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Opettaessa matematiikkaa suomi toisena kielenä -oppilaille, on tärkeää kiinnittää huomiota ma-

tematiikan sanastoon. Matematiikan kielen ja sanaston oppiminen on tärkeä osa oppilaan kie-

lenkehitystä ja matemaattisen tehokkuuden kehittämistä. Myöhemmän matemaattisen ajattelun 

kehityksen kannalta on tärkeää, että oppilas oppii matemaattisten sanojen ja käsitteiden tarkat 

merkitykset. Käsitteiden ymmärrys auttaa oppilasta huomaamaan käsitteiden välisiä suhteita ja 

on tärkeää matematiikan omaksumiselle. Oppilaan yleinen tietämys matematiikan sanastosta 

voi ennustaa hänen matemaattista suoriutumistaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) matematiikan oppiaineen tavoitteissa 

mainitaan moneen otteeseen, kuinka oppilasta tulee ohjata ymmärtämään ja käyttämään mate-

matiikan käsitteitä, mutta ei tarkkaan määritellä, mitkä kaikki matematiikan käsitteet tähän si-

sältyvät. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat opettajien ja luokanopettajaopiskeli-

joiden mielestä keskeisimmät matematiikan käsitteet sekä minkälaisia käsityksiä opettajaopis-

kelijoilla on matematiikan käsitteistä opetuksessa. Tutkimuskysymyksiä oli kolme. 1. Mitkä 

ovat keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan 

loppuun mennessä? 2. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan kä-

sitteiden käytöstä opetuksessa? 3. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on mate-

matiikan käsitteiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksessä? 

Aineisto kerättiin kahdessa osassa. Opettajille suunnatulla kyselyllä pyrittiin löytämään vas-

tauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Vastauksia kyselyyn tuli 78. Toinen osa aineis-

tosta saatiin ryhmäteemahaastattelulla, johon osallistui neljä valmistumassa olevaa luokanopet-

tajaopiskelijaa. Tällä vastattiin tutkimuskysymyksiin kaksi ja kolme. Tutkimussuuntaus on fe-

nomenografinen, mutta siinä on piirteitä myös tapaustutkimuksesta sekä mixed methodsista. 

Opettajilta saadun aineiston analyysissä käytettiin tilastollisia menetelmiä ja opiskelijoiden ai-

neiston analyysi perustui aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin.  

Tutkimustuloksien mukaan, keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmär-

tää kuudennen luokan loppuun mennessä ovat yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku, summa, 

erotus, tulo ja osamäärä, murtoluku, prosentti, desimaaliluku, -pilkku sekä peruslaskutoimitus. 

Opettajaopiskelijoiden käsitykset matematiikan käsitteistä voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. 

Heidän mukaansa on olemassa käsitteitä, jotka ovat keskeisiä oppilaan matemaattisen kompe-

tenssin kehittymisessä ja ne ohjaavat oppimista. Osa käsitteistä nähtiin hyödyttömiksi ja niillä 

saattoi olla jopa negatiivinen vaikutus oppilaan oppimiseen ja motivaatioon. Lisäksi ajateltiin, 

että käsitteiden systemaattinen käyttö opettajan puheessa auttaa oppilaita sisäistämään käsit-

teitä. Käsitteiden ymmärtäminen nähtiin tärkeämpänä, kuin oikeiden käsitteiden ja sanojen 

käyttö. Kuitenkin oppilaan tulisi osata oikeat käsitteet oman ajattelunsa selittämiseen, joka näh-

tiin keskeisenä osana oppilaan osaamisen arviointia. 
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tykset, luokanopettajaopiskelijat  
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1 Johdanto  

Peltosen ja Röpelisen (2016) kandidaatin tutkielmassa tutkittiin kielitaidon vaikutusta matema-

tiikan oppimiseen. Tutkielmassa tultiin siihen tulokseen, että opetettaessa matematiikkaa suomi 

toisena kielenä -oppilaille olisi tärkeää kiinnittää huomiota matematiikan sanastoon. Tässä tut-

kimuksessa jatketaan teemaa syventyen matematiikan sanastoon ja selvitetään, mitkä ovat opet-

tajien ja luokanopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden mielestä keskeisimmät matematiikan kä-

sitteet, ja minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan käsitteistä. Li-

säksi tutkitaan, minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on käsitteiden roolista oppi-

laan matemaattisen kompetenssin kehityksessä. Tutkimussuuntaus on fenomenografinen.  

Matematiikka on luonteeltaan kumulatiivista (Malaty, 2003), eli uutta asiaa ei voida oppia en-

nen kuin edellinen asia on sisäistetty. Esimerkiksi käsitelläkseen luvun √2 irrationaalisuutta 

tulee ymmärtää riittävästi rationaalilukuja (Malaty, 2003). Myöhemmän matemaattisen ajatte-

lun kehityksen kannalta on tärkeää, että oppilas oppii matemaattisten sanojen ja käsitteiden tar-

kat merkitykset, sillä jos matemaattisten käsitteiden tarkkaa määritelmää ei ole ymmärretty, 

oppiminen vaikeutuu (Raiker, 2002). Toisin sanoen matematiikan kielen ja sanaston oppiminen 

on tärkeä osa oppilaan kielenkehitystä ja matemaattisen tehokkuuden kehittämistä (Ricciomini, 

Smith, Hughes & Fries, 2015). Malatyn (2003) mukaan käsitteiden ymmärrys auttaa oppilasta 

huomaamaan käsitteiden välisiä suhteita. Lisäksi hän korostaa, että käsitteiden ymmärrys on 

äärimmäisen tärkeää matematiikan omaksumiselle. Tutkimusten mukaan oppilaan yleinen tie-

tämys matematiikan sanastosta voi ennustaa hänen matemaattista suoriutumistaan (van der 

Walt, 2009). Näistä syistä olisi tärkeää, että opettaja kiinnittäisi huomiota matematiikan ope-

raatioiden opettamisen lisäksi käsitteiden opettamiseen. Käsitteet ovat termejä tai sanoja, joilla 

on täsmälliset määritelmät (Malaty, 2003). 

Opettajan käsitykset ja osaaminen ovat merkittävässä osassa matematiikan käsitteiden opetuk-

sessa. Esimerkiksi Hytti ja Joutsenlahti (2006) tuovat matematiikan oppimateriaalin tutkimuk-

sessaan ilmi, että suurin osa 1.- 6.-luokkien matematiikan oppikirjojen tehtävistä ja opettajaop-

paiden pedagogisista ohjeista kehittävät oppilaita ratkaisemaan tehtäviä ennalta annettuja mal-

leja toistamalla. Näin ollen tehtävät, jotka tukevat oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen ke-

hittymistä, ovat selkeässä vähemmistössä. Oppikirjat eivät myöskään ole yhdenmukaisia mate-

matiikan merkintöjen ja käsitteiden määrittelyissä. (Hytti & Joutsenlahti, 2006.) Hill, Rowan ja 

Ball (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että opettajan matemaattinen tieto oli merkittävästi 
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yhteydessä oppilaan menestykseen ja opettajan sisältötiedolla oli merkitystä jo ensimmäisen 

luokan opetuksessa. Tästä syystä on hyvä tutkia, kuinka valmistumassa olevat luokanopettaja-

opiskelijat näkevät matematiikan käsitteet ja minkälaisia käsityksiä heillä on niiden merkityk-

sestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksessä.  

Tämän tutkimuksen teoriaosa koostuu matematiikan kielestä ja sen merkityksestä matematiikan 

oppimisessa. Lisäksi tarkastellaan matemaattiseen kompetenssiin liittyviä asioita, keskittyen 

proseduraaliseen ja konseptuaaliseen tietoon. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. En-

simmäinen osa aineistosta kerättiin opettajilta lyhyellä kyselyllä ja toinen osa saatiin haastatte-

lemalla luokanopettajaopiskelijoita. Alkuperäinen suunnitelma oli, että myös toinen osa aineis-

tosta olisi tullut opettajilta, mutta tilanteesta johtuen, vaihdettiin opettajat valmistumassa ole-

viin luokanopettajaopiskelijoihin. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 78 opettajaa ja haastatte-

luun osallistui neljä opettajaopiskelijaa. Tutkimusaineiston analyysi tehtiin myös kahdessa 

osassa. Opettajilta saadun aineiston analyysiin käytettiin yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä. 

Opiskelijoiden aineiston analyysi tapahtui aineistolähtöistä sisällönanalyysiä mukaillen.  

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset keskei-

simmistä matematiikan käsitteistä olivat melko yhtenevät. Lisäksi verrattuna tuloksia perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainittuihin käsitteisiin, ei käsitteissä ollut ha-

vaittavissa suuria eroja. Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan matematiikan käsitteillä oli vai-

kutusta oppilaan matemaattisen kompetenssin kehittymiseen. Riippuen käsitteestä, saattoivat 

vaikutukset olla joko negatiivisia tai positiivisia. Myös opettajan esimerkillä nähtiin olevan 

suuri merkitys ja opiskelijat kokivat, ettei heidän matemaattinen kompetenssinsa ollut vielä sillä 

tasolla, että he käyttäisivät kaikkia käsitteitä puheessaan luontevasti.  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on herätellä lukijaa pohtimaan matematiikan kieltä ja 

sanastoa mahdollisesti uudesta näkökulmasta. Se pyrkii avartamaan käsityksiä matematiikan 

käsitteistä ja niiden olemassaolon merkityksestä. Lisäksi se nostaa esiin uusia kysymyksiä ja 

mahdollisia tutkimuskohteita matematiikan opetuksen saralla.  
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Alkuperäinen suunnitelma ja tavoite oli tutkia, minkälaisia käsityksiä opettajilla on matematii-

kan käsitteiden opettamisesta sekä mitkä ovat opettajien mielestä keskeiset matematiikan käsit-

teet ja miksi. Tutkimuksen edetessä ja aineistoa kerätessä tutkimustavoitteet kuitenkin hieman 

muuttuivat.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) matematiikan oppiaineen tavoitteissa 

mainitaan moneen otteeseen, kuinka oppilasta tulee ohjata ymmärtämään ja käyttämään mate-

matiikan käsitteitä, mutta ei tarkemmin kerrota, mitkä kaikki matematiikan käsitteet tähän si-

sältyvät. Asia jää suurimmaksi osaksi opettajan päätettäväksi. Tästä syystä yhtenä tutkimuksen 

lähtökohtana on selvittää, mitkä ovat opettajien mielestä matematiikan keskeisimpiä käsitteitä.  

Tutkittavien käsitteiden rajaamisen lähtökohtana oli Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2014) mainitut aritmetiikan ja algebran käsitteet sekä Räsäsen (2011) keräämä mate-

matiikan perusteiden kouluoppimisen sanasto. Tarkempi käsitteiden rajaus tapahtui valitse-

malla matematiikan osa-alueista aritmetiikassa ja algebrassa käytettäviä käsitteitä, jotta käsit-

teiden lista olisi hallittavissa. Esimerkiksi geometrian sanasto on niin laaja, että tämän tutki-

muksen osalta se voisi aiheuttaa ylimääräistä hajontaa vastauksissa.  

Opettajien käsitysten lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää valmistumassa olevien luo-

kanopettajaopiskelijoiden käsityksiä matematiikan käsitteistä ja niiden merkityksestä matema-

tiikassa. Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa halutaan selvittää, minkälaisia käsityksiä opetta-

jaopiskelijoilla on matematiikan käsitteiden roolista oppilaan matemaattisen kompetenssin ke-

hityksessä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden ajatuksia käsitteiden käytöstä 

opetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää opettajien ja luokanopettajaopis-

kelijoiden käsityksiä matematiikan käsitteistä matematiikan opetuksessa. 

Tutkimuksen tavoitteesta voidaan muodostaa kolme tutkimuskysymystä.  

1. Mitkä ovat keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen 

luokan loppuun mennessä? 

2. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan käsitteiden käytöstä 

opetuksessa? 

3. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan käsitteiden merkityk-

sestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksessä? 
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3 Matematiikan käsitteet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan matematiikan oppiaineen teh-

tävänä on muun muassa luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle. 

Tämä mainitaan sekä vuosiluokkien 1-2 että vuosiluokkien 3-6 oppiainekohtaisissa tavoitteissa. 

Vuosiluokilla 7-9 syvennetään matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja laajennetaan käsit-

teiden välisten yhteyksien ymmärrystä. Matematiikan opetuksessa tulee tarjota monipuolisia 

kokemuksia, joita oppilaat voivat hyödyntää matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muo-

dostamisessa. Keskeistä on oppilaiden lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän laaja ymmärtämi-

nen. (Opetushallitus, 2014.) 

Opetussuunnitelmasta löytyy useita matematiikan käsitteisiin liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi 

vuosiluokkien 1-2 käsitteellisten ja tiedonalakohtaisten tavoitteiden mukaan oppilasta tulee oh-

jata ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja (T5) sekä tukea lukukäsitteen ke-

hittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä (T6). Vuosiluokkien 3-6 koh-

dalla matemaattisten käsitteiden ja merkintöjen ymmärtämisen lisäksi oppilasta ohjataan myös 

käyttämään niitä (T7). Lisäksi lukukäsitettä laajennetaan positiivisiin rationaalilukuihin ja ne-

gatiivisiin kokonaislukuihin (T9) sekä tutustutaan geometrisiin käsitteisiin (T11). (Opetushal-

litus, 2014.) 

Sisällöllisissä tavoitteissa opetettavia käsitteitä kuvataan vielä laajemmasti. Vuosiluokkien 1 -

2 kohdassa luvut ja laskutoimitukset (S2) esimerkiksi varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lu-

kumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden, tutkitaan muun muassa lukujen 

parillisuutta sekä ohjataan konkretian avulla oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite. Lisäksi 

tutustutaan jakolaskuun ja murtoluvun käsitteeseen. (Opetushallitus, 2014.) 

Vuosiluokkien 3-6 matematiikan sisällöllisissä tavoitteissa muun muassa kohdassa luvut ja las-

kutoimitukset (S2) tavoitteena on lukujen rakenteen, yhteyksien ja jaollisuuden käsitysten mo-

nipuolistaminen, kertolaskun käsitteen ymmärtämisen varmistaminen, negatiivisen luvun kä-

sitteen pohjustaminen, murtoluvun käsitteen oppiminen sekä prosentin käsitteeseen perehtymi-

nen. Lisäksi algebrassa (S3) tavoitteena on tutustua tuntemattoman käsitteeseen. (Opetushalli-

tus, 2014.) 

Arvioinnissa vuosiluokilla 1-2 keskeisintä matematiikassa on lukukäsitteen ymmärtämisessä 

edistyminen, lukujonotaidot sekä kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taitojen kehittyminen. 

Kuudennen luokan päättöarvioinnissa hyvä osaaminen tarkoittaa edellä mainittujen tavoitteiden 
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osalta esimerkiksi sitä, että oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä (T7). 

Lisäksi hän osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja (T9). (Ope-

tushallitus, 2014.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sisältää monia matematiikan oppiaineen 

käsitteisiin liittyviä tavoitteita. Silti käsitteiden käyttöä ja tarkoitusta koskeva ohjeistus ei ole 

yhtä tarkkaa kuin esimerkiksi ympäristöopin tavoitteissa. Ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6 

yhtenä tavoitteena on ohjata oppilasta ympäristöopin käsitteiden avulla hahmottamaan ympä-

ristöä, ihmisen toimintaa sekä niihin liittyviä ilmiöitä (T12). Lisäksi tavoitteena on ohjata kä-

sitteiden täsmälliseen käyttöön (T12). Matematiikan oppiaineen tavoitteissa mainitaan moneen 

otteeseen, kuinka oppilasta tulee ohjata ymmärtämään ja käyttämään matematiikan käsitteitä, 

mutta ei kerrota, mihin kaikkiin matematiikan käsitteisiin siinä viitataan. Tämä jää suurimmaksi 

osaksi opettajan päätettäväksi. Matematiikan käsitteet, jotka opetussuunnitelman sisältöaluei-

den luvut ja laskutoimitukset (S2) sekä algebra (S3) mukaan oppilaan tulisi ymmärtää kuuden-

nen vuosiluokan päätteeksi, ovat luku, parillinen, pariton, kertolasku, jakolasku, murtoluku, 

positiivinen rationaaliluku, negatiivinen luku, kokonaisluku, prosentti, prosenttiluku ja -arvo 

sekä desimaaliluku. Lisäksi tuntemattoman käsite tulisi olla oppilaalle tuttu. (Opetushallitus, 

2014.) 
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4 Matematiikan kieli 

Useimmille matematiikka on numeroiden laskemista eli aritmetiikkaa, mutta se on myös paljon 

muuta (Sousa, 2008). Tässä luvussa tarkastellaan matematiikkaa kielen ja sanaston näkökul-

masta. Luvun teksti pohjautuu Peltosen ja Röpelisen (2016) kandidaatintutkielmaan.  

4.1 Matematiikan kieli ja sanasto 

Taipale (2009) kirjoittaa matematiikan ja kielen kulkevan monessa suhteessa käsi kädessä. Ma-

tematiikan oppimisessa on tärkeää ymmärtää termit ja käsitteet oikein, jotta oppiminen voi edis-

tyä. Käsitteiden ymmärrys luo pohjan tulevan materiaalin käsittelemiselle. Laskutoimituksien 

suorittaminen ei Taipaleen (2009) mukaan ole kovinkaan yksinkertainen kognitiivinen prosessi, 

vaan käytössä ovat monenlaiset toiminnot ja strategiat. Silfverberg, Portaankorva-Koivisto ja 

Yrjänäinen (2005) myötäilevät Taipaletta selvittäen, että matematiikan kielenomaisuuteen viit-

taavat myös oppimisvaikeuksiin liittyvät kielelliset seikat.  

Silfverberg ym. (2005) kirjoittavat, että matematiikan kielen oppiminen on luonnollinen osa 

matematiikan oppimisen prosessia. Matematiikan kielessä oppimisen mahdollisuudet ja mate-

matiikasta saatu mielikuva ja esimerkki vaikuttavat siihen, millaista matematiikkaa oppija op-

pii. Matematiikan kielen puhetapojen ja käyttötilanteiden oppimisella on merkitystä sille, mil-

laiset matemaattiset eväät oppija saa käyttöönsä. Matematiikan opettaja on aina kahden kielen 

opettaja, sillä kielen osa matematiikan opetuksessa on välineellinen mutta merkityksellinen. 

Matemaattisen käsitteen kielentäminen on osa käsitteen rakentamisen prosessia ja merkityksel-

linen ajatusten kirkastamisen tapa (Joutsenlahti, 2003). 

Silfverbergin ym. (2005) mukaan matematiikka on monelle kuin vieras kieli, mutta joillekin 

jopa luontevin kommunikointiväylä. Puhutun kielen ja matematiikan kielen välinen ero onkin 

epäselvä. Wakefield (2000) listaa tekijöitä, joiden mukaan matematiikka voidaan nähdä kie-

lenä. Hän esittää matematiikan symbolijärjestelmänä, joka toimii ja jota opitaan ja käytetään 

hyvin samantapaisesti kuin kieltä. Hän mainitsee muun muassa, että kielelle ja matematiikalle 

on yhteistä abstraktioiden käyttö kommunikoinnin välineenä. Näillä symboleilla on sääntöjär-

jestelmänsä ja järjestyksensä, ja niiden tulkinta vaatii tämän symbolisen koodin purkamisen 

taitoa, joskus jopa kääntämistä. Matematiikan ja kielen yhtäläisyyksiä ilmentää myös se, että 

molempien oppimiseen tarvitaan harjoitusta, jotta ymmärrys parantuisi. Lisäksi intuitio ja au-

tomatisoituminen vaikuttavat kummankin sujuvuuteen. (Wakefield, 2000.) 
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Miller ja Paredes (1996) esittävät, että matemaattisten havaintojen tekemisen ja hahmottamisen 

jälkeen tärkein seikka matemaattisen ajattelun kehittämisessä on symbolijärjestelmän omaksu-

minen. Heidän mukaansa symbolien järjestyminen vaikuttaa vähintään kolmella tavalla kogni-

tioon. Ensimmäiseksi symbolirakenne vaikuttaa symbolisysteemin omaksumisen helppouteen 

ja toiseksi siihen, kuinka yksilö hyödyntää symboleja reaaliaikaisessa (online) ongelmanratkai-

sussaan tai prosesseissaan. Lisäksi symbolijärjestelmä voi helpottaa tai vaikeuttaa käsitteellisen 

ymmärryksen kehittymistä. (Miller & Paredes, 1996.) 

Rickart (1996) kuvaa, kuinka matematiikassa symbolijärjestelmä ja sisältö kulkevat niin erot-

tamattomasti yhdessä, ettei niitä voi oppia toisistaan erillään. Tästä syystä voikin olla vaikeaa 

eritellä matemaattisen ajattelun kielellistä ainesta muusta sisällöstä. Silti matemaattinen kieli 

on selvästi arkikielestä eriytynyttä ja matemaatikko voi kokea vaikeaksi selittää luovaa mate-

maattista ajattelua henkilölle, joka ei ole aiheen suhteen yhtä valveutunut. Samaa mieltä ovat 

Silfverberg kumppaneineen (2005). Heidän näkemyksensä mukaan matemaattiset tehtävät tu-

lee esitellä niin kielellisesti kuin matemaattisestikin. 

Karlsson (2008) selvittää sanojen merkityksien olevan kiinni ihmisten sopimuksista ja että kieli 

symbolijärjestelmänä on aina äänteiden ja merkityksien kudos. Sanojen suhde kohteeseensa 

onkin Karlssonin (2008) mukaan mielivaltainen. Yrjönsuuren (2004) mukaan matematiikassa 

olennaista on, että käsitteiden käyttäjillä on yhtenevä ymmärrys niiden merkityksestä, sillä ma-

tematiikan kieli muodostuu osittain juuri käsitteiden käytön sopimuksista. Vaikka ajatellaan, 

että matematiikka on universaali kieli, se on myös hyvin tekninen kieli (Freeman & Crawford, 

2008). Matematiikan sanasto on monelle vierasta. Karlsson (2008) kertoo, että tarkasti kohden-

tuneita sanastoja eli erikoissanastoja on syntynyt yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten 

ja eriytymisen myötä. Tämä on johtanut siihen, että meillä on runsaasti ydinsanastoon kuulu-

mattomia sanoja, joita hallitsevat vain kunkin aihepiirin asiantuntijat. Matematiikassa on myös 

paljon sellaista sanastoa, joka ei esiinny jokapäiväisessä arjessa. Oppilaan voi olla vaikea hallita 

erikoissanastoa, mikä saattaa hidastaa edistymistä ja matematiikan oppimisesta nauttimista. 

(Freeman & Crawford, 2008). 

Freemanin ja Crawfordin (2008) mukaan matematiikan kieli voi olla yhtä vaikea kuin jokin 

vieras kieli. Yhtenä syynä tähän ovat matemaattiset termit ja oppilaalle täysin uutena tulevat 

sanat, kuten hypotenuusa. Toisena ovat oppilaille ennestään tutut sanat, kuten vaaka ja arvo, 

jotka määritellään matematiikassa paljon tarkemmin ja monimutkaisemmin kuin arkikäytössä. 

(Freeman & Crawford, 2008.) 
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Silfverberg ym. (2005) kirjoittavat, että matematiikalla on ominainen kielen käytön muotonsa, 

sillä matematiikka käyttää arkikieltä omiin tarkoituksiinsa omalla tavallaan ja sanastoa erilai-

silla merkityksillä kuin tavallisesti arkikielessä. Matematiikassa käytettävät sanat voidaankin 

jakaa kolmeen kategoriaan (Shuard & Rothery, 1984). Ensimmäinen ovat tekniset sanat, joilla 

on merkitys vain matematiikassa, ja toinen sanastolliset sanat, joilla on samankaltainen merki-

tys sekä arkikielessä että matematiikassa. Kolmas kategoria ovat arkipäivän sanat, jotka ilme-

nevät sekä jokapäiväisessä sanastossa että matematiikan sanastossa, mutta sanoilla voi olla eri 

merkityksiä kontekstista riippuen (Shuard & Rothery, 1984, teoksessa Raiker, 2002). Freema-

nin ja Crawfordin (2008) mukaan matematiikassa on kaksi pääkielityyppiä: sanojen kieli, kuten 

hypotenuusa ja skaala, sekä symbolien kieli eli erilaiset merkit (>, <). Monille oppilaille erityi-

sesti sanat ovat haastavia, mutta haasteensa löytyy myös symboleista (Freeman & Crawford, 

2008). 

Kuvio 4.1 on muodostettu Freemanin ja Crawfordin (2008) sekä Shuardin ja Rotheryn (1984) 

esittämien teorioiden pohjalta. Se kuvaa matematiikan kielen jakautuvan sanojen ja symbolien 

kieleen.  

 

Kuvio 4.1. Matematiikan kielen jakautuminen Freemanin ja Crawfordin (2008) sekä Shuardin 
ja Rotheryn (1984) teorioihin pohjautuen. 

Matematiikan 
kieli

Symbolien kieli

Erilaiset 
symbolit ja 

merkit 
(esim. <. +. =)

Sanojen kieli

Tekniset sanat

Merkitys vain 
matematiikassa 

(esim. 
hypotenuusa)

Arkipäiväiset 
sanat

Sanoilla 
samankaltainen 
merkitys sekä 

matematiikassa 
että arkikielessä

Sanat määritellään 
matematiikassa 

tarkemmin ja 
monimutkaisem-

min kuin 
arkikielessä

Sanat esiintyvät 
arjessa ja 

matematiikassa, 
mutta 

kontekstista 
riippuen 

määritelmä 
vaihtelee. (esim. 

laskea)
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Sanojen kieli voidaan jakaa kahteen kategoriaan, tekniset sanat ja arkipäiväiset sanat. Teknisiin 

sanoihin kuuluvat termit ja käsitteet, joilla on merkitys vain matematiikassa. Arkipäiväiset sa-

nat sisältävät tuttuja arkipäivän sanoja, jotka voidaan määrittelyjen mukaan jakaa vielä kolmeen 

osa-alueeseen. Ensimmäinen niistä muodostuu sanoista, joilla on samankaltainen merkitys sekä 

matematiikassa että arjessa. Toiseen osaan kuuluvat sanat, jotka esiintyvät sekä matematiikassa 

että arjessa, mutta matematiikan kielessä niiden määritelmä on tarkempi ja monimutkaisempi. 

Kolmannessa osassa ovat sanat, joita käytetään sekä arkikielessä että matematiikan kielessä, 

mutta kontekstista riippuen käsitteen määritelmä vaihtelee. Esimerkiksi laskea tehtäviä ja las-

kea mäkeä. Dickson, Brown ja Gibson (1984) jakavat kolmannen kohdan sanat vielä kahteen 

alaryhmään: sanoihin, jotka lapsi kohtaa ensin arkikielessä, ennen kuin niitä käytetään mate-

matiikassa, ja sanoihin, jotka ensin kohdataan matematiikassa ja sitten vasta arkikielessä. Li-

säksi Rothery (1980) huomauttaa, että sanat joiden merkitys on sama matematiikassa ja arjessa, 

eivät ole kuitenkaan niin helppoja ymmärtää, kuin voisi kuvitella. Lapset voivat olettaa, että 

tavallinen, arkikielen sana, saa jonkin myyttisen merkityksen, kun sitä käytetään matematii-

kassa, tai sanan arkipäiväistä merkitystä ei ole alun perinkään täysin ymmärretty (Rothery, 

1980).   

4.2 Matematiikan kieli ja sanasto opetuksessa 

Raikerin (2002) mukaan on tärkeää myöhemmän matemaattisen ajattelun kehityksen kannalta, 

että oppilas oppii matemaattisten sanojen ja termien tarkat merkitykset. Jos matemaattisten sa-

nojen tarkkaa määritelmää ei ole ymmärretty, oppiminen vaikeutuu. (Raiker, 2002). Vajaa sa-

nasto voi muodostua suureksi koulunkäynnin ongelmaksi (Honko, 2013). Ymmärtääkseen ma-

tematiikan suuret ideat ja päästäkseen sisälle matemaattiseen ongelmanratkaisuun on tärkeää 

ymmärtää ja oppia matematiikan sanojen ja symbolien merkitykset (Freeman & Crawford, 

2008). Vaikka olisi kuinka lahjakas matematiikassa, on vaikeaa ymmärtää tunneilla opetettuja 

asioita, jos ei omaksu matematiikan kieltä (Freeman & Crawford, 2008). 

Laufer (1997) kirjoittaa siitä, mikä tekee sanan oppimisesta helppoa tai vaikeaa. Sanojen oppi-

miseen vaikuttaa kirjoitusasun ja lausumisen yksinkertaisuus tai monimutkaisuus sekä sanan 

erilaisissa yhteyksissä saamat muodot. Erityisesti vaikeuksia aiheuttavat merkitykseltään mo-

ninaiset tai hyvin tarkat ja kapea-alaiset sanat. Oppijan on helpompaa käyttää niin sanottuja 

laaja-alaisia sanoja, jotka sopivat moneen yhteyteen. Tästä voi seurata sanojen yliyleistäminen. 

Lauferin (1997) lisäksi asiasta kirjoittaa Koivisto (1994). Hänen mukaansa erityisesti lasten 
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kielelle on tyypillistä, että sanojen semanttiset merkitykset ovat laajentuneet. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi, että oppilas yleistää matematiikan tunnilla jonkin termin, kuten yhteenlasku, kos-

kemaan kaikkea laskemista tai jopa kaikenlaista numeroihin liittyvää tekemistä. Samansuuntai-

sia tuloksia löysivät myös Otterburn ja Nicholson (1976; Nicholson, 1977), kun he testasivat 

oppilaiden ymmärrystä käsitteistä, joita käytettiin usein matematiikan tunnilla. Yksi yleisim-

mistä virheistä oppilailla oli sekoittaa käsite tulo (product) summaan ja osamäärään, sillä sen 

ajateltiin tarkoittavan tulosta jostain (something produced).  

Raiker (2002) havaitsi, etteivät opettajat kiinnitä huomiota esimerkiksi käsitteiden opettami-

seen. Nagy (1997) ottaa aiheeseen liittyen esille, kuinka matematiikan termien opettamiselle ei 

usein anneta riittävästi aikaa silloinkaan, kun opetusryhmä on yksikielinen ja opetus tapahtuu 

oppijoiden äidinkielellä. Esimerkiksi useimmissa amerikkalaisissa kouluissa lapset saavat vain 

vähän sanaston opetusta. Nagyn (1997) mukaan syynä on, että annetun ajan puitteissa ehditään 

käydä läpi liian vähän sanoja. Kuten aiemmin mainittiin, Silfverberg ym. (2005) puhuvat myös 

kielellistämisestä matematiikan opetuksessa. Heidän ajatuksensa on, että oppilaille on hyvä tar-

jota sanoja matematiikan abstraktien ilmiöiden käsittelyyn. Helpottaakseen käsitteen oppimista 

opettajat saattavat kuitenkin yliyksinkertaistaa matemaattisten sanojen ja symbolien merkitystä 

(Barnett-Clarke & Ramirez, 2004). Tämä voi olla haitallista oppilaalle, sillä käsitteen pelkistä-

minen tai liian yksinkertaistettu määritelmä voi rajoittaa käsitteen ymmärtämistä (Austin & 

Howson, 1979) esimerkiksi rajaamalla oppilaan ajattelua tai kykyä käyttää käsitettä uudessa 

tilanteessa (Barnett-Clarke & Ramirez, 2004). Malaty (2003) esittää että matematiikan opetuk-

sessa monesti käsitteiden ymmärtämisen sijaan esitetään käsitteille sääntöjä, joita oppilaat so-

keasti noudattavat koko opiskelun ajan. 

Nagyn (1997) mukaan myös yleistieto ja oppijan ennakkotiedot vaikuttavat paljon sanojen op-

pimiseen. Aikaisempi tieto ja käsitys vaikuttavat sanojen oppimiseen enemmän kuin sanan omi-

naisuudet ja konteksti. Esimerkiksi on helpompi oppia uusi sana tutulle ilmiölle, jolloin käsite 

saa ikään kuin uuden leiman, kuin opetella alusta lähtien uusi käsite. (Nagy, 1997.) Kuten ai-

kaisemmin jo mainittiin, voidaan matematiikan sanat luokitella arkipäiväisiin ja teknisiin sa-

noihin. Käsitteet jotka esiintyvät vain matematiikassa eli ovat lapselle ennestään tuntemattomia, 

ovat Ginsburgin (1977) mukaan niitä käsitteitä, jotka lapsi usein ymmärtää väärin. Ginsburg 

(1977) käyttää näistä käsitteistä nimitystä matematiikan keinotekoinen kieli. Jotta oppilaat op-

pisivat nämä käsitteet, tulisi opettajan toistaa niiden määritelmiä, keskustella niistä ja luette-

loida niitä (Dickson et al., 1984). Krulik (1980) ehdottaa, että oppilaat voisivat tehdä matema-

tiikan käsitteistä sanakirjat käyttäen kuvaavia lauseita ja esimerkkejä. Osa teknisistä sanoista 
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eli käsitteistä, jotka esiintyvät vain matematiikassa, voidaan myös kiertää. Rotheryn (1980) mu-

kaan nämä termit voidaan välttää ja korvata fraaseilla. Esimerkiksi puhuttaessa osoittajasta 

voidaan sanoa myös ’ylempi luku’ (top number) (Rothery, 1980). Kuitenkin monella täsmälli-

sellä termillä on keskeinen ja oikeutettu paikka matematiikassa, ja on tärkeää, että ne on sisäl-

lytetty aineen oppimiseen ja opetukseen (Dickson et al., 1984).  

Miller ja Paredes (1996) toteavat, että lapsi oppii käyttämään symbolisia järjestelmiä ennen 

kuin todellinen käsitys esimerkiksi numeroista tai kielestä on muotoutunut. Raiker (2002) ku-

vaa Vygotskyn (1987) teoriaa, joka koskee lapsen sanojen käyttöä suhteessa aikuisten puhee-

seen. Emme voi olettaa, että lapsi käyttää jotakin sanaa välttämättä samassa merkityksessä kuin 

aikuinen. Toisin sanoen, vaikka oppilas käyttäisi matematiikan tai suomen kielen sanoja, emme 

voi tietää, onko hän ymmärtänyt ne oikein. Lilja (2014) kertoo esimerkin, jossa S2-oppilas ky-

syi matematiikan tunnilla: ”Mikä on jakolasku?”. Jakolaskua oli käsitelty jo monta matematii-

kan tuntia, joten kysymys oli aluksi hieman hämmentävä. Ensimmäisenä ajatuksena olisi voinut 

olla, että oppilas ei tiennyt, mikä jakolasku on, eli miten se lasketaan. Oppilas tarkoitti kuiten-

kin, mikä on tai mitä tarkoittaa jakolasku, sillä hänelle kyseinen termi ei ollut tuttu. Opettaja 

vastasi näyttämällä taululle laskettua jakolaskua ja sanomalla, että tämä on jakolasku. Tästä on 

pääteltävissä, että vaikka lapsi käyttäisi matematiikassa tiettyä termiä, ei ole varmaa, tietääkö 

hän sanan oikeaa merkitystä. Toisaalta jos lapsi käyttää sanoja ja termejä väärin, se ei välttä-

mättä tarkoita puutteita hänen laskutaidoissaan. Ellis (2008) huomauttaakin, että on todella vai-

kea selvästi osoittaa, milloin sana on opittu ja mitä sanan tunteminen tarkoittaa. Sanan määrit-

telykään ei aina takaa, että se olisi ymmärretty (Ginsburg, 1977). 

Barnett-Clarke ja Ramirez (2004) esittävätkin, että opettajalla tulisi olla laaja käsitys yleisim-

mistä tavoista, kuinka kieli voi olla oppilaille harhaanjohtava ja tulkinnanvarainen. Siten opet-

taja pystyy ennakoimaan, paljastamaan ja selvittämään väärinymmärryksiä, ennen kuin ne juur-

tuvat oppilaan ajatteluun. Dickson ym. (1984) ehdottavat, että ymmärtääkseen toisiaan opetta-

jan ja oppilaan tulisi keskustella, mitä merkityksiä ja tulkintoja näillä matematiikan käsitteillä 

on. Käsitteiden selittämisen ja niistä keskustelun tulisi sisältää lapselle tuttuja arkipäivän sanoja 

(Dickson et.al., 1984). Tämä johtaa käsitteen vahvistamiseen suhteessa sanaan ja siitä varmis-

tukseen, että kyseinen sana on käsitteen nimi (Nicholson, 1980).  

Mahdollisia harhaanjohtavia tai tulkinnanvaraisia käsitteitä on monia. Esimerkiksi jotkut ma-

tematiikassa käytetyt sanat saattavat sekoittaa oppilasta, sillä ne voivat kuulostaa (Barnett-

Clarke & Ramirez, 2004) tai näyttää (Clements, 1980) samalta. Englanninkielessä tällaisia 
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sanoja ovat esimerkiksi sum ja some, jotka ovat toisensa homonyymejä, sekä minus ja minutes, 

jotka näyttävät samanlaisilta. Matematiikassa on myös sanoja, joiden merkitys muuttuu kon-

tekstin mukaan (Dickson et al., 1984). Esimerkiksi kymmenes tarkoittaa järjestyslukua mutta 

kymmenesosa murtolukua. Barnett-Clarken ja Ramirezin (2004) mukaan myös opettajan kie-

lenkäytöllä ja puheella on merkitystä. Jos opettaja käyttää epätarkkaa kieltä tai epämääräisiä 

selityksiä, se heijastuu oppilaisiin. Heillä tulee vaikeuksia käyttää matematiikan kieltä omissa 

selityksissään ja puheessaan. Termit, joita käytetään löyhästi tai väärin, ovat usein oppilaiden 

virheiden ja väärinymmärrysten lähde. Opettajan tulisikin siis mallintaa oppilaille tarkkoja ja 

oikeita matemaattisia selityksiä ja päättelyjä. (Barnett-Clarke & Ramirez, 2004.) 

Hill, Rowan ja Ball (2005) mittasivat tutkimuksessaan opettajan matemaattista tietoa opetta-

miseen (mathematical knowledge for teaching), eli matemaattista tietoa, jota käytetään mate-

matiikan opetuksen suorittamiseen. Tähän opetuksen suorittamiseen (work of teaching) sisältyi 

Hillin ym. (2005) mukaan termien ja käsitteiden selittäminen oppilaille, oppilaiden laskujen ja 

vastausten tulkitseminen, oppikirjojen sisällön arvioiminen ja korjaaminen, matemaattisten esi-

tysten oikein käyttö opetustilanteissa sekä oppilaille esimerkkien tarjoaminen matemaattisista 

käsitteistä, algoritmeista tai todistuksista. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajan matemaat-

tinen tieto oli merkittävästi yhteydessä oppilaan menestykseen ja ennusti positiivisesti oppilaan 

hyötyjä matemaattisissa saavutuksissa. He löysivät viitteitä myös siitä, että opettajan sisältötie-

dolla on merkitystä jo ensimmäisen luokan matematiikan opetuksessa. (Hill et al., 2005.) 
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5 Matemaattinen kompetenssi 

Tässä kappaleessa tarkastellaan matemaattista kompetenssia, eli matemaattista pätevyyttä, ja 

matematiikan käsitteiden merkitystä sen kehittymisessä. Nissin (2015) mukaan henkilö on ma-

temaattisesti kompetentti, kun hän tiedon ja käsitystensä perusteella on kyvykäs onnistuneesti 

käsittelemään monenlaisia tilanteita, jotka sisältävät täsmällisiä (explisit) tai epäsuoria (impli-

cit) matemaattisia haasteita. Toisin sanoen matemaattinen kompetenssi sisältää kyvyn ymmär-

tää ja käyttää matematiikkaa monenlaisissa matematiikkaan liittyvissä konteksteissa ja tilan-

teissa, joissa matematiikalla on keskeinen rooli (Niss, 2003).  

Kupari ja Korhonen (2000) ehdottavat PISA-ohjelman mukaan matemaattisen kompetenssin 

koostuvan kahdeksasta taidosta. Ne ovat matemaattisen ajattelun taidot, ongelman asettelu- ja 

ratkaisutaidot, matematiikan kieli- ja laskutekniset taidot, matemaattisen argumentoinnin tai-

dot, esitysmuotoja koskevat taidot, mallintamistaidot, apu- ja työvälineiden käyttötaidot, sekä 

kommunikointitaidot. Nämä taidot voidaan jakaa kolmeen taitoluokkaan, jotka ovat (1) määri-

telmät sekä lasku- ja suoritustaidot, (2) asioiden yhteydet ja yhdistäminen ongelmanratkaisua 

varten sekä (3) matemaattinen ajattelu, yleistäminen ja oivaltaminen (Kupari & Korhonen, 

2000). Joutsenlahden (2005) mukaan ensimmäinen taitoluokka voidaan nähdä myös prosedu-

raalisen tiedon hallintana ja kolmas taitoluokka proseduraalisen sekä konseptuaalisen tiedon 

hyvänä hallintana.  

NAEP:n julkaisussa (NAGB, 2000) matemaattinen kompetenssi on jaettavissa kolmeen toisi-

aan tukevaan suorituskykyyn: konseptuaaliseen ymmärtämiseen (conceptual understanding), 

proseduraaliseen tietoon (procedural knowledge) ja ongelmanratkaisukykyyn (problem sol-

ving). Konseptuaalinen ymmärtäminen voidaan yksinkertaisesti nähdä oppilaan tietona ”siitä” 

tai ”tästä”, kun taas proseduraalinen tieto nähdään oppilaan tietona ”kuinka”. Nämä kaksi kykyä 

luovat yhdessä pohjan tehtävän tunnistamiselle ja ymmärtämiselle, sen esittämän ongelman rat-

kaisemiseen ja ratkaisun reflektoimiseen vaadittaville taidoille. Näistä jälkimmäiset vaiheet 

voidaan ajatella myös ongelmanratkaisun vaiheina. (NAGB, 2000.) 

Proseduraalinen ja konseptuaalinen tieto voidaan nähdä keskeisinä osina matematiikan kompe-

tenssin kehittymisessä (Rittle-Johnson, Schneider & Star, 2015; Rittle-Johnson & Alibali, 1999; 

Star, 2005; Rittle-Johnson & Schneider, 2015). Oppijan matemaattinen kompetenssi nojaa hä-

nen konseptuaalisen sekä proseduraalisen tiedon kehittämiseen (esim. Rittle-Johnson et al., 

2015). Molemmat tiedon tyypit ovat siis erittäin tärkeitä komponentteja oppilaan 
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matemaattiselle pätevyydelle (Star, 2005). Proseduraalista ja konseptuaalista tietoa tarvitaan 

myös käsitteen muodostamisessa, joka on Joutsenlahden (2005) mukaan ongelmanratkaisun li-

säksi keskeisin prosessi matemaattisessa ajattelussa. Käsitteen muodostamisessa tavoitteena on, 

että kyseinen käsite tulee osaksi oppijan konseptuaalista tietoa (Joutsenlahti, 2005). 

Näiden määritelmien pohjalta valittiin tarkempaan tarkasteluun Heibertin ja Lefevren (1986) 

teoksessa esitetyt konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto ja niiden merkitys matemaattiselle 

kompetenssille. Hiebertin ja Lefevren (1986) määritelmät proseduraalisesta ja konseptuaali-

sesta tiedosta ovat tarjonneet matematiikan opettajille hyvin määritellyn terminologian, jolla 

viitata oppilaan tietoon matematiikasta (Star, 2005). Tutkijoiden (Baroody, Feil & Johnson, 

2007; Star, 2005) mielestä matematiikan opettajilla ei kuitenkaan ole täysin yhtenäistä ja sel-

keää määritelmää proseduraaliselle ja konseptuaaliselle tiedolle, joten näiden käsitteiden mää-

rittely on olennaista tutkimuksen ja lukijan kannalta. 

5.1 Konseptuaalinen tieto 

Yleinen yhteisymmärrys on, että konseptuaalinen tieto tulisi määritellä tiedoksi käsitteistä 

(knowledge on concepts) (Rittle-Johnson & Schneider, 2015), mutta määritelmiä on todellisuu-

dessa monia. Teoksessaan Conceptual and procedural knowledge, the case of mathematics, 

Hiebert ja Lefevre (1986) määrittelivät konseptuaalisen tiedon (conceptual knowledge) tie-

doksi, jossa on rikkaasti yhteyksiä. Se voidaan ajatella yhtenäiseksi tiedon verkoksi, verkos-

toksi, jossa yhdistetyt yhteydet ovat yhtä merkittäviä kuin erilliset tiedonpalaset. Nämä yhtey-

det laajentavat yksittäiset faktat ja väitteet siten, että kaikki tiedonpalaset ovat yhdistettyinä 

johonkin verkostoon. (Hiebert & Lefevre, 1989.) Ajan saatossa tätä määritelmää on täyden-

netty, kritisoitu ja tulkittu eri tavoin. Esimerkiksi Star (2005) tulkitsee Hiebertin ja Lefevren 

(1986) määritelmän konseptuaalisesta tiedosta siten, että se olisi määritelty enemmänkin käsit-

teiden tiedon laaduksi, eli kuinka laadukasta oppijan tieto käsitteistä on, kuin että se olisi vain 

käsitteiden ja periaatteiden tietoa.  

Rittle-Johnson ja Alibali (1999) määrittelevät konseptuaalisen tiedon suoraksi tai epäsuoraksi 

ymmärrykseksi periaatteista, jotka hallitsevat osa-aluetta ja ymmärrykseksi osa-alueen tiedon-

palasten keskinäisestä riippuvuudesta. Baroody ym. (2007) ehdottavat, että konseptuaalinen 

tieto tulisi määritellä tiedoksi faktoista, yleistyksistä ja periaatteista ilman vaatimusta siitä, että 

tieto olisi runsaasti kytketty. Tämä ehdotus eroaa selkeästi Hiebertin ja Lefevren (1989) määri-

telmästä, mutta uudet tutkimukset tukevat Baroodyn ym. (2007) ehdotusta (Rittle-Johnson & 
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Schneider, 2015). Esimerkiksi Schneiderin ja Sternin (2009) tutkimus käsitteen muodostuk-

sesta osoittaa, että noviisin konseptuaalinen tieto on usein sirpaleista, mutta ajan kanssa nämä 

tiedot yhdistyvät, kun taas asiantuntijan konseptuaalinen tieto jatkaa laajenemistaan ja tulee 

paremmin organisoiduksi. Uudemmat näkökulmat ajattelevat siis rikkaiden kytkentöjen olevan 

vaatimuksen sijaan konseptuaalisen tiedon ominaisuus, joka lisääntyy asiantuntijuuden kasva-

essa (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). Toisaalta Joutsenlahden (2005) mukaan tieto ei ole 

konseptuaalista tietoa, ennen kuin yhteyksien määrä muihin tietoyksiköihin kasvaa ja tiedon 

haltija tunnistaa kyseisen tiedon suhteen muihin informaatioyksiköihin.  

Joissain tutkimuksissa ja artikkeleissa käytetään konseptuaalisen tiedon sijaan käsitettä konsep-

tuaalinen ymmärrys (kts. Star, 2005). Esimerkiksi matemaattisten käsitteiden, operaatioiden ja 

suhteiden ymmärtämistä (Kilpatrick, Swafford & Findel, 2001) voidaan kutsua sekä konseptu-

aaliseksi tiedoksi että konseptuaaliseksi ymmärtämiseksi (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). 

Oppijat osoittavat konseptuaalista ymmärtämistä, kun he osoittavat osaavansa (1) tunnistaa, 

luokitella ja luoda esimerkkejä sekä vastaesimerkkejä käsitteistä, (2) käyttää ja yhdistää erilais-

ten käsitteiden esitysmuotoja, diagrammiesityksiä ja toimintamateriaaleja sekä malleja, (3) tun-

nistaa ja soveltaa periaatteita, (4) tietää ja soveltaa faktoja ja määritelmiä, (5) vertailla, rinnastaa 

ja yhdistää samankaltaisia käsitteitä ja periaatteita, (6) tunnistaa, tulkita ja käyttää merkkejä, 

symboleita ja termejä sekä tulkita olettamuksia ja yhteyksiä liittyen annettuihin käsitteisiin 

(NAGB, 2000).  

Oppilaan on usein vaikeaa omaksua konseptuaalista tietoa. Hänelle saattaa jäädä syntymättä 

linkit käsitteiden välille johtuen erittäin vähäisestä käsitteiden välisten suhteiden pohdinnasta. 

(Joutsenlahti, 2005.) Koole (2012) esittääkin, että jos oppilaalla on haasteita tehtävän käsit-

teissä, on ongelma konseptuaalinen. Kappaleessa 5.2 Konseptuaalisen ja proseduraalisen tie-

don kehittyminen keskitytään tarkemmin konseptuaalisen tiedon kehittymiseen vaikuttaviin asi-

oihin. Koska konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto eivät kehity itsenäisesti (Rittle-Johnson 

& Alibali, 1999), käsitellään niitä kokonaisuutena.  

5.2 Proseduraalinen tieto 

Proseduraalisen tiedon käsitteen määrittely on yhtä haastavaa kuin konseptuaalisenkin tiedon. 

Proseduuri voidaan määritellä sarjaksi vaiheita tai toimenpiteitä, jotka tehdään tavoitteen saa-

vuttamiseksi (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). Ne voivat olla (1) algoritmeja eli ennalta 

määrätty toimintojen ketju, joka oikein suoritettuna johtaa oikeaan vastaukseen, tai (2) 
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mahdollisia toimintoja, jotka tulee suorittaa täsmällisesti annetun ongelman ratkaisemiseksi 

(esimerkiksi yhtälön ratkaiseminen) (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). 

Hiebertin ja Lefevren (1986) mukaan proseduraalinen tieto (procedural knowledge) määritel-

lään pohjimmiltaan tiedoksi menetelmistä. Toisin sanoen se on tietoa syntakseista, toimenpi-

teistä, käytänteistä sekä symbolien manipuloinnin säännöistä. He myös esittävät, että prosedu-

raalinen tieto voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää matematiikan muodolli-

sen kielen eli symboliset esittämisjärjestelmät. Esimerkiksi henkilö, joka hallitsee tämän osa-

alueen tiedon, tunnistaa että ilmaisu 3.5 ÷ □ = 2.71 on syntaktisesti hyväksyttävä, vaikka ei 

tietäisikään vastausta. Niin ikään hän tunnistaisi, että ilmaisu 6 + = □2 ei ole hyväksyttävä. 

Toinen osa sisältää säännöt, algoritmit ja menetelmät, joita käytetään matemaattisten tehtävien 

ratkaisemiseen. Toisin sanoen se on vaihe vaiheelta ohjattu matemaattisten operaatioiden suo-

ritusjono. Keskeistä tässä operaatioiden suoritusjonossa on, että jokainen suoritusaskel on pe-

rusteltavissa. (Hiebert & Lefevre, 1986.) 

Star (2015) tulkitsee Hiebertin ja Lefevren (1986) antamaa määritelmää siten, että proseduraa-

linen tieto olisi pinnallista eikä se olisi yhteyksiltään rikasta. Hänen mukaansa proseduraalisen 

tiedon määritelmää muokatessaan Hiebert ja Lefevre (1986) ajattelivat vain algoritmeja, koska 

algoritmeissa vallitsevat peräkkäiset yhteydet (Star, 2005). Starin väitteissä voi olla perää, sillä 

historiassa proseduraalinen tieto on joskus määritelty kapeammin (Rittle-Johnson & Schneider, 

2015). Psykologiassa on proseduraalinen tieto toisinaan rajattu epäsuoraksi tiedoksi, jota ei 

voida suoraan sanallistaa (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). Anderson (1993) esimerkiksi 

väittää, että proseduraalinen tieto on tietoa, jota ihmiset voivat tuoda ilmi ainoastaan (omissa) 

suorituksissaan ja joka ei ole selostettavissa. Rittle-Johnsonin ja Schneiderin (2015) mukaan 

kaikki eivät kuitenkaan ole Andersonin (1993) kanssa samaa mieltä. 

Rittle-Johnson ja Alibali (1999) määrittelevät proseduraalisen tiedon tapahtumajaksoksi ongel-

man ratkaisemiseksi. NAEP:n julkaisun (NAGB, 2000) mukaan proseduraalinen tieto sisältää 

kaikki matematiikan lukuisat numeeriset algoritmit, joilla voi tehokkaasti käsitellä tarvittavia 

asioita. Se käsittää myös kyvyt lukea ja tuottaa diagrammeja ja taulukoita, suorittaa geometrisiä 

rakenteita sekä suorittaa ei-laskennallisia taitoja vaativia tehtäviä, kuten pyöristäminen. Pro-

seduraalinen tieto kuvastuu usein oppilaan kykynä yhdistää annettuun tehtävään sopiva algo-

ritminen prosessi, käyttää valittua algoritmia oikein ja ilmoittaa algoritmin tulokset tehtävän 

vaatimassa muodossa. (NAGB, 2000.) 
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Oppijat osoittavat proseduraalista tietoa matematiikassa silloin, kun he (1) valitsevat tehtävään 

sopivan proseduurin ja soveltavat sitä oikein, (2) todentavat tai perustelevat proseduurin sovel-

tuvuuden tehtävään käyttämällä konkreettisia malleja tai symbolisia metodeja tai (3) laajentavat 

tai muokkaavat tuntemiaan proseduureja ratkaistakseen annetun tehtävän. National Assessment 

Governing Board (2000) lisää proseduraalisen tiedon käsitteeseen ulottuvuuden, jota voidaan 

kutsua proseduraaliseksi ymmärtämiseksi. Se sisältää kyvyn päätellä ja kuvailla, miksi jokin 

tietty proseduuri antaa oikean vastauksen annettuun tehtävään. (NAGB, 2000.) Tämä tukisi 

Starin (2015) väitettä, että proseduraalinen tieto olisi myös yhteyksiltään rikasta. Kaiken kaik-

kiaan, vaikka proseduraalisen tiedon määritelmästä on monia näkökulmia, ollaan yleisesti yk-

simielisiä siitä, että proseduraalinen tieto on kyky suorittaa toimintaketjuja eli proseduureja 

matemaattisten ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseksi (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). 

5.3 Konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon kehittäminen 

Matemaattinen kompetenssi nojaa molempien, konseptuaalisen ja proseduraalisen, tiedon ke-

hittämiseen (Rittle-Johnson et al., 2015). Nämä kaksi tiedon tyyppiä eivät kehity itsenäisesti 

vaan tukevat toisiaan (Rittle-Johnson & Alibali, 1999; Baroody et al., 2007; Rittle-Johnson et 

al., 2015; Rittle-Johnson & Schneider, 2015). Kuitenkin näiden kahden tiedon välinen suhde 

aiheuttaa paljon keskustelua. Ovatko ne tasavertaisia, vai onko toinen keskeisempi matematii-

kan oppimisessa kuin toinen? Tätä ”kumpi tuli ensin, muna vai kana” -keskustelua voidaan 

Starin (2005) mukaan kuvaavasti kutsua matikka-sodaksi (math wars). Enemmistö näyttäisi 

olevan sitä mieltä, että konseptuaalinen tieto johtaa proseduraalisen tiedon kehittymiseen (The 

National Council of Teachers of Mathematics, 2014).  

Esimerkiksi NCTM:n (2014) mukaan konseptuaalinen ymmärrys - käsitteiden, operaatioiden 

ja suhteiden ymmärtäminen sekä yhdistäminen - luo perustan ja on tärkeää proseduraalisen su-

juvuuden kannalta. Toisin sanoen proseduurien merkityksellinen ja joustava käyttö ongelmien 

ratkaisemiseksi on keskeisintä tiedon kehittymisessä. Kilpatrickin ym. (2001) näkemys on, että 

konseptuaalinen tieto on erittäin tärkeää matemaattiselle kehitykselle, koska se tukee parempien 

proseduurien kehittymistä, mikä puolestaan johtaa parempaan tietoon aritmeettisista faktoista 

ja parempiin suorituksiin matemaattisissa tehtävissä. Näin ollen ne ovat keskeinen osa vaati-

vampien matemaattisten taitojen, kuten algebran, kehittymiseen. 

Rittle-Johnson ja Alibali (1999) huomasivat tutkimuksessaan, että lapset, jotka saivat vain kä-

sitteellisiä (conceptual) ohjeita, oppivat oikeita proseduureja yhtä hyvin kuin lapset, jotka saivat 
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vain proseduraalisia ohjeita. Silti käsitteelliset ohjeet johtivat kaiken kaikkiaan parempaan suo-

rituskykyyn kuin proseduraaliset ohjeet. Lapset siis kehittivät matemaattista kompetenssiaan 

tehokkaammin kehittämällä konseptuaalista kuin proseduraalista tietoaan. Pesek ja Kirschner 

(2000) esittävätkin, että matematiikan oppimisessa proseduraalisen tiedon tulisi esittää toissi-

jaista roolia tukien konseptuaalisen tiedon roolia. Baroody (2003) on samalla linjalla ja näkee 

asian siten, että konseptuaalinen ymmärtäminen on avainperusta kaikille muille matemaattisen 

osaamisen näkökohdille mukaan lukien proseduraalinen sujuvuus.  

Rittle-Johnson ym. (2015) kuitenkin kritisoivat näkemystä siitä, että konseptuaalinen tieto tulisi 

ennen proseduraalista tietoa, heidän mukaansa siitä ei ole tarpeeksi tutkimusta. Yhdeksi syyksi 

tutkimusten vähyyteen he arvelevat, että muut tutkijat vakaasti uskovat konseptuaalisesta pro-

seduraaliseen -menetelmään (Rittle-Johnson et al., 2015). Yhtäläisyyksiäkin muiden tutkijoi-

den kanssa on. Vaikka Rittle-Johnsonin ym. (2015) mukaan proseduraalinen tieto on hyvä ja 

luotettava ennustaja konseptuaalisen tiedon kehityksestä ja proseduraalisen tiedon kehittäminen 

voi johtaa konseptuaalisen tiedon kehittymiseen, eivät kaikki proseduraalisen harjoituksen 

muodot tue kummankaan tiedon tyypin kehitystä.   

Artikkelissaan Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics Rittle-John-

son ja Schneider (2015) esittävät neljä erilaista teoreettista näkökulmaa konseptuaalisen ja pro-

seduraalisen tiedon välisistä syy-yhteyksistä. Käsitteet ensin -näkökulma (concepts-first views) 

esittää, että lapset aluksi esimerkiksi vanhempien selitysten kautta tai luontaisten rajoitteiden 

ohjaamana saavuttavat konseptuaalisen tiedon ja sen jälkeen johtavat ja rakentavat niistä pro-

seduraalista tietoa jatkuvan käytännönongelmien ratkaisemisen kautta. Proseduuri ensin -nä-

kökulman (procedures-first views) mukaan lapset ensin, esimerkiksi tutkivan käyttäytymisen 

(explorative behaviour) keinoin, oppivat proseduureja, joista he asteittain johtavat konseptuaa-

lista tietoa. Aktivoimattomuuden malli (inactivation view) esittää, että konseptuaalinen ja pro-

seduraalinen tieto kehittyvät itsenäisesti (Resnick & Omanson, 1987). Neljäntenä on toistava 

näkemys (iterative view), jonka mukaan kausaalit suhteet ovat kaksisuuntaisia. Toisin sanoen 

konseptuaalisen tiedon lisääntyminen johtaa proseduraalisen tiedon lisääntymiseen ja toisin 

päin (Baroody, 2003). Toistava näkemys on tällä hetkellä hyväksytyin näkökulma, sillä se si-

sältää molempien tiedon tyyppien asteittaisen kehityksen ajan kuluessa. Lisäksi tätä ajatteluta-

paa tukevat käsitteet ensin -näkemys sekä proseduurit ensin -näkemys. (Rittle-Johnson & 

Schneider, 2015.)  
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Aktivoimattomuuden malli on myös yksi neljästä Haapasalon ja Kadijevichin (2000) ehdotta-

masta proseduraalisen ja konseptuaalisen tiedon suhteiden näkökulmasta. Kolme muuta ovat 

samanaikaisen aktivoinnin näkemys (simultaneous activation view), dynaamisen vuorovaiku-

tuksen näkemys (dynamic interaction view) sekä geneettinen näkemys (genetic view). Saman-

aikaisen aktivoinnin malli voidaan rinnastaa proseduurit ensin -näkökulmaan, kun taas dynaa-

misen vuorovaikutuksen näkemys on jokseenkin samankaltainen käsitteet ensin -näkökulman 

kanssa. Molemmissa konseptuaalinen tieto on välttämätön. Erona on, ettei konseptuaalinen 

tieto ole dynaamisen vuorovaikutuksen näkemyksessä riittävä ehto proseduraaliselle tiedolle. 

Geneettisen näkemyksen mukaan proseduraalinen tieto on välttämätön mutta ei riittävä ehto 

konseptuaaliselle tiedolle. (Haapasalo & Kadijevich, 2000.) 

Rittle-Johnson ja Alibali (1999) löysivät tutkimuksessaan kausaalisia todisteita siitä, että kon-

septuaalinen ja proseduraalinen tieto vaikuttavat toisiinsa. He huomasivat, että lapset, jotka sai-

vat proseduraalisia ohjeita, eivät ainoastaan omaksuneet oikeaa ongelmanratkaisuproseduuria, 

vaan laajensivat myös konseptuaalista ymmärtämistään. Kuitenkin käsitteelliset ohjeet johtivat 

kaiken kaikkiaan parempaan suorituskykyyn kuin proseduraaliset ohjeet.  Proseduraalinen tieto 

voi siis johtaa suurempaan konseptuaaliseen tietoon tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, kun 

proseduuria on käytetty laajasti tai kun proseduurin ja sen taustalla olevien käsitteiden välinen 

suhde on läpinäkyvä. (Rittle-Johnson & Alibali, 1999.) Tutkimusten perusteella voidaan siis 

todeta, että konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon välinen suhde on kaksisuuntainen. Lisäksi 

ne voivat kehittyä toistuvasti siten, että toisen kehittyminen johtaa toisen kehittymiseen, mikä 

taas puolestaan vahvistaa ensimmäisen kehittymistä (Rittle-Johnson & Alibali, 1999). Se, vai-

kuttavatko tiedot yhtä suuresti toisiinsa, on tutkijoilla vielä keskustelun alla.  

Konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon suhdetta kuvaava kuvio 5.1. on piirretty tässä pro 

gradu -tutkielmassa esitettyjen tutkimusten pohjalta. Se kuvaa konseptuaalisen ja proseduraali-

sen tiedon suhdetta. 

 

Kuvio 5.1. Konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon suhde. 

Konseptuaalinen 
tieto

Proseduraalinen 
tieto
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Keskellä oleva kaksisuuntainen nuoli kuvaa tiedonlajien välistä kaksisuuntaista suhdetta (esim. 

Rittle-Johnson & Schneider, 2015; NCTM, 2014): tiedot eivät kehity itsenäisesti eikä niitä 

voida täysin erottaa (Rittle-Johnson & Alibali, 1999; Rittle-Johnson et al., 2015). Konseptuaa-

lista ja proseduraalista tietoa kiertävät sykliset nuolet kuvaavat, kuinka ensimmäisen tiedon ke-

hittyminen kehittää toista, mikä taas puolestaan kehittää ensimmäistä ja niin edelleen (esim. 

Rittle-Johnson & Alibali, 1999). Syklinen nuoli konseptuaalisesta tiedosta proseduraaliseen on 

hieman vahvempi kuin nuoli proseduraalisesta tiedosta konseptuaaliseen. Tämä kuvaa vallitse-

vaa käsitystä siitä, että konseptuaalisella tiedolla on suurempi vaikutus proseduraaliseen tietoon 

kuin toisinpäin (esim. NCTM, 2014; Kilpatrick et al., 2001) eivätkä tietojen väliset suhteet ole 

aina symmetriset (Rittle-Johnson & Schneider, 2015).  

Kuinka näitä kahta tiedon tyyppiä voidaan sitten kehittää tavoitteena matemaattinen kompe-

tenssi? Rittle-Johnson ym. (2015) eivät löytäneet tarpeeksi empiirisiä todisteita, joilla olisi voitu 

suoraan arvioida ohjeiden optimaalista järjestystä. Baroody ym. (2007) huomasivat, että pro-

seduraalisen tiedon yhdistäminen (linking) konseptuaaliseen tietoon voi helpottaa faktojen ja 

proseduurien oppimista, tarjota laskennallisia oikoteitä, taata vähemmän virheitä ja alentaa 

unohtamisia, eli parantaa tehokkuutta. Proseduureja ymmärtävät lapset tunnistivat todennäköi-

semmin reaalimaailman sovelluksia ja olivat kyvykkäitä mukauttamaan olemassa olevaa tieto-

aan uusiin haasteisiin ja tehtäviin (Baroody et al., 2007). Rittle-Johnsonin ja Schneiderin (2015) 

mukaan proseduurien harjoittelu voi auttaa oppilasta kehittämään ja syventämään käsitteiden 

ymmärtämistä. Näin on erityisesti silloin, jos harjoitus on suunniteltu tekemään taustalla olevat 

käsitteet ilmeisimmiksi. Samaan aikaan konseptuaalinen tieto voi auttaa ongelmanratkaisupro-

seduurien kehittämisessä, valikoimisessa ja sopivassa suorituksessa (Rittle-Johnson & Schnei-

der, 2015). 

NCTM (2014) ehdottaa, että ennen keskittymistä proseduraaliseen tietoon tulisi opetuksen laa-

jasti kehittää konseptuaalista tietoa. Rittle-Johnson ym. (2015) esittävät kuitenkin, että konsep-

tuaalisen tiedon ei tarvitse olla hyvin kehittynyttä ennen kuin aletaan opettaa proseduureja. Esi-

merkiksi erään tutkimuksen mukaan on tehokkaampaa pitää oppitunteja vaihtelevasti käsitteistä 

ja proseduureista kuin tarjota ensin laajoja ohjeita käsitteistä ennen proseduurien ohjeiden esit-

tämistä (Rittle-Johnson et al., 2015).  Toisaalta on myös tutkimuksia, joiden mukaan saattaa 

olla tehokkaampaa aloittaa opetus lyhyellä konseptuaalisella kuin lyhyellä proseduraalisella op-

pitunnilla (Rittle-Johnson et al., 2015). 
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On olemassa muutamia lupaavia tapoja kehittää sekä proseduraalista että konseptuaalista tietoa. 

Esimerkiksi ratkaisuun johtavien vaihtoehtoisten proseduurien vertailuun kannustaminen voi 

auttaa oppilaita edistämään konseptuaalista ja proseduraalista tietoa. Tästä saadut hyödyt ovat 

vielä huomattavampia, jos oppilaalla on riittävästi aikaisempaa tietoa. Toinen lähestymistapa 

on kannustaa oppilasta itseselitykseen ratkaisuja opiskeltaessa. Tällöin oppilas siis selittää it-

selleen, mitä on tekemässä ja miksi. (Rittle-Johnson & Schneider, 2015.) Kolmas lähestymis-

tapa on tarjota oppilaille mahdollisuuksia tutkia annettua ongelmaa ennen proseduraalisia ja 

konseptuaalisia ohjeita (Schwartz, Chase, Chin & Oppezzo, 2011).  

Vaikka konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon suhteista löytyy monta näkökulmaa, on kui-

tenkin selvää, että näiden kahden tiedon välillä on suhde eikä niitä voida täysin erottaa toisis-

taan. Sekä konseptuaalisen että proseduraalisen tiedon kehittäminen on keskeinen osa mate-

maattisen kompetenssin kehittämistä, ja on tärkeää, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. Esimer-

kiksi jos käsitteet ja proseduurit eivät ole toisiinsa kytkeytyneitä, oppilaat ehkä osaavat ratkaista 

annetun ongelman aikaisemmin harjoiteltuja ratkaisumalleja (proseduureja) käyttäen mutta ei-

vät ymmärrä tekemäänsä (Joutsenlahti, 2005). Kuten Wu (1999) sanoo, totuus on, että mate-

matiikassa taidot ja ymmärrys ovat täysin kietoutuneet yhteen. 
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6 Menetelmät 

Tässä osiossa kuvataan, kuinka tutkimus on toteutettu. Tutkimuksen toteutus kappaleessa ker-

rotaan tutkimussuuntauksista ja -menetelmistä, sekä kuinka niihin on päädytty. Aineiston keruu 

-osiossa käydään läpi aineistonkeruu opettajilta sekä luokanopettajaopiskelijoilta ja esitellään 

tutkimukseen osallistuneet henkilöt. Kappaleessa 6.3 esitellään tutkimusaineiston analyysi. Sel-

keyden vuoksi opettajilta saadun aineiston ja opiskelijoilta saadun aineiston analyysit kuvataan 

omien otsikoiden alla. Luku päättyy tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointiin. Näi-

den selostusten avulla tutkimuksesta pyritään luomaan lukijalle mahdollisimman selkeä kuva. 

6.1 Tutkimuksen toteutus 

Alkuperäinen suunnitelma ja tavoite oli tutkia, minkälaisia käsityksiä opettajilla on matematii-

kan käsitteiden opettamisesta, sekä mitkä ovat opettajien mielestä keskeiset matematiikan kä-

sitteet ja miksi. Tutkimusmetodina oli mixed methods eli monimenetelmällinen tutkimus, joka 

yhdistää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen hyödyt (Lichtman, 2013). Näin 

kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus tukevat toisiaan (Lichtman, 2013). Tarkoituksena 

oli noudattaa selittävää peräkkäistä mixed methodia (explanatory sequential mixed method), 

jossa tutkimus aloitetaan kvantitatiivisella osiolla ja siitä saatua informaatiota pyritään selittä-

mään yksityiskohtaisemmin kvalitatiivisen menetelmän avulla (Creswell, 2014). Tässä vai-

heessa suunnitelmana oli kerätä aineisto kahdella erillisellä opettajille suunnatulla kyselyllä, 

joista ensimmäinen oli tutkimuksen kvantitatiivinen osio ja toinen kvalitatiivinen. Ensimmäi-

sessä kyselyssä selvitettiin, mitkä ovat opettajien mielestä keskeisimmät käsitteet, jotka oppi-

laan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Toinen kysely muodostettiin en-

simmäisen kyselyn vastausten perusteella ja lähetettiin henkilöille, jotka olivat kiinnostuneita 

vastaamaan jatkokysymyksiin. Toiseen kyselyyn ei kuitenkaan tullut tarpeeksi vastauksia, joten 

tutkimusmenetelmät muuttuivat. 

Ensimmäisen kyselyn vastaukset pidettiin kuitenkin osana tutkimusaineistoa, ja niistä muodos-

tettiin tapaus opettajat. Tämä tapaus selvittää, mitkä ovat opettajien mielestä keskeisimmät kä-

sitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Tutkittavana il-

miönä säilyi siis matematiikan käsitteet. Toista osaa tutkimuksesta, tutkimuksen kvalitatiivista 

osaa, voidaan kutsua nimellä tapaus opiskelijat. Tässä aineisto kerättiin ryhmässä tehtävänä 

teemahaastattelulla.  
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Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskoh-

taisista rakenteista eikä niinkään niiden yleisluontoisesta jakautumisesta. Siinä tarkastellaan tie-

tyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteita. Lisäksi sillä 

pyritään saamaan tietoa määrättyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, joita ei voida 

tutkia kokeen avulla. (Metsämuuronen, 2011.) 

Vaikka tutkimuksessa on edelleen kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen osa, ei se täytä mixed met-

hodsin kriteereitä, sillä tutkittava joukko vaihtui eikä tutkittavaa ilmiötä katsota enää yhdestä 

näkökulmasta. Tämä antaa kuitenkin tutkimukselle tapaustutkimuksen piirteitä, sillä tutkimus-

kohteena on yksi ilmiö, jota tutkitaan kahden eri aineiston avulla. Tapaustutkimuksessa pyritään 

kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti ja aineistoa kerätään monin 

eri tavoin, kuten haastattelemalla ja havainnoimalla (Ary, Jacobs & Sorensen, 2010). Tässä 

tutkimuksessa aineistot ovat kuitenkin sen verran erillisiä, ja läheltä tarkasteltuna keskittyvät 

ilmiön eri puoliin, ettei tutkimus täytä kaikkia tapaustutkimuksen vaatimuksia.  

Kuten todettua, tässä tutkimuksessa on viitteitä monesta tutkimusmenetelmästä ja -suuntauk-

sesta. Pääosin se on fenomenografinen, sillä se pyrkii selvittämään tutkimukseen osallistunei-

den käsityksiä matematiikan käsitteistä. Fenomenografia on metodinen tutkimussuuntaus ja lä-

hestymistapa. Sen empiirisenä tutkimuskohteena ovat käsitykset ja niiden ymmärtämistavat 

(Huusko & Paloniemi, 2006). Toisin sanoen siinä ollaan kiinnostuneita toisten ihmisten koke-

musten tutkimisesta ja korostetaan subjektin toiminnan sisällöllistä riippuvuutta toiminnan koh-

teesta (Niikko, 2003).   

Fenomenografiassa käsitykset ymmärretään merkityksenantoprosesseina ja niille annetaan 

mielipidettä syvempi ja laajempi merkitys. Ne ovat ymmärrystä tietystä ilmiöstä sekä suhteita 

yksilön ja ympäristön välillä. (Huusko & Paloniemi, 2006.) Niikon (2003) mukaan täytyykin 

ensin ymmärtää tapoja, joilla ihmiset kokevat ongelmia, tilanteita ja maailmaa, johon he ovat 

suhteessa tai jossa he toimivat. Tarkoitus on selvittää, kuinka ihmiset käsittelevät näitä ongel-

mia, tilanteita ja maailmaa. Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on löytää ja systemati-

soida ajattelutapoja, jotka ovat jaettuja ja sosiaalisesti merkittäviä (Huusko & Paloniemi, 2006). 

Se pyrkii kuvaamaan erilaisia mutta myös yhteisiä käsityksiä niiden omista lähtökohdista käsin 

(Niikko, 2003). Niikon (2003) mukaan käsitykset esitetään yleensä kuvauskategorioina tai kä-

sitystyyppeinä. 

Haasteena fenomenografiassa on esimerkiksi osata erottaa vastaajan käsitykset mielipiteistä 

(Huusko & Paloniemi, 2006). Lisäksi tutkijoiden välillä on käyty keskustelua siitä, onko 
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fenomenografiassa kyse tutkimuksellisesta lähestymistavasta vai pelkästään analyysimenetel-

mästä. Sitä ei kuitenkaan pidetä vain metodina, vaikka siitä on löydettävissä metodologisia ele-

menttejä. (Niikko, 2003.) Fenomenografinen menetelmä tuottaa haasteita myös siinä, että esi-

merkiksi tulosten yleistettävyys on kyseenalaista, kuten kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleen-

säkin. Käsitykset muuttuvat ja ihmisillä voi olla aidosti erilaisia käsityksiä asioista (Metsä-

muuronen, 2003). 

Kuvio 6.1 pyrkii selventämään tätä menetelmien ja tutkimussuuntausten kirjoa tutkimuksen 

osalta. Yläkäsitteenä on ilmiö, jota tutkimuksessa tutkitaan. Tutkimussuuntaus on pääosin fe-

nomenografinen. Ilmiötä tarkastellaan aineiston kannalta opettajien ja opiskelijoiden käsitysten 

kautta, mikä antaa tutkimukselle tapaustutkimuksen piirteitä. Opettajilta kerätty aineisto on 

kvantitatiivinen. Opiskelijoiden kvalitatiivisella aineistolla pyritään tuomaan tarkempaa näke-

mystä tutkittavaan ilmiöön. Tästä syystä tutkimuksessa on myös mixed methodsin piirteitä. 

Tarkennetut tutkimustehtävät kuitenkin osoittavat, että opettajien ja opiskelijoiden aineistoilla 

tutkitaan ilmiön eri tasoja, mistä johtuen tutkimuksen ei voida sanoa olevan tapaustutkimus tai 

menetelmän mixed methods. 

 

Kuvio 6.1. Tutkimuksen luonne. 

Aineisto

Tarkennettu 
tutkimustehtävä

Mixed methodsin 
piirteitä

Tapaustutkimuksen 
piirteitä

Fenomenografia Käsityksiä matematiikan käsitteistä

Opettajien 
käsityksiä

Kvantitatiivinen

Mitkä ovat 
keskeisimpiä 

käsittetä

Kysely, tilastollinen 
analyysi

Opiskelijoiden 
käsityksiä

Kvalitatiivinen

Käsitteiden merkitys 
matemaattiseen 
kompetenssiin

Teemahaastattelu, 
aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi
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6.2 Aineiston keruu 

Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. Ensimmäinen aineisto, tutkimuksen kvantitatiivi-

nen aineisto, kerättiin keväällä 2017 opettajille suunnatulla lyhyellä kyselyllä. Alkuperäinen 

ajatus oli, että tämä kysely olisi vain eräänlainen alkukartoitus. Sen tulosten pohjalta muodos-

tettaisiin lopullinen kysely, joka lähetettäisiin aikaisempaan kyselyyn vastanneille opettajille. 

Lopulliseen kyselyyn vastasi kuitenkin vain kaksi henkilöä, joten aineiston keräämistä täytyi 

harkita uudelleen.  

Ensimmäiseen kyselyyn vastauksia kerättiin kasvotusten opettajille suunnatussa koulutustapah-

tumassa. Siinä huomattiin, että vastaajilla oli välillä tarve kommentoida ja perustella vastaus-

valintojaan tutkijoille sekä muille seurassa olleille. Vasta kun oli jo liian myöhäistä, huomattiin, 

että jos keskustelut olisi äänitetty, tarvittava aineisto olisi jo koossa. Tämä kuitenkin antoi idean 

tutkimuksen kvalitatiivisen osan aineiston keräämiseen. Toisen aineiston kohdalla tutkimus-

henkilöt vaihtuivat valmistumassa oleviin luokanopettajaopiskelijoihin. Aineiston kerääminen 

tapahtui eräänlaisena teemahaastattelun ja ryhmähaastattelun yhdistelmänä. Tämä vaihdos teh-

tiin aineistonkeruun helpottamiseksi. Aineisto kerättiin syksyllä 2017. 

6.2.1 Tutkimuksen osallistujat 

Ensimmäinen aineisto kerättiin keväällä 2017 opettajille suunnatussa koulutustapahtumassa. 

Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tabletilla tai kirjallisesti paperilla. Sähköinen 

kysely oli tehty käyttäen Webpropol-ohjelmaa. Osallistujat saatiin kysymällä ohikulkijoilta ja 

vastaantulijoilta, olisiko heillä hetki aikaa vastata pro gradu -tutkimukseen liittyvään kyselyyn. 

Vastaamaan suostumista helpotti, että kysely oli tarkoituksellisesti yritetty pitää mahdollisim-

man yksinkertaisena ja hyvin nopeana vastata. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää opettajien 

käsityksiä siitä, mitkä ovat keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää 

ennen yläkouluun siirtymistä. 

Tapahtuma oli tarkoitettu Pohjois-Suomen opettajille, mutta varmaksi ei voida sanoa, missä 

päin Suomea kyselyyn vastanneet opettajat opettivat. Vastaajat valikoituivat täysin satunnai-

sella otannalla ohikulkijoista. Ennen kyselyyn vastaamista henkilöille kerrottiin lyhyesti kyse-

lyn tarkoitus. Heiltä ei etukäteen kysytty, millä luokka- tai kouluasteella he opettivat, elleivät 

he itse sitä kertoneet. Opetettava kouluaste tuli ilmi vasta kyselyn vastauksissa. Näin ollen oli 

myös täysin sattumanvaraista, kuinka monta vastausta jokaiselta luokka-asteelta saatiin. Osa 
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kyselyyn vastanneista jäi hetkeksi juttelemaan, ja näiden keskustelujen perusteella voidaan sa-

noa, että vastanneiden työkokemus opettajana vaihteli alle vuodesta kymmeniin vuosiin. Kai-

ken kaikkiaan kyselyyn vastauksia saatiin 78. Vastauksista 15 tuli sähköisesti tehdystä kyse-

lystä, ja loput 63 paperisena tehdystä kyselystä. Eroa voi selittää se, että paperisia kyselyitä oli 

mahdollista antaa suuremmalle ryhmälle yhtä aikaa täytettäväksi. Sähköisen kyselyn vastaami-

seen tarkoitettuja tabletteja oli käytössä kolme.  

Tutkimusaineiston toinen osa kerättiin syyslukukaudella 2017. Aineiston avulla haluttiin sel-

vittää, minkälaisia käsityksiä valmistumassa olevilla luokanopettajaopiskelijoilla on käsitteiden 

merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksessä. Lisäksi tutkittiin, mitkä ovat 

opettajaksi opiskelevien mielestä matematiikan keskeisimmät käsitteet, jotka oppilaan tulisi 

ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Tutkimukseen valittiin valmistumassa olevat 

opettajaopiskelijat, sillä koulutuksensa loppusuoralla heidän tulisi olla valmiita työhön. He oli-

vat siis valmiita opettajia, mutta eivät vielä opettaneet. Lisäksi aineiston keruun kannalta oli 

helpompaa löytää yhteinen sopiva aika haastattelulle.  

Valmistumassa oleva opettajaopiskelija määritellään tässä opiskelijaksi, joka on suorittanut vä-

hintään orientoivan koulutyöskentelyn, kandidaattivaiheen koulutyöskentelyn ja maisterivai-

heen koulutyöskentelyn sekä suorittanut enintään muutamaa kurssia vaille kaikki koulutukseen 

sisältyvät opinnot. Haastateltavia oli yhteensä neljä, kolme naista ja yksi mies. He opiskelivat 

samassa Pohjois-Suomessa sijaitsevassa yliopistossa. Kaikilla oli matematiikka opetettavana 

aineena maisterivaiheen koulutyöskentelyssä, joten he olivat saaneet ohjausta matematiikan 

opettamiseen myös ainedidaktikolta. Joukossa oli yksi opiskelija, jolla oli muutamaa kurssia 

vaille myös matematiikan aineenopettajan pätevyys yläkouluun.  

Koska haastatteluun osallistuvien luokanopettajaopiskelijoiden määrittely oli niin tarkka, oli 

sopivien henkilöiden määrä melko rajattu. Etukäteen tiedossa oli noin 15 henkilöä, joista vii-

delle löytyi yhteinen aikataulu. Haastatteluun saapui lopulta neljä henkilöä. Jokaiselta opiske-

lijalta kysyttiin kasvotusten haluaisiko hän osallistua tutkimukseen. Hänelle kerrottiin mitä tut-

kimuksessa tutkittiin ja että se tehtäisiin ryhmähaastatteluna. Lisäksi jos henkilöllä oli kysy-

myksiä, niihin vastattiin. Tämän jälkeen hänelle annettiin vielä aikaa miettiä osallistumistaan 

ja mahdollisuus kieltäytyä. Tässä tutkimuksessa, näistä neljästä opiskelijasta käytetään kirjai-

mia E, U, N ja T, jotka ovat satunnaisesti annettu opiskelijoille. Ne eivät siis ole esimerkiksi 

vastaajien nimikirjaimia.   
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6.2.2 Kysely opettajille 

Opettajille suunnattu kysely (liite 1) sisälsi vain kaksi kysymystä. Niistä ensimmäisellä selvi-

tettiin, millä luokalla tai koulutusasteella vastaaja opetti. Vastausvaihtoehtoja oli kuusi: (1) var-

haiskasvatus, (2) 1.-2. luokka, (3) 3.-4. luokka, (4) 5.-6. luokka, (5) yläkoulu, (6) toisen asteen 

koulutus. Vastaukset otettiin huomioon esimerkiksi aineiston analyysissa, kun vertailtiin eri 

luokka-asteilla opettavien näkemyksiä keskeisimmistä käsitteistä. Yläkoulussa tai toisen asteen 

koulutuksessa opettavalta ei kysytty, mitä ainetta hän opettaa.  

Toisena kysymyksenä oli valita listasta 5 - 10 keskeisintä matematiikan käsitettä, jotka oppilai-

den tulisi ymmärtää ennen yläkouluun siirtymistä. Käsitelista koostui 30:sta perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa esiintyvästä (2014) sekä Räsäsen (2011) kokoamassa matema-

tiikan perusteiden kouluoppimisen sanastossa mainituista aritmetiikan ja algebran käsitteistä. 

Matematiikan aihepiirit rajattiin aritmetiikkaan ja algebraan, jotta käsitelista ei kasvaisi liian 

suureksi. Kyselyyn vastasi kaikkiaan - sähköiset ja paperiset vastaukset yhteen laskettuna - 78 

opettajaa varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. 

Kyselyn lopussa kysyttiin vielä, haluaisiko vastaaja osallistua jatkokyselyyn, ja tätä varten oli 

mahdollista antaa yhteystietonsa. Muuten kysely tehtiin anonyymisti. Yhteystietonsa jättäneille 

lähetettiin parin kuukauden päästä tarkentava kysely, jonka vastauksista oli tarkoitus muodos-

tua tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto. Nyt kysely koostui avoimista kysymyksistä, joiden 

avulla pyrittiin saamaan laajempia vastauksia ja perusteluja liittyen matematiikan käsitteiden 

opettamiseen alakoulussa. Tämä kysely lähetettiin yhteensä kymmenelle henkilölle, joista puo-

let oli 5-6.luokan opettajia ja toinen puoli yläkoulun sekä toisen asteen opettajia.  

Kysymyksistä 13 oli jokaiselle sama, mutta riippuen mitä vastaaja oli vastannut aikaisemmassa 

kyselyssä, kysyttiin joiltakin muutama lisäkysymys. Esimerkiksi niiltä, jotka olivat valinneet 

listasta joko yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut tai summa, erotus, tulo, osamäärä, kysyt-

tiin, miksi he valitsivat toisen mutta eivät toista. Vastaajaa pyydettiin muun muassa perustele-

maan, miksi hän valitsi juuri tietyt käsitteet, sekä mitä käsitteitä käyttäen hän opettaisi oppilaille 

erilaisia laskuja. Kymmenestä lähetetystä kyselystä vain kahteen saatiin vastaukset. Tutkimus-

eettisistä syistä kohdehenkilöille ei lähetetty kehotussähköposteja. Syksyllä 2017 päädyttiin 

vaihtamaan kvalitatiivisen osan tutkimushenkilöiksi luokanopettajaopiskelijat ja aineistonke-

ruumenetelmäksi teemahaastattelu. 
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6.2.3 Opiskelijoiden teemahaastattelu 

Tutkimusaineiston toisen osan keruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, joka toteutettiin 

ryhmässä. Ryhmä koostui neljästä luokanopettajaopiskelijasta. Tavoitteena oli saada opiskelijat 

keskustelemaan keskenään tutkittavasta aiheesta mahdollisimman avoimesti ilman, että he 

miettisivät mikä on oletettu vastaus. Metsämuurosen (2003) mukaan puolistrukturoitu haastat-

telu, eli teemahaastattelu, sopiikin hyvin tilanteisiin, joissa halutaan selvittää tiedostettuja asi-

oita, kuten arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. Haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen 

varassa (Hirsjärvi & Hurme, 2008), jotka tässä haastattelussa olivat matematiikan käsitteet ja 

opiskelijoiden käsitykset niistä.  

Yksilöhaastattelun sijaan aineisto kerättiin ryhmähaastattelulla, koska siinä osallistujat voivat 

kommentoida melko spontaanisti, tehdä huomioita ja tuottaa monipuolista tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Ryhmähaastattelu sopii hyvin, kun halutaan selvittää tut-

kimukseen osallistuvien henkilöiden kollektiivinen näkemys asioista ja erityisesti silloin, kun 

tutkitaan miten nämä henkilöt muodostavat kyseisen näkemyksen (Hirsjärvi & Hurme, 2008). 

Esimerkiksi tässä haastattelussa tutkittavien tuli päättää yhdessä, mitkä annetun listan käsit-

teistä olivat viisi keskeisintä. Tästä syntyvä keskustelu oli tutkimuksen kannalta hyvin olen-

naista. 

Haastateltavien kanssa yhteisen päivämäärän löytäminen sujui melko vaivattomasti. Alun perin 

haastateltaviksi lupautui viisi, mutta yksi estyi tulemasta paikalle. Haastattelutilanteessa osal-

listujat istuivat pöydän ympärillä, jotta heidän olisi mahdollisimman helppoa keskustella kes-

kenään. Tutkija istui hieman sivummassa ja aina tilanteen vaatiessa, kuten keskustelun tyreh-

tyessä, esitti uuden kysymyksen vieden keskustelua eteenpäin. Haastattelu äänitettiin kahdella 

nauhurilla, jotka oli sijoitettu osallistujien keskelle siten, että toinen mikrofoneista äänitti tar-

kemmin kahta osallistujaa ja toinen mikrofoni toista kahta. Näin varmistuttiin siitä, että jokaisen 

ääni tallentuu. Lisäksi koko haastattelu kuvattiin litteroinnin helpottamiseksi. Jos pelkän äänit-

teen perusteella oli epäselvää, kuka puhuu, voitiin asia tarkistaa videolta.  

Haastattelun alussa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tavoitteet ja haastattelun kulku sekä kerättiin 

jokaiselta osanottajalta tutkimuslupalomakkeet. Varsinaisen haastattelun aluksi jokaiselle osal-

listujalle jaettiin paperilla opettajille suunnatun kyselyn kysymys numero 2 (liite 1). Ensimmäi-

nen tehtävä oli miettiä itsekseen, mitkä listan 30 käsitteestä ovat 5-10 keskeisintä matematiikan 

käsitettä, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Valitut käsitteet 
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tuli merkitä kynällä paperiin. Ohjeistuksessa tuotiin ilmi, että myös tässä kohtaa saa keskustella 

vapaasti. Käsitteiden valitseminen vei noin viisi minuuttia. 

Kun mieleiset käsitteet oli valittu, pyydettiin kutakin sanomaan ne ja perustelemaan valinto-

jansa, mitä käsitteitä oli valinnut ja miksi. Perustelujen lomassa tuli jo jonkin verran komment-

teja myös muiden valinnoista. Aikaa tähän kului kaikkiaan 5 - 10 minuuttia. Sitten osallistujille 

annettiin yhteisesti paperi, joka sisälsi saman käsitelistan. Tällä kertaa listasta tuli yhdessä valita 

viisi keskeisintä matematiikan käsitettä, jotka oppilaan tulisi ymmärtää päättäessään kuudennen 

luokan. Toisin sanoen kysymys oli sama kuin aikaisemmin, mutta käsitteitä sai valita vain viisi 

ja ne tuli päättää yhdessä ryhmänä. 

Tästä haastattelun vaiheesta syntyi tutkimusaineiston keskeisin sisältö. Osallistujien välinen 

keskustelu ja pohdinta kestivät noin 20 minuuttia, jonka aikana esiin nousi tutkimuksen kan-

nalta merkittäviä asioita. Esimerkiksi yksi osallistujista perusteli käsitteiden summa, erotus, 

tulo ja osamäärä käytön niin hyvin, että kolme muuta osallistujaa muuttivat näkökulmaansa 

käsitteistä. Hyvää keskustelua synnytti myös käsitteiden murtoluku, prosentti ja desimaaliluku 

välinen suhde. Kun osallistujat olivat valinneet viisi keskeisintä käsitettä, tuli heidän vielä ly-

hyesti perustella valintansa. 

Lopuksi osallistujilta kysyttiin vielä muutama käsitteiden opettamiseen sekä niiden käyttöön 

liittyvä tarkentava kysymys. Haastattelu päättyi, kun kaikki suunnitellut kysymykset oli kysytty 

eikä kenelläkään ollut enää mitään lisättävää. Osallistujien täyttämät kyselyt kerättiin talteen 

analyysia varten. Kaiken kaikkiaan haastattelu kesti noin tunnin.  

6.3 Aineiston analyysi 

Luokanopettajaopiskelijoilta ja opettajilta kerätyt aineistot analysoitiin omina aineistoina. 

Opettajilta saatuja vastauksia käsiteltiin kvantitatiivisena aineistona, ja sen analyysissä käytet-

tiin yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä. Opettajaopiskelijoiden haastattelu, oli tutkimuksen 

kvalitatiivinen osa, joten haastattelun analysointi tapahtui sisällönanalyysiä mukaillen. 

6.3.1 Opettajien aineiston analyysi 

Opettajille tehtyyn kyselyyn vastauksia tuli yhteensä 78. Niistä hylättiin neljä epäselvyyden 

vuoksi. Epäselvät vastaukset olivat tilanteita, joissa vastaaja oli valinnut lähes kaikki 30 käsi-

tettä, ja näin ollen vastauksista ei ollut selkeästi pääteltävissä, mitkä olivat osallistujan mielestä 
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5 - 10 keskeisintä käsitettä. Lopullinen otoskoko oli siis 74 (N=74). Aineiston analyysi tehtiin 

hyödyntäen yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä, kuten frekvenssien ja prosenttien laskemista 

(Metsämuuronen, 2003). Kvantitatiivisessa eli määrällisessä analyysissä argumentoidaan luku-

jen ja niiden välisten systemaattisten, tilastollisten, yhteyksien avulla (Alasuutari, 2011). Sy-

vällisempiin menetelmiin ei tutkimuksen osalta ollut tarvetta mennä, koska tarvittavat asiat voi-

tiin havaita ja todeta yksinkertaisemmilla menetelmillä. 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää opettajien mielestä keskeisimmät matematiikan käsitteet, 

jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Aineiston analyysissa ei 

siis ollut tarvetta mennä yksilötasolle, vaan aineistosta pyrittiin saamaan kokonaiskuva. Aluksi 

aineisto jaettiin opetettavien kouluasteiden mukaan. Osa vastaajista opetti sekä ala- että yläkou-

lussa, kaikilla alaluokilla tai yläkoulussa ja toisella asteella, joten aineiston luokittelua tuli hie-

man muuttaa. Kyselyssä olleiden (1) varhaiskasvatus, (2) 1.-2. luokka, (3) 3.-4. luokka, (4) 5.-

6. luokka, (5) yläkoulu, (6) toinen aste lisäksi tuli vielä kolme luokkayksikköä lisää; (7) koko 

alakoulu, (8) koko perusaste sekä (9) yläkoulu ja toinen aste. Yleensä luokittelussa pyritään 

tiivistämään luokkien lukumäärää, ja esimerkiksi Muurosen (2003) esittelemän suosituksen 

mukaan olisi tässä tutkimuksessa luokkien sopiva lukumäärä noin viisi. Kuitenkin tätä aineistoa 

tiivistettäessä saattaisi hävitä tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Jokaiselle luokkayksikölle 

laskettiin frekvenssit, eli kuinka moni vastaajista opetti kyseisellä kouluasteella, sekä prosentit.  

Jotta saatiin selville, kuinka moni vastaajista opetti alakoulussa, kuinka moni yläkoulussa ja 

kuinka moni toisella asteella, muutettiin luokittelua hieman. Uudessa luokittelussa 1.-2. luokka, 

3.-4. luokka, 5.-6. luokka sekä koko alakoulu yhdistettiin yhdeksi yksiköksi, joka nimettiin ala-

kouluksi. Tämä luokittelu kuvaa selkeämmin, millä kouluasteella vastaajat opettavat. Kuitenkin 

analysoitaessa vastauksia keskeisimmistä käsitteistä pysytään aikaisemmassa luokittelussa.  

Koska kysely oli pelkistetty eikä siinä ollut kuin kaksi muuttujaa (millä luokka-asteella opetat 

ja keskeisimmät käsitteet), selkein tapa lähteä analysoimaan muuttujien välistä suhdetta oli ris-

tiintaulukointi. Metsämuurosen (2003) mukaan ristiintaulukoinnissa voidaan nähdä kahden 

muuttujan väliset yhteydet havainnollisesti. Lisäksi ristiintaulukoinnista voidaan reunaja-

kaumien mukaan laskea, mitkä ovat vastaajien mielestä keskeisimmät matematiikan käsitteet. 

Ensimmäinen ristiintaulukointi tapahtui tukkimiehen kirjanpidolla, käyttäen apuna paperia ja 

kynää, taulukon 6.1 esimerkin mukaisesti. Taulukon toiseksi muuttujaksi laitettiin käsite ja 

toiseksi luokka-aste, jolla vastaaja opetti. Käsite-muuttuja sisälsi kaikki kyselyn listassa olleet 

30:tä matematiikan käsitettä. Luokka-aste -muuttuja sisälsi kyselyssä olleen kuuden 
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vaihtoehdon lisäksi kolme muuta, sillä osa vastaajista opetti sekä ala- että yläkoulussa, kaikilla 

alaluokilla tai yläkoulussa ja toisella asteella. Lopullinen luokittelu on (1) varhaiskasvatus, (2) 

1.-2. luokka, (3) 3.-4. luokka, (4) 5.-6. luokka, (5) yläkoulu, (6) toinen aste, (7) koko alakoulu, 

(8) koko perusaste sekä (9) yläkoulu ja toinen aste.  

Taulukko 6.1. Esimerkki ristiintaulukoinnista tukkimiehen kirjanpidolla. 

         Luokka-aste 

Käsite 

varhaiskasva-

tus 
1.-2.luokka 3.-4.luokka 5.-6.luokka yhteensä 

luku I IIII IIII II III 15 

lukujono II III IIII I II 13 

lukusuora I IIII II IIII I III 17 

lauseke I IIII IIII I IIII IIII 20 

Tämän jälkeen tiedot siirrettiin Excel-taulukko-ohjelmaan, jotta aineiston käsittely olisi selke-

ämpää. Samalla laskettiin jokaisen solun frekvenssi eli solussa olevien alkioiden lukumäärä 

(Metsämuuronen, 2003). Lisäksi taulukkoon merkittiin jokaisen rivin ja sarakkeen yhteenlas-

ketut frekvenssit, joita voidaan kutsua myös reunajakaumaksi (Metsämuuronen, 2003).  

Aineistosta haluttiin vielä selvittää, oliko vastauksissa eroja riippuen siitä, millä kouluasteella 

vastaaja opetti. Aikaisemmin tehtyyn ristiintaulukointiin merkittiin jokaiseen sarakkeeseen so-

lut, joissa oli sarakkeen suurimmat frekvenssiluvut. Tällä tavoin löydettiin ne käsitteet, jotka 

kyseisen kouluasteen vastaajien mukaan ovat keskeisimmät. Tarkempaa tarkastelua varten so-

lujen frekvensseistä laskettiin solun prosentuaalinen osuus kaikista sarakkeen havainnoista. 

Tätä kutsutaan sarakeprosentiksi (Metsämuuronen, 2003). Sarakeprosenttien lisäksi laskettiin 

riviprosentit. Ne kertovat kuinka paljon solun prosentuaalinen osuus on riveistä (Metsä-

muuronen, 2003). Sarakeprosentit kertovat siis, kuinka monta prosenttia tietyn kouluasteen vas-

taajista valitsi tietyn käsitteen. Riviprosentit kertovat, kuinka suuri osa tietyn käsitteen valin-

neista oli tietyllä kouluasteella.  

Osa taulukon soluista myös värikoodattiin. Sinisellä merkittiin jokaisesta sarakkeesta kolme 

solua, joissa oli suurimmat sarakeprosentit. Eli mitkä olivat kolme keskeisintä käsitettä jokai-

sella eri kouluasteella. Muutamasta sarakkeesta merkittiin sinisellä neljä solua, sillä johtuen 

yhtä suurista luvuista, sarakeprosenteista ei voitu määritellä kolmea keskeisintä. Solut, joissa 

tulos oli 0, merkittiin punaisella. Tällä pyrittiin saamaan selkeyttä taulukon tulkitsemiseen. 

Koko taulukko on nähtävissä liitteissä (liite 2). 

IIII II
IIII I IIII IIII
IIII I
IIII I
IIII II
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6.3.2 Opiskelijoiden aineiston analyysi 

Opiskelijoille tehty teemahaastattelu on tutkimuksen kvalitatiivinen osa. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2008) mukaan fenomenografiassa analyysi voidaan aloittaa jo aineistonkeruuvaiheessa, esi-

merkiksi tekemällä havaintoja ilmiöstä niiden toistuvuuden, jakautumisen ja erityistapausten 

perusteella. Haastattelun aikana huomattiin jo, kuinka tietyt käsitteet aiheuttivat paljon keskus-

telua osallistujien kesken. Käsitteiden valintojen perustelulla oli mahdollisuus myös muuttaa 

muiden näkemyksiä. Aineistosta pyrittiin selvittämään, minkälaisia käsityksiä luokanopettaja-

opiskelijoilla on matematiikan käsitteiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin 

kehityksessä. Analyysissä keskityttiin osallistujien ilmauksiin matematiikan käsitteistä. Lisäksi 

osallistujien kyselyvastausten pohjalta muodostettiin kuva siitä, mitkä ovat opiskelijoiden mie-

lestä 5 - 10 keskeisintä matematiikan käsitettä, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luo-

kan loppuun mennessä. 

Lopullinen analyysi tehtiin haastattelun litteroinnista aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Si-

sällönanalyysiä pidetään laadullisen tutkimuksen perinteissä perusanalyysimenetelmänä, jonka 

avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Se on tekstianalyysiä, 

tässä tapauksessa haastattelun litteroinnista, jolla pyritään saamaan tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa oleva kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Aineiston analyysi 

tehdään aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, mikä on yleistä sekä sisällönanalyysissä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002) että fenomenografisessa tutkimusotteessa (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Ai-

neistolähtöinen analyysi tarkoittaa, että teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta, kun taas esi-

merkiksi teorialähtöisessä analyysissä käsitteet tulevat aikaisemmasta teoriasta. Haaste aineis-

tolähtöisessä tutkimuksessa on se, että tutkijan ennakkoluulot ja teoriapohja eivät saisi vaikuttaa 

analyysiin, vaan sen tulisi tapahtua aineiston tiedonantajien ehdoilla. Tutkijan on siis tärkeää 

tiedostaa ilmiötä koskevat ennakkokäsityksensä analyysin aikana. (Tuomi & Sarajärvi, 2002.)  

Tutkimusaineiston analyysi eteni Tuomen ja Sarajärven (2002) esittämällä tavalla, joka poh-

jautui Milesin ja Hubermanin (1984) kuvaamaan kolmivaiheiseen prosessiin. Prosessin vaiheet 

ovat (1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, (2) aineiston klusterointi eli ryhmittely, sekä (3) 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Empiirisestä aineistosta edetään kohti käsit-

teellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä perustuen tulkintaan ja päättelyyn. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2002.) Tässä tutkimuksessa tutkittava ilmiö on matematiikan käsitteet opetuksessa.  

Aineiston redusointi, jota voidaan kutsua myös pelkistämiseksi, alkoi lukemalla haastattelusta 

tehtyä litterointia ja alleviivaamalla tekstistä matematiikan käsitteisiin ja niiden käyttöön 
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liittyviä ilmauksia. Jokaisen ilmauksen viereen kirjoitettiin muutaman sanan mittainen tiivis-

telmä ilmauksesta. Tätä tiivistelmää voidaan kutsua myös pelkistetyksi ilmaukseksi (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002). Aineiston pelkistäminen oli välillä haastavaa, sillä osa ilmauksista sisälsi mo-

nia ulottuvuuksia. Erilaisia pelkistettyjä ilmauksia tuli yhteensä 26. Taulukossa 6.2 on esi-

merkki aineiston redusoinnista. 

Taulukko 6.2. Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

”Tai niinku esim. mulla on täällä murtoluku. Sen valitsin mut sitte en va-

linnu nuita osoittaja, nimittäjä, supistaminen, laventaminen. Että tavallaan 

että yritin vähän poimia kaikista sen ihan perus peruspohjan sieltä.” 

Matematiikan perus-

teet 

”En mää nyt keksi sille oikee semmosta kunnon arjen sovellustakaan kä-

sitteenä, muuta ku että nyt jos ei oo parillista määrää nii kaikille ei riitä 

pareja.” 

Arkipäiväinen käyttö 

”Hassua sillee taas että arkikielessä kuulee vaan opettajan puhuvan 

summa ja erotus, tulo ja osamäärä, oikeesti. Oppilaat ei käytä niitä. Me ei 

käytetä normaalissa keskustelussa semmosia…” 

Vain opettaja käyttää 

Pelkistetyt ilmaukset klusteroitiin eli ryhmiteltiin (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Aineiston alku-

peräisilmaukset huomioiden samaa asiaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin luokiksi 

ja luokat nimettiin niitä kuvaavilla käsitteillä. Tätä käsitteiden ryhmittelyä voidaan kutsua Tuo-

men ja Sarajärven (2004) esimerkin mukaan alaluokaksi. Alaluokkia tuli yhteensä 11. Alaluo-

kat ryhmiteltiin vielä yläluokiksi, joita tuli yhteensä viisi. Taulukossa 6.3 esitetään aineistosta 

poimittujen ilmauksien pelkistetyt ilmaukset, kuinka ne on ryhmitelty alaluokkiin sekä kuinka 

alaluokat on ryhmitelty yläluokkiin. Yläluokkia tuli yhteensä 5. 
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Taulukko 6.3. Aineistosta poimitut pelkistyt ilmaukset, niiden ryhmittely alaluokkiin sekä ala-
luokkien ryhmittely yläluokkiin. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Matematiikan perusteet 

Keskeinen asia 

Liittyy yhteen 

Pohjakäsitteet Matematiikan kivijalka 

Käsitteen kyseenalaistaminen 

Sekoittaa 

Käsitteen hyödyttö-

myys oppilaalle 

Käsitteet oppilaan tulevai-

suudessa 

Käsitteen kiertäminen 

Ymmärrä lasku, ymmärrä käsite 

Oppimista ohjaava käsite 

Käsitteen tarkoitus 

Tulee paljon vastaan 

Käsite ei käytössä jatkuvasti 

Arkipäiväinen käyttö 

Käsitteen hyödyllisyys 

elämässä 

Irralliset käsitteet 

Oppilaat eivät opi 
Käsitteiden irrallisuus 

Vain matematiikassa 
Vain opettaja käyttää 

Tehtävänannon ymmärtäminen 
Käytetään tunnilla 

Turhia käsitteitä 

Ulkoa opettelu 

Oppilaan kuormittami-

nen Mikä on matematiikan tar-

koitus Ei väliä mitä käsitettä käytät 

Ymmärtämisen tärkeys 

Ymmärtäminen kes-

keistä 

Opettajan esimerkki 

Käsitteen opettaminen 

Osallistujan oma osaaminen 

Opettajan tehtävät 

Opettajan vaikutus 
Oppilaan arviointi 

Osaamiseen puuttuminen 
Osaamisen arviointi 

Oman ajattelun selittäminen 

Käsitteen selittäminen ymmärtä-

misen esittäjänä 

Ajattelun esiintuominen 

Aineiston klusteroinnin ja abstrahoinnin raja on häilyvä. Tuomi ja Sarajärvi (2002) huomautta-

vatkin, että klusteroinnin voidaan nähdä olevan jo osa abstrahointiprosessia. Abstrahoinnissa 

luodaan teoreettiset käsitteet alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista ja 

näin edetään kohti johtopäätöksiä (Hämäläinen, 1987, teoksessa Tuomi & Sarajärvi, 2002). 

Tässä tapauksessa yläluokat ryhmiteltiin kolmeksi pääluokaksi; (1) matematiikan kivijalka, (2) 

matematiikan sanasto ja kieli sekä (3) opettajan vaikutus käsitteiden opettamisessa ja oppimi-

sessa. Näitä kolmea yhdistävä luokka on luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä matematiikan 

käsitteistä ja niiden roolista oppilaan matemaattisen kompetenssin kehittymisessä (taulukko 
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6.4). Tutkimuskysymyksiin vastaten esitetyt pääluokat ovat aineistoa kuvaavia teemoja, joita 

avataan Tutkimuksen tulokset -osiossa.  

Taulukko 6.4. Yläluokkien ryhmittely pääluokkiin ja pääluokkien kokoaminen yhdistävään 
luokkaan. 

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Matematiikan kivijalka Matematiikan kivijalka 

Luokanopettajaopiskelijoi-

den käsityksiä matematii-

kan käsitteistä ja niiden 

roolista oppilaan matemaat-

tisen kompetenssin kehitty-

misessä. 

Käsitteet oppilaan tulevaisuu-

dessa 

Vain matematiikassa 

Mikä on matematiikan tarkoitus 

Matematiikan sanasto ja 

kieli 

Opettajan vaikutus 

Opettajan vaikutus käsit-

teiden opettamisessa ja 

oppimisessa 

Analyysin lopuksi haastattelussa tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettiin, mitkä olivat 

opiskelijoiden mielestä keskeisimmät käsitteet, jotka oppilaiden tulisi ymmärtää kuudennen 

luokan loppuun mennessä. Huomioitavaa on, että jos kysely olisi tehty haastattelun lopussa, 

olisivat vastaukset voineet olla hieman erilaiset verrattuna siihen, kun kysely tehtiin haastatte-

lun alussa.  

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida muun muassa onko tutkimus yleis-

tettävissä, kuinka sopiva teoria on sekä mikä on tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden otos-

koko (Metsämuuronen, 2003). Kuitenkin fenomenografinen menetelmä tuottaa haasteita, sillä 

tulosten yleistettävyys on kyseenalaista, kuten kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleensäkin. Ih-

misten käsitykset muuttuvat, sekä ihmisillä voi olla aidosti erilaisia käsityksiä asioista (Metsä-

muuronen, 2003). Parantaakseen laadullisen tutkimuksen luotettavuutta, voi tutkija tehdä mah-

dollisimman läpinäkyväksi päättelypolkunsa tuloksien analyysissa ja tulkinnassa (Aaltio & 

Puusa, 2011). Myös tässä tutkimuksessa tuloksien analyysi ja tulkinta on pyritty saamaan mah-

dollisimman läpinäkyväksi. Tutkimuksen eri osa-alueilla on monia asioita, jotka on hyvä huo-

mioida luotettavuutta tarkastellessa. 

Teoria-osiossa on pyritty käyttämään mahdollisimman laadukkaita lähteitä Julkaisufoorumia 

apuna käyttäen. Kuitenkin aiheesta johtuen, osa lähteistä ja tutkimuksista ovat jo hieman van-

hoja, mutta silloin niitä on tarkasteltu vielä kriittisemmin. Lisäksi puhuttaessa käsitteistä ja 
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sanastoon liittyvästä tutkimuksesta, on se jollain tavoin sidottu tehdyn tutkimuksen kieleen. 

Esimerkiksi englannin kieliset matematiikan sanojen luokitteluun ja käsitteisiin liittyvät teoriat, 

eivät ole suoraan siirrettävissä suomen kieleen. Kun sana tai käsite käännetään englannista suo-

meksi, voivat sanojen erikoispiirteet muuttua. Aikaisempia tutkimuksia ja teorioita on siis tar-

kasteltu kriittisesti. 

Lichtmanin (2013) mukaan yhtenä tutkimuseettisenä kysymyksenä on se, että tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt tietävät mihin osallistuvat. Lisäksi henkilöillä täytyy olla mahdollisuus 

kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen. Aineiston keräämisessä tutkimukseen osallistuneille 

annettiin mahdollisuus kieltäytyä, mutta koska jokaiselta kysyttiin tutkimukseen osallistumi-

sesta kasvotusten, saattoi kynnys kieltäytyä olla suurempi. Kun henkilöiltä kysyttiin, haluaisi-

vatko he osallistua tutkimukseen, heille kerrottiin lyhyesti mitä tutkimus koski ja annettiin tilaa 

kysyä täydentäviä kysymyksiä. Opettajille suunnatun kyselyn alussa oli myös kirjallisesti ly-

hyesti kerrottu tutkimuksen pääpiirteistä.  

Teemahaastatteluun osallistuneet luokanopettajaopiskelijat olivat tutkijalle ennestään tuttuja. 

Tämä oli kuitenkin alusta asti tiedossa, joten tutkija pystyi ennakoimaan ja suhtautumaan osal-

listujiin mahdollisimman objektiivisesti. Tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita oli vain 

neljä, mutta tähän aineistonkeruumenetelmään se sopi hyvin. Jos haastateltavia olisi ollut enem-

män, olisi ryhmäkeskustelutilanteessa jonkun ajatukset saattaneet jäädä helpommin paitsioon. 

Opettajille tehtyyn kyselyyn vastauksia saatiin kuitenkin kaiken kaikkiaan 78, mikä oli hyvä 

otoskoko.  

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös aineiston analysointi, sillä Huuskon ja Palonie-

men (2006) mukaan tutkijan on mahdotonta lähestyä aineistoa ilman ennakko-oletuksia. Tutki-

jan tulee olla tietoinen omista käsityksistään ja avoin tutkittaville käsityksille. Tähän auttaa se, 

että tutkija on perehtynyt aikaisempaan teoriaan. Tutkimuksen suuntaamisessa, toteuttamisessa 

ja analyysissä onkin tärkeää, että tutkija tiedostaa omia käsityksiä ja olettamuksia teoreettisen 

perehtyneisyytensä pohjalta. (Huusko & Paloniemi, 2006.) Tämän tutkimuksen osalta tutkijalta 

löytyi aikaisempaa tietoa teoriasta, koska myös kandidaatintyö käsitteli jokseenkin samaa ai-

hetta. Kuitenkin aineistoa analysoidessa, erityisesti opettajaopiskelijoiden aineistossa, pyrittiin 

huomaamaan tutkijan omat ennakkokäsitykset aiheesta, ja näin ollen pääsemään lähemmäs ai-

neiston objektiivista tarkastelua.  

Niikon (2003) mukaan fenomenografiassa ei pyritä absoluuttiseen totuuteen, vaan sovelletaan 

totuuden koherenssikriteeriä perustelemalla ja arvioimalla tehtyjä ratkaisuja. Tätä tutkimusta 
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tehdessä, on pyritty jokainen asia perustelemaan hyvin. Tutkimuksen luotettavuuteen ja eetti-

syyteen liittyvät asiat ovat kulkeneet mukana taustalla koko ajan. Lisäksi tavoitteena on ollut 

tehdä koko tutkimusprosessi mahdollisimman läpinäkyväksi. 



42 

 

7 Tulokset 

Tulokset osiossa esitellään erikseen opettajien ja opiskelijoiden aineistoista saadut tulokset. 

Opettajien kohdalla tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä matematiikan käsitteet oppilaan 

tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Myös luokanopettajaopiskelijat vastasi-

vat, mitkä olivat heidän mielestään keskeisimmät matematiikan käsitteet. Kappaleessa 7.1 käy-

dään erikseen läpi opettajien aineistosta saadut tulokset sekä opiskelijoilta saadut tulokset. Lo-

puksi näitä tuloksia vertaillaan lyhyesti. Kappaleessa 7.2 esitellään luokanopettajaopiskelijoille 

tehdyn teemahaastattelun tuloksia. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käsityk-

siä opiskelijoilla oli matematiikan käsitteiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompe-

tenssin kehittäjänä. Opiskelijoiden aineistosta saadut tulokset voidaan luokitella kolmeen eri 

teemaan.  

7.1 Keskeisimmät käsitteet 

Tutkimusaineistojen perusteella tässä osiossa esitellään erikseen kyselyn (liite 1) tulokset opet-

tajien vastauksista ja kyselyn tulokset opettajaopiskelijoiden vastauksista. Tällä kappaleella py-

ritään vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kysymyksenä oli, mitkä ovat keskei-

simmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun men-

nessä. Opettajat osiossa esitellään, mitkä olivat opettajien mielestä keskeisimmät käsitteet ja 

luokanopettajaopiskelijat osiossa käydään läpi opettajaopiskelijoiden näkemykset keskeisim-

mistä käsitteistä. Lopuksi näiden kahden ryhmän tuloksia vertaillaan lyhyesti. 

Opettajat 

Opettajille tehtyyn kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 78. Vastauksista neljä hylättiin, joten lo-

pullinen otoskoko oli 74 (N=74). Kouluaste, jolla kyselyyn vastanneet opettajat opettivat, vaih-

telivat varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Alla oleva kuvio 7.1 esittää, kuinka 

monta prosenttia vastaajista työskenteli milläkin kouluasteella.  
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Kuvio 7.1. Kuinka monta prosenttia vastaajista opetti milläkin kouluasteella. 

Kuviosta 7.1 voidaan huomata, että yli puolet vastaajista (56,7%), opetti alakoulussa.  Seuraa-

vaksi suurin ryhmä oli yläkoulussa opettavat (28,4%) ja kolmantena toisella asteella opettavat 

(6,8%). 2,7% vastaajista opetti sekä alakoulun että yläkoulun puolella, ja toiset 2,7% opetti sekä 

yläkoulussa että toisen asteen koulutuksessa. Myös varhaiskasvatuksen parissa työskenteli 

2,7% vastaajista. Tulosten perusteella voidaan huomata, että vastaajat olivat keskittyneet pe-

ruskoulun puolelle. Koska yli puolet vastaajista opetti alakoulussa, on syytä tarkastella tarkem-

min, miten vastaajat jakautuivat luokka-asteittain.  Kuviossa 7.2 on nähtävissä tämä tarkempi 

jakautuminen kaikkien vastaajien kesken. 

 

Kuvio 7.2. Kuinka monta prosenttia vastaajista opetti milläkin luokka-asteella. 
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21,6% kyselyyn vastanneista opetti kolmannella, neljännellä tai näiden välisellä yhdysluokalla. 

Viidennellä, kuudennella tai yhdysluokalla opettavia oli 16,2%, kun taas ensimmäisellä, toisella 

tai näiden yhdysluokalla opettavia oli 13,5% vastaajista. Lisäksi taulukkoon tuli yksi uusi ana-

lyysiyksikkö, nimeltään alakoulu. Tämä yksikkö kuvaa opettajia, jotka vastasivat opettavansa 

kaikkia luokka-asteita ensimmäisestä kuudenteen. Heitä ei siis voitu jakaa 1.-2. luokan, 3.-4. 

luokan ja 5.-6. luokan kesken. Vastaajista 5,4% opetti kaikkia alakoulun luokka-asteita. Kuvion 

7.2 perusteella suurin vastaajajoukko olisi yläkoulun opettajat (28,4%).  

 

Kuvio 7.3. Kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi käsitteen kuuluvan 5 - 10 keskeisim-
män matematiikan käsitteen joukkoon, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan lop-
puun mennessä.  
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Kuinka monta prosenttia opettajista (N=74) valitsi käsitteen:
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Vastaajista (N=74) selvä enemmistö (82,4%) oli sitä mieltä, että yhteen-, vähennys-, jako- ja 

kertolasku kuuluvat vähintään kymmenen keskeisimmän käsitteen joukkoon, jotka oppilaan tu-

lisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Muita käsitteitä, jotka yli puolen vastaajan 

mukaan kuului kymmeneen keskeisimpään matematiikan käsitteeseen, olivat summa, erotus, 

tulo ja osamäärä (62,2%), murtoluku (54,1%), prosentti (51,4%), desimaaliluku, -pilkku 

(51,4%) sekä peruslaskutoimitus (51,4%). Kukaan vastaajista ei valinnut käsitteitä tyyppiarvo 

(0%) tai eksponentti (0%), kymmenen keskeisimmän käsitteen joukkoon. Kuviosta 7.3 voidaan 

nähdä, kuinka monta prosenttia vastaajista on valinnut tietyn käsitteen kuuluvan kymmenen 

keskeisimmän käsitteen joukkoon. Kuvion ja prosenttien perusteella voidaan sanoa, että mate-

matiikan keskeisimmät käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun 

mennessä, ovat yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku (82,4%), summa, erotus, tulo ja 

osamäärä (62,2%), murtoluku (54,1%), prosentti (51,4%), desimaaliluku, -pilkku (51,4%) sekä 

peruslaskutoimitus (51,4%). 

Tarkasteltaessa taulukon 7.1 (taulukko kokonaisuudessaan liitteenä 2) sarakeprosentteja, huo-

mataan, että luokkayksikköjen välillä on pieniä eroavuuksia keskeisimpien käsitteiden valin-

nassa. Taulukosta 7.1 on jätetty pois riviprosentit selkeyden vuoksi. 

Taulukko 7.1. Taulukossa frekvenssit ja sarakeprosentit (s%) sekä kuinka monta henkilöä 
on yhteensä valinnut kyseisen käsitteen ja mikä on heidän prosentuaalinen osuus kaikista 
vastaajista. Solut joissa on suurimmat sarakeprosentit, on merkitty sinisellä.  
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Yksiköissä varhaiskasvatus, 1.-2. luokka, 3.-4. luokka, yläkoulu sekä koko alakoulu, keskeisin 

käsite oli yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku. 100% varhaiskasvatuksessa opettavista oli 

sitä mieltä, että yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku kuuluu 5 - 10 keskeisimmän käsitteen 

joukkoon, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Ensimmäisellä 

ja toisella luokalla opettavista 70% oli tätä mieltä. Tässä yksikössä myös käsitteen lukusuora 

oli valinnut 70% vastaajista. Kolmannella ja neljännellä luokalla opettavista 93,8% oli valinnut 

käsitteen yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku, kun taas yksikössä yläkoulu käsitteen oli va-

linnut 85,7% vastaajista. Henkilöistä, jotka opettivat kaikkia alakoulun luokka-asteita, käsitteen 

yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku, oli valinnut 75,0% vastaajista. Näissä viidessä yksi-

kössä käsite oli siis valittu keskeisimmäksi käsitteeksi. Kuitenkin luokkayksiköissä 5. - 6. 

luokka, toisen asteen koulutus, koko perusaste sekä yläkoulu ja toinen aste näin ei ollut.  

Taulukosta 7.1 voidaan nähdä, mitkä kolme tai neljä käsitettä on luokkayksiköiden (1) 1.-2. 

luokka, (2) 3.-4. luokka, (3) 5.-6. luokka, (4) yläkoulu sekä (5) toinen aste vastaajien mielestä 

keskeisimmät käsitteet. Toisin sanoen, taulukon sarakeprosentit kertovat, kuinka monta pro-

senttia luokkayksikön opettajista valitsi kyseisen käsitteen. Lisäksi suurimmat sarakeprosentit 

sisältävät solut on merkitty sinisellä. Yläkoulun, toisen asteen ja koko alakoulun sarakkeissa on 

sinisellä merkittynä neljä käsitettä, sillä kahdella tai useammalla käsitteellä oli sama sarakepro-

sentti. Näistä sarakkeista ei voitu siis määritellä kolmea eniten valintoja saanutta käsitettä.   

Kolme keskeisintä matematiikan käsitettä 1.-2. luokkien opettajien mukaan on yhteen-, vähen-

nys-, jako- ja kertolasku (70%), lukusuora (70%) sekä summa, erotus, tulo ja osamäärä (60%).  

3.-4. luokan opettajien kohdalla lukusuoran käsite on vaihtunut prosentin käsitteeseen. Heillä 

kolme keskeisintä käsitettä on yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku (93,8%), prosentti 

(56,3%) sekä summa, erotus, tulo ja osamäärä (56,3%). Tässä luokkayksikössä yhteen-, vähen-

nys-, jako- ja kertolasku (93,8%) miellettiin selvästi keskeisimmäksi käsitteeksi, sillä mitään 

muuta käsitettä ei valinnut yli 60% 3.-4. luokan opettajista. 5.-6. luokan opettajista enemmistö 

(91,7%) oli valinnut 5 - 10 keskeisimmän käsitteen joukkoon käsitteen prosentti. Käsitteet yh-

teen-, vähennys-, jako- ja kertolasku oli valinnut 83,3% vastaajista kuin myös käsitteet desi-

maaliluku ja –pilkku (83,3%).  Yläkoulussa opettavien opettajien käsitykset eivät eronneet suu-

resti 1.-2. luokan ja 3.-4. luokan opettajien näkemyksistä. Heidän mielestään keskeisimmät kä-

sitteet olivat yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku (85,7%), summa, erotus, tulo ja osamäärä 

(66,7%), murtoluku (61,9%) sekä luku (61,9%).  
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Luokkayksiköiden välillä ei ollut havaittavissa suuria eroja lukuun ottamatta toisen asteen opet-

tajia. Kaikki toisen asteen opettajat näkivät, että käsitteet yhtälö (100%) ja prosentti (100%), 

kuuluvat 5 - 10 keskeisimmän matematiikan käsitteen joukkoon. Kokonaistuloksia tarkastelta-

essa on todettavissa, että käsitteen yhtälö oli valinnut kuitenkin vain 24,7% kaikista vastaajista. 

Enemmistö (91,7%) viidennen ja kuudennen luokan opettajista oli samaa mieltä toisen asteen 

opettajien kanssa prosentti -käsitteen keskeisyydestä. Nämä kaksi yksikköä (5.-6. luokka ja toi-

nen aste) olivat samaa mieltä myös käsitteistä summa, erotus, tulo ja osamäärä, siinä mielessä, 

että käsitteet eivät kummassakaan ryhmässä yltäneet kolmen keskeisimmän käsitteen joukkoon. 

Mielenkiintoista on, että lukujen perusteella voidaan huomata, että prosentti on keskeisimpien 

käsitteiden joukossa 3.-6. luokkien opettajien mielestä sekä toisen asteen opettajien mielestä, 

mutta näiden luokkien välissä olevien opettajien mielestä näin ei ole. Esimerkiksi viidennen ja 

kuudennen luokan opettajista 91,7% ja toisen asteen opettajista 100% on sitä mieltä, että se 

kuuluu 5 - 10 keskeisimmän käsitteen joukkoon, kun taas vain 23,8% yläkoulun opettajista on 

tätä mieltä. Mitä siis tapahtuu yläkoulussa? Kuinka paljon opettajien valintoihin vaikutti se, 

mitä he olivat tällä hetkellä matematiikan tunneilla opiskelleet? Kaiken kaikkiaan keskeisimmät 

käsitteet, jotka opettajien (N=74) mielestä oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun 

mennessä, ovat yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku (82,4%), summa, erotus, tulo ja 

osamäärä (62,2%), murtoluku (54,1%), prosentti (51,4%), desimaaliluku ja -pilkku (51,4%), 

sekä peruslaskutoimitus (51,4%). 

Luokanopettajaopiskelijat 

Tutkimukseen osallistuneilta neljältä luokanopettajaopiskelijalta kysyttiin, mitkä ovat heidän 

mielestään keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi osata kuudennen luokan 

loppuun mennessä. Heille annettiin samanlainen ja saman tehtävänannon sisältävä lista käsit-

teistä (liite 1) kuin opettajille. Jokainen opiskelija valitsi listasta 5 - 10 mielestään keskeisintä 

käsitettä. Vastausten pohjalta koottiin kuvio 7.4.  
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Kuvio 7.4. Kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi käsitteen kuuluvan 5 - 10 keskeisim-
män matematiikan käsitteen joukkoon, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan lop-
puun mennessä.  

Kuviosta 7.4 voidaan huomata, että kolme opiskelijoiden mielestä keskeisintä käsitettä ovat 

murtoluku (100%), yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolasku (100%) sekä luku (100%). Koska 

vastaajia on vain neljä, ei tätä tulosta voida yleistää, mutta se antaa kuvan opiskelijoiden käsi-

tyksistä. Kuviosta on jätetty pois käsitteet, joita kukaan ei valinnut. Pois jätetyt käsitteet ovat 

tyyppiarvo, keskiarvo, todennäköisyys, eksponentti, potenssimerkintä, prosenttiluku ja -arvo, 

käänteisluku, supistaminen ja laventaminen, osoittaja ja nimittäjä, sekaluku, likiarvo, jaollinen 

ja jaoton sekä joku muu. 

Kolme opiskelijaa neljästä oli valinnut 5 - 10 keskeisimmän käsitteen joukkoon myös käsitteet 

laskujärjestyssopimus (75%), prosentti (75%), parillinen ja pariton (75%), sekä summa, erotus, 

tulo ja osamäärä (75%). Kaksi opiskelijaa olivat valinneet käsitteet desimaaliluku ja -pilkku 

(50%) sekä lauseke (50%). Käsitteitä, jotka vain yksi opiskelija (25%) oli valinnut, olivat dia-

grammi, kokonaisluku, pyöristäminen, vaihdannaisuus ja liitännäisyys, peruslaskutoimitus, 

tuntematon ja muuttuja, yhtälö, lukusuora sekä lukujono. Tässä täytyy kuitenkin huomioida, 

että yksi ja sama opiskelija ei valinnut näitä kaikkia käsitteitä, vaan vastaukset vaihtelivat.  
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Kuinka monta prosenttia opiskelijoista (N=4) valitsi käsitteen:
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Vertailua 

Opiskelijoiden käsitykset keskeisimmistä käsitteistä eivät eronneet paljoa opettajien vastauk-

sista (kuvio 7.5). Opettajilla (N=74) kolme keskeisintä käsitettä olivat yhteen-, vähennys-, jako- 

ja kertolasku (82,4%), summa, erotus, tulo ja osamäärä (62,2%) sekä murtoluku (54,1%). Opis-

kelijoilla ne olivat murtoluku (100%), yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku (100%) sekä luku 

(100%). Vaikka käsitteet summa, erotus, tulo ja osamäärä eivät opiskelijoilla yltäneet kolmen 

keskeisimmän käsitteen joukkoon, sen silti valitsi kolme neljästä (75%) opiskelijasta.  

 
Kuvio 7.5. Kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi käsitteen kuuluvan 5 - 10 keskeisim-
män matematiikan käsitteen joukkoon, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan lop-
puun mennessä. Opettajat ja opiskelijat. Huomioi, etteivät prosentit ole suoraan verrannolli-
sia. 
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Käsitteen luku kohdalla on hieman eroavaisuutta. Kaikki opiskelijat olivat valinneet luvun kuu-

luvan 5 - 10 keskeisimmän matematiikan käsitteen joukkoon mutta opettajista vain noin puolet 

(48,6%). Tässä täytyy kuitenkin taas muistaa, etteivät vastaukset ole suoraan verrannolliset, 

sillä opettajien kyselyyn vastasi 74 henkilöä, kun taas opiskelijoita oli vastaamassa vain neljä. 

Esimerkiksi käsite murtoluku on opettajien vastauksissa kolmen keskeisimmän käsitteen jou-

kossa, vaikka sen oli valinnut vain 54,1% opettajista. Opiskelijoista käsite murtoluku kuului 

kolmen keskeisimmän käsitteen joukkoon, sillä sen oli valinnut 100% opiskelijoista. 

7.2 Matematiikan käsitteiden merkitys matemaattisen kompetenssin kehityksessä 

Haastattelemalla luokanopettajaopiskelijoita pyrittiin saamaan selville, minkälaisia käsityksiä 

heillä on matematiikan käsitteiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehi-

tyksessä. Toisin sanoen, tämä kappaleen avulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin 

kaksi ja kolme. Eli minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan käsit-

teiden käytöstä opetuksessa sekä niiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin 

kehityksessä. Haastattelun aineistosta nousseet käsitykset voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. 

Ensimmäistä luokkaa voidaan kutsua nimellä matematiikan kivijalka. Opiskelijoiden käsitysten 

mukaan on olemassa matematiikan käsitteitä, jotka ovat keskeisiä oppilaan matemaattisen kom-

petenssin kehittymisessä. Toinen luokka on matematiikan sanasto ja kieli. Opiskelijoiden mu-

kaan matematiikassa on sille ominaisia käsitteitä, mutta osa näistä nähdään hyödyttömiksi ma-

temaattisen kompetenssin kehittymisen kannalta. Kolmantena luokkana on opettajan vaikutus 

käsitteiden oppimiseen. Siinä esitellään opiskelijoiden käsityksiä siitä, kuinka opettaja voi toi-

minnallaan vaikuttaa käsitteiden oppimiseen ja ymmärtämiseen. 

Matematiikan kivijalka 

Luokanopettajilta kysyttiin, mitkä ovat annetusta listasta (liite 1) keskeisimmät matematiikan 

käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä. Tämän jälkeen 

heidän täytyi yhdessä ryhmänä valita käsitteistä viisi keskeisintä ja perustella valintojansa. Näi-

den keskustelujen pohjalta muodostettiin kolme luokkaa koskien opiskelijoiden käsityksiä ma-

tematiikan käsitteistä matemaattisen kompetenssin osalta. Ensimmäistä luokkaa voidaan nimit-

tää matematiikan kivijalaksi. 

Opiskelijoiden mukaan matematiikassa on olemassa käsitteitä, jotka ovat merkittäviä oppilaan 

matemaattisen kompetenssin kehittymiselle. Näitä käsitteitä ovat esimerkiksi yhteen-, 
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vähennys-, kerto- ja jakolasku sekä luku. Opiskelijat nimittävät näitä käsitteitä peruskäsitteiksi, 

pohjakäsitteiksi ja matematiikan kivijalaksi. Olennaista näille käsitteille on, että ne ovat pohja 

kaikelle muulle opeteltavalle asialle, ja ilman ymmärrystä näistä käsitteistä oppilas ei voi edetä 

tai ainakin se on haasteellista. Tässä opiskelijat ottavat huomioon matematiikan kumulatiivi-

suuden, kuten opiskelijoiden E, N, U ja T välisessä keskustelussa tulee ilmi. 

E: Ehkä nuo kaikki on semmosia, niinku että jos ajatellaan just semmosia perustaitoja ja semmo-

nen niinku matematiikan kivijalka, voijaanko semmosesta puhua. Että ei pääse, jos ei ymmärrä 

niinku näitä käsitteitä. 

N: Nii, nimenommaa 

U: Kumulatiivista, että jos jotaki et ossaa tuota. Se kasaantuu se tieto ja jos joku puuttuu sieltä 

nii et pääse etenee. 

T: Et näitten päälle voi kasata aika paljon… 

… 

N: Nii ja ylipäätänsä läheppä yläasteella opettelemaan mitä tahansa ilman että ossaat näitä asi-

oita, mitkä me tässä valittiin. 

Käsitteet, joita edellä oleva keskustelu koski, olivat luku, yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jako-

lasku, murtoluku sekä laskujärjestyssopimus. Opiskelijoiden mielestä ilman näiden käsitteiden 

ymmärrystä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehitys on vaarassa erityisesti siirryttäessä 

yläkoulun puolelle. Osa matematiikan käsitteistä nähtiin niin keskeisenä asiana, että niiden ole-

massaoloa ei osattu heti edes ajatella. Esimerkiksi opiskelija N ajatteli käsitteen luku olevan 

niin keskeinen käsite, ettei sitä tarvitse erikseen mainita, vaan että se automaattisesti olisi siellä.  

Yksittäisten keskeisten käsitteiden lisäksi opiskelijat huomasivat myös eräänlaisia käsiteryh-

miä. Nämä ryhmät sisälsivät käsitteitä, jotka oppilaan oli ymmärrettävä voidakseen ymmärtää 

toinen, ja toista ei voitu täysin ymmärtää ymmärtämättä ensimmäistä. Esimerkki tällaisesta ryh-

mästä oli murtoluku, prosentti ja desimaaliluku. Opiskelijoiden mukaan oppilas ei voi oppia 

prosentin käsitettä ymmärtämättä murtolukuja, mutta ymmärtääkseen prosentin oppilaan täytyy 

osata desimaaliluvut. Lisäksi desimaaliluvun käsitteessä keskeisenä asiana on murtoluvun ym-

märtäminen. Pitkän keskustelun jälkeen opiskelijat tulivat siihen tulokseen, että jos näistä kol-

mesta käsitteestä tulisi valita yksi keskeisin, se olisi murtoluku. Käsitys oli, että jos ymmärrät 

murtoluvun käsitteen, auttaa se ymmärtämään myös prosentin ja desimaaliluvun käsitettä. Li-

säksi pyrittiin huomioimaan, mistä oppilaalle olisi eniten hyötyä matematiikan muuttuessa 
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haastavammaksi. Esimerkkinä lyhyt ote opiskelijoiden välisestä keskustelusta liittyen prosent-

tiin, murtolukuun ja desimaalilukuun.   

N: En kyllä tiiä… Nii prosentti on mun mielestä jotenki kuitenki hyvin tärkee käsite. Näin niinkö 

aattelee ihan arkielämääki, että tulee vastaan. 

U: Sitte taas prosenttiin ei päästä oikee jos ei oo murtolukuja… 

E: Niinkö mää mietin, että mikä on niinko se ku desimaaleissa, prosenteissa ja murtoluvuissa 

tarvitaan vähän semmosia samanlaisia taitoja, että mikä on niistä se, onko murtoluvut vähän 

niinkö se ydin… Ku samanlaista ymmärrystä kaipaa. Vai sitte desimaali… 

U: Tuntuu että tuolla haastavammassaki matikassa sitte kuitenki luotetaan enemmän näihin mur-

tolukuihin, ku desimaalilukuihin. Siellä halutaan esittää ne murtolukuina ne asiat. 

N: No otetaanko ainaki se murtoluku? 

Osa käsitteistä nähtiin siis keskeisinä asioina oppilaan matematiikan oppimisen kannalta. Näi-

den käsitteiden pohjalta oppilaan on hyvä lähteä rakentamaan matemaattista kompetenssiaan ja 

muodostamaan käsitteiden välisiä yhteyksiä. Joidenkin käsitteiden väliset yhteydet nähtiin kes-

keisempinä kuin toiset. Silti perusajatuksena oli, että ne kaikki kuitenkin tukevat jollain tavalla 

uusien käsitteiden oppimista ja ymmärtämistä. 

Matematiikan sanasto ja kieli 

Vaikka suurin osa matematiikan käsitteistä nähtiin hyödyllisiksi ja tärkeiksi oppilaan mate-

maattisen kompetenssin kehityksessä, oli joukossa myös käsitteitä, joille opiskelijat eivät löy-

täneet tarvetta. Nämä olivat matemaattisia käsitteitä, joista ei nähty oppilaalle olevan minkään-

laista hyötyä. Kyseiset käsitteet voitiin kiertää ja niiden opettelu nähtiin oppilasta kuormitta-

vana. Niiden ajateltiin olevan irrallisia ja vaativan ulkoa opettelua. Näitä käsitteitä tarvittiin 

ainoastaan tehtävänantojen ymmärtämisessä, mutta siinäkin käsitteet olisivat kierrettävissä. 

Opettaja oli ainoa henkilö, jonka nähtiin käyttävän niitä. Tällaisia käsitteitä olivat esimerkiksi 

summa, erotus, tulo ja osamäärä. Keskeisempänä pidettiin sitä, että oppilas ymmärtää, mitä on 

tekemässä, kuin sitä, mitä käsitteitä hän käyttää. Kuten opiskelija N asiasta kertoo: 

N: Jos kuitenki on ala-asteelta, ku lähetään nii tavote ois se, että ne jotenki arkielämässä pärjäis 

ja yläasteella pärjäis, nii minun mielestä voi pärjätä varsin hyvin ilman, ilman montaa matemaat-

tista käsitettä, ja osata tehä monen näköstä matematiikassa ilman, että kaikki käsitteet menee 

ihan, ihan niinku matemaattisesti oikeaoppisesti. 
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Käsitteiden kiertämisellä tarkoitetaan tässä sitä, että tarvittavan asian voi kertoa käyttämällä 

muita käsitteitä. Esimerkiksi summa ja erotus kuuluvat näihin mahdollisiin kierrettäviin. Opis-

kelija U:n mukaan nämä käsitteet voisi kiertää yksinkertaisesti sanomalla yhteenlaskun tulos 

tai vähennyslaskun tulos. Opiskelija U huomauttaa myös, että käsitteen tulo ja tulos käyttö voi-

vat hämmentää oppilasta, sillä ne kuulostavat samalta, ja näin ollen oppilas saattaa sekoittaa ne 

keskenään. Käsitteen kiertämiseen liittyy myös se, että opiskelijoiden mielestä oppilaan ei tar-

vitse ymmärtää kyseisiä käsitteitä voidakseen laskea ja edetä matematiikassa.  

Tähän limittyy osittain se, että osa matematiikan käsitteistä nähtiin irrallisina. Nämä käsitteet 

nähtiin osana sanastoa, jota käytetään vain matematiikassa, ja siinäkin ne vaikuttivat ”päällelii-

matuilta”. Näiden käsitteiden opettelu nähtiin oppilasta kuormittavana, sillä ne vaativat ulkoa 

opettelua. Esimerkiksi käsite osamäärä kuului tähän joukkoon. Verrattuna matematiikan kivi-

jalka -osiossa esitettyihin käsitteisiin, jotka kuuluivat matematiikan sanastoon, ero oli, että siinä 

käsitteet olivat johdettavissa ja ohjasivat oppilaan oppimista. Esimerkiksi yhteenlasku kertoo, 

että siinä lasketaan yhteen.  Uuden irrallisen käsitteen kohdatessa lapsi taas ei pysty liittämään 

käsitettä mihinkään aikaisemmin opittuun tai päättelemään, mihin asiaan käsite liittyy. Lisäksi 

näitä käsitteitä ei käyttänyt kukaan muu kuin opettaja ja satunnaiset tehtävänannot oppikir-

joissa. Esimerkiksi opettaja saattoi kysyä, mikä on lukujen kolme ja viisi summa, tai tehtä-

vänantona oli: laske lukujen seitsemän ja kolme tulo. Oppilaiden ja heidän vanhempiensa näh-

tiin harvemmin käyttävän näitä käsitteitä, eikä niitä käytetty matematiikan oppituntien ulko-

puolella. Alla on ote opiskelija T:n pohdinnoista liittyen käsitteiden kiertämiseen ja irrallisuu-

teen. 

T: Se vaan näkkyis siinä, että se kieli vaan vaihtuis siellä…tehtävissä. Ja kyllä mää niinku käytän 

noita mut sitte nuo ei jää, tota nää ite sanat nii nää on vähän erillään just normaalikielestä. Että 

ku esimerkiksi osamäärä sanana on jo aika semmonen vaikea. Koska se on jotenki, niinku siis 

tämä sana pelkästään, jos ei oo sitä ikinä kuullu, nii en tiiä osaisko sitä liittää niinku. Sillee lapsi 

mihinkään… Että ne on semmosia, mitä ne kuulee vaan siellä matikassa ja ne kuuluu just siihen, 

ne kuuluu siihen matikan kieleen. Mutta ne tuota just jää vähän semmosiksi päälleliimatuiksi 

joskus. 

Käsite osamäärä nähtiin lopulta jopa erittäin negatiivisena. Opiskelijoiden mukaan osamäärä 

voi kuulostaa oppilaista pelottavalta, minkä vuoksi oppilaan kiinnostus käsiteltävään asiaan hä-

viää. Jos opettaja lähtee opetuksessa liikkeelle kysymällä laskun osamäärää, voi oppilas häm-

mentyä niin, ettei huomaa, mitä opettaja kysyy, vaikka ymmärtäisi jakolaskun käsitteen. Käsite 

nähtiin oppilaan matemaattisen kompetenssin kehittymistä haittaavana tekijänä, sillä käsitteen 
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erikoisuuden ajateltiin laskevan oppilaan motivaatiota opiskeltavaa asiaa kohtaan. Opiskelijoi-

den käsitykset osamäärän käsitteestä tulevat hyvin esille opiskelijoiden U ja N välisessä kes-

kustelussa. Katkelmasta on välistä poistettu opiskelija E:n myötäilyt. 

U: Aattelee jonku tilanteen, että opettaja laittaa kaks lukua taululle ja kyssyy että mikä on näitten 

osamäärä. Nii siinä vaiheessa jo jollaki alakaa jo lyömään apina niitä… (lyö käsiä yhteen) Että 

se ei ees kiinnostu ennää siitä, että mikä se on. Että tässä puhutaan jakolaskusta, ahaa että nonii. 

Sitte että miten se jakolasku lasketaa ku se tökkäs jo siihen osamäärän käsitteeseen. Ku puhuttii 

hankalasta käsitteestä ja sitte ei päästy vielä ees siihe jakolaskuu oikeestaa. 

N: Niimpä. 

… 

N: Ja niinkö kyllä se minun mielestä voi joskus olla nimenommaa sen käsitteen vika. Tai ihan 

vaan niinkö sillai, että ei välttämättä lapsen ymmärryksessä oo mittää vikkaa, ja hän pystys täy-

dellisesti sen ymmärtää, mutta jos se SÄIKÄHTÄÄ ihan vaan sitä käsitettä … että just tuossa 

niinkö sannoit, että alkaa apina hakkaamaan. Että ku kysytään mikä on osamäärä, nii loppuu 

motivaatio ees yrittää. Kuulostaa hurjalta.  

Lopputulema opiskelijoiden pohdinnoista käsitteistä summa, erotus, tulo ja osamäärä oli se, 

että niitä tarvitaan jossain määrin, mutta niillä ei ole suoranaista positiivista vaikutusta oppilaan 

matemaattisen kompetenssin kehitykselle. Oppilaan täytyi vähintään tietää, mistä käsitteessä 

oli kyse ymmärtääkseen opettajaa ja tehtävänantoja. Se ei kuitenkaan olisi välttämätöntä, sillä 

käsitteet voidaan kiertää. Opiskelija U toi ilmi myös sen, että kyseisten käsitteiden käyttö vä-

heni mitä pidemmälle matematiikassa mentiin. Matematiikan muuttuessa haastavammaksi las-

kut tulevat monimutkaisemmiksi, eikä voida enää mustavalkoisesti laskea jonkin summaa, ero-

tusta, tuloa tai osamäärää.  Tärkeämmäksi nähtiin, että oppilas osaa selittää toimintaansa, ym-

märtää mitä laskee sekä mitä häneltä kysytään, kuin että oppilas ja opettaja käyttävät oikeita, 

asiaankuuluvia, matemaattisia käsitteitä. Opiskelijoiden mielestä oppilaalle saattoi olla jopa 

haitallisempaa, jos opettaja kiertämisen sijaan väkisin käytti haastavia, eksakteja käsitteitä. Kä-

sitteet aiheuttivat oppilaalle ylimääräistä kuormitusta ja vähensivät keskittymistä, millä olisi 

suurempi merkitys matemaattisen kompetenssin kehittymisessä.  

Opettajan vaikutus käsitteiden oppimiseen 

Haastattelun aikana opiskelijat pohtivat myös opettajan merkitystä käsitteiden oppimisessa. 

Pääsääntöisesti ajateltiin, että opettajan tulee käyttää puheessaan matematiikan käsitteitä paljon 
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ja systemaattisesti. Jos opettaja johdonmukaisesti käyttää käsitteitä, oppilaat kyllä oppivat ne. 

Opiskelijat kertoivat kuitenkin itse opettaessaan välillä unohtavansa käyttää oikeita käsitteitä. 

Lisäksi he eivät vaatineet oikeiden käsitteiden käyttöä, jos oppilas osoitti ymmärtävänsä asian 

käsitteestä riippumatta. Kaikki opiskelijat olivat sitä mieltä, että opettajan tulee pyrkiä käyttä-

mään oikeaa käsitteistöä, mutta he eivät osanneet sanoa mistä ovat ajatuksen saaneet. Nämä 

asiat tulevat ilmi opiskelija E:n puheessa. 

E: Kyllä määki aattelen silleen, että ku omassa puhheessa koitan pyrkiä siihen, että ei tuu niitä 

että plus ja miinus. Mut sitte en määkää sillee jos oppilaat puhhuu ite siinä ku ne selittää, nii oo 

sillee että hmh, sanoppa uuellee tällä tavalla. Koska se ei oo se ydin, enkä mää niinku. Tai ku se, 

että käyttää väärää käsitettä, nii se ei oo niinku este sille, että ymmärtää, ja mää jotenki aattelen 

sillee, et se jossaki vaihessa kuitenki sitte tarttuu. Jos opettaja puhhuu vaa koko ajan yhteen- ja 

vähennyslaskuista, nii kyllä se jossain vaiheessa se sinne tulee. 

Opiskelijat reflektoivat omaa osaamistaan siihen, miten heidän mielestään opettajan tulisi pu-

hua matematiikan tunneilla. He kokivat, etteivät he ainakaan vielä osaa täysin sujuvasti käyttää 

vaadittuja käsitteitä eivätkä sen vuoksi voi vaatia sitä oppilailtakaan. Keskeisempänä nähtiin 

ymmärrys operaatioiden käyttämisestä kuin niiden nimeämisestä. Kuitenkin käsityksissä oli ha-

vaittavissa pientä ristiriitaa, sillä vaikka käsitteiden käytöllä ei ollut merkitystä, ajateltiin oppi-

laiden tarvitsevan käsitteitä oman ajattelun selittämiseen. Kuten opiskelija T asian muotoilee. 

T: Nii. Kyllähän siinä mielessä on siis tärkeetä tietää oppilaallaki näitä käsitteitä, että ne ossaa 

selittää sitä ommaa matemaattista ajattelua ja niitä omia strategioita. Siinä mielessä on tietenki 

tärkee että jonkin verran osaa nimetä niinku näitä asioita.  

Toisin sanoen oppilas tarvitsee matematiikan käsitteitä perustellakseen tekemänsä. Nämä pe-

rustelut nähdään keskeisinä myös oppilaan osaamisen arvioinnin kannalta. Jos opettaja havait-

see puutteita tai virheellisiä ajatusmalleja, hän voi puuttua tilanteeseen. Näin ollen käsitteiden 

käyttö voi olla opettajalle merkki oppilaan matemaattisen kompetenssin kehittymisestä tai sen 

haasteista. Eräs tapa, jonka opiskelijat ajattelivat kehittävän oppilaan ymmärrystä käsitteistä ja 

samalla osoittavan opettajalle onko käsite ymmärretty oikein, oli käsitteiden selittäminen.  

Esimerkiksi opiskelija U pohti, voisiko jo alakoulussa opettaa matematiikan käsitteitä määri-

telmien kautta ja pyytää oppilasta selittämään määritelmä omin sanoin. Ajatuksena taustalla oli 

U:n mukaan se, että korkeammalla matematiikassa asioita opetetaan määritelmien kautta, mutta 

oppilas ei ymmärrä sitä, vaikka tietääkin mitä tulee laskea. Esimerkkinä U käyttää käsitettä 
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integraali. Toisin sanoen nähdään, että oppilas voi rutiininomaisesti oppia jonkin matematiikan 

operaation, mutta jos hän ei osaa sitä määritellä ja kertoa miksi tekee niin, hän ei ole täysin 

ymmärtänyt käsitettä. Opiskelijat miettivätkin, voisiko oppilasta ohjata jo kolmannelta luokalta 

lähtien määrittelemään matematiikalle keskeisiä käsitteitä ja näin ollen kehittää oppilaan mate-

maattista kompetenssia. Määrittelyn harjoittelussa liikkeelle voitaisiin lähteä peruskäsitteistä, 

kuten kokonaisluku tai yhteenlasku. Samalla opettajan olisi helppo arvioida oppilaan ymmär-

rystä. Opiskelija T tuo asian ilmi keskustelussa. 

T: Nii. Ja sitä käsitteen selittämisellähän just jos tullee joku ongelma, nii siinähän sen saa selville, 

että onko se vaan opetellu sen ulkoa jotenki ja sitte ku käsittettä tai sitä merkitystä pitäs käyttää 

sitte taas seuraavassa vaiheessa sitte vähän erillä tavalla, nii sitte ei ossaakkaa koska ei oo ikinä 

opetellu sitä mitä se oikeesti tarkottaa. Et sitte ku se alkaa selittää nii siinähän se tullee sitte 

selville, että onko ne perusasiat kunnossa vai ei.  

Opiskelija T:n puheesta voidaan huomata, että jos käsitettä ei ole ymmärretty, ei oppilas vält-

tämättä osaa soveltaa tietojaan tehtävän vaatimalla tavalla. Lyhyesti sanottuna opiskelijat näki-

vät, että käsitteiden ymmärtäminen vaikuttaa oppilaan matemaattisen kompetenssin kehittymi-

seen. Opettajan tehtävänä on arvioida oppilaan käsitteiden ymmärryksen tasoa ja puuttua vää-

rinymmärryksiin. Yhtenä tehokkaana arvioinnin välineenä esitettiin käsitteiden määrittely omin 

sanoin. Siinä oppilas voi myös itse huomata asioita ja selittää niitä luokkakaverille, jolloin toi-

nenkin voi oppia tai saada selkeyttä ajatuksiinsa.  
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8 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä matematii-

kan käsitteistä. Tutkimuksen tavoite voidaan tutkimuskysymysten perusteella jakaa kahteen 

osaan. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, mitkä ovat opettajien ja opiskelijoi-

den mielestä keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen 

luokan loppuun mennessä. Tutkimustulosten mukaan keskeisimmät käsitteet olivat yhteen-, vä-

hennys-, jako- ja kertolasku, summa, erotus, tulo ja osamäärä, murtoluku, prosentti, desimaali-

luku ja -pilkku sekä peruslaskutoimitus. Keskeisimmät käsitteet vastasivat perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (2014) mainittuja matematiikan käsitteitä sekä ottivat huomioon 

matematiikan kumulatiivisen luonteen.  

Toisena tavoitteena tutkimuskysymysten mukaan, oli selvittää luokanopettajaopiskelijoiden kä-

sityksiä matematiikan käsitteistä sekä niiden merkityksestä matematiikassa ja sen opetuksessa. 

Suurin osa käsitteistä nähtiin tärkeinä matematiikan oppimisen kannalta, eli niillä ajateltiin ole-

van merkitystä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksessä. Myös opiskelijat ottivat 

huomioon matematiikan kumulatiivisuuden. Opiskelijat luokittelivat käsitteitä käyttötarkoitus-

ten mukaan, esimerkiksi oliko käsite tarpeellinen oppilaalle arjessa ja korkeammassa matema-

tiikassa tai esiintyikö käsite vain matematiikan kielessä. Osa käsitteistä nähtiin hyödyttömiksi 

tai tarpeettomiksi. Nämä käsitteet saattoivat vaikuttaa jopa negatiivisesti oppilaan kompetens-

sin kehitykseen, sillä ne kuormittivat tai sekoittivat oppilasta.  

8.1 Keskeisimmät käsitteet 

Matematiikan käsitteet, jotka opetussuunnitelman sisältöalueiden luvut ja laskutoimitukset (S2) 

sekä algebra (S3) mukaan oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen vuosiluokan päätteeksi, ovat 

luku, parillinen, pariton, kertolasku, jakolasku, yhteen- ja vähennyslasku, murtoluku, positiivi-

nen rationaaliluku, negatiivinen luku, kokonaisluku, prosentti, prosenttiluku ja -arvo, sekä de-

simaaliluku. Lisäksi tuntemattoman käsite tulisi olla oppilaalle tuttu. (Opetushallitus, 2014.) 

Opettajien ja opiskelijoiden käsitykset ovat yhteneviä perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden (2014) kanssa. Molemmissa keskeisimpiin käsitteisiin kuuluu parillinen ja pariton, 

yhteen-, vähennys, kerto- ja jakolasku, murtoluku, prosentti sekä desimaali. Pientä eroavai-

suutta oli käsitteen luku kohdalla. Luku on yksi niistä muutamasta käsitteestä, jotka opetus-

suunnitelman perusteissa on erikseen mainittu, mutta kyselyyn vastanneista opettajista hieman 

alle puolet (48,6%) valitsi kyseisen käsitteen. Tämä voi mahdollisesti johtua siitä, että luku 
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saatettiin nähdä niin keskeisenä käsitteenä, että oppilaan tulisi ymmärtää se jo ennen kuuden-

netta luokkaa, ja näin ollen sitä ei valittu listasta. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että opet-

tajat ovat samaa mieltä opetussuunnitelman kanssa. Tämä on positiivinen asia, sillä opetussuun-

nitelman sisällöt ja tavoitteet muodostavat opetuksen perustan (Opetushallitus, 2014). 

Khan Academyn (2018) mukaan pohjakäsitteet, joita oppilas tarvitsee sisäistääkseen algebraa 

ja aritmetiikkaa ovat muun muassa murtoluku, desimaaliluku, prosentti ja negatiivinen luku, 

sekä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku. Ottaen huomioon matematiikan kumulatiivisuu-

den, opettajan ja opiskelijoiden käsitykset keskeisimmistä käsitteistä ovat perusteltavissa. Ky-

syttäessä yläasteen matematiikan opettajilta, mitkä asiat ovat alakoulussa jääneet oppilailta op-

pimatta, on vastauksena ensimmäisenä murtoluvut (Bernoulli, Ketola & Tuominen, 2011). To-

sin sanoen voidaan ajatella, että oppilas ei ole täysin ymmärtänyt murtoluvun käsitettä. Käsillä 

olevan tutkimuksen tulosten mukaan murtoluku kuuluu yläkoulun opettajilla neljän keskeisim-

män käsitteen joukkoon. Mielenkiintoista on, että 66,7% 5.-6. luokan opettajista valitsi käsit-

teen murtoluku 5 - 10 keskeisimmän käsitteen joukkoon, joten kuinka Bernoullin ym. (2011) 

mukaan sen osaamisessa olisi oppilailla yläkoulussa eniten puutteita? Onko murtoluku niin 

haastava, etteivät oppilaat opettajan panostuksesta huolimatta sitä täysin ymmärrä? Vai eikö 

koulussa ole mahdollista käyttää murtoluvuille niin paljon aikaa, kuin olisi tarvetta?  

Samaa voidaan pohtia prosenttien ja murtolukujen kohdalla, sillä ne olivat seuraavat asiat, joi-

den oppiminen oli yläasteen opettajien mukaan ollut puutteellista (Bernoulli et al., 2011). 

91,7% tutkimuksen kyselyyn vastanneista 5.-6. luokan opettajista valitsi käsitteen prosentti ja 

83,3% 5.-6. luokan opettajista käsitteen desimaaliluku yhdeksi keskeisimmistä. Mitä siis tapah-

tuu alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa? Vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan oppilai-

den osaaminen prosenttilaskuissa on heikkoa ja on heikentynyt aikaisempiin tutkimuksiin ver-

rattuna (Hirvonen, 2012). Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vuonna 2015 tehdyn sel-

vityksen mukaan heikentyminen oli pysähtynyt, mutta prosenttilaskujen kohdalla osaaminen 

oli edelleen heikkoa (Julin & Rautapuro, 2016). Tutkimusten tulosten perusteella voidaan siis 

päätellä, että opettajilla on selkeä käsitys siitä, mitkä ovat keskeisimmät käsitteet matematiikan 

opetuksessa. Käsitteiden keskeisyys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että oppilaat olisivat sen 

täysin ymmärtäneet. 
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8.2 Matematiikan käsitteiden merkitys matemaattisen kompetenssin kehityksessä 

Opiskelijoiden käsityksistä on selkeästi havaittavissa jonkinlaista matematiikan sanaston luo-

kittelua. He pohtivat matematiikan käsitteiden keskeisyyttä sen mukaan, kuinka hyödyllisiä kä-

sitteet olivat oppilaille. Tarvitseeko oppilas käsitteitä matematiikan muuttuessa haastavam-

maksi, eli kuinka jokin käsite pohjautuu toiseen? Tuleeko oppilas tarvitsemaan käsitettä arki-

elämässä? Aineiston tulosten perusteella opiskelijat jakoivat käsitteet arjessa esiintyviin käsit-

teisiin ja matematiikan kielessä käytettäviin käsitteisiin. Matematiikan kielelle ominaiset käsit-

teet luokiteltiin keskeisiin käsitteisiin, joista muodostui matematiikan kivijalka, ja turhiin käsit-

teisiin, joiden osaaminen ei tuonut lisäarvoa matematiikan oppimiseen. Tässä sanojen luokitte-

lussa on tunnistettavissa yhtäläisyyksiä Shuardin ja Rotheryn (1984) esittämään kategorisoin-

tiin. Heidän mukaansa matematiikan sanat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: tekniset sanat, 

sanastolliset sanat sekä arkipäivän sanat. Molemmissa, sekä opiskelijoiden käsityksissä että 

Shuardin ja Rotheryn (1984) luokittelussa, esiintyy kategoria tekniset sanat, eli käsitteet, joilla 

on merkitys vain matematiikassa. Arjessa esiintyvien käsitteiden luokittelussa opiskelijat huo-

mioivat vain käsitteet, joilla on samankaltainen merkitys arkikielessä ja matematiikassa. Shuar-

din ja Rotheryn (1984) tekemässä luokittelussa nämä käsitteet kuuluisivat kategoriaan sanas-

tolliset sanat. Opiskelijoiden luokittelussa huomiotta jäivät sanat, jotka esiintyvät sekä arjessa 

että matematiikassa, mutta kontekstista riippuen, niiden merkitykset muuttuvat. Eli sanat, joita 

voidaan kutsua myös arkipäivän sanoiksi (Shuard & Rothery, 1984). Tähän saattoi opiskeli-

joilla vaikuttaa se, ettei heille annetussa käsitelistassa ollut tällaisia sanoja. Tästä voidaan kui-

tenkin tulkita, että opiskelijoilla on selkeitä käsityksiä matematiikan sanaston ominaisuuksista.  

Opiskelijoiden mielestä ilman käsitteiden luku, yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolasku, murto-

luku sekä laskujärjestyssopimus ymmärrystä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehitys on 

vaarassa erityisesti siirryttäessä yläkoulun puolelle. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2014) näistä edellä mainituista seitsemästä käsitteestä kuusi tulisi ymmärtää kuudennen 

luokan loppuun mennessä. Nämä kuusi käsitettä ovat luku, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jako-

lasku ja murtoluku. Opiskelijoiden käsitykset ovat siis yhtenevät opetussuunnitelman perustei-

den kanssa. Aineistosta ei selviä, kuinka paljon vaikutusta perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) lukemisella on mahdollisesti ollut näihin käsityksiin.  

Haastattelun aikana opiskelijat huomasivat, että jotkin käsitteet voidaan nähdä eräänlaisina ryh-

minä. Näissä ryhmissä olevia käsitteitä on vaikea erottaa toisistaan ja yhden käsitteen oppimi-

nen auttaa ymmärtämään muita ryhmän käsitteitä. Esimerkki tällaisesta ryhmästä oli murtoluku, 
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prosentti ja desimaaliluku. Muun muassa desimaaliluvut 0,5 ja 0,12 ovat myös murtolukuja 

(Malaty, 2003). Tästä voidaan huomata, että ainakin näistä kolmesta käsitteestä opiskelijoilla 

oli konseptuaalista tietoa ja ymmärrystä. NAGB:n (2000) mukaan oppijat osoittavat konseptu-

aalista ymmärrystä esimerkiksi vertailemalla ja rinnastamalla samankaltaisia käsitteitä ja peri-

aatteita sekä tulkitsemalla yhteyksiä liittyen annettuihin käsitteisiin. Voidaan siis sanoa, että 

tässä tapauksessa opiskelijat osoittivat konseptuaalista ymmärrystä. Tämä voidaan nähdä mer-

kittävänä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksen kannalta, sillä tutkimuksien mu-

kaan (Hill et. al., 2005) opettajan matemaattinen tieto on merkittävästi yhteydessä oppilaan ma-

temaattiseen menestykseen. Joutsenlahti (2005) esittää, että oppilaan on vaikea omaksua kon-

septuaalista tietoa, sillä hänelle saattaa jäädä syntymättä linkit käsitteiden välille johtuen vähäi-

sestä käsitteiden välisten suhteiden pohdinnasta. Kuitenkin jos opettajat, tässä tapauksessa luo-

kanopettajaopiskelijat, ovat ennalta jo pohtineet käsitteiden välisiä yhteyksiä, he saattavat tuoda 

niitä enemmän näkyviksi myös opetuksessa.  

Kuten aikaisemmin mainittiin, matematiikassa on sanastoa, joka ei esiinny jokapäiväisessä ar-

jessa. Osa näistä matematiikan käsitteistä oli opiskelijoiden mukaan hyödyttömiä. Kyseiset kä-

sitteet voitiin kiertää ja niiden opettelu nähtiin oppilasta kuormittavana. Samaa mieltä opiske-

lijoiden käsitysten kanssa ovat esimerkiksi Freeman ja Crawford (2008), Ginsburg (1977) sekä 

Rothery (1980). Ginsburg (1977) käyttää näistä käsitteistä nimitystä matematiikan keinotekoi-

nen kieli. Hänen mukaansa nämä lapselle ennestään tuntemattomat käsitteet ovat juuri niitä, 

jotka lapsi usein ymmärtää väärin. Oppilaan voi olla vaikea hallita tätä matematiikan erikois-

sanastoa, ja se saattaa hidastaa edistymistä ja matematiikan oppimisesta nauttimista (Freeman 

& Crawford, 2008). Voidaan tulkita, että opiskelijan N huudahdus, että lapsi voi säikähtää kä-

sitettä osamäärä, on esimerkki siitä, kuinka erikoiset sanat voivat haitata matematiikan oppimi-

sesta nauttimista. Rothery (1980) jakaa opiskelijoiden kanssa käsitykset tiettyjen teknisten kä-

sitteiden kiertämisestä. Nämä termit voidaan helposti välttää tai korvata fraaseilla. Esimerkiksi 

puhuttaessa osoittajasta voidaan sanoa myös ’ylempi/ylin luku’ (Rothery, 1980). Opiskelijoi-

den mukaan myös muun muassa summa, erotus, tulo ja osamäärä kuuluvat niihin. Nämä kaikki 

voidaan kiertää sanomalla ’yhteenlaskun tulos’, ’kertolaskun tulos’ ja niin edelleen. Dickson 

ym. (1984) kuitenkin muistuttavat, että monella täsmällisellä termillä on keskeinen ja oikeutettu 

paikka matematiikassa, ja on tärkeää, että ne on sisällytetty aineen oppimiseen ja opetukseen.  

Opiskelija U tuo pohdinnoissaan ilmi, että matematiikassa on myös käsitteitä, jotka saattavat 

sekoittaa oppilasta kuulostaessaan samalta. Esimerkkinä hän käyttää käsitteitä tulo ja tulos. Op-

pilas voi joko kuulla käsitteen väärin tai ajatella, että tulo ja tulos tarkoittavat samaa. Barnett-
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Clarke ja Ramirez (2004) kutsuvat samalta kuulostavia sanoja homonyymeiksi. Englanninkieli-

sessä matematiikassa tällaisia sanoja on monia, esimerkiksi sum ja some (Barnett- Clarke & 

Ramirez, 2004). Otterburn ja Nicholson (1976; Nicholson, 1977) huomasivat tutkiessaan oppi-

laiden ymmärrystä käsitteistä, että yleisin haaste oppilaalla oli käsite tulo (product). Tämä kä-

site sekoitettiin summaan ja osamäärään, sillä sen ajateltiin tarkoittavan tulosta jostain (somet-

hing produced). Huomioiden englanninkielisten ja suomenkielisten sanojen vaihtelut voidaan 

silti todeta, että opiskelija U:n havainnot ovat oivaltavia. 

Opiskelijat pitivät tärkeämpänä, että oppilas osaa selittää toimintaansa, ymmärtää mitä laskee 

ja mitä häneltä kysytään, kuin että oppilas ja opettaja käyttävät oikeita, asiaankuuluvia mate-

maattisia käsitteitä. Tätä käsitystä tukee NCTM:n (2014) näkemys, että käsitteiden, operaatioi-

den ja suhteiden ymmärtäminen sekä yhdistäminen eli konseptuaalinen ymmärrys ovat tärkeitä 

proseduraalisen sujuvuuden kannalta. Yhdessä nämä kehittävät oppilaan matemaattista kompe-

tenssia. Mutta voiko oppilas täysin ymmärtää, jos hän ei itse käytä asianmukaisia käsitteitä? 

Tai kuinka oppilas voi selittää toimintaansa, jos hänellä ei ole siihen sanoja? Opiskelijoiden 

mukaan opettajan tulisi opetuksessa kiertää haastavimmat käsitteet, jotta voitaisiin keskittyä 

olennaisempiin asioihin. Dicksonin ym. (1984) mukaan on suotavaa, että käsitteiden selittämi-

seen ja niistä keskusteluun käytettäisiin lapselle tuttuja arkipäivän sanoja. Näin opettaja ja op-

pilas voisivat keskustella, mitä merkityksiä ja tulkintoja toisella osapuolella käsitteistä on, ja 

siten syventää ymmärrystään toisen ajatuksista. Tässä täytyy kuitenkin olla tarkkana, ettei opet-

taja vahingossa pelkistä tai yksinkertaista käsitteitä liikaa, sillä se voi olla haitallista oppilaalle 

ja rajoittaa käsitteen ymmärtämistä (Barnett- Clarke & Ramirez, 2004; Austin & Howson, 

1979). 

Vaikka opiskelijat jakoivat matematiikan käsitteet tietynlaiseen hierarkiaan, selvää oli, että op-

pilas tarvitsee käsitteitä perustellakseen tekemäänsä. Toisin sanoen opiskelijoiden käsityksissä 

oli pieni ristiriita, sillä vaikka käsitteiden käytöllä ei ollut suurta merkitystä, ajateltiin oppilai-

den tarvitsevan käsitteitä oman ajattelun selittämiseen. Oman ajattelun selittäminen nähtiin kes-

keisenä oppilaan osaamisen arvioinnissa. Esimerkiksi jos opettaja havaitsee puutteita tai vir-

heellisiä ajatusmalleja, hän voi puuttua niihin. Eräs tapa, jonka opiskelijat ajattelivat kehittävän 

oppilaan ymmärrystä käsitteistä ja samalla osoittavan opettajalle, onko käsite ymmärretty oi-

kein, oli käsitteiden selittäminen. Rittle-Johnsonin ja Schneiderin (2015) mukaan itseselittämi-

nen on yksi tapa kehittää konseptuaalista ja proseduraalista tietoa. Ratkaisuja opiskeltaessa op-

pilas siis selittää itselleen, mitä on tekemässä ja miksi. Kyky päätellä ja kuvailla, miksi jokin 

tietty proseduuri antaa oikean vastauksen annettuun tehtävään, on osa proseduraalista tietoa 
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(NAGB, 2000). Konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon kehittäminen on keskeinen osa ma-

temaattisen kompetenssin kehittymisessä (Rittle-Johnson et al., 2015), joten opiskelijoiden kä-

sitykset ovat linjassa muiden tutkimusten kanssa. Lisäksi opiskelijat ajattelivat, että jos oppilas 

ei osaa määritellä ja kertoa mitä hän on tekemässä ja miksi, ei hän ole täysin ymmärtänyt käsi-

tettä.  

Matematiikan opettamiseen liittyvä yleinen käsitys opiskelijoilla oli se, että opettajan tulee 

käyttää puheessaan matematiikan käsitteitä paljon ja systemaattisesti. Barnett-Clarke ja Rami-

rez (2004) esittävätkin, että opettajan kielenkäytöllä ja puheella on merkitystä. Jos opettaja 

käyttää matematiikassa epätarkkaa kieltä tai epämääräisiä selityksiä, heijastuu se oppilaisiin. 

Haastattelun aikana opiskelijat reflektoivatkin omaa osaamistaan siihen, miten he olettivat, että 

opettajan tulisi puhua matematiikan tunneilla. He kokivat, etteivät he ainakaan vielä osaa täysin 

sujuvasti käyttää vaadittuja käsitteitä. Opiskelijat kertoivat tietoisesti pyrkivänsä matematiikan 

oppitunneilla käyttämään asianmukaisia käsitteitä, mutta samalla he huomasivat pieniä puut-

teita omassa osaamisessaan. 

Nissin (2015) mukaan henkilö on matemaattisesti kompetentti, kun hän tiedon ja käsitystensä 

perusteella on kyvykäs onnistuneesti käsittelemään monenlaisia tilanteita, jotka sisältävät täs-

mällisiä (explisit) tai epäsuoria (implicit) matemaattisia haasteita. Toisin sanoen matemaattinen 

kompetenssi sisältää kyvyn ymmärtää ja käyttää matematiikkaa monenlaisissa matematiikkaan 

liittyvissä konteksteissa ja tilanteissa, joissa matematiikalla on keskeinen rooli (Niss, 2003). 

Kuinka matemaattisesti kompetentti tulee opettajan olla, jotta hän voisi havaita mahdolliset su-

denkuopat? Hill ym. (2005) määrittelevät tämän matematiikan opetuksen suorittamisen koos-

tuvan viidestä osasta. Nämä osat ovat termien ja käsitteiden selittäminen oppilaille, oppilaiden 

laskujen ja vastausten tulkitseminen, oppikirjojen sisällön arvioiminen ja korjaaminen, mate-

maattisten esitysten oikein käyttö opetustilanteissa sekä oppilaille esimerkkien tarjoaminen ma-

temaattisista käsitteistä, algoritmeista tai todistuksista. Tutkimustulosten perusteella opiskeli-

joiden käsitykset matematiikan opetuksesta sisältävät ainakin termien ja käsitteiden selittämi-

sen, laskujen ja vastausten tulkitsemisen, matemaattisten esitysten oikein käytön opetustilan-

teissa sekä esimerkkien tarjoamisen matemaattisista käsitteistä.  

Tutkimuskysymykseen vastaten - eli minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on ma-

tematiikan käsitteistä ja niiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityk-

sessä - voidaan sanoa, että käsitteiden ymmärtäminen nähtiin keskeisemmäksi kuin käsitteiden 

nimeäminen. Osa käsitteistä nähtiin erittäin tärkeinä huomioiden matematiikan kumulatiivinen 
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luonne. Nämä olivat käsitteitä, joita ilman oppilaan matemaattinen kompetenssi ei voisi kehit-

tyä. Osa käsitteistä, jotka ajateltiin kuuluvan myös sanastoon, jota käytetään vain matematii-

kassa, nähtiin turhina ja oppilasta kuormittavina. Toisin sanoen näillä käsitteillä saattoi olla 

jopa negatiivinen vaikutus kompetenssin kehittymiseen. Opiskelijat myös ajattelivat, että käsit-

teiden käytöllä oli selkeä tarkoitus matematiikan opetuksessa. Ne tarjosivat oppilaalle mahdol-

lisuuden avata omaa ajatteluaan ja samalla antaa opettajalle mahdollisuuden ymmärtää oppilaan 

ajattelua. Tämä ajatustenvaihto taas auttoi opettajaa puuttumaan väärinymmärryksiin ja näin 

ollen edistämään oppilaan matemaattisen kompetenssin kehitystä.   
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9 Pohdinta 

Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen oli pitkä ja mielenkiintoinen tie. Prosessia kuvaa hyvin 

työn alussa esitetty lainaus Tove Janssonin kirjasta Muumipeikko ja pyrstötähti. Puolentoista 

vuoden aikana aihetta ehti tarkastella monelta kantilta, ja samalla tutkimuksen tavoitteet ja ky-

symykset muuttuivat useita kertoja. Tästä huolimatta, lopulliset tutkimuskysymykset ovat kui-

tenkin hyvin lähellä kysymyksiä, joista kaikki sai alkunsa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 

että koko prosessi oli erittäin opettavainen. Vaikka tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia, 

nousi prosessin aikana paljon uusia kysymyksiä sekä kiinnostavia aiheita, joita voisi tarkastella 

syvemmin.  

Tuloksia tarkastellessa täytyy huomioida, että tutkimuksen tulokset kuvastavat osallistuneiden 

sen hetkisiä käsityksiä aiheesta. Jos kyselyt ja haastattelut toteutettaisiin nyt tai syksyllä, voisi-

vat tulokset olla erilaiset. Lisäksi ei voida tietää, millä perusteilla opettajat ovat valinneet mie-

lestänsä 5-10 keskeisintä käsitettä. Esimerkiksi opettajat, jotka valitsivat yhdeksi keskeisim-

mäksi käsitteeksi peruslaskutoimituksen, ovat voineet ajatella sen sisältävän yhteen-, vähennys-

, jako- ja kertolaskun käsitteet. 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että opettajien ja valmistumassa olevien luokanopettajaopiske-

lijoiden käsitykset matematiikan käsitteistä kävivät yksiin matematiikan luonteen kanssa. Mie-

lenkiintoista kuitenkin oli, että alakoulun opettajien ajatukset keskeisimmistä käsitteistä ovat 

hieman ristiriidassa oppimistuloksien kanssa. Esimerkiksi yläkoulun matematiikan aineenopet-

tajien mielestä eniten puutteita oppilailla on murtoluvuissa sekä prosenteissa ja desimaalilu-

vuissa (Bernoulli et.al., 2011). Lisäksi prosenttilaskujen osaaminen on yläkoulun oppilailla 

heikkoa (Julin & Rautapuro, 2016). Mitkä asiat siis vaikuttavat siihen, että vaikka nämä käsit-

teet nähdään keskeisinä, ei se näy oppilaiden osaamisessa?  

Barnett-Clarke ja Ramirez (2004) esittävät, että opettajalla tulisi olla laaja käsitys yleisimmistä 

tavoista, kuinka matematiikan kieli voi olla oppilaille harhaanjohtava ja tulkinnanvarainen. 

Näin opettaja pystyy puuttumaan väärinymmärryksiin, ennen kuin ne juurtuvat oppilaan ajatte-

luun (Barnett-Clarke & Ramirez, 2004). Tutkimustulosten perusteella ainakin tutkimukseen 

osallistuneilla opiskelijoilla oli selkeitä käsityksiä siitä, minkälaisia haasteita käsitteet voivat 

opetukseen ja oppimiseen tuoda. Lisäksi luokanopettajaopiskelijat tiedostivat omat haasteensa 

matematiikan opetuksessa, ja näin ollen he voivat tietoisesti pyrkiä vaikuttamaan niihin. Haas-

tattelun aikana käydyn keskustelun perusteella, voisi olla kannattavaa, jos opintojen aikana 
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opiskelijoita kannustettaisiin keskustelemaan omista käsityksistään koskien matematiikan si-

sältöjä ja niiden opetusta. Esimerkiksi voi olla mahdollista, että tutkimukseen osallistuneet luo-

kanopettajaopiskelijat saattavat kiinnittää tulevaisuudessa hieman enemmän huomiota käsittei-

siin, kuin henkilöt, jotka eivät ole asiaa tietoisesti pohtineet. Samalla voisi selvitä, onko opis-

kelijoilla epäselvyyksiä, jotka tarvitsisivat tarkempaa käsittelyä yliopiston ainedidaktikon 

kanssa.  

Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimuksen mahdollisuuksia on monia. Opettajien koh-

dalla olisi mielenkiintoista selvittää, mitkä asiat ohjaavat heidän käsityksiään keskeisimmistä 

käsitteistä ja niiden käytöstä. Esimerkiksi kuinka opettajan työvuodet, koulutustausta sekä kiin-

nostuksen kohteet vaikuttavat opetukseen ja minkälaisia vaikutuksia sillä on oppilaan motivaa-

tioon ja oppimiseen matematiikassa. Tärkeää olisi selvittää myös, mistä johtuvat keskeisimpien 

käsitteiden erot eri luokka-asteiden opettajilla alakoulussa sekä kuinka paljon näkemykset kä-

sitteistä alakoulun opettajilla ja matematiikan aineenopettajilla eroavat. Toisin sanoen millaista 

käsitteiden osaamista alakoulun opettajat vaativat ja millaista osaamista yläkoulun aineenopet-

tajat odottavat seitsemännelle luokalle tulevilta.  

Opiskelijoiden kohdalla olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka käsitykset matematiikan käsit-

teistä muuttuvat opiskelujen edetessä. Esimerkiksi Oulun yliopistossa luokanopettajaopiskeli-

joilla opetussuunnitelmaan kuuluu kaksi matematiikan didaktiikan kurssia. Tutkimuksessa voi-

taisiin selvittää opiskelijoiden ennakkokäsityksiä ensimmäisen kurssin alussa, ja toisen kurssin 

lopussa tutkittaisiin ovatko käsitykset muuttuneet. Käsitysten muuttumista voisi seurata vielä 

sen jälkeen, kun opiskelijat ovat olleet muutaman vuoden työelämässä. Yksi jatkotutkimus-

suuntaus olisi tutkia, kuinka opettajien tai opiskelijoiden matematiikan tieto vaikuttaa opiskeli-

jan valitsemiin opetusmenetelmiin. Hillin ym. (2009) mukaan on tutkittu vähemmän, kuinka 

opettajan tieto ja ymmärrys vaikuttavat opetusmenetelmien ja ohjeistuksen valintaan, kuin mi-

ten ohjeistukset vaikuttavat lapsiin. Lyhyesti sanottuna, voidaan todeta, että tutkittavaa löytyy 

vielä paljon ja tämä oli mielenkiintoinen alku ajankohtaisen aiheen syvemmälle tutkimiselle. 

Toivottavaa olisi, että tämä tutkimus herättäisi ajatuksia sekä opettajien että opettajaopiskeli-

joiden keskuudessa.  
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Liite 1  

Matematiikan käsitteiden merkityksellisyys 

Tämä kysely on osa pro gradu -tutkielmaani, jossa tutkin matematiikan käsitteiden opetta-

misen merkitystä alakoulussa. Tarkoituksenani on selvittää, mitkä ovat keskeisimmät mate-

matiikan käsitteet alakoulussa aritmetiikan, algebran ja tilastotieteen osilta, sekä niiden 

merkitys opetuksessa. Kyselyn pohjalta syvennyn aiheeseen tarkemmin. Kysely tehdään ano-

nyymisti ja käsittelen tietoja luottamuksellisesti. 

Osallistumalla tähän kyselyyn, annan luvan käyttää vastauksiani tähän tutkimukseen. 

1. Millä kouluasteella opetat? 

□  Varhaiskasvatus   □  5.-6. luokka 

□  1.-2. luokka   □  Yläkoulu 

□  3.-4. luokka   □  Toisen asteen koulutus 

 

2. Valitse listasta 5-10 mielestäsi keskeisintä matematiikan käsitettä, jotka oppilaiden   

tulisi ymmärtää ennen yläkouluun siirtymistä. 

□ luku    □ kokonaisluku 

□ lukujono    □ sekaluku 

□ lukusuora    □ murtoluku 

□ lauseke    □ osoittaja, nimittäjä 

□ yhtälö    □ supistaminen, laventaminen 

□ tuntematon, muuttuja   □ käänteisluku 

□ peruslaskutoimitus   □ prosentti 

□ yhteen- ja vähennyslasku, jako- ja  □ prosenttiluku, -arvo 

    kertolasku    □ laskujärjestyssopimus 

□ summa, erotus, tulo, osamäärä  □ potenssimerkintä 

□ parillinen, pariton   □ eksponentti 

□ jaollinen, jaoton   □ todennäköisyys 

□ vaihdannaisuus, liitännäisyys  □ diagrammi 

□ desimaaliluku, -pilkku   □ keskiarvo 

□ likiarvo    □ tyyppiarvo 

□ pyöristäminen   □ joku muu, mikä? _______________ 

 

□ Olen kiinnostunut vastaamaan tarvittaessa mahdollisiin jatkokysymyksiin. 

   Yhteystiedot: ________________________________________________ 

Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 2  

Taulukko 6.5 

Taulukon ylärivillä lukee luokat, millä kouluasteella vastaaja opettaa. Rivin soluissa ilmoite-

taan myös, kuinka monta vastaajaa tiettyyn luokkaan kuuluu. Esimerkiksi 3.-4. luokalla opet-

tavia opettajia kyselyyn osallistujista oli 16. Taulukossa pieni n-kirjain kuvastaa osa-aineistoa, 

kuten n=16, ja iso N-kirjain koko populaatiota eli N=74. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyy 

kyselyyn sisältyneet käsitteet sekä rivi- ja sarakeprosenttien lyhenteet. Kahdessa viimeisessä 

sarakkeessa esitetään, kuinka moni vastaajista on valinnut rivillä olevan käsitteen. Esimerkiksi 

käsitteen luku on valinnut 48,6% vastaajista. Riviprosentti osoittaa, että tuosta 48,6%:sta eli 36 

vastaajasta 36,1% opettaa yläkoulussa. Sarakeprosentilla voidaan todeta, että yläkoulussa opet-

tavista 61,9% on valinnut luvun yhdeksi keskeisimmistä matematiikan käsitteistä. 

Osa taulukon soluista on myös värikoodattu. Sinisellä on merkitty jokaisesta sarakkeesta kolme 

tai neljä solua, joissa oli suurimmat sarakeprosentit. Eli mitkä olivat kolme tai neljä keskeisintä 

käsitettä jokaisella eri kouluasteella. Solut, joissa tulos on 0, on merkitty punaisella. Tällä py-

ritään saamaan selkeyttä taulukon tulkitsemiseen. 

Taulukko alkaa seuraavalta sivulta ja jatkuu sivulle 75 asti. 
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                           kouluaste  
käsitteet Vaka 

n=2 
1.-2.lk 
n=10 

3.-4.lk 
n=16 

5.-6.lk 
n=12 

Ylä-
koulu 
n=21 

2.aste 
n=5 

koko 
alakoulu 

n=4 

koko 
perus-

aste n=2 

Ylä/ 
2.aste 

n=2 

Yht. 
(N=74) 

luku                                          n                                                                                                         
r %                                        r % 
                                              s % 

1 
2.8 

50.0 

4 
11.1 
40.0 

7 
19.4 
43.8 

3 
8.3 

25.0 

13 
36.1 
61.9 

4 
11.1 
80.0 

3 
8.3 

75.0 

0 
0. 
0. 

1 
2.8 

50.0 

36 
48.6 

 

lukujono                                  n                  
                                              r % 
                                              s % 

2 
10.0 
100. 

3 
15.0 
30.0 

6 
30.0 
37.5 

2 
10.0 
16.7 

4 
20.0 
19.0 

0 
0. 
0. 

3 
15.0 
75.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

20 
27.0 

 

lukusuora                                n                        
                                              r %                                                
s %                                        s % 

1 
3.1 

50.0 

7 
21.9 
70.0 

6 
18.8 
37.5 

3 
9.4 

25.0 

8 
25.0 
38.1 

2 
6.3 

40.0 

3 
9.4 

75.0 

1 
3.1 

50.0 

1 
3.1 

50.0 

32 
44.4 

 

lauseke                                         n 
                                              r % 
                                              s % 

1 
3.1 

50.0 

4 
12.5 
40.0 

6 
18.8 
37.5 

9 
28.1 
75.0 

7 
21.9 
33.3 

2 
6.3 

40.0 

2 
6.3 

50.0 

1 
3.1 

50.0 

0 
0. 
0. 

32 
44.4 

 

yhtälö                                           n 
                                              r % 
                                              s % 

1 
5.3 

50.0 

1 
5.3 

10.0 

4 
21.1 
25.0 

1 
5.3 
8.3 

4 
21.1 
19.0 

5 
26.3 
100. 

2 
10.5 
50.0 

0 
0. 
0. 

1 
5.3 

50.0 

19 
24.7 

 

tuntematon,                           n 
muuttuja                             r %                                                                                        
r %                                        s %                                                

1 
20.0 
50.0 

1 
20.0 
10.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
20.0 
4.8 

0 
0. 
0. 

1 
20.0 
25.0 

0 
0. 
0. 

1 
20.0 
50.0 

5 
6.8 

 

peruslaskutoimitus               n 
                                              r % 
                                              s % 

2 
5.3 

100. 

2 
5.3 

20.0 

8 
21.1 
50.0 

6 
15.8 
50.0 

12 
31.6 
57.1 

2 
5.3 

40.0 

3 
7.9 

75.0 

1 
2.6 

50.0 

2 
5.3 

100. 

38 
51.4 

 

yhteen-, vähennys-,              n 
jako-, kertolasku                r %                             
                                              s %  

2 
3.3 

100. 

7 
11.5 
70.0 

15 
24.6 
93.8 

10 
16.4 
83.3 

18 
29.5 
85.7 

4 
6.6 

80.0 

3 
4.9 

75.0 

1 
1.6 

50.0 

1 
1.6 

50.0 

61 
82.4 

 

summa, erotus,                     n 
tulo, osamäärä                   r %              
                                              s % 

1 
2.2 

50.0 

6 
13.0 
60.0 

9 
19.6 
56.3 

9 
19.6 
75.0 

14 
30.4 
66.7 

3 
6.5 

60.0 

3 
6.5 

75.0 

0 
0. 
0. 

1 
2.2 

50.0 

46 
62.2 

 

parillinen, pariton                 n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

4 
15.4 
40.0 

8 
30.8 
50.0 

3 
11.5 
25.0 

8 
30.8 
38.1 

1 
3.8 

20.0 

1 
3.8 

25.0 

1 
3.8 

50.0 

0 
0. 
0. 

26 
35.1 

 

jaollinen, jaoton                         n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

3 
23.1 
30.0 

1 
7.7 
6.3 

0 
0. 
0. 

8 
61.5 
38.1 

1 
7.7 

20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

13 
17.6 

 

vaihdannaisuus,                     n 
liitännäisyys                        r %                                    
r %                                        s %      

0 
0. 
0. 

4 
30.8 
40.0 

3 
23.1 
18.8 

1 
7.7 
8.3 

3 
23.1 
14.3 

0 
0. 
0. 

1 
7.7 

25.0 

1 
7.7 

50.0 

0 
0. 
0. 

13 
17.6 

 

desimaaliluku, -pilkku               n                                                   
r %                                         r %                             
                                              s % 

1 
2.6 

50.0 

2 
5.2 

20.0 

8 
21.1 
50.0 

10 
26.3 
83.3 

11 
28.9 
52.4 

3 
7.9 

60.0 

1 
2.6 

25.0 

1 
2.6 

50.0 

1 
2.6 

50.0 

38 
51.4 

 

likiarvo                                         n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

4 
80.0 
19.0 

1 
20.0 
20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

5 
6.8 

 

pyöristäminen                            n 
                                              r % 

0 
0. 

2 
14.3 

2 
14.3 

1 
7.1 

6 
42.9 

1 
14.3 

1 
14.3 

1 
14.3 

0 
0. 

14 
18.9 
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                                              s % 0. 20.0 12.5 8.3 28.6 20.0 25.0 50.0 0.  

kokonaisluku                               n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

2 
8.1 

20.0 

4 
16.0 
25.0 

3 
12.0 
25.0 

11 
44.0 
52.4 

2 
8.1 

40.0 

2 
8.1 

50.0 

1 
4.0 

50.0 

0 
0. 
0. 

25 
33.8 

 

sekaluku                                      n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

2 
18.2 
12.5 

5 
45.5 
41.7 

3 
27.3 
14.3 

0 
0. 
0. 

1 
9.1 

25.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

11 
14.9 

 

murtoluku                                   n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

5 
12.5 
50.0 

7 
17.5 
43.8 

8 
20.0 
66.7 

13 
32.5 
61.9 

2 
5.0 

40.0 

1 
2.5 

25.0 

2 
5.0 

100. 

2 
5.0 
100 

40 
54.1 

 

osoittaja, nimittäjä                    n 
                                              r %                                                
s %                                         s % 

0 
0. 
0. 

1 
11.1 
10.0 

2 
22.2 
12.5 

1 
11.1 
8.3 

4 
44.4 
19.0 

1 
11.1 
20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

9 
12.2 

 

supistaminen,                        n 
laventaminen                      r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

2 
14.3 
20.0 

3 
28.6 
18.8 

3 
28.6 
25.0 

5 
35.7 
23.8 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
7.1 

50.0 

14 
18.9 

 

käänteisluku                                n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
100. 
25.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
1.4 

 

prosentti                                      n 
                                              r % 
                                              s % 

1 
2.6 

50.0 

5 
13.2 
50.0 

9 
23.7 
56.3 

11 
28.9 
91.7 

5 
13.2 
23.8 

5 
13.2 
100. 

0 
0. 
0. 

1 
2.6 

50.0 

1 
2.6 

50.0 

38 
51.4 

 

prosenttiluku, -arvo                   n 
                                              r % 
                                              s % 

1 
14.3 
50.0 

1 
14.3 
10.0 

1 
14.3 
6.3 

1 
14.3 
8.3 

2 
28.6 
9.5 

1 
14.3 
20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

7 
9.5 

 

laskujärjestyssopimus              n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

4 
12.9 
40.0 

8 
25.8 
50.0 

7 
22.6 
58.3 

6 
19.4 
28.6 

2 
6.5 

40.0 

2 
6.5 

50.0 

1 
3.2 

50.0 

1 
3.2 

50.0 

31 
41.9 

 

potenssimerkintä                       n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
50.0 
8.3 

1 
50.0 
4.8 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

2 
2.7 

 

eksponentti                                 n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
 

todennäköisyys                          n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

1 
16.7 
10.0 

1 
16.7 
6.3 

1 
16.7 
8.3 

1 
16.7 
4.8 

1 
16.7 
20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
16.7 
50.0 

6 
8.1 

 

diagrammi                              n                       
r %                                        r %                                    
s %                                        s % 

1 
10.0 
50.0 

3 
30.0 
30.0 

3 
30.0 
18.8 

1 
10.0 
8.3 

0 
0. 
0. 

1 
10.0 
20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

1 
10.0 
50.0 

10 
13.5 

 

keskiarvo                                     n 
                                              r % 
                                              s % 

1 
6.7 

50.0 

2 
13.3 
20.0 

3 
20.0 
18.8 

4 
26.7 
33.3 

2 
13.3 
9.5 

1 
6.7 

20.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

2 
13.3 
100. 

15 
20.3 

 

tyyppiarvo                              n                                                                    
s %                                        r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
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joku muu, mikä:                         n 
                                              r % 
                                              s % 

0 
0. 
0. 

3 
100. 
30.0 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

0 
0. 
0. 

3 
4.1 

 

paikkamerkintä 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

lukumäärän säilyvyys 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

yhteensä valintoja 17 79 126 104 174 45 34 13 18 610 


