Harmaala, 2017). Tämän pro gradu -tutkielman kolmas luku pohjaa 

kandidaatintyöni teoreettiselle viitekehykselle. Eräs henkilökohtainen syy tämän tutkimus-

aiheen valinnalle oli myös se, että halusin ymmärtää paremmin kodin ja koulun välistä yh-

teistyötä. Sitä on mielestäni käsitelty luokanopettajaopinnoissa melko vähän, vaikka se on 

tärkeä osa opettajan jokapäiväistä työtä.  

Tämä pro gradu -tutkielma on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen empii-

rinen aineisto koostuu kymmenestä sähköisen kyselyn vastauksesta. Sähköinen kysely si-

sälsi avoimia laadullisia kysymyksiä. Vastaajat olivat alakoulussa työskenteleviä luokan-

opettajia ja erityisopettajia. Aineiston analyysia ovat ohjanneet sekä teoriaohjaavan sisäl-

lönanalyysin että fenomenografian periaatteet.  
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Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. Lu-

vuissa 3 ja 4 tarkastellaan matematiikan oppimisvaikeuksia ja kodin ja koulun välistä yhteis-

työtä aiemman tutkimustiedon pohjalta. Viidennessä pääluvussa perehdytään tutkimuksen 

metodologiaan. Kuudes luku käsittelee tutkimuksen empiirisen osuuden toteutusta, ja sa-

massa luvussa pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Tätä seuraa tutki-

muksen tuloksia esittelevä luku, jonka jälkeen luvussa 8 tehdään johtopäätöksiä ja liitetään 

tutkimuksen tulokset osaksi aiheesta käytävää keskustelua. Viimeisessä pääluvussa tehdään 

yhteenveto ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia opettajien kokemuksia kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä matematiikan oppimisvaikeuksien yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena 

on tehdä näkyväksi sellaisia toimivia konkreettisia toimintatapoja, jotka kenties tällä hetkellä 

ovat opettajien hiljaista tietoa. Tämä vastaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) vaatimukseen kehittää kodin ja koulun välisen yhteistyön toimintatapoja ja malleja 

(Opetushallitus, 2014, 62). Tulokset voivat siis parhaimmassa tapauksessa auttaa opettajia 

heidän käytännön työssään. Toimintatapoja kehittämällä voidaan entistä paremmin tukea 

lapsen oppimista ja hyvinvointia, mikä on kodin ja koulun välisen yhteistyön perimmäinen 

tarkoitus.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet sellaisten vanhempien kanssa, joiden lapsella 

on haasteita matematiikan oppimisessa?  

2. Miten opettajat ovat kokeneet kyseisen yhteistyön? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on kartoittaa kodin ja koulun välisen yhteis-

työn muotoja sellaisissa tapauksissa, joissa lapsella on haasteita matematiikan oppimisessa. 

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkemmin rajattu oppimisvaikeuksien vakavuusastetta, vaan ma-

tematiikan vaikeudet nähdään hyvin laajana ilmiönä. Vaikeudet voivat siis olla lievempiä tai 

vakavampia. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida kaikki erilaiset yhteistyön muodot, 

joita aineistossa ilmenee. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on myös nostaa 

esiin toimintatapoja, joista muutkin kasvattajat voisivat hyötyä. 

Toinen tutkimuskysymys käsittelee opettajien kokemuksia kodin kanssa tehtävästä yhteis-

työstä matematiikan oppimisvaikeuksien kontekstissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia 

onnistumisia tai positiivisia kokemuksia ja haasteita tai negatiivisia kokemuksia opettajat 

ovat kohdanneet tehdessään yhteistyötä kotien kanssa. Myös yleiset yhteistyöhön liittyvät 

ajatukset ja pohdinnat ovat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 



5 

 

 

3 Matematiikan haasteet ja oppimisen tuki 

Tämän luvun alussa esitellään erilaisia määritelmiä matematiikan oppimisvaikeuksille. Sen 

jälkeen paneudutaan kyseisten oppimisvaikeuksien taustatekijöihin, ilmenemiseen ja seu-

rauksiin. Luvun lopussa esitellään lain ja opetussuunnitelman asettamat velvoitteet oppimi-

sen tuelle ja käsitellään erilaisia tapoja tukea matematiikan oppimista käytännössä. Tämä 

kolmas luku pohjaa tutkielman tekijän kandidaatintyölle, jossa aihetta käsiteltiin hieman laa-

jemmin (Harmaala, 2017).  

3.1 Matematiikan oppimisvaikeuksien määrittelyä  

Matematiikan vaikeuksista käytetään tutkimuskirjallisuudessa monia eri nimityksiä. Käsit-

teen määrittely vaihtelee riippuen etenkin siitä, onko kyseessä kasvatustieteellinen vai lää-

ketieteellinen tutkimus. Kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian tutkimuksissa käytetyn tiu-

kimman määritelmän mukaan matematiikan oppimisvaikeudet koskettavat vain erittäin hei-

kosti matematiikassa suoriutuvia oppilaita, kun taas löyhin määritelmä kattaa heikoimman 

kolmanneksen kaikista oppilaista. Yleisin käsitteen käyttötapa on kuitenkin tapaus, jossa op-

pilas ei saamastaan lisäopetuksesta huolimatta suoriudu matematiikan opetuksesta ikätove-

reidensa mukana. Neuropsykologiassa ja lääketieteessä käytetään yleensä yksikkömuotoista 

termiä matematiikkavaikeus, laskemiskyvyn häiriö tai dyskalkulia, jolloin ajatuksena on, 

että häiriön taustalla on aivojen toimintaan liittyviä tekijöitä. (Räsänen ym., 2010, 168.)  

Airi Hakkarainen (2016) erottaa väitöskirjassaan käsitteet matematiikan oppimisvaikeus ja 

heikot matematiikan taidot. Matematiikan oppimisvaikeus -käsite liittyy kehitykselliseen 

vaikeuteen matematiikassa (vrt. dyskalkulia). Heikot matematiikan taidot -käsite puolestaan 

kattaa myös taidoiltaan keskimääräistä heikommat oppilaat, jotka selviytyvät matematii-

kasta keskitasoisesti, mutta joilla voi olla vaikeuksia tietyillä matematiikan osa-alueilla. 

Hakkarainen käyttää tutkimuksessaan yleiskäsitettä matematiikan vaikeudet viittaamaan 

molempiin edellä mainittuihin ja perustelee, että tutkimuksessa ei useinkaan ole mahdollista 

selvittää, onko heikkojen matematiikan taitojen taustalla kognitiivisia, motivaatioon liittyviä 

ja/tai pedagogisia tekijöitä. (Hakkarainen, 2016, 7–8.) 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään käsitteitä matematiikan oppimisvaikeudet, matema-

tiikan vaikeudet ja matematiikan haasteet toistensa synonyymeinä. Niillä viitataan laaja-alai-

sesti kaikenlaisiin matematiikan oppimisvaikeuksiin. Syy tällaiselle käsitteiden käytölle on 
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se, että tutkimuksen päällimmäisenä kiinnostuksen kohteena ovat opettajien kokemukset ko-

din ja koulun välisestä yhteistyöstä silloin, kun lapsella on haasteita matematiikan oppimi-

sessa. Näin ollen ei ole nähty tarpeelliseksi rajata oppimisvaikeuksien vakavuusastetta jolle-

kin tietylle tasolle.  

Matematiikan vaikeuksien yleisyys vaihtelee eri lähteiden mukaan. Pääasiassa tämä johtuu 

siitä, että oppimisvaikeudet on määritelty eri tavoin. Mikäli matematiikan vaikeudet rajataan 

tarkoittamaan vain kaikista heikoimmin suoriutuvia oppilaita, on ilmiön yleisyys sekä kan-

sainvälisissä että kansallisissa tutkimuksissa noin 5–7 %. Huomionarvoista on kuitenkin se, 

että myös tämän tiukimman määritelmän mukaan voidaan olettaa, että jokaisessa koululuo-

kassa on ainakin yksi lapsi, jolla on matematiikan oppimisvaikeuksia. (Räsänen ym., 2010, 

169, 182, 189, 196.) Barbaresin, Katusicin, Colliganin, Weaverin ja Jacobsenin (2005) Min-

nesotassa tehdyn tutkimuksen tulokset osoittivat jonkin asteisia matematiikan vaikeuksia 

olevan 5,9–13,8 prosentilla nuorista (Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver & Jacobsen, 

2005, 286). Suomalaisista aikuisista noin 13 prosentilla on vaikeuksia matematiikan perus-

taitojen hallinnassa (Malin, Sulkunen, & Laine, 2013, 23). Drägerin (2015) mukaan osuus 

voi olla suurempikin, jopa 15 prosenttia. Matematiikan oppimisvaikeuksia ilmenee siis use-

ammin kuin yleisesti ehkä oletetaan. (Dräger, 2015, 12–13.) 

Jonkin asteisten matematiikan oppimisvaikeuksien yleisyydestä Suomessa voidaan tehdä 

johtopäätöksiä myös Tilastokeskuksen (2011) taulukon perusteella. Lukuvuonna 2009–2010 

perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 oppilaista 19 619 sai osa-aikaista erityisopetusta ensisi-

jaisesti matematiikan oppimisvaikeuksiin. Tämä vastasi noin 21 prosenttia kaikista vuosi-

luokkien 1–6 osa-aikaista erityisopetusta saavista oppilaista. (Tilastokeskus, 2011.) Koska 

perusopetuksessa matematiikan oppimisvaikeuksiin kohdistuvaa erityisopetusta annettiin 

näin paljon, voidaan kyseisten vaikeuksien olettaa olevan yleisiä.  

Sen lisäksi, että vaikeudet matematiikassa ovat yleisiä, ovat ne usein pitkäkestoisia ja mas-

siivisia (Dräger, 2015, 13). Matematiikan oppimisvaikeuksien on todistettu olevan melko 

pysyviä, sillä lähes puolella niistä oppilaista, joilla on todettu vaikeuksia matematiikassa 

viidennellä luokalla, kyseiset vaikeudet ovat diagnosoitavissa nuorena aikuisenakin (Shalev, 

Manor, & Gross-Tsur, 2005, 122).  
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3.2 Matematiikan vaikeuksien taustatekijöitä  

Koska matematiikan vaikeudet määritellään tässä tutkielmassa laajaksi kirjoksi erilaisia ja 

eriasteisia matematiikan oppimisen vaikeuksia, on mahdotonta eritellä kaikkia niiden taus-

talla vaikuttavia syitä kattavasti. Tässä kappaleessa tarkastellaan joitakin tutkimuksin osoi-

tettuja taustatekijöitä ja syitä matematiikan vaikeuksien kehittymiselle.  

Spontaani huomion kiinnittäminen lukumääriin (spontaneous focusing on numerosity, myö-

hemmin SFON-ilmiö) tarkoittaa sitä, että lapsella on taipumus kiinnittää huomiota lukumää-

riin ilman ulkopuolista ohjausta ja käyttää lukujen luettelemisen taitojaan erilaisissa tilan-

teissa. Osa lapsista saattaa lukumäärän sijaan kiinnittää huomiota esimerkiksi esineiden vä-

reihin tai muotoihin. Spontaanilla huomion kiinnittämisellä lukumääriin on selvä positiivi-

nen yhteys varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Taipumus kiinnittää huomiota lukumääriin 

on lisäksi suhteellisen pysyvä ominaisuus. (Hannula & Lehtinen, 2005, 239, 253.) Hannula, 

Räsänen ja Lehtinen (2007) toteavat, että mitä useammin lapsi kiinnittää huomiota ympäris-

tönsä määrällisiin ominaisuuksiin, sitä enemmän lukumääriä koskevaa harjoitusta hän saa. 

Erot lasten spontaanissa huomion kiinnittämisessä lukumääriin näyttävät osittain olevan yh-

teydessä lasku- ja lukujonotaitojen kehityksen eroihin (Hannula, Räsänen & Lehtinen, 2007, 

52, 55–56). 

SFON-ilmiön lisäksi toinen tärkeä, matemaattiseen varhaiskehitykseen liittyvä ilmiö on lu-

kumääräisyyden taju (number sense). Lukumääräisyyden taju on kykyä erottaa lukumääriä 

toisistaan ilman tarkkaa laskemista. Se näyttäisi tarkentuvan aina kouluiän alkuvuosiin asti. 

(Piazza ym., 2010, 33.) Butterworthin (2005) mukaan lapset, joilla on vaikeuksia matema-

tiikassa, eivät välttämättä kykene erottamaan lukumääriä toisistaan, vaan pyrkivät testitilan-

teissa laskemaan ne tarkasti. Esimerkkinä hän mainitsee tehtävän, jossa lasten piti kertoa, 

montako pistettä kuvassa on. Lapset, joilla oli matematiikan oppimisvaikeuksia, laskivat tar-

kasti kolmeen, kun taas muut lapset hahmottivat nopeasti lukumäärän kolme ilman tarkkaa 

laskemistakin. Butterworthin (2005) mukaan tämä viittaisi siihen, että joillakin lapsilla lu-

kumääräisyyden taju ei kehity samoin kuin toisilla. (Butterworth, 2005, 459.) 

Orastava lukumääräisyyden taju on ihmisillä jo syntyessään (Butterworth, 2005, 455). Kie-

lenkehityksen myötä lukumääräisyyden tajun päälle alkaa kasvaa matemaattinen sanava-

rasto. Tähän sanavarastoon kuuluvat lukusanat ja suhdekäsitteet kuten lisää, enemmän ja 

vähemmän. Lapsen ensimmäisistä lukusanoista kuluu kuitenkin kolmesta neljään vuotta nii-

den merkityksen ymmärtämiseen. Muutenkin matemaattiseen sanastoon liittyvät kielellis-
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kulttuuriset taidot kehittyvät hitaasti oppimisen ja kokemusten myötä. (Räsänen, 2012, 

1173.) 

Matemaattisen varhaiskehityksen erot aiheuttavat siis lasten välille osaamiseroja matematii-

kassa jo paljon ennen kouluikää. Tutkimusten mukaan nämä osaamiserot jatkavat kasvuaan 

esiopetuksessa ja peruskoulussa. Aunola, Leskinen ja Nurmi (2006) havaitsivat tutkimuk-

sessaan, että esikouluiässä ilmenevät erot matematiikan osaamisessa ennustivat matematii-

kan osaamista myös peruskoulun ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla. Esikoulussa hyvin 

matematiikassa pärjänneet lapset pärjäsivät siis hyvin myös peruskoulun ensimmäisillä luo-

killa. (Aunola, Leskinen & Nurmi, 2006, 33–34.) Räsäsen (2012) mukaan niin kutsuttu mat-

teusvaikutus on koulumatematiikassa vahva. Matteusvaikutus tarkoittaa sitä, että taitavam-

mat oppilaat oppivat samasta opetuksesta enemmän kuin vähemmän taitavat oppilaat. (Rä-

sänen, 2012, 1173.) 

Matematiikan kasautuva eli kumulatiivinen luonne tarkoittaa sitä, että uudet opittavat asiat 

rakentuvat aina aiemmin opittujen asioiden varaan. Dräger (2015) toteaa, että matematiikan 

hierarkkisesta ja kasautuvasta luonteesta johtuen on erittäin tärkeää, että koulumatematii-

kassa rakennetaan alusta asti vankka perusta myöhemmille matematiikan opinnoille. Jos tä-

hän perusrunkoon jää aukkoja, ja lapsi ymmärtämisen sijaan pyrkii vain muistamaan asioita, 

ilmenee se usein myöhemmin matematiikan oppimisvaikeuksina. Etenkin neljä ensimmäistä 

kouluvuotta ovat Drägerin (2015) mukaan hyvin tärkeitä myöhemmälle matematiikan oppi-

miselle. (Dräger, 2015, 12.) 

Nurmi, Aunola ja Onatsu-Arvilommi (2001) esittelevät artikkelissaan tutkimustuloksia, joi-

den mukaan lasten käyttämät työskentelytavat vaikuttavat matematiikan taitojen kehityk-

seen. Lapset, jotka käyttivät tehtävää välttävää työskentelytapaa, kehittyivät hitaammin ma-

tematiikan taidoissa. Välttävä työskentelytapa tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että lapset oli-

vat ahdistuneita, vetäytyviä, vähemmän keskittyviä, osoittivat sitkeyden puutetta ja ”häsel-

sivät”. Vaikutus toimi myös toisin päin – vaikeudet matematiikassa vaikuttivat lasten käyt-

tämiin työskentelytapoihin niin, että heikot valmiudet tai hidas kehittyminen matematiikassa 

johti välttävään työskentelytapaan ensimmäisen kouluvuoden aikana. (Nurmi, Aunola & 

Onatsu-Arvilommi, 2001, 71–72.) 

Matematiikan vaikeuksien taustalla voi siis olla monenlaisia tekijöitä, joista edellä käsiteltiin 

matemaattinen varhaiskehitys, oppiaineen kasautuva luonne sekä lasten käyttämät työsken-
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telytavat. Shalev (2004) mainitsee, että myös heikko opetus ja puutteet opetussuunnitel-

massa voivat aiheuttaa vaikeuksia matematiikan oppimiselle (Shalev, 2004, 765–766). Eten-

kin vakavampien oppimisvaikeuksien taustalla saattaa olla myös sikiökehityksen aikaisia 

häiriöitä aivojen kehityksessä tai synnytyskomplikaatioita. Tällaisissa tapauksissa yleensä 

ilmenee moninaisia kognitiivisia vaikeuksia pelkkien matematiikan vaikeuksien sijaan. On 

myös saatu näyttöä siitä, että perimällä on vaikutusta matemaattisiin taitoihin. Näitä proses-

seja ei kuitenkaan tunneta vielä täysin, ja lisätutkimusta tarvitaan. (Räsänen, 2012, 1170–

1171.)  

Tiivistäen matematiikan oppimisvaikeuksien taustatekijät voidaan jakaa perinnöllisiin ja 

ympäristöön liittyviin tekijöihin. Koska lasten väliset erot matemaattisessa osaamisessa syn-

tyvät varhain ja kasvavat nopeasti, olisikin erittäin tärkeää, että matematiikan oppimisvai-

keudet tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin. Seuraavaksi käsitellään erilaisia matema-

tiikan vaikeuksien ilmenemismuotoja, joiden tunteminen auttaa vaikeuksien varhaisessa tun-

nistamisessa. 

3.3 Matematiikan haasteiden ilmeneminen 

Matematiikan vaikeuksien ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti, mutta tyypillistä on, 

että tehtäviä ratkaistaan sormia apuna käyttäen tai lukuja mielessä luettelemalla. Joskus lu-

etteleminen voi näkyä pään nyökyttelynä. Kun lapsi, jolla on vaikeuksia matematiikassa, 

huomaa, ettei sormin laskeminen ole suotavaa, voi hän pyrkiä piilottamaan kätensä. Tarve 

sormilla laskemiseen juontuu siitä, että lapsi ei ole omaksunut muita matematiikassa opetet-

tuja strategioita. Yleensä oppimisvaikeudet ilmenevät heikkona menestyksenä koulumate-

matiikassa. Ne voivat näkyä myös vaikeuksina ymmärtää rahan arvoa, kellonaikoja ja pituu-

den mittausta. Peruskouluiän jo ohittaneilla matematiikan vaikeudet ilmenevät jatkuvina vai-

keuksina työn ja arjen laskemista vaativissa tilanteissa ja jopa ammatillisen kouluttautumi-

sen kariutumisena. (Dräger, 2015, 13; Räsänen, 2012, 1170.)  

Edellä oppimisvaikeuksien taustatekijät jaettiin perinnöllisiin ja ympäristöön liittyviin teki-

jöihin. Matematiikan vaikeuksia paljon tutkinut Geary (2010) käyttää hieman erilaista jaot-

telua jakaen oppimisvaikeuksien taustalla olevat syyt kognitiivisiin, neuropsykologisiin ja 

geneettisiin syihin (Geary, 2010, 130–132). Kognitiiviset syyt Geary (2004; 2010) jakaa kol-

meen alatyyppiin, jotka ovat proseduraalinen vaikeus, semanttisen muistin vaikeus ja vi-
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suospatiaalinen vaikeus. Jokainen alatyyppi ilmenee käytännössä hieman eri tavalla. Pro-

seduraalinen vaikeus ilmenee kypsymättöminä strategioina (kuten sormilla laskemisena) 

sekä hitautena, suoritusvirheinä ja hankaluuksina monimutkaisten, vaiheittaisten proseduu-

rien suorittamisessa. Lisäksi se ilmenee matemaattisten käsitteiden ymmärtämisen hanka-

luutena. Semanttisen muistin vaikeus puolestaan näkyy matemaattisten faktojen muistista 

”hakemisen” haasteina, näiden faktojen virheellisyytenä ja heikkona työmuistina. Visuospa-

tiaalinen vaikeus näyttäytyy kyvyssä havaita, ilmaista ja tulkita tilahavaintoa koskevaa tai 

kolmiulotteista tietoa. Gearyn (2004; 2010) mukaan matematiikan vaikeuksiin liittyy tyypil-

lisesti myös heikko lukumääräisyyden taju. (Geary, 2004, 9–12; Geary, 2010, 130–131.) 

Drägerin (2015) mukaan matematiikan vaikeudet voivat ilmetä myös sellaisissa yhteyksissä, 

jotka eivät suoranaisesti liity matematiikkaan. Oppimisvaikeudet ilmenevät usein visuaali-

sen hahmottamisen, oman kehon hahmottamisen ja tasapainon hallinnan vaikeuksina. On 

myös havaintoja siitä, että lapset, joilla on haasteita matematiikassa, eivät olleet ennen kou-

luikää mielellään rakennelleet palikoilla tai tehneet palapelejä. Dräger (2015) kuitenkin täs-

mentää, ettei tästä voi tehdä johtopäätöstä, että lapsille, jotka eivät pidä palapeleistä tai ra-

kentelusta, kehittyisi myöhemmin matematiikan oppimisvaikeuksia. (Dräger, 2015, 15.)  

Matematiikan vaikeudet voivat ilmetä myös jonkin testin tai kartoituksen yhteydessä. Kou-

luikäisille on olemassa monenlaisia peruslaskutaitojen arviointiin soveltuvia testejä ja kar-

toituksia (esimerkiksi Lukukäsitetesti, Lukilasse, BANUCA, Matte, RMAT, KTLT, MA-

VALKA ja Kymppi-kartoitus) matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistamisen avuksi. Tes-

tien ja kartoitusten lisäksi voidaan joskus tarvita joko psykologin tai neuropsykologin tutki-

mus muiden vaikuttavien tekijöiden selvittämistä varten. Jos alakoululaisen matematiikan 

taitotaso on noin kolmea vuotta heikompi kuin ikätasolla, on syytä tehdä diagnostinen arvi-

ointi ja suunnitella yksilöllistä tukea. Tätä vanhemmilla voidaan kriteerinä pitää kolmas-

neljäsluokkalaisen taitotasolle tai sen alle jäämistä. (Räsänen, 2012, 1170; Dräger, 2015, 17.) 

Matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistaminen ei aina ole helppoa. Sen lisäksi, että ne 

ilmenevät eri yksilöillä hyvin eri tavoin, ei syy-seuraussuhteiden löytäminen ole aina itses-

tään selvää. Heikolle suoriutumiselle matematiikassa on monia syitä, kuten esimerkiksi 

puutteellinen opetus, käyttäytymisongelmat, ahdistuneisuus ja runsaat poissaolot. On siis 

haastavaa selvittää, mistä ongelmat johtuvat. Lisäksi matematiikan vaikeuksien tunnista-

mista hankaloittaa se, että monet opettajat, vanhemmat ja lapset uskovat yhä, että ongelmat 
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matematiikan oppimisessa johtuvat laiskuudesta tai tyhmyydestä. Näin oli ennen myös luki-

vaikeuden kohdalla ennen kuin sitä alettiin tutkimuksen myötä ymmärtää paremmin. (But-

terworth, 2005, 456, 465.) 

3.4 Matematiikan vaikeuksien seurauksia 

Matematiikan oppimisvaikeudet hankaloittavat elämää monin tavoin, koska arjen toimin-

noissa tarvitaan peruslaskutaitoja. Matematiikan haasteet voivat heikentää oppilaan itsetun-

toa ja vaikeuttaa suoriutumista myös muissa oppiaineissa. (Dräger, 2015, 12.) Jatkuvat epä-

onnistumiset aiheuttavat negatiivisia asenteita matematiikkaa kohtaan, itsetunto-ongelmia, 

ahdistuneisuutta ja pelkoja oppimis- ja koetilanteissa (Räsänen, 2012, 1170). Hakkarainen 

(2016) viittaa Bearin, Minken ja Manningin (2002) tutkimukseen, jonka mukaan matematii-

kan oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa mielikuvan omasta huonommuudesta suhteessa mui-

hin ja matematiikkaan liittyvä akateeminen minäkäsitys voi olla huonompi kuin muilla op-

pilailla (Hakkarainen, 2016, 11). 

Suomessa matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteyttä toisen asteen koulutuspolkuun ja 

jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen on tutkinut Airi Hakkarainen. Hakkaraisen 

väitöstutkimuksen (2016) mukaan sekä matematiikan että lukemisen vaikeudet ovat merkit-

sevästi yhteydessä muun muassa toisen asteen koulutuspaikan valintaan, toisen asteen kou-

lutuksessa menestymiseen sekä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, sen jälkeiseen jatko-

koulutukseen ja työelämään sijoittumiseen. Matematiikan oppimisvaikeudet vaikuttavat kui-

tenkin olevan lukivaikeutta vahvemmin yhteydessä nuoren koulutuksellisen syrjäytymisris-

kin kehittymiseen. (Hakkarainen, 2016, 33.)  

Hakkaraisen (2016) kanssa samaa aihetta ovat tutkineet isobritannialaiset Parsons ja Bynner 

(2005). Heidän laajassa pitkittäistutkimuksessaan matematiikan vaikeuksien osoitettiin ole-

van yhteydessä muun muassa koulutuksen keskeyttämiseen, työttömyyteen, matalaan tulo-

tasoon, vähemmän taitoja vaativiin työtehtäviin ja suorittavan tason töihin. Lisäksi vaikeudet 

matematiikassa olivat yhteydessä heikkoon fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, vähäiseen 

poliittiseen kiinnostukseen, huonoon itsetuntoon ja heikkoon elämänhallintaan. Myös Par-

sons ja Bynner (2005) havaitsivat matematiikan vaikeuksien vaikuttavan enemmän koulut-

tautumiseen ja työllistymiseen kuin lukemisen vaikeudet. (Parsons & Bynner, 2005, 5–7, 

31–33.) Jos matematiikan vaikeuksiin ei saa apua ja ne pitkittyvät, on niillä merkittäviä seu-

rauksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.  
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3.5 Oppimisen tuki laissa ja opetussuunnitelmassa 

Perusopetuslakiin ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) on kirjattu op-

pilaan oikeus saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Kolmiportaisen tuen muodot ovat 

yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki (Opetushallitus, 2014, 61). Perusopetuslain mu-

kaan yleisen tuen piirissä oleva oppilas voi saada tilapäistä tukiopetusta tai osa-aikaista eri-

tyisopetusta, jos hän on jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee lyhytaikaista tukea. Laissa 

linjataan lisäksi, että oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään sään-

nöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle 

tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja 

muusta annettavasta tuesta ja se järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai ko-

konaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisen tuen toimeenpanemiseksi 

oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Perus-

opetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulun-

käynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (FINLEX, 1998, 16 §, 16 a §, 17 §, 17 a §, 30 §.) 

Oppimisen tuen tulee olla joustavaa, suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. Sitä tulee 

tarjota niin kauan kuin se on oppilaalle tarpeellista. Lisäksi tukea tulee antaa oikean tasoisena 

ja muotoisena. Lähtökohtana ovat kunkin oppilaan ja ryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja 

kehitystarpeet. Etenkin huomiota tulee kiinnittää oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, var-

haiseen tunnistamiseen sekä ongelmien monimuotoistumisen ja syvenemisen ehkäisemi-

seen. Myös ongelmien pitkäaikaisvaikutusten ehkäiseminen on tärkeää. Oppilaan tulee 

saada onnistumisen kokemuksia ja hänen myönteistä käsitystään itsestään ja koulutyöstä tu-

lee tukea. Opettajien ja muiden ammattilaisten tekemä yhteistyö on tarpeellista, jotta tuen 

tarve voidaan havaita mahdollisimman varhain. Myös tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suun-

nittelussa ja sen toteuttamisessa tarvitaan monialaista yhteistyötä. Huomioon otettavia seik-

koja ovat koulun toimintatavat, opetusjärjestelyt sekä oppimisympäristöt ja niiden soveltu-

vuus oppilaalle. (Opetushallitus, 2014, 61.) 

Matematiikan osalta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 

2014) on vielä erikseen kirjattu tukeen liittyviä asioita. Vuosiluokilla 1–2 selvitetään, mitä 

oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on. Matematiikan kumulatiivisen eli ka-

sautuvan luonteen vuoksi perusasioiden hallinta on välttämätöntä uusien sisältöjen oppimi-

selle. Vuosiluokilla 3–6 oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien luokkien 

keskeisistä sisällöistä, jos niiden hallitsemisessa on puutteita. Ennakoivaa tukea annetaan 
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uusien sisältöjen oppimiseksi. Lisäksi kaikilla vuosiluokilla 1–6 tukea tarjotaan systemaat-

tisesti sekä puutteellisten tietojen ja taitojen täydentämiseen että uusien asioiden oppimiseen. 

Oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja osaamista seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa 

mahdollisuuden oppimisen ilon säilymiselle. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä ja mah-

dollisuus riittävään harjoitteluun. (Opetushallitus, 2014, 130, 237.) 

3.6 Matematiikan oppimisen tuki käytännössä 

Matematiikan oppimisvaikeuksia koskevissa tutkimuksissa käydään keskustelua siitä, mikä 

on optimaalisin tapa tarjota opetusta lapsille, joilla on haasteita matematiikassa – onko se 

opetus isossa ryhmässä, vertaisoppiminen muiden lasten parissa vai yksilöopetus. Wilsonin 

ja Räsäsen (2009) tutkimuksen mukaan yksilöllisesti annettu tuki vaikuttaisi olevan tehok-

kain tukimuoto etenkin silloin, kun matematiikan taidoissa on vakavia puutteita. Tällöin voi-

daan parhaiten keskittyä juuri kyseisen lapsen oppimisen haasteisiin. Kyseiset tutkijat totea-

vat, että vertaisoppiminenkin voi olla tehokasta erityisesti peruskouluiässä. Opetus isossa 

ryhmässä sen sijaan näyttäisi johtavan hyviin tuloksiin lähinnä oppimisvaikeuksia ennalta-

ehkäisevässä toiminnassa ennen peruskoulun aloittamista. (Wilson & Räsänen, 2009, 6.) 

Myös Dräger (2015) puhuu yksilöllisesti annetun tuen puolesta. Tuen tulee aina rakentua 

lapsen henkilökohtaisen kehitys-, tieto- ja taitotason pohjalle (Dräger, 2015, 19–20). 

Eri-ikäisillä lapsilla toimivat erityyppiset oppimisen tuen keinot. Räsäsen ja Koposen (2010) 

mukaan esikoululaisilla lukukäsitteen harjoittelussa tehokkaaksi on havaittu tutkivan oppi-

misen työtavat. Alakoululaisten aritmetiikan harjoittelussa puolestaan palautekeskeinen 

toisto ja suora strategiaopetus vaikuttavat olevan toimivia tapoja. (Räsänen & Koponen, 

2010, 48.) Lapsen iän lisäksi optimaalisen tukimuodon valintaan vaikuttavat opetettava si-

sältö ja se, kuinka vakava oppimisvaikeustapaus on kyseessä (Wilson & Räsänen, 2009, 6).  

Jo ennen kouluikää on Drägerin (2015) mukaan tärkeää, että lapsi saa kokemuksia esimate-

maattisista harjoituksista kuten luokittelusta, sarjoittamisesta, vertailusta, visuaalisesta hah-

mottamisesta, oman kehon hahmottamisesta ja tasapainon hallinnasta. Kaikki lapset eivät 

kiinnitä luontaisesti huomiota lukumääriin (SFON-ilmiö, ks. luku 3.2), minkä vuoksi olisi 

Drägerin (2015) mukaan tärkeää auttaa heitä huomaamaan lukumääriä ympäristössään. 

Tämä voi tapahtua kotona, esikoulussa tai koulussa. Jos lapsi alkaa kiinnittää huomiota lu-

kumääriin vasta koulussa, on hänen kokemuksensa niistä huomattavasti vähäisempi kuin 
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ikätovereilla. (Dräger, 2015, 13–16.) Matemaattisia aiheita voidaan tuoda esiin erilaisten pe-

lien ja leikkien avulla ja näin kannustaa lapsia kiinnittämään huomiota lukumääriin jokapäi-

väisessä arjessa (Räsänen & Koponen, 2010, 49). 

Aunolan, Leskisen, Lerkkasen ja Nurmen (2004) pitkittäistutkimus tarkasteli matematiikan 

osaamisen kehittymistä esikoulusta peruskoulun toiselle vuosiluokalle. He esittävät tutki-

mustulostensa pohjalta neljä huomionarvoista asiaa matematiikan oppimisen tukeen liittyen. 

Ensimmäiseksi Aunola ym. (2004) toteavat, että jo esikouluiässä tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota matemaattisten taitojen oppimiseen. Lisäksi taidoiltaan eritasoiset lapset voisivat 

hyötyä erilaisista opetussuunnitelmista ja -tavoista, koska tiettyjen matemaattisten taitojen 

automatisoituminen voi heikommilta oppilailta viedä huomattavasti taitavampia enemmän 

aikaa. Kolmanneksi tutkijat korostavat laskutaidon oppimisen tärkeyttä. Neljäs huomioitava 

asia on se, että metakognitiiviset, kuullun ymmärtämisen ja visuaalisen huomionkiinnittä-

misen taidot näyttävät olevan yhteydessä matematiikan osaamisen tasoon ja sen kehittymi-

seen. Matematiikan oppimisen tukemisessa on siis syytä keskittyä matematiikan taitojen li-

säksi myös opiskelutaitojen opettelemiseen. (Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi, 2004, 

710.) Myös Shalev (2004) korostaa, että opetuksen tulee keskittyä sekä yleisten opiskelutai-

tojen että matemaattisten sisältöjen opetteluun (Shalev, 2004, 768).  

Gersten ym. (2009) tekivät meta-analyysin 42:sta matematiikan oppimisvaikeuksia koske-

vasta interventiotutkimuksesta ja havaitsivat erityisen tehokkaiksi keinoiksi ongelmanratkai-

sun opettamisen ratkaisustrategioita ”ääneen ajattelemalla” ja tarkkojen ohjeiden antamisen 

(Gersten ym., 2009, 1202, 1227). Myös Shalevin (2004) tutkimuksessa mainitaan muutamia 

tehokkaita tukikeinoja. Kymmenjärjestelmän vahvistaminen on tärkeää, jotta esimerkiksi 

luku 60 349 tarkoittaisi oppilaalle muutakin kuin numeroista koostuvaa jonoa. Analogioiden 

vahvistaminen lukusuoralla on myös hyödyllistä. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas havahtuu 

huomaamaan, mitä yhteistä on laskuilla 4+10, 14+10, 24+10 ja niin edelleen. Shalev (2004) 

korostaa aritmeettisten käsitteiden, prosessien ja operaatioiden sanallistamista eli niin sano-

tusti matematiikan kielen suomentamista oppilaalle. Lisäksi hän kannustaa lukumääräisyy-

den tajua ja ymmärtämistä kehittäviin harjoitteisiin ulkoa muistamisen sijaan. Myös tekno-

logian hyödyntäminen oppimisen apuna on syytä huomioida lapsilla, joilla on matematiikan 

oppimisvaikeuksia. Esimerkiksi toistoharjoituksiin perustuvat opetusohjelmat voivat auttaa 

matemaattisten sisältöjen automatisoitumisessa. (Shalev, 2004, 768–769.)  
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Teknologisten sovellusten ja opetusohjelmien lisäksi erilaiset matematiikan opetusta havain-

nollistavat konkreettiset välineet ovat tärkeitä oppilaalle, jolla on matematiikan vaikeuksia. 

Räsänen (2012) toteaa, että kaikkein keskeisimmät matematiikan tuki- ja erityisopetuksen 

keinot ovat nimenomaan sisältöjen konkretisointiin ja havainnollistamiseen liittyviä (Räsä-

nen, 2012, 1175). Samoilla linjoilla on Dräger (2015), joka mainitsee välineiden käytön tär-

keäksi syyksi sen, että lapsille rakentuu merkityksiä matematiikasta oman kokemuksen 

kautta (Dräger, 2015, 18). 

Kuten luvussa 3.5 todettiin, oppimisen tuen tulee opetussuunnitelmien mukaan keskittyä 

lapsen vahvuuksiin ja antaa onnistumisen kokemuksia. Usein matematiikan oppimisvaikeu-

det aiheuttavat negatiivisia ja ahdistavia tunteita matematiikkaa kohtaan (ks. luku 3.4), 

minkä vuoksi on erityisen tärkeää, että opetus on mahdollisimman mukavaa ja mielekästä. 

Hakkarainen (2016) korostaa kiireettömän ilmapiirin tärkeyttä. Oppimisen tukemiselle tulee 

järjestää puitteet, jotka mahdollistavat aktiivisen keskustelun ja pohdinnan. Tällainen toi-

minta vie aikaa, mutta on arvokasta myöhempää oppimista ajatellen. (Hakkarainen, 2016, 

41.) Nurmen ym. (2001) tutkimustulokset osoittavat lisäksi, että lapsen minäkäsityksen, 

myönteisten ja kielteisten tunteiden sekä hallintakokemusten huomioon ottaminen ovat tär-

keitä oppimisen tukemisessa huomioitavia seikkoja. Pelkät koulunkäynnin perustaitoihin 

keskittyvät toimenpiteet voivat olla riittämättömiä, jos minäkuvan, tunteiden ja hallintako-

kemusten merkitystä ei huomioida. (Nurmi ym., 2001, 72.) Nuoret aikuiset, joilla on kou-

luiässä ollut matematiikan oppimisvaikeuksia, kertovat usein, että vaikeinta oli se, että ku-

kaan ei ymmärtänyt, kuinka paljon he todella yrittivät oppia matematiikkaa. Osaamattomuus 

sinänsä ei siis ollut vaikeinta, vaan tunne siitä, että jäi yksin eikä saanut tukea. (Räsänen & 

Voutilainen, 2000, 57.)  

Edellä on esitelty matematiikan oppimisen tuen käytäntöjä. Räsänen ja Koponen (2010) to-

teavat, ettei tutkimuksin ole onnistuttu löytämään kaikille toimivaa matematiikan oppimisen 

tukikeinoa. Oikeiden, kullekin oppilaalle sopivien menetelmien löytäminen voi joskus olla 

haasteellista. (Räsänen & Koponen, 2010, 48.) Koska jokainen lapsi on yksilö, on myös jo-

kaisen lapsen oppimisen tukeminen yksilöllinen prosessi. Hakkarainen (2016) korostaa, että 

erilaisten keinojen yhtäaikainen, monipuolinen käyttö on tehokas tapa tukea matematiikan 

oppimista (Hakkarainen, 2016, 41). Oppimisen tukemisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä 

sekä koulun, kodin että muiden toimijoiden kesken. Tähän velvoittaa myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014). Yhteistyön merkitys korostuu etenkin 
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koulutuksen nivelvaiheissa, kuten esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä. (Opetushal-

litus, 2014, 36, 61–62.) Erityisesti on mainittava vielä vanhempien kanssa tehtävän yhteis-

työn tärkeys, jota käsitellään seuraavaksi.  
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4 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on tutkittu paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Tutkimusta, jossa olisi keskitytty nimenomaan matematiikan oppimisvaikeuksien yhtey-

dessä tapahtuvaan kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön opettajien kokemana, ei ole kui-

tenkaan tehty. Tässä luvussa määritellään kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä käsitellään 

keskeiset siihen liittyvät kohdat perusopetuslaissa ja opetussuunnitelmassa. Lisäksi esitel-

lään Epsteinin (2011) teoria kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Luvun lopussa huomio 

kiinnitetään kodin rooliin lapsen matemaattisessa kehityksessä.  

4.1 Kodin ja koulun välisen yhteistyön määrittelyä 

Vaikka tutkimuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on tehty paljon 1980-luvulta läh-

tien, ei ole saavutettu lopullista käsitystä siitä, mitä kaikkea kodin ja koulun välinen yhteis-

työ on. Tutkijoiden kesken ei myöskään ole yksimielisyyttä siitä, millainen yhteys kodin ja 

koulun välisellä yhteistyöllä on esimerkiksi lapsen koulumenestykseen. (Georgiou, 2007, 

59.) Nämä eriävät tutkimustulokset johtuvat Fanin ja Chenin (2001) mukaan muun muassa 

siitä, että kodin ja koulun välisen yhteistyön määritelmät vaihtelevat suuresti eri tutkimusten 

välillä. Aihetta koskevissa kvantitatiivisissa tutkimuksissa myös käytetyt mittarit vaihtele-

vat. (Fan & Chen, 2001, 6.) Tutkijoiden välisistä erimielisyyksistä huolimatta ainakin yh-

destä asiasta ollaan samaa mieltä: kodin ja koulun välinen yhteistyö auttaa sekä opettajia, 

vanhempia että lapsia, eikä siitä ole kenellekään haittaa (Georgiou, 2007, 59).  

Kodin ja koulun välisen yhteistyön yhteydessä käytetään monia eri termejä. Paljon käytettyjä 

ovat esimerkiksi vanhempien osallistaminen ja kasvatuskumppanuus. Vanhempien osallis-

taminen viittaa Davies’n ja Johnsonin (1996) mukaan siihen, että vastuu on koululla ja koulu 

tekee jotain vanhemmille, tässä tapauksessa osallistaa heitä. Vanhemmat nähdään passiivi-

sena kohteena koulun ollessa aktiivinen osapuoli. Kasvatuskumppanuus puolestaan viittaa 

laajempaan yhteistyöhön, jossa sekä kodilla että koululla on aktiivinen rooli. Kasvatuskump-

panuudessa pyritään yhdenvertaisuuteen sekä jaettuun vastuuseen ja molemminpuolisiin 

neuvoihin. Siinä painottuu myös jatkuvuuden näkökulma. (Davies & Johnson, 1996, 4.) Ep-

stein (2011) laajentaa kumppanuuden käsitteen koskemaan koko yhteisöä ja korostaa vas-

tuun kuuluvan sekä lapselle, kodille, koululle että lasta ympäröivälle yhteisölle. Tämä jaettu 

vastuu johtaa Epsteinin (2011) mukaan lapsen oppimiseen ja kehittymiseen. Lapsi on aktii-

vinen oppija kaikissa kolmessa kontekstissa: kotona, koulussa ja ympäröivässä yhteisössä. 



18  

 

  

Ilman kasvatuskumppanuutta lasta ei voi nähdä kokonaisuutena, vaan hän on ikään kuin eri 

lapsi koulussa ja kotona. (Epstein, 2011, 4–5, 43–45.) 

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus liittyy sekä lapsen oppimiseen että hänen sosiaaliseen 

ja emotionaaliseen kehitykseensä. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suuremman osan 

ajastaan hän viettää joko kotona tai koulussa. (Davis-Kean & Eccles, 2005, 57–58.) Kotona 

vietetyn ajan osuus on kaikista suurin. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että lapset viettävät 

neljäsosan lapsuus- ja nuoruusvuosistaan koulussa ja kolme neljäsosaa kotona. Näin ollen 

pienikin lisäys kodin ja koulun välisen yhteistyön määrään voi vaikuttaa positiivisesti lapsen 

kehitykseen ja oppimiseen. (Reynolds & Clements, 2005, 110.)  

Sekä laki että opetussuunnitelma velvoittavat tiedottamaan vanhempia ja ottamaan heidät 

mukaan lapsensa oppimisen tukea koskevaan päätöksentekoon (FINLEX, 1998; Opetushal-

litus, 2014, 62; Valtioneuvoston asetus 422/2012). Wongin (2011) mukaan vanhempien roo-

liksi jää kuitenkin usein kuunnella, mitä koulussa on jo päätetty – ilman todellista päätösval-

taa lastansa koskeviin asioihin. Lisäksi Wong (2011) toteaa koulun henkilökunnan puhuvan 

eri kieltä vanhempien kanssa. Keskusteluissa saatetaan käyttää sanoja, jotka ovat arkipäivää 

esimerkiksi opettajille ja psykologeille, mutta joita vanhemmat eivät ymmärrä. Wong (2011) 

korostaakin, että vaikka vanhemmat eivät osaisi käyttää oikeita termejä tai tarkastella las-

tansa koskevia asioita koulutuksen ammattilaisten vaatimalla objektiivisuudella, ovat he silti 

lapsensa parhaita asiantuntijoita. Kun koulu ottaa asiantuntijan roolin, käy helposti niin, että 

vanhempia osallistavaa keskustelua ei saavuteta, vaan opettajat tekevät aloitteet, ohjaavat 

keskustelua ja lopulta myös päättävät lasta koskevat asiat. Tärkeää on Wongin (2011) mu-

kaan muistaa, ettei vanhempien kanssa keskusteltaessa käsitellä vain lapsen heikkoja tulok-

sia, haasteita ja rajoitteita, vaan puhutaan lapsesta kokonaisuutena niin, että vanhemmatkin 

voivat tuoda omaa asiantuntijuuttaan keskusteluun. Tämä johtaa parhaassa tapauksessa sii-

hen, että päästään aitoon yhteistyöhön, jonka kaikkien osapuolten tavoitteena on lapsen hy-

vinvointi. Opettajat eivät ole vanhempien yläpuolella, vaan heidän rinnallaan. Wong (2011) 

korostaa, että opettajien tulisi käydä keskusteluja sellaisella asenteella, että he ovat kuunte-

lemassa vanhempia ja oppimassa heiltä. (Wong, 2011, 527–528.) Takala (2016) muistuttaa, 

että vanhempien ei välttämättä ole helppoa puhua lapsensa asioista palaverissa, jossa on pal-

jon asiantuntijoita koulun puolelta. Lisäksi Takala (2016) esittää kysymyksen, joka jokaisen 

opettajan olisi hyvä kysyä itseltään: ”Onko perhe koulun asiakas, onko se lapsensa paras 

asiantuntija vai kenties pulmien aiheuttaja?” (Takala, 2016, 32.) 
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Demografiset ominaisuudet (kuten sukupuoli, koulutustaso tai sosioekonominen status) voi-

vat tutkimusten mukaan edistää tai vaikeuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kaikissa 

kodeissa ei välttämättä haluta tai osata tukea oppilasta, kun taas toisissa kodeissa tukea an-

netaan jopa liikaa. Demografiset ominaisuudet eivät kuitenkaan ole ainoita vaikuttavia teki-

jöitä. Myös uskomuksilla ja asenteilla on suuri merkitys yhteistyön onnistumiselle. Tämä on 

tärkeä huomio, koska uskomuksiin ja asenteisiin voidaan vaikuttaa ja ne voivat muuttua. 

Kun vanhemmat uskovat, että heillä on tärkeä rooli lapsensa oppimisprosessissa, he toden-

näköisesti osallistuvat lapsensa oppimisen tukemiseen. (Davis-Kean & Eccles, 2005, 58; 

Georgiou, 2007, 59–60; Takala, 2016, 32.) Myös opettajan uskomuksilla ja asenteilla on 

väliä. Opettajien tulisi LaRocque’n, Kleimanin ja Darlingin (2011) mukaan nähdä vanhem-

mat resurssina. Vanhemmilla on paljon sellaista tietoa, joka voi auttaa lapsen oppimisen tu-

kemisessa. (LaRocque, Kleiman & Darling, 2011, 118.)  

Tiivistäen voidaan todeta, että kasvatuskumppanuuden saavuttaminen vaatii opettajalta tie-

tynlaista nöyryyttä ja aitoa kiinnostusta lapsen asioihin. Vaikka opettaja on oman alansa asi-

antuntija, hän ei saa unohtaa vanhempien ja lapsen asiantuntijuutta. Kun kaikki osapuolet 

kuuntelevat toisiaan ja oppivat toisiltaan, saavutetaan lapsen oppimisen ja kehityksen kan-

nalta ihanteellinen ilmapiiri sekä kotona että koulussa. 

4.2 Yhteistyö laissa ja opetussuunnitelmassa 

Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita on kirjattu sekä lakiin että Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2014). Perusopetuslain 3 § velvoit-

taa koulun olemaan yhteistyössä kotien kanssa (FINLEX, 1998). Lisäksi valtioneuvoston 

asetuksessa (422/2012) todetaan: ”Kasvatus ja opetus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja 

huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mu-

kaista opetusta, ohjausta ja tukea ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehi-

tystä.” 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014) mukaan huoltajien 

osallisuus ja mahdollisuus olla mukana koulutyössä on keskeinen osa koulun toimintakult-

tuuria. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta sekä siitä, että oppivelvol-

lisuus tulee suoritettua. Koulun velvollisuutena on puolestaan tukea kotien kasvatustehtävää 

ja vastata oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisössä. Opetuksen järjestäjällä on 

vastuu yhteistyön edellytysten kehittämisestä. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tulee tehdä 
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sekä yhteisö- että yksilötasolla. Opetussuunnitelman mukaan luottamuksen rakentaminen, 

tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus ovat yhteistyön lähtökohtia. Huoltajilla tulisi olla 

mahdollisuus kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun sekä yhteiseen arvopohdintaan koulun 

kanssa. Opetussuunnitelmassa linjataan lisäksi, että huoltajille tulee tarjota mahdollisuuksia 

tutustua kouluarkeen. Jotta yhteistyö onnistuisi, tarvitaan koulun henkilöstön aloitteelli-

suutta, henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä monipuolista viestintää. 

Kaikessa viestinnässä ja yhteydenpidossa tulee suosia kannustavia ja oppilasta myönteisesti 

kuvaavia viestejä. Erilaisten tapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintä-

teknologiaa. (Opetushallitus, 2014, 35–36.) 

Opetussuunnitelmassa korostetaan kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitystä etenkin 

koulutuksen nivelvaiheissa (kuten esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä) sekä silloin, 

kun oppimisessa on tuen tarvetta. Kodin ja koulun välisen yhteistyön toimintatapoja ja mal-

leja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan. Yhteistyötä tarvitaan, kun tukea suunnitellaan, 

toteutetaan ja sen vaikutuksia arvioidaan. Koulun henkilöstö on velvoitettu olemaan yhtey-

dessä kotiin heti, jos oppilaan oppimisessa tai koulunkäynnissä ilmenee ongelmia. Sekä op-

pilaille että huoltajille tulee antaa tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportai-

suudesta ja käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan 

lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä. Tavoitteena on yhteisymmärrys koulun henkilöstön, 

oppilaan ja huoltajan kesken. Kaikessa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tärkeää on 

säännöllisyys. Säännöllisen yhteydenpidon merkitys korostuu etenkin silloin, kun lapsella 

on tuen tarvetta. (Opetushallitus, 2014, 36, 62.) 

4.3 Epsteinin teoria kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 

Tämä kappale keskittyy Epsteinin (2011) teoriaan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. 

Sitä pidetään alan perusteoriana, jota on käytetty paljon tutkimuksessa 1980-luvulta lähtien. 

Teoria on todettu käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi sekä alakoulussa, yläkoulussa että luki-

ossa. (Epstein, 2011, 46; ks. myös esim. Catsambis, 2001; Davies & Johnson, 1996; Patrika-

kou, Weissberg, Redding & Walberg, 2005; Simon, 2004.) Tässä tutkielmassa viitataan pää-

asiassa Epsteinin vuonna 2011 julkaistuun teokseen, koska siinä teoria on esitetty pisimmälle 

kehittyneimmässä muodossaan. Näin ollen se on parhaiten sovellettavissa tutkimushetkeen. 

Teoriaa on kuitenkin kehitelty jo aiemmin useissa yhteyksissä (ks. esim. Epstein, 1987; Ep-
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stein, 1995; Epstein, 2001; Epstein & Sanders, 2000). Aluksi esitellään päällekkäisten vai-

kutusalueiden malli, jonka jälkeen keskitytään kuuteen kodin ja koulun väliseen yhteistyön 

muotoon. 

Päällekkäisten vaikutusalueiden mallin avulla kuvataan sitä, miten koti, koulu ja yhteisö vai-

kuttavat lapseen sekä yhdessä että erikseen. Mallia on havainnollistettu kuvioissa 1 ja 2. 

Mallin ulkoinen rakenne (kuvio 1) koostuu päällekkäisistä ja ei-päällekkäisistä alueista, 

jotka kuvaavat kotia, koulua ja yhteisöä (Epstein, 2011, 31). Tässä tutkielmassa tarkastelu 

rajataan koskemaan kodin ja koulun alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että tapauskohtaisesti vaih-

dellen koti ja koulu vaikuttavat lapseen sekä yhtä aikaa että erikseen.  

 

Kuvio 1. Päällekkäisten vaikutusalueiden mallin ulkoinen rakenne (Epstein, 2011, 32).  

Päällekkäisyyttä tai erillisyyttä ohjaavat Epsteinin (2011) mukaan neljä voimaa, jotka ovat 

aika, kodin kokemukset ja käytännöt, koulun kokemukset ja käytännöt sekä yhteisön koke-

mukset ja käytännöt (voimat A, B, C ja D kuviossa 1). Aika (voima A) ohjaa päällekkäisyyttä 

siten, että esimerkiksi varhaislapsuudessa kodin ja koulun alueet voivat olla täysin toisistaan 

erillään. Tällöin kodin ja koulun välistä yhteistyötä ei siis ole, ja kotia voidaan pitää pääasi-

allisena opetus- ja kasvatusympäristönä. Tyypillisesti esi- ja alkuopetusiässä kodin ja koulun 
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vaikutusalueet ovat vahvasti päällekkäin lapsen aloittaessa oppivelvollisuutensa. Koulun 

aloittamisen jälkeen päällekkäisyys hieman vähenee, mutta tässä on suurta vaihtelua lapsi-

kohtaisesti. Etenkin jos oppimisessa on tuen tarvetta, kodin ja koulun vaikutusalueet yleensä 

ovat vahvasti päällekkäin myös myöhempien kouluvuosien aikana. Kodin kokemukset ja 

käytännöt sekä koulun kokemukset ja käytännöt (voimat B ja C) ohjaavat päällekkäisyyttä 

joko työntämällä yhteen tai vetämällä erilleen kodin ja koulun vaikutusalueita kaikkina ajan-

hetkinä. Yhteen työntäminen tarkoittaa tässä yhteydessä suurempaa ja erilleen vetäminen 

pienempää päällekkäisyyttä. Kodin ja koulun kokemuksilla kuvataan tässä mallissa kaikkia 

niitä perheen jäsenten ja koulun työntekijöiden kokemuksia, ajatuksia ja käytänteitä, jotka 

täytyy huomioida tutkittaessa, ymmärrettäessä ja muutettaessa kodin ja koulun välisiä suh-

teita. Esimerkiksi kun vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä ja osallis-

tuvat siihen, voima B työntää kodin ja koulun vaikutusalueita yhteen. Opettajat voivat puo-

lestaan voiman C avulla työntää vaikutusalueita yhteen antamalla vanhemmille aktiivisen 

roolin lapsen oppimisprosessissa. (Epstein, 2011, 31–34, 43–45.) 

Päällekkäisten vaikutusalueiden mallin sisäinen rakenne (kuvio 2) koostuu instituutioiden 

sisäisistä (pienet kirjaimet) ja instituutioiden välisistä (isot kirjaimet) vuorovaikutussuh-

teista. Instituutiot tarkoittavat tässä yhteydessä kotia, koulua ja yhteisöä.  

 

Kuvio 2. Päällekkäisten vaikutusalueiden mallin sisäinen rakenne (Epstein, 2011, 32).  
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Instituutioiden sisäiset vuorovaikutussuhteet tapahtuvat vaikutusalueiden ei-päällekkäisissä 

osissa ja instituutioiden väliset puolestaan vaikutusalueiden päällekkäisellä alueella. Esimer-

kiksi perheen sisäinen vuorovaikutus, joka ei liity kouluun, on merkitty pienillä kirjaimilla. 

Vastaavasti koulun sisäinen vuorovaikutus, vaikkapa opettajien kokous, on merkitty pienillä 

kirjaimilla. Isoilla kirjaimilla on merkitty ne vuorovaikutussuhteet, joissa osapuolina on sekä 

koti että koulu. (Epstein, 2011, 32, 34.) Yhteisön vaikutusalue on kuviossa 2 jätetty pois 

kahdesta syystä. Sen pois jättäminen selkeyttää ja yksinkertaistaa kuviota. Lisäksi yhteisön 

vaikutus ei tässä tutkimuksessa ole päällimmäisenä kiinnostuksen kohteena. Epsteinin 

(2011) mukaan vuorovaikutussuhteissa on nähtävissä kaksi tasoa: organisaatiotason vuoro-

vaikutus (kuviossa 2 koti ja koulu) ja yksilötason vuorovaikutus (kuviossa 2 vanhempi, opet-

taja ja lapsi). Organisaatiotason vuorovaikutusta edustaa esimerkiksi koko koulun yhteinen 

vanhempainilta. Yksilötason vuorovaikutus puolestaan on spesifimpää ja keskittyy yksittäi-

seen lapseen. (Epstein, 2011, 32, 34.) 

Edellä kuvatussa päällekkäisten vaikutusalueiden mallissa huomionarvoista on se, että lapsi 

on keskiössä. Oletuksena on siis, että lapsen hyvinvointi, mielenkiinnon kohteet ja oppimi-

nen ovat syy opettajien ja vanhempien väliselle vuorovaikutukselle. Lapsi vaikuttaa ja hä-

neen vaikutetaan sekä kotona että koulussa. Tästä kertovat kuviossa 2 käytetyt nuolet. (Ep-

stein, 2011, 32, 34–35.) Ilman lasta ei tällä mallilla olisi käyttöä. 

Päällekkäisten vaikutusalueiden mallin lisäksi Epstein (2011) on kehitellyt luokituksen, joka 

kuvaa kodin ja koulun välisen yhteistyön eri muotoja. Vaikka kodin ja koulun välisen yh-

teistyön täsmällisestä määritelmästä ei ole päästy tutkijoiden väliseen yksimielisyyteen, 

enemmistö tutkijoista on kuitenkin yhtä mieltä Epsteinin (2011) luokituksen käyttökelpoi-

suudesta (ks. esim. Georgiou, 2007, 60; Patrikakou ym., 2005, 8). Sen on todettu olevan 

hyödyllinen apuväline erilaisissa konteksteissa tapahtuvan kodin ja koulun välisen yhteis-

työn tutkimiseen. (Epstein, 2011, 46.) 

Epsteinin (2011) luokituksessa kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on kuusi muotoa: 1. 

kasvatus, 2. yhteydenpito, 3. vapaaehtoistyö, 4. kotiharjoittelu, 5. päätöksenteko ja 6. 

yhteistyö yhteisön kanssa. Kasvatus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että perheitä autetaan 

ymmärtämään lapsen ja nuoren kehitystä ja vahvistetaan lapsen oppimista tukevan kotiym-

päristön syntymistä. Yhteydenpitoon liittyy tehokkaiden ja molemminpuolisten kommuni-

kointitapojen suunnittelu ja toteuttaminen. Yhteydenpito voi koskea esimerkiksi koulun käy-

tänteitä tai lapsen oppimisen edistymistä. Kolmas yhteistyön muoto tässä luokituksessa on 



24  

 

  

vapaaehtoistyö. Se tarkoittaa kaikkea sellaista kotona, koulussa tai muissa yhteyksissä ta-

pahtuvaa vapaaehtoistyötä, jonka tarkoituksena on tukea koulua ja oppilaiden toimintaa. Ko-

tiharjoittelu tarkoittaa kotona tapahtuvaa läksyissä ja muussa oppimisessa auttamista. Pää-

töksentekoon kuuluu vanhempien edustajien mukaan ottaminen koulun toimikuntiin ja van-

hempien palautteen hankkiminen koulun päätöksistä. Kuudes yhteistyön muoto pitää sisäl-

lään yhteisön tarjoamien resurssien ja palveluiden tunnistamisen ja yhdistämisen niin, että 

se vahvistaa ja tukee koulua, oppilaita ja perheitä. Myös ympäröivän yhteisön hyödyntämi-

nen erilaisten koulun ulkopuolisten oppimismahdollisuuksien järjestämisessä sisältyy tähän 

yhteistyön muotoon. (Epstein, 2011, 46–47.)  

Tämä kuuden muodon luokitus on yksinkertaistettu malli sadoista, ellei jopa tuhansista yh-

teistyön tekemisen tavoista. Olennaista on huomata, että kaikki yhteistyön muodot vaativat 

molemminpuolista yhteydenpitoa. Lisäksi ne vaativat sitä, että koti ja koulu tunnistavat jae-

tun vastuunsa lapsen oppimisesta ja kunnioittavat sitä. Epstein (2011) toteaa, että tätä kuuden 

yhteistyön muodon luokitusta voi käyttää tulevissa tutkimuksissa toimintatapojen luokitte-

lussa sekä tutkimustulosten kokoamisessa ja yhdistämisessä. Tällöin luokitus tuottaa par-

haassa tapauksessa uutta tietoa, ja kasvattajat voivat käyttää tutkimusten tuloksia käytännön 

työnsä kehittämisessä. (Epstein, 2011, 47–48.) Tässä pro gradu -tutkielmassa Epsteinin 

(2011) luokitusta on pyritty käyttämään edellä mainitulla tavalla. 

4.4 Kodin antaman tuen merkitys lapsen matemaattiselle kehitykselle 

Tässä kappaleessa esitellään joitakin Suomessa tehtyjä tutkimuksia, jotka käsittelevät kodin 

ja vanhempien antaman tuen merkitystä lapsen matemaattiselle kehitykselle. Myös luvussa 

3.6 on esitelty matematiikan oppimisen tuen käytäntöjä, joista voi olla hyötyä sekä kotona 

että koulussa. 

Aunio, Tapola, Mononen ja Niemivirta (2016) ovat tutkineet 5–8-vuotiaiden suomalaislas-

ten matemaattista kehitystä kotiympäristössä. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat 

etenkin lapset, joille matematiikka on haastavaa. Aunio ym. (2016) korostavat arjen mate-

matiikan tärkeyttä. Vanhemmat voivat esimerkiksi pyytää lasta avuksi ruuan valmistukseen, 

jolloin on helppo havainnoida, osaako lapsi laittaa oikean määrän ruokailuvälineitä kuudelle 

ihmiselle. Ruuanlaiton lomassa voi myös harjoitella käsitteitä enemmän ja vähemmän tutki-

malla, kummalla lautasella on enemmän perunoita. Jo ennen kouluikää on tärkeää, että ma-
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temaattisten taitojen kehittymiseen kiinnitetään huomiota. Lapsen kanssa voi vaikkapa pe-

lata matematiikan taitoja harjoittavia pelejä. Olennaista on rohkaista lasta käyttämään jo hal-

lussa olevia matematiikan taitojaan sekä harjoittelemaan uusia. Lapsen matemaattisen kehi-

tyksen kannalta tärkeää on luoda kotiin rohkaiseva ilmapiiri, joka ruokkii lapsen mielenkiin-

toa ja oma-aloitteisuutta matematiikkaa kohtaan. Aunion ym. (2016) tulokset nimittäin osoit-

tavat, että mielenkiinto ja taidot ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lapsi 

nauttii jonkin asian tekemisestä, hän todennäköisemmin myös oppii. Sama pätee toisinkin 

päin: kun lapsi osaa jotain, hän on kiinnostunut tekemään sitä. Lapset, joiden matematiikan 

taidot ovat heikolla tasolla, saattavat kuitenkin tarvita enemmän vanhempien suoraa neuvo-

mista kuin muut lapset. (Aunio, Tapola, Mononen & Niemivirta, 2016, 54–55, 65.)  

Aunolan, Nurmen, Lerkkasen ja Rasku-Puttosen (2003) tutkimus käsitteli vanhempien us-

komusten ja odotusten yhteyttä lapsen yleiseen koulumenestykseen sekä matematiikan op-

pimiseen Suomessa. Heidän tuloksensa osoittavat, että vanhempien uskomukset ja odotukset 

lapsen matematiikan taidoista ensimmäisen luokan alkaessa ennustavat lapsen matemaattista 

osaamista myöhemmin. Tämä oli tutkimuksessa havaittavissa riippumatta lapsen aiemmasta 

matematiikan osaamisesta. Positiiviset uskomukset ja odotukset lapsen matematiikan tai-

doista ennustivat siis parempaa matematiikan osaamista kuin negatiiviset. (Aunola, Nurmi, 

Lerkkanen & Rasku-Puttonen, 2003, 417.)  

Myös Nurmi ym. (2001) korostavat artikkelissaan vanhempien uskomusten merkitystä sekä 

myönteisissä että kielteisissä oppimisen kehityskuluissa. Heidän mukaansa vanhempien mu-

kaan ottaminen matematiikan oppimisvaikeuksien kuntoutukseen ja oppimisen tuen suun-

nitteluun on tärkeää. Vanhemmilta saatu tuki ja myönteiset odotukset voivat auttaa oppimis-

valmiuksien tukemisessa. (Nurmi ym., 2001, 72–73.) Nurmi ym. (2001) tuovat artikkelis-

saan esille myös toisen tutkimustuloksensa. Vanhempien luottamus lastensa kykyyn menes-

tyä koulussa lisäsi lasten keskittyvää, aktiivista ja sitkeää matematiikan työskentelytapaa en-

simmäisenä kouluvuonna, kun taas luottamuksen puute ja epävarmuus koulumenestyksen 

suhteen lisäsivät tehtävää välttävää työskentelytapaa ja sitä kautta oppimisvaikeuksia. 

(Nurmi ym., 2001, 71–72.) 

Opetushallituksen vuosina 2005–2012 tekemässä pitkittäisarvioinnissa tutkittiin matemaat-

tisen osaamisen muutosta perusopetuksen luokilla 3–9. Pitkittäisarvioinnissa havaittiin, että 
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oppilaiden käsitys siitä, että heidän vanhempansa arvostavat koulutusta ja pitävät matema-

tiikkaa tärkeänä oppiaineena, oli yhteydessä lisääntyneeseen matematiikan osaamiseen. 

(Metsämuuronen, 2013, 103–105.)  

Useat Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat siis, että vanhempien uskomukset ja odotukset 

lapsen taidoista, koulutuksen arvostaminen sekä matematiikan tärkeänä pitäminen vaikutta-

vat suotuisasti lapsen matematiikan oppimiseen. Kodin asenneilmapiirillä on näin ollen mer-

kitystä lapsen matemaattiselle kehitykselle. Merkittävää on myös se, että suomalaisissa tut-

kimuksissa kodin oppimista tukeva ilmapiiri vaikuttaa lapsen matematiikan oppimiseen 

enemmän kuin vanhempien sosioekonominen status, joka monissa muissa maissa on vah-

vasti vaikuttava tekijä (Aunio ym., 2016, 58). 

Vanhempien auttaminen lapsensa matematiikan läksyissä on tärkeää. Suomessa alakou-

luikäisiä lapsia koskeneissa tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että sillä on väliä, miten 

vanhemmat lastansa auttavat. Jos vanhempien ohjaus on liian kontrolloivaa, suoraa ja nega-

tiivissävytteistä, se voi olla jopa haitallista lapsen matematiikan taitojen kehittymiselle. Po-

sitiivinen ote ja lapsen kannustaminen itsenäiseen ajatteluun ovat puolestaan hyödyksi ma-

tematiikan oppimiselle. (Aunola & Nurmi, 2004, 973–974; Silinskas, Kiuru, Aunola, Lerk-

kanen & Nurmi, 2015, 428–429, 431.) Tästä johtuen vanhemmille tuleekin tarjota tietoa ja 

neuvoja siitä, miten he voivat edistää lapsensa matematiikan oppimista kotona (Aunio ym., 

2016, 65; Silinskas, Leppänen, Aunola, Parrila & Nurmi, 2010, 70; Vukovic, Roberts & 

Green Wright, 2013, 462). 

Vanhempien tuen merkitys lapsen matemaattiselle kehitykselle ja mielenkiinnon heräämi-

selle matematiikkaa kohtaan on vielä suhteellisen vähän tutkittu, mutta tärkeä aihe (Aunio 

ym., 2016, 60). Blevins-Knabe ja Berghout Austin (2016, 189) ovat todenneet: 

”Children’s mathematical development is inherently social. They need scaffolding and guid-

ance from the adults who are important in their lives both to make the math explicit and also 

to introduce them to the cultural tools used for math.”  

Yllä oleva lainaus kiteyttää hyvin sen, kuinka lapsen matemaattinen kehitys on riippuvainen 

sosiaalisesta ympäristöstä ja lapsen ympärillä olevista aikuisista. On kuitenkin tärkeää muis-

taa, että koulun pääasiallinen tehtävä on opettaa lasta, kun taas kodin tehtävä on kannustaa 

ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa lapsen on hyvä elää ja tehdä koululaisen elämään kuulu-
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via asioita (Järviluoma ym., 2014, 15). Kun vanhemmat uskovat lapsensa taitoihin, arvosta-

vat koulutusta ja matematiikkaa sekä tarjoavat mahdollisuuksia harjoitella matematiikkaa 

osana arkipäivää, ollaan jo pitkällä.  
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5 Metodologia  

Tämä pro gradu -tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Etenkin seuraavat 

Lichtmanin (2013) mainitsemat laadullisen tutkimuksen tunnusmerkit ilmenevät tutkiel-

massa: Tutkimuksessa pyritään syvälliseen ymmärrykseen. Todellisuutta pidetään yksilöi-

den konstruoimana eli rakentamana. Näin ollen todellisuus näyttäytyy jokaiselle yksilölle 

omanlaisenaan ja voidaankin puhua monista todellisuuksista. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

koskaan voida saavuttaa täydellistä objektiivisuutta, vaan myös tutkija tulkitsee todellisuutta 

omasta näkökulmastaan. Lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuk-

sista, minkä vuoksi tutkittavat tapaukset ovat ainakin jossakin määrin ainutlaatuisia. Tutkit-

tavat ryhmät ovat tyypillisesti pieniä ja harkinnanvaraisesti valittuja. Lisäksi tutkimusai-

neisto on yleensä sanallisessa muodossa. (Lichtman, 2013, 3, 12–15.)  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet 

sellaisten vanhempien kanssa, joiden lapsella on haasteita matematiikan oppimisessa? ja 2. 

Miten opettajat ovat kokeneet kyseisen yhteistyön? Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastauksia etsitään teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Toiseen tutkimuskysymykseen 

vastaamiseksi aineistoa lähestytään fenomenografian periaatteiden mukaisesti aineistoläh-

töisesti. Tällainen laadullisten menetelmien ja lähestymistapojen soveltava yhdisteleminen 

on hyväksyttyä, kunhan tehdyt valinnat perustellaan (Huusko & Paloniemi, 2006, 162). 

Tässä luvussa tehdään katsaus teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin sekä fenomenografiaan.  

5.1 Teoriaohjaava sisällönanalyysi  

Sisällönanalyysia voidaan tehdä joko laadullisesti tai määrällisesti. Perinteisesti sisällönana-

lyysi on ollut määrällistä, mutta viime aikoina tapahtunut laadullisten tutkimusmenetelmien 

kehittyminen on tehnyt myös laadullisesta sisällönanalyysista yhä suositumpaa. Schreierin 

(2012) mukaan laadullinen sisällönanalyysi on metodi, jonka avulla voidaan systemaattisesti 

kuvailla laadullisen aineiston merkityksiä. Hänen mukaansa on olemassa kolme asiaa, jotka 

erottavat laadullisen sisällönanalyysin määrällisestä. Ensimmäinen on se, että laadullisessa 

sisällönanalyysissa käsitellään symbolisia aineistoja, jotka vaativat tulkintaa. Lisäksi sa-

masta aineistosta voidaan tehdä erilaisia, mutta yhtä lailla oikeita tulkintoja. Kolmas erottava 

tekijä määrälliseen sisällönanalyysiin on se, että tutkimuskysymykset liittyvät persoonalli-

siin tai sosiaalisiin merkityksiin. (Schreier, 2012, 1, 13–17, 21.)  



29 

 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2004) määrittelevät laadullisen sisällönanalyysin perusanalyysimenetel-

mäksi, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Heidän mukaansa 

sisällönanalyysin voi ajatella olevan joko yksittäinen metodi tai teoreettinen kehys, jonka 

voi liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 93.) Salo (2015) 

kritisoi tätä Tuomen ja Sarajärven (2004) määritelmää ja toteaa, että sisällönanalyysi on lä-

hinnä aineiston luokittelumenetelmä, ei varsinainen tutkimusmenetelmä (Salo, 2015, 170–

171). Myös Schreier (2012) korostaa, että laadullinen sisällönanalyysi ei koskaan anna ai-

neistosta kokonaiskuvaa, vaan johonkin valittuun spesifiin aiheeseen liittyviä luokituksia 

(Schreier, 2012, 3–4). Jäljempänä tässä luvussa käsitellään laadullisen sisällönanalyysin su-

denkuoppia ja perustellaan, miksi sisällönanalyysi on niistä huolimatta valittu aineiston jär-

jestämisen apuvälineeksi tässä tutkimuksessa. 

Laadullinen sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialäh-

töiseen muotoon. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineistosta pyritään luomaan teo-

reettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Teoria-

ohjaavassa sisällönanalyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto 

voi ohjata ja auttaa analyysissa. Aikaisemman tiedon merkitys ei kuitenkaan ole teoriaa tes-

taava, vaan ennemminkin uusia ajatuskulkuja tarjoava. Tutkija pyrkii tulkinnassaan yhdiste-

lemään sekä aineistolähtöisyyttä että valmiita malleja. Teorialähtöinen sisällönanalyysi on 

luonnontieteellisessä tutkimuksessa perinteinen malli, jonka mukaan analyysi on voimassa 

olevan teorian testaamista. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 95–102.) Tämän tutkimuksen aineis-

ton luokittelussa on lähdetty liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta päädytty tarkastelemaan ai-

neistoa Epsteinin (2011) luokitukseen peilaten. Analyysin apuvälineenä ensimmäisen tutki-

muskysymyksen osalta on siis teoriaohjaava sisällönanalyysi. Teoriaohjaavuus on kuitenkin 

Salon (2015) mukaan terminä hämärä, ja hän ehdottaa korvaavaksi termiksi ajattelemista 

teorian kanssa (Salo, 2015, 171–172). Teorian kanssa ajattelemisen käsitettä ovat käyttäneet 

myös esimerkiksi Jackson ja Mazzei (2012). Jatkossa pidättäydytään selkeyden vuoksi ai-

noastaan käsitteessä teoriaohjaava sisällönanalyysi.  

Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan sisällönanalyysi etenee pääpiirteittäin seuraavasti. 

Tutkija päättää, mikä häntä kyseisessä aineistossa kiinnostaa ja pysyy päätöksessään. Tämän 

jälkeen hän käy aineistoa läpi ja merkitsee ne kohdat, jotka liittyvät kiinnostuksen kohteena 

olevaan asiaan. Kaikki muu aineistossa oleva jää pois, ja tutkija kerää merkityt kohdat eril-

leen muusta aineistosta. Tämä vaihe on nimeltään pelkistäminen. Tämän jälkeen aineisto 
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luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään ja lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. Tuomi ja Sa-

rajärvi (2004) pitävät luokittelua yksinkertaisimpana aineiston järjestämisen muotona. Sitä 

voidaan itse asiassa pitää määrällisenä eli kvantitatiivisena analyysina sisällöllisin teemoin. 

Teemoittelu on luokittelun kaltaista, mutta siinä painotetaan enemmän sitä, mitä teemasta 

on sanottu. Tyypittelyssä järjestelty aineisto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2004, 94–95, 110–111.) Tässä tutkimuksessa aineiston järjestäminen on lähinnä luo-

kittelua, mutta päähuomio ei kohdistu kuhunkin luokkaan tulevien asioiden lukumääriin. Sen 

sijaan kaikki aineistossa esiintyvät kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot pyritään löy-

tämään, olivatpa ne kuinka marginaalisia tahansa. Etenkin tällaisen suhteellisen suppean ai-

neiston tapauksessa tärkeää on muistaa, että jonkin asian esiintyminen aineistossa vain ker-

ran ei tarkoita, että se olisi vähemmän tärkeä kuin useammin esiintyvät. 

Sisällönanalyysi on saanut kritiikkiä osakseen muun muassa siitä, että siinä analysoidaan 

laadullista aineistoa määrällisesti. Usein sisällönanalyysia opetetaan yksinkertaistaen, jol-

loin se typistyy liian mekaaniseksi ja suoraviivaiseksi. Saatetaan esimerkiksi keskittyä sano-

jen toistumistiheyden laskemiseen. (Salo, 2015, 170, 176.) Sisällönanalyysia on kritisoitu 

myös sen keskeneräisyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että analyysi saatetaan kuvata tarkasti, 

mutta johtopäätökset eivät ole mielekkäitä tai niitä ei ole tehty lainkaan. Tällöin analyysi jää 

pelkästään aineiston luokittelun eli uudelleen järjestelyn tasolle. Pelkkä järjestetty aineisto 

ei kuitenkaan riitä tulokseksi. (Salo, 2015, 166, 171; Tuomi & Sarajärvi, 2004, 105.) Aineis-

ton luokittelun lisäksi tarvitaan vuoropuhelua teorian kanssa sekä tutkijan omia oivalluksia 

ja johtopäätöksiä (Salo, 2015, 166; Schreier, 2012, 2). Kun tämä tiedostetaan, on sisällönana-

lyysi käyttökelpoinen apuväline laadullisessa analyysissa.  

Tässä tutkimuksessa siis ensimmäistä tutkimuskysymystä lähestytään teoriaohjaavan sisäl-

lönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Analyysia tehtäessä on pidetty koko ajan mielessä 

myös fenomenografian periaatteet (ks. luku 5.2), koska toisen tutkimuskysymyksen analyy-

sissa on käytetty fenomenografista lähestymistapaa. Sisällönanalyysin alkuvaihe on aineis-

tolähtöinen, mutta analyysin edetessä mukaan tuodaan Epsteinin (2011) teoria kodin ja kou-

lun välisestä yhteistyöstä (ks. luku 4.3). Vuoropuhelulla Epsteinin (2011) ja muiden tutki-

joiden kanssa sekä tutkijan tekemillä johtopäätöksillä on pyritty välttämään analyysin jää-

minen pelkästään luokittelun tasolle.  
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5.2 Fenomenografia  

Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, jossa tarkasteluyksikköjä ovat 

ihmisten erilaiset käsitykset ja kokemukset jostakin ilmiöstä. Tutkimuskohteena on näiden 

kokemusten vaihtelu ja eroavaisuudet tietyssä ihmisjoukossa. (Marton & Booth, 1997, 110–

111.) Fenomenografisen lähestymistavan katsotaan saaneen alkunsa Ruotsissa 1960–1970-

lukujen vaihteessa, ja sen perustajana pidetään ruotsalaista Ference Martonia (Ashworth & 

Lucas, 1998, 415; Huusko & Paloniemi, 2006, 163). Tämän lähestymistavan tavoitteena on 

kuvailla, analysoida ja ymmärtää ihmisten erilaisia käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisesti 

merkityksellisistä ilmiöistä. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa näiden käsitysten ja kokemus-

ten keskinäisiä suhteita. (Huusko & Paloniemi, 2006, 163; Marton, 1981, 177–178, 180.) 

Martonin (1994) mukaan on olemassa rajoitettu määrä tapoja, joilla ihmiset kokevat, käsit-

tävät, ymmärtävät, hahmottavat ja tulkitsevat ympäröivän maailman ilmiöitä (Marton, 1994, 

4425). Fenomenografian päämääränä on kuvata näiden ajattelun ja käsittämisen tapojen eri-

laisuutta tietyssä ryhmässä. Tämä erottaa fenomenografian fenomenologiasta, jossa pyritään 

pääsemään kokemusten kautta ilmiöihin itseensä. (Huusko & Paloniemi, 2006, 162–164, 

166.)   

Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään monia eri termejä (esimerkiksi käsitys, koke-

mus, käsittää, kokea, ymmärtää, hahmottaa, tulkita) kuvaamaan tutkimuksen kohdetta (Mar-

ton & Booth, 1997, 114). Sitä onkin kritisoitu muun muassa tästä käsitteiden epämääräisyy-

destä (esim. Uljens, 1989, 20). Käsitteellisen selkeyden vuoksi pidättäydytään jatkossa ko-

kemus-termissä, koska kokemus kuvaa käsitystä paremmin juuri tämän tutkimuksen koh-

detta.  

Fenomenografiassa käytetään käsitteitä ensimmäisen ja toisen asteen näkökulma kuvattaessa 

tutkimuksen päämääriä. Ensimmäisen asteen näkökulmaa (first-order perspective) edustaa 

esimerkiksi kysymys: ”Miksi jotkut lapset menestyvät muita paremmin koulussa?” Vastauk-

set tämän tyyppiseen kysymykseen ovat toteamuksia todellisuudesta. Toisen asteen näkö-

kulmaa (second-order perspective) puolestaan edustaa kysymys: ”Millaisia ajatuksia ihmi-

sillä on siitä, miksi jotkut lapset menestyvät muita paremmin koulussa?” Vastaukset tällai-

seen toisen asteen näkökulmaa edustavaan kysymykseen ovat toteamuksia ihmisten koke-

muksista. Fenomenografiassa pyritään saamaan vastauksia toisen asteen kysymyksiin. En-

simmäisen ja toisen asteen näkökulmia pidetään toisiaan täydentävinä. (Ashworth & Lucas, 
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1998, 415–416; Marton 1981, 177–178; Marton & Booth, 1997, 117–121.) Tässä tutkimuk-

sessa ei siis ainoastaan kysytä, mitä on kodin ja koulun välinen yhteistyö matematiikan op-

pimisvaikeuksien kontekstissa. Ennemminkin ollaan kiinnostuneita siitä, miten opettajat 

ovat kokeneet kodin ja koulun välisen yhteistyön, eli millaisia ajatuksia opettajilla on yhteis-

työstä tässä kontekstissa.  

Martonin (1981) mukaan perinteisesti on ajateltu, että ihmiset pyrkivät ymmärtämään ja ku-

vailemaan ilmiöitä joko sisällöllisesti (content-oriented description) tai tulkinnallisesti (in-

terpretative description). Näillä näkökulmilla on kuitenkin yhdistävä piirre, jota Marton 

(1981) nimittää ”ymmärretyksi sisällöksi” (apprehended content). Fenomenografian erottaa 

muista laadullisen tutkimuksen lähestymistavoista se, että tutkimuksen lähtökohtana ja pe-

rustana on ajatus ymmärretystä sisällöstä. (Marton, 1981, 177–178.) Kun tutkitaan, mitä ih-

miset kertovat kokemuksistaan, saadaan tietoa siitä, millainen on tutkittava ilmiö, mutta 

myös siitä, miten ihmiset ovat ymmärtäneet ja tulkinneet tutkittavan ilmiön. Martonin (1988) 

mukaan tämä tarkoittaa, että fenomenografiassa ei olla kiinnostuneita pelkästään ilmiöstä 

itsestään. Siinä ei myöskään olla kiinnostuneita pelkästään ihmisistä. Sen sijaan kiinnostus 

on ihmisten ja tutkittavan ilmiön välisissä suhteissa. (Marton 1988, 144; Marton & Booth, 

1997, 113, 122.) Fenomenografian tieteenfilosofinen taustaoletus on edellä kuvattu ihmisen 

ja maailman välinen non-dualistinen suhde. Sen mukaan ei ole olemassa kahta erillistä maa-

ilmaa, joista toinen olisi todellinen ja toinen koettu – on vain yksi maailma, joka on yhtä 

aikaa sekä todellinen että koettu. (Huusko & Paloniemi, 2006, 164; Marton & Booth, 1997, 

113.) 

Fenomenografisessa analyysissa tavoitteena on käydä läpi kaikki kokemukset ja ymmärtä-

misen tavat, joita tutkimusaineistossa ilmenee. Tämän jälkeen tarkoituksena on järjestellä 

nämä kokemukset erilaisiin kategorioihin loogisesti ja hierarkkisesti. Analyysin edetessä jot-

kin kategoriat nousevat yleensä merkityksellisimmiksi kuin toiset. Nämä kategoriat ovat fe-

nomenografisen tutkimuksen löydöksiä tai tuloksia ja niitä kutsutaan kuvauskategorioiksi 

(categories of description) tai tulosavaruudeksi (outcome space). Ajatellaan, että nämä ku-

vauskategoriat ovat ainakin osittain yleistettävissä ja siirrettävissä myös muihin kontekstei-

hin. Huomionarvoista on se, että yksittäisten ihmisten ajatukset ja kokemukset voivat muut-

tua ja he voivat näin ollen ”siirtyä” kuvauskategoriasta toiseen. Kuvauskategorioiden joukko 

itsessään on kuitenkin melko pysyvä. Fenomenografisessa analyysissa kategorioihin luoki-

tellaan siis erilaisia ajattelutapoja ja kokemuksia ilmiöstä – ei ihmisiä. (Ashworth & Lucas, 

1998, 415; Marton, 1981, 177, 194–196; Marton, 1988, 146–147, Marton & Booth, 1997, 
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112, 114, 121.) Marton ja Booth (1997, 133) kuvailevat fenomenografista analyysia oppi-

misprosessiksi, jossa tutkija on oppijan roolissa.  

Olennaista on huomata, että fenomenografinen tutkimus toteutetaan empiirisen aineiston 

pohjalta. Se on siis lähestymistapana aineistolähtöinen, mikä tarkoittaa sitä, ettei teoriaa käy-

tetä luokittelun runkona eikä teoriasta johdettuja oletuksia pyritä testaamaan aineiston 

avulla. Tulkinta muodostuu vuorovaikutuksessa aineiston kanssa ja aineisto toimii pohjana 

kategorisoinnille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö teoreettista perehtyneisyyttä tar-

vittaisi. Perehtyneisyys teoriaan mahdollistaa aineiston hankinnan suuntaamisen ja toteutta-

misen. Aineistoa tulkitessa tutkijalta vaaditaan tietoisuutta omista käsityksistään ja koke-

muksistaan sekä avoimuutta tutkittavien kokemuksille. Huomionarvoista on se, että tutkijan 

on mahdotonta lähestyä aineistoa ilman ennakko-oletuksia. (Huusko & Paloniemi, 2006, 

166.) Koska tässä tutkimuksessa ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysissa on käytetty 

teoriaa apuna aineiston luokittelussa, ei voida puhua puhtaasti fenomenografisesta analyy-

sista. Fenomenografian periaatteet ovat kuitenkin ohjanneet myös ensimmäisen tutkimusky-

symyksen analyysia. Toisen tutkimuskysymyksen analyysia voi kutsua fenomenografiseksi, 

koska se on tehty täysin aineistolähtöisesti. 

Epämääräisten käsitteiden lisäksi fenomenografia on saanut kritiikkiä osakseen liian ohuen 

analyysiprosessin raportoinnin vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lukija pysty seuraamaan 

kategorioiden muodostumisprosessia ja tutkijan tekemiä tulkintoja raportoinnin pohjalta. Jos 

kategorioita ei työstetä loppuun asti, voidaan kysyä, onko silloin kyse edes fenomenografi-

sesta tutkimuksesta. (Huusko & Paloniemi, 2006, 169; Uljens, 1989, 59.) Vertaisluokittelijan 

käyttö on joissakin laadullisen tutkimuksen lähestymistavoissa käytetty keino kategorisoin-

tiprosessin parantamiseksi. Huusko ja Paloniemi (2006) kirjoittavat vertaisluokittelijan käy-

tön olevan kuitenkin kyseenalaista fenomenografiassa, mutta suosittelevat toisen tutkijan te-

kemää arviota kategorioiden osuvuudesta (Huusko & Paloniemi, 2006, 169–170).  

Tässä tutkimuksessa käytetään fenomenografista lähestymistapaa toisen tutkimuskysymyk-

sen osalta. Tutkimuksen kohteena ovat opettajien kokemukset kodin ja koulun välisestä yh-

teistyöstä matematiikan oppimisvaikeuksien yhteydessä. Tarkasteluyksikkö on siis opetta-

jien kokemus, tutkittava ilmiö kodin ja koulun välinen yhteistyö ja konteksti matematiikan 

oppimisvaikeudet. Fenomenografian periaatteiden mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on 

kuvata opettajien laadullisesti erilaisia kokemuksia ilmiöstä. Tarkoituksena ei ole tavoittaa 
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kaikkia mahdollisia ilmiötä koskevia kokemuksia, vaan kuvata sitä kokemusten moninai-

suutta, jota juuri tässä aineistossa ilmenee. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan ilmiöt, 

joiden ymmärtämisestä, käsittämisestä tai kokemisesta ei ole aiempaa tietoa, ovat otollista 

maaperää fenomenografiselle tarkastelulle (Huusko & Paloniemi, 2006, 171). Kodin ja kou-

lun välisestä yhteistyöstä matematiikan oppimisvaikeuksien kontekstissa ei ole löytynyt 

opettajien kokemuksiin keskittyvää tutkimusta. Tämä seikka antaa lisäperusteita fenomeno-

grafisen lähestymistavan valinnalle.  
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ja tutkia opettajien kokemuksia kodin ja koulun väli-

sestä yhteistyöstä matematiikan oppimisvaikeuksien yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena oli 

tehdä näkyväksi sellaisia konkreettisia toimintatapoja, jotka kenties ovat opettajien hiljaista 

tietoa. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella kymmeneltä Pohjois-

Suomessa työskentelevältä opettajalta. Vastaajista kuusi toimi tutkimushetkellä luokanopet-

tajana, kolme laaja-alaisena erityisopettajana ja yksi erityisluokanopettajana. Kaikki opetta-

jat työskentelivät alakoulussa ja kertoivat kohtaavansa matematiikan oppimisvaikeuksia 

työssään suhteellisen usein (ks. taulukko 1). Kuusi heistä tavoitettiin matematiikan oppimis-

vaikeuksia käsittelevän täydennyskoulutuksen kautta ja neljä tutkijan omien kontaktien 

avulla. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus. Luvun lopussa 

pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Varsinaiset tutkimustulokset on koottu 

lukuun 7. 

6.1 Aineistonkeruu 

Aineistonkeruun suunnittelu sai alkunsa keväällä 2017 huomion kiinnittyessä tulossa ole-

vaan opettajien täydennyskoulutukseen, joka käsitteli matematiikan oppimisvaikeuksia ja 

oppimisen tukea. Koulutukseen osallistuvilla olisi todennäköisesti aiheeseen liittyviä koke-

muksia ja mahdollisesti myös halua osallistua tutkimukseen. Niinpä täydennyskoulutuksen 

kouluttajaa lähestyttiin sähköpostitse ja tiedusteltiin mahdollisuutta toteuttaa pro gradu -tut-

kielman aineistonkeruu osana koulutuspäiviä. Kouluttaja piti aihetta tärkeänä, mutta täyden-

nyskoulutuksen ajallisten rajoitteiden vuoksi aineistonkeruu ei onnistunut koulutuksen yh-

teydessä. Niinpä aineistonkeruu päädyttiin toteuttamaan sähköisellä kyselylomakkeella. 

Aineistonkeruuta edelsi kyselylomakkeen kehittäminen. Koska aineistonkeruu on peruutta-

maton vaihe tutkimuksessa eikä kyselylomaketta käytettäessä voi tehdä tarkentavia kysy-

myksiä, korostuu ennakkosuunnittelun tärkeys (Valli, 2015, 239). Liikkeelle lähdettiin tut-

kimuskysymyksistä. Lomakkeesta pyrittiin kehittämään sellainen, että aineistosta ilmenisi 

kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja matematiikan oppimisvaikeuksien kontekstissa 

sekä opettajien kokemuksia kyseisestä yhteistyöstä. Avoimia laadullisia kysymyksiä sisäl-

tävä sähköinen kysely toteutettiin Google Forms -työkalulla. Kyselyä kehitettiin, ja neljän-

nestä versiosta tuli lopullinen kyselylomake. Toiseen versioon saatiin neljä pilottivastaajaa. 

Heidän vastaustensa perusteella nähtiin alustavasti, miten kyselylomake toimi käytännössä. 



36  

 

  

Huomattiin, että lomakkeen täyttämiseen kului liikaa aikaa ja vastaukset lyhenivät huomat-

tavasti lomakkeen loppua kohden. Sisällöllisesti kysymykset kuitenkin olivat toimivia ja an-

toivat vastauksia tutkimuskysymyksiin. Niinpä kysymyksiä yhdisteltiin ja yksinkertaistet-

tiin, jolloin vastausaika lyheni. Tämän ajateltiin motivoivan vastaajia vastaamaan kattavam-

min ja näin ollen tarjoavan laadukkaampaa tutkimusaineistoa. Kaikista neljästä kyselylo-

makkeen versiosta hankittiin palautetta kvalitatiivisen tutkimuksen kurssilla, pro gradu -se-

minaarissa tai opinnäytetyön ohjaajan kanssa keskustellen. Palautteiden pohjalta kyselylo-

maketta muokattiin. Tutkimuksen liitteenä on pelkistetty versio lopullisesta lomakkeesta. 

Kaikki kysymykset ovat samassa muodossa kuin sähköisellä lomakkeella, ja erot alkuperäi-

seen kyselyyn ovat ainoastaan lomakkeen grafiikkaan ja ulkoasuun liittyviä. 

Sähköinen kysely valikoitui aineistonkeruun muodoksi edellä mainittujen ajallisten rajoit-

teiden vuoksi, mutta myös muista syistä. Kysely on helppo, nopea ja taloudellinen tapa saada 

vastauksia ennakkoon valitulta tutkittavien joukolta. Lisäksi viime vuosina sähköisissä ky-

selyissä myös vastausinto on parantunut. Sähköisissä kyselyissä säästytään myös aineiston 

litterointivaiheelta, jolloin esimerkiksi lyöntivirheiden tai haastattelun väärin kuultujen koh-

tien luotettavuutta heikentävä vaikutus jää pois. (Valli & Perkkilä, 2015, 109.) Sähköisen 

kyselyn etu on myös se, että siihen voi vastata silloin kun itselle parhaiten sopii ja vastauksia 

on mahdollista miettiä pidempään kuin esimerkiksi haastattelutilanteessa.  

Aineistonkeruutapa ja analyysia ohjaavat metodologiset valinnat pyrittiin suunnittelemaan 

yhteensopiviksi. Laadullinen sisällönanalyysi on työkalu, jonka avulla voi järjestää monen 

tyyppisiä aineistoja (Schreier, 2012, 2). Fenomenografista lähestymistapaa käytettäessä ylei-

sin aineistonkeruutapa on haastattelu, mutta myös muilla tavoilla voi kerätä aineistoa. Peri-

aatteessa mikä tahansa aineistomuoto, joka tuo esiin ihmisten kokemuksia, käy aineistoksi. 

(Marton & Booth, 1997, 132.) Fenomenografisen lähestymistavan mukaisessa aineistonke-

ruussa olennaista on se, että esitetään avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset mahdol-

listavat erilaisten kokemusten esiin nousemisen aineistosta. (Huusko & Paloniemi, 2006, 

164.) Tässä tutkimuksessa käytetty avoin kysely sopii siis yhteen sekä sisällönanalyysin että 

fenomenografian kanssa. 

Kyselylomakkeen valmistuttua oltiin uudelleen yhteydessä täydennyskoulutuksen koulutta-

jaan. Kouluttaja esitteli tutkimuksen täydennyskoulutuksessa maaliskuussa 2017 ja pyysi 

sähköpostiosoitteet niiltä opettajilta, jotka olivat halukkaita vastaamaan kyselyyn. Kymme-

nen opettajaa antoi sähköpostiosoitteensa, jonka jälkeen heille lähetettiin linkki sähköiseen 
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kyselyyn. Opettajien anonymiteetin säilymistä sekä tutkimukseen osallistumisen vapaaeh-

toisuutta korostettiin sekä sähköpostiviestissä että kyselyn alussa olevassa saatekirjeessä. 

Viisi opettajaa vastasi kyselyyn, ja yhden muistutusviestin jälkeen saatiin vielä kuudes vas-

taaja. 

Koska täydennyskoulutuksen kautta ei saatu enempää vastauksia, koettiin tarvetta lisäaineis-

tolle. Myös keskustelu pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa vahvisti tätä tarvetta. Täyden-

nyskoulutuksen kautta saaduista vastaajista neljä työskenteli erityisopettajana tai erityisluo-

kanopettajana ja kaksi luokanopettajana, joten luokanopettajan näkökulmalle nähtiin lisätar-

vetta. Myös se, että vastaajia oli vain kuusi, oli syy hankkia lisäaineistoa. Tutkija lähestyi 

kymmentä opettajana työskentelevää tuttavaansa Facebook-viestillä, jossa kertoi tutkimuk-

sestaan. Facebook-viestissä korostettiin erityisesti sitä, että tässä tutkimuksessa matematii-

kan oppimisvaikeudet on määritelty laajasti, eli opettajan havainto siitä, että matematiikka 

on haastavaa lapselle, riittää. Näiden viestien jälkeen saatiin vielä neljä vastaajaa lisää, joten 

vastauksia oli yhteensä kymmenen. Ohjaajan kanssa keskustelun jälkeen todettiin, että muu-

tama lisävastaus ei toisi enää lisäarvoa tutkimukselle. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

(2009) sekä Tuomi ja Sarajärvi (2004) korostavat, että opinnäytetyön ollessa kyseessä ai-

neiston koko ei ole ratkaisevin kriteeri. Koska laadullisessa tutkimuksessa ei edes tavoitella 

tilastollisia yleistyksiä, olennaisempaa on keskittyä tulkitsemaan aineistoa mahdollisimman 

syvällisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 47–48; Tuomi & Sarajärvi, 2004, 

87.) 

Lopullisessa aineistossa siis kuusi opettajaa on saatu maaliskuussa 2017 järjestetyn täyden-

nyskoulutuksen kautta ja neljä opettajaa tutkijan omien kontaktien kautta huhti-toukokuussa 

2017. Taulukossa 1 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden opettajien taustatiedot. Vastaa-

jien perässä olevia lyhenteitä (EO1, LO1 ja niin edelleen) käytetään myöhemmin aineisto-

katkelmien yhteydessä selventämään sitä, kenen vastauksesta on kyse.  
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Taulukko 1.  Opettajien taustatiedot. 

Vastaaja Työkokemus Kuinka usein 

kohtaa lapsia, 

joilla on mate-

matiikan oppi-

misvaikeuksia 

(1–5, 1=hyvin 

harvoin, 5=hyvin 

usein) 

Mitä kautta vas-

taaja saatu 

Erityisopettaja (EO1) Yli 10 vuotta 5 Täydennyskoulutus 

Luokanopettaja (LO1) 1–4 vuotta 4 Täydennyskoulutus 

Luokanopettaja (LO2) Yli 10 vuotta 3 Täydennyskoulutus 

Erityisopettaja (EO2) Yli 10 vuotta 5 Täydennyskoulutus 

Erityisopettaja (EO3) Yli 10 vuotta 5 Täydennyskoulutus 

Erityisluokanopettaja (ELO1) 5–9 vuotta 5 Täydennyskoulutus 

Luokanopettaja (LO3) Alle 1 vuosi 3 Tutkijan kontakti 

Luokanopettaja (LO4) 1–4 vuotta 3 Tutkijan kontakti 

Luokanopettaja (LO5) 1–4 vuotta 3 Tutkijan kontakti 

Luokanopettaja (LO6) 1–4 vuotta 5 Tutkijan kontakti 

Huomionarvoista on se, että kyselyyn vastanneilla erityisopettajilla ja erityisluokanopetta-

jalla oli pidempi työkokemus kuin suurimmalla osalla luokanopettajista. Tällaisessa suhteel-

lisen pienessä aineistossa tämä saattoi johtua sattumasta. Tätä seikkaa ei kuitenkaan voinut 

jättää täysin huomioimatta. Koska kokemukset rakentuvat aina jossakin sosiaalisessa kon-

tekstissa, tulee kontekstuaalisuus huomioida tutkimushenkilöitä valittaessa, aineistoa tulkit-

taessa ja tutkimusraporttia kirjoitettaessa (Huusko & Paloniemi, 2006, 163–166; Marton & 

Booth, 1997, 133). Mahdollista on, että työkokemus vaikuttaa kokemuksiin yhteistyöstä 

niin, että pidempään työskennelleillä on enemmän variaatioita kokemuksissa tai kehitty-

neempiä yhteistyön tapoja. Toisaalta jo ero luokanopettajan ja erityisopettajan työnkuvassa 

aiheuttaa todennäköisesti eroja kokemuksiin. Luokanopettaja viettää lasten kanssa huomat-

tavasti enemmän aikaa kuin erityisopettaja, mutta toisaalta erityisopettajalla saattaa olla pa-

rempia mahdollisuuksia paneutua yksittäisen lapsen oppimisvaikeuksiin. Nämä ovat seik-

koja, jotka saattavat vaikuttaa myös kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 
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6.2 Aineiston analyysi 

Analyysi aloitettiin lukemalla aineisto läpi muutamaan kertaan. Sen jälkeen hahmoteltiin 

aineiston pääteemat tutkimuskysymysten avulla. Aineistoa lähestyttiin siis kysyen siltä seu-

raavia kysymyksiä: Millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet sellaisten vanhempien 

kanssa, joiden lapsella on haasteita matematiikan oppimisessa? Miten he ovat kokeneet ky-

seisen yhteistyön? Karkeasti jaotellen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen antoivat vas-

tauksia kyselylomakkeen kysymykset 4, 5, 6, 7 ja 10 (ks. liite). Toiseen tutkimuskysymyk-

seen vastauksia tarjosivat puolestaan lomakkeen kysymykset 8, 9, 11 ja 12. Tämä jaottelu 

oli kuitenkin vain suuntaa antava ja lopullisessa analyysissa ei rajoituttu lomakkeen kysy-

myksiin, vaan aineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena.  

Aineiston koodaaminen on yleinen alkuvaihe laadullisessa analyysissa. Yksinkertaisimmil-

laan koodaaminen tarkoittaa aineiston tarkkaa ja systemaattista läpikäymistä, jonka aikana 

tietyt aineistossa esille nousevat teemat tunnistetaan ja merkitään myöhempää käyttöä var-

ten. MacLuren (2013) mukaan koodaamisen ongelma on kuitenkin se, että usein sitä tehdään 

liian hätiköiden pitäen asioita itsestäänselvinä. MacLure (2013) kannustaakin hitaaseen koo-

daamiseen ja periksiantamattomuuteen. Aineiston ei saisi olettaa ”puhuvan itsekseen”, vaan 

tärkeää on tutkijan aktiivinen ajatteleminen. MacLure (2013) pitää tutkimusetiikan kannalta 

tärkeänä sitä, että tutkija ei sorru pikaisiin päätelmiin, vaan antaa aikaa analyysille. (Mac-

Lure, 2013, 164.) Näitä MacLuren (2013) ohjeita pyrittiin noudattamaan koodaamisessa. 

Sellaiset aineiston kohdat, jotka vastasivat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, merkittiin 

muoto-nimisellä koodilla. Näiden löytämisessä auttoi kysymys: ”Onko tämä kodin ja koulun 

välisen yhteistyön muoto?” Toiseen tutkimuskysymykseen vastaavat aineiston kohdat mer-

kittiin kokemus-koodilla. Apuna käytettiin kysymystä: ”Onko tämä kokemus yhteistyöstä?” 

Aineiston järjestäminen kahden koodin alle helpotti analyysin myöhempiä vaiheita.  

Analyysi tehtiin tietokoneella hyödyntäen NVivo-ohjelmaa sekä tekstinkäsittelyohjelmaa. 

Tietokoneella työskentely teki aineiston hallinnasta helppoa. Seuraavaksi kuvataan analyy-

sin vaiheet. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset käsiteltiin toisistaan erillisinä. Tämä 

mahdollisti sen, että samaa ilmausta saatettiin käyttää kahteen kertaan, vastaamaan kahteen 

erilaiseen kysymykseen. Esimerkki tällaisesta ilmauksesta oli: ”Joitakin vanhempia on vain 

hankala tavoittaa puhelimella tai Wilmalla” (ELO1). Tämä ilmaus kertoi siitä, millaista yh-

teistyötä on tehty (yhteydenpito puhelimitse ja Wilman kautta), mutta myös siitä, miten ky-
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seinen opettaja on yhteistyön kokenut (negatiivinen kokemus vanhempien hankalasta tavoit-

tamisesta). Jos tutkimuskysymyksiä ei olisi käsitelty erillisinä, olisi tällainen saman ilmauk-

sen käyttäminen kahteen eri tarkoitukseen ollut ongelma, koska se olisi johtanut epäselviin 

tilanteisiin luokitteluvaiheessa. 

Koska ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysi noudatti teoriaohjaavan sisällönanalyy-

sin periaatteita, on käytetty sisällönanalyysille ominaisia käsitteitä (esimerkiksi analyysiyk-

sikkö ja luokka). Toisessa tutkimuskysymyksessä noudatettiin fenomenografista lähestymis-

tapaa, joten käytetyt käsitteet ovat fenomenografialle tyypillisiä (kuten merkitysyksikkö ja 

kategoria). 

6.2.1 Ensimmäinen tutkimuskysymys 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet sellaisten 

vanhempien kanssa, joiden lapsella on haasteita matematiikan oppimisessa. Tarkoituksena 

oli siis etsiä aineistosta erilaisia kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja. Koodausvai-

heessa aineistosta oli eroteltu kaikki kohdat, jotka tulkittiin niin, että niissä kerrottiin yhteis-

työn muodoista. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysi noudatti teoriaohjaavan sisäl-

lönanalyysin periaatteita, ja se voitiin karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen: aineiston pelkis-

täminen eli redusointi, aineiston ryhmittely eli klusterointi ja teoreettisten käsitteiden luomi-

nen eli abstrahointi (Miles & Huberman, 1994, 10–12; Tuomi & Sarajärvi, 2004, 110–111).  

Aineisto pelkistettiin kirjoittamalla alkuperäisilmaukset yksinkertaisemmassa muodossa. 

Tämä vaihe karsi aineistosta pois kaiken ylimääräisen, jolloin huomio oli helpompi kiinnit-

tää analyysin kannalta olennaisiin asioihin. Muoto-koodilla koodatut pelkistetyt ilmaukset 

olivat siis sisällönanalyysin analyysiyksikköjä. (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2004, 111–112.) 

Analyysiyksikköjä löytyi kyselylomakkeen kysymysten 4–12 vastauksista eli kaikkien 

avointen kysymysten vastauksista.  

Pelkistämisen jälkeen oli vuorossa aineiston ryhmittely, eli tässä tapauksessa luokittelu. Sen 

tarkoituksena oli tiivistää aineistoa niin, että yksittäiset asiat liitettiin yleisempiin käsitteisiin. 

Luokittelussa noudatettiin Tuomen ja Sarajärven (2004) käsitehierarkiaa. Tässä hierarkiassa 

alkuperäisilmaukset ovat muokkaamattomia aineistossa esiintyviä ilmauksia. Pelkistetyt il-

maukset ovat yksinkertaisemmiksi muokattuja alkuperäisilmauksia. Pelkistetyt ilmaukset, 
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jotka liittyvät samaan aiheeseen, muodostavat alaluokkia. Alaluokat puolestaan muodosta-

vat yläluokkia ja yläluokat edelleen pääluokkia. Kaikki pääluokat yhdessä muodostavat yh-

distävän luokan. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 110–115.) Taulukossa 2 on esimerkkien avulla 

kuvattu tätä käsitehierarkiaa. Taulukossa ylemmäs siirryttäessä edetään siis käsitehierarki-

assa ylöspäin. Näin ollen alimmalla tasolla on konkreettisia, muokkaamattomia ilmauksia 

aineistosta. Mitä ylemmäs käsitehierarkiassa noustaan, sitä abstraktimmalle ja yleisemmälle 

tasolle siirrytään. Tällainen yksityisestä yleiseen tai konkreettisesta abstraktiin siirtyminen 

on induktiivista päättelyä. Induktiivinen päättely on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle. 

(Lichtman, 2013, 19.)   

Taulukko 2.  Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa käytetty käsitehierarkia (Tuomi & Sara-

järvi, 2004, 110–115). 

Käsite Esimerkki 

Yhdistävä luokka Yhteistyön muodot 

Pääluokka Yhteydenpito 

Yläluokka Tapa 

Alaluokka Kasvotusten 

Pelkistetty ilmaus = 

analyysiyksikkö 

Palaverin pitäminen 

Alkuperäisilmaus Olen yhteydessä (pidetään palaveri) myös silloin, kun… (EO3) 

Koska jo ensimmäisellä aineiston lukukerralla oli vahvasti esiin noussut yhteydenpito kodin 

ja koulun välillä, oli luokittelu luontevaa aloittaa yhteydenpidosta (ks. taulukko 3). Yhtey-

denpidon esiin nouseminen aineistossa oli tietysti odotettavissakin, koska moni kyselylo-

makkeen kysymys käsitteli yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Luotiin siis yhteydenpito-

niminen pääluokka ja merkittiin kaikki siihen liittyvät aineiston osat. Varsin pian huomattiin, 

että aineistosta voidaan luokitella erilaisia yhteydenpitotapoja, yhteydenpidon aiheita sekä 

yhteydenpidon aloitteellinen osapuoli. Yhteydenpito-pääluokan alle luotiin siis yläluokat 

tapa, aihe ja aloite.  
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Taulukko 3.  Yhteydenpito-pääluokan muodostaminen. 

Pääluokka Yhteydenpito 

Yläluokat Tapa Aihe Aloite 

Alaluokat Vanhempainilta 

Puhelin 

Wilma 

Kasvotusten 

Läksyt 

Koe 

Sisältö 

Tuntityöskentely 

Lisätuki 

Tiedottaminen 

Huoli 

Koti 

Koulu 

Tapa-yläluokan alle etsittiin aineistosta erilaiset yhteydenpitotavat, joita olivat vanhempain-

illat, puhelinkeskustelut, Wilma-viestit, arviointikeskustelut, vanhempainvartit, palaverit ja 

henkilökohtaiset tapaamiset. Näistä neljä viimeisintä yhdistettiin samaksi alaluokaksi, koska 

niissä kaikissa tavataan kasvotusten, mutta kyseessä ei ole vanhempainilta. Näin ollen tapa-

yläluokka jakaantui alaluokiksi vanhempainilta, puhelin, Wilma ja kasvotusten. Aineisto lu-

ettiin vielä kertaalleen läpi ja tarkistettiin, että jokainen yhteydenpitotapa oli huomioitu ja 

että luokat olivat yksikäsitteiset. Myös aihe- ja aloite-yläluokille muodostettiin alaluokat sa-

maan tapaan. Aihe-yläluokan alle tulivat alaluokat läksyt, koe, sisältö, tuntityöskentely, li-

sätuki, tiedottaminen ja huoli. Aloite-yläluokka puolestaan jakaantui alaluokiksi koti ja 

koulu. Tutkimuksen tuloksissa on kuvattu tarkemmin, millaisia asioita mihinkin luokkaan 

kuului ja annettu esimerkkejä aineistosta. Samassa luvussa on myös esitetty ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen liittyvä luokittelu kokonaisuudessaan (taulukko 5).  

Yhteydenpidon jälkeen seuraava selkeästi aineistosta esiin nouseva teema oli kotona tapah-

tuva matematiikan harjoittelu. Kotiharjoittelu-pääluokkaa lähdettiin muodostamaan samalla 

periaatteella kuin edellä on kuvattu yhteydenpito-pääluokan muodostumista. Ensin merkit-

tiin kaikki kotiharjoitteluun liittyvät aineiston osat, minkä jälkeen alettiin etsiä sille hierar-

kiassa alempia luokkia. Tässä tapauksessa huomattiin, ettei tarvetta ollut sekä ylä- että ala-

luokille, vaan ainoastaan alaluokat riittivät. Kotiharjoittelu-pääluokka jakaantui alaluokiksi 

kotitehtävät, kokeeseen harjoittelu, ulkoa opettelu, arkipäivän matematiikka, välineet ja pe-

lit. 
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Tässä vaiheessa luokittelua aineistosta ei enää niin selkeästi noussut esiin suuria teemoja, 

vaikka luokittelemattomia ilmauksia oli vielä jäljellä. Koska teoriaohjaavan sisällönanalyy-

sin periaatteiden mukaan aikaisempi tieto voi ohjata ja auttaa analyysissa, otettiin analyysin 

avuksi Epsteinin (2011) luokitus kodin ja koulun välisen yhteistyön muodoista (ks. luku 4.3). 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut testata Epsteinin (2011) teoriaa, vaan kokeilla, auttaako 

teoria aineiston luokittelussa. Kuten teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa yleensäkin, on täs-

säkin tutkimuksessa pyritty yhdistelemään sekä aineistolähtöisyyttä että valmiita malleja ai-

neiston tulkinnassa. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 95–102.) Tämä teorian mukaan ottaminen 

analyysiin oli jo osa sisällönanalyysin kolmatta vaihetta eli abstrahointia. Abstrahoinnissa 

tarkoituksena on käsitteellistää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Käsitteellistäminen ta-

pahtuu yhdistämällä ilmauksia erilaisiksi luokiksi niin kauan kuin se on mahdollista. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2004, 114.) Epsteinin (2011) luokitus antoi vahvistusta sille, että jo tehdyissä 

luokitteluissa (yhteydenpito ja kotiharjoittelu) oltiin oltu oikeilla jäljillä. Lisäksi se auttoi 

viimeisen pääluokan (kasvatuskumppanuus) löytämisessä. 

Epsteinin (2011) teoriaan perehtymisen jälkeen tarkasteltiin jäljellä olevia pelkistettyjä il-

mauksia, joita ei vielä oltu luokiteltu. Huomattiin, että vanhempien aktiivisuus yhdisti tiet-

tyjä ilmauksia ja luotiin luokka nimeltään aktiivisuus. Systemaattisella lukemisella löydettiin 

myös muita kasvatuskumppanuuteen liittyviä aiheita. Muodostettiin kasvatuskumppanuus-

pääluokka ja sille alaluokat aktiivisuus, tuki, ilmapiiri ja yhteinen näkemys. Epsteinin (2011) 

luokituksessa vastaava luokka on nimeltään kasvatus. Luokkaan kuuluvat kaikki ne toimet, 

joiden avulla perheitä autetaan ymmärtämään lapsen ja nuoren kehitystä ja vahvistetaan lap-

sen oppimista tukevan kotiympäristön syntymistä. (Epstein, 2011, 46–47.) 

Aineistossa oli jäljellä enää viisi luokittelematonta ilmausta. Näitä kaikkia yhdisti se, että 

niissä kerrottiin joko lisätutkimuksista tai ”muista toimenpiteistä”. Koulupsykologi oli mai-

nittu kolmessa tällaisessa ilmauksessa. Epsteinin (2011) luokituksessa näihin ilmauksiin liit-

tyvä luokka olisi yhteistyö yhteisön kanssa (Epstein, 2011, 46–47). Koska tässä tutkimuk-

sessa huomio on kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, ei nähty tarpeelliseksi luoda enää 

neljättä pääluokkaa näitä ilmauksia varten. Yhteistyön muodot jakaantuivat siis kolmeen 

pääluokkaan, jotka olivat yhteydenpito, kotiharjoittelu ja kasvatuskumppanuus. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysissa liikuttiin välillä käsitehierarkiassa alem-

malta tasolta ylemmälle, välillä toisin päin. Esimerkiksi yhteydenpito-pääluokka syntyi en-
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nen hierarkiassa alempana olevaa aihe-yläluokkaa. Kasvatuskumppanuus-pääluokka kuiten-

kin muodostui vasta aktiivisuus-alaluokan jälkeen. Aina, kun uusia luokkia luotiin, niille 

kirjoitettiin kuvaus, jonka perusteella ne erottuivat muista luokista. Tämä lisää luotettavuutta 

ja estää luokkien päällekkäisyyttä. Luotettavuutta lisää myös se, että luokittelun lomassa pi-

dettiin välitarkastuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yhdelle pääluokalle oli saatu hierarki-

assa alempana olevia luokkia, luettiin vielä koko aineisto läpi ja tarkistettiin, oliko jotakin 

jäänyt huomaamatta tai olisivatko toisenlaiset luokat sopivampia tämän aineiston järjestä-

miseksi. Lopullisiksi luokiksi valikoituivat ne, jotka tutkijan mielestä parhaiten erottuivat 

toisistaan estäen luokkien päällekkäisyydet. Esimerkiksi kolmiportainen tuki oli alun perin 

erillinen alaluokka, mutta koska sen erottaminen lisätuki-alaluokasta oli haastavaa, päätettiin 

kolmiportaisen tuen luokasta luopua ja käytettiin ainoastaan lisätuki-alaluokkaa. Vinkkien 

kysyminen opettajalta oli myös alun perin omana luokkanaan, mutta analyysin edetessä 

muodostui luokka nimeltään aktiivisuus, joten vinkkien kysyminen opettajalta liitettiin van-

hempien aktiivisuuden kanssa samaan luokkaan. 

Osa pääluokista jakaantui sekä ylä- että alaluokiksi, mutta osa ainoastaan alaluokiksi. Tälle 

on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että aineistossa tietyistä asioista (esimerkiksi yhteyden-

pidosta) oli kirjoitettu enemmän kuin toisista. Kun aiheeseen liittyvää sisältöä oli enemmän, 

oli myös enemmän luokiteltavaa. Toinen syy on se, että kaikki aineistossa esiintyvät kodin 

ja koulun välisen yhteistyön muodot pyrittiin löytämään, olivatpa ne kuinka marginaalisia 

tahansa. Laadullista sisällönanalyysia on kritisoitu siitä, että siinä keskitytään liikaa luku-

määrien laskemiseen (Salo, 2015, 168–177). Analyysissa pyrittiin siis irrottautumaan luku-

määrien tarkastelusta. Tutkimuksen tuloksia käsittelevässä luvussa on mainittu eri luokkiin 

luokiteltujen ilmausten lukumäärät. Niiden tarkoituksena on lähinnä lisätä analyysiprosessin 

läpinäkyvyyttä, eikä esitettyjen lukumäärien painoarvo ole suuri tutkimuksen tavoitteiden 

kannalta. 

6.2.2 Toinen tutkimuskysymys 

Toinen tutkimuskysymys oli, miten opettajat ovat kokeneet kodin ja koulun välisen yhteis-

työn matematiikan oppimisvaikeuksien kontekstissa. Tutkimuskysymystä lähestyttiin feno-

menografisen lähestymistavan mukaisesti. Toisen tutkimuskysymyksen osalta analyysi al-
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koi samantyylisesti kuin ensimmäisen tutkimuskysymyksen osaltakin. Koodausvaiheessa ai-

neistosta oli eroteltu kaikki kokemuksiin liittyvät kohdat. Tässä vaiheessa ei koettu tarvetta 

alkuperäisilmausten pelkistämiselle, vaan analyysi tehtiin suoraan alkuperäisilmauksille. 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisessa analyysissa on neljä vaihetta. 

Analyysi alkaa merkitysyksiköiden etsimisellä. Merkitysyksikön tutkija määrittelee aina 

kontekstin mukaan lukemalla ja tarkkailemalla, millaisessa yhteydessä merkitysyksikkö 

esiintyy. Tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen, ei yksittäiseen sanaan tai lau-

seeseen. (Huusko & Paloniemi, 2006, 166–167.) Kaikki kokemus-koodilla merkityt alkupe-

räisilmaukset olivat siis löydettyjä merkitysyksiköitä. Kokemukseen liittyvät merkitysyksi-

köt oli helpompi löytää kuin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvät analyysiyksiköt. 

Kaikki kokemukseen liittyvät asiat löytyivät lomakkeen kysymysten 8, 9, 11 ja 12 vastauk-

sista. Vaikka aineistoa luettiin useaan kertaan, ei muiden kysymysten vastauksista löydetty 

yhtäkään tähän liittyvää merkitysyksikköä. Taulukossa 4 on esitetty toisen tutkimuskysy-

myksen analyysiin liittyvä käsitehierarkia, jota käytetään tässä luvussa (Tuomi & Sarajärvi, 

2004, 110–115, mukailtu fenomenografiaan sopivaksi). Luvussa 7 tätä käsitehierarkiaa käy-

tetään apuna kuvauskategorioiden luomisessa. 

Taulukko 4.  Fenomenografisessa analyysissa käytetty käsitehierarkia (Tuomi & Sarajärvi, 

2004, 110–115, mukailtu fenomenografiaan sopivaksi). 

Käsite Esimerkki 

Yhdistävä kategoria Kokemukset yhteistyöstä 

Pääkategoria Positiivinen 

Alakategoria Rohkaistuminen 

Alkuperäisilmaus = 

merkitysyksikkö 

Kun lapsi saa tukea yhtälailla koulusta ja kotoa, lapsi muuttuu eit-

tämättä rohkeammaksi ja uskaltaa myös herkemmin pyytää apua. 

(LO6) 

Fenomenografisen analyysin toisessa vaiheessa tarkoituksena on lajitella ja ryhmitellä mer-

kitysyksiköitä ja muodostaa niistä kategorioita (Huusko & Paloniemi, 2006, 168; Häkkinen, 

1996, 42). Tässä vaiheessa luontevinta oli muodostaa kategoriat positiivinen, negatiivinen 

ja neutraali. Positiivisten kokemusten kategoriaan ryhmiteltiin kaikki ne merkitysyksiköt, 

joissa ilmaistiin yhteistyöhön liittyvä onnistumisen kokemus tai yhteistyöstä kirjoitettiin po-

sitiiviseen sävyyn. Negatiivisten kokemusten kategoriaan puolestaan lajiteltiin haastaviksi 
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koetut asiat. Neutraalit kokemukset olivat sellaisia, joita ei voinut selkeästi luokitella posi-

tiiviseksi tai negatiiviseksi. 

Kun positiivinen-, negatiivinen- ja neutraali-pääkategoriat oli muodostettu, alettiin tarkas-

tella niiden alla olevia merkitysyksiköitä alakategorioiden luomiseksi. Tarkastelu rajattiin 

yhteen pääkategoriaan kerrallaan ja kaikki muiden pääkategorioiden alla olevat merkitysyk-

siköt jätettiin siksi aikaa syrjään (Marton & Booth, 1997, 133). Selkeästi samaan aiheeseen 

liittyvät merkitysyksiköt merkittiin samalla värillä ja ne muodostivat oman alakategoriansa. 

Positiivinen-pääkategoria jakaantui alakategorioihin kumppanuus, oppiminen, työskentely, 

rohkaistuminen, lapsen asenne, jatkotutkimukset ja muut positiiviset. Alakategorioihin jaka-

minen vei aikaa, koska erilaisia kategoriayhdistelmiä kokeiltiin, jotta nähtäisiin, mitkä kate-

goriat parhaiten erottuisivat toisistaan. Samalla periaatteella muodostettiin negatiivinen-pää-

kategorian alakategoriat, joita olivat eri käsitys, vanhempien asenne, ajanpuute, tavoittami-

nen, kielimuuri ja lapsen vastahakoisuus. Neutraali-pääkategoria jakaantui kahdeksi alaka-

tegoriaksi: ei osaa sanoa ja yleiset.  

Fenomenografisen analyysin kolmas vaihe on kategorioiden kuvaaminen abstraktimmalla 

tasolla. Olennaista on määritellä tarkasti kategorioiden väliset rajat, jotta kategoriat eroavat 

toisistaan selkeästi eivätkä ole päällekkäisiä. Tämä on tärkeää luotettavuuden kannalta. Suo-

ria lainauksia voi käyttää kuvaamaan sitä, miten kategoria liittyy empiiriseen aineistoon. 

Kategorioiden sisältöjen auki kirjoittaminen auttaa kategorioiden välisten suhteiden kuvaa-

misessa ja toimii myös pohjana analyysin neljännelle vaiheelle. (Huusko & Paloniemi, 2006, 

168–170; Marton, 1994, 4428.) Tutkimuksen tuloksissa on kuvattu tarkemmin kunkin kate-

gorian sisältö ja niiden väliset rajat sekä annettu esimerkkejä aineistosta.  

Viimeinen eli neljäs vaihe fenomenografisessa analyysissa on kuvauskategoriajärjestelmän 

luominen. Kuten luvussa 5.2 todettiin, analyysin edetessä jotkin kategoriat nousevat yleensä 

merkityksellisemmiksi kuin toiset. Nämä kategoriat ovat fenomenografisen tutkimuksen tu-

loksia ja niitä kutsutaan kuvauskategorioiksi (categories of description) tai tulosavaruudeksi 

(outcome space). Kuvauskategoriajärjestelmä voi olla horisontaalinen, vertikaalinen tai hie-

rarkkinen. Horisontaalisessa järjestelmässä kuvauskategoriat ovat keskenään samanarvoisia, 

koska erot kategorioiden välillä ovat ainoastaan sisällöllisiä. Vertikaalinen järjestelmä muo-

dostetaan esimerkiksi kuvauskategorioiden välisen tärkeyden, yleisyyden tai ajan perus-

teella. Hierarkkisen järjestelmän kuvauskategoriat ovat eri tasoisia esimerkiksi teoreettisuu-

den tai laaja-alaisuuden perusteella. (Huusko & Paloniemi, 2006, 169; Uljens, 1989, 46–51.) 
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Tämän tutkimuksen kuvauskategoriajärjestelmä on horisontaalinen. Kuvauskategoriajärjes-

telmä on kuvattu tutkimuksen tuloksissa taulukossa 6. 

Fenomenografiassa kategorioita muodostettaessa ei keskitytä ilmausten lukumääriin, vaan 

siihen, että kuvauskategoriajärjestelmä kattaa koko aineiston, Toisin sanoen mikään aineis-

tosta nouseva merkitysyksikkö ei jää huomaamatta kategorioita muodostettaessa. (Marton 

& Booth, 1997, 125.) Huusko ja Paloniemi (2006) toteavat, että joskus aineiston marginaa-

lisin kokemus voi teoreettisesti tarkasteltuna olla mielenkiintoisin (Huusko & Paloniemi, 

2006, 169). Tässä aineistossa yksi tällainen marginaalinen kokemus oli maahanmuuttaja-

taustaisten vanhempien kohtaaminen, joka oli koettu haasteeksi. Vain yksi opettaja mainitsi 

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat, mutta jossakin toisessa kontekstissa kerätyssä aineis-

tossa tämä kokemus ei välttämättä olisi ollut marginaalinen.  

6.2.3 Analyysin haasteita 

Aineiston analyysissa koettiin muutamia haasteita, joita pohditaan seuraavaksi. Ensimmäi-

nen haaste oli se, että sähköisessä kyselyssä ei ollut mahdollisuutta täsmentää epäselviä il-

mauksia. Esimerkki tällaisesta ilmauksesta oli: ”lisätuen lisäksi tarvitaan myös muita toi-

menpiteitä” (LO2). Jos kyseessä olisi ollut haastattelu, olisi haastattelija voinut kysyä, mitä 

ovat nämä vastaajan tarkoittamat muut toimenpiteet. Tässä tapauksessa siihen ei ollut mah-

dollisuutta, vaan tutkija joutui tekemään oman tulkintansa ilmauksesta. Ilmaus tulkittiin niin, 

että kodin ja koulun tarjoaman matematiikan oppimisen tuen lisäksi tarvitaan myös muiden 

toimijoiden tarjoamaa apua. Salo (2015) toteaakin, että kieli ei ole läpinäkyvää eikä sen mer-

kitys ole kaikille sama (Salo, 2015, 183). Tässä on kyse laadullisen tutkimuksen luonteesta 

yleisemminkin. Tutkija rakentaa tulkintaansa aina suhteessa omaan taustaansa ja kokemuk-

siinsa (Lichtman 2013, 14).  

Toinen analyysivaiheessa kohdattu haaste oli se, että kyselylomakkeen huolellisesta suun-

nittelusta huolimatta lomakkeessa oli muutamia heikkouksia. Koska lomake aineistonkeruu-

tapana jo luokittelee vastauksia, saattaa se ohjata vastauksia kohti ”valmiita” luokkia. Myös 

se, että jotkut vastaajat vastasivat kysymyksiin hyvin lyhyesti, asetti haasteita ilmausten tul-

kinnalle. Lisäksi tutkija koki jälkikäteen, että kyselylomakkeessa painotettiin yhteydenpitoa 

kenties jopa liikaa. Jos yhteydenpidosta ei olisi ollut niin montaa kysymystä, olisiko aineisto 

kyennyt tarjoamaan monipuolisemman kuvan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä? Tutkija 
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pohti myös sitä, välittyikö kyselyssä ajatus vanhempien osallistamisesta kasvatuskumppa-

nuuden sijaan. Tässä pohdinnassa kyse oli oikeastaan sanavalinnasta lomakkeen kysymyk-

sessä: ”Mitä vanhempia osallistavia matematiikan oppimisen tuen keinoja olet käyttänyt?” 

Kolmas haastavaksi koettu asia oli tutkijan oman position löytäminen suhteessa aineistoon. 

Tarkoituksena oli tarkastella ja tulkita aineistoa mahdollisimman aineistolähtöisesti tutkitta-

vien ääntä kuunnellen, mutta toisaalta tiedostaa se, että tutkija on aina vuorovaikutuksessa 

aineiston kanssa ja hänen oma tietämyksensä aiheesta sekä aiemmat kokemuksensa vaikut-

tavat väistämättä tulkintaan (Huusko & Paloniemi, 2006, 166). Tarvitaan vuoropuhelua teo-

rian kanssa, mutta myös tutkijan omia oivalluksia ja johtopäätöksiä (Salo, 2015, 166; 

Schreier, 2012, 2). Tutkija koki myös määrällisestä tarkastelusta irrottautumisen ajoittain 

haastavaksi. Vaikka jokin aineistossa esiintyvä ilmaus vaikutti hyvinkin tärkeältä ja merki-

tykselliseltä, ensimmäisenä mieleen tuli, voiko vain yhden kerran aineistossa ilmenevä asia 

olla raportoinnin arvoinen. Marton ja Booth (1997) kuvailevat fenomenografista analyysia 

oppimisprosessiksi, jossa tutkija on oppijan roolissa (Marton & Booth, 1997, 133). Oppi-

misprosessi olikin sopiva sana kuvailemaan analyysiprosessin kulkua. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen uskottavuus perustuu siihen, että tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 129). Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa muun muassa asian-

mukaisia lähdeviittauksia sekä yleisen tarkkuuden ja huolellisuuden noudattamista tutki-

muksen suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

(TENK), 2012, 6). Tässä tutkimuksessa hyvän tieteellisen käytännön toteutumista on edes-

auttanut tutkimussuunnitelman ja -aikataulun tekeminen ja sen päivittäminen aika ajoin. 

Myös palautteen hankkiminen prosessin eri vaiheissa on lisännyt tutkimusprosessin lä-

pinäkyvyyttä ja avoimuutta. Palautetta on saatu opinnäytetyön ohjaajalta, kesägradukoulun 

ohjaajalta, opponentilta sekä muilta opiskelijoilta tutkimuskurssilla, pro gradu -seminaarissa 

ja kesägradukoulussa. Palautteiden pohjalta tehdyt muutokset prosessin eri vaiheissa ovat 

parantaneet tutkimuksen laatua. 

Hyvä tutkimus on Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan sisäisesti johdonmukainen. Sisäi-

nen johdonmukaisuus konkretisoituu esimerkiksi siinä, miten ja millaisia lähteitä käytetään. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 124.) Tässä tutkimuksessa on pyritty tuoreisiin ja tasokkaisiin 
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lähteisiin. Sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä on käytetty monipuolisesti. Tiedon-

haun vaiheessa on hyödynnetty myös yliopiston kirjaston informaatikoita, kuten McGowan 

ja Samson (2005) suosittelevat (McGowan & Samson, 2005, 74–75). Informaatikoiden apu 

teki tiedonhausta kattavampaa. Lisäksi se auttoi varmistumaan siitä, ettei aiempaa vastaavaa 

tutkimusta ole tehty.  

Aineistonkeruu- ja analyysivaiheeseen liittyviä haasteita pohdittiin hieman jo edellä. Muu-

tamia luotettavuuden ja eettisyyden kannalta huomionarvoisia seikkoja käsitellään seuraa-

vaksi lisää. Koska vastaukset kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella eikä tutkija ollut itse 

paikan päällä esittelemässä aihetta, jäi hän tutkimukseen osallistuville etäiseksi taustahah-

moksi. Tämä ei ole varsinaisesti ongelma, mutta jos tutkija olisi itse ollut paikan päällä esit-

telemässä tutkimustaan, olisi se saattanut motivoida opettajia vastaamaan hieman kattavam-

min. On myös mahdollista, että haastattelemalla olisi saatu “hedelmällisempää” aineistoa. 

Koska haastattelun sijaan päädyttiin käyttämään kyselylomaketta aineistonkeruussa, käytet-

tiin lomakkeen suunnitteluun paljon aikaa. Lomakkeesta hankittiin palautetta, ja lisäksi en-

nen varsinaista aineistonkeruuta kerättiin pilottiaineisto (ks. luku 6.1). Hyvän taustatyön te-

keminen kyselylomakkeen parissa lisää luotettavuutta.  

Koska kuusi vastaajaa saatiin täydennyskoulutuksen kautta ja neljä tutkijan omien kontak-

tien avulla, on tämäkin seikka syytä ottaa huomioon luotettavuutta tarkasteltaessa. Jokin 

kouluttajan sanoma tai koulutuksessa käsitelty asia on voinut vaikuttaa opettajien vastauk-

siin. Tämä liittyy kontekstuaalisuuden huomioimiseen, koska kokemukset rakentuvat sosi-

aalisesti (Huusko & Paloniemi, 2006, 166). Täydennyskoulutus, jonka puitteissa osa aineis-

tosta kerättiin, liittyi matematiikan oppimisvaikeuksiin, joten osallistujajoukon voi olettaa 

olevan jossain määrin valikoitunutta. Osallistujat ovat mahdollisesti keskimääräistä enem-

män perehtyneet matematiikan oppimisvaikeuksiin tai ainakin he ovat kiinnostuneita ai-

heesta. Toisaalta tutkimuksen etuna voidaan myös nähdä se, että osallistujilla on kokemusta 

aiheesta. Kun pitää mielessä, että tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tehdä näkyväksi hil-

jaisena tietona olevia toimintatapoja, voidaan juuri tämän osallistujajoukon ajatella antavan 

hyödyllistä tietoa aiheesta. Ne neljä opettajaa, jotka eivät olleet täydennyskoulutuksessa, oli-

vat kaikki tutkijalle tuttuja. Sähköisessä kyselylomakkeessa etuna oli kuitenkin se, että tut-

kija ei tiennyt, mikä vastauksista oli kenenkin. Koska vastauksia ei pystynyt yhdistämään 

tiettyyn henkilöön, oli helpompi välttyä ylitulkinnoilta ja lähestyä kaikkia vastauksia saman-

arvoisesti. 
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Tutkimuseettinen neuvottelukunta korostaa hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksessaan 

tutkimusluvan hankkimista sekä tietoaineistojen tallettamista asianmukaisella tavalla 

(TENK, 2012, 6). Tämän tutkimuksen kaikki osallistujat olivat täysi-ikäisiä ja osallistuivat 

tutkimukseen vapaaehtoisesti, joten varsinaista allekirjoitettua tutkimuslupaa ei tarvittu. Ky-

selylomakkeen saatekirjeessä todettiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

että tutkittavien anonymiteetti tulee säilymään tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Saatekirje si-

sälsi myös tutkijan sähköpostiosoitteen, jotta yhteydenotto olisi mahdollista kysymysten he-

rätessä. Tutkimukseen liittyvä aineisto on ainoastaan tutkijan hallussa. Tutkittavien ano-

nymiteetin säilyminen on ensiarvoisen tärkeää, etenkin koska tutkimusaihe on melko arka-

luontoinen. Tutkimuksessa yhdistyvät kodin ja koulun välinen yhteistyö ja oppimisvaikeu-

det, joten on tärkeää, ettei vastauksista voi tunnistaa yksittäisiä opettajia, vanhempia tai lap-

sia. Koska opettajilta kysyttiin muun muassa yhteistyön haasteista, saattaa tutkimus nostaa 

esiin vaikeitakin kokemuksia ja tunteita. 

Oman aseman hakeminen tutkijana oli kenties tutkimuksen eettisesti haastavin osuus. Toi-

saalta tutkijan tulee olla todella herkkänä tutkittavien äänen kuuntelemiselle, ja toisaalta pi-

tää mielessä se, ettei koskaan voikaan tarkastella aineistoa täysin ilman ennakko-oletuksia 

(Huusko & Paloniemi, 2006, 166; Tuomi & Sarajärvi, 2004, 133). Itsensä asemoiminen suh-

teessa aineistoon tuntui vaikealta, koska kyseessä oli tutkijan ensimmäinen opinnäytetyö, 

joka sisälsi myös empiirisen osuuden. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan tulkinta muo-

dostuu fenomenografisessa tutkimuksessa vuorovaikutuksessa aineiston kanssa, joten kaik-

kien äänen tulee kuulua (Huusko & Paloniemi, 2006, 163–166). Kuinka antaa tilaa tutkitta-

vien äänelle, jottei se hukkuisi tutkijan äänen alle? Kuinka tarkastella aineistoa yhtä aikaa 

sopivan läheltä ja sopivan etäältä? Kuinka sitoa teoria ja aineisto yhteen? Muun muassa 

nämä kysymykset nousivat esiin tutkimusprosessin aikana. 

Luotettavuutta olisi mahdollisesti parantanut vertaisanalysoijan käyttäminen. Pro gradu -tut-

kielman resurssien puitteissa ei useinkaan ole mahdollista käyttää vertaisanalysoijaa. Tämä 

johtuu siitä, että laadullisen tutkimuksen analyysi on aikaa vievä prosessi, eikä ulkopuolisen 

vertaisanalysoijan saaminen ole helppoa (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 139). Lisäksi Huusko ja 

Paloniemi (2006) kirjoittavat vertaisanalysoijan käytön olevan kyseenalaista fenomenogra-

fisessa tutkimuksessa, joka jo lähtökohdiltaan rakentuu vahvasti tutkijan subjektiivisten tul-

kintojen varaan (Huusko & Paloniemi, 2006, 169–170).  
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Vertaisanalysoijan käyttämisen sijaan Huusko ja Paloniemi (2006) kehottavat pikemminkin 

keskittymään siihen, että tulkinta on aineistolle uskollista (Huusko & Paloniemi, 2006, 169–

170). Marton & Booth (1997) avaavat tätä aineistolle uskollisena olemista: Mikään aineis-

tosta nouseva kokemus ei saa jäädä huomaamatta kategorioita muodostettaessa. Toisin sa-

noen jokainen yksittäinen vastaus tulee kyetä sijoittamaan lopulliseen kuvauskategoriajär-

jestelmään. Tutkijan on oltava tulkinnassaan uskollinen aineistosta nousevien kokemusten 

eroille. Myös kategorioiden väliset sisällöllisten erojen tulee olla selvät, eli kategoriat eivät 

saa olla päällekkäiset. (Marton & Booth, 1997, 124–128.) Tässä tutkimuksessa on pyritty 

erityiseen tarkkuuteen ja systemaattisuuteen, jotta kaikki aineistossa esiintyvät yhteistyön 

muodot ja kokemukset yhteistyöstä huomattaisiin. Luokkien ja kategorioiden kuvaukset on 

myös analyysivaiheessa kirjoitettu auki mahdollisimman tarkasti, jotta päällekkäisyydeltä 

vältyttäisiin.  

Analyysivaiheessa tärkeää on, että se on raportoitu riittävän läpinäkyvästi ja tarkasti. Lukijan 

tulee kyetä arvioimaan lukemaansa ja huomaamaan esimerkiksi aineistosta tehdyt ylitulkin-

nat. (Huusko & Paloniemi, 2006, 169–170; Tuomi & Sarajärvi, 2004, 138.) Analyysiproses-

sin kuvaus ei saa olla pelkkää aineistokatkelmien esittelyä (Salo, 2015, 183). Analyysi ei 

myöskään saa jäädä ainoastaan siihen, että aineisto luokitellaan tai kategorisoidaan, vaan 

ajattelua tulee jatkaa vielä tämän jälkeenkin, jotta saadaan aikaiseksi johtopäätöksiä. Ana-

lyysin kesken jääminen on yleistä sisällönanalyysissa. (Salo, 2015, 166; Tuomi & Sarajärvi, 

2004, 105.) MacLure (2013) pitää tutkimusetiikan kannalta tärkeänä sitä, että tutkija ei sorru 

pikaisiin päätelmiin, vaan antaa aikaa analyysille (MacLure, 2013, 164). Analyysi veikin 

tässä tutkimuksessa huomattavasti enemmän aikaa kuin oli alun perin suunniteltu. Etenkin 

analyysivaiheiden tarkka raportointi oli yllättävän aikaa vievää. 
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7 Tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset, jotka noudattavat luvussa 6.2. tehtyjä luokit-

teluja ja kategorisointeja. Ensimmäinen alaluku liittyy ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

ja toinen alaluku toiseen. Luvussa on käytetty aineistokatkelmia tulosten havainnollista-

miseksi. Kaikki sitaatit esitetään juuri siinä muodossa kuin ne aineistossa ovat, eikä esimer-

kiksi kirjoitusvirheitä ole korjattu. Katkelmien tarkoituksena on lisätä analyysiprosessin lä-

pinäkyvyyttä ja tuoda tutkittavien opettajien ääni kuuluviin. Niiden tarkoituksena ei ole toi-

mia tietyn luokan tai kategorian täydellisenä edustajana, ja siksi mukaan on otettu myös tul-

kinnan kannalta haastavampia aineiston kohtia. Tuloksista tehdyt johtopäätökset esitetään 

omassa pääluvussaan. 

7.1 Yhteistyön muodot  

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet sellaisten 

vanhempien kanssa, joiden lapsella on haasteita matematiikan oppimisessa. Tiivistetysti voi-

daan todeta, että kodin ja koulun välinen yhteistyö oli ollut monipuolista ja molemminpuo-

lista. Aineistossa ilmeni kolme erilaista kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoa. Ne olivat 

yhteydenpito kodin ja koulun välillä, kotona tapahtuva matematiikan harjoittelu sekä kasva-

tuskumppanuus. Nämä kolme yhteistyön muotojen pääluokkaa jakaantuivat vielä hierarki-

assa alempana oleviin luokkiin. Taulukkoon 5 on tiivistetty keskeisimmät tulokset. Sen jäl-

keen tuloksia kuvaillaan ja avataan vielä tarkemmin. 
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Taulukko 5.  Yhteistyön muodot.  

Yhdistävä luokka Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyön  

muodot 

 

Yhteydenpito Tapa Vanhempainilta 

Puhelin 

Wilma 

Kasvotusten 

Aihe Läksyt 

Koe 

Sisältö 

Tuntityöskentely 

Lisätuki 

Tiedottaminen 

Huoli 

Aloite Koti 

Koulu 

Kotiharjoittelu  Kotitehtävät 

Ulkoa opettelu 

Kokeeseen harjoittelu 

Arkipäivän matematiikka 

Välineet 

Pelit 

Kasvatuskumppanuus  Aktiivisuus 

Tuki 

Yhteinen näkemys 

Ilmapiiri 

Aineistossa selvimmin näkyvä yhteistyön muoto oli yhteydenpito kodin ja koulun välillä. 

Kaikki kymmenen opettajaa mainitsivat koulun tehneen aloitteen yhteydenpidossa, mutta 

neljä opettajaa mainitsi myös kodin olleen aloitteellinen osapuoli. Yhteydenpito oli siis use-

ammin saanut alkunsa koulun puolelta. Yhteydenpito tapahtui neljällä eri tavalla: vanhem-

painilloissa, puhelimitse, Wilman kautta ja kasvotusten. Kasvotusten tapaaminen tarkoitti 

arviointikeskusteluja, vanhempainvartteja, palavereita ja muita henkilökohtaisia tapaamisia. 
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Kodin ja koulun välisen yhteydenpidon aiheita ilmeni tässä aineistossa useita. Vaikka kyse-

lylomakkeessa oli erikseen kysymykset opettajien ja vanhempien yhteydenottojen aiheista, 

huomattiin analyysivaiheessa, että vanhempien ja opettajien yhteydenotot käsittelivät hyvin 

samankaltaisia aiheita. Tästä syystä tutkimuksen tuloksissa ei ole eroteltu opettajien ja van-

hempien yhteydenottojen aiheita, vaan ne käsitellään yhdessä. Mainittakoon kuitenkin, että 

kaksi kyselyyn vastannutta opettajaa ei maininnut lainkaan tilanteita, joissa vanhemmat ot-

tavat yhteyttä kouluun.  

Läksyt mainittiin yhteydenpidon aiheeksi neljä kertaa. Näissä tapauksissa matematiikan läk-

syt oli koettu vaikeiksi, niissä oli ilmennyt tuen tarvetta tai läksyjä ei oltu tehty. Kokeeseen 

liittyvät aiheet nousivat vastauksissa esille viisi kertaa. Kyseessä oli joko heikko suoriutu-

minen tai huono numero matematiikan kokeessa tai koealue tuntui hankalalta. Myös tiettyi-

hin matematiikan sisältöihin liittyvät haasteet olivat yleisiä aiheita yhteydenpidossa. Tietyt 

sisällöt ilmenivät aineistossa yhdeksän kertaa. Tähän luokkaan kuuluivat kaikki ilmaukset, 

joissa oli mainittu joko yleisellä tasolla ”tietyt matematiikan sisällöt” tai spesifimmin esi-

merkiksi kertotaulut, kellonajat tai yksikkömuunnokset. Tuntityöskentely oli yhteydenpidon 

aiheena mainittu kolme kertaa. Tällöin oli kyse keskittymisvaikeuksista tunnilla, haasteista 

itsenäisessä tuntityöskentelyssä tai vaikeuksista oppia uutta asiaa tunnilla. Lisätuki oli mai-

nittu yhteydenpidon aiheena seitsemään kertaan. Lisätuki-luokkaan luokiteltiin kaikki ai-

neiston kohdat, joissa jollakin tavoin ilmaistiin, että sen hetkinen tuki ei ole riittävää, lisätu-

kea tai tukiopetusta tarvitaan tai mainittiin jokin kolmiportaiseen tukeen liittyvä termi, kuten 

pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, erityinen tuki tai tehostettu tuki. Lisätuki-luokkaan 

ei luokiteltu kuitenkaan niitä ilmauksia, joissa oli viitattu koulun ulkopuoliseen tahoon. Eri-

laiset tiedottamiseen liittyvät asiat oli mainittu kymmenen kertaa yhteydenpidon aiheena. 

Tähän luokkaan kuuluivat esimerkiksi tiedottaminen tulevasta jaksosta tai matematiikan si-

sällöstä tai tiedottaminen siitä, miten koulussa toimitaan oppimisvaikeuksien yhteydessä. 

Myös jostakin apuvälineestä tai laskutavasta vinkkaaminen sekä yleinen oppimisvaikeuk-

sista kertominen kuuluivat tähän luokkaan. Viimeinen yhteydenpidon aiheita koskeva 

luokka oli huoli. Se ilmeni aineistossa kahdeksan kertaa. Tähän luokkaan luokiteltiin ilmauk-

set, joissa ilmeni huoli oppilaasta, mutta tätä huolta ei voitu luokitella mihinkään muuhun 

luokkaan. Vastauksessa mainittiin esimerkiksi, että matematiikka on vaikeaa tai vastenmie-

listä, vanhempi tai opettaja on huolissaan lapsesta, lapsi ei omaksu asioita kuten pitäisi, op-

pimisen taso muihin verrattuna on heikkoa tai vanhemmalla ei ole keinoja auttaa lasta. 
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Seuraavaksi annetaan aineistokatkelmien avulla esimerkkejä siitä, miten edellä esitellyt yh-

teydenpidon aiheet ilmenivät aineistossa. 

”Vanhemmat ottavat yleensä yhteyttä, jos läksyjen kanssa on vaikeaa.” (LO1, läksyt) 

”Otan yhteyttä, jos huomaan, että oppilaalla on esimerkiksi hankaluuksia keskittyä tunnilla tai 

läksyt ovat usein tekemättä -- ” (LO6, tuntityöskentely, läksyt) 

” -- kun esimerkiksi kokeiden ja/tai yleisten testien (esim. Lukimatin ryhmä- ja yksilötestit) 

tulokset ovat heikolla tasolla.” (LO1, koe) 

”Kun on huomattu, että tietyt matematiikan oppimisen osa-alueet tuottavat haasteita oppi-

laalle.” (LO4, sisältö) 

”Tilanteissa, joissa näyttä, että lapsi tarvitsee lisätukea -- ” (LO2, lisätuki) 

” -- alan pitä kertotaulujen kertauskurssin, tai, kun aloitan pienen oppilaan kanssa perustaitojen 

kuntoutuksen, tai, kun aloitamme kellonaikojen opettelujakson.” (EO2, tiedottaminen) 

” -- epäilen taustalla olevan muutakin kuin laiskuus tai innottomuus.” (LO6, huoli) 

” -- vanhemmat silloin, kun ovat erityisen huolissaan matematiikan oppimisen edistymisestä.” 

(EO1, huoli) 

Yhteydenpidon lisäksi kotiharjoittelu eli kotona tapahtuva matematiikan harjoittelu nousi 

selkeästi esiin kodin ja koulun välisenä yhteistyön muotona. Kotiharjoittelu sai monia erilai-

sia muotoja, joista yleisin oli erilaiset kotitehtävät. Kotitehtävät mainittiin yhteensä kaksi-

toista kertaa. Tähän luokkaan kuuluivat läksyjen, lisätehtävien, harjoitusten tai kertaustehtä-

vien tekeminen. Vastauksissa korostettiin vanhempien avun tärkeyttä kotitehtävissä ja te-

hostettua läksyseurantaa. Asioiden ulkoa opettelu sekä kokeeseen harjoittelu yhdessä van-

hemman kanssa mainittiin molemmat yhden kerran. Arkipäivän matematiikka nähtiin myös 

tärkeänä osana kotiharjoittelua. Se mainittiin aineistossa viiteen kertaan. Matematiikan tuo-

minen arkipäivään tarkoitti esimerkiksi sähkönkulutuksen laskemista, yhteistä ruuanlaittoa, 

matemaattisten asioiden huomaamista arjessa tai lukujonojen taputtelua automatkoilla tai 

saunassa. Erilaiset välineet mainittiin kolme kertaa kotona tapahtuvan matematiikan harjoit-

telun yhteydessä. Tässä yhteydessä välineeksi tulkittiin myös kertolaskulinkkilista, koska 

sitä ei voitu sijoittaa muihin luokkiin. Viimeinen kotiharjoittelun muoto oli erilaisten pelien 

pelaaminen. Pelit tai leikit, joissa tarvitaan matematiikkaa, mainittiin kahdeksan kertaa. Tä-

hän luokkaan kuuluivat sekä tietokone-, tabletti- että perinteiset lauta- ja korttipelit. 

Kotiharjoittelu-pääluokan alle sijoittui siis hyvin konkreettisia, toimiviksi ja tärkeiksi koet-

tuja keinoja lapsen matematiikan oppimisen tukemiseksi. Myös niistä esitetään seuraavaksi 

aineistokatkelmia. Suurin osa katkelmista on vastauksia kysymykseen: ”Mitä vanhempia 
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osallistavia matematiikan oppimisen tuen keinoja olet käyttänyt? (Mainitse korkeintaan 

kolme tärkeintä keinoa.)” 

”Apu kotitehtävien tekemisessä” (LO4, kotitehtävät) 

”läksyjen tekeminen yhdessä” (LO6, kotitehtävät) 

”Ulkoa opettelua esim. kertotaulut” (LO5, ulkoa opettelu) 

” -- vanhempia keksimään kotona esim. mittayksikkömuunnoksia ja jakolaskuja jostain konk-

reettisesta asiasta, vaikkapa ruoka-aineista.” (LO4, arkipäivän matematiikka) 

”Lukujonojen luettelu/taputtelu arjessa. (Automatkoilla, saunan lauteilla..)” (LO1, arkipäivän 

matematiikka) 

”kymmenjärjestelmävälineet yhteen- ja vähennyslaskussa, apu automatisoitumisessa” (EO3, 

välineet) 

” -- (esim. tietokonepelit, erilaiset matikkaleikit, lisätehtävät tms) kotona.” (LO1, pelit, koti-

tehtävät) 

”Erilaiset tietokone/tablettipelit” (LO2, pelit) 

”matikan lautapeli tai korttipeli kotiin pelattavaksi” (ELO1, pelit) 

Kasvatuskumppanuus kodin ja koulun välillä oli myös eräs aineistossa ilmenevä yhteis-

työn muoto. Kasvatuskumppanuuden voi ajatella tässä yhteydessä tarkoittavan yhteistyöhön 

liittyviä asenteita ja sitä, että koti ja koulu ”puhaltavat yhteen hiileen”. Opettajien mainitse-

mat kasvatuskumppanuuteen liittyvät aiheet jakaantuivat neljään eri alaluokkaan: aktiivi-

suus, tuki, yhteinen näkemys ja ilmapiiri. Aktiivisuus-luokkaan kuului yhteensä kuusi il-

mausta, joissa ilmeni jollain lailla vanhempien aktiivinen tai myönteinen asenne ja aktiiviset 

toimet lapsensa oppimisen edistämiseksi. Tällaista aktiivisuutta saattoi olla esimerkiksi 

vinkkien kysyminen opettajalta tai lapsen auttaminen ja oppimisen tukeminen kotona. Tuki-

luokkaan kuului kolme ilmausta, joissa oli mainittu kodin antama tuki niin, että se tulkittiin 

nimenomaan kasvatuskumppanuuteen liittyväksi ”asenteelliseksi” tai ”henkiseksi” tueksi 

(ks. luku 4.4). Tuki-luokan ilmauksissa ei kuitenkaan erityisesti korostunut vanhempien ak-

tiivisuus. Yhteinen näkemys ja ilmapiiri mainittiin molemmat aineistossa ainoastaan kerran, 

mutta koska niitä ei voinut luokitella muihinkaan luokkiin, tehtiin niistä omat alaluokat. Yh-

teinen näkemys tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kodilla ja koululla on samanlainen kä-

sitys tilanteesta ja on löydetty yhteisiä tapoja toimia lapsen hyväksi. Ilmapiiri tarkoittaa op-

pimista tukevaa ilmapiiriä kotona. 
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Sekä vanhempien aktiivisuus, kodin antama tuki, yhteinen näkemys että kodin ilmapiiri liit-

tyivät siis kaikki kasvatuskumppanuuteen kodin ja koulun välisenä yhteistyön muotona. Jo-

kainen näistä neljästä alaluokasta kuvasi kasvatuskumppanuutta hieman eri näkökulmasta. 

Seuraavat aineistokatkelmat havainnollistavat sitä, millä tavoin opettajat kertoivat kasvatus-

kumppanuudesta tässä aineistossa. 

” -- vanhemmat itse ehdottavat, että lapsi voisi tulla kouluun vaikkapa tuntia aikaisemmin -- ” 

(EO1, aktiivisuus) 

” -- vanhempi haluaa vinkkejä miten lasta voisi auttaa” (EO3, aktiivisuus) 

”Kun lapsi saa tukea yhtälailla koulusta ja kotoa, lapsi muuttuu eittämättä rohkeammaksi ja 

uskaltaa myös herkemmin pyytää apua.” (LO6, tuki) 

” -- olemme löytäneet kodin kanssa yhteisen sävelen ja ymmärtäneet molemmat lapsesta 

enemmän yhteistyön myötä.” (LO6, yhteinen näkemys) 

”Kotiharjoittelua pitää olla pieninä annoksina säännöllisesti rennossa ilmapiirissä.” (EO3, il-

mapiiri) 

7.2 Kokemukset yhteistyöstä 

Toinen tutkimuskysymys oli, miten opettajat ovat kokeneet kodin ja koulun välisen yhteis-

työn tilanteissa, joissa lapsella on haasteita matematiikan oppimisessa. Läpi aineiston oli 

nähtävissä opettajien halu tehdä yhteistyötä ja kokemus siitä, että yhteistyö on todella tärkeä 

osa lapsen matematiikan oppimisen tukemista. Toisinaan vanhemmat jakoivat halun yhteis-

työhön, toisinaan he taas olivat vastahakoisia tai heillä oli lapsen tilanteesta erilainen käsitys 

kuin opettajilla. Huomattavasti eniten aineistossa ilmeni positiivisia kokemuksia (29 kappa-

letta), mutta opettajat nostivat esiin myös yhteistyöhön liittyviä haasteita ja negatiivisia ko-

kemuksia (17 kappaletta). Neutraaleiksi luokiteltavia kokemuksia aineistossa ilmeni viisi 

kappaletta. Kokemukset yhteistyöstä muodostavat horisontaalisen kuvauskategoriajärjestel-

män (ks. luku 6.2.2), joka on kuvattu taulukossa 6. Sen pääkategoriat ovat positiiviset, ne-

gatiiviset ja neutraalit kokemukset. Jokainen pääkategoria jakautuu vielä alakategorioihin. 
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Taulukko 6.  Kuvauskategoriajärjestelmä: kokemukset yhteistyöstä. 

Yhdistävä kategoria Kokemukset yhteistyöstä 

Pääkategoriat Positiiviset Negatiiviset Neutraalit 

Alakategoriat Kumppanuus 

Oppiminen 

Työskentely 

Rohkaistuminen 

Lapsen asenne 

Jatkotutkimukset 

Muut positiiviset 

Eri käsitys 

Vanhempien asenne 

Ajanpuute 

Tavoittaminen 

Kielimuuri 

Lapsen vastahakoisuus 

Ei osaa sanoa 

Yleiset 

Positiiviset kokemukset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä liittyivät moneen eri aihee-

seen. Neljässä vastauksessa opettajat korostivat positiivisena asiana vanhempien kanssa saa-

vutettua kasvatuskumppanuutta. Oppiminen tarkoitti tässä yhteydessä lapsen matematiikan 

oppimista. Aineistossa mainittiin yhdeksään kertaan positiivisena kokemuksena lapsen ma-

tematiikan oppimisen edistyminen tai oppimisessa havaittu kehitys. Lapsen työskentelyn pa-

rantuminen kotona tai koulussa mainittiin neljä kertaa. Työskentely-alakategoriaan kuului 

esimerkiksi tuntityöskentelyn parantuminen, huolellisuuden lisääntyminen ja kotona tehdyn 

työn lisääntyminen. Kahdessa vastauksessa tuli ilmi, että kodin ja koulun välisen yhteistyön 

tekeminen oli näkynyt lapsen lisääntyneenä rohkeutena pyytää apua. Neljä opettajaa puoles-

taan kertoi, että oli kokenut onnistumiseksi lapsen muuttuneen asenteen matematiikkaa koh-

taan. Tähän alakategoriaan kuuluvissa ilmauksissa kuvailtiin, että lapsen asenne oli paran-

tunut, lapsi oli innostunut matematiikasta, rentoutunut matematiikan tunneilla ja lapsen itse-

luottamus matematiikan oppijana oli kohonnut. Kaksi opettajaa mainitsi positiivisena koke-

muksena sen, että lapsi oli saatu jatkotutkimuksiin oppimisvaikeuksien selvittämistä varten. 

Viimeinen alakategoria oli muut positiiviset. Se sisälsi kaikki sellaiset positiivisiksi luoki-

tellut ilmaukset, jotka eivät kuuluneet muihin luokkiin. Niitä oli yhteensä neljä kappaletta. 

Ilmauksista kolme oli yleisiä positiivisia toteamuksia kodin ja koulun välisen yhteistyön tär-

keydestä ja yksi liittyi vanhempien stressin ja huolen vähenemiseen. 

Positiivisissa kokemuksissa ja opettajien kokemissa onnistumisissa oli vahvasti painottunut 

lapsen etu. Lapsen etu näkyy vahvasti seuraavissa aineistokatkelmissa, joiden tarkoituksena 

on havainnollistaa positiivisten kokemusten alakategorioita. 
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”Kun vanhemmat haluavat aktiivisesti osallistua oppimisen tukemiseen ja pyytävät tähän 

vinkkejä -- ” (LO1, kumppanuus) 

” -- oppilas on oppinut esimerkiksi kertotaulut.” (LO5, oppiminen) 

”Yleensä se [kodin ja koulun välinen yhteistyö] tukee lapsen oppimista ja oppiminen etenee 

ja vahvistuu.” (EO3, oppiminen) 

”Lapsen innostuminen esimerkiksi osallistumaan tunnilla innokkaammin.” (LO6, työskentely) 

” -- ujo/heikko oppilas ei arastele pyytää apua.” (LO3, rohkaistuminen) 

”Lapsi on rentoutunut ja tullut myönteisemmäksi matematiikkaa kohtaan.” (LO2, lapsen 

asenne) 

” -- vanhemmat ovat olleet myötämielisiä -- oppimisvaikeuksien tutkimiseen psykologilla” 

(ELO1, jatkotutkimukset) 

”Vanhempien stressi ja huoli on helpottanut.” (LO2, muut positiiviset) 

Positiivisia kokemuksia käsittelevissä aineiston kohdissa lapsi oli useimmiten keskiössä. Ne-

gatiivisten kokemusten osalta tilanne oli päinvastainen, sillä yhtä ilmausta lukuun ottamatta 

kaikki negatiiviset kokemukset ja haasteet liittyivät vanhempiin ja heidän toimintaansa. Ko-

din ja koulun eri käsitys tilanteesta mainittiin haasteeksi neljään kertaan. Eri käsitys tarkoitti 

esimerkiksi sitä, että vanhemmat kokivat, ettei matematiikan oppimisessa ole ongelmia tai 

kodin ja koulun huoli ei kohdannut. Vanhempien asenne oli koettu haasteeksi viisi kertaa 

tässä aineistossa. Tällöin oli kyse esimerkiksi vanhempien haluttomuudesta yhteistyöhön, 

vastuun ”heittämisestä” koululle tai mielenkiinnon puutteesta lapsen oppimista tai oppimis-

vaikeutta kohtaan. Yhdessä vanhempien asenteeseen liittyvässä ilmauksessa todettiin, että 

joskus vanhemmat ottavat kotiharjoittelusta liiankin suuren paineen ja lapsi ahdistuu. Haas-

tavaksi oli koettu myös vanhempien ajanpuute ja kiire, jotka mainittiin kolme kertaa. Van-

hempien tavoittamisen haasteet mainittiin niin ikään kolmesti. Tavoittaminen-alakategori-

aan kuuluivat ilmaukset, joissa kerrottiin, ettei vanhempiin saa yhteyttä tai he eivät saavu 

sovittuun tapaamiseen. Yhden kerran esiin nousi myös maahanmuuttajataustaisten vanhem-

pien kohtaaminen. Kyseinen alakategoria on nimeltään kielimuuri, koska ilmauksessa ko-

rostettiin, että on haastavaa saada vanhemmat ymmärtämään, mistä on kyse. Viimeinen ala-

kategoria oli lapsen vastahakoisuus. Tähän alakategoriaan kuului vain yksi ilmaus. Kyseisen 

kokemuksen esiin tuonut opettaja totesi, että lapsen vastahakoisuus voi olla syy siihen, ettei 

harjoittelu suju kotona, vaikka vanhemmat olisivatkin sitoutuneita lapsensa tukemiseen. 

”Kun vanhemmilla ja minulla on täysin eri käsitys tilanteesta.” (LO1, eri käsitys)  

”Kodin huono asenne ja mielenkiinnon puuttuminen oppilaan oppimista tai oppimisvaikeutta 

kohtaan.” (LO4, vanhempien asenne) 
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”Kotiväellä ei aina ole aikaa tehdä lapsen kanssa harjoituksia kotona.” (EO2, ajanpuute) 

” -- heillä ei ole aikaa ja voimia lapsen kanssa työskentelyyn.” (EO3, ajanpuute) 

”Vanhemmat joihin ei tunnu saavan kontaktia tai vanhemmat, jotka eivät välitä.” (LO5, ta-

voittaminen, vanhempien asenne) 

Kolmas pääkategoria oli neutraalit kokemukset. Sillä oli kaksi alakategoriaa: ei osaa sanoa 

ja yleiset. Ei osaa sanoa -alakategoria sisälsi kolme sellaista opettajien kokemusta, joita ei 

voinut luokitella yksiselitteisesti positiiviseksi tai negatiiviseksi. Tällainen oli esimerkiksi 

ilmaus: ”Jos yhteistyö toimii, lapsi hyötyy” (EO2). Koska ilmaus sisälsi ehdollisen sanan 

”jos”, ei koettu oikeutetuksi tulkita sitä positiiviseksi kokemukseksi, vaikka siinä mainittiin 

positiiviseen viittaava sana ”hyötyy”. Yleiset-alakategoriaan kuului kaksi ilmausta, joissa 

käsiteltiin yleisellä tasolla kokemuksia yhteistyöstä. Eräs opettaja esimerkiksi totesi: ”Koen, 

että yhteistyön ja yhteydenpidon kotiin tulee olla mutkatonta ja ennakoivaa” (LO1). 
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8 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että yhteistyö kodin ja koulun välillä oli ollut moni-

puolista sellaisissa tilanteissa, joissa lapsella oli haasteita matematiikan oppimisessa. Yh-

teistyö ilmeni molemminpuolisena yhteydenpitona, matematiikan kotiharjoitteluna ja kas-

vatuskumppanuutena. Tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat kokeneet kodin ja koulun 

välisessä yhteistyössä sekä onnistumisia että haasteita. Huomattavasti eniten ilmeni positii-

visia kokemuksia yhteistyöstä. Läpi aineiston oli nähtävissä opettajien halu tehdä yhteistyötä 

ja kokemus siitä, että yhteistyö on todella tärkeä osa lapsen matematiikan oppimisen tuke-

mista. 

Kodin ja koulun välisissä vuorovaikutussuhteissa on nähtävissä kaksi tasoa: organisaatiota-

son ja yksilötason vuorovaikutus (Epstein, 2011, 34; Opetushallitus, 2014, 35). Tässä aineis-

tossa organisaatiotason vuorovaikutus tapahtui vanhempainilloissa. Muu vuorovaikutus ta-

pahtui yksilötasolla. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä oli Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden (Opetushallitus, 2014) linjausten mukaista. Opetussuunnitelman mukaan 

koulun henkilöstö on velvoitettu olemaan yhteydessä kotiin heti, jos oppilaan oppimisessa 

tai koulunkäynnissä ilmenee ongelmia. Lisäksi korostetaan henkilökohtaista vuorovaiku-

tusta huoltajien kanssa, monipuolista viestintää sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyn-

tämistä yhteydenpidossa. (Opetushallitus, 2014, 35–36, 62.) Tässä tutkimuksessa yhteyden-

pito tapahtui enimmäkseen opettajien aloitteesta sekä kasvotusten että puhelimen ja Wilman 

välityksellä. Yhteydenpidon aiheet liittyivät läksyihin, kokeisiin, tiettyihin matematiikan si-

sältöihin, tuntityöskentelyyn, lisätuen tarpeeseen, tiedottamiseen sekä huoleen oppilaasta. 

Paananen, Aro, Kultti-Lavikainen ja Ahonen (2005) esittelevät teoksessaan oppimisvaikeuk-

sien ilmenemismuotoja, joista vanhemmat, lapsi ja opettaja yleensä huolestuvat. Näitä ovat 

muun muassa lapsen heikko koulumenestys ja motivaatio, vaikeudet läksyissä, opittujen asi-

oiden unohtuminen, itsenäisen työskentelyn vaikeudet, itsetunto-ongelmat, keskittymisvai-

keudet sekä käytösongelmat. (Paananen, Aro, Kultti-Lavikainen & Ahonen, 2005, 21–22.) 

Paanasen ym. (2005) mainitsemat oppimisvaikeuksien ilmenemismuodot ja tutkimustulok-

sissa esitellyt yhteydenpidon aiheet ovat siis hyvin samankaltaisia.  

Matematiikan kotiharjoittelu tarkoitti tässä tutkimuksessa kotitehtävien tekemistä, ulkoa 

opettelua, kokeeseen harjoittelua, arkipäivän matematiikkaa, apuvälineiden hyödyntämistä 

sekä matematiikkaa vaativia pelejä ja leikkejä. Aunion ym. (2016) mukaan matematiikan 
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tuominen arkipäivään on tärkeää. Tällöin lapsi rohkaistuu käyttämään jo hallussa olevia ma-

tematiikan taitojaan sekä harjoittelee uusia melkein huomaamatta. Kun matematiikasta tulee 

merkityksellistä, lisääntyy lapsen mielenkiinto ja oma-aloitteisuus matematiikkaa kohtaan. 

Tämä on tärkeää, sillä mielenkiinto ja taidot ovat yhteydessä toisiinsa. (Aunio ym., 2016, 

54–55, 65.) Arjen toiminnoissa tarvitaan peruslaskutaitoja, minkä vuoksi vaikeudet mate-

matiikassa ilmenevät usein juuri arjen laskemista vaativissa tilanteissa (Dräger, 2015, 12–

13; Räsänen, 2012, 1170). Onkin luontevaa, että matematiikkaa harjoitellaan siinä konteks-

tissa, missä sitä oikeasti tarvitaan. Erilaiset apuvälineet ovat hyödyllisiä matematiikan oppi-

misen tukemisessa, koska niitä käytettäessä lapsille rakentuu merkityksiä matematiikasta 

oman kokemuksen kautta (Dräger, 2015, 18; Räsänen, 2012, 1175). Konkreettisten välinei-

den lisäksi tietokone-, tabletti- ja lautapelit mainittiin tässä tutkimuksessa matematiikan ko-

tiharjoittelun yhteydessä. Opettaja voikin ohjeistaa vanhempia hyödyntämään kotoa löytyviä 

apuvälineitä ja pelejä matematiikan oppimisen apuna. Näin olivat tehneet myös tähän tutki-

mukseen osallistuneet opettajat. 

Kasvatuskumppanuus ei aluksi näyttäytynyt aineistossa yhtä selvästi kuin yhteydenpito ja 

kotiharjoittelu. Kun aineistoa tarkasteltiin syvällisemmin, kasvatuskumppanuus nähtiin kui-

tenkin perusoletuksena opettajien teksteissä. Opettajat mainitsivat joitakin ”suoraan” kasva-

tuskumppanuuteen liittyviä asioita (ks. luku 7.1). Kasvatuskumppanuuden oletus ilmeni kui-

tenkin myös piiloisesti tilanteissa, joissa kumppanuus oli koettu haastavaksi tai puutteel-

liseksi. Moni opettaja toi esille tyytymättömyyttä siihen, että kodin ja koulun huoli ei koh-

dannut ja käsitys lapsen tilanteesta oli hyvin erilainen. Lisäksi opettajat olivat kohdanneet 

vanhempia, joilla ei ollut halua yhteistyöhön. Kun asiat sujuvat hyvin, ei niitä ole yleensä 

tarpeen korostaa. Ongelmien ilmetessä paljastuvat usein sellaiset ”hiljaiset” perusoletukset, 

joita ei tule ajatelleeksi silloin kun asiat sujuvat. Tästä voikin tehdä johtopäätöksen, että 

opettajat olettavat kodin ja koulun välisen yhteistyön sujuvan kivuttomasti ja vanhempien 

toimivan yhdessä opettajien kanssa lapsen parhaaksi. Kun tämä perusoletus ei täytykään, 

koetaan tilanne haastavaksi.  

Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvissä positiivisissa kokemuksissa painottui lap-

sen edun toteutuminen. Lapsen etu onkin taustalla valtioneuvoston asetuksessa, joka velvoit-

taa koulun tekemään yhteistyötä kotien kanssa lapsen taso ja tarpeet huomioiden ja lapsen 

tervettä kasvua ja kehitystä edistäen (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 

opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)). Opetta-
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jien vastauksissa tämän velvoitteen toteutuminen nähtiin siis hyvin tärkeänä. Myös negatii-

visia kokemuksia yhteistyöstä voi tulkita lapsen edun kautta. Kyseisissä tilanteissa lapsen 

etu ei päässyt toteutumaan esimerkiksi vanhempien kiireen, huonon asenteen tai hankalan 

tavoitettavuuden vuoksi. Vanhempien kiire ja ajanpuute ovat lapsen kannalta erityisen har-

millisia. Hakkarainen (2016) korostaa kiireettömän ilmapiirin tärkeyttä varsinkin silloin, kun 

lapsella on haasteita matematiikassa (Hakkarainen, 2016, 41). Kiireettömyyden lisäksi myös 

kodin asenneilmapiirillä on suuri merkitys lapsen matematiikan oppimiselle (ks. luku 4.4).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan huoltajalla on ensisijainen 

vastuu lapsensa kasvatuksesta sekä siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Huoltajia 

tulee kannustaa tukemaan lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä. Tavoitteena on yhteisym-

märrys koulun henkilöstön, oppilaan ja huoltajien kesken. (Opetushallitus, 2014, 35–36, 62.)  

Eräs opettaja oli maininnut suurimmaksi haasteeksi sen, että kotona ”ei haluta tehdä yhteis-

työtä tai heitetään vastuu kokonaan koulun harteille” (LO6). Muutkin opettajat kokivat 

haastavina tilanteet, joissa vanhempien tuki lapsen oppimiselle ja koulunkäynnille oli puut-

teellista tai yhteisymmärrystä ei saavutettu. Tämä aiheutti haasteita yhteistyölle opettajan 

näkökulmasta, koska opetussuunnitelman tavoitteet eivät täyttyneet.  

Kaikissa kodeissa ei välttämättä haluta tai osata tukea oppilasta, kun taas toisissa kodeissa 

tukea annetaan jopa liikaa (Takala, 2016, 32–33). Eräs opettaja kertoikin: ”Joskus vanhem-

mat ottavat harjoittelusta liian suuren paineen ja lapsi ahdistuu” (EO3). Aiemmissa suo-

malaistutkimuksissa on havaittu, että jos vanhempien ohjaus on liian kontrolloivaa, suoraa 

ja negatiivissävytteistä, se voi olla jopa haitallista lapsen matematiikan taitojen kehittymi-

selle. Positiivinen ote ja lapsen kannustaminen itsenäiseen ajatteluun ovat puolestaan hyö-

dyksi matematiikan oppimiselle. (Aunola & Nurmi, 2004, 973–974; Silinskas ym., 2015, 

428–429, 431.) Opettajat saattavat kohdata haastavia tilanteita pohtiessaan, kuinka tuoda 

vanhemmille sensitiivisesti esille liiallisen kontrollin haitat ja kuinka kannustaa vähemmän 

aktiivisia vanhempia löytämään keinoja lapsensa tukemiseksi. 

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita opettajien kokemuksista. Kyseiset kokemukset 

ovat kuitenkin tapahtuneet vuorovaikutuksessa, ja osapuolet ovat voineet kokea saman tilan-

teen hyvin eri tavoin. Tilanne, jonka opettaja on kokenut haastavaksi, ei ole välttämättä ollut 

sitä vanhemman mielestä. Ehkä opettaja on tulkinnut jonkin vanhemman sanoman asian niin, 

ettei halua yhteistyöhön ole, vaikka tämä ei pitäisi paikkaansa. Voi myös olla, että vanhempi 
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on ärsyyntynyt siitä, että opettaja on esittänyt asiat kuin ne olisi jo valmiiksi päätetty van-

hemmilta kysymättä. Wong (2011) kehottaakin opettajia muistamaan, että vanhemmat ovat 

oman lapsensa parhaita asiantuntijoita ja opettajan kuuluu toimia heidän rinnalla, ei yläpuo-

lella (Wong, 2011, 527–528; ks. luku 4.1). 

Kolme tutkimuksessa ilmennyttä kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoa voidaan sijoit-

taa Epsteinin (2011) päällekkäisten vaikutusalueiden mallin ulkoista rakennetta kuvaavaan 

kuvioon (kuvio 1). Yhteydenpito, kotiharjoittelu ja kasvatuskumppanuus ovat yhteistyön 

muotoja, joissa osapuolina ovat koti ja koulu. Tällöin kuviossa 1 kodin ja koulun vaikutus-

alueet menevät päällekkäin. Sekä koti että koulu voivat omalla toiminnallaan edesauttaa 

päällekkäisyyttä, koska kodin ja koulun kokemukset ja käytännöt toimivat vaikutusalueita 

yhteen työntävinä voimina. Myös opettajien kokemuksia yhteistyöstä voidaan tulkita pääl-

lekkäisten vaikutusalueiden mallin avulla. Positiivisten kokemusten ollessa kyseessä kodin 

ja koulun vaikutusalueet ovat vahvasti päällekkäin, mikä johtaa esimerkiksi lapsen työsken-

telyn tai asenteen paranemiseen. Negatiivisten kokemusten ollessa kyseessä esimerkiksi 

vanhempien huono asenne, kiire tai kielimuuri vetää vaikutusalueita erilleen, jolloin pääl-

lekkäisyys on vähäisempää. Kun vielä tarkastellaan Epsteinin (2011) mallin sisäistä raken-

netta, jonka keskiössä on lapsi (kuvio 2), saavat aiemmat tässä luvussa esitetyt tulkinnat 

lapsen edusta lisävahvistusta. Näillä aiemmilla tulkinnoilla tarkoitetaan, että opettajien po-

sitiivisissa kokemuksissa lapsen etu on toteutunut ja negatiivisissa kokemuksissa se ei ole 

toteutunut. Mitä enemmän vaikutusalueet menevät päällekkäin, sitä enemmän lapsi hyötyy. 

Epsteinin (2011) luokituksessa kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on kuusi muotoa: 1. 

kasvatus, 2. yhteydenpito, 3. vapaaehtoistyö, 4. kotiharjoittelu, 5. päätöksenteko ja 6. yhteis-

työ yhteisön kanssa (Epstein, 2011, 46–47). Tässä aineistossa ilmeni kolme edellä maini-

tuista muodoista, mutta yksi nimettiin hieman eri tavalla. Kasvatuskumppanuudeksi nimetty 

yhteistyön muoto vastaa Epsteinin (2011) luokituksen kasvatusta. Yhteydenpito ja kotihar-

joittelu nimettiin samoin kuin Epsteinin (2011) luokituksessa. Vanhempien vapaaehtoistyö 

koulussa ei näkynyt tämän tutkimuksen aineistossa lainkaan. Päätöksenteko ilmeni aineis-

tossa, muttei Epsteinin (2011) määrittelemällä tavalla (ks. luku 4.3). Vanhemmat olivat ol-

leet mukana lastansa koskevassa päätöksenteossa esimerkiksi kolmiportaiseen tukeen liitty-

vissä palavereissa. Näin ollen päätöksenteko ei ollut tässä tutkimuksessa oma yhteistyön 

muotonsa, vaan sisältyi kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Kuten aiemmin tuli ilmi, 

yhteistyö yhteisön kanssa näkyi aineistossa muutamana viittauksena lisätutkimuksiin tai 

muihin toimenpiteisiin. Koska tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli ainoastaan kodin ja 
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koulun välinen yhteistyö, ei koettu oikeutetuksi tehdä yhteistyöstä yhteisön kanssa omaa 

pääluokkaansa. 

Se, että kaikki Epsteinin (2011) luokituksen kuusi yhteistyön muotoa eivät näkyneet tässä 

tutkimuksessa, voi johtua monesta asiasta. Eräs mahdollinen syy on kulttuuriero. Koska Ep-

steinin (2011) teoria on kehitetty Yhdysvalloissa, ei se välttämättä ole sellaisenaan täysin 

sovellettavissa Suomeen. Esimerkiksi vanhempien vapaaehtoistyö koulussa on huomatta-

vasti yleisempää Yhdysvalloissa kuin Suomessa. Toinen syy saattaa olla se, että mallia so-

vellettiin uuteen kontekstiin eli matematiikan oppimisvaikeuksien yhteyteen. Kolmas selit-

tävä tekijä voi löytyä kyselylomakkeesta. Jos lomakkeella olisi kysytty erityyppisiä kysy-

myksiä, voisi olla mahdollista, että tutkimusaineistossa ilmenisi erilaisia yhteistyön muotoja. 

On myös syytä muistaa, että tutkimuksen kvalitatiivisesta luonteesta johtuen tuloksissa esi-

tetty luokittelu on tutkijan tulkinta. Todennäköisesti luokittelu olisi jossain määrin erilainen, 

jos joku muu olisi tulkinnut aineistoa. 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tutkimustulosten siirrettävyys toisenlaisiin tilan-

teisiin tai konteksteihin, kuten määrällisen tutkimuksen perinteessä on totuttu ajattelemaan 

(Lichtman, 2013, 14). Laadullisessa tutkimuksessa keskenään ristiriitaisetkin tutkimustulok-

set voivat olla yhtä aikaa voimassa, mille syynä ovat esimerkiksi erilaiset metodit, erilaiset 

tiedonlähteet sekä tutkijoiden tekemät tulkinnat. Tutkimusmenetelmät eivät ole neutraaleja 

välineitä, vaan niitä ohjaa aina tutkijan ajattelu. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 140.) Erityisesti 

fenomenografisen tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä pohdittaessa on syytä muistaa feno-

menografian kontekstuaalinen luonne. Tietyssä yhteisössä tai kulttuurissa tiettynä ajanhet-

kenä on olemassa rajallinen määrä tapoja kokea jokin ilmiö (Huusko & Paloniemi, 2006, 

170). Marton ja Booth (1997) korostavat, että fenomenografia keskittyy kokemusten variaa-

tioihin tietyssä joukossa. Kokemisen tavat saattavat olla jossakin määrin sovellettavissa yk-

sittäisiin henkilöihin, ryhmiin tai suurempiin populaatioihin. Saman tutkimuksen toteuttami-

nen kahdessa eri kontekstissa voi Martonin ja Boothin (1997) mukaan johtaa osittain yhte-

nevien ja osittain erilaisten, toisiaan täydentävien kokemusten löytämiseen. Tietyt kokemuk-

set voivat myös esiintyä jossakin kulttuurissa selvemmin, korostuneemmin tai useammin 

kuin toisessa. (Marton & Booth, 1997, 124.) Jos tämä tutkimus toteutettaisiin toisessa kon-

tekstissa, tulokset eivät varmastikaan olisi täysin samanlaiset. Jotkin tässä tutkimuksessa il-

menneet opettajien kokemukset eivät välttämättä näkyisi lainkaan toisenlaisessa konteks-

tissa. Toisaalta saatettaisiin löytää sellaisia kokemuksia, joita ei tässä tutkimuksessa tavoi-

tettu. 
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9 Pohdinta 

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset antavat vahvistusta näkemykselle, että kodin mukaan 

ottaminen lapsen matematiikan oppimisen tukemiseen on tärkeää. Tutkimus tuo oman li-

sänsä käytävään keskusteluun. Tutkimuksessa sovellettiin Epsteinin (2011) päällekkäisten 

vaikutusalueiden mallia ja yhteistyön muotojen luokitusta uudenlaisessa kontekstissa, jossa 

yhdistyivät matematiikan oppimisvaikeudet, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä opetta-

jien kokemukset. 

Koska matematiikan vaikeudet ovat yleisiä, tulee jokainen opettaja varmasti työssään koh-

taamaan lapsia, joille matematiikka on haastavaa. Toisaalta myös kaikki opettajat tulevat 

tekemään yhteistyötä kotien kanssa. Näin ollen tutkimusaiheen voi olettaa koskettavan koko 

opettajien ammattikuntaa. Toivottavasti tämä tutkielma auttaa mahdollisimman monia kas-

vattajia kehittämään yhä toimivampia kodin ja koulun välisen yhteistyön tapoja sekä tuke-

maan oppilaita, joille matematiikka on haastavaa. Tutkielman tavoitteena on kannustaa kotia 

ja koulua yhdessä luomaan lasta kannustava ja positiivinen ilmapiiri, joka antaa hyvät edel-

lytykset oppimiselle. Tämä vastaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

vaatimukseen kehittää kodin ja koulun välisen yhteistyön toimintatapoja ja malleja (Opetus-

hallitus, 2014, 62). 

Tutkielmassa osoitettiin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö liittyy olennaisesti lapsen 

etuun. Sekä opettajien että vanhempien tulisikin pohtia, kuinka he voivat omalla toiminnal-

laan edesauttaa lapsen edun toteutumista. Todennäköisesti tämä on helpompaa silloin, kun 

sama opettaja opettaa yhtä luokkaa mahdollisimman pitkään. Tällaisessa tilanteessa opettaja 

ja vanhemmat oppivat tuntemaan toisensa paremmin, jolloin yhteistyö on luontevaa. Kun-

nilla onkin suuri vastuu niiden palkatessa opettajia. Lyhyet määräaikaiset työsuhteet ja opet-

tajien suuri vaihtuvuus eivät edistä jatkuvuutta, joka olisi tärkeää kodin ja koulun välisen 

yhteistyön kannalta. 

Kuten aiemmin todettiin, matematiikan oppimisvaikeuksilla on merkittäviä yksilöllisiä ja 

yhteiskunnallisia seurauksia. Yksittäiselle lapselle ne aiheuttavat esimerkiksi itsetunto-on-

gelmia, negatiivisia asenteita matematiikkaa kohtaan sekä opiskeluun liittyvää ahdistusta ja 

pelkoa (Dräger, 2015, 12; Hakkarainen, 2016, 11; Räsänen, 2012, 1170). Tässä tutkimuk-

sessa opettajien positiivisissa kokemuksissa nousi esille muun muassa lapsen asenteen pa-
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rantuminen matematiikkaa kohtaan ja itseluottamuksen kohoaminen. Voidaankin pohtia, ky-

ettäisiinkö kodin ja koulun välistä yhteistyötä kehittämällä lieventämään oppimisvaikeuk-

sien lapselle aiheuttamia haittoja? Matematiikan vaikeuksien vaikutukset ulottuvat tutkimus-

ten mukaan jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja työllistymiseen saakka. Oppimisvaikeu-

det ovat yhteydessä myös arjen sujuvuuteen ja elämänlaatuun. (Hakkarainen, 2016, 33; Par-

sons & Bynner, 2005, 5–7, 31–33.) Nämä seuraukset koskettavat yksilön lisäksi myös yh-

teiskuntaa, koska esimerkiksi ilman opiskelupaikkaa jääminen ja työttömyys ovat syrjäyty-

misriskejä. Nykyään puhutaan paljon etenkin nuorten syrjäytymisestä ja siitä, miten sitä voi-

taisiin ehkäistä. Voisiko yhteistyö kodin ja koulun välillä ennaltaehkäistä matematiikan vai-

keuksien yhteiskunnallisia seurauksia? 

Tätä aihepiiriä käsittelevissä tulevissa tutkimuksissa aihetta voisi lähestyä kvantitatiivisin 

menetelmin. Jos saataisiin suuri otos opettajia vastaamaan kyselyyn, voitaisiin tehdä yleis-

tettävämpiä johtopäätöksiä esimerkiksi toimivista matematiikan kotiharjoittelun muodoista. 

Näistä voitaisiin mahdollisesti koota ”vinkkipankki” kasvattajien käyttöön. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen piirissä tehtävissä jatkotutkimuksissa tulisi pohtia myös muiden aineistonke-

ruutapojen tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi opettajien haastattelu voisi syventää ym-

märrystä tästä aihepiiristä. Olisi myös mielenkiintoista tutkia vanhempien kokemuksia kodin 

ja koulun välisestä yhteistyöstä matematiikan oppimisvaikeuksien yhteydessä. 

Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen oli henkilökohtaisesti merkittävä oppimisprosessi. 

Opin tietysti paljon opinnäytetyön tekemisestä, mutta ennen kaikkea koin ymmärrykseni 

matematiikan oppimisvaikeuksista ja kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä lisääntyneen. 

Tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa omaa työtään kehittäviä 

opettajia, jotka perustavat toimintansa tieteelliselle tutkimukselle. Tämän tutkielman teke-

minen olikin itselleni tärkeä askel tutkimusperustaisen opettajuuden polulla. Sen lisäksi, että 

opettajan työ on jatkuvaa itsensä kehittämistä, on se myös jatkuvaa vuorovaikutusta monen 

eri tahon kanssa. Kaikista tärkein vuorovaikutussuhde on kuitenkin se, joka luodaan lapseen. 

Lapsen etu on taustalla myös kaikissa muissa opettajan työn vuorovaikutussuhteissa. Kodin 

ja koulun välistä yhteistyötä tehdään lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 
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LIITE Saatekirje ja kyselylomake 

Kodin ja koulun yhteistyö – pakkopullaa vai palkitsevaa? 

Olen Ulla Harmaala ja opiskelen luokanopettajaksi sekä matematiikan aineenopettajaksi Ou-

lun yliopistossa. Teen pro gradu -tutkielmaani kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä mate-

matiikan oppimisvaikeuksien yhteydessä. Olisin erittäin kiitollinen, jos vastaisit kyselyyn 

aiheesta. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä hen-

kilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimukseen osallistuminen on va-

paaehtoista. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin sähköpostitse: ulla.harmaala@stu-

dent.oulu.fi. 

_________________________________________________________________________ 

Kyselyssä on kaksi osiota. Tässä osiossa kysytään taustatietoja. Toinen osio käsittelee 

varsinaista tutkimusaihetta. 

*=pakollinen tieto 

 

1.* Opetusalan työkokemus:  

Alle 1 vuosi 

1–4 vuotta 

5–9 vuotta 

Yli 10 vuotta 

 

2.* Tämänhetkinen työ:  

Esiopetuksen opettaja 

Luokanopettaja 

Erityisopettaja 

Erityisluokanopettaja 

Muu työ, mikä:____________________ 

 

3.* Kuinka usein kohtaat työssäsi lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia matematiikassa? (Ei 

tarvitse olla diagnoosia, opettajan havainto oppimisen haasteista riittää.) 

 

hyvin harvoin      1         2         3         4         5      hyvin usein 

_________________________________________________________________________ 

mailto:ulla.harmaala@student.oulu.fi
mailto:ulla.harmaala@student.oulu.fi


 

 

 

Keskity KAIKISSA seuraavissa kysymyksissä pohtimaan MATEMATIIKAN oppi-

misvaikeuksiin liittyvää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

4.* Miten olet käsitellyt matematiikan oppimisvaikeuksia vanhempainilloissa? Miksi?  

5.* Kenen aloitteesta matematiikan oppimiseen liittyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö on 

saanut alkunsa?  

6.* Millaisissa lapsen matematiikan oppimiseen liittyvissä tilanteissa vanhemmat ottavat yh-

teyttä sinuun?  

7.* Millaisissa tilanteissa sinä otat yhteyttä vanhempiin?  

8.* Mitkä ovat olleet suurimmat onnistumiset matematiikan oppimisen yhteistyöhön liit-

tyen?   

9.* Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet yhteistyöhön liittyen? 

10.* Mitä vanhempia osallistavia matematiikan oppimisen tuen keinoja olet käyttänyt? 

(Mainitse korkeintaan kolme tärkeintä keinoa.) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

11.* Millaisia vaikutuksia kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on ollut lapsen matematiikan 

oppimiseen? 

12. Lopuksi sana on vapaa. Jos haluat tarkentaa tai kommentoida, voit tehdä sen tässä. 


