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Abstract
This publication consists of the twenty reviewed papers presented at the XXII Annual Symposium of
the Finnish Association of Mathematics and Science Education Research. The contributors represent
universities in Estonia, Finland, Germany and Slovakia. Two plenary papers are followed by research
papers on mathematics and science education in alphabetical order. One of the invited papers sheds
light on the structure, mathematics contents and educational process of primary and secondary
teacher education in Estonia. The other paper analyses the intuitive and formal aspects of
mathematical knowledge and activity, illustrating their joint contribution to the formation of
mathematical knowledge. Research articles on mathematics education analyse the prospective
teachers' views of mathematics, teaching experiences and reasoning skills, among other things. Other
important topics include mathematical problem solving and concept formation in school
mathematics. The articles on physics and chemistry teaching and learning are related to the problems
of concept formation in certain contents in these subjects and to the various working methods and
approaches in teaching them.

Keywords: concept formation, didactical research, mathematics and science education,
problem solving, teacher training, views of mathematics, working methods
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Saatteeksi 

XXII matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät pidettiin Oulun yliopis-
ton Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä 25. ja 26. päivänä marraskuuta 
2004. Kuten päivien järjestysluku osoittaa, tällä vuosittain järjestettävällä tapahtumalla 
on jo pitkät perinteet. Tällä kertaa vuorossa olivat Oulun yliopiston matemaattisten ainei-
den opettajankoulutuksesta vastaavat tahot. Tarkoituksena oli esitellä viimeaikaista mate-
maattisten aineiden opetusta, oppimista ja näiden edellytyksiä valottavaa tutkimusta sekä 
keskustella kyseisten aineiden opetuksen ajankohtaisista kysymyksistä. Erityisteemaksi 
valittiin luokan- ja aineenopettajien koulutus matemaattisissa aineissa.  

Kutsutut esitelmöitsijät olivat dosentit Jüri Afanasjev Tarton yliopistosta sekä Juha 
Oikkonen Helsingin yliopistosta. Dosentti Afanasjev valotti mainiosti matematiikkaa 
opettavien luokan- ja aineopettajien koulutuksen rakennetta, prosessia sekä matemaattisia 
ja didaktisia sisältöjä Virossa. Dosentti Oikkonen eritteli hyvin kiinnostavalla ja johdon-
mukaisella tavalla matemaattisen tiedon ja toiminnan intuitiivisia ja formaaleja puolia 
sekä näiden 'yhteispeliä' matemaattisen tietämyksen lisäämisessä. Molemmat esitelmät 
sisältyvät tähän julkaisuun, jonka kaikki tutkimusartikkelit ovat läpikäyneet normaalin 
vertaisarvioinnin. Tarkistusprosessissa jouduttiin hylkäämään neljä käsikirjoitusta.  

Päivien yhtenä kohokohtana voidaan pitää paneelia, jonka teemana oli 'Kenestä mate-
maattisten aineiden opettajaksi?'. Paneeliin oli kutsuttu ja osallistuivat seuraavat henkilöt: 
professorit Olli Martio ja Jari Lavonen Helsingin yliopistosta, läänin sivistysneuvos Pertti 
Kokkonen Oulun lääninhallituksesta, lehtorit Hellevi Kupila ja Leena Kaila Oulun yli-
opistosta sekä opiskelija Mikko Nissinen Oulun yliopistosta. Paneelin puheenjohtajana 
toimi professori Tapio Keranto Oulun yliopistosta. Etukäteen panelisteille lähetetyt mate-
matiikan ja luonnontieteiden opettajan työssä tarvittavaa taitotietoa, muodollista päte-
vyyttä ja pääsyvaatimuksia sekä yliopistollista koulutusta koskevat väittämät suuntasivat 
ja ylläpitivät keskustelua sekä herättivät vilkasta ja aika ajoin värikästäkin keskustelua 
nykyisestä opettajankoulutusjärjestelmästä, sen vahvuuksista ja ongelmakohdista. Erityi-
senä ”vedenjakajana” voitiin jo ennalta pitää kysymystä luokkien 5–6 matematiikan ja 
luonnontieteiden opetuksesta. Osa panelisteista ja yleisöstä oli selvästi sitä mieltä, että 
kyseisten luokkien matematiikan, fysiikan ja kemian opetus tulisi antaa aineenopettajille. 
Toisaalta erityisesti luokanopettajien koulutukseen osallistuneet panelistit mukaan lukien 
paneelin opiskelijaedustaja olivat nykyisen järjestelmän kannalla. Toisaalta oltiin lähes 
yksimielisiä, että lukion matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen tarvitaan syventä-
vät opinnot. Toisin sanoen 35 opintoviikkoa vastaavat aineopinnot eivät anna riittävää 
tiedollista perustaa kyseisten aineiden pätevään lukio-opetukseen.  

Itse tutkimusten raportoinnit oli jaettu matematiikan ja luonnontieteiden kasvatuksen 
istuntoihin. Matematiikan kasvatuksen istunnoissa pidettiin kaiken kaikkiaan 15 esitel-
mää, joista osassa tarkasteltiin tulevien luokanopettajien ja aineenopettajien matematiik-
kakuvaa, opetuskokemuksia sekä päättelytaitoja. Keskeisinä aiheina käsiteltiin myös ma-
temaattista ongelmanratkaisua sekä käsitteen muodostusta. Fysiikan ja kemian kasvatuk-
sesta pidettiin kaikkiaan 10 esitelmää, joissa tarkasteltiin niin fysiikan ja kemian eräiden 
keskeisten sisältöjen kouluopetusta, käsitteen muodostusta kuin opetuksessa käytettyjä ja 
käytettävissä olevia työ- ja lähestymistapoja. Myös muutama posteri oli esillä.  



Arviointiprosessin läpikäyneet ja hyväksytyt esitelmät julkaistaan tässä raportissa aak-
kosjärjestyksessä. Ensin ovat kutsutut esitelmät, sitten matematiikan kasvatuksen ja luon-
nontieteiden kasvatuksen esitelmät kirjoittajien aakkosjärjestyksessä. Kiitämme päivien 
kutsuvieraita, esitelmöitsijöitä sekä muita päivien tapahtumiin aktiivisesti osallistuneita 
kollegoja ja opiskelijoita. Kiitämme myös Oulun yliopiston sekä Kasvatustieteiden ja 
opettajankoulutuslaitoksen johtoa niin taloudellisesta, fyysisestä kuin henkisestä tuesta. 
Edelleen kiitämme Opetusministeriötä sekä IS-VET osakeyhtiötä, Kustannusosakeyhtiö 
Otavaa ja Werner Söderström osakeyhtiötä tutkimuspäivien järjestämiseen sekä käsillä 
olevan raportin viimeistelyyn ja julkaisemiseen tarvittavasta taloudellisesta tuesta. Kii-
toksemme ansaitsevat myös tutkimuspäivien valmistelutyöryhmä, vertaisarviointiin osal-
listuneet kollegat, iltatilaisuudessa esiintynyt Cassiopeia- kuoro sekä kirjanäyttelyn jär-
jestäjät.  

Oulussa marraskuussa 2005 

Lasse Jalonen  Tapio Keranto Kari Kaila 



Alkusanat 

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen XXII tutkimuspäivät ajoittuvat sopivasti 
tutkintorakenteeseen liittyvän opetussuunnitelmatyön kannalta. Eripuolilla on pohdittu 
niitä haasteita, joita opettajankoulutukselle on asetettu esimerkiksi perusopetuksen uusien 
opetussuunnitelmien perusteissa, kuten 5.- ja 6.-luokan uudet oppiaineet fysiikka ja ke-
mia, aihekokonaisuudet ja hyvän oppimisen kriteerit. Yhtä mittavan haasteen edessä 
olemme, kun toteutamme jo yli kolme vuosikymmentä sitten peruskoulua luotaessa ta-
voitteena olleen perusopetuksen yhteisen opettajuuden myös näissä aineissa.  

Päivien yksi teema ”Kenestä on matematiikan ja luonnontiedon opettajaksi?” onkin 
mielenkiintoinen. Oletan että, taustalla on hyvän opettajan tai hyvän opetuksen problema-
tiikka: kuinka paljon substanssiopintoja on riittävä ja millaiset pedagogiset opinnot ovat 
välttämättömät hyvän opetuksen edellytyksenä? Millä opettajakategorialla on ihanteelli-
set tiedot ja taidot matematiikan ja luonnontieteen opettamiseen kullekin luokka-asteelle? 
Hyvää opetusta tulisi luonnollisesti seurata hyvä oppiminen. Kansainvälisten mittausten 
mukaan suomalaisten koululaisten osaaminen ei ole huolestuttavaa. Huolenaiheena on 
kuitenkin jo kauan ollut se, että lukiolaisilla, erityisesti tytöillä ei ole riittävästi kiinnos-
tusta matematiikan ja luonnontieteiden opiskelua kohtaan. Kiinnostuksen puutteen selittä-
jänä saattavat olla kokemukset matematiikassa ja luonnontieteissä lukiota edeltävinä vuo-
sina.  

Juuri tutkimuspäivien alla ilmestyneessä kirjassa ”Matematiikka – näkökulmia opet-
tamiseen ja oppimiseen” raportoidaan tutkimuksia, jotka saattavat antaa johtolangan on-
gelman jäljittämiseen. Näissä tutkimuksissa tuli ilmi, että monilla luokanopettajaksi opis-
kelevilla on ollut negatiivisia kokemuksia matematiikan opetuksessa omana kouluaika-
naan (Huhtala & Laine 2004, Lindgren 2004, Kaasila, Laine & Pehkonen 2004). Negatii-
visten kokemusten ongelma on erityisen vakava silloin, kun ne ovat muovanneet luokan-
opettajiksi opiskelevien asennetta matematiikka kohtaan – sitä inhotaan. Tätä inhoamisen 
asennetta he saattavat kantaa mukanaan tulevassa ammatissaan koululuokkiin ja voivat 
tartuttaa sen tuleville sukupolville ellei muutosta tapahdu koulutuksen aikana. ”Matikka 
ei ole mun juttu” -trauma (Huhtala & Laine 2004, 320) pitää saada kääntymään myöntei-
seksi kokemukseksi matematiikasta.  

Useat opettajuutta koskevat tutkimukset osoittavat, että omat kokemukset oman oppi-
mishistorian pitkältä polulta sisältävät paljon arvoja, uskomuksia tai myyttejä ja rutiineja 
(esim. Galderhead 1996, Lauriala 2004). Yksi arvo on matematiikan arvostus muita oppi-
aineita korkeammalle. Vaikka, kuten edellä tuli ilmi, matematiikkaa pelätään, mate-
maattista osaamista arvostetaan ja pidetään tärkeänä uran luomiselle ja siinä menestymi-
selle. Uskomuksia ja myyttejä kuvaavat hokemat, kuten ”meidän perheessä ei kukaan 
osaa matematiikkaa” tai ”tytöt eivät opi matematiikkaa”. Joillekin matematiikka on pelk-
kää ulkoa opettelemisen rutiinia. Edellä luetellut seikat yksin ja/tai yhdessä antavat voi-
makkaan vastustuksen muutokselle omiin asenteisiin ja myöhemmin myös ammatillisiin 
käytänteisiin.  

Borkon ja Putnamin (1996) artikkelissa todettiin, että omat kokemukset ovat suodatin, 
jonka läpi koulutuksessa saatu opetus menee. Tämän suodattimen todettiin olevan hyvin 
tehokas. Ongelma ei ole siis tyypillinen vain suomalaisille. Kirjoittajat väittivät, että 
opiskelijoihin pätee samat oppimisen ja opettamisen periaatteet kuin oppilaisiinkin: Op



pimisen tulee olla mielekästä. Yliopisto-opinnot eivät välttämättä tunnu mielekkäiltä tu-
levan opettajan ammatin kannalta. Ammatista irrallaan olevat sisällöt eivät auta jousta-
vaan tiedonhallintaan oppilaiden kanssa työskennellessä. 

Kuitenkin opiskelijat tarvitsevat substanssitietoa irrottautuakseen liiasta oppikirja-
sidonnaisuudesta ja antautuakseen tilanteeseen enemmän oppilaiden ehdoilla ongelman-
ratkaisuun ja dialogiin. Pedagogisen tiedon käyttö oli Borkon ja Putnamin (ibid) mukaan 
yhteydessä substanssitietoon. He ehdottavat jatkuvaa dialogia aineenopetuksesta vastaa-
vien ja pedagogien välille sekä kursseja, joissa on pedagogisesti sopivia representaatioita 
substanssista. Substanssi on välttämätöntä, mutta kirjoittajat panevat substanssitiedon ja 
pedagogisen tiedon hyvään balanssiin.  

Opettamaan oppiminen on monimutkainen prosessi. Opettajaksi aikovan tulee oppia 
monenlaisia sisältöjä ja taitoja ja olla hyvin valmistautunut astuakseen opetuksen ammat-
tilaisen rooliin. Heidän tulee omata riittävästi rutiineja oppilaiden ja oppituntien hallin-
taan, keinot oppilaiden motivaation ja aktiivisuuden ylläpitämiseen, kulloinkin käsillä 
olevan substanssin hallinta ja tieto siitä, kuinka opettaa se oppilaille, ymmärrys oppilai-
den ajattelusta ja tieto siitä, kuinka he oppimisessaan edistyvät (vrt. Borko ja Putnam 
1996). 

Koska matematiikkakin näyttää olevan hyvin tunnekylläinen aine, tuntuu sopivam-
malta puhua pedagogiikasta, joka ottaa huomioon oppimisen kokonaisvaltaisena tapahtu-
mana. Ehkäpä tarvitsemme enemmän ilonpedagogiikkaa, joka ottaa huomioon oppilaan 
ja opiskelijan tarpeet ja kontekstin autenttisuuden merkityksen, sekä kannustusta silloin, 
kun oppimisen vaikeudet kohtaavat. Näistä lähtökohdista kasvaa hyvä itsetunto, joka an-
taa voimia myös ponnistella luovuttamisen sijaan.  

Keskeistä ei siis liene se, mihin kategoriaan kuuluva opettaja opettaa, vaan että opet-
taja on tieteellisesti orientoituva, kriittisesti ajatteleva ja omaa toimintaansa reflektoiva 
ammattilainen (ks. Lauriala 1997), joka saa aikaan myönteisen asenteen matematiikkaa ja 
luonnontieteitä kohtaan. Opettaja näkee osaamisensa kerrannaisvaikutuksena oppilait-
tensa osaamisena ja yhteiskuntaa hyödyttävänä tuloksena. Sen tavoitteen saavuttamiseksi 
koko yliopistoväen on tehtävä työtä yhteisvoimin ja tarkasteltava kriittisesti myös omaa 
toimintaansa. Ehkäpä aika olisi kypsä myös sen pohtimiseen, miten yhteisen perusope-
tuksen idea toteutuu luonnikkaimmin.  

Oulussa marraskuussa 2005 

Riitta-Liisa Korkeamäki 
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto 
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Training the teachers teaching mathematics in Estonia 

Jüri Afanasjev 
Chair of Didactics of Mathematics, University of Tartu, 
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Jyri.Afanasjev@ut.ee 

Abstract 

The paper outlines the training of the teachers of mathematics in Estonia since 1990s. 
Studied is professional training of both the class teachers and the subject teachers. The 
paper presents also an overview of Estonian school system, institutions and funding of 
teachers training. The paper examines particularly the training of the class teachers and 
the subject teachers, the entry qualification of the teacher training and the qualification 
that is obtained there. An overview of the arrangement and the components of the studies 
programs is given as well. Significance of the mathematics and the didactics of mathe-
matics in the syllabuses is scrutinized in slightly more detailed way.  

Keywords:  school mathematics, teacher training, primary, secondary, studies pro-
grams  
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1 General remarks 

Until the early 1990s the skills required for teaching mathematics at the primary school 
level (grades 1–4, pupil age 7+ to 11+; Fig. 1) were provided under the universal class 
teacher (generalist) training program. The duration of the program was 4 or 2 years. In 
the former case, the training was given following the 8-year basic education, in the form 
of so-called secondary-education-providing studies. The two-year program was taken 
after the 11-year general secondary education. Most of the students undertaking such 
training studied at pedagogical schools, which operated as independent educational insti-
tutions. A smaller part of the class teachers received their training following secondary 
school in the form of four-year studies at a university-type educational institution. Inter-
mediate school (grades 5–8) and secondary school (grades 9–11) mathematics teachers 
were trained at universities (Tallinn Pedagogical Institute and University of Tartu). Such 
studies lasted five years and contained instruction in mathematics (roughly 80%) and 
pedagogy (20%). All such students received the right to teach mathematics in grades 5–
11.  

Since 1990 class teacher training has been provided based on general secondary edu-
cation (12 years, ages 7+ to 19+; Fig. 1) in the form of subsequent four-year (since 2002 
five-year) studies at university education faculties or at teacher training colleges operat-
ing at universities. Compulsory school grade 7–9 and high school (grades 10–12) mathe-
matics teachers are still trained only at universities. 

The present overview describes teacher training in Estonia as of spring 2004. Begin-
ning from 2005 special-subject teachers will be trained in Estonia according to the 3+2 
scheme. This scheme provides three years for the acquisition of the bachelor degree in 
mathematics (at the student’s request also in another science). This will be followed by a 
two-year teacher-training program, the completion of which will qualify the student for 
the master degree with the right to teach the respective subject (mathematics) at all school 
levels. 
 
                                         Before 1990                                                         
        class teacher (generalist)            mathematics teacher      
 

   Grades     1.                                    4.       5.       6.       7.                                 11.         12. 
 
 

 
                   class teacher (generalist)              mathematics teacher 
                                            Since 1990 

Fig. 1. School system and math teacher qualification. 
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 2 Teachers training undertaking and funding 

All the training is organised by universities or their colleges. Teaching practice is carried 
out at local schools situated in the same area as the universities. Within the universities, 
the responsibility for class teacher training lies with the education faculties and that for 
special-subject teacher (mathematics teacher) training with specialised faculties, such as 
the Faculty of Mathematics and Computer Science at the University of Tartu. The govern-
ment allocates and funds student places for teacher training at the universities. No tuition 
fee is required from those students. In addition to governmental study places the universi-
ties may also create student places for tuition fee. Although the government allocates the 
total number of teacher training student places at a university it is the universities them-
selves who have so far distributed the student places between the subjects (including 
mathematics). Unfortunately, such a practice fails to take into account the actual needs in 
society for teachers of different subjects, which has prompted serious discussions on 
changing the practice. No solid governmental records and statistics are kept on how many 
students have actually gone to work at schools after completing the teacher training. Nei-
ther are any adequate statistics available in Estonia on active teachers. 

 3 Class teachers training  

Length of courses and qualification 

Class teachers (pupil age 7–12 years, grades 1–6) are trained in 5 years, the total scope of 
studies being 200 national credits (NCs). One National Credit1 is given for one week of 
studies. The training results in a master degree in education and a class teacher profes-
sional certificate. All class teachers are granted the right to teach mathematics in grades 
1–6. Mathematics and mathematics didactics studies take up to about 7% of the total 
studies of all the class teachers. The class teacher training entrants must have graduated 
high school. Admission is based on national examination results; additionally, some insti-
tutions of higher education hold entrance interviews. Class teacher applicants are not re-
quired to have passed the national mathematics examination. 

Main components of the course 

The five-year class teacher training program comprises the following subject blocks2 
(200 NCs). 

− general education studies (16 NCs) 
                                                           
1 40 National Credits (NCs) are equal to 60 ECTS credits, i.e. 1 NC = 1.5 ECTS credits (ECTS - The European 
Credit Transfer and Accumulation System.). 
2 Here and below illustrated by the University of Tartu Teacher Training College. 
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− special-subject and special-subject didactics studies (64 NCs) 
− general educational science and psychology studies (28 NCs) 
− teaching practice (20 NCs) 
− studies of an additional subject (for instance, a foreign language or art) (28 NCs) 
− electives (24 NCs) 
− a master degree thesis (20 NCs). 

The yearly and weekly distributions of class teacher training lessons in Estonia are de-
termined only by the lesson plans for mandatory subjects and by the curricula of different 
subjects and may therefore vary widely from one institution of higher education to an-
other.  

Mathematics and Mathematics Education Components in Course 

The scope and content of these courses may be different at different institutions of higher 
education yet does not differ in general from those on the curriculum of the University of 
Tartu Teacher Training College given below. The latter contains the following mandatory 
courses: 

− Arithmetic and Number Theory (4 NCs) 
− Geometry (2 NCs) 
− Algebra and Functions (2 NCs) 
− Descriptive Statistics and Probability at School (2 NCs) 
− Didactics of Mathematics I (3 NCs) 
− Didactics of Mathematics II (1 NCs) 

Let us present as an illustration here the program of the University of Tartu Teacher 
Training College course Didactics of Mathematics I (3 NCs): 

1. School mathematics functions. Compulsory school mathematics teaching goals 
and basic principles. 

2. Cognitive process in mathematics learning (observation, experiment, comparison, 
analogy, analysis, synthesis, generalisation). 

3. Organisation of the mathematics teaching and learning process (conversation, ex-
planation, games, etc.) 

4. Problem solving learning. Investigative learning. 
5. Forms of learning in mathematics teaching: lesson, homework, extracurricular 

work. Lesson preparation. 
6. Mathematics teaching aids. Illustration. 
7. Mathematics problems as aids in and the goal of teaching. 
8. Development of word problem solving skills. 
9. Development of mathematical concepts. 
10. Mathematical abilities and their developing. 
11. Watching mathematics lesson videos. Lesson analysis. 
12. The goals and content of mathematics teaching at the first study stage (grades 1–

3). 
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13. Preliminary course in primary school mathematics, the need for it. Development 
of the number concept. 

14. Activities teaching (ordering and grouping of things and phenomena; formation of 
equivalent sets; comparison, counting and measurement of sets).  

15. Natural number treatment within the range of 10,000 (numeration, number struc-
ture in the decimal system, number ordering and comparison). 

School-based work component 

School-based work is spread out over the entire period of studies, providing a total of 20 
NCs.  
Semester 4: Observation practice (grades 1–3), 2 NCs 

Observation of teacher and student activity in and out of school. Acquisition of ba-
sic lesson analysis skills through the application of the didactical, psychological 
and educational components. 

Semester 5: Teaching practice (grades 1–3), 3 NCs 

Obtaining an overview of class teacher work and school life organisation in pri-
mary school grades. Getting acquainted with lesson planning and preparation. As-
sisting the teacher and pupils in and out of the classroom. Consolidation and appli-
cation of the theoretical knowledge acquired, acquisition of skills for independent 
work, development of skills for analysing their and their fellow students’ work.  

Semester 7: Observation practice (grades 4–6), 2 NCs 

Observation of changes in pupil development; based on that, measurement of the 
efficiency of different lesson types and the teaching methods selected; refinement 
of lesson analysis skills. Obtaining an overview of the special-subject teacher’s and 
the class teacher’s tasks, joys and difficulties in working with middle-school pupils. 

Semester 8: Teaching practice, 4 NCs  

The practice includes the teaching of the additional subject (2 CP) and of two elec-
tives (1 CP each) (additional subjects: English or German teacher training for 
grades 1–6, manual training teacher or art teacher training for compulsory school). 

Semester 9: “The child’s first school week”, 1 NCs  

Acquisition of knowledge of the organisation of the child’s first days’ work. Gain-
ing of information on differences in child adaptation and school readiness. 

Semesters 9 and 10: Diploma practice (grades 1–6), 8 NCs 

Including the additional subject teaching practice. The objective: to apply the theo-
retical knowledge, acquire skills for independent work and develop a creative at-
titude towards work and a sense of responsibility. 
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 4 Subject teachers training  

Length of courses and qualification 

Special-subject teacher (pupil age 12–19, grades 7(4)–12) training involves four-year 
studies on the subject (mathematics) in the scope of 160 NCs and results in the award of 
the bachelor degree (in mathematics). To obtain the teacher qualification one must addi-
tionally pass a one-year teacher training program lasting 40 study weeks (40 NCs). To be 
admitted to the one-year mathematics teacher training program one has to have the 
bachelor degree in pure mathematics, applied mathematics, mathematical statistics or in 
some other field of mathematics. Admission is based on the bachelor studies’ marks and 
the interview. The completion of the program results in the award of a special-subject 
(mathematics) teacher professional certificate. 

Beginning in 2005 the so-called 3+2 system will be introduced in Estonia, under 
which the bachelor degree in mathematics will be gained in the first three years (a total of 
120 NCs) and the last two years (80 NCs) will be dedicated to gaining the mathematics 
teacher qualification. At the end of the fifth study year a master’s exam in general and 
subject (mathematics) didactics will be written and the master degree will be gained. In 
Estonia, mathematics teachers are trained only at two educational institutions, the Univer-
sity of Tartu and Tallinn Pedagogical University. At both, the mathematics teacher train-
ing curricula are fairly similar by their content. Following is a description of the mathe-
matics teacher-training program at the University of Tartu. 

Components of one-year teacher training programme 

Theoretical studies together with the examination period and the winter holidays last 30 
weeks (studies 22 weeks, examination period 6 weeks and holidays 2 weeks). Added to 
the theoretical studies are ten weeks of school-based work. 

The theoretical studies (30 NCs) comprise the following subjects: 

a) General didactics (2.5 NCs) 
b) Educational Theory and Educational Developmental Psychology (2.5 NCs) 
c) Educational Theory (3 NCs) 
d) General Didactics of Mathematics (2 NCs) 
e) School Mathematics Curriculum and Textbooks (2 NCs) 
f) Didactics of Secondary School Mathematics (2 NCs) 
g) Seminar on Didactics of Mathematics (2 NCs) 
h) Elective subjects from the fields of didactics of mathematics, informatics or general 

didactics (altogether 8 NCs) 
i) The coursework (thesis) on didactics of mathematics (6 NCs)  
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Mathematics and Mathematics Education Components in Course 

Under the four-year bachelor program all the students receive a very strong theoretical 
training in mathematics and write a bachelor thesis on mathematics (10 NCs). To charac-
terise the content of the courses in the field of didactics of mathematics we present as 
examples here summaries of the mandatory courses (2 NCs each). 

a) General Didactics of Mathematics 

Aims of mathematics learning and teaching. Psychological grounds of mathematics 
learning. Cognitive methods of learning and teaching. Formation of mathematical 
concepts. Problem solving. Preparation and implementation of mathematics les-
sons.  

b) Didactics of Secondary School Mathematics  

Different possibilities of treatment of mathematical topics in grades 5–12 (numbers, 
algebraic expressions, equations, functions, trigonometry, geometry). Analysis of 
the mathematics lesson. 

c) School Mathematics Curriculum and Textbooks 

Mathematics curriculum and textbooks in Estonia (historical abstract). Mathematics 
programs and mathematics teaching in foreign countries. The present mathematics 
curriculum in Estonia and its specification in different textbooks (concepts, theo-
rems, complex tasks). 

School-based work component 

Teaching practice usually takes place at schools situated close to the university. The pri-
mary consideration in selecting the schools is the desire and abilities of their mathematics 
teachers to mentor the trainee students. For the most part the selection is based on infor-
mal information and previous contacts. The practice is evaluated by the school mentors 
together with the university supervisor, who is a teacher at the Chair of the Didactics of 
Mathematics. The latter visits student lessons 2–3 times during the practice (10 weeks).  

 5 Conclusions 

As the summary of this overview we emphasise the following: 

a) Strengths of the math teacher training system in Estonia are 

− school-based work is very well organised in the class teacher training 
− special-subject teachers receive very solid, university-grade training in their subject 
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− subject didactics teachers-supervisors from universities normally have considerable 
experience in practical schoolwork 

b) Problems of the math teacher training system in Estonia are 

− the status of the teaching profession is fairly low, the competition for the student 
vacancies for the subject teacher training is insufficient and many newly qualified 
mathematics teachers leave the profession instantly or one or two years after re-
ceiving the qualification 

− in the class teacher training the level of the students’ previous, high school prepara-
tion and abilities are questionable; many of them have not taken the national ex-
amination in high school mathematics. 

− in the special-subject teacher training the school component is fairly underrepre-
sented and needs to be increased. 

Two of the problems, mentioned above, result chiefly from the government’s educational 
policy, which as for now has not given enough attention to the need of training and keep-
ing in the school highly qualified and thoroughly motivated teachers. Under-
representation of school component in the training of the special-subject teachers is not 
very difficult to resolve but it needs cooperation and mutual understanding from different 
institutions in the universities. 
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 0 Starting point 

When we teach or study mathematics, it seems to have two faces.  

− We use intuitive ideas and meet heuristic descriptions. These belong to the human face 
(or side) of mathematics. 

− We use rules and algorithms to handle mathematical tasks and work with mathematical 
formulas. These belong to the formal face (or side) of mathematics. 

This simple observation is the starting point of this paper. The aim of the paper is to see 
where we are led when we take the observation seriously. 

Background for the enterprise comes from the history of the author: a research logi-
cian who has gone deeply to development of methods for teaching mathematics. (These 
developments have been very successful: the number of students passing many of the 
first courses at the Department of mathematics and statistics of the University of Helsinki 
has been doubled while there is simultaneously a serious attempt for better understanding 
among the students.) This is not a research paper; rather we show a way of looking at 
mathematics that we hope to lead to further developments in mathematical education. 

 1 The two sides 

The fundamental division concerns mathematics on all levels – from primary school to 
university. To get a more steady ground below our feet we shall consider several exam-
ples. 

A We do not expect mathematics to be very technical in primary school. When 1/3 is de-
scribed by means of cutting a cake, then it seems to belong more or less to the human 
side.  

B Most recreational mathematical problems are formulated to lie on the human side. The 
following one has turned to be a favourite in math days at schools. 

“Socks for Snoopy” Snoopy is a dog who wants to wear socks. Moreover, he wants 
to have socks of the same colour on every foot. Luckily he accepts any colour. He 
has lots of blue, yellow and red socks which differ only in colour in a dark room. 
How many socks he has to carry out from the dark room to be able to get socks of 
the same colour for every foot?  

Often very young children are good at finding solutions to this kind of problems. Espe-
cially, they find these meaningful.  

Later we shall see a formal version of the same problem. It turns out to be hard to un-
derstand or find meaningful. 
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C Formal at school: algorithms for addition and multiplication of integers are clearly 
cases of the most formal part of mathematics at school. Of course, many other pieces of 
mathematics are often presented in the disguise of a rule or algorithm. Many operations 
on fractions are examples of this. The following is taken (roughly) from a Finnish text-
book.  

Transform the expression 2 3/7 to a fraction. This is done as follows. First multiply 
2 and 7 and get 14. Add 14 and 3 and get 17. The required fraction is 17 / 7. 

A similar difficulty or risk for error appears if we teach addition of fractional expressions 
in forms of a rule to be remembered. Is 

a/b + c/d = (a + c) / (b + d) 

correct? Hard to decide, if a student can only rely on memory. 

D Human in university: continuity of a function f(x) at a point a. The idea is simple: f(x) 
is near f(a) when x is near a. More exactly, if we draw two horisontal lines, one above 
and one below y = f(a), then there are two such vertical lines, one left and one right of 
x = a that the graph of f(x) does not "cut" the "floor" or "roof" of the rectangle formed by 
the four lines. And we can go to smaller and lower rectangles... Two such rectangles are 
shown in Figure 1. 
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Fig. 1. Human in university: continuity of a function f(x) at a point a. 

E Formal in university: continuity of f(x) at a. Every university student of mathematics 
has met the epsilon-delta definition: f is continuous at a, if (and only if) for every epsilon 
> 0 there is such a delta > 0 that |f(x) – f(a)| < epsilon for all x satisfying |x – a| < delta. 

This is certainly formal and exact. And since the definition is not very long, it should 
not be so difficult to memorize. But does mere memorizing suffice? And there is an even 
more important question. 

We have now two meanings for continuity - the human (intuitive) and the formal (ex-
act) definition. Which is the right one? The same question can be put also somewhat dif-
ferently: what is the notion of continuity? These questions will be discussed in a more 
general form below. 

Before this general question we shall give a formal version of the sock problem in B 
above. 

F Assume that a set A has at least 12 elements. Assume that A is the union of disjoint 
subsets C, D and E. Find the smallest number n such that whenever a subset B of A 
has at least n elements, then the intersection of B and one of the sets C, D and E has at 
least 4 elements.  

Mathematically this is exactly the same as the sock problem. (It could be used as an exer-
cise on the pigeon hole principle in a course in combinatorial mathematics.) But when the 
problem is posed in this way, one has no hint about how to get started. The version with 
Snoopy immediately makes the problem meaningful. Not because it is practical but be-
cause it gives useful mental images to start to work with.  
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 2 Which side is right? 

We saw that mathematics has two sides – or, to put it differently: there are two viewing 
points for observing mathematics. So it is natural to ask which of these is the right one. In 
the case of the notion of continuity this means: what is the concept of continuity. Is it a 
collection of ideas like the visual one described above. Is it the formal definition? 

Our view is that continuity is neither of these! 
In a sense mathematics is a human endeavour – something that people learn and do. 

So it seems tempting to say that mathematics is in reality more or less what we called the 
human side above. But how to understand then the role of formulas, exact proofs, or for-
malized definitions (like that of continuity.) 

For many mathematicians (including high school teachers) “mathematical” seems to 
be more or less the same as “formal(ized)”. So it seems that these people would like to 
say that mathematics is really what we called the formal side above. What we called the 
human side would then only be our discussion about mathematics. But would it then be 
enough to correctly memorize the formal definition of continuity in order to say that one 
has learned continuity.  

Our view is that mathematics is neither of these! 

 3 Interplay: place for understanding 

The way of seeing mathematics that has grown from our teaching experience and experi-
ence as a research mathematician and which seems to lead to fruitful developments in 
teaching methods is that mathematics is an interplay between what has been called its 
human and formal sides above. 

Continuity is not the mental images and discussions related to it. Neither is it the for-
mal definition in terms of epsilon and delta. It is an interplay between these. To master 
continuity, one has to be able to relate one’s own mental images to the concept and its 
definition and to be able to use these mental images as a tool to handle questions about 
continuity in terms of the formal definition. Simultaneously, one has to be able to test 
one’s mental images against the formal definition. In a sense, our mental images are pri-
vate and can be shared only to a limited degree. At the same time the formal definition or 
formal proofs are something public which is open to everyone. 

This is related to ideas for better teaching. We feel that the interplay between the hu-
man and formal sides of mathematics is the place for discovery and understanding in 
learning or “doing” mathematics. Good knowing mathematics is not only about those 
skills that have been taught or learned but rather more about how they are mastered. We 
understand this partially as a requirement for a strong interplay between the two sides of 
mathematics in one’s skills. 

It seems to us that in building an active interplay between the two sides of mathemat-
ics there is much to improve at all levels from elementary school to university. To con-
centrate on the interplay is to us very much the same as to teach mathematical thinking. 

A caricature of a university lecture or a university course material consists only of a 
formal text read aloud or written. But as our examples in part 1 of this paper show, also 
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much of the teaching of mathematics at the elementary level has a risk of remaining on 
the formal side even though few formal symbols appear. It is not (always) teaching to 
think when a teacher says: you should think here so and so. 

So far we have mainly been discussing the surface of mathematics: those aspects that 
are most apparent when we approach mathematics. But there is also a deeper layer. 

 4 Under the surface: metamathematics 

The philosophy of mathematics has traditionally concentrated on logical challenges and 
logical methods. Typical problems concern questions like “what is existence in mathe-
matics”, “is mathematics consistent, i.e., is it possible to prove (correctly) a contradiction 
in mathematics” etc. Some of the central problems are very old. For examples the old 
paradoxes of Zeno have a deep mathematical content related to our notion of the real line; 
and the liar’s paradox has many mathematical formulations including Russell’s paradox. 
During the late 19th century and the 20th century the success of mathematical logic gave 
a strong flavour to the philosophy of mathematics and gave rise to the term “metamathe-
matics” or “foundations”. The question about the character and existence of mathematical 
objects is one of the main issues of interest in mathematics. It is related to a choice be-
tween “platonism” and “nominalism” (which often appeared in a form of a school of the 
philosophy of mathematics called “formalism” – see below.)  

Foundational problems often lead to formal developments and vice versa. For exam-
ple, to avoid Russell’s paradox, the foundations of mathematics were often thought to be 
built on type theory or axiomatic set theory (or sometimes some version of category the-
ory.) An attempt to reduce all mathematics to logic developed into a trend called “logi-
cism”. Its failure in the Principia Mathematica of Russell and Whitehead lead to Hilbert’s 
“formalism” seeking for an utmost guarantee for that there can be no formal contradiction 
in mathematics. Hilbert’s attempt was in its turn blocked by the famous incompleteness 
theorems of Gödel. The incompleteness theorems tell that to prove the consistency of a 
meaningful portion of mathematics, one needs a stronger (and hence more open to risk of 
a contradiction) portion. 

Logic led to important conceptual clarifications of several aspects of the formal side of 
mathematics. But it also lead to puzzling new revelations like Gödel’s incompleteness 
theorems or the independence of the continuum hypothesis. (The continuum hypothesis 
claims that any infinite set of real numbers contains either exactly as many elements as 
there are natural numbers or as many as there are real numbers. Its independence means 
that it is impossible to prove from the usual axioms of set theory that the continuum hy-
pothesis is either false or true; the first of these was shown by Gödel and the latter by 
Cohen.) 

Traditionally, mathematics had often been regarded as a source of absolute truth. Re-
sults like Gödel’s incompleteness theorems or the independence of the continuum hy-
pothesis require a modification of this view. But still all theorems are to most mathemati-
cians in a sense absolute. If they depend on, say, the continuum hypothesis, then they 
present the absolute truth: if the continuum hypothesis holds, then ... Moreover, mathe-
maticians have not ceased to strive for final answers. For example, there is important re-
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cent (and extremely technical) work of Woodin that partially aims at answering the ques-
tion on the truth of the continuum hypothesis. 

 5 Under the surface: learning theory 

Learning theory has had implications to what we think about mathematics. The last few 
decades of the 20th century were the era of constructivism in its various forms. The main 
idea in constructivism is that knowledge is not something received but something every-
one actively constructs. Often a special emphasis is given to the social aspect of this proc-
ess. 

These kinds of approaches to knowledge have implications to philosophy. The author 
of this paper has constructed his system of the real numbers. And the reader has con-
structed her or his system. There seems to be no obvious reason why these two systems of 
(mental representations of) real numbers should be the same. Some authors have drawn 
rather extreme conclusions on epistemology from this kind of considerations. 

Developments in learning theory are related to what has sometimes been called "new 
philosophy of mathematics". Central names in it include Ernest, Hersh and Tymoczko. 

One side of the new philosophy of mathematics emphasizes the social and human as-
pects of mathematics. But there is also another side that is in strong opposition to meta-
mathematics and the logical or formal approach to mathematics. Such discoveries as the 
incompleteness theorems of Gödel or the independence of the continuum hypothesis are 
regarded as a failure of the absolutist view of mathematics. 

So is this the correct picture of mathematics? Before going to our own ideas we like to 
point out that logicians seem to be much less worried about the interesting logical com-
plications in mathematics than those people coming form the "learning culture". 

The philosophies of mathematics rising from the logical analysis of formal mathemat-
ics and from learning theory seem to be completely different. Moreover, the latter ex-
presses often strong opposition towards the former. Which of these should we choose? 
Or, do we really have to choose? 

 6 Deeper under the surface: towards a unification 

We argued above that it is important to consider mathematics as an interplay between its 
human and formal sides. To hold this position also in a deeper analysis of mathematics it 
is important somehow to balance between the philosophies of mathematics related to the 
two sides. 

A first step is easy. Much of the controversy is relaxed, if we think that the two phi-
losophies both give a philosophical analysis of one of the two sides of mathematics, not 
of the whole mathematics. But more is needed since after such a step we no more have 
any answer to general questions about mathematics. Neither have we any analysis to the 
interplay that was so much stressed above. 

As an example of how we can relax on some philosophical claims, consider platonism 
for a moment. We claim that in practice we cannot distinguish a platonist mathematician 
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from one who simply behaves as if the abstract entities would exist. For instance, in a 
logic course we study formal proofs that are certain arrangements of logical formulas 
obeying given logical axioms and rules of inference. These proofs are strictly formal and 
syntactical and there is nothing semantic related to them. But to find such a formal proof 
is often easier first to think about objects in a world and behave as if the formulas were 
pieces of information about these objects. Then we may find a “reason” why the claim 
should be true and by editing such a “reason” to a form obeying the given rules of infer-
ence we finally find the required formal proof. 

We need a philosophical analysis for an interplay between something psychological 
and social (the human side) and something objective: the text of mathematics (the formal 
side).  

The actual realization of such a program will be the subject matter of further research. 
But there is an interesting example of earlier work that we find stimulating and analogous 
at least to some aspects of our aim. Here we refer to the young Edmund Husserl whose 
"Origin of geometry" shows a standing point somewhat analogous to ours. It is interest-
ing to notice that at the time of that paper young Husserl was standing between psychol-
ogy (and psychologism) and logic of the beginning of the 20th century. Today, both of 
those areas have developed much further and it will be interesting to look again at their 
interplay.  

 7 Reading 

We decided to write this paper in the form of a sketch and therefore no usual list of references is 
included. But here are some directions where to look: 

For Finnish readers the old book “Logiikka, filosofia ja kieli” by G. H. von Wright (Otava, 
1982) is a nice introduction to earlier philosophy related to mathematics. Any introduction to 
mathematical logic is good for the any reader. 

An example of the “new” philosophy of mathematics is “What is Mathematics, Really?” by R. 
Hersh (Jonathan Cape, London, 1997.) 

At the end of the paper we referred to “The origin of geometry” by E. Husserl, which has ap-
peared as appendix VI of “The Crisis of European Science” by Evanston (Northwestern University 
Press, 1970.) 
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Abstract 

Teaching is communication. Teachers need to know what their pupils know, what they 
understand, and what they think about e.g. mathematics and mathematics learning. 
Teachers’ questions and pupils’ responses are essential parts of a lesson. Communication 
includes writing as well as reading, and listening as well as speaking. When a teacher 
wants to pay attention to her/his pupils’ understanding and thinking processes s/he has to 
listen to the pupils. In order to start a research project about classroom communication 
we have looked from the literature ways to classify listening. On this basis and applying 
our own experiences as teachers and teacher educators we formed a preliminary taxon-
omy with five levels of listening from pupils’ point of view. After classifying episodes on 
teacher listening from videotaped data from mathematics lessons at grade five we defined 
our model to include eight levels. 
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 Johdanto 

Monilla ihmisillä lienee mielikuva, että opettaminen on tiettyjen menettelytapojen nou-
dattamista käytännössä ja että on olemassa tapa, jolla parhaiten saavutetaan opetuksen 
tavoitteet. Kuitenkin opettamiseen liittyy monia toimintoja, jotka opettajan on pidettävä 
koko ajan samanaikaisesti mielessään. Tällaisia ovat mm., miten saada oppilaat pysy-
mään järjestyksessä, miten saada heidät kiinnostumaan käsiteltävästä aiheesta, miten tuo-
da käsiteltävän asian keskeiset kohdat esiin, miten ottaa huomioon oppilaiden erilaiset 
tiedot ja taidot. Lähes jokaisella oppitunnilla opettaja tekee kysymyksiä, joihin oppilaiden 
pitää löytää sopiva vastaus. Oppilaan vastaus taas antaa opettajalle palautetta tiedon vas-
taanottamisesta ja perillemenosta.  

Olemme aloittamassa tutkimusprojektia luokassa tapahtuvasta opettajan ja oppilaiden 
välisestä kommunikaatiosta erityisesti kysymysten tekemisestä ja oppilaiden kuuntelemi-
sesta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, miten ja millä 
tasolla peruskoulun opettajat kuuntelevat oppilaidensa vastauksia matematiikan tunneilla 
ja miten opettajankoulutuksessa voitaisiin auttaa opetusharjoittelijoita kehittymään kuun-
telutaidoissa. Olemme kirjallisuuden pohjalta ja soveltaen omia kokemuksiamme opetta-
jina ja opettajankouluttajina laatineet opettajan kuuntelemisen tasoista viisiportaisen luo-
kittelurungon (ks. Pehkonen & Ahtee 2004). Tässä esitutkimuksessa pyrimme tarkastele-
maan luokittelun toimivuutta autenttisissa tilanteissa.  

Matematiikan opetuksen yhteydessä on tehty joitakin kuuntelemistutkimuksia viime 
vuosina. Nämä ovat liittyneet kysymykseen ”Miten opettajien kuuntelutaitoja voitaisiin 
kehittää?” Davis (1997) seurasi yhden matematiikan opettajan kehittymistä koulutuksen 
yhteydessä. Hän kutsuu opettajan kuuntelemista arvioivaksi, kun opettajan kuuntelemisen 
tarkoituksena on arvioida tekemäänsä kysymykseen saatavan vastauksen virheettömyys 
tiettyyn etukäteen asetettuun standardiin nähden. Kuunteleminen on tulkitsevaa, kun 
opettaja pyrkii kuuntelemaan, mihin oppilaan vastaus perustuu, mitä sen takana on. Kun 
opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on osallistuvaa ja neuvottelevaa, kuuntele-
minen on hermeneuttista. 

Coles (2001) analysoi yhden opettajan pitämiä matematiikan tunteja Davisin (1997) 
kuuntelemistasojen pohjalta ja havaitsi, että sekä opettajan että oppilaiden kuunteleminen 
kehittyi muutoksen mahdollistavaksi kuuntelemiseksi sellaisten opetusstrategioiden avul-
la, jotka hidastivat tapahtuman etenemistä ja antoivat tilaa keskustelulle. Tällaisia opetus-
strategioita olivat mm. oppilaiden ehdotusten kommentoiminen ja oppilaiden kehottami-
nen selittämään ajatuksensa koko luokalle. 

 Menetelmä 

Tässä esitutkimuksessa olemme käyneet läpi viiden ala-asteen ja viiden yläasteen opetta-
jan pitämiä videoituja matematiikan tunteja. Tämä aineisto on kerätty Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Oppilaiden itseluottamuksen ja ymmärtämisen kehit-
tyminen matematiikassa” (ks. Nurmi et al. 2003). Ensiksi oppitunnit litteroitiin. Sitten 
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poimimme tunneista erilaisia tilanteita, joissa opettaja kuuntelee oppilaita. Luokittelimme 
episodit ensin kumpikin erikseen, jonka jälkeen päädyimme yhdessä keskustellen tässä 
esitettyyn luokitteluun. 

 Kuuntelemistasot 

Olemme tarkistaneet aikaisemmin esittämäämme mallia (ks. Pehkonen & Ahtee 2004), 
jossa kutsuimme ylintä kuuntelemisen tasoa empaattiseksi kuuntelemiseksi. Empaattista 
kuuntelemista on kritikoitu mahdottomaksi toteuttaa (esim. Stewart 1983), sillä siinä kuu-
lijan pitäisi pystyä nollaamaan omat tunteensa ja oma ajattelunsa. Me olemme päätyneet 
kutsumaan mallin ylintä kuuntelemisen tasoa avoimeksi kuuntelemiseksi. Kuuntelija on 
tietoinen siitä, että hän ei ole välttämättä ymmärtänyt, mitä toinen tarkoittaa, ja pyrkii 
siksi avoimin mielin jatkamaan kommunikointia.  

Opettajan kuuntelemattomuudesta löytyy helposti esimerkkejä. Opettaja voi sivuuttaa 
kuulemansa, koska hän haluaa mennä asiassa eteenpäin ja koska oppilaan kysymys tai 
kommentti voisi johtaa pitkäksi aikaa sivuraiteelle. Tai sitten hänellä on mielessään aja-
tus, jonka hän haluaa välittömästi esittää oppilaille, eikä lähde miettimään mitä oppilaan 
kysymys tai kommentti mahdollisesti tarkoittaa. Valikoiva kuunteleminen tarkoittaa, että 
opettaja kuuntelee osan oppilaan puheenvuorosta, mutta ei kaikkea. Arvioiva kuuntele-
minen sisältää opettajan arvion oppilaan vastauksen oikeellisuudesta, ts. yhteensopivuu-
desta opettajalla ennalla olevan ‘oikean’ vastauksen kanssa. Tulkitsevassa kuuntelemises-
sa opettaja pyrkii ymmärtämään oppilaan vastauksen omassa viitekehyksessään, ts. ma-
tematiikan opettajana, ja tulkitsemaan sitä positiivisessa hengessä. Avoimessa kuuntele-
misessa opettaja arvostaa oppilaan ajatuksia ja pyrkii ymmärtämään, mistä ne ovat lähtöi-
sin ja mihin oppilas tähtää, vaikka ajatukset olisivat outoja opettajalle.  
 

5     Avoin kuunteleminen (open) 

4     Tulkitseva kuunteleminen (interpretive) 
4a        yksinkertainen tulkinta 
4b        syvemmälle menevä tulkinta 

3     Arvioiva kuunteleminen (evaluative) 
3a        yksinkertainen arviointi 
3b        syvemmälle menevä arviointi 

2     Valikoiva kuunteleminen (selective) 

1     Kuuntelemattomuus (not listening) 
1a        kuulematta  kuunteleminen  
1b        kuulemansa sivuuttaminen  

Kuuntelemisen tasot opettajan kuunnellessa oppilaitaan. 
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 Esimerkkejä kuuntelemistasoista 

Seuraavassa on kaksi episodia, jotka on valittu oppituntivideoista ja edustavat luokassa 
tapahtuvaa kaksisuuntaista kommunikointia: opettaja kysyy, oppilaat vastaavat. Nämä 
episodit on valikoitu sen mukaan, että mahdollisimman monipuolista kuuntelemista tulisi 
esiin. Episodit on analysoitu, ja opettajan kuuntelemisen taso on kirjattu ja perusteltu. 

Episodi 1 

Oppilaat ratkovat itsenäisesti oppikirjan tehtäviä. Opettaja käsittelee yhden tehtävän yh-
teisesti koko luokan kanssa varmistaakseen, että kaikki osaavat toimia jatkossa. Sen 
jälkeen siirrytään taas itsenäiseen työskentelyyn. 

1. Opettaja: Tehkää sitten tehtävä 12. 
2. Kalle: Missä se on? 
3. Opettaja: Se on sivulla 23. 
4. Pekka: Mitä siinä pitää tehdä? 
5. Opettaja siirtyy katselemaan toisten oppilaiden ratkaisuja. 

Tässä opettaja selvästi ensin kuunteli Kallen kysymystä (2), muttei enää Pekan kysymys-
tä (4); siksi tämä lienee valikoivaa (eli tason 2) kuuntelemista. Pekan kysymyksen (4) 
opettaja jopa sivuutti (eli taso 1a). 

Episodi 2 

Episodissa 2 on aiheena murtolukujen muuntaminen muodosta toiseen. Opetus etenee 
lyhyin kysymyksin ja vastauksin, jolloin seurauksena on mekaaninen tapahtuma, jossa 
opettaja kysyy ja oppilaat vastaavat.  

1. Opettaja kirjoittaa taululle murtoluvun 20/8. 
2. Opettaja: Voidaanko 20/8 muuttaa sekaluvuksi? 
3. Heli: Voidaan. 
4. Opettaja: Montako kokonaista siitä tulee? 
5. Liina: 2. 
6. Opettaja: Ja paljonko jää osia päälle? 
7. Simo: 2. 
8. Opettaja kirjoittaa taululle 2 2/8. 
9. Opettaja: Ja voidaanko jotakin tehdä tälle luvulle? 

10. Sami: 4/8. 
11. pettaja korjaa taululle 2 4/8. 
12. pettaja: Anteeksi. Hyvä huomio.  

Helin vastaus (3) opettajan ensimmäiseen kysymykseen tulee suoraan opettajan odotuk-
sen mukaisesti, jolloin voisi olettaa opettajan toimivan arvioivan kuuntelemisen tasolla 
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mutta käyttävän yksinkertaista arviointia (taso 3a). Molemmat muut oppilaiden vastaus-
ten (5 ja 7) kuuntelemiset voidaan myös sijoittaa samalle tasolle (taso 3a). Opettajan ky-
symykseen (9) Sami vastaa korjaten opettajan taululle tekemän virheen, jolloin opettajan 
täytyy yhdistää Samin vastaus (10) aikaisempaan kysymykseensä (6) ja näin hän joutuu 
kuuntelemaan korkeammalla tasolla (taso 4b).  

 Pohdintaa 

Tässä kymmenen opettajan aineistossamme opettajien kuunteleminen rajoittui lähinnä 
tasoille 1–3a. Konstruktivismin mukainen oppimiskäsitys vaatii, että opettaja kuuntelisi 
oppilaitaan myös tulkitsevan ja avoimen kuuntelemisen tasoilla. Vasta silloin oppilaat 
alkavat kiinnittää huomiota siihen, miten heidän omat käsityksensä poikkeavat matema-
tiikassa esitetyistä asioista. Kuuntelemalla avoimin mielin oppilaiden esittämiä tulkintoja 
opettaja saa tietoa siitä, millaisia vaikeuksia oppilailla on asian ymmärtämisessä. Tätä 
kautta hän voi sitten auttaa oppilaita tarkistamaan käsityksiään ja korjaamaan ajatteluaan. 

Kuunteleminen kuuluu opettajan pedagogisiin taitoihin, mutta siihen on kiinnitetty 
varsin vähän huomiota opettajankoulutusohjelmissa. Esimerkiksi opettaja voi helposti 
kuunnella vain ”oikeita” vastauksia. Tällainen valikoiva kuunteleminen johtaa helposti 
oppilaat etsimään pinnallisesti opettajan tarkoittamaa ”oikeata” vastausta pohtimatta käsi-
teltävää asiaa useammalta puolelta ja syvemmältä. Kun opettaja osoittaa, että hän haluaa 
ymmärtää, mitä oppilaat tarkoittavat ja miten he ovat päätyneet tulkintaansa, myös oppi-
laat ovat valmiita ilmaisemaan spontaanit ajatuksensa. Sen sijaan ”oikean” vastauksen 
ilmoittaminen lopettaa nopeasti asian syvemmän pohtimisen. 
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Abstract 

In the study of teaching and learning, an appropriate analysis of knowledge structures, 
pedagogical philosophy, and support for reflective communication in the learning process 
have been neglected. Socio-constructivist philosophy of knowing and learning, combined 
with the recently made distinction of procedural and conceptual knowledge seems to of-
fer promising opportunities to respond to this challenge. Hereby an important research 
question is how different technologies and pedagogical approaches affect the relation 
between procedural and conceptual knowledge types. Even though it seems appropriate 
to claim that the goal of any education should be to invest on the conceptual knowledge 
from the first beginning, this educational approach claims much more sensitivity from the 
educators’ side concerning cognitive and emotional variables than the developmental 
approach based on students’ spontaneous procedural knowledge. This paper represents 
recent findings being appropriate as well in teaching as in teacher education and uncovers 
some links to earlier studies. 

Keywords:  collaborative, computer-based, conceptual knowledge, constructivism, de-
sign, developmental, educational, problem-oriented, procedural knowledge, 
technology-based 
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 Introduction 

It is impossible to make definitive conclusions about how, even less in which order, stu-
dents' knowledge develops in each situation and in each topic. Even the most abstract 
concepts can be based on students’ spontaneous ideas. This, however, does not predestine 
any order for the activities, because it is the pedagogical framework that matters. If we 
accept the assumption that the main task of education is to promote a skilful ‘drive’ along 
knowledge networks so as to support students with a sound basis not only within institu-
tional teaching but to utilize their productive activities in rich environments outside edu-
cational institutes, it seems appropriate to discuss what could be an appropriate educa-
tional approach. Furthermore, developing of ICT-based learning environments is loaded 
by two kinds of challenges. The first one comes from the structure of the topic to be 
learned, whereas the other one is caused by the instructional variables by use of technol-
ogy. For both of these aspects, our strategy may primarily be procedural or conceptual.  

In this paper I will introduce a sophisticated interplay of conceptual and procedural 
knowledge in the process of mathematical concept building by utilizing the framework 
theory of my large MODEM –project3 (Model Construction for Didactic and Empirical 
Problems of Mathematical Education; see Haapasalo 1993, 1997, 2003). After that, I will 
consider how this kind of constructivist framework can be promoted in teacher education, 
and how conceptual-procedural polarization affects students’ conceptions of teaching and 
learning, and learning to use technology.  

 Knowledge distinction and two pedagogical approaches 

Procedural and conceptual (mathematical) knowledge can sometimes be distinguished 
only by the level of consciousness of related actions. The former often calls for auto-
mated and unconscious steps, whereas the latter typically requires conscious thinking. 
After a careful analysis of the studies concerning the two knowledge types, we (Haa-
pasalo & Kadijevich 2000, p. 141) found that it is especially the dynamic and semantic 
view of conceptual knowledge, which are highlighted clearly: 

−  Procedural knowledge (abbreaviated to P through this paper) denotes dynamic and 
successful utilization of particular rules, algorithms or procedures within relevant rep-
resentation forms. This usually requires not only the knowledge of the objects being 
utilized, but also the knowledge of format and syntax for the representational sys-
tem(s) expressing them.  

                                                           
3 While the MODEM1 study concerned with the conceptual field Gradient of a Straight Line through Origin  - 
Proportionality – “Depends Linearly on” ,  MODEM 2 and MODEM 3 deal with fractions, and deci-
mals/measurement, respectively. The MODEM framework turned out to be successful as well for the imple-
menting of learning environments as for the assessment in the spirit of modern constructivist view of teaching 
and learning, allowing also versatile use of technology. 
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−  Conceptual knowledge (C) denotes knowledge of and a skilful “drive” along particular 
networks, the elements of which can be concepts, rules (algorithms, procedures, etc.), 
and even problems (a solved problem may introduce a new concept or rule) given in 
various representation forms. 

Concerning the theoretical and empirical links between P and C, we found four different 
views in the existing literature on this topic (see Haapasalo & Kadijevich 2000, 145–
146).  

− Inactivation view (I): P and C are not related (Nesher 1986, Resnick & Omanson 
1987) 

− Simultaneous activation view (SA): P is a necessary and sufficient condition for C 
(Hiebert 1986, Byrnes & Wasik 1991, Haapasalo 1997). 

− Dynamic Interaction view (DI): C is a necessary but not sufficient condition for P 
(Byrnes & Wasik 1991). 

− Genetic view (G): P is a necessary but not sufficient condition for C (Kline 1980, 
Kitcher 1983, Vergnaud 1990, Gray & Tall 1993, Sfard 1994).  

For finding pedagogical interpretations for these views, we defined two approaches: 

− Developmental approach assumes that P enables C development. The logical back-
ground is G or SA, and the term reflects the philogenetic and ontogenetic nature of 
mathematical knowledge. 

−  Educational approach is based on the assumption that P depends on C. Thus, the logi-
cal background is DI or SA. The term refers to educational needs, typically requiring a 
large body of knowledge to be transferred and understood. 

I refer to Haapasalo & Kadijevich (2000, 147–153) for a detailed characterization of the 
two approaches, making here just the remark that the dominance of P over C seems quite 
natural both in the development of scientific and individual knowledge. A reasonable 
pedagogical idea could be to go for spontaneous P. On the other hand, the goal of any 
education should be to invest on C, as well. 

 Interplay between developmental and  
educational approach  

In Haapasalo (2003, 1–20) I have represented the principles of DI and SA by using exam-
ples from the MODEM 1 study (cf. footnote 1). However, to introduce a recent dissersta-
tion about how to utilize this theory in teacher education (Eskelinen 2005), I will use ex-
amples of the MODEM 3 study, dealing with measurement and decimals (denoted shortly 
by Cdes hereafter). For being able to represent how the educational approach is utilized, 
and how the developmental approach is used to trigger it, the framework theory4 should 
be linked to the considerations (Haapasalo 1997, 2003). When noticing different aspects 

                                                           
4 The MODEM theory is demonstrated  by software, which can be freely downloaded at  http://www.joensuu.fi/len-
ni/programs.html.    
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of decimals and measurement at the footnote 3, the reader might feel as humble as I do 
when planning the learning processes. Do we adopt a developmental or educational ap-
proach? Do we start from an object concept, operation concept or relation concept? How 
do we find a balance between conceptual and procedural knowledge? These challenging 
questions have pushed me to find a more systematic approach. 

The first task of the systematization is to restrict the construction space (investigation 
space) by simplifying the conceptual field5. The point of departure is to handle decimals 
simply as a convenient way to express a measurement result (of length) in a verbal, 
graphic or symbolic form. This means that they do not appear as new numbers, yet. In 
spite of this very radical restriction to an object concept, large set of conceptual and pro-
cedural knowledge will nevertheless be linked: decimals, measurement, estimation, 
guessing, rounding, accuracy, units, and changes between units.  

The second element of the systematization of my educational approach consists of 
concept building in which the phases of orientation, definition, identification, production 
and reinforcement are separated (Figure 1). This utilizes the idea of the DI method giving 
for the pupil a sufficient number of opportunities to construct concept attributes and pro-
cedural knowledge based on them. The orientation phase basically utilizes the develop-
mental approach: the interpretations of the situation are based on mental models of the 
pupils, coming, more or less, from pupil’s naive procedural ideas. These act like a wake-
up voltage in an electric circuit (the left-hand side box in Figure 1) that triggers another, 
much more powerful current to be amplified again (the right-hand side box). The proce-
dural and conceptual knowledge start to accelerate each other, offering a nice opportunity 
to use the SA method, as in Figure 6. The SA method, being at the intersection of the 
logical definitions of these approaches, links the developmental approach and educational 
approach in a most natural way.  

                                                           
5 • As an object concept, decimals relate to a real or mental thing that can be characterized through its represen-
tatives. It is just a way of expressing the result of a measurement in verbal, graphic or symbolic form, like “this 
pen is about one stick long” and “this pen is five tenth of the stick”, “Maurice Greene ran 9.94”. 
• As an operation concept, a decimal refers to one or more operations to be carried out by manipulating objects. 
For example, “Taking one half of my daddy’s salary is something else than comparing the length of a pen with 
five equal parts on a stick”. 
• As a relation concept, a decimal such as 0.5 denotes the relationship between the numbers 1 and 2, linking 
other procedural-conceptual knowledge as dividing, proportionality, and even (ir)rational numbers. 
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Fig. 1. Sophisticated interplay between developmental and educational approach6. 

I next represent the basic features of the MODEM 3 study, which I have successfully util-
ized during more than 10 years for pupils and for teachers also during European Teacher 
Exchange Program7. In the phase of concept orientation student teams have to measure 
the length of an object with four different measurement instruments. Each instrument is 
exactly one meter long, and equipped with different units of measurement: that is, with-
out any scaling at first, decimeters, centimeters, and finally, millimeters. Because the 
scaling is the only relevant graphic representation of the decimals, the most important 
thing is that the symbolic representation marked on the instrument is totally compatible 
with the scaling. Note that at the beginning children do not need to understand these new 
symbolic representations. They will be learned later by utilizing the SA method, keeping 
all three representation forms in balance. 

Fig. 2. Measuring the same object by different scaling (screen shot). 

                                                           
6 Evidence of the promoting of P/C links can be found in Kadijevich & Haapasalo (2001, 163), for example. 
7 MODEM utilization has taken place especially in the Friedrich-Schiller-Univerity of Jena (cf. Scholz et. al. 
2005; http://www.minet.uni-jena.de/~schmitzm/midida/start.html and  http://www.joensuu.fi/lenni/Tabarz.html) 
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Figure 2 represents the phase of the concept definition. The definition is born as a viable 
result of pupils’ social constructions, meaning that pupils fix the relevant determiners of 
the concept in verbal, symbolic and graphic forms as in Figure 2. In the phase of orienta-
tion each instrument is used one by one, and the measurement results on the right-hand 
side do not exist, of course. It is the own radical constructions by the pupils that matter. 
The length of an object to be measured must be chosen so as to cause cognitive conflicts8 
for the pupil.  

The basic idea of any analog measurement, connecting the terms estimating and 
rounding, is based on the polarizing “digital” question: “zero or one?” The key point is on 
which interval this question is to be considered, that is on the interval 0–1, 0.1–0.2, or 
0.16 –0.17 in Figure 2. Surprisingly, children do not seem to have any difficulties in un-
derstanding this idea. Anyone can test this conjecture spontaneously by making the fol-
lowing questions: “If you would measure the thickness of a paper with the length of this 
pen, what do you think that the result would be?” “How many pens thick is the paper?” 
Until now I have got just correct answers from children: “The result is nothing”, “The 
paper is not as thick as any pen”, “It would not have thickness at all”, etc. Asking them to 
put this into the language of mathematics, they immediately say ‘zero’! Contrary to 
teachers’ incorrect mental models, I have never noticed that children – before they han-
dled decimals and measurement in school – had any difficulties in finding a viable ex-
pression for the situations represented above. By viable knowledge we mean knowledge, 
which is a convergent product of the pupils’ radical constructions (Glasersfeld 1991). 
These have been tested, criticized and changed by pupils themselves, other pupils inside a 
team, and by other teams, within a certain period of time (cf. Figure 2 in Haapasalo 
1997). The concept definition is born as a viable result of these social constructions, 
meaning that pupils fix the relevant determiners of the concept in verbal, symbolic and 
graphic forms (Figure 2). 

Such a versatile conceptual field as Cdes seems to be understood by children quite 
easily in the process of social construction, where the verbalization of the measurement 
situations plays the most important role. When analyzing how children verbalize the 
measurement results, the clinical research by MODEM 3 revealed one of the most inter-
esting things concerning our conceptual field Cdes, giving much more credit for the edu-
cational approach than I thought, at first. Two of the three parallel groups (N~25 for each) 
had an orientation basis illustrated in Figure 3. For the second of these two groups the 
prefixes were not given. The control group verbalized spontaneously without any such 
conceptual framework. This framework was introduced by keeping it just in the back-
ground, not in any way stressing the importance of it: “By trying to express each meas-
urement result in your mother tongue, you can use the idea of these boxes, if you want.” 
Surprisingly, the use of the prefixes turned out to be most popular. Every team wanted to 
find expressions not only in usual language but also by using the new concepts being 
somehow familiar from everyday life: “Look, this must be one desi, and six centies”, “the 

                                                           
8  The conflicts (Figure 2) can be summarized as follow:   

• Scaling by 0 ... 1 causes a conflict: “Is the length zero or one?” 
• Scaling by 0.0, 0.1, ...  1.0 causes a conflict: “Is the length 0.1 or 0.2?” 
• Scaling by 0.00, 0.10, ...  1.00 causes a conflict: “Is the length 0.16 or 0.17?” 
• Scaling by 0.000, 0.100, ... 1.000 causes a conflict: “Is the length exactly 0.163?” 
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amount of centies is sixteen, and we don’t know anything about millies, because they 
miss”. 

Fig. 3. Orientation basis for expressing the measurement results. 

The reader might be surprised by this kind of use of the prefixes. So was I, at first. It was 
my conjecture that the Finnish children would have to learn new foreign terms, and hence 
the whole process of concept building would be longer than for children in the two other 
groups. However, it seems that these prefixes do not appear as independent words in any 
language. This means that teachers also try to teach units and changes between units for 
each quantity through prototypes without seeing the linking conceptual knowledge be-
yond them. The pedagogical interpretation would be that linguistic variables do not nec-
essarily support actions, which would be relevant on the basis of scientific research. The 
results of MODEM 3 clearly showed that conceptual use of the prefixes not only helped 
the process of concept building for decimals but children also learned to change between 
units, as well.  

In the phase of identification (I) we have to allow pupils possibilities to train them-
selves to identify concept attributes in verbal (V), symbolic (S) and graphic (G) forms. 
For this we need six kinds of identification tasks (I): IVV, IVG, IVS, IGG, ISS and ISG 
(Figure 4). The teacher must be ready, if necessary, to begin with tasks that require dis-
tinguishing between only two elements before going on to the identification of several 
elements.  

Fig. 4. An identification task (ISG).  

In the phase of concept production (P) we have to give pupils the possibility to produce 
from a given presentation of the concept another representation in a different form. The 
development of production (P) requires nine combinations: PGV, PGS, PGG, PSG, PSV, 
PSS, PVS, PVV, and PVG (Figure 5). The tasks of identification and production must be 
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achievable without any complicated processing of information on the student’s part. Ex-
amples of both of these types of conceptual tasks can be found in Haapasalo (1993, 2003) 
or by downloading a CAL program (see footnote 2).  

Fig. 5. A production task PVG.  

In the phase of reinforcement, the goal is to train and utilize concept attributes and to 
develop procedural knowledge to be used in problem solving and applications. Consider-
ing the fact that Cdes is a large conceptual field, there are challenging pedagogical plans 
to be made, especially to shift from an object concept. The teacher has to plan investiga-
tion environments so that pupils notice decimals to be numbers, which opens a new 
“ocean”. In this paper, it is not possible to describe in detail, how this could be done, nei-
ther, how P-C links in Figure 1 could be promoted. I hope that Figure 6 would reveal 
some important features of the constructivist spirit of learning activities to come. The 
leaflet represents scaffolding, how to use SA method by constructing P based on C. This 
schemata is used at a stage when pupils already understand decimals to be numbers, and 
the interpretation of (these certain type of) decimals as fractions. The idea is to work with 
meanings, not with stimuli. We have to warn us against any eagerness to decide in ad-
vance how particular knowledge units are to be sequenced. The most beautiful idea be-
yond the SA method9 is to let children plan and test their own mental constructions be-
tween two objectives or artifacts.  

The process does not need to begin from the concrete or abstract, but it can begin be-
tween abstract and concrete things, and even between abstract things, especially when 
children have an opportunity to quickly manipulate representatives of these things. For 
example, a real situation from a child’s every-day-life can offer opportunities to connect 
spontaneous P (and pre-concepts) with (even abstract) C. In which order a particular child 
processes each of the sub-tasks in this kind of learning environment depends on peda-

                                                           
9 It is especially this SA feature that makes me suspect the pragmatical relevance of the theories of 'embodied 
objects' or 'encapsulation of processes to a procept' by Gray & Tall (2001), even if these explanation models are 
theoretically interesting and might reveal reasons why mathematics can be difficult.  It is my position that until 
now we do not have enough scientific knowledge for making definitive conclusions how, even less in which 
order, student's  P-C links develop in each situation, in each topic, and within each pedagogical framwork. 
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gogical variables. Before reaching the level of production (assessed of course before the 
leaflet was given), children tested verbal (V), symbolic (S) and graphic (G) concept at-
tributes on the level of identification (I). As I underline that any procedural knowledge 
can be interpreted as an operation concept, the identification types (IVV, IVS, IVG, IGG, 
IGS, ISS) could be assumed to be useful tasks for constructing the basic attributes of pro-
cedures, or procepts in terms of Gray and Tall (1993), as well. Note that in Figure 6, 
many kinds of thinking activities may be utilized: a production of conceptual knowledge 
and an identification of procedural knowledge, for example.  

 Recalling MODEM research results 

The experimental group in the 5th grade learned decimals within the MODEM educa-
tional approach, and the control group was taught in a conventional way (Haapasalo 
1993, 1997). The assessment was planned so as to measure all combinations of identifica-
tion and of production, the role of different forms of representation, the importance of 
different phases of concept building, and the ability to use concepts in simple applica-
tions. The investigations confirmed that the process of concept building is, for most of the 
pupils, a long process in which the above sub-phases are systematically involved. They 
also form a good framework for assessment. The identification phase plays a central role 
in concept building, and seems to give the pupils the best and most pleasant learning en-
vironment for the formation of concept attributes. Skipping it, or even moving it into an 
incorrect place after the production, caused a lot of difficulties in concept building. Pu-
pils’ cognitive results were significantly poorer and their opinions about their learning 
significantly more negative than those who learned with identification. However, skip-
ping the production did not cause any statistically significant differences in the cognitive 
test, but had a positive effect on the pupils’ opinions about their learning. 
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Fig. 6. An example of combining the DI and SA views represented in Figure 1. 

Concept understanding is measured most reliably by production tasks, which also seem to 
be difficult for the pupils. The tasks containing verbal representation are systematically 
most difficult and have high reliabilities by measuring concept understanding. In spite of 
the large number of mechanical tasks in textbooks, the performance of the comparison 
group on such tasks was poorer than the performance of the MODEM-group, which did 
not have any drilling at all (cf. Closing remarks to come). The learning within this educa-
tional approach not only lead to significantly better results, but the pupils (especially the 
boys) also like this kind of learning environments. The teachers confirmed the fact that 
perseverance and consistency in pupils’ work also improved in other subjects. An extra 
study revealed, that for most of the tasks, the performance of the MODEM group was at 
least on the same level as the performance of the pupils in 6th and 9th grade. 
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Some basic problems in teacher education 

The conceptual field Cdes is one of my favorite topics in teacher education and in-ser-
vice- training when trying to get teachers to understand the idea of socio-constructivist 
collaborative learning, and to shake their very strange belief systems not only on meas-
urement but also on mathematics in general. The key-point is the handling of cognitive 
conflicts, which usually produce very strong emotions when students or teachers argue 
towards a viable conception of measurement (cf. Figure 2). They have difficulties in un-
derstanding that most of the measuring equipments in stores are inappropriate for learn-
ing purpose. The paradox is, that they can be used for measurement after that you under-
stand both the principle of measurement and the decimal system. I am therefore worried 
that teachers cannot think preparing of the pedagogical instruments illustrated in Figure 
2. As a matter of fact, the constructivist spirit of the approach would be optimized when 
the need for preparing a new instrument with appropriate accuracy would come from the 
children’s side. Basically this could be done even before they have learned fractions. 
Note four hundred years ago the famous mathematician and physicist Simon Stevin 
(1548–1620) stressed decimals’ superiority over fractions. 

Textbook writers (being usually teachers) should rethink very seriously what they aim 
by their “dragons” as 0.2 > 0.18, 1 m = 1000 mm, or 0.005 + 0.1 + 3 = 3,105 just at the 
same time when children should learn the basic principles of measurement and accuracy. 
Figure 2 shows that 0.2 can be smaller than 0.18, for example. As elegant are the expres-
sions of MODEM children: “I don’t know how many millimeters would be 1 m, because 
the information in the box for millies is missing”, “If my way to school is 3 km, it would 
be unsound to argue that it is more than 3 km, even if I would go around the table and the 
school building, at first.” If we give children opportunities to link the symbolic represen-
tations to their experimental knowledge through different kinds of representations, we 
would never go without providing an explanation of the significance of the symbols or 
procepts having been used. In our “decimal-world-sailing”, rational and irrational num-
bers will be met later. So, the idea behind Figure 2 can be interpreted as evolution how to 
extend number conception from whole numbers towards rational numbers, including 
general ideas as successive approximation and density. 

Getting encouragement from a design study 

The dissertation of Eskelinen (2005) gives encouragement to those who think behavior-
ism is one of the most important factors beyond continuous crisis in (mathematics) edu-
cation. I would like to represent some interesting findings of his study, which aimed to 
uncover how different kinds of approaches affect students’ conceptions of teaching and 
learning, group dynamics and interest in ICT support. The Samples (N = 84) were stu-
dents in primary teacher education within the course ‘Introduction to ICT in Education’ at 
the Faculty of Education, University of Joensuu. The participants designed their hyper-
text-based software for the learning of measurement and accuracy. The sample was di-
vided into four sub-groups according to the pedagogical approaches (educational – devel-
opmental) and the communicational tutoring (yes – no). For the educational group I gave 
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one lesson about MODEM theory represented above, whereas the developmental group 
worked without any pedagogical framework. The research was based on quantitative 
analysis of the follow-up measurements by questionnaires administered in different 
phases of the design process.  

The results show that working within socio-constructivist collaborative ICT-based de-
sign processes to produce a hypermedia-based learning environment, even in a short time 
period, changed student's conceptions of teaching and learning from an objectivist-behav-
iorist to a constructivist view, and decreased students’ interest to have support for com-
puter routines. Concerning the group dynamics, in the planning phase the amount of 
stress and aggression was increased, whereas in the phase of implementation the self-
confidence was increased. This was especially the case within the educational approach. 
The results support my own experiences that design of a technology-based learning envi-
ronment within an adequate constructivist theory linked to the knowledge structure offers 
promising respond to the main challenge of teacher education: to get students understand 
which are the basic components for teaching and learning. The developmental approach 
based on spontaneous procedural knowledge seems to be appropriate concerning as well 
cognitive as affective variables. To apply the educational approach to highlight the impor-
tance of conceptual knowledge, Eskelinen stresses sensitivity concerning cognitive and 
emotional variables in the learning process. Especially by handling of cognitive conflicts, 
support for reflective communication seems to be appropriate. His findings do not fit the 
conception that computer skills in teacher education should be taught separately from the 
information structures and pedagogical thinking. A collection of screen shots of students’ 
hypermedia products clearly show that students even within very short period of time can 
get a sound understanding of the socio-constructivist framework represented above. Their 
materials include the utilizing of as well cognitive conflicts (cf. Figure 2) as the linking of 
representation forms at the levels of identification and production. 

Searhing for ‘Minimalist Instructions’ to implement technology 

As the learning by hypermedia design concerns, it is also relevant to consider what might 
be the optimal way to teach students to use technology. I would like to highlight some 
interesting findings of two case studies, where the focus was not on the learning of 
mathematics but on the way of using hypermedia software. 

Järvelä’s (2003) aim was to find out how conceptual-procedural polarization affects in 
teachers’ learning of basic skills in ICT. The research material consisted of portfolios, 
which teachers wrote during their in-service-training course. The study suggests that 
there are three different types of learners, and that the instructions should be tailored to 
meet these needs. Conceptual-oriented learners aim to learn things advancing from con-
ceptual knowledge towards procedural knowledge. Procedural-oriented learners act in 
opposite way – they advance from procedural knowledge towards conceptual knowledge. 
Procedurally-bounded learners concentrate only on procedural knowledge. Neither the 
procedural nor the conceptual approach, in their most simply and exaggerated forms, 
seem to represent any students’ way of learning. Instead of that, it was also Järvelä’s ob-
servation that the developmental approach could act as a successful starting point for all 
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learner types, because it links student’s own software experinences and forms an appro-
priate basis for conceptual understanding of the software (cf. Järvelä & Haapasalo 2003). 

The second case study concerned learning by hypermedia design, through which stu-
dents in teacher education developed HTML files comprising Java applets downloaded 
from the Internet (Kadijevich & Haapasalo 2003). I organized for 22 students a workshop 
to get experiences how introduction to hypermedia could be done in an optimal way 
when time is limited. For this purpose, conceptual and procedural approaches were used 
in an “exaggerated” way as it was the case in Järvelä’s (2003) study. I wanted to go to the 
limit concerning sufficient instructions to begin a successful design process. Adopting 
some kind of ‘Minimalist Instruction’ of Carrol (1990) and Lazonder (2001), I compared 
procedural and conceptual approaches in the sense of van Merriënboer (1997), Chatfield 
(2000), Shih & Alessi (1994), Ben-Ari (2001), and Urban-Lurain (2001).  

Procedural approach basically involved a harmless playing with a prototype of a very 
simplified applet site on the host computer after which the following question was asked: 
“What about changing the text and the interactive picture to achieve something more 
mathematical for pupils?” For being able to make the necessary changes, students needed 
guidance about what parts of the document they could develop. At the starting point it 
was enough to learn to reveal the HTML code. After learning to open a page on the host 
computer and the desired applet page on the Web simultaneously, students could recog-
nize the similarity in the critical places. Hereafter, they started to develop the site by mak-
ing changes with trial and error, for example. Students (Figure 7b) eagerly discussed 
pedagogical issues. They were more concerned about what would be interesting for chil-
dren than about technical issues of their Web pages. 

The conceptual approach was based on a mini-lesson about knowledge of a Web page 
involving an applet, i.e. what minimum requirements would be necessary and what is the 
logic of the HTML source structure. Furthermore, students were hoped to understand the 
advantages and restrictions of particular programs to create, edit and browse HTML 
pages that contain applets (cf. Ben-Ari 2001 and Urban-Lurain 2001). This approach 
seemed to force students (Figure 7a) to discuss the logical and technical structure of their 
Web pages. Students just picked up an applet and started to test how the method works 
technically. They also required the instructor to give explanation why certain file types 
seemed to be more problematic than other ones, and why certain procedures did not 
work. After about one hour working period students could proceed without using the 
guidelines or the instructor’s help as much as the procedural group did.  

The restricted time caused that most students felt that they reached only (1) and (4) of 
Mayer’s (2001) multimedia design principles in Figure 7. However, many students espe-
cially within the conceptual approach, discussed improvements they could do to their 
productions if they would have time to do that. Thus, also requirements (2) and (3) were 
implicitly involved. The open-ended goal setting of the workshop caused an ambitious 
end by three students of the conceptual group. They started to design sophisticated mate-
rial for teaching and research purposes, basing upon all six design requirements (see 
http://cc.joensuu.fi/~lenni) 
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Fig. 7. verview of student’s answers (dark polygons) concerning Mayer’s six principles. The 
light polygons represent my own expectations with respect of the time resources having used. 

Closing remarks 

I would like to share the view of Jonassen (2000) that those who learn more from the 
instructional materials are their developers, not users. Therefore teachers and students 
should design ICT-based lessons and thus become knowledge constructors rather than 
knowledge users. When designing any learning environment, we always meet the conflict 
between conceptual and procedural knowledge. Implementing of technology makes this 
more complicated but at the same time opens new, maybe progressive approaches, espe-
cially when learning through design is utilized. Our task is to uncover and explore these 
paths contributing to a better education for both students and their teachers. Even if 
teachers may have difficulties in accepting flexibility in the ICT- based learning (cf. 
Forcheri et al. 2001), a hypermedia-based instruction design, for example, can improve 
educational practice, provided that pedagogy is linked to technology, instructional units 
are planned collaboratively, and a support in their classroom utilization is given to teach-
ers (Cleland et al. 1999).  

I hope that this paper would encourage teachers and other mathematical educators to 
make critical considerations of conventional ways of classifying and organizing any 
mathematical topic. Extra challenges come from the side of international studies as 
TIMSS and PISA (OECD 2000, 2001). Finnish pupils, for example, seem to have the 
most difficulties on areas for which school teaching is making big investments: for me-
chanical procedures with numbers and symbols. In spite of huge drilling and practicing of 
arithmetic and algebra, our pupils scored them poorly in 1999 TIMSS, whereas they 
showed high scores on areas (e.g. probability and statistics), which are hardly handled in 
school teaching at all (Törnroos 2003). Even more interesting are the high Finnish scores 
in PISA studies, when the test items required students to combine, process and evaluate -
different kind of knowledge (Kupari 2003). The finding could have been anticipated on 
the basis of the MODEM studies (Haapasalo 1993, p. 28; 1997, p. 67; 2003a, p. 67), par-
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tially represented above. Pupils' scores in most verbal problems concerning fractions or 
decimals were significantly higher than the scores in these same tasks, which were rewrit-
ten directly in the symbolic form at the end of the test (it was not allowed to go back-
wards when solving the tasks, of course). These strange findings make educational stud-
ies interesting and raise the following question: Which factors in our education – or per-
haps in the whole society – promote students’ problem solving abilities?  

 References 

Ben-Ari, M. 2001. Constructivism in Computer Science Education. Journal of Computers in 
Mathematics and Science Teaching 20, 45–73. 

Byrnes, J. & Wasik, B. 1991. Role of Conceptual Knowledge in Mathematical Procedural Learn-
ing. Developmental Psychology 27, 777–787. 

Carroll, J.M. 1990. The Nurnberg Funnell: Designing Minimalist Instruction for Practical Com-
puter Skill, 7–10. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 

Chatfield, R. 2000. Sustainable Use-Design and Skill: Social and Material Dimensions of Rela-
tional Databases. Sociological Perspectives 43 (4), 573–592.  

Cleland, J.V., Wetzel, R.Z., Buss, R.R. & Rillero, P. 1999. Science Integrated with Mathematics 
using Language, Arts and Technology: A Model for Collaborative Professional Development. 
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 18, 157–172.  

Eskelinen, P. 2005. Collaborative Design Activities of Primary Teacher Students to Promote Their 
Constructivist Views on Teaching and Learning. Doctoral dissertation. University of Joensuu, 
Publications in Education (in preparation).  

Forcheri, P., Molfino, M.T. & Quarati, A. 2001. Orienting Teachers Towards Flexible Education: 
Implications of Technology. Global e-Journal of Open, Flexible & Distance Education 1. 

von Glasersfeld, E. 1991. Radical Constructivism in Mathematics Education, Mathematics -
Education Library, Vol. 7. Kluwer, Dordrecht. 

Gray, E. & Tall, D. 1993. Success and Failure in Mathematics: The Flexible Meaning of Symbols 
as Process and Concept. Mathematics Teaching 142, 6–10.  

Gray, E. & Tall, D. 2001. Relationships Between Embodied Objects and Symbolic Procepts: An 
Explanatory Theory of Success and Failure in Mathematics. In: van den Heuvel-Panhuizen, M. 
(Ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of 
Mathematics Education. Vol 3. Utrecht University: Freudenthal Institute, 65-72. 

Haapasalo, L. 1993. Constructivist Learning of Decimals. Publication series A, Research report 55, 
University of Jyväskylä, Institute for Educational Research. (English summary). 

Haapasalo, L. 1997. Planning and Assessment of Construction Processes in Collaborative Learning. 
In: Järvelä, S. & Kunelius, E. (Eds.), Learning and Technology – Dimensions to Learning Proc-
esses in Different Learning Environments. Electronic Publications of the Pedagogical Faculty of 
the University of Oulu. http://herkules.oulu.fi/isbn9514248104. 

Haapasalo, L. 2003. The Conflict Between Conceptual and Procedural Knowledge: Should We 
Need to Understand in Order to Be Able to Do, or vice versa? In: Haapasalo, L. & Sormunen, 
K. (Eds.), Towards Meaningful Mathematics and Science Education, Proceedings on the 19th 
Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, 
University of Joensuu, Bulletins of the Faculty of Education 86, 1–20. 

Haapasalo, L. & Kadijevich, Dj. 2000. Two Types of Mathematical Knowledge and Their Relation. 
Journal für Mathematik-Didaktik 21 (2), 139–157. 



 54

Hiebert, J. (Ed.) 1986. Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics. Erlbaum, 
Hillsdale.  

Jonassen, D.H. 2000. Computers as Mindtools for Schools. Prentice Hall, Upper Saddle River. 
Järvelä, J. 2003. Conceptual and Procedural Knowledge by Learning of Basic Skills in Information 

Technology. University of Joensuu. Faculty of Education. Master Thesis. (English abstract).  
Järvelä, J. & Haapasalo, L. 2003. Three Types of Orientations by Learning of Basic Routines in 

ICT. Paper submitted to the JULIS Conference, October 2003. University of Joensuu.  
Kadijevich, Dj. & Haapasalo, L. 2001. Linking Procedural and Conceptual Mathematical Knowl-

edge through CAL. Journal for Computer Assisted Learning 17, 156–165. 
Kadijevich, Dj. & Haapasalo, L. 2003. Mathematics Teachers as Multimedia Lessons Designers. 

Paper presented in ITEM 2003 Conference in Reims. 
http://listes.reims.iufm.fr/wws/d_read/communications.item 

Kitcher, P. 1983. The Nature of Mathematical Knowledge. Oxford University Press. 
Kline, M. 1980. Mathematics: The Loss of Certainty. Oxford University Press. 
Kupari, P. 2003. Finnish Students' Mathematical Literacy in the PISA 2000 Study. In: Haapasalo, 

L. & Sormunen, K. (Eds.), Towards Meaningful Mathematics and Science Education, Proceed-
ings of the 19th Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Re-
search Association. University of Joensuu. Bulletins of the Faculty of Education 86, 83–90. 

Lazonder, A.W. 2001. Minimalist Instruction for Learning to Search the World Wide Web. Educa-
tion and Information Technologies 6 (3), 161–176. 

Mayer, R.E. 2001. Multimedia Learning. Cambridge University Press. 
van Merriënboer, J.J.G. 1997. Training Complex Cognitive Skills: A Four-Component Instructional 

Design Model for Technical Training. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs. 
Nesher, P. 1986. Are Mathematical Understanding and Algorithmic Performance Related? For the 

Learning of Mathematics 6, 2–9. 
OECD 2000. Measuring student knowledge and skills. The PISA 2000 assessment of reading, 

mathematical and scientific literacy. OECD, Paris. 
OECD 2001. Knowledge and skills for life. First results from the OECD Programme for Interna-

tional Student Assessment (PISA) 2000. OECD, Paris. 
Resnick, L. & Omanson, S. 1987. Learning to Understand Arithmetic. In: Glaser, R. (Ed.), Ad-

vances in Instructional Psychology 3. Erlbaum, Hillsdale. 
Scholz, K., Macheleid, S., Mörstedt, A., Reinhold, R., Schack, A., Rehlich, H. & Zimmermann, B. 

2005. On Productive Mathematical Thought Processes and Understanding. Two case studies 
from teaching fractions. In these proceedings. 

Sfard, A. 1994, Reification as the Birth of Metaphor. For the Learning of Mathematics 14, 44–55. 
Shih, H. & Alessi, S. 1994. Mental Models and Transfer of Learning in Computer Programming. 

Journal of Research on Computing in Education 26, 154–176. 
Törnroos, J. 2003. Finnish Mathematics Results in TIMMS 1999 – a More Detailed Analysis. In: 

Haapasalo, L. & Sormunen, K. (Eds.), Towards Meaningful Mathematics and Science Educa-
tion. Proceedings of the 19th Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Edu-
cation Research Association. University of Joensuu. Bulletins of the Faculty of Education 86, 
64–73. 

Urban-Lurain, M. 2001. Teaching FITness for Conceptual Understanding: A Computer Science 
Course for Non-Computer Science Majors. Presented at Annual Meeting of the AERA, April 
2001. (http://www.cse.msu.edu/rgroups/cse101/AERA2001/TeachingFITness.htm) 

Vergnaud, G. 1990. Epistemology and Psychology of Mathematics Education. In: Nesher, P. & 
Kilpatrick, J. (Eds.), Mathematics and Cognition: A Research Synthesis by the International 
Group for PME, 14-30, Cambridge University Press. 



Luokanopettajien matematiikkakuvan rakenteesta 

 About the structure of student teachers’  
view of mathematics 

Markku S. Hannula1, Raimo Kaasila2, Anu Laine3 ja Erkki Pehkonen3 
1Turun yliopisto, 2Lapin yliopisto, 3Helsingin yliopisto 

markku.hannula@zpg.fi1 

Abstract 

In the project ”Elementary teachers’ view of mathematics” (the project 201156 of the 
Academy of Finland) we are exploring the mathematics competence and view of mathe-
matics for 269 elementary school teacher students in three teacher education departments. 
We shall also compare the influence of the different teaching methods in the three chosen 
universities in Helsinki, Turku and Lapland. We define ’view of mathematics’ as the large 
and complex structure of mathematical knowledge, beliefs, conceptions, attitudes and 
emotions that a person holds. We can distinguish, on one hand, different topics of the 
view: 1) view of oneself as mathematics learner and teacher, 2) view of mathematics, its 
teaching and learning, and 3) view of the social context of mathematics learning. On the 
other hand, we can differentiate between cognition, emotions, and motivation as aspects 
of human mind and as aspects of view of mathematics. In the present article we explore 
the structure of student teachers view of mathematics. Based on a survey study in three 
universities we analysed the structure of eight components of the view of mathematics. In 
the core of this view there are three component: 1) belief of one’s own talent (I am not 
talented in mathematics, F1), 2) belief of the difficulty of mathematics (Mathematics is 
difficult, F8) and one’s liking of mathematics (I like mathematics, F7). These components 
represent a belief about mathematics, a beliefs about self and emotions towards mathe-
matics and they each correlate strongly with each other but less with other components. 
The other components that were identified in the analyses were ”I am hard-working and 
conscientious” (F2), ”My family encouraged me” (F3), ”I had a poor teacher” (F4), ”I am 
insecure as a mathematics teacher” (F5) and ”I can do well in mathematics” (F6). Gender, 
grade, and mathematics course selection at high school each contribute to the variation of 
many of these factors. 

Asiasanat: luokanopettaja, matematiikka, opettajankoulutus, asenteet, mieliku-
vat, uskomukset 

Keywords: elementary teacher, mathematics, teacher education, attitudes, view, 
beliefs 
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 Johdanto 

Luokanopettajilla on keskeinen merkitys oppilaiden matemaattisten taitojen ja uskomus-
ten muodostumiselle, sillä he ovat ensimmäisiä, jotka lapsille matematiikkaa opettavat. 
Heidän vaikutuksensa myös ajoittuu aikaan, jolloin lasten uskomukset ovat vasta muo-
toutumassa (Hannula, Maijala & Pehkonen 2004). 

Noin neljäsosalla suomalaisista luokanopettajaopiskelijoista on kielteinen kuva mate-
matiikasta opintojensa alussa (mm. Pietilä 2002, Kaasila 2000, Kaasila, Laine & Pehko-
nen 2004). Samankaltaisia ongelmia on todettu myös muissa maissa (mm. Uusimaki & 
Kidman 2004, Liljedahl 2004). Kielteinen matematiikkakuva voi vakavasti häiritä opis-
kelijan kasvua hyväksi matematiikan opettajaksi, ellei tämä joko selviä matematiikka-
pelkonsa yli tai löydä rakentavaa sopeutumiskeinoa. Huolestuttavan monet työssään toi-
mivat opettajat eivät ole tässä onnistuneet. Onneksi yritykset muokata matematiikkaku-
vaa myönteisemmäksi ovat usein onnistuneet (mm. Kaasila 2000, Liljedahl 2004, Pietilä 
2002, Uusimäki & Kidman 2004).  

”Luokanopettajaopiskelijan matematiikkakuva” -tutkimushankkeessa tavoitteemme on 
kartoittaa luokanopettajaopiskelijan matematiikkakuvan rakenne sekä selvittää miten se 
kehittyy kolmessa yliopistossa, joissa käytetään erilaisia lähestymistapoja matematiik-
kakuvan muokkaamiseksi myönteisemmäksi. Tässä artikkelissa keskitytään kuvaamaan 
matematiikkakuvan rakenne opintojen alussa. 

 Teoria 

Ihmismielen kolme peruselementtiä ovat tunteet, kognitio ja motivaatio. Tunteet, usko-
mukset ja tahto ovat matematiikkakuvan vastaavat peruselementit. Matematiikkakuvan 
unneaspekti muodostuu matematiikan herättämistä tunteista. Survey-tutkimuksessa voi 
kuitenkin tavoittaa ainoastaan muistijälkiä näistä tunteista. (Hannula 2004.) 

Uskomukselle (beliefs) ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, eikä sellaista 
kenties ole edes mahdollista löytää (Furinghetti & Pehkonen 2002). Tässä määrittelemme 
uskomukset puhtaasti kognitiivisiksi väitelauseiksi, joihin uskoja liittää totuusarvon tai 
arvion käytännöllisyydestä. Tämän näkökulman mukaan uskomuksiin ei sisälly tunne-
komponenttia, vaikka uskomukseen voikin läheisesti liittyä tunteita. (Hannula 2004.) 

Motivaatio eli tahto liittyy yksilön tavoitteisiin ja haluihin. Tahto pohjautuu inhimil-
lisiin tarpeisiin, joihin kuuluvat myös pätemisen ja itsenäisyyden (autonomia) tarpeet. 
Voimme erottaa sisäisen ja ulkoisen motivation, joista edellisessä toiminta sinänsä on 
palkitsevaa ja jälkimmäisessä odotetaan ulkoista palkkiota. Voimme myös erotella oppi-
misorientaation (”haluan ymmärtää”), suoritusorientaation (”haluan hyvän arvosanan”) 
sekä minä-defensiivisen orientaation (”en halua tulla nolatuksi”). (Hannula 2004.) 

Matematiikkakuvalla on tietty rakenne. Voimme erottaa matematiikkakuvassa erilaisia 
kohteita, kuten 1) matematiikan didaktiikka (matematiikka tiedonalana, matematiikan 
oppiminen ja matemaattinen ongelmanratkaisu, matematiikan opettaminen), 2) minä (mi-
näpystyvyys, kontrolliuskomukset, tehtävän arvo, tavoiteorientaatio) sekä 3) sosiaalinen 
konteksti (luokan sosiaaliset ja sosiomatemaattiset normit) (Op't Eynde, De Corte & Ver-
schaffel 2002). Sosiaalisen kontekstin osalta Op‘t Eynde & DeCorte (2004) täydensivät 
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matematiikkakuvan kohteisiin opettajan roolin ja toiminnan. Matematiikkakuvaan sisäl-
tyy hyvin laajalti erilaisia osatekijöitä, jotka ovat tyypillisesti ryhmittyneet toisiinsa vai-
kuttaviin klustereihin. Tietyt matematiikkakuvan osatekijät ovat riippuvaisia toisista, yk-
silölle tärkeämmistä kuvan osista. Green (1971) puhuu uskomusten kvasiloogisesta ra-
kenteesta, joka tarkoittaa, että ihminen itse määrittelee uskomusten välisten yhteyksien 
säännöt. Oletamme, että tunteet, kognitiot ja motivaatio muodostavat samalla tavalla kva-
siloogisen systeemin – matematiikkakuvan. Matematiikkakuvassa voidaan myös erottaa 
kova ydin (vrt. Green 1971: uskomusten psykologinen keskeisyys, Kaplan 1991: syvä- ja 
pintauskomukset). Vain kokemukset, jotka porautuvat kovaan ytimeen asti, voivat olen-
naisesti muuttaa matematiikkakuvaa (Pietilä 2002). 

 Menetelmät 

Tutkimus perustuu 269 Helsingin, Turun ja Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijalta 
kerättyyn aineistoon. Kahdella kyselylomakkeella mitattiin opiskelijoiden matematiikan 
osaamista ja matematiikkakuvaa opintojen alussa. 

Matematiikkakuvamittari (Liite 1) perustui pääosin väitteisiin, joita opettajaopiskelijat 
olivat käyttäneet kertoessaan omasta matematiikkakuvasta ja matematiikkaan liittyvistä 
kokemuksista (Pietilä 2002). Mittariin sisältyi myös 10 väitettä Fenneman ja Shermanin 
asennemittarin itseluottamusosiosta (Fennema-Sherman 1976) sekä neljän väitteen ’me-
nestysorientaatio’-osio, joka löytyi peruskouluoppilaiden matematiikkakuvamittaria ana-
lysoitaessa (Nurmi, Hannula, Maijala & Pehkonen 2003). Mittarissa kysyttiin myös taus-
tatietoa aikaisemmasta menestymisestä matematiikassa ja opettajakokemuksesta. 

Matematiikan osaamistesti sisälsi 12 peruskoulun matematiikkaan sisältyvää tehtävää. 
Tehtävistä neljä mittasi tiettyjen peruskäsitteiden ymmärtämistä ja kahdeksan laskutaitoa. 
Kysely suoritettiin kaikissa kolmessa yliopistossa ensimmäisellä matematiikan didaktii-
kan luennolla vuoden 2003 syksyllä. Testin suorittamiseen oli aikaa tunti, eikä laskimen 
käyttö ollut sallittua. 

Pääkomponenttianalyysiin valittiin 63 väitettä. Viimeinen osio (kokemuksia opetta-
jana) jätettiin pois, sillä miltei puolella vastaajista ei ollut kokemuksia, joiden perusteella 
vastata näihin kysymyksiin. Menetelmäksi valittiin ”Maximum likelihood” vinolla rotaa-
tiolla. Ensimmäisessä vaiheessa käytimme komponenttikriteerinä, että komponentin omi-
naisarvon tulee olla suurempi kuin 1. Väitteet, joiden kommunaliteetti oli alle 0.30, pois-
tettiin ja jäljelle jääneille väitteille tehtiin uusi komponenttianalyysi. Kun saavutettiin 
hyväksyttävä tulos, muodostettiin suurimpien latausten perusteella pääkomponentit. Tätä 
tulosta verrattiin muihin scree-testin ehdottamiin ratkaisuihin. Ratkaisujen vertailu perus-
tui khiin neliön ja vapausasteiden suhteeseen (Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen ja Les-
kinen 1997), muodostettujen pääkomponenttien Cronbachin alfojen arvoihin, sekä kom-
ponenttien selkeään tulkittavuuteen. 

Valitun komponenttiratkaisun rakennetta analysoitiin komponenttien välisiä korrelaati-
oita tutkimalla sekä selvittämällä taustamuuttujien vaikutusta. Taustamuuttujista tutkittiin 
sukupuolen, lukion kurssivalinnan ja lukion arvosanan merkitys. 
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 Tulokset 

Pääkomponenttianalyysi 

Scree-testin perusteella arvioitiin, että 5–10 komponentin ratkaisut ovat mielekkäitä. En-
simmäisessä vaiheessa ominaisarvokriteerin perusteella tuotettu ratkaisu sisälsi muuttujia, 
joiden kommunaliteetti oli alhainen. Kun 12 muuttujaa oli poistettu, saatiin yhdeksän 
komponentin ratkaisu, jossa kaikilla muuttujilla oli hyvä kommunaliteetti. Näin saatua 
tulosta verrattiin 5–10 komponentin ratkaisuihin. Ratkaisujen välinen keskeinen ero oli 
siinä miten ne erottelivat itseluottamuksen eri tekijöitä. Jatkoanalyysejä varten valittiin 
kymmenen komponentin ratkaisu (Taulukko 1), sillä siinä Cronbachin alfoilla oli suurim-
mat arvot ja muodostuneet komponentit olivat myös selkeästi tulkittavissa. Khiin neliön 
ja vapausasteiden suhdetta pidetään hyvänä, kun se on alle 2,5 (Nummenmaa ym. 1997). 
Kaikissa tutkituissa ratkaisuissa suhde oli hyvä, ja se parani komponenttien määrän kas-
vaessa. Kymmenen komponentin ratkaisussa suhdeluku oli 1,31. Koska kaksi muo-
dostuneista komponenteista sisälsi vain kaksi muuttujaa kumpikin, emme tule käsitte-
lemään niitä jatkoanalyyseissä. On myös huomioitava, että kaikkien mallien ’goodness of 
fit’ oli heikko. Se osoittaa, että ratkaisujen tuottamat pääkomponetit tavoittavat vain pie-
nen osan vastausten sisältämästä variaatiosta. 

Pääkomponenteista kaksi liittyy ensisijaisesti opiskelijan aikaisempiin kokemuksiin 
(Kodin kannustus, Minulla oli huono opettaja), kolme uskomuksiin (En ole lahjakas ma-
tematiikassa, Olen ahkera ja tunnollinen, sekä Matematiiikka on vaikeaa), yksi tunteisiin 
(Pidän matematiikasta),sekä kaksi henkilön tulevaisuutta koskeviin odotuksiin (Olen 
epävarma matematiikan opettajana, Voisin pärjätä matikassa). 

Taulukko 1. Luokanopettajaopiskelijan matematiikkakuvan kymmenen pääkomponenttia 

Pääkomponetti muuttujineen Lataus 
F1 EN OLE HYVÄMATEMATIIKASSA (alfa = .91)  
Pystyn selviytymään vaikeistakin matematiikan tehtävistä.  -.573 
Minä en ole kovin hyvä matematiikassa. .554 
En ole sitä tyyppiä, joka osaa hyvin matematiikkaa  .522 
Luotan itseeni matematiikassa.  -.460 
Matematiikka on minulle vaikeaa. .438 
Matematiikka on heikoin kouluaineeni.  .431 
Pärjäsin matematiikassa hyvin. -.418 
Toisiin vertaaminen ahdisti minua.  .326 
F2 OLEN AHKERA JA HUOLELLINEN(alfa = .81)  
Olen ahkera  .812 
En ole tehnyt riittävästi töitä.  -.761 
Valmistaudun kokeisiin aina huolellisesti.  .690 
Tein paljon töitä oppiakseni matematiikkaa.  .588 
Minulla on väärä asenne.  -.477 
F3 KODIN KANNUSTUS (alfa =.83)  
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Minua on kannustettiin kotona opiskelemaan matikkaa. .870 
Matematiikan osaamisen merkitystä korostettiin kotona.  .839 
Vanhempien/vanhemman esimerkki vaikutti innostukseeni positiivisesti.  .678 
F4 MINULLA OLI HUONO OPETTAJA (alfa = .84)  
Opettaja ei innostanut opiskelemaan matematiikkaa. .754 
Opettaja oli positiivinen esimerkki.  -.727 
Olisin tarvinnut paremman opettajan.  .697 
Opettaja ei osannut selittää opiskeltavia asioita. .636 
Opettaja loi sopivan haasteellisia oppimistilanteita. -.598 
Opettaja ei selittänyt, mihin opiskeltavia asioita tarvitaan.  .530 
Matematiikan tunneilla laskettiin pelkästään oppikirjan tehtäviä. .490 
Tunneilla en yleensä halunnut kysyä neuvoa, etteivät luokkakaverit olisi leimanneet tyhmäksi. .264 
F5 OLEN EPÄVARMA MATEMATIIKAN OPETTAJANA (alfa = .74)  
Olen epävarma. .767 
Olen kokematon matematiikan opettamisessa.  .690 
En osaa selittää tarpeeksi selkeästi oppilaille. .657 
Aineenhallintani aiheuttaa minulle ongelmia. .419 
F6 VOISIN PÄRJÄTÄ MATEMATIIKASSA (alfa = .80)  
Olen varma, että pystyn oppimaan matematiikkaa.  .916 
Pystyn saamaan hyvän arvosanan matematiikassa.  .711 
Tiedän, että voin menestyä matematiikassa.  .516 
Uskon, että selviytyisin nykyistä vaikeammasta matematiikasta. .354 
F7 PIDÄN MATEMATIIKASTA (alfa = .91)  
Laskujen laskeminen oli mukavaa.  .728 
Matematiikan opiskelu oli pitkästyttävää. -.653 
Matematiikka on mekaaninen ja pitkästyttävä oppiaine.  -.590 
Matematiikka oli lempiaineeni.  .524 
Opiskelu oli kuivaa pakkopullaa. -.483 
Matematiikka oli ikävin osa opiskelua.  -.468 
Nautin matemaattisten tehtävien pohtimisesta.  .420 
Asenteeni matematiikkaa kohtaan auttaa minua opettajana.  .301 
F8 MATEMATIIIKKA ON VAIKEAA (alfa = .78)  
En ymmärtänyt opettajan selityksiä.  .556 
Matematiikka oli lukiossa vaikeaa. .412 
Opettajalla oli kiire eteenpäin.  .380 
Matematiikka on vaikeaa.  .369 
Matematiikan oppiminen on työlästä.  .364 
Matematiikan opiskelu oli selkeää ja täsmällistä.  -.207 
F9 MATEMATIIKKA ON LASKEMISTA (alfa NA )  
Matematiikka on numeroita ja laskemista. .634 
Matematiikkaa opitaan laskemalla.  .526 
F10 MOTIVAATIO (alfa NA)  
Minulle on tärkeää saada hyvä numero matematiikassa.  .574 
Minulle matematiikan opiskelussa tärkeintä on asioiden ymmärtäminen.  .308 
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Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvan rakenne 

Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvan pääkomponenttien väliset korrelaatiot 
on esitetty kuviossa 1. Siitä havaitaan, että pääkomponenteista kolme korreloivat tois-
tensa kanssa voimakkaasti ja muodostavat matematiikkakuvan ytimen. Näistä kolmesta 
ensimmäinen (En ole lahjakas matematiikassa) liittyy yksilön minäkuvaan, toinen (Mate-
matiikka on vaikeaa) uskomuksiin matematiikasta ja kolmas (Pidän matematiikasta) yksi-
lön tunteisiin matematiikkaa kohtaan. Tämän ytimen ympärillä on viisi komponenttia, 
jotka liittyvät esisijassa ytimeen ja jotkut toissijaisesti myös toisiinsa.  

Kodin kannustuksella (F 3) on vain vähäinen vaikutus matematiikkakuvan ytimeen, 
kun taas menneisyydessä kohdattu, huonoksi koettu opettaja (F 4) liittyy ytimen lisäksi 
myös ahkeruuteen ja tunnollisuuteen (F 2) sekä epävarmuuteen opettajana (F 5). Ydin on 
vahvasti yhteydessä odotuksiin pärjätä matematiikassa (F 6), joka luultavasti eroaa kom-
ponentista 1 (lahjakkuus) siinä, että yrittämisen merkitys on suurempi. 

 

Kuvio 1. Luokanopettajaopiskelijan matematiikkakuvan rakenne, yhteyksien vahvuutta ku-
vaavat Pearsonin korrelaatiot. Pääkomponentit ovat: En ole lahjakas matematiikassa (F1), 
Olen ahkera ja tunnollinen (F2), Kodin kannustus (F3), Minulla oli huono opettaja (F4), Olen 
epävarma matematiikan opettajana (F5), Voisin pärjätä matematiikassa (F6), Pidän matema-
tiikasta (F7) sekä Matematiikka on vaikeaa (F8). 
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Sukupuolen, kurssivalinnan sekä arvosanan vaikutus 

Useimpien komponenttien kohdalla vastausten keskiarvot olivat melko lähellä asteikon 
keskiosaa. Näin ollen voidaan yleisarviona todeta, että luokanopettajaopiskelijoiden ma-
tematiikkakuva ei ole selkeästi myönteinen eikä kielteinen. Useimmissa tutkituissa kom-
ponenteissa on havaittavissa selkeitä eroja sukupuolten välillä (Taulukko 2). Eroista suu-
rin oli siinä, että naisopiskelijat kokevat olevansa ahkerampia ja tunnollisempia kuin 
miesopiskelijat (F2). Miesopiskelijoilla oli korkeampi itseluottamus matemaattisten ky-
kyjensä suhteen (F1). Sukupuolieroja sen sijaan ei ollut havaittavissa matematiikasta pi-
tämisessä (F7) tai matematiikan kokemisessa vaikeaksi (F8). Naisopiskelijoiden kuva 
opettajistaan oli kriittisempi (F4). Regressioanalyysin perusteella sukupuoli selittää 20 % 
matematiikkakuvan variaatiosta. 

Kuten oli odotettavissakin, lukiossa suoritettu matematiikan linja (laaja tai yleinen) oli 
yhteydessä opiskelijoiden matematiikkakuvaan (Taulukko 3). Laajan matematiikan luki-
ossa suorittaneilla oli merkittävästi korkeampi itseluottamus lahjakkuutensa suhteen (F1) 
ja he myös pitivät matematiikasta enemmän (F7). Laajan suorittajat olivat myös vähem-
män kriittisiä opettajiensa suhteen (F4) ja he kokivat saaneensa vähemmän kannustusta 
kotoa (F3). Yllättäen lukion kurssivalinnalla ei ollut vaikutusta matematiikan kokemiseen 
vaikeana (F8) eikä käsitykseen omasta ahkeruudesta (F2), vaikka lukion matematiikan 
laajaa kurssia pidetään yleisesti vaativampana ja työläämpänä kuin yleistä kurssia. 

Taulukko 2. Sukupuolen merkitys luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaan. 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Keskiarvo  
(asteikolla 1 .. 5) 

2.6 3.1 3.0 2.6 3.1 3.9 3.4 3.0 

Keskihajonta 0.9 0.9 1.0 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 
Keskiarvo, miehet (N = 61) 2.3 2.7 2.8 2.4 3.0 4.1 3.3 2.9 
Keskiarvo, naiset (N = 206) 2.7 3.2 3.1 2.6 3.2 3.8 3.4 3.0 
Oletetaanko yhtenäinen 
varianssi? 

Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä 

t -2.7 -4.5 -1.9 -2.8 -1.5 2.3 -0.5 -1.1 
Sig. 0.008 0.000 0.059 0.006 0.131 0.024 0.642 0.274 

Taulukko 3. Lukion laajan ja yleisen matematiikan suorittaneiden matematiikkakuvien 
erot 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Keskiarvo 2.6 3.1 3.0 2.6 3.1 3.9 3.4 3.0 
Keskihajonta 0.9 0.9 1.0 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 
Keskiarvo, yleinen (N = 174)  2.7 3.1 2.9 2.7 3.2 3.8 3.3 3.0 
Keskiarvo, laaja (N = 93) 2.3 3.0 3.3 2.4 3.0 4.0 3.6 3.0 
Oletetaanko yhtenäinen varianssi? Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei 
t 3.4 0.8 -3.5 2.8 1.7 -2.2 -2.9 0.0 
Sig. 0.001 0.398 0.001 0.006 0.097 0.028 0.004 0.982 
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Regressioanalyysin perusteella lukion kurssivalinta selittää 15 % matematiikkakuvan va-
rianssista. Koska lukion matematiikan kurssivalinta eroaa sukupuolen mukaan, tarkis-
timme myös näiden kahden muuttujan yhteisvaikutuksen, mutta se osoittautui merkityk-
settömäksi. 

Matematiikassa hyvin menestyneillä oli myönteisempi kuva itsestään ja matematii-
kasta (Taulukko 4). Lukion matematiikan päättöarvosana korreloi merkittävästi omaa lah-
jakkuutta (F1) ja ahkeruutta (F2) koskevien käsitysten kanssa sekä matematiikasta pitä-
misen (F7) ja matematiikan vaikeana kokemisen (F7) kanssa. 

Taulukko 4.  Luokanopettajaopiskelijoiden arvosanojen ja matematiikkakuvan korrelaa-
tiot. Tilastollisesti merkittävät korrelaatiot (p < 0.01) on lihavoitu. 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Korrelaatio -0.274 0.211 0.038 -0.141 -0.068 0.166 0.253 -0.268 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.001 0.539 0.021 0.271 0.029 0.000 0.000 
Korrelaatio, miehet 0.109 0.117 0.035 0.107 -0.121 0.059 0.086 -0.042 
Sig. (2-tailed) 0.413 0.369 0.787 0.415 0.354 0.651 0.509 0.757 
Korrelaatio, naiset -0.375 0.228 0.030 -0.220 -0.060 0.216 0.296 -0.319 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.001 0.664 0.002 0.390 0.002 0.000 0.000 
Korrelaatio, yleinen 
matematiikka 

-0.219 0.177 0.030 -0.102 -0.038 0.113 0.186 -0.227 

Sig. (2-tailed) 0.004 0.019 0.692 0.184 0.621 0.137 0.015 0.003 
Korrelaatio, laaja 
matematiika 

-0.495 0.449 0.052 -0.259 -0.153 0.376 0.517 -0.483 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.001 0.626 0.012 0.146 0.000 0.000 0.000 

Kaikki yllämainitut arvosanan vaikutukset olivat voimakkaammat naispuolisilla sekä 
niillä, jotka olivat suorittaneet lukiossa laajan matematiikan. Itse asiassa yksikään korre-
laatioista ei ollut tilastollisesti merkittävä miesten joukossa. Sen sijaan 26 laajan matema-
tiikan suorittaneen joukossa arvosana korreloi merkittävästi (0.520, sig. = 0.006) menes-
tymismahdollisuuksia koskevan uskomuksen (F6) kanssa. Regressioanalyysin perusteella 
matematiikan arvosanan selittää 12 % matematiikkakuvan vaihtelusta. 

 Johtopäätökset 

Pääkomponenttianalyysi antoi vahvistusta sille olettamukselle, että tunteet, kognitio ja 
motivaatio on erotettavissa empiirisissä analyyseissä. Pääkomponenttianalyysi erotti tun-
nekomponentin (Pidän matematiikasta) ja motivaatiokomponentin (Motivaatio) kognitii-
visista komponenteista. Jälkimmäiseen tosin latautui vain kaksi muuttujaa, joten sitä ei 
käsitelty enempää. Jatkossa instrumenttia tulee kehittää lisäämällä siihen matematiik-
kakuvan motivaatiokomponenttiin liittyviä muuttujia. 

Saimme myös tukea matematiikkakuvan jakamiselle eri komponentteihin. Löysime 
erilliset komponentit kaikissa Op‘t Eynde ja DeCorten (2002) luettelemissa pääkategori-
oissa sekä useimmissa alakategorioissa: 



 63

− Uskomukset matematiikan opetuksesta ja opiskelusta 

− matematiikka oppiaineena (Matematiikka on laskemista, vain kaksi väitettä),  
− matematiikan oppiminen ja ongelmanratkaisu (Matematiikka on vaikeaa), 
− matematiikan opetus yleisesti 

− Uskomukset itsestä 

− minäpystyvyys (En ole lahjakas matematiikassa, Voin pärjätä matematiikassa) 
− kontrolli (Olen ahkera ja tunnollinen) 
− tehtävän arvo,  
− tavoitesuuntautuminen (Motivaatio, vain kaksi väitettä),  

− Uskomukset sosiaalisesta kontekstista  

− opettajan rooli ja toiminta (Minulla oli huono opettaja) 
− sosiaaliset normit (Kodin kannustus) 
− sosiomatemaattiset normit 

Löysimme myös luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvasta erillisenä kompo-
nenttina esiintyvän kuvan itsestä matematiikan opettajana (Olen epävarma matematiikan 
opettajana). 

Matematiikkakuvan rakenteesta totesimme, että siinä on kolmen toisiinsa läheisesti 
liittyvän komponentin ydin. Myönteisen matematiikkakuvan omaava luokanopettajaopis-
kelija uskoo olevansa lahjakas matematiikassa, arvioi matematiikan olevan helppoa ja 
pitää siitä. Tällainen opiskelija yleensä myös uskoo voivansa menestyä matematiikassa, 
on mielestään ahkera ja tunnollinen ja on tyytyväinen saamaansa matematiikan opetuk-
seen. Hän on myös luottavaisempi kykyynsä olla hyvä matematiikan opettaja kuin opis-
kelija, jolla on kielteinen matematiikkakuva. 

Tutkitut kolme taustamuuttujaa (sukupuoli, lukion kurssivalinta ja päästötodistuksen 
arvosana) liittyvät useisiin matematiikkakuvan tutkittuihin osakomponentteihin ja ne se-
littävät merkittävän osan variaatiosta. Naisopiskelijat kokevat itsensä ahkerammiksi ja 
tunnollisemmiksi kuin miesopiskelijat. Vaikka itseluottamuksessa havaittiinkin eroja su-
kupuolten välillä, niin erityisen kiinnostavaa oli, että matematiikkakuvan ytimen kahdes-
sa muussa komponentissa (Pidän matematiikasta, Matematiikka on vaikeaa) ei sukupuo-
lieroja ollut. Tällä perusteella näyttää mielekkäältä erottaa matematiikkakuvan ytimen 
muuttujat toisistaan, vaikka niiden väliset korrelaatiot ovatkin korkeat.  
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 Summary 

In a principal component analyses of student teachers’ view of mathematics we found 
evidence for the distinction between emotion, cognition, and motivation. We got one 
emotional component (”I like mathematics”) that was separate from the cognitive ones. 
There was also one component for motivation (”I am motivated”), but because it included 
only two items we did not analyse it further. In the future development of the instrument 
we need to add items that relate to this aspect of view of mathematics.  

We also found support to the approach, where the view of mathematics is separated 
into different domains. We found separate components in all main categories and in most 
of the subcategories suggested by Op‘t Eynde & DeCorte (2002):  

− Beliefs about mathematics education  

− mathematics as subject (F9 ”Mathematics is calculations”, only two items),  
− mathematical learning and problem solving (F8 ”Mathematics is difficult”), 
− mathematics teaching in general,  

− Beliefs about self 

− self-efficacy (F1 ”I am not talented in mathematics”, F6 ”I can do well in mathe-
matics” 

− control (F2 ”I am hard-working and conscientious”) 
− task-value,  
− goal-orientation (F 10 ”I am motivated”, only two items),  

− Beliefs about the social context  

− the role and functioning of teacher (F4 ”I had a poor teacher”) 
− social norms (F3 ”My family encouraged me”) 
− socio-mathematical norms 

We also found a separate component for one’s view about oneself as a teacher of mathe-
matics (F5 ”I am insecure as a mathematics teacher”). 

Regarding the structure of view of mathematics, we found it to have a core that con-
sists of three closely related elements (See Kuvio 1). A person with a positive view be-
lieves oneself to be talented in mathematics, believes mathematics to be easy, and likes 
mathematics. The person with a positive view is usually also confident on being able to 
do well in mathematics, hard-working, and satisfied with the teaching he or she had in 
mathematics. Such a student is more confident in being a good teacher than one with a 
negative view of mathematics. 

The three background variables: gender, course selection and school grade are related 
to many of the variables, explaining a fair amount of the variation. Female students per-
ceive themselves to be more hard-working and diligent than male students. Interestingly, 
while we found gender differences in self-confidence, we did not find those in liking 
mathematics or perceiving mathematics difficult. Hence, it seems worthwhile to separate 
the different aspects of the core of the view of mathematics although their correlation 
with each other is high. 
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Liite 1. Matematiikkakuvakysely 
Nimi:_________________________ 

luokanopettajaopiskelijoille (syksy / 2003) 
1.    Mikä on syntymävuotesi?   _____ 
Minä vuonna valmistuit ylioppilaaksi?  _______ 
Lisää alla olevaan taulukkoon matematiikan arvosanasi 
Matematiikan arvosana Lukion päästötodistus Ylioppilaskirjoitukset 
Yleinen oppimäärä   
Laaja oppimäärä   
 
Oletko aiemmin suorittanut jonkin tutkinnon? Jos olet, niin minkä? 
__________________________________ 
Ilmoita aiemman työkokemuksesi määrä opetukseen liittyvissä tehtävissä  
 ei lainkaan alle 1 kk 1–3 kk 4–12 kk 1–2 v yli 2 v 
Luokanopettajana       
Aineenopettajana       
Lastentarhanopettajana       
Kouluavustajana       
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin käyttämällä asteikkoa: 
5 usein 4 melko usein 3 silloin tällöin 2 melko harvoin 1 harvoin 
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A - Kokemukset matematiikan oppijana (koulu, koti, ympäröivä yhteiskunta) 
 

Muistele omaa kouluaikaasi ja mieti, millaisia matematiikkaan liittyviä kokemuksia si-
nulla on ollut. 
usein - harvoin 
Matematiikka herätti minussa voimakkaita tunteita. 5   4   3   2   1 
Opettaja loi sopivan haasteellisia oppimistilanteita. 5   4   3   2   1 
Opettaja ei osannut selittää opiskeltavia asioita. 5   4   3   2   1 
Tein paljon töitä oppiakseni matematiikkaa. 5   4   3   2   1 
En ymmärtänyt opettajan selityksiä. 5   4   3   2   1 
Opettaja ei selittänyt, mihin opiskeltavia asioita tarvitaan. 5   4   3   2   1 
Matematiikan opiskelu oli pitkästyttävää. 5   4   3   2   1 
Laskujen laskeminen oli mukavaa. 5   4   3   2   1 
Toisiin vertaaminen ahdisti minua. 5   4   3   2   1 
Innostukseni matematiikan opiskeluun oli kausittaista. 5   4   3   2   1 
Matematiikka oli lukiossa vaikeaa. 5   4   3   2   1 
Matematiikka oli lempiaineeni. 5   4   3   2   1 
Opiskelu oli kuivaa pakkopullaa. 5   4   3   2   1 
Opettelin kaavat ulkoa. 5   4   3   2   1 
Pärjäsin matematiikassa hyvin. 5   4   3   2   1 
Kaverini joko pitivät matematiikasta tai inhosivat sitä (ei mitään siltä väliltä) 5   4   3   2   1 
Matematiikan osaamisen merkitystä korostettiin kotona. 5   4   3   2   1 
Vanhempien/vanhemman esimerkki vaikutti innostukseeni positiivisesti. 5   4   3   2   1 
Matematiikan opiskelu oli selkeää ja täsmällistä. 5   4   3   2   1 
Matematiikan tunneilla laskettiin pelkästään oppikirjan tehtäviä. 5   4   3   2   1 
Opettaja ei innostanut opiskelemaan matematiikkaa. 5   4   3   2   1 
Matematiikka oli ikävin osa opiskelua. 5   4   3   2   1 
Minua kannustettiin kotona opiskelemaan matikkaa. 5   4   3   2   1 
Opettajalla oli kiire eteenpäin. 5   4   3   2   1 
Nautin matemaattisten tehtävien pohtimisesta. 5   4   3   2   1 
Opettaja oli positiivinen esimerkki. 5   4   3   2   1 
Olisin tarvinnut paremman opettajan. 5    4   3   2  1  
Tunneilla en yleensä halunnut  kysyä neuvoa, etteivät luokkakaverit olisi leimanneet 
tyhmäksi.  

5   4   3   2   1 

Koulussa ei yleensä  kannattanut kertoa kavereille, että piti matematiikasta. 5   4   3   2   1 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin käyttämällä asteikkoa: 
5 täysin samaa mieltä  
 4 osittain samaa mieltä 
 3 en osaa sanoa 
 2 osittain eri mieltä 
 1 täysin eri mieltä 
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B - Kuva itsestä matematiikan oppijana 
 

Mieti, minkälainen koet olevasi matematiikan oppijana.   
täysin
samaa
mieltä 

 
- 

täysin eri 
mieltä 

Olen varma, että pystyn oppimaan matematiikkaa. 5   4   3   2   1 
Pystyn saamaan hyvän arvosanan matematiikassa.  5   4   3   2   1 
Matematiikka on heikoin kouluaineeni. 5   4   3   2   1 
Matematiikka on minulle vaikeaa.  5   4   3   2   1 
Uskon, että selviytyisin nykyistä vaikeammasta matematiikasta. 5   4   3   2   1 
En ole sitä tyyppiä, joka osaa hyvin matematiikkaa. 5   4   3   2   1 
Luotan itseeni matematiikassa. 5   4   3   2   1 
Minä en ole kovin hyvä matematiikassa. 5   4   3   2   1 
Pystyn selviytymään vaikeistakin matematiikan tehtävistä. 5   4   3   2   1 
Tiedän, että voin menestyä matematiikassa. 5   4   3   2   1 
Minulla on väärä asenne. 5   4   3   2   1 
En ole tehnyt riittävästi töitä 5   4   3   2   1 
Olen ahkera 5   4   3   2   1 
Minulle matematiikan opiskelussa tärkeintä on asioiden ymmärtäminen 5   4   3   2   1 
Valmistaudun kokeisiin aina huolellisesti 5   4   3   2   1 
Minulle on tärkeää saada hyvä numero matematiikassa. 5   4   3   2   1 
 
 
C - Mielikuvasi matematiikasta, sen oppimisesta ja opettamisesta  
 
Mieti, kuinka hyvin väittämät vastaavat sinun käsitystäsi matematiikasta ja siitä miten 
sitä opitaan ja opetetaan.  
 

täysin
samaa
mieltä 

 
- 

täysin eri 
mieltä 

Matematiikka on mekaaninen ja pitkästyttävä oppiaine. 5   4   3   2   1 
Matematiikan oppiminen on työlästä. 5   4   3   2   1 
Matematiikka ei erityisemmin poikkea muista kouluaineista.  5   4   3   2   1 
Matematiikka on vaikeaa. 5   4   3   2   1 
Matematiikka on numeroita ja laskemista. 5   4   3   2   1 
Matematiikkaa opitaan laskemalla. 5   4   3   2   1 
Toisilla ihmisillä on matikkapäätä ja toisilla kielipäätä. 5   4   3   2   1 
Yksin työskentely on tärkeä menettelytapa matematiikan opetuksessa. 5   4   3   2   1 
Matematiikan oppikirja on tärkeä työväline matematiikan opetuksessa. 5   4   3   2   1 
Jos opettaja on itse liian hyvä matematiikassa, hän ei osaa selittää selvästi. 5   4   3   2   1 
Opettajan kuuluu näyttää, kuinka uusia menetelmiä käytetään matematiikassa. 5   4   3   2   1 
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D Kuva itsestä matematiikan opettajana 
 
Mieti, minkälainen koet olevasi tällä hetkellä matematiikan opettajana. 
 

täysin
samaa
mieltä 

 
- 

täysin eri 
mieltä 

En osaa selittää tarpeeksi selkeästi oppilaille. 5   4   3   2   1 
Olen kokematon matematiikan opettamisessa. 5   4   3   2   1 
Aineenhallintani lisää varmuuttani opetustilanteessa. 5   4   3   2   1 
Olen epävarma. 5   4   3   2   1 
Aineenhallintani aiheuttaa minulle ongelmia.  5   4   3   2   1 
Asenteeni matematiikkaa kohtaan auttaa minua opettajana. 5   4   3   2   1 
 
Mainitse kaksi oppiainetta, joiden opettamisen uskot olevan itsellesi mieluisinta: 
 ___________________________   ja   ___________________________. 
 
Mainitse kaksi oppiainetta, joiden opettamisen uskot olevan itsellesi epämieluisinta:  
 ___________________________   ja  ____________________________. 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin käyttämällä asteikkoa: 
5 usein 4 melko usein 3 silloin tällöin 2 melko harvoin 1 harvoin 
 
 
E Kokemukset matematiikan opettajana.  
 
HUOM! Vastaa tähän kohtaan vain, jos Sinulla on opettajakokemusta! 
Mieti kokemuksiasi matematiikan opettajana ennen koulutuksen alkamista. 
usein - harvoin 
Käytin opetuksessani pääasiassa oppikirjoja. 5   4   3   2   1 
Opetin samalla tavalla kuin itseäni oli opetettu. 5   4   3   2   1 
En saanut oppilaita ymmärtämään opiskeltavia asioita 5   4   3   2   1 
Käytin pelejä ja leikkejä. 5   4   3   2   1 
Turvauduin opettajanoppaan neuvoihin. 5   4   3   2   1 
Eriyttäminen oli vaikeaa. 5   4   3   2   1 
Opettaminen oli hankalaa ilman koulutusta. 5   4   3   2   1 
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Several factors have influenced the teaching in the longer courses of mathematics during 
1990s. This article examines the features of mathematical proficiency among students in 
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the optional test in the matriculation examination. The analysis of the students’ beliefs 
indicated that their perseverance in studies has diminished and also that girls had less 
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 1 Johdanto 

Vuoden 2004 joulukuussa julkistettiin tulokset PISA 2003 -tutkimuksesta (Kupari et al. 
2004), jossa kohteena olivat matematiikan osaaminen, ongelmanratkaisu, luonnontietei-
den osaaminen ja lukutaito. Suomesta tutkimukseen osallistui yli 5500 15-vuotiasta oppi-
lasta. He ovat nuoria, joista tilastollisesti yli puolet valitsee lukion jatkokoulutuspaikak-
seen. Suomi nousi OECD-maiden matematiikan osaajien kärkeen. Lukion matematiikan 
opetukselle näyttäisi siis olevan erinomaiset lähtökohdat. 

Tämän vuoksi saattaa tuntua ristiriitaiselta, että lukioissa on tarvittu matematiikan 
opintojen alkuun täydennyskursseja peruskoulun ja lukion kynnyksen madaltamiseen. 
Näillä kursseilla on paikattu sitä matematiikan osaamiseroa, joka on ollut peruskoulun ja 
lukion välillä. Suurimmat puutteet peruskoulun oppilaiden matematiikan osaamisessa 
ovat olleet tutkimuksien mukaan algebran taidoissa (ks. Joutsenlahti 2005, 24–26). Näitä 
taitoja PISA 2003 -tutkimuksessa ei juurikaan mitattu, mutta ne ovat välttämättömiä jo 
pitkän matematiikan ensimmäisissä pakollisissa kursseissa.  

Tarkasteltaessa ”lukioputken” toisessa päässä olevien oppilaitosten eli yliopistojen ja 
korkeakoulujen arvioita lukion antamista valmiuksista pitkää matematiikkaa tarvitsevilla 
aloilla lukiolaisten osaaminen joutuu kritiikin kohteeksi. Välijärven (1997) selvityksen 
mukaan korkeakoulujen opettajien mielestä matematiikan opiskelijoiden perustiedot ma-
tematiikassa ovat korkeintaan kohtuulliset ja muutos aiempaan on korkeakouluopettajien 
mielestä negatiivinen. Siis uudet opiskelijasukupolvet hallitsevat edellisiä heikommin 
matematiikkaa. Korkeakouluille on lisäksi suuri ongelma, että nykyinen pitkän mate-
matiikan osaajien määrä (esimerkiksi 12 500 kirjoittajaa vuonna 2004) ei näytä riittävän 
täyttämään avoimia koulutuspaikkoja (esimerkiksi 17 000 aloituspaikkaa vuonna 2004) ja 
ei myöskään elinkeinoelämän työvoimatarpeita.  

Artikkelini perustuu väitöskirjassani (Joutsenlahti 2005) esittämiini tutkimustuloksiin. 
Tutkimuksessani tarkastelin lukiolaisen matemaattisen ajattelun piirteitä kolmesta eri 
näkökulmasta: yhteiskunnan, opettajan ja opiskelijan. Yhteiskunnan näkökulmassa tar-
kastelin pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksia ja niiden tuloksia 1990-luvulla. Opet-
tajan näkökulmassa tarkastelin erään lukion opiskelijoiden suorituksia kyseisenä vuosi-
kymmenenä ja opiskelijan näkökulmassa tutkin opiskelijoiden matematiikkakuvaa. Tässä 
yhteydessä tarkastelen vain opiskelijoiden matemaattista osaamista ilman siitä johdettavia 
tulkintoja heidän matemaattiseen ajatteluunsa. En myöskään esittele tässä yhteydessä 
käyttämiäni tutkimusmenetelmiäni (ks. tarkemmin Joutsenlahti 2005). 

 2 Katsaus pitkän matematiikan opiskeluun 1990-luvulla 

Lukion matematiikan opetusta ohjailevat opetussuunnitelmat ja ylioppilaskirjoitukset. 
Molemmissa tapahtui muutoksia 1990-luvulla. Vuoden 1994 opetussuunnitelmien perus-
teiden aloittamaa vaihetta voi kutsua ”koulukohtaisuuden ja standardien vaiheeksi” (Ku-
pari 1999). Koulut saivat laatia annettujen opetussuunnitelmien perusteiden ja tuntijaon 
pohjalta omat opetussuunnitelmansa, jotka saattoivat sisältää koulua profiloivia oma-
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leimaisia syventäviä tai soveltavia kursseja. Lukio muuttui luokattomaksi lukioksi, jossa 
opiskelija itse saattoi muun muassa vaikuttaa omaan etenemistahtiinsa. 

Vuonna 1994 uusittiin ylioppilaskirjoitusasetus (1000/1994), joka astui voimaan 1996. 
Tästä vuodesta lähtien pitkän matematiikan opiskelijan ei ole enää tarvinnut kirjoittaa 
pitkän matematiikan ylioppilaskoetta pakollisena, vaan hän on voinut kirjoittaa joko pit-
kän tai lyhyen matematiikan kokeen ylimääräisenä tai lyhyen matematiikan kokeen pa-
kollisena tai jättää kirjoittamatta matematiikan kokeen. Seuraavassa tarkastelen vain ke-
vään ylioppilaskokeita, sillä suurin osa kirjoittaa pitkän matematiikan kokeen ensimmäi-
sen kerran keväällä. 

Pitkän matematiikan kirjoittajien lukumäärä nousi 1990-luvulla noin 10 000 kirjoitta-
jasta noin 12 000 kirjoittajaan. Opetushallituksen koordinoiman LUMA-hankkeen (1996–
2002) eräänä tavoitteena oli nostaa pitkän matematiikan kirjoittajien lukumäärä 17 000 
opiskelijaan (Opetushallitus 1998), mikä on jäänyt saavuttamatta. Tyttöjen osuus kirjoit-
tajista oli noin 40 %, vaikka lukiolaisista tyttöjen osuus oli noin 60 %. Tämä suhde ei ole 
muuttunut 2000-luvullakaan. Vuoden 1996 jälkeen pitkän matematiikan ylimääräisenä 
kirjoittaneiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta yhä suuremmaksi (Kuva 1); 1990-luvun 
lopulla heitä oli jo yli 50 %:a kaikista pitkän matematiikan kirjoittajista. Pitkän matema-
tiikan kirjoittaneista tytöistä valitsi noin 70 % kokeen ylimääräiseksi. Huomattava määrä 
kirjoitti lyhyen matematiikan kokeen (vuonna 1999 1094 opiskelijaa) tai jätti kokonaan 
matematiikan kirjoittamatta (vuonna 1999 14 % pitkän matematiikan lukeneista). (Jout-
senlahti 2005.) 

Kuvio 1. Pitkän matematiikan pakollisena tai ylimääräisenä kirjoittaneiden opiskelijoiden 
lukumäärät kevään kokeissa 1990-luvulla (Joutsenlahti 2005, 115). 

Ylioppilaskokeen arvosanarajat määrätään joka vuosi saadun pistesummajakauman pe-
rusteella. Hyväksytyn kokeen pisteraja on vaihdellut 6 pisteestä 14 pisteeseen (mak-
simipistemäärä 60). Tehtäviksi muutettuna edellä esitetyt pistemäärät vastaavat yhden ja 
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noin kahden ja puolen tehtävän antamaa pistesummaa (kokeessa valitaan 10 tehtävää). 
Vuonna 1996 hyväksytyn kokeen pisteraja putosi 6 pisteeseen. Erityisesti ylimääräisenä 
kirjoittaneet saivat heikkoja pistemääriä (mediaani alle 17 pistettä). Pitkän matematiikan 
kokeessa hylättyjen osuus on ollut pääsääntöisesti noin 5 % vuoteen 1996 asti. Vuosina 
1998 ja 1999 hylättyjen osuus kasvoi lähes 10 %:iin (Kuva 2). Hylätyistä suurin osa oli 
pitkän matematiikan ylimääräisenä kirjoittavia, joista useimpien pitkän matematiikan 
päättöarvosana antaisi odottaa parempaa menestystä kirjoituksissa. 

Kuvio 2. Pitkän matematiikan arvosanojen prosenttiosuudet kevään ylioppilaskirjoituksissa 
1990-luvulla (Joutsenlahti 2005, 117). 

 3 Matemaattinen osaaminen 

Matemaattinen osaaminen (mathematical proficiency) on matematiikan monipuolista hal-
lintaa. Kilpatrick, Swafford ja Findell (2001) katsovat yksilön matemaattisen osaamisen 
koostuvan viidestä piirteestä: 

1. Käsitteellinen ymmärtäminen (conceptual understanding): matemaattisten käsittei-
den, operaatioiden ja relaatioiden ymmärtäminen. 

2. Proseduraalinen sujuvuus (procedural fluency): taito käyttää proseduureja jousta-
vasti, huolellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

3. Strateginen kompetenssi (strategic competence): kyky formuloida, esittää ja ratkaista 
matemaattisia ongelmia. 

4. Mukautuva päättely (adaptive reasoning): pystyvyys loogiseen ajatteluun, reflek-
tointiin, selittämiseen ja todistamiseen. 
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5. Yritteliäisyys (productive disposition): nähdä luontaisesti matematiikka järkevänä, 
hyödyllisenä ja arvokkaana yhdistettynä uskoon ahkeruuden merkityksestä ja omiin 
kykyihin. (Kilpatrick et al. 2001, 16.) 

Olen korvannut tutkimuksessani (Joutsenlahti 2005) viidennen piirteen ’yritteliäisyys’ 
opiskelijan matematiikkakuvalla (view of mathematics). Matematiikkakuva koostuu 
neljästä pääkomponentista (Pehkonen 1998, 47): uskomuksista 1) matematiikasta, 2) it-
sestä matematiikan oppijana ja sen käyttäjänä, 3) matematiikan opetuksesta ja 4) matema-
tiikan oppimisesta. Tutkimuksessani opiskelijan matematiikkakuvaa uskomuksia ja asen-
teita mitattiin väitteillä, joita opiskelijat (n = 384) arvioivat Likert-asteikolla (ks. tarkem-
min Joutsenlahti 2005, 186–204). Tarkastelen seuraavaksi opiskelijoiden pitkän matema-
tiikan osaamista mainitun viiden piirteen suhteen. 

Proseduraalinen sujuvuus 

Proseduraalinen sujuvuus tarkoittaa pitkässä matematiikassa erilaisten proseduurien (esi-
merkiksi monenlaisten yhtälöiden ratkaisumenetelmiä, funktioiden derivointi- ja integ-
rointimenetelmiä sekä tyypillisiä ratkaisumenetelmiä jne.) sujuvaa hallintaa ilman tau-
lukkokirjan tai graafisen laskimen antamaa ratkaisevaa apua. Proseduraalinen sujuvuus 
on edellytys vaikeusasteeltaan kaiken tasoisten tehtävien ratkaisemiselle. Proseduurien 
hallinta vaatii muistamista ja harjoittelua, joka kehittää opiskelijan algoritmista ajattelua. 
Ylioppilaskirjoituksissa proseduraalinen sujuvuus ei ole ollut tyydyttävällä tasolla, sillä 
huomattavalla osalla pitkän matematiikan kirjoittajia on ollut vakavia puutteita perusval-
miuksissa, jopa peruskoulussa opetetun matematiikan osalta (Lahtinen 1996, 1997).  

Heikko proseduraalisen tiedon hallinta näkyy erityisesti pitkän matematiikan ylimää-
räisenä kirjoittavien joukossa. Tämä johtuu osaltaan siitä, että useimmat opiskelijat teke-
vät valinnan pakollisena kirjoitettavista aineista viimeistään toisen opiskeluvuoden ke-
väällä. Jos matematiikka ei kuulu opiskelijan pakollisten aineiden joukkoon, niin se vai-
kuttaa usein dramaattisesti hänen opiskeluunsa viimeisissä kursseissa. Erityisesti kerta-
uskurssi, joka on eräs tärkeimmistä kursseista valmistauduttaessa kirjoituksiin, jää yli-
määräisenä kirjoittavilta vaille sen ansaitsemaa huomiota (ks. Joutsenlahti 2005, 151). 
Kertauskurssilla nivotaan yhteen yli kymmenellä kurssilla opiskeltua matematiikan kes-
keisiä käsitteitä ja menetelmiä. Matematiikan ylimääräiseksi valinneilta jää useimmiten 
tämä viimeinen yhteenvetokurssi vähälle huomiolle, sillä he keskittyvät pakollisiksi valit-
semiensa aineiden opiskeluun. Proseduurien harjoittelu tärkeässä matemaattisten tietojen 
jäsentelyvaiheessa jää vähäiseksi ja siten niiden hallinta puutteelliseksi. 

Opiskeluun käytettävä aika on vähentynyt opiskelijoilla 1990-luvulla. Tutkimukseni 
haastatteluissa opiskelijat näkivät useimmiten epäonnistumisten syyksi liian vähäisen 
oman työn määrän (Joutsenlahti 2005, 167–169 ). Pitkittäistutkimus (Joutsenlahti 2002, 
84) tuo esille, että opiskelijoiden pitkäjänteisyys on vähentynyt 1990-luvulla. Opiskelijat 
eivät ole halukkaita käyttämään runsaasti aikaa ja näkemään vaivaa heille vaikeiden ma-
tematiikan tehtävien parissa. Tämä on erityisen ikävää pitkän matematiikan opiskelun 
kannalta, jossa tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työnteko on useimmille opiskelijoille me-
nestymisen välttämätön ehto. Useat opiskelijat eivät hallitse vähäisen harjoittelun vuoksi 
yksinkertaisia proseduureja ilman taulukkokirjan ja graafisen laskimen antamaa apua. 
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Huolestuttavaa on, että noin neljäsosa pitkän matematiikan ylimääräisenä kirjoittavista 
saa vähemmän kuin 12 pistettä (vastaa kahta tehtävää), vaikka heillä olisi ollut päättöto-
distuksessa arvosanana 6 tai 7 (Joutsenlahti 2005, 132). Proseduraalinen sujuvuus on mi-
nimitavoite kaikille pitkän matematiikan opiskelijoille, mutta se ei toteudu tyydyttävästi.   

Konseptuaalinen ymmärtäminen 

Asiakokonaisuuksien konseptuaalinen ymmärtäminen vähentää opiskelijan muistinvarai-
sen tiedon tarvetta ja mahdollistaa opiskelijalle vaativien tehtävien ratkaisemisen siten, 
että hän yhdistelee ja soveltaa aikaisempia tietojaan uudella tavalla. Pitkän matematiikan 
kirjoittajista noin 40 % saa vähintään magna cum laude-arvosanan. Tällä ryhmällä, joista 
useimmat ovat valinneet pitkän matematiikan pakolliseksi aineeksi, on konseptuaalinen 
ymmärtäminen kehittynyt hyvin.  

Tutkimuksessani (Joutsenlahti 2005) löytyi opiskelijaryhmä ”Pettyjät”, joka menestyi 
hyvin yksittäisissä kursseissa, mutta ei menestynyt ylioppilaskirjoituksissa. Itse asiassa he 
eivät menestyneet kertauskurssillakaan. Kertauskurssilla useimmiten vasta ensimmäisen 
kerran harjoitellaan tehtäväsarjoja, joissa tehtävät on koottu matematiikan eri osa-alueilta 
satunnaiseen järjestykseen. Opiskelijan pitää ensin tunnistaa, mihin matematiikan osa-
alueeseen tehtävä kuuluu ja mitä ratkaisumenetelmiä hänen kannattaa yrittää. Tällaisia 
metakognitiivisia taitoja lukiossa ei kehitetä ennen viimeisiä kursseja ja tätä on pidettävä 
huomattavana puutteena. Tällä ryhmällä, joita oli alle 20 % pitkän matematiikan kirjoitta-
jista, on sisältörajoittunut matemaattinen ajattelu. (mt. 220–222.) 

Pitkän matematiikan ylimääräiseksi valinneilla opiskelijoilla on matematiikan eri osa-
alueisiin kiinnittynyttä konseptuaalista ymmärrystä, mutta se ei pääse kehittymään edel-
leen kaikkia kursseja koskevaksi jäsentyneeksi tiedoksi, sillä kertauskurssi ja kirjoituksiin 
valmistautuminen jäävät näiltä opiskelijoilta useimmiten vähälle huomiolle.  

Strateginen kompetenssi 

Opiskelijan strateginen kompetenssi tulee esille ongelmanratkaisutehtävissä, jotka usein 
ovat kokeiden vaativimpia tehtäviä. Näiden tehtävien ratkaiseminen vaatii opiskelijalta 
konseptuaalisen ymmärtämisen ja proseduraalisen sujuvuuden lisäksi strategiatietoja (ks. 
Joutsenlahti 2005, 89–91). Tehtävän ratkaisuun tarvittavien strategioiden valintaa ja hal-
lintaa ohjaa opiskelijan metakognitiot, jotka muotoutuvat opiskelijan ongelmanratkaisu-
tehtävistä saamien kokemusten mukaan. Kuten edellä totesin, niin kurssimuotoisessa lu-
kiossa kurssien aihepiiriin sidotut ongelmanratkaisutaidot eivät kehitä muun muassa yli-
oppilaskirjoituksissa tarvittavia metakognitiivisia taitoja.  

Koulukursseissa ja ylioppilaskirjoituksissa ei yleensä esiinny ongelmanratkaisutehtä-
viä, joissa opiskelija itse joutuisi ensin muovaamaan ongelman ratkaistavaan muotoon ja 
sitten vasta valitsemaan ratkaisustrategian. Tämän vuoksi hyvä matematiikan kurssiarvo-
sana tai ylioppilaskirjoitusarvosana ei vielä välttämättä osoita tämän kompetenssin kehit-
tyneisyyttä. Vuosien 1985 ja 1994 (myös 2004) opetussuunnitelmien perusteissa on ko-
rostettu ongelmanratkaisun merkitystä matematiikan opetuksessa, mutta muun muassa 



 77

Leikolan komitea totesi 1980-luvun oppimateriaalien sisältäneen suhteellisen vähän on-
gelmanratkaisutehtäviä (Komiteamietintö 1988, 126). Opetussuunnitelmien perusteissa 
strategisen kompetenssin kehittäminen nähdään keskeiseksi tavoitteeksi, mutta matema-
tiikan opetuksessa ja arvioinnissa sen osuus on jäänyt vähäiseksi.  

Mukautuva päättely 

Opiskelijan mukautuva päättely tulee esille muun muassa todistamis- ja konstruointiteh-
tävissä sekä opiskelijan kyvyssä selittää esimerkiksi avoimien tehtävien ratkaisuja. Todis-
tamistehtävien osuus (esimerkiksi geometriassa) on vähentynyt matematiikan opetukses-
sa, mikä on harmillista matematiikan jatko-opintojen kannalta. Todistamisajattelu on kes-
keinen osa matematiikka. Ylioppilaskirjoituksissa on ollut vuosittain usein ainakin yksi 
todistamis- tai konstruointitehtävä. Niiden hallinta on ollut heikkoa (Lahtinen 1997), mi-
kä selittyy osin kurssisisältöjen painotuksilla.  

Suurimman osan kurssien opetusajasta vie matematiikan peruskäsitteiden ja proseduu-
rien läpikäynti ja harjaannuttaminen. Opiskelijoiden haastatteluissa tuli esille kursseihin 
liittyvä alituinen kiire, jolloin joka tunti tulee aina uusia käsitteitä eikä missään vaiheessa 
ehditä paneutumaan uusiin käsitteisiin pintaa syvemmältä (Joutsenlahti 2005, 167). 

Opiskelijoiden taito tuoda ilmi omaa matemaattista ajatteluaan on keskeinen tavoite 
matematiikan opetuksessa. Käytän tästä taidosta nimitystä matematiikan kielentäminen 
(Joutsenlahti 2003). Opiskelijoiden taito selittää ”omin sanoin” – esimerkiksi omia ratkai-
sujaan matematiikan tehtävissä – on pääsääntöisesti puutteellista. Ilmiö on tullut esiin 
toistuvasti muun muassa ylioppilaskirjoitustehtävissä, joissa opiskelijan pitäisi konstru-
oida tietyt ehdot täyttäviä funktioita ja selittää valintojaan. Matematiikan kielentämisen 
puutteellisen taitoon on syynä muun muassa se, että sitä ei harjoituteta peruskoulussa eikä 
lukiossa systemaattisesti.  

Matematiikkakuva 

Käsittelen tässä yhteydessä opiskelijan matematiikkakuvasta vain hänen kuvaa itsestään 
matematiikan käyttäjänä ja oppijana. Muita matematiikkakuvan komponentteja olen käsi-
tellyt aikaisemmissa julkaisuissani (Joutsenlahti 2002, 2005).  

Pitkän matematiikan ylimääräisenä kirjoittavat eivät koe olevansa kovin hyviä mate-
matiikassa. Vuoden 1994 opetussuunnitelman aikana opiskelleet eivät ole halukkaita 
käyttämään aikaansa niin paljon matematiikan opiskeluun kuin sitä edellisen opetus-
suunnitelman aikana opiskelleet. Tämä selittää osaltaan sen, että erityisesti pitkän mate-
matiikan ylimääräisenä kirjoittavat kokevat matematiikan merkitsevästi vaikeammaksi 
oppiaineekseen kuin vuoden 1985 opetussuunnitelman mukaan opiskelleet. Opiskelijoi-
den pitkäjänteisyyden ja työnteon määrän väheneminen näkyvät osaltaan pitkän matema-
tiikan kokeen ylimääräiseksi valinneiden suurena määränä (yli 50 % pitkän matematiikan 
kirjoittajista). (Joutsenlahti 2005, 205–210.) Vaikka tyttöjen ja poikien suorituksissa ei ole 
merkitsevää eroa ylioppilaskirjoituksissa eikä kursseissa, niin tytöillä on merkitsevästi 
heikompi käsitys itsestään matematiikan taitajana kuin pojilla (Joutsenlahti 2005, 209). 
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Tämä tulos on tullut esille toistuvasti jo peruskoulunkin puolella (ks. Kupari ym. 2004). 
Mainittu tulos selittää osaltaan sen, miksi noin 70 % pitkän matematiikan kirjoittavista 
tytöistä valitsee matematiikan ylioppilaskokeen ylimääräiseksi.  

 4 Pohdintaa 

Yhteiskunnan näkökulmasta pitkän matematiikan opiskelun tilanne on tullut problemaat-
tiseksi vuonna 1996 voimaan tulleen asetuksen jälkeen. Yli puolet pitkän matematiikan 
kirjoittajista on valinnut keväisin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla pitkän matematiikan 
kokeen ylimääräiseksi . He eivät ole menestyneet hyvin, mutta pakollisena kirjoittavien 
menestys on ollut hyvä. Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja Aatos Lahtinen 
(2000, 16) toteaakin, että ”pitkässä matematiikassa on kahden kerroksen väkeä”. Lyhyen 
matematiikan kokeen valinneiden määrä on kasvanut 1990-luvun lopulta lähtien. Esimer-
kiksi vuonna 2004 kirjoitti lähes pari tuhatta abiturienttia lyhyen matematiikan pitkän 
matematiikan opintojen jälkeen. Pitkän matematiikan jonkin asteisella osaamisella saa 
lyhyen matematiikan kokeessa mitä ilmeisimmin ratkaistua useamman tehtävän ja saa siis 
paremman arvosanan kuin pitkän matematiikan kokeessa. Tämä ei ole reilua lyhyen ma-
tematiikan lukeneita kohtaan, sillä kaikki lyhyen matematiikan kirjoittaneet ovat samassa 
arvosanan määräävässä pistejakaumassa. 

 Osa pitkän matematiikan lukeneista ei halua näyttää osaamistaan ei pitkässä eikä ly-
hyessä, ei pakollisena eikä ylimääräisenä. Heidän osaamisensa jää koulutuksen ylläpitä-
jälle arvoitukseksi. Lisääntynyt kurssimäärä lukiossa ei ole siis tuonut yhteiskunnalle 
lisääntynyttä pitkän matematiikan osaajien määrää. Hyvien osaajien määrä on kasvanut, 
sillä valinnaiskurssit mahdollistavat asiasta kiinnostuneille entistäkin syvällisempää ma-
tematiikan tietämystä. Toisesta päästä ”perälauta” on auennut. On mielenkiintoista nähdä 
tuleeko keväästä 2005 alkaen rakennekokeilumallin mukainen ylioppilastutkinto lisää-
mään pitkän matematiikan pakollisena kirjoittajien määrää ja samalla parantamaan tulok-
sia. Tästä on ollut myönteisiä viitteitä kokeilulukioissa.  

Lukioissa tehtävässä opetussuunnitelma- ja tuntityöskentelyssä olisi nyt mielestäni 
kiinnitettävä huomiota entistä enemmän opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen kehit-
tämiseen. Opiskelijoita olisi harjaannutettava entistä enemmän kielentämään mate-
maattista ajatteluaan niin puhuttuna kuin kirjoitettunakin ilmaisuna. Tästä on erityisesti 
hyötyä opiskelijalle itselleen, mutta myös hänen suoritustensa lukijoille. Kurssimuotoi-
sessa lukiossa opiskelijoiden pitäisi ratkaista monelta eri osa-alueelta olevia tehtäviä jo 
paljon aikaisemmin kuin vasta juuri ennen kirjoituksia. Opetuksessa pitäisi painottaa ny-
kyistä enemmän matematiikalle tyypillistä todistusajattelua ja tehtävien joukossa tulisi 
olla entistä enemmän avoimia tehtäviä, joiden ratkaisujen selostaminen ohjaa luontevasti 
opiskelijaa kielentämään ajatteluaan.  
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Abstract 

In this paper, we consider eight students who had negative view of mathematics at the 
beginning of elementary teacher education. Here, we are interested how elementary 
teacher students do tell about their experiences. Especially, we are interested how stu-
dents justify and defend their mathematical identity. Mathematical identity should not be 
seen as a stable entity, but as something that people use to justify, explain and make sense 
of themselves in relation to mathematics and to other people acting in mathematical com-
munities. Many students told about traumatic experiences. Yet, often feelings of math 
anxiety were latent. Incoherence is characteristic to many students’ identity narratives. 
We identified four central interpretative repertoires (discourses) in students’ narration: 1) 
Threat repertoire, 2) Outsider repertoire, 3) Moral repertoire and 4) Repertoire of self- 
development. The same student often shifted from one discourse to another within the 
same interview. Students used the following main rhetorical devices to justify and to de-
fend their mathematical identity: a) rejecting negative experiences, b) presenting them-
selves as a role of a victim, c) pleading opposite values, and d) using explanations. These 
things imply challenges when studying emotions and attitudes towards mathematics. 

Asiasanat:  matematiikan opetus ja oppiminen, opettajankoulutus, matemaattinen 
identiteetti, tulkintarepertuaarit, retoriikka, ego-defensiivinen orientaatio  

Keywords:  learning and teaching mathematics, teacher education, mathematical iden-
tity, interpretative repertoires, rhetoric, ego defensive orientation 
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 Johdanto  

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että monilla luokanopettajaopiskelijoilla on kieltei-
siä tunteita ja asenteita matematiikkaa kohtaan, ja myös heidän itsearvostuksensa on 
heikko (Trujillo & Hadfield 1999, Uusimäki & Kidman 2004, Kaasila, Pehkonen, Han-
nula & Laine 2004). Negatiivisten tunteiden ja asenteiden syitä on jäljitetty luokanopetta-
jaopiskelijoiden kielteisiin kokemuksiin heidän omalta kouluajaltaan (mm. Trujillo & 
Hadfield 1999, Kaasila 2000). Aiemmissa tutkimuksissa fokus on yleensä ollut opiskeli-
joiden kuvailemissa kokemuksissa, asenteissa ja emootioissa (mm. Trujillo & Hadfield 
1999, Pietilä 2002). Tässä artikkelissa mielenkiintomme ei kohdistu kokemuksiin tai 
emootiohin sinänsä, vaan pikemminkin siihen, millä tavalla opiskelijat niistä kertovat. 
Sunnari (1999) on tarkastellut diskurssianalyyttisen metodin avulla tapoja, joilla aikuis-
opiskelijat puhuvat mieleen jääneistä kouluoppimisen kokemuksista, ja siinä yhteydessä 
hän analysoi myös matematiikan oppimiskokemuksia. Kaasila (2000) löysi tutkimuk-
sessaan viitteitä siitä, että luokanopettajaopiskelijoiden kerronnassa oli epäjohdon-
mukaisuutta heidän puhuessaan kouluaikaisista kokemuksistaan ja kuvastaan itsestä ma-
tematiikan oppijana tai opettajana. Myös Gellert (2001) ja Evans (2003) ovat raportoineet 
samantyyppisestä epäloogisuudesta tutkiessaan matematiikan emootioihin ja asenteisiin 
liittyvää puhetta diskursiivisen psykologian näkökulmasta. Ymmärtääksemme kyseistä 
ilmiötä monipuolisesti yhdistämme narratiivisen, diskurssianalyyttisen ja retorisen lähes-
tymistavan. Etenkin viimeksi mainittua metodia ei kotimaisessa matematiikan opetusta ja 
oppimista tarkastelevassa tutkimuksessa juurikaan ole sovellettu. Artikkelissamme keski-
tymme kahdeksaan luokanopettajaopiskelijaan, joilla oli koulutuksen alkuvaiheessa (en-
nen matematiikan perusopintojen alkua) negatiivinen matematiikkakuva. Tutkimme, mil-
lä tavalla luokanopettajaopiskelijat kertovat omaan kouluaikaansa liittyvistä kielteisistä 
kokemuksistaan, ja erityisesti, miten he puolustavat ja suojelevat matemaattista identi-
teettiään.  

 Asenteet ja emootiot sosiaalisena tekstinä 

Hannula (2004) erottaa affektin subjektiivisena kokemuksena, fysiologisena prosessina ja 
sosiaalisena tekstinä. Tässä artikkelissa päähuomiomme on viimeksi mainitussa. Emme 
näe matematiikkaan liittyviä asenteita tai emootioita stabiileina käsitteenä (ks. myös Ruf-
fell, Mason & Allen 1998): pikemminkin emootiot ja asenteet voivat vaihdella riippuen 
sosiaalisesta kontekstista, jossa ne tulevat esille.  

Tässä artikkelissa meitä kiinnostavat tavat, joilla opiskelijat kertovat matematiikkaan 
liittyvistä asenteistaan ja emootioistaan. Gellertin tapaan näemme, että haastatteluker-
ronta itsessään on sosiaalista konstruktiota. Haastattelija yrittää stimuloida haastateltavan 
pukemaan sanoiksi, mitä tämä tuntee matematiikkaa kohtaan. Haastateltava usein mu-
kauttaa kerrontansa niiden sosiaalisten konventioiden mukaisesti, joita haastattelutilan-
teissa yleisesti käytetään ottaen kuitenkin huomioon haastattelutilanteelle asettamansa 
tavoitteet. (Gellert 2001.) Diskursiivisen psykologian piirissä asenteisiin liittyvien ilmai-



 83

sujen nähdään sisältävän retorisen merkityksen, joka voidaan ymmärtää vain ilmaisujen 
kontekstissa. Kun henkilö kertoo näkemyksensä dialogissa, hän yleensä puolustaa omia 
näkemyksiään ja kritisoi vastakkaisia näkemyksiä argumenttien avulla. (Billig 1997.) 

Egodefensiivinen orientaatio on luonteenomaista monille sellaisille opiskelijoille, joil-
la on negatiivinen matematiikkakuva, ja joilla on ollut ahdistavia kokemuksia matema-
tiikkaan liittyen. Lehtisen ja tutkijatovereiden mukaan egodefensiivinen orientaatio liittyy 
minän puolustamiseen. Opiskelija ei yleensä keskity tehtävän ratkaisemiseen, vaan pi-
kemminkin yrittää etsiä kompensatorisia taktiikoita, jotta ei menettäisi kasvojaan tilan-
teessa. Opiskelijan odotukset oman menestymisensä suhteen ovat alhaiset. (Lehtinen et 
al. 1995.) Brownin tutkimuksessa useat hänen haastattelemansa luokanopettajaopiskelijat 
kuvasivat kokemuksiaan kauhutarinoiden avulla. Kuitenkin ahdistus näytti jäävän taka-
alalle siinä vaiheessa kun he omaksuivat opettajan statuksen. He eivät enää kuvailleet 
itseään epäonnistujina, vaan pikemminkin rakensivat matemaattista identiteettiään posi-
tiivisesti, esimerkiksi ”Otan oppilaiden ajatukset ja tunteet huomioon, koska tiedän miltä 
tuntuu, kun on vaikeuksia matematiikassa.” Tällaiset onnelliset tarinat saattavat toimia 
tehokkaina naamioina, jotka peittävät opiskelijoiden tuntemaa ahdistusta matematiikkaa 
kohtaan. (Brown 2003.) 

 Narratiivinen matemaattinen identiteetti 

Opettajien ammatillisen identiteetin kehittymistä näyttää edistävän se, että heidät laite-
taan kertomaan ja kirjoittamaan omaan persoonaansa liittyviä kertomuksia (mm. Con-
nelly & Clandinin 1990, Kaasila 2000). Ihmiset järjestävät ja käsittelevät tietojaan maail-
masta kahdella tavalla: loogis-tieteellisen ja narratiivisen ajattelun muodossa. Jälkimmäi-
nen on käyttökelpoinen tarkasteltaessa ihmisten toiminnan usein ainutkertaisia piirteitä. 
(Bruner 1986.) Ricoeurin (1992) mukaan henkilöt usein tekevät selkoa identiteetistään 
toimiessaan erilaisten kertomusten kertojina. Kerronta ei ole vain tapahtuminen tai toi-
mintojen kuvaamista, se tarkoittaa myös niiden suhteuttamista ja järjestämistä juoniksi 
sekä henkilöhahmon liittämistä niihin. Henkilöhahmon identiteetin luo kertomuksen 
identiteetti, eikä päinvastoin.  

Matemaattisesta elämäkerrasta käy ilmi, miten opiskelijan matemaattinen identiteetti 
on merkittävien kokemusten ja henkilöiden myötä rakentunut.  Usein opiskelija jälkikä-
teen yrittää rakentaa elämäkerrastaan johdonmukaisemman kuin mitä se todellisuudessa 
on. Poikkeukselliselta kuulostavat seikat yritetään selostaa kuulijoille: selitykset luovat 
johdonmukaisuutta kertomukseen. (Linde 1993.) Opiskelijoiden identiteetti kehittyy eri-
laisissa oppimistilanteissa matemaattisissa oppimisyhteisöissä (esim. koululuokassa) ja 
tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan, kirjojen ja oppilastoverien kanssa. Interakti-
oita rajoittaa sosiaalinen konteksti, jossa ne tapahtuvat. Toisaalta opiskelijat tuovat vuoro-
vaikutustilanteisiin kokemuksiaan niiden yhteisöjen käytännöistä, joihin he aiemmin ovat 
osallistuneet. Opiskelijoiden minä, heidän identiteettinsä, se, keitä he ovat ja mitä he ar-
vostavat, saattaa ilmetä erilaisena eri tilanteissa. (Op ’t Eynde, 2004) Macluren (1993) 
identiteettiä koskevaa määritelmää soveltaen ja muokaten näemme, että matemaattista 
identiteettiä ei tule nähdä stabiilina kokonaisuutena, pikemminkin se on jotakin, jota ih-
miset käyttävät oikeuttaakseen, selittääkseen tai tehdäkseen selkoa itsestään suhteessa 
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matematiikkaan ja toisiin matemaattisissa yhteisöissä (esim. koululuokka) toimiviin ihmi-
siin. 

Matematiikkakuva on tärkeä osa matemaattista identiteettiä. Matematiikkakuvan kog-
nitiivisessa aspektissa voidaan erottaa kolme komponenttia: 1) Uskomukset itsestä mate-
matiikan oppijana ja opettajana, 2) uskomukset matematiikasta, sen opetuksesta ja oppi-
misesta (Pehkonen & Pietilä 2003), ja 3) uskomukset sosiaalisesta kontekstista, jossa 
oppiminen ja opetus tapahtuu (Op’t Eynde at al. 2002). Itseluottamuksella, joka sisältyy 
ensimmäiseen komponenttiin, on keskeinen merkitys opiskelijan matematiikkakuvan 
muodostumisessa. Toinen komponentti sisältää sen, miten opetus tulee organisoida. Kol-
matta komponenttia voidaan analysoida tarkastelemalla esimerkiksi koululuokan sosio-
matemaattisia normeja. Normi viittaa itsestään selvinä pidettyihin (taken-as-shared) tul-
kintoihin siitä, mikä yhteisössä (esim. koululuokassa) on suotavaa ja mikä kiellettyä, ja 
matematiikalle erityisiä vuorovaikutukseen liittyviä normeja, kutsutaan sosio-matemaatti-
siksi normeiksi (Yackel & Cobb 1996). Esimerkki sosio-matemaattisesta normista on, että 
matematiikan tunnilla ei naureta toisten tekemille virheille. 

 Metodi 

Artikkelimme on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ”Luokanopettajan matematiikka” –
projektia, jossa tutkimme 269 Helsingin, Turun ja Lapin yliopiston luokanopettajaopiske-
lijan matematiikkakuvan kehittymistä koulutuksen aikana. Mittasimme matematiikkaku-
vaa kartoittavan kyselylomakkeen ja matematiikan lähtötasotestin avulla opiskelijoiden 
uskomuksia opintojen alkuvaiheessa Matematiikkakuvakysely koostui osioista, joilla 
Pietilä (2002) mittasi opettajaopiskelijoiden matematiikkauskomuksia sekä 10:stä itse-
luottamusta mittavasta osiosta (Fennema & Sherman 1976). Uskomuksia mittaavat väit-
teet liittyivät seuraaviin alueisiin: Kokemukset matematiikan oppijana, kuva itsestä ma-
tematiikan oppijana, kuva matematiikasta, sen oppimisesta ja opettamisesta ja kuva itses-
tä matematiikan opettajana. (Hannula, Kaasila, Laine & Pehkonen 2005). Lähtötasotesti 
koostui 12 tehtävästä, joista neljä mittasi ymmärtämistä ja kahdeksan pääosin laskutaitoa. 
Kysely ja testi teetettiin opiskelijoilla ensimmäisellä matematiikan perusopintojen luen-
nolla syksyllä 2003. Heille annettiin 60 minuuttia aikaa, ja laskimia ei saanut käyttää.  

Valitsimme haastateltaviksi 21 opiskelijaa. Haastattelut tehtiin syyskuussa tai loka-
kuussa 2003. Kuusi opiskelijaa edusti positiivista, seitsemän neutraalia ja kahdeksan ne-
gatiivista matematiikkakuvaa. Viimeksi mainitut opiskelijat ovat tämän artikkelin tutki-
mushenkilöitä. Heidän itseluottamuksensa Fennema-Sherman osioilla mitattuna kuului 
heikoimman 15 prosentin joukkoon, ja testissä he olivat heikoimman 30 prosentin jou-
kossa. Tutkimusongelmamme ovat seuraavat: Millä tavalla luokanopettajaopiskelijat ker-
tovat kouluaikaisista matematiikkaan liittyvistä kokemuksistaan? Millaisia tulkintare-
pertuaareja luokanopettajaopiskelijoiden omaelämäkerrallista puheesta löytyy? Millaisien 
retoristen tehokeinojen avulla luokanopettajaopiskelijat puolustavat matemaattista identi-
teettiään?  

Aineiston analysoinnissa sovelsimme narratiivista analyysiä ja diskurssianalyysiä, jo-
hon otimme vaikutteita retoriikan analyysistä. Haastattelussa kukin opiskelija kertoi ma-
temaattisen omaelämäkertansa. Analysoimme kokemuksia narratiiveina. Erityisesti et-
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simme tarinoiden käännekohtia ja ydinepisodeja. Ydinepisodit yleensä tunnistaa siitä, että 
niille on luonteenomaista odotusrakenteen murros: odotukset eivät toteudu, vaan ne 
muuttuvat kyseisten episodien jälkeen (Tannen 1979). Tannen tutki, miten aiempiin koke-
muksiin liittyvät odotukset vaikuttavat tapaan, jolla kertoja konstruoi tarinansa ja tunnis-
taa erilaisia lingvistisiä odotuksen osoittimia: mm. toisto ja paluu aiempaan, negaatioiden 
käytön, kontrastiiviset sidesanat (mutta, vaan), arvioiva kieli (mm. adverbit ja adjektiivit) 
ja moraaliset arviot. Tannenin mukaan odotukset muovaavat käsityksiä ja vaikuttavat 
siihen, miten tapahtumista kerrotaan. Merkittävä negatiivinen oppimiskokemus on esi-
merkki odotuksen murroksesta, joka päättyi pettymyksen tunteeseen (Kaasila 2000). 
Haastattelun pohjalta juonensimme kunkin opiskelijan tarinan matemaattiseksi elämäker-
raksi. Siitä käy ilmi, miten hän on merkityksellisten kokemusten (ydinepisodien) ja hen-
kilöiden kautta rakentanut matemaattista identiteettiään. Lopuksi vertailimme syste-
maattisesti matemaattisia elämäkertoja toisiinsa.  

Emootioita tarkastelevan diskursiivisen psykologian fokuksena on se, millä tavalla 
henkilöt puhuvat emootioistaan ja millä tavalla he käyttävät emootiohin liittyviä kategori-
oita puhuessaan muista seikoista (Edwards 1997). Tässä artikkelissa tarkastelemme opis-
kelijoiden matematiikan kokemuksiin liittyvää puhetta ja kerrontaa tulkintarepertuurien 
avulla (mm. Wetherell & Potter 1992). Tulkintarepertuaarit ovat systemaattisesti toisiinsa 
suhteessa olevia termejä, jotka usein ovat järjestäytyneet yden tai useamman keskeisen 
metaforan ympärille (Potter 1996). Siksi opiskelijoiden käyttämien tärkeiden metaforien 
etsiminen ja analysoiminen oli yhtenä lähtökohtana aineistoa lukiessamme. 

 Artikkelissamme retoriikka viittaa sellaiseen diskurssiin, joka on argumentatiivista ja 
jonka tavoitteena on kuulijan tai lukijan taivuttelu (Billig 1997). Kiinnitämme analyysissä 
huomiomme opiskelijoiden käyttämiin retorisiin tehokeinoihin tarkastelemalla kerrontaa 
ja puhetta, joka liittyy oman toiminnan oikeutukseen ja selittämiseen, syytteiden esittämi-
seen ja itsensä esittämiseen hyväksyttävässä moraalisessa valossa (Edwards & Potter 
1992). 

 Tulokset 

Tarkastelun kohteena olevien kahdeksan opiskelijan tausta vaihteli jonkin verran: Heli ja 
Pia valitsivat lukiossa laajan, ja Ella, Aila, Mia, Ari, Inka ja Erja yleisen matematiikan, 
tosin Inka ja Erja suorittivat vain ensimmäiset matematiikan kurssit. Ella, Aila, Heli ja Pia 
saivat heikkoja arvosanoja yo-kirjoitusten matematiikan kokeessa, ja muut eivät suoritta-
neet koetta. Eniten luokanopettaja- ja lastentarhaopettajakokemusta (yli 3 vuotta) oli Ai-
lalla ja Mialla. Inkalla, Erjalla ja Pialla oli vähän (alle 3 kk) luokanopettajakokemusta, 
mutta vähintään vuosi koulunkäyntiavustajakokemusta. Ella oli yhden lukuvuoden koulu-
käyntiavustajana Arilla ja Helillä ei ollut luokanopettaja- tai koulunkäyntiavustajakoke-
musta. 
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”Maailman nöyryyttävin kokemus”  

Aluksi tarkastelemme muutaman ydinepisodin avulla, miten opiskelijat kertoivat koke-
muksistaan omalta kouluajaltaan. Inka sekä Aila kertoivat eniten ja Erja sekä Ari vähiten 
negatiivisia kokemuksia matematiikan opettajistaan. Muiden kohdalla ainakin yksi opet-
taja oli ollut negatiivinen roolimalli. Muutamat opiskelijat kertoivat eläviä tarinoita ja ne 
sisälsivät monia yksityiskohtia, kun taas osalle oli jäänyt mieleen vain yleiskuva eivätkä 
he juurikaan tuoneet esille yksittäisiä episodeja. Inka ja Ella muistelivat traumaattisia 
kokemuksiaan seuraavasti:  

Inka: ”Yläasteella matematiikassa mentiin just sille riveittäin… Ja sit ku ite oli epä-
varma ja ahdisti, just pelotti se, että vastas väärin.” 

H: ”Muistatko sä sellaista kokemusta, että olisit vastannut väärin?” 

Inka: ”Muistan, joo. Siks se varmaan just pelottikin. Ja sitten just yläasteella, ku se 
luokka oli semmonen häslinkiluokka, niin tavallaan helposti sait palautetta siitä, et 
sulle saatettiin huudella. Sillä tavalla se pelotti paljon.” 

H: ”Joo. Nauroko ne vai mitä ne teki?” 

Inka: ”No se oli just semmosta että ööö, etkö sää muka tota tiiä. Just sitä, mitä mur-
rosikäset saattaa huudella toisilleen. Ja sitten, ku mäkin oon silleen tosi herkkä, niin 
mä saataan alkaa itkeen. Niin mää aina sitä pelkäsin, et jos mää alan vielä itkee, 
niin ne saa oikein vettä myllyyn.”  

Ella: ”Ala-asteella … mä muutaman kerran jouduin tukiopetukseen, ja se oli musta 
maailman nöyryyttävin kokemus, koska se tapahtu aina sillä tavalla, et se tukiope-
tus-opettaja tuli koputtaan luokan oveen. Sitte se tervehti opettajaa, jonka jälkeen 
opettaja ja tukiopettaja hetken keskustelivat yhdessä. Ja sitte opettaja sieltä osotti 
muutaman oppilaan, ketkä menee tukiopetukseen. Ja se oli mun mielest todella no-
loa, niin koko luokan nähden, että nyt Ella, nyt murtoluvuista tukiopetukseen… Mä 
koen sen hirveen nöyryyttäväks.”  

Inkan kertomassa episodissa kiteytyy vastausvuoron odotukseen liittyvä pelko ja 
väärän vastauksen aiheuttama häpeä, jota toisten oppilaiden iva lisää: ”ööö, etkö sä 
muka tota tiedä”. Pahimmillaan tilanne saattoi johtaa itkuun, joka edelleen pahensi 
kierrettä: ”Siitä ne saa oikein vettä myllyyn”. Kyse on koulukiusaamisesta, johon 
opettaja ei puuttunut. Ellan kertomus voidaan kiteyttää metaforalla ”maailman nöy-
ryyttävin kokemus”. Kummankin kertomuksen sisältämät juonet muistuttavat toi-
siaan: aluksi he ahdistuneina odottivat itsearvostustaan uhkaavaa hetkeä, ja kun se 
koitti, he kokivat häpeää toisten oppilaiden edessä. Nimeämme tällaisen tulkin-
tarepertuaarin Uhkarepertuaariksi: Ellan kertomuksessa molemmat opettajat ja In-
kan kertomuksessa opettaja ja toiset oppilaat nähdään vihollisina, jotka uhkaavat 
Ellan ja Inkan matemaattista identiteettiä. Uhkarepertuaariin kuuluu myös seuraava 
Ailan kertoma episodi. Hän kertoi. että yläasteen alussa tapahtui käänne huonom-
paan suuntaan. Syynä oli ’outo miesopettaja’: “Se tähtäili märällä sienellä meitä 
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näin, et se heittää, jos ei tiedä... Se tyttöjä lähinnä osoitteli sillä sienellä. Mä olin 
vähän maalitikku hälle… Siksi päätin, että mä teen täällä hiljaa vaan tehtävät enkä 
paljon viittaa.” Usein Uhkarepertuaariin kuuluvissa episodeissa esiintyy vain kon-
nia, ilman ainuttakaan sankaria, ja ne kiteyttävät oppilaan tunteman häpeän ilman 
toivon pilkahdustakaan. 

Ellan, Inkan ja Ailan kertomista episodeista löytyy myös toinen keskeinen tulkintareper-
tuaari. Nimeämme sen Moraalirepertuaariksi. Opiskelijat käyttivät kerronnassaan voima-
kasta arvioivaa kieltä, etenkin moraalista arviointia, ja puolustivat matemaattista identi-
teettiään esittämällä itsensä uhrin asemassa. Samalla tämä on tehokas retorinen tehokei-
no, joka vakuuttaa kuulijan kokemusten traagisuudesta. Näissä episodeissa Inka ja Ella 
käyttivät myös muita retorisia tehokeinoja: mm. eläviä metaforia, äärimmäisiä ilmauksia 
ja toistoa. Kuulijoita pyrittiin vakuuttamaan myös kuvauksiin sisältyvillä tarkoilla yksi-
tyiskohdilla. Mia, Aila, Heli ja Pia puolustivat matemaattista identiteettiään samantyyppi-
sesti kuin Inka ja Ella. 

Opiskelijoiden tarinoissa negatiiviset kokemukset yleensä liittyivät taululle laskemi-
seen, tunnilla vastaamiseen, tukiopetukseen, koetilanteeseen tai siihen, että opettaja syrji 
hitaammin oppivia. Ahdistavimmille kertomuksille näyttää olevan yhteistä se, että opis-
kelijat pelkäävät tulevansa leimatuiksi tyhmiksi koko luokan silmissä.  

”Ei mulla mitään oppimisvaikeuksia oo ikinä ollu”  

Ella, Heli ja Pia puhuivat haastattelun alusta lähtien melko avoimesti ahdistavista koke-
muksistaan ja negatiivisesta matemaattisesta identiteetistään. Esimerkiksi Pia halusi heti 
tietää, miksi hänet on valittu haastatteluun, ja hän vastasikin kysymykseensä saman tien 
itse: ”Se on se asenne, huono asenne”. Osa opiskelijoista kuitenkin tuotti kahta, toisilleen 
ristiriitaista, puhetapaa. Selkeimmin tämä tuli esille Inkan, Erjan ja Mian kohdalla: 

Inka korosti haastattelun alussa, että ”ei mulla mitään suurempaa ahdistusta oo jääny 
mieleen”, ”mun sisko ja kaveri olivat vielä huonompia”. Samantyyppinen puhetapa oli 
Erjalla: ”ei mulla oo mitään sellasta tosi negatiivista (kokemusta)”, ”ei mulla mitään op-
pimisvaikeuksia oo ikinä ollu.” Tässä on kyse retorisesta tehokeinosta: Molemmat puo-
lustavat matemaattista identiteettiään kieltämällä ongelmien ja vaikeuksien olemassaolo.  

Inka oli kirjoittanut lähtötasotestipaperiinsa: ”Aika ei riittänyt. Olen niin huono”.  Kun 
kysyimme tästä, hän avautui: ”Miks mun pitää olla näin tyhmä? Ehkä varmaan just täällä 
on niin kauheat suorituspaineet. Varmaan se juontaa just kaikkeen siihen kun on oppimis-
vaikeuksia ja näin tavallaan se itsetunto ei oo päässy kasvamaan.” Inka kertoi myös etsi-
vänsä identiteettiään: ”Mä oon hakenu paikkaa elämässä tosi paljon.” Sama pätee mate-
maattiseen identiteettiin. 

Erja ei myöhemminkään kertonut mitään negatiivista koulukokemuksiinsa liittyen. 
Testissä hän oli vastannut vain muutamaan kysymykseen. Tästä kysyessämme hänen suo-
jamuurinsa antoi periksi: ”Mä ajattelin, et kehtaanko mä palauttaa tota paperii. Jos en ole 
jotakin asiaa ymmärtänyt, niin ajattelin, voi vitsi, että mä oon huono. Sitten mä oon jät-
täny itsekin yrittämättä.” 

Miallakin pääosin positiivinen identiteettipuhe muuttui täysin, kun kysyimme testistä: 
”Testi oli ihan hirvee, ihan kauhee matikkakoe: iski ihan oikeesti semmonen, että näin 
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huono mä nyt taas oon”. Hän kertoi pelkäävänsä myös matematiikan abstrakteja sisältöjä: 
”Kun mä (lukiossa) näin ne kaavat ja muut, mä totesin, että ei musta ole siihen (laajaan 
matematiikkaan)”.  

”En koskaan tuu oppimaan matikkaa” 

Opiskelijoiden negatiivinen matemaattinen identiteetti kiteytyi monin eri ilmaisuin ja 
metaforin. Luokittelimme ne seuraavasti: 

1. Rankat itseinhoa ja voimakasta ahdistusta kuvaavat ilmaisut, jotka kuvaavat henkilön 
emotionaalista suhdetta matematiikkaan: Lauseet ”Miks mun pitää olla näin tyhmä?” 
(Inka), ”Jos ei osaa matikkaa, ei oo mikään, on ihan nolla ihmisenä.” (Ella) ja ”Ala-
asteella se (identiteetti) oli pohjamudissa.” (Mia) kuvaavat todella heikkoa matemaat-
tista identiteettiä, joka on seurausta nöyryyttävistä kokemuksista.  

2. Tulevaisuuteen liittyvät odotukset:  

2a) Odotukset itsestä matematiikan osaajana: Heli kertoi puhuneensa lukiossa kave-
rinsa kanssa seuraavaa: ”Tää on ihan tyhmää ja mä en ikinä osaa matikkaa, mä en 
oo ikinä osannu enkä mä koskaan tuu oppimaan.” Negatiivinen matemaattinen 
identiteetti kiteytyy yhdistäen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuteen liitty-
vät odotukset. Heli oli jo ennen kokeita päättänyt, että ei osaa laskea: “Aika paljon 
vaikuttaa se ennakkokäsitys, ettei osaa.” Positiivisimmin itsestään matematiikan 
oppijana puhuivat Ari ja Ella.  

2b) Odotukset itsestä matematiikan opettajana: Erja, Aila, Heli ja Ari kertoivat ole-
vansa epävarmoja matematiikan opettajia, ja varmimman kuvan itsestään antoivat 
Ella, Miia ja Inka. Arin ja Helin kohdalla vähäinen opetuskokemus lienee eräs epä-
varmuutta selittävä tekijä. Muita ovat puutteellinen aineenhallinta (kaikilla) sekä 
aiemmat kielteiset opetuskokemukset. Esimerkiksi Ailan negatiivinen kuva itsestä 
matematiikan opettajana osittain selittynee opetuskokemuksen takia: ”Semmonen 
poika, se ei millään meinannut oppia kymmenylitystä ja se oli ihan tuskanen. Poika 
pyyhki ihan hermona sitä, ja melkein itki ja repi sitä kirjaa. Se meni ihan ruttuun se 
kirja ja mä katon vain vierellä, että lapsiparka, ja toi on kauheeta siis. Siinä vai-
heessa mulle itelle tuli tuskastunut olo.” Aila eläytyi oppilaan asemaan (Kaasila 
2000), mutta ahdistui siitä, kun ei riittävästi osannut auttaa.  

Haluan kehittyä hyväksi matematiikan opettajaksi –ajattelutapa tuli esille lähes jo-
kaisen opiskelijan kerronnassa: ”Eiköhän tässä ammatin myötä opi…. Nyt kun on 
päässy tohon, menetelmien maailmaan niin, kyllä se tuntuu nyt ihan et se (mate-
matiikka) on siellä … melko huipussaan, että innokkaana suunnittelee.” (Mia). Tä-
mäntyyppinen puhe kuuluu diskurssiin, jonka nimeämme Itsensä kehittämisen rep-
ertuaariksi. Samalla se sisältää myös tehokkaan retorisen tehokeinon. Samaan rep-
ertuaariin kuuluvat myös Ellan ja Inkan puheet heidän kertoessaan, että toimiminen 
koulunkäyntiavustajana on antanut ’positiivisia opetuskokemuksia matematiikassa’. 
Selvimmin retoriikasta poikkesi Erja: ”Kun mä en oo henkilökohtaisesti pitänyt 
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matikasta, niin tottakai se on vaikee opettajana ruveta yhtäkkiä sanomaan, että tää 
on ihanaa tää matikka.” 

3. Yhteiskunnassa tai yhteisössä vallitsevat uskomukset matemaattisen lahjakkuudesta 
vaikuttavat opiskelijoiden kuvaan itsestä matematiikan oppijana, ja samalla heidän 
asettamiinsa tavoitteisiin: 

3a) ”En ole matemaattisesti lahjakas”. Haastattelujen perusteella yksikään opiske-
lija ei pidä itseään matemaattisesti lahjakkaana. Eniten tästä puhui Ari: ”Mun van-
hemmat…hekään eivät ole koskaan loistaneet matematiikassa. Mä oon jotenki ali-
tajuisesti ajatellu, että matikka on semmonen, että sitä joko osaa tai ei osaa... Se on 
määränny mun asennettakin matematiikkaa kohtaan: mä pystyn tieyttyyn tasoon 
niillä lahjoilla mitä mulla on… Se on päästä kiinni.” Ella kertoi: ”Tuntuu että on 
olemassa kokonainen kieli, jota ei ymmärrä ollenkaan”, ja ”Mä oon oikeesti menet-
täny tosi paljon, ku mä en oo sellainen matemaattinen ja looginen ihminen”.  

3b) ”Matematiikka on miesten juttu”: Uskomus sukupuolen merkityksestä matema-
tiikan oppimiseen tuli spontaanisti esille Ailan ja Helin puheessa: ”Äiti kyseli muut 
läksyt, isä neuvoo matikassa, koska isä osaa… Meillä on ollu aina miesten jutut ja 
naisten jutut. Myös siskolla oli matikassa vaikeuksia. Veli pärjäsi vähän parem-
min.” (Aila) Heli totesi äidistään ja itsestään: “Me ollaan äitin kans vähän sem-
mosia et menee yli.”  

Yhteenvetona kohdista 3a ja 3b toteamme, että kyseisiin puhetapoihin liittyy ki-
inteästi ulkopuolisuuden tunne. Siksi nimeämme sen Ulkopuolisuusrepertuaariksi. 
Repertuaarin lähtökohtana on uskomus, jonka mukaan ihmiset jakautuvat mate-
maattisesti lahjakkaisiin ja lahjattomiin. 

4.  Arvoihin vetoaminen: Aila kertoi, että hänen ei tarvitsekaan osata matematiikkaa: 
”Mulla ei oo matikkapäätä, mä oon taiteellinen ja osaan muuta, mutta en matikkaa, it-
seasiassa mun ei tarvitsekaan… et kyl mää pärjään elämässä muutenkin.” Tässä hänen 
negatiiviset arvonsa matematiikkaa kohtaan vaikuttavat hänen asettamiinsa tavoittei-
siin. Arvoihin vetoaminen on yksi retorinen tehokeino matemaattisen identiteetin puo-
lustamiseksi. 

 Keskeiset tulkintarepertuaarit ja retoriset tehokeinot 

Kokoavasti toteamme, että tunnistimme opiskelijoiden puheessa neljä keskeistä tulkinta-
repertuaaria: 1) Uhka, 2) Ulkopuolisuus, 3) Moraali ja 4) Itsensä kehittäminen. Opiskeli-
joiden kertoessa kouluaikaisista kokemuksistaan yleisimmät repertuaarit olivat 1, 2 ja 3. 
Kun he puhuivat luokanopettajaopinnoistaan ja tulevasta opettajan työstään, repertuaari 4 
oli keskeisessä asemassa. Kun haastattelun loppupuolella keskustelimme tutkimusprojek-
tiin liittyvästä matematiikan lähtötasotestistä, monet käyttivät repertuaaria 2. Sama opis-
kelija usein siirtyi haastattelun kuluessa sujuvasti repertuaarista toiseen. 
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Uhkarepertuaarin keskeisyyttä voidaan perustella sillä, että matematiikka uhkana aja-
tus oli aina – eksplisiittisesti tai implisiittisesti – läsnä opiskelijoiden kerronnassa: opetta-
jien tai toisten oppilaiden toiminta ja puhe oli uhannut heidän matemaattista identiteetti-
ään. Tämä sopii yhteen myös Cemenin (1987) esittämän näkemyksen kanssa: hän on 
määritellyt matematiikka-ahdistuksen epämukavana tilana, jota ilmenee matemaattisia 
tehtäviä ratkaistaessa ja jossa itsearvostus koetaan uhatuksi. Haluamme korostaa, että 
samalla henkilö kokee matemaattisen identiteettinsä uhatuksi.  

Ulkopuolisuusrepertuaarissa painottuu uskomus, jonka mukaan osa ihmisistä on ulko-
puolisia suhteessa matematiikkaan. He ovat ikuisia epäonnistujia, eivätkä voi mitään sil-
le, että heiltä puuttuu matemaattinen lahjakkuus. Matematiikan oppimiseen ja opetukseen 
liittyvä sosiaalinen konteksti (Op’t Eynde at al. 2002) heijastui selkeästi Ulkopuo-
lisuusrepertuaarissa. Yhteiskunnassa tai yhteisössä vallitsevat uskomukset ”en ole mate-
maattisesti lahjakas”, ”meidän perhe ei ole matemaattisesti lahjakas” tai ”matematiikka 
on miehinen juttu” näyttävät vaikuttaneen opiskelijoiden uskomuksiin, ja samalla heidän 
asettamiinsa tavoitteisiin sekä odotuksiin. Uskomukset myös asettivat rajat osaamiselle, 
ja vaikuttivat motivaatioon. Ari totesi, että ”ei mun kauheesti tarvii yrittää, koska mulla ei 
nyt oo näitä lahjoja tämän enempää”. Weinerin attribuutioteorian (1986) mukaisesti tul-
kittuna tässä on kyse oman kontrollin ulkopuolella olevasta syystä, joka pääosin on sisäi-
nen. Äärimmillään Ulkopuolisuusrepertuaari tulee esille fatalistisessa uskomuksessa ”En 
koskaan tuu oppimaan matikkaa”. 

Moraalirepertuaari ilmeni monissa ydinepisodeissa, joiden kantavana voimana oli 
opettajien kritisointi. Tähän liittyy myös oman toiminnan esittäminen moraalisesti hyväk-
syttävässä valossa (Edwards & Potter 1992). Opiskelijat arvioivat itseään ja toisia hyvyy-
den strandardeilla (Ochs & Capps 2001). Monissa Moraalirepertuaariin kuuluvissa dis-
kursseissa episodeissa opiskelijat kuvailivat itsensä passiivisessa roolissa, ja esittivät it-
sensä uhrin asemassa: heitä on kohdeltu väärin tai epäoikeudenmukaisesti. Päinvastoin 
kuin Ulkopuolisuusrepertuaarissa, Moraalirepertuaarissa nähdään, että syy vaikeuksiin on 
matematiikan opettajassa, muissa oppilaissa tai abstrakteissa sisällöissä. Tällöin syy on 
heidän ulkopuolellaan eikä heissä itsessään (Weiner 1986)  

Itsensä kehittämistä painottava repertuaari on vastakkainen kolmelle muulle diskurs-
sille. ”Haluan kehittyä hyväksi matematiikan opettajaksi ja osaajaksi” retoriikka on tär-
keä osa opettajankoulutuksen piirissä käytävää diskurssia: sen mukaan sinun pitää koko 
ajan kontrolloida, mitä olet tekemässä, reflektoida omia kokemuksiasi, ja ottaa niistä 
opiksi. Repertuaari on osa elinikäistä oppimista korostavaan retoriikkaa, joka näyttää 
olevan syvään juurtuneena koko kulttuuriimme. Tässäkin on kyse itsensä esittämisestä 
hyväksyttävässä valossa (Edwars & Potter 1992).  

Kukin tunnistamistamme keskeisistä tulkintarepertuaareista sisältää jo itsessään reto-
risten tehokeinojen kirjon. Esimerkiksi Itsensä kehittämistä korostava tulkintarepertuaari 
sisältää puhetavan, jonka avulla pyritään peittämään negatiiviset tunteet ja asenteet. 
Opiskelijoiden kerronnassa eniten käytettyjä tehokeinoja matemaattisen identiteetin puo-
lustamiseksi olivat seuraavat: a) Vaikeuksien olemassaolon kieltäminen: ”ei mulla mitään 
oppimisvaikeuksia oo ikinä ollu” (Erja), b) Itsensä kuvaileminen uhrin asemassa: ”maa-
ilman nöyryyttävin kokemus” (Ella), c) Arvoihin vetoaminen: ”ei minun tarvitsekaan 
osata matematiikkaa, koska pärjään elämässä muutenkin” (Aila). Tavoitteella oppia ma-
tematiikkaa näyttää olevan alhainen status hänen tavoiterakenteessaan. Ego-defensiivinen 
orientaatio auttaa häntä säilyttämään itsearvostuksensa uhkaavassa tilanteessa. (ks. myös 
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Hannula 2004), d) Selitysten käyttö: heikkoa osaamista selitettiin mm. matematiikan 
abstraktilla luonteella ja opettajan toiminnalla. Muita matemaattisen minän puolustami-
sessa käytettyjä retorisia tehokeinoja olivat tärkeiden kohtien toistaminen saman episodin 
aikana, yksityiskohtaiset kuvaukset ja värikkäiden metaforien käyttö.  

 Yhteenveto ja pohdinta 

Ahdistavia kokemuksia sisältävät kertomukset noudattivat pitkälti tragedian kaavaa. Ah-
distukseen liittyi usein häpeän ja toivottomuuden tunne (ks. myös Pekrun et al. 2002). 
Kertomuksissa nousi esiin Newsteadin (1998) esittämä piirre, jonka mukaan voimakkain 
ahdistus näyttää liittyvän sosiaalisiin tilanteisiin, etenkin luokassa tapahtuviin julkisiin 
esiintymisiin: Opiskelijat pelkäsivät tulevansa leimatuiksi toisten oppilaiden ja opettajan 
silmissä. Julkisen esiintymisen pelon lisäksi tunnistimme kaksi muuta matematiikka-
ahdistukseen liittyvää komponenttia: matematiikan kokeisiin liittyvän pelon ja abstraktei-
hin sisältöihin liittyvän ahdistuksen (ks. myös Cohen & Green 2002, Newstead 1998).  

Näyttää siltä, että myöskään koululuokan tai kodin sosio-matemaattiset normit eivät 
ole tukeneet opiskelijoiden oppimista. Ella kiteytti tämän seuraavasti: ”Ne ryhmät missä 
mä oon ollu, ne ei oo ollu sellasia, et siel ois vapaasti halunnu kysyä tai ilmottaa, että nyt 
mä en ymmärrä tätä asiaa.” Normit ja odotukset vaikuttavat oppilaan asettamiin odotuk-
siin. Matematiikka-ahdistus onkin vähintään yhtä paljon kouluyhteisön tai kodin kuin 
yksilön ongelma. Opettaja voi toiminnallaan ratkaisevasti vaikuttaa luokan sosio-
matemaattisten normien muodostumiseen luomalla kannustava oppimisympäristö, ja koh-
telemalla oppilaita tasapuolisesti 

Osa opiskelijoista puhui haastatteluissa avoimesti ahdistavista kokemuksistaan ja ne-
gatiivisesta matemaattisesta identiteetistään. Osa kuitenkin pyrki koko haastattelun ajan 
suojelemaan ja puolustamaan matemaattista minäänsä. Tämä on traumaattisten koke-
musten valossa hyvin ymmärrettävää. Saman henkilön kerronnassa esille tulleet toisiinsa 
nähden ristiriidassa olevat puhetavat voidaan selittää sillä, että ne kuuluvat eri tulkintare-
pertuaareihin. Tunnistimme opiskelijoiden matematiikan kokemuksia tarkastelevassa 
puheessa neljä keskeistä tulkintarepertuaaria: 1) Uhka, 2) Ulkopuolisuus, 3) Moraali ja 4) 
Itsensä kehittäminen. Kukin havaitsemistamme tulkintarepertuaareista sisältää jo itses-
sään retoristen tehokeinojen kirjon. Eniten käytettyjä keinoja matemaattisen identiteetin 
puolustamiseksi olivat seuraavat: a) vaikeuksien olemassaolon kieltäminen, b) itsensä 
kuvaileminen uhrin asemassa, c) arvoihin vetoaminen ja d) selitysten käyttö. Eräs Ulko-
puolisuusrepertuaariin sisältyvä retorinen tehokeino liittyy tapaan, jolla kertojat raken-
tavat matemaattista identiteettiään käyttämällä kieltosanoja tai -lauseita (mm. ”En ole 
matemaattisesti lahjakas”) vastakohtana yhteiskunnassa vallitseville normeille. Uskomus, 
jonka mukaan toiset ihmiset ovat matemaattisesti lahjakkaita ja toiset eivät muodostaa 
normin. Normi puolestaan määrittää näkökulman, josta mennyttä, nykyistä ja tulevaa 
matemaattista identiteettiä tarkastellaan. Kieltolauseet usein ilmaisevat enemmän kertojan 
kognitiivisista rakenteista kuin myönteiset (Labov 1972). 

Yhteenvetona toteamme, että opiskelijoilla näyttää olevan useita toisistaan poikkeavia 
matemaattisia identiteettejä. Samalla he ovat voimakkaasti etsimässä matemaattista mi-
näänsä. Kun analysoidaan opiskelijoiden kerrontaa, on syytä ottaa huomioon ne tavat, 
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joilla ego defensiivinen orientaatio heijastuu heidän puheessaan ja joilla matemaattista 
identiteettiä puolustetaan. Haastattelutilanne muistuttaa usein roolipeliä, jossa opiskelija 
pyrkii vastaamaan niihin odotuksiin, joita arvelee haastattelijalla olevan.  Siksi haastatte-
lujen perusteella onkin vaikea luotettavasti arvioida, mitä opiskelija todella ajatteli itses-
tään matematiikan oppijana ja opettajana. Nämä seikat tekevät matematiikkaan liittyvien 
asenteiden ja emootioiden tutkimisen entistä haasteellisemmaksi. Myöhemmin tarkoituk-
senamme on erilaisten aineistojen kautta etsiä tapoja, joiden avulla voidaan yrittää nähdä 
Brownin (2003) mainitseman ego-defensiivinen naamion taakse. Tässä on myös kyse 
yleisemmästä ongelmasta tulkita omistaan poikkeavia kokemuksia. Meillä joille matema-
tiikka on aina ollut helppoa ja mieluisaa vaikea ymmärtää, miltä matematiikka-ahdistusta 
potevasta opiskelijasta todella tuntuu (Hannula 2003).  

Opettajankoulutuksen aikana vielä voidaan yrittää vaikuttaa opiskelijoiden negatiivi-
seen matemaattiseen identiteettiin ja matematiikka-ahdistukseen. Opiskelijan tilanne on 
vaikea, jos hän on sisäistänyt Ulkopuolisuusrepertuaarin, ja etenkin sen ääripään, fatalis-
tisen uskomuksen omasta matemaattisesta lahjattomuudestaan. Näemmekin, että mate-
maattiseen lahjakkuuteen liittyviä uskomuksia on perusteltua käsitellä opettajankoulu-
tuksessa. (Dweck, 2002). Toinen ongelma on, jos opiskelijalla on voimakas ego-
defensiivinen orientaatio (Lehtinen et al. 1995). Kielteisten tunteiden hyväksyminen on 
tärkeä lähtökohta pyrittäessä vähentämään matematiikka-ahdistusta (Uusimäki & Kidman 
2004). Saattaakin olla helpompi käsitellä opiskelijan kokemuksia, jos hän esittää itsensä 
uhrin asemassa. Silloin syy vaikeuksiin on hänen ulkopuolellaan, ja siihen pystytään vai-
kuttamaan. Luokanopettajaopiskelijoiden kokemaa matematiikka-ahdistusta voidaan vä-
hentää luomalla haasteellinen, mutta turvallinen ilmapiiri, ja tarjoamalla heille tilaisuuk-
sia käsitellä ahdistavia kokemuksiaan (Pietilä 2002, Kaasila 2000). Tarinallisessa kuntou-
tuksessa opiskelijoille tarjotaan tilaisuuksia kertoa kouluaikaisista kokemuksistaan. Jos 
opiskelija reflektoi matemaattiseen elämäkertaansa liittyviä merkittäviä kokemuksia, ja 
jos hän kokee, että tulkinta on muutettavissa, se voi saada hänet löytämään uusia, positii-
visempia näkökulmia matemaattiseen menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa. (Kaasila 
2000). Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden matematiikka-ahdistuksen vähentäminen on hidas 
prosessi (Pietilä 2002).  
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Abstract 

The main objective of the study was to increase knowledge on the level of knowledge and reason-
ing in plane geometry among future mathematics teachers and primary teachers. Data was collected 
among future primary teachers (n = 89), kindergarten teachers (n = 24) and secondary mathematics 
teachers (n = 25) using a test based on the research of Hershkowitz & Vinner, de Villiers and van 
Hiele. The study was limited to the adoption of a quadrilateral hierarchy and the identification, 
production and definition of certain objects of plane geometry. Furthermore, applicative ability and 
the ability to make logical deductions were also examined by means of problems involving periodic 
tiling of the plane. Most of the prospective teachers reached at least a preliminary level of analysis 
in the quadrilateral hierarchy – the square, rectangle, parallelogram and quadrangle. It was ob-
served that the level of knowledge was much higher both qualitatively and quantitatively among the 
future mathematics teachers than in the groups of the future primary and kindergarten teachers. 
There were especially marked differences in problems involving the drawing of altitude lines. The 
performance of the prospective mathematics teachers was almost flawless, while many primary and 
kindergarten teacher students made systematic mistakes. Major differences in favor of the mathe-
matics teachers were also observed in the definition of a geometric kite. Yet even they had obvious 
difficulty both in the formation of definitions (the geometric kite) and in the application of knowl-
edge and making of logical deductions (tiling). Sex was not found to have any essential impact on 
success in the test, while school studies in mathematics – either the more limited or advanced sylla-
bus – were found to have an influence on test success. The generalisability of the results to contents 
other than those studied here is subject to reservations, as the maturity of geometrical thinking 
seems to be concept dependent. In addition to a more detailed analysis of the results, the paper con-
siders the significance of the results for the development of both teacher education and the teaching 
of geometry at schools. 

Asiasanat: opettajankoulutus, tasogeometrinen sisältötieto, van Hielen tasot, geomet-
rinen määritelmä, loogisesti pätevä päättely, geometrian kouluopetus 

Keywords: teacher education, content knowledge in plane geometry, van Hiele levels, 
definition in geometry, logically valid conclusions, geometry teaching in 
schools. 
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 1 Johdanto 

Eukleideen geometrian peruskäsitteiden sekä tavanomaisten tasokuvioiden ja avaruus-
kappaleiden tunnistaminen, tuottaminen ja määrittely ovat oleellinen osa kouluma-
tematiikkaa. Hyvin toteutettuna oppilas saa välineitä ympäristön hahmottamiseen ja ra-
kenteluun, oppii kuvailemaan ja määrittelemään geometrisia objekteja sekä kehittyy loo-
gisesti sitovassa päättelyssä. 'Hyvä toteutus' on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. 
Ymmärtävään ja siirtokelpoiseen taitotietoon johtavat opetus-oppimisprosessit riippuvat 
kovin monista tekijöistä, joista opettajan pätevä taitotieto ei ole vähäisin (Noddings 1992, 
Shulman & Shulman 2004). Erityisesti opettajan matemaattinen ja didaktinen sisältötieto 
sekä käsitys matematiikan luonteesta vaikuttavat oleellisesti opetusratkaisuihin sekä sii-
hen, mitä oppilaat oppivat (esim. Fennema & Franke 1992). Luonnollisesti sanottu kos-
kee myös geometrian opetusta ja oppimista. Mitä laajemmin ja syvemmin opettaja tietää 
opettamastaan geometrisesta aiheesta sekä oppilaiden tiedollisesta kehityksestä ja päätte-
lyn tasosta, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on edistää matemaattista ymmärrystä 
luokassaan. Kääntäen mitä heikommin hän hallitsee opettamansa asiat, sitä suurempi riski 
on oppilaiden tiedollisen kehityksen 'paikallaan polkemiseen', virhetulkintoihin sekä kä-
sitteellisten puutteiden siirtymiseen ja siirtämiseen oppilaille (Gutierrez & Jaime 1999, 
Swafford et al. 1997).  

Mutta mikä on suomalaisten opettajakokelaiden tasogeometrisen tiedon ja päättelyn 
taso geometristen konstruktioiden tunnistamisen, tuottamisen ja määrittelyn tapauksessa? 
Miten luokanopettajien, varhaiskasvattajien sekä tulevien matematiikan aineenopettajien 
ratkaisut eroavat toisistaan, jos ollenkaan? Onko matematiikan kouluopinnoilla ja suku-
puolella merkitystä geometrisissa tehtävissä onnistumiseen? Koska jo perusasteen geo-
metrinen oppisisältö on varsin laaja, tutkimuskohde rajattiin koskemaan nelikulmioiden 
yhden osahierarkkian omaksumista sekä eräiden muiden tasogeometristen objektien tun-
nistusta, tuottamista ja määrittelyä. Vaikka opettajatutkimusta on tehty paljon, edellä mai-
nittujen artikkelien ohella löytyi vain joitakin relevantteja opettajien geometrisia val-
miuksia sekä näiden kehittämistä koskevia tutkimuksia (Farrell 1987, Gutierrez et al. 
1991, Hershkowitz & Vinner 1984, Hershkowitz et al. 1987, Mayberry 1983). Toisaalta 
suomalaisten luokanopettajien ja aineenopettajien geometrisen tietämyksen ja osaamisen 
vertailevaa tutkimusta seurantatutkimuksesta puhumattakaan ei ollut saatavilla. Samalla 
kun tällainen tieto antaisi lähtökohtia opettajakoulutettavien tiedollisten valmiuksien ke-
hittämiseen, saataisiin tietoa kunkin opettajaryhmän valmiuksista opettaa geometriaa sekä 
objektiivisempi perusta arvioida, kenestä opettajaksi perusasteen matematiikkaan. 
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 2 Teoreettista valmistelua ja aiempia tutkimuksia 

2.1 Geometristen päätelmien kehittymisestä ja kehittämisestä: 
esimerkkinä nelikulmiohierarkia 

Siinä missä perusasteen ensimmäisten luokkien geometria on perusluonteeltaan havain-
toon perustuvaa, ylemmillä luokilla ja erityisesti lukiossa siirrytään käyttämään formaa-
limpaa esitystapaa sekä edellytetään lopulta loogisesti sitovaa päättelyä todistamis-
tehtävien ratkaisussa. Täten oppilaan toivotaan vähin erin havaitsevan, että geometria ei 
ole pelkästään ympäristön muotojen ja avaruudellisten suhteiden empiiristen faktojen 
kokoelma, vaan oleellisesti perusväittämiin ja määritelmiin perustuva formaali tiedonala. 
Oppilaan geometristen käsitteiden ja periaatteiden oppimisen kehitystä voidaan yleisluon-
toisesti kuvata van Hielen mallin avulla. Dina ja Pierre van Hielen jo 1950-luvulla kehit-
tämän ja monissa tutkimuksissa koetellun mallin mukaan geometristen käsitteiden ym-
märrys etenee yleispiirteittäin vaiheittain, tasolta toiselle (van Hielen tasoista, Burger & 
Shaugnessy 1986, Silfverberg 1999). Vaikka tasoja on viisi, tässä keskitytään lähinnä 
kolmeen ensimmäiseen, jotka ovat keskeisiä perusasteen geometrian opettamisen kehit-
tämisessä. Tarkastellaan tilannetta nelikulmiohierarkian omaksumisen tapauksessa. En-
simmäisellä tasolla (hahmon tunnistus) tarkastelun kohteena ovat yksittäiset objektit, jot-
ka tunnistetaan prototyypin tai visuaalisen kokonaishahmon perusteella. Esimerkiksi jos 
neliötä on kierretty 45 astetta tavanomaisesta vaaka-asennostaan, tämän tason oppilas ei 
sitä välttämättä neliöksi tunnista. Myöskään oleellisia ominaisuuksia ei kyetä hyödyntä-
mään. Esimerkiksi ei-konveksia nelikulmiota (nuolimainen) ei pidetä nelikulmiona, kos-
ka se "ei näytä siltä". Samoin neliötä, suorakulmiota tai vinoneliötä ei pidetä suunnikkai-
na, koska ne eivät ole prototyypin näköisiä. Toisella tasolla (analyysi) ajattelun kohteena 
ovat kuvioluokat. Tämän tason oppilas kiinnittää huomion kuvioluokan ominaisuuksiin ja 
oppii nimeämään ja kuvailemaan kuvioita näiden perusteella. Esimerkiksi tämän tason 
oppilas saattaa kertoa, että suorakulmio on nelikulmio, jonka kaikki kulmat ovat 90 astet-
ta, vastinsivut yhtä pitkät ja viereiset sivut eri pitkät. Sen sijaan suorakulmiota ei vielä 
pidetä suunnikkaana, koska "siinä kaikki kulmat ovat suoria, mutta suunnikkaassa ei näin 
ole". Tälle lokeroivalle tai karsinoivalle määrittelylle on tyypillistä huomion kiinnittämi-
nen kuvioiden erityisominaisuuksiin. Tämä estää hierarkkisen luokittelun. Tunnistamis- 
ja kuvailutehtävissä ei siis vielä suhteuteta kuvioita tai kuvioiden ominaisuuksia toisiinsa. 
Näin on vasta kolmannella tasolla (järjestäminen), jossa oppilas kykenee järjestämään 
kuviot käyttäen määritelmiä ja lyhyitä deduktioita. Tarkkailun kohteena ovat kuvioluok-
kien määritelmät. Oppilas tiedostaa, että esimerkiksi suorakulmio on suunnikas, koska 
sen vastakkaiset sivut ovat keskenään yhdensuuntaiset tai yhtä pitkät. Hän ymmärtää, että 
rajaamalla mielivaltaisen nelikulmion sivujen ja sisäkulmien keskinäisiä (suuruus)suhtei-
ta määritelmin, päädytään yhä spesifimpiin nelikulmioluokkiin alla olevan kuvion mukai-
sesti.  

Vaikka tasolla 3 kyetään lyhyisiin päätelmiin ja hierarkkiseen luokitteluun, aksiomien, 
määritelmien ja todistamisen funktioista ei tällä tasolla ole vielä selvää käsitystä. Näin on 
vasta neljännellä tasolla (deduktio), jolloin oppilas ymmärtää sitovan formaalin todistuk-
sen merkityksen sekä kykenee tähän. Esimerkiksi hän ymmärtää, että jos ja kun vinoneliö 
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on erikoistapaus leijasta, kaikki leijan ominaisuuksia koskevat sitovat päätelmät pätevät 
myös vinoneliöön. Tällä tasolla kyetään tarkastelemaan eri nelikulmioluokkien vaihtoeh-
toisia määritelmiä sekä osoittamaan sitovasti ehtojen ekvivalenssi. Täten käsitys määri-
telmistä ja niiden roolista formaalissa systeemissä lujittuu ja vahvistuu. Viidennellä tasol-
la (formaalit systeemit) tarkastelu kohdistuu itse aksiomaattisiin järjestelmiin. Tämän 
tason toiminnat eivät ymmärrettävästi koske perusasteen eikä vielä suuremmin lukion-
kaan opetusta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Nelikulmioiden hierarkia. 

Mitä tulee oppilaiden kykyyn ymmärtää ja itse muodostaa formaaleja määritelmiä, mah-
dollistuu tämä mallin mukaan kolmannella tasolla. Vasta tällä tasolla kyetään ymmärryk-
sellä päteviin, ekonomisiin määritelmiin (de Villiers 1994). Oppilas ymmärtää, että esi-
merkiksi leija voidaan ja kannattaa määritellä geometrisesti siten, että kuvaus koskee 
myös vinoneliöitä. Tätä ennen on turha ja jopa vahingollista tarjota valmiita formaaleja 
määritelmiä. Van Hielen teorian mukaan alemman kuin kolmannen tason oppilas ei näitä 
ymmärrä eikä niistä hyödy. Tarvitaan prosessuaalista lähestymistapaa, jossa alemmalla 
päättelyn tasolla olevat oppilaat ohjataan luokittelemaan geometrisia objekteja, luonnehti-
maan niitä eri tavoin sekä keskustelemaan erilaisten luokitusten ja määrittelyjen eduista 
ja haitoista (Craine & Rubenstein, de Villiers 1994, Freudenthal 1973, 417–418). Esimer-
kiksi oppilaita voidaan pyytää vertailemaan toiselle tasolle tyypillisiä epätäydellisiä tai 
lokeroivia leijan määritelmiä hierarkkisiin määritelmiin. Toisen tason oppilas saattaa 
aluksi luonnehtia esimerkiksi leijamaisia kuvioita nelikulmioiksi, joissa lävistäjät ovat 
kohtisuorassa toisiaan vastaan (epätäydellinen, löytyy helposti vastaesimerkki). Toinen 
oppilas saattaa esittää lokeroivan määritelmän: nelikulmio, jossa on kaksi samanpituista 
pitkää ja kaksi samanpituista lyhyttä sivua ja jossa toinen lävistäjistä on kohtisuorassa 
toista vastaan ja puolittaa sen. Vertailemalla tätä edelliseen sekä välttämättömät ja riittä-
vät ehdot omaavaan määritelmään, on mahdollista päätyä ymmärryksellä korrektiin, eko-
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nomiseen leijan määrittelyyn nelikulmiona, joka on symmetrinen ainakin toisen lävistä-
jänsä suhteen tai jossa ainakin toinen lävistäjistä on kohtisuorassa toista vastaan ja puolit-
taa sen.  

2.2 Aiempia tutkimuksia 

Geometrian opetusta ja oppimista koskeva tutkimus osoittaa, että kaikki ei ole hyvin kou-
lugeometriassa. Opetus perustuu liiaksi valmiiksi annettuihin määritelmiin ja opettaja-
keskeisiin opetusmalleihin (esim. de Villiers 1994, Freudenthal 1973, 417–418). Ei ihme, 
että oppilaiden geometrisen ajattelun kehityksessä ei ole Suomessakaan havaittu merkit-
tävää kehitystä perusasteen yläluokilla (Silfverberg 1999). Lähestymistapaa voisi kärjis-
täen verrata sellaiseen golfpelin opetteluun, jossa pro näyttää välineet ja lyöntitekniikan, 
tai pahimmassa tapauksessa vain kuvia niistä ilman, että oppilaat pääsevät itse kokeile-
maan asiaa käytännössä (taitaa olla harvinaista). Opettajatutkimukset viittaavatkin, että 
ainakin yksi osasyy valmiiden mallien antoon ja heikkoon menestykseen piilee perusas-
teen opettajien heikossa geometrian osaamisessa. Esimerkiksi Heshkowitzin ja Vinnerin 
(1984 ja 1987) sekä Gutierrezin ja Jaimen (1999) tutkimuksissa havaittiin, että perusas-
teen alaluokkien opettajat ja opettajakokelaat tekevät ihan samanlaisia virheitä kuin luok-
kien 5–8 oppilaansa tasogeometrian peruskäsitteiden hallintaa mittaavissa tehtävissä. 
Myös ala-asteen opettajien geometrisen ajattelun van Hielen mallia hyödyntävissä tutki-
muksissa on havaittu huolestuttavia tuloksia (Qutierrez et al. 1991, Matos 1985, Mayber-
ry 1983). Sekä Mayberryn että Matosin tutkimuksessa enemmän kuin puolet tutkituista 
opettajakokelaista (luokanopettajakoulutus) oli kykenemättömiä ymmärtämään deduktii-
visia perusteluja tai analysoimaan määritelmiä monikulmioiden luokittelemiseksi. Mo-
lemmissa tutkimuksissa havaittiin myös selvä yhteys matematiikan lukiokurssien sekä 
van Hielen tasojen saavuttamisen välillä. Tämän lisäksi Mayberryn yhdeksäntoista luo-
kanopettajakokelaan strukturoidussa haastattelututkimuksessa havaittiin, että 13 % vasta-
uksista sijoittui alle yksittäisten tyyppikuvioiden tunnistamisen tason, 20 % tunnistamisen 
tasolle, 19 % analyysin tasolle sekä 24 % kuvioluokkien hierarkkisen määrittelyn tasolle. 
Loput vastauksista luokiteltiin sijoittuvaksi van Hielen mallin neljännelle - deduktio - 
tasolle. Vaikka van Hielen tasojen määräytyminen näyttää tutkimusten mukaan riippuvan 
tarkasteltavasta geometrisesta sisällöstä ja käsitteistä (Mayberry 1983, Silfverberg 1999, 
38–41), Gutierrezin ja Jaimen mukaan tulevien ala-asteen opettajien geometrinen tieto ja 
päättelytaidot näyttävät yleisesti ottaen olevan riippumattomia maasta, koulutusjärjestel-
mästä ja arviointitekniikoista (emt. 1999, 254). Edelleen jos ja kun opettaja itse ei ole 
saavuttanut hierarkkisen järjestämisen sekä korrektin ekonomisen määrittelyn tasoa, on 
ilmeisen turha odottaa, että opetusratkaisut olisivat konstruktiivisia, todellista matemaat-
tista aktiviteettia suosivia sekä oppilaiden geometrisen päättelyn tasoa systemaattisesti 
kohottavia (Brown & Borko 1992, Burger & Shaugnessy 1986, de Villiers 1994, Swaf-
ford et al. 1997). 



 100

 3 Metodi 

3.1 Koehenkilöt ja aineiston hankinta 

Tulevien matematiikan (pääaine) aineenopettajien, luokanopettajien sekä varhaiskasvatta-
jien (lastentarhan opettajat) tasogeometrisen tiedon ja päättelyn lähtötasoa koskeva tutki-
musaineisto hankittiin Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksi-
kössä (KASOPE) pidettyjen matematiikan opetusta ja oppimista käsittelevien kurssien 
alussa helmikuussa (luokan- ja aineenopettajat) sekä maaliskuussa 2004 (varhaiskasvatta-
jat). Opiskelijoille kerrottiin, että testiä käytetään sekä tutkimustarkoitukseen että opetuk-
sen lähtökohtana. Kussakin ryhmässä testin tekoon oli varattu ja käytettiin aikaa maksi-
missaan 60 minuuttia. Siinä missä matematiikan aineenopettajakokelaat olivat opiskelleet 
matematiikkaa jo useita vuosia, suuri osa luokanopettajakokelaista (laaja-alaiset, puolet 
teknologiapainotteisista sekä pääosa kansainvälisesti suuntautuneista) osallistui nyt ensi 
kertaa matematiikkaa sekä sen opetusta ja oppimista sisältävälle yliopistolliselle kurssille. 
Sama koskee varhaiskasvattajia. Matematiikan aineenopettajakokelailla ei ollut aiempia 
didaktisia opintoja kyseisestä aihealueesta (25 opiskelijaa, poissa 4 opiskelijaa, kaikilla 
pitkä matematiikka lukiossa, ikä 23,5 v). Testeihin osallistuneet luokanopettajakokelaat 
ryhmiteltiin koulutusohjelmien mukaisesti alaryhmiin: teknologiapainotteiset (Tekno-02; 
N = 17, 3 poissa; 71 % pitkä, 29 % lyhyt mat., ikä 23,2 v, Tekno-03; N = 19, 1 poissa; 
68 % pitkä, 32 % lyhyt mat, ikä 23,4), laaja-alaiset (Laaja; N = 36, 4 poissa; 50 % pitkä, 
50 % lyhyt mat, ikä 22,2), kansainvälisesti suuntautuneet (KV; N = 17, 3 poissa, 19 % 
pitkä, 81 % lyhyt mat, ikä 21,7). Koska teknologiapainotteisten ryhmien suorituksissa ei 
havaittu oleellisia eroja, tulostarkastelussa ryhmät yhdistettiin (N = 36). Varhaiskasvatta-
jista testiin osallistui 24 henkilöä (0 poissa; 55 % pitkä, 45 % lyhyt mat, ikä 26,7). Kir-
joittajan vetämä geometrian kurssi (1 ov) oli osa varhaiskasvattajien sivuaineohjelmaa 
(luonnon perusilmiöt 15 ov). 

3.2 Testin sisältö sekä vastausten luokittelukriteerit 

Testiin kuului neljä osiota, yhdestä neljään tehtävää kussakin. Ensimmäisessä osiossa 
kartoitettiin kykyä nelikulmioiden hierarkkiseen luokitteluun. Opiskelijan tuli merkitä 
rastilla 7*5 ristiin taulukkoon, mihin kuvioluokkaan kukin vasemman puoleisimmassa 
sarakkeessa oleva kuvio kuuluu. Luokiteltavat kuviot olivat ylhäältä alas: suorakulmio 
(vinossa asennossa), neljäkäs, puolisuunnikas, ei-konveksi nelikulmio, 'kaksoiskolmio' (ei 
otettu analyysiin), neliö ja ei-konveksi viisikulmio. Kuvioluokat olivat: neliö, suorakul-
mio, suunnikas, nelikulmio ja 'jokin muu'. Vastauksille kehiteltiin seuraavat van Hielen 
kolmen ensimmäisen tason karakterisointiin perustuvat kriteerit, joiden perusteella kukin 
suoritus kyettiin riidattomasti sijoittamaan johonkin seuraavista luokista. Jos peruskuvi-
oista – neliö, suorakulmio, vinoneliö ja puolisuunnikas – ainakin kolme neljästä oli sijoi-
tettu tyypilliseen kategoriaan, luokiteltiin suoritus ainakin visuaalisen hahmottamisen 
tasolle (hahmon tunnistus, taso 1). Jos lisäksi jompikumpi tai molemmat – ei-konveksit 
nelikulmio ja viisikulmio – oli sijoitettu oikeisiin kategorioihin (nelikulmio, jokin muu), 
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luokiteltiin suoritus ominaisuuksien erittelyn tasolle (analyysi, taso 2). Jos lisäksi yhdessä 
kolmesta tapauksesta – neliö, suorakulmio, suunnikas – oli merkitty oikein muukin kohta 
kuin tyyppiluokka, opiskelijan suoritus sijoitettiin järjestämisen 'esitasolle' ('esijärjes-
täminen'). Jos useammalla kuin yhdellä rivillä kolmesta mahdollisesta oli merkitty oikein 
muukin kuin kuvion tyyppiluokka, luokiteltiin suoritukset siirtymävaiheeksi hierarkkisen 
järjestämisen tasolle ('epävarma järjestäminen'). Jos kaikki kohdat olivat täysin oikein, 
ilman vääriä lisävalintoja, luokiteltiin suoritus kuvioiden hierarkkisen järjestämisen tasol-
le ('varma järjestäminen', taso 3). Suoritukset yhdistelmiin (1) peruskuvioista ainakin 
75 % oikein, (2) ainakin toinen ei-konvekseista kuvioista oikein, (3) ainakin yhdellä rivil-
lä kolmesta mahdollisesta muukin kuin tyyppikuvio merkitty oikein, muodostivat ’täydel-
lisen’ hierarkian (98 %; kolme poikkeamaa hierarkiasta koko aineistossa, N = 136).  

Toisessa osiossa tutkittiin opiskelijoiden kykyä kuvailla ja määritellä geometrinen leija 
(neljä leijakuviota näkyvillä). Annettujen vastausten sekä rationaalisen tehtäväanalyysin 
perusteella suoritukset luokiteltiin kahden ominaisuuden mukaan: (a) millaisia käsitteitä 
kuvauksissa ja määritelmissä käytettiin (arkielämän esine, geometrinen konstruktio tai 
nelikulmion osat ja niiden suhteet), (b) miten perusteltu (ei perustelua tai se virheellinen, 
täysin riittämätön, epätäydellinen, lokeroiva, korrekti epäekonominen tai ekonominen). 
Tehtävän suunnittelussa ja ratkaisuanalyysissä käytettiin de Villiersin tutkimusta (1994). 
Osio sisälsi myös kaksi muuta tehtävää, joista tulosanalyysiin otettiin tehtävä, jonka vii-
dessä alakohdassa oli piirrettävä kunkin annetun kolmion kärjestä A korkeusjana vastinsi-
vulle. Tehtävä ja ratkaisuanalyysi kehiteltiin Hershkowitzin ja Vinnerin tutkimusten poh-
jalta (1984, ja 1987).  

Kolmannen osion ensimmäisessä tehtävässä tutkittiin kykyä hyödyntää annettua mää-
ritelmää yhdistelmäkuvion tunnistuksessa. Oli annettu seuraava määritelmä: bitriadi on 
tasokuvio, joka muodostuu kahdesta kolmiosta, joilla on ainakin yksi yhteinen kärkipiste. 
Tämän perusteella tuli tunnistaa, mikä kuudesta annetusta kuviosta kuului käsitteen alaan 
(4 kuului, 2 ei kuulunut). Osion toisessa tehtävässä oli kääntäen esitettävä tasokuvion 
määritelmä annettujen esimerkkien ja ei-esimerkkien perusteella (kaksi suorakulmiota, 
joilla ainakin yksi yhteinen kärkipiste). Kumpikin mainittu tehtävä kehiteltiin tutkija-
kolmikon Hershkowitz, Bruckheimer ja Vinner artikkelin pohjalta (1987, 228–29). Neljäs 
osio sisälsi kaksi tehtävää, joista tulosanalyysiin valittiin se, jossa oli ratkaistava, kye-
täänkö taso peittämään jaksollisesti (a) säännöllisellä viisikulmiolla, (b) säännöllisellä 
kuusikulmiolla, (c) säännöllisellä N-kulmiolla, kun N>6 (tasopinnan jaksollisista ja jak-
sottomista laatoituksista, esim. Maor 1987, 102–107). Kummankin tehtävän suoritusten 
analyysi ja luokitus perustettiin opiskelijoiden antamiin vastauksiin, näiden perusteluihin 
sekä tätä edeltäneeseen rationaaliseen tehtäväanalyysiin. 

 4 Tulokset 

4.1 Nelikulmioiden osahierarkian omaksuminen 

Ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää opettajakokelaiden kykyä hierarkkiseen päättelyyn 
nelikulmioiden osa-hierarkian – neliö, suorakaide, suunnikas ja nelikulmio – tapauksessa. 
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Edellisessä luvussa esiteltyjen kriteerien nojalla kunkin opiskelijan suoritus kyettiin rii-
dattomasti luokittelemaan johonkin mainituista kategorioista. Tulokset on tiivistetty seu-
raavaan taulukkoon. 

Taulukko 1. Opettajakokelaiden geometrisen päättelyn taso nelikulmioiden osahierarkian 
- neliö, suorakulmio, suunnikas, nelikulmio – tapauksessa. 
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LO-Tekno-02 
&  
LO-Tekno-03 
N = 36 

1  
3 % 

0 
0 % 

2 
6 % 

10 
28 % 

15 
41 % 

8 
22 %  

LO-Laaja  
N = 36 

0 1 
3 % 

1 
3 % 

7 
19 % 

20 
56 % 

7 
19 % 

LO-KV  
N = 17 

1  
6 % 

0 
0 % 

2 
12 % 

7 
41 % 

7 
42 % 

0 
0 % 

VAKA  
N = 24 

1  
4 % 

0 
0 % 

1 
4 % 

13 
55 % 

7 
29 % 

2 
8 % 

Yhteensä 
N = 138 

3 
2 % 

1 
1 % 

6 
4 % 

37 
27 % 

61 
44 % 

30 
22 % 

Suurin osa opettajakokelaista oli vähintään 'hajulla' kyseisten nelikulmioiden hierarkki-
suudesta ('esijärjestäminen' – 'varma järjestäminen'). Matematiikan aineenopettaja-
kokelaista yli puolet kykeni täydelliseen suoritukseen. Kaikissa luokanopettajaryhmissä 
päättelytason moodi on luokassa 'epävarma järjestäminen'. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että nämä opiskelijat kykenivät hierarkkiseen luokitteluun, mutta jossakin kohtaa 
havaittiin puutteita ja virheellisiä valintoja. Varhaiskasvattajien ryhmässä yli puolet opis-
kelijoista (55 %) sijoittui yhtä tasoa alempaan luokkaan 'esijärjestäminen'. Tulokset ovat 
tältä osin kokonaisuutena parempia kuin Mayberryn haastattelututkimuksessa (1983). 

4.2 Tasogeometristen kuvioiden kuvailu ja määrittely:  
tapauksena leija  

Opettajakokelaiden kykyä kuvailla ja määritellä geometrisia objekteja tutkittiin geometri-
sen leijan tapauksessa. Opiskelijaa pyydettiin ensin kuvailemaan henkilölle, joka ei kuvia 
näe, millaisista kuvioista on kysymys (neljä leijakuviota). Toisena kohtana pyydettiin 
esittämään lyhyt määritelmä kyseiselle kuvioluokalle. Tulokset on tiivistetty seuraavaan 
taulukkoon. 
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Taulukko 2. Geometrisen leijan kuvailu (K) ja määrittely (M). 

 A B C D E F 
K/M/Taso/ 
ryhmät 

Vain nimi tai 
virhesuoritus 

Täysin riittämätön, 
epätäydellinen 

kuvaus ja 
määrittely 

Todettu oleellinen 
suhde, mutta 

epätäydellinen 

Lokeroiva tai 
korrekti 

ekonominen 

Puuttuva 
tieto 

Kaikkiaan 

AO-MAT K  
N = 25      M 

16 % 
20 % 

48 % 
28 % 

24 % 
24 % 

12 % 
24 % 

0 % 
4 % 

100 % 
100 % 

LO-Tek   K 
N = 36     M 

22 % 
20 % 

58 % 
47 % 

11 % 
8 % 

3 % 
3 % 

6 % 
22 % 

100 % 
100 % 

LO-Laa   K 
N = 36     M 

30 % 
39 % 

36 % 
17 % 

28 % 
25 % 

3 % 
5 % 

3 % 
14 % 

100 % 
100 % 

LO-KV    K 
N = 17     M 

41 % 
12 % 

18 % 
23 % 

23 % 
23 % 

12 % 
0 % 

6 % 
40 % 

100 % 
100 % 

VAKA     K 
N = 24     M 

59 % 
59 % 

12,5 % 
12,5 % 

12,5 % 
12,5 % 

16 % 
8 % 

0 % 
8 % 

100 % 
100 % 

Kaikki     K 
N = 138  M 

32 % 
30 % 

38 % 
27 % 

20 % 
18 % 

7 % 
8 % 

3 % 
17 % 

100 % 
100 % 

Ensinnä voidaan todeta, että sekä leijamaisen kuvion kuvailu (K) että määrittely (M) ovat 
selvästi heikompaa tasoa kuin edellä tarkastellussa nelikulmioiden tunnistustehtävässä. 
Suurin osa vastauksista sijoittui kahteen alimpaan luokkaan (luokat A ja B; kuvailussa 
70 % ja määrittelyssä 57 %; N = 138). Nämä opiskelijat joko mainitsivat kuvioluokalle 
pelkän nimen (luokka A) tai lisäsivät tähän esimerkiksi, että kuvioon on piirretty toisiaan 
leikkaavat lävistäjät (luokka B). Noin viidesosa kaikista opiskelijoista kiinnitti huomion 
leijaan piirrettyjen lävistäjien kohtisuoruuteen tai puolitukseen, mutta ei täsmentänyt riit-
tävästi vastausta (luokka C). Vain hyvin vähäinen osa opiskelijoista antoi korrektin kuva-
uksen (7 %) tai määritelmän (8 %) kyseiselle kuvioluokalle. Näistäkin yli puolet oli loke-
roivia (luokka D). Lähes kaikissa pätevissä vastauksissa viitattiin symmetriaan: neli-
kulmio, joka on symmetrinen lävistäjänsä suhteen.  

Mitä tulee siihen, millaisia käsitteitä kuvauksissa ja määritelmissä käytettiin, jaettiin 
nämä aineiston analyysin perusteella kolmeen luokkaan: arkielämän käsitteet (leijamai-
nen esine, risti, ristin sakarat), geometriset konstruktiot (kaksi tasakylkistä kolmiota yh-
teisestä kannoista vastakkain) sekä geometriset peruskäsitteet (nelikulmio ja sen ominai-
suudet). Vaikka osa opiskelijoita antoi saman vastauksen kumpaankin osaan (kuvailu ja 
määrittely), kuvailuosassa käytettiin selvästi enemmän arkielämän käsitteitä kuin määrit-
telyosassa (K 32 % ja M 5 %, N = 138). Toisaalta niin kuvioluokan kuvailussa kuin mää-
rittelyssä käytettiin pääsääntöisesti puhtaasti geometrisia käsitteitä (K 55 % ja M 70 %, 
N = 138). Myös geometrisiin osakuvioihin perustuvia konstruktioita esitettiin (K 9 % ja 
M 8 %, N = 138). Vaikka tulevat matematiikan aineenopettajat suoriutuivat odotetusti 
parhaiten määrittelyosasta (luokissa C ja D yhteensä 48 % vastauksista, muissa ryhmissä 
korkeintaan 35 %), yli 50 prosentissa vastauksia ei viitattu yhteenkään leijan oleellisista 
ominaisuuksista (lävistäjät kohtisuorassa toisiinsa nähden, toinen puolittaa toisen, kaksi 
yhtä pitkää ja lyhyttä sivua, symmetrinen toisen lävistäjän suhteen). 
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4.3 Määritelmän hyväksikäyttö ja muodostus:  
tapauksena 'bitriadi' ja 'lejadi' 

Tarkastellaan ensin, miten hyvin opiskelijat kykenivät hyödyntämään annettua 'bitriadin' 
määritelmää käsitteen alaan kuuluvien kuvioiden tunnistamisessa. Bitriadi määriteltiin  
tasokuvioksi, joka muodostuu kahdesta kolmiosta, joilla on ainakin yksi yhteinen kärki-
piste. Tunnistettavat kuviot olivat seuraavat (suluissa tunnistusprosentit): 
  

 
 
 

A 
99 % 

B 
98 % 

C 
99 % 

D 
93 % 

E 
96 % 

F 
75 % 

 
Kuvio F osoittautui vaikeimmin tunnistettavaksi (25 % vastauksia puuttuu). 7 % vastaa-
jista katsoi 'epäkuvion' D olevan 'bitriadi', vaikkei näin olekaan. Muut kuviot tunnistettiin 
lähes sataprosenttisesti (B on toinen 'epäkuvioista'). Vaikeusjärjestys vastaa Hershko-
witzin tuloksia (kuviot A, C ja F samat, 1987, 226). Mitä tulee eri koulutusryhmien me-
nestykseen, jakaumat ovat samantyyppiset. Suuria eroja ei havaita koulutusryhmien välil-
lä. Tulos on tiivistetty vaan taulukkoon 3. 

Toisessa tehtävässä oli annettuna neljä käsitteen 'lejadi' alaan kuuluvaa kuviota sekä 
kaksi 'epäkuviota'. Oli muodostettava sellainen 'lejadin' määritelmä, että se kattaa annetut 
esimerkit ja sulkee pois epäesimerkit. Täsmällisesti kuvattuna kyseessä on tasokuvio, 
joka muodostuu kahdesta suorakulmiosta, joilla on ainakin yksi yhteinen kärkipiste. Tu-
lokset on esitetty tiivistetysti taulukossa 4. 

Tyypillisin ratkaisu oli puhua kahdesta suorakulmiosta, joilla on yhteinen kärkipiste 
(luokka B). Aineenopettajista 48 % ja muista ryhmistä 58 %–71 % antoi tällaisen lähes 
oikean määritelmän. Täsmällisen määritelmän (luokka A) antoi 40 % aineenopettajista. 
Tämä on selvästi paremmin kuin yhdessäkään luokanopettajaryhmässä (suoritusprosentit 
17 %–19 %) puhumattakaan varhaiskasvattajien ryhmästä ( suoritusprosentti 8 %). 

Taulukko 3. Käsitteen 'bitriadi' alaan kuuluvien ja kuulumattomien tasokuvioiden 
tunnistaminen eri koulutusryhmissä. 

Tunnistusluokat 
Koulutusryhmät 

Täysin oikein 
kaikki 4 
kuviota,  

ei virheitä 

Oikein 3 
kuviota, ei 

virhevalintoja 

Oikein 2 
kuviota, ei 

virhevalintoja 

4 oikein, 
1 virhe-
valinta 

3 oikein,  
1 virhe-
valinta 

Jokin muu 

Mat-AO N = 25 76 % 16 %  8 %   
LO-Teknot-
02&03 N = 36 

72 % 17 %  3 % 5 % 3 % 

LO-Laaja N = 36 61 % 31 % 3 %       5 %  
LO-KV N = 17 65 % 23 %  6 % 6 %  
VAKA N = 24 72 % 8 % 4 % 4 % 8 % 4 % 
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Taulukko 4. Määritelmän laatiminen annettujen esimerkkikuvioiden ja 'epäkuvioiden' 
perusteella eri koulutusryhmissä. 

A B C D E Määritelmäluokat 
 
 
Koulutusryhmät 

Täsmällinen, 
pätevä 

määritelmä 

Yksi puute 
määrittelyssä 

Kaksi puutetta 
määrittelyssä 

Selvä virhe tai 
enemmän kuin 2 

puutetta 

Puuttuva tieto 

Mat-AO N = 25 40 % 48 % 12 % 0 % 0 % 
LO-Teknot-02&03 
N = 36 

17 % 61 % 19 % 0 % 3 % 

LO-Laaja N = 36 19 % 58 % 17 % 3 % 3 % 
LO-KV    N = 17 18 % 64 % 6 % 0 % 12 % 
VAKA      N = 24 8 % 71 % 17 % 4 % 0 % 

4.4. Määritelmän hyväksikäyttö konstruointitehtävässä: tapauksena 
korkeusjanan piirtäminen kolmion annetusta kärjestä vastinsivulle 

Tehtävässä annettiin kolmion korkeusjanan määritelmä: se on kolmion kärjestä vastakkai-
selle sivulle piirretty kohtisuora. Kussakin osatehtävässä pyydettiin käsivaraisesti piirtä-
mään annetun kolmion kärjestä A korkeusjana vastakkaiselle sivulle. Tulokset ilmenevät 
tiivistetysti seuraavasta taulukosta 5. 

Kuten tutkimuksissa Hershkowitz & Vinner (1984) sekä Gutierrez & Jaime (1999) 
vaativimmiksi tehtäviksi osoittautuvat ne, joissa vastinsivua joudutaan jatkamaan (tehtä-
vät 2 ja 5). Selvästi parhaiten jokaisessa opiskelijaryhmässä osattiin tehtävä 1, jota perus-
asteen oppikirjoissa käytetään tyyppitehtävänä. Mitä tulee ryhmien eroihin, tulevat ma-
tematiikan aineenopettajat ovat selviytyneet tehtävissä lähes täydellisesti. Vain tehtävissä 
2 ja 5 havaittiin kummassakin yksi virheellinen suoritus. Sen sijaan monet luokan-
opettajat ja varhaiskasvattajat käyttivät systemaattisesti jotain virhestrategiaa. Kuten tau-
lukosta havaitaan, tyypillisin virhestrategia oli piirtää mediaani korkeusjanan sijaan 
(luokka Med). Näin havaittiin myös Gutierrezin ja Jaimen tutkimuksessa (1999). Luokan-
opettajista ja varhaiskasvattajista tämän strategian systemaattisia käyttäjiä löytyi jokaises-
ta osaryhmästä (LO-teknot 4/36, LO-laaja 8/36, LO-KV 4/17 ja VAKA 6/24). Toiseksi 
käytetyin strategia oli vaihtaa kärkipistettä siten, että päästään standarditilanteeseen 
(luokka VK). Tehtävässä 2 monet opiskelijat (15 tapausta, N = 138) piirsivät kärjestä A 
kohtisuoran paperin vaakatasoa vastaan. Sama toistui samantyyppisessä tehtävässä 5. 
Tehtävissä 3 ja 5 jokunen opiskelija piirsi kohtisuoran kärjen A toista sivua vastaan (9 ja 
3 tapausta, N = 138). Nämä kaksi viimeksi mainittua strategiaa olivat mediaanin ja vää-
rän kärkipisteen valinnan ohella muut virhestrategiat, jotka aineistossa havaittiin.  

Taulukko 5. Kolmion korkeusjanan piirtäminen kärjestä A vastinsivulle: suoritusprosentit 

 
A 

A 
A 

A 

A 
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Mat-AO   
N = 25 % 

100    96   4 100    96   4 96   4 

LO-Teknot-02 & 
03  
N = 36 % 

94 6   58 17 8 17 80 14 6  86 11 3  61 17 3 19 

LO-laaja 
N = 36 % 

97 3   56 22 8 14 64 22 6 8 86 11 3 3 52 25 8 17 

LO-KV  
N = 17  % 

94 6   29 29 18 24 53 23 12 12 59 29  12 29 29 18 24 

VAKA 
N = 24 % 

83 13  6 46 25  29 54 29  17 63 29  8 42 33  25 

OK = oikea suoritus,  Med = piirretty mediaani, VK = valittu muu kärki, Muu = jokin muu virheratkaisu     

4.5.  Tasopinnan jaksollinen laatoitus säännöllisillä monikulmioilla: 
millä onnistuu, millä ei onnistu 

Kyseessä on hyvinkin potentiaalinen, mutta vähän tutkittu aihe tasogeometristen peruskä-
sitteiden opettamiseksi ongelmalähtöisesti. Alussa laatoitus voidaan toteuttaa toiminnalli-
sesti. Lopulta päädytään sisäkulmien avulla osoittamaan laskennallisesti, että säännölli-
sistä monikulmioista laatoitus onnistuu vain tasasivuisella kolmiolla, neliöllä ja kuusikul-
miolla. Monikulmion ja kulman käsite tulee opeteltua ja syvennettyä mielekkäässä yh-
teydessä ja tavalla. Samalla luodaan perustaa pinta-alan käsitteelle ja mittauksille. Sään-
nöllistä monikulmioista voidaan jatkaa mielivaltaisiin kolmioihin ja nelikulmioihin. Lo-
pulta voitaisiin etsiä vastausta vieläkin monimutkaisempiin ongelmiin (Keranto 2004, 
41–43, Maor, 1987, 102–107, 164–178). Tässä työssä pyritään selvittämään, miten hyvin 
opettajakokelaat tuntevat tasopinnan laatoitusmahdollisuudet säännöllisillä monikulmioil-
la sekä osaavat perustella vastauksensa. Tehtäväohjeessa kerrottiin, mitä tarkoitetaan ta-
sopinnan jaksollisella laatoituksella sekä kysyttiin, voidaanko se toteuttaa säännöllisellä 
viisikulmiolla, kuusikulmiolla, N-sivuisella monikulmiolla, kun N > 6. Vastaukset perus-
teluineen luokiteltiin neljään pääluokkaan: (0) väärä vastaus, (1) oikea vastaus, mutta ei 
perusteluja tai ne virheelliset, (2) oikea vastaus, mutta perustelut puutteelliset tai ei-
sitovat, (3) oikea vastaus ja matemaattisesti sitovat perustelut. Alaluokituksena käytettiin 
perustelujen esitysmuotoa: kuvallinen, verbaalinen, laskennallinen. Tulokset on esitetty 
tiivistetysti taulukossa 6..  
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Taulukko 6. Tasopinnan jaksollinen laatoitus säännöllisillä monikulmioilla: millä 
onnistuu ja millä ei onnistu opiskelijoiden mielestä 

Säännöllinen  
viisikulmio 

Säännöllinen  
kuusikulmio 

Säännöllinen  
N-kulmio, N>6 

 

0 1 2 3 p 0 1 2 3 p 0 1 2 3 p 
Mat-AO   
N = 25  % 

8     28 40 24 0 8     48 40 12 0 24     40 16 8 12 

LO-Teknot-
02&03  
N = 36  % 

14    53 17 0 6 8     44 42 0 6 22     42 17 0 19 

LO-laaja 
N = 36  % 

14    67 14 5 0 30    39 25 3 3 25     53 5 3 14 

LO-KV 
N = 17  % 

18    64 6 6 6 18    59 23 0 0 6      41 12 0 41 

VAKA 
N = 24 % 

0     67 25 4 4 33    42 21 0 4 25     40 18 0 17 

0 = väärä vastaus, 1 = oikea vastaus, mutta mitäänsanomaton tai virheellinen perustelu, 2 = oikea vastaus, mutta 
perustelut empiiriset, ei-sitovat, 3 = oikea vastaus ja matemaattisesti sitovat perustelut, p = puuttuva tieto 

Säännöllisellä viisikulmiolla tasoa ei kyetä peittämään aukottomasti, vaikka saisi käyttää 
kiertoa ja peilausta. Laskennallisesti tämä selviää käyttämällä sisäkulmien summaa yhden 
kärjen ympärillä (3*108). Tätä matemaattisesti sitovaa perustelua käytettiin eksplisiitti-
sesti vain neljässä vastauspaperissa (4 aineenopettajaa). Toisaalta tehtävässä voidaan 
käyttää myös ei-laskennallista sitovaa perustelua (6 vastauspaperia). Itse asiassa jotta 
laatoitus onnistuisi ainoastaan yhdensuuntaissiirrolla, kuten edellytetään jaksollisessa 
laatoituksessa, tarvittaisiin välttämättä vastakkaisia yhdensuuntaisia sivuja, joita säännöl-
lisessä viisikulmiossa ei ole. Tähän viittaavaa ajatustapaa käytettiin myös vajaiksi luoki-
telluissa perusteluissa (24/138; "jos ei saa kiertää, niin mahdotonta"). Virheellisissä pe-
rusteluissa viitattiin mm. "kuvion epäsymmetrisyyteen" tai "sivujen parittomuuteen".  

Kuusikulmionkin tapauksessa vain kolme opiskelijaa (matematiikan aineenopettajia 
kaikki) käytti matemaattisesti sitovaa laskennallista perustelua. Sen sijaan asiaa pyrittiin 
perustelemaan verbaalisesti ja kuvallisesti piirtämällä 'mehiläiskenno' tai viittaamalla hi-
lakuvioon. Nämä vastaukset luokiteltiin kategoriaan 'empiiriset ei-sitovat perustelut' 
(43/138). Virheellisissä perusteluissa viitattiin mm. parilliseen sivumäärään tai "peilatta-
vuuteen".   

Kun säännöllisen monikulmion sivumäärä on suurempi kuin kuusi, ei periaatteessa ole 
vaikea osoittaa pyydetyn laatoituksen mahdottomuus kaikille N. Laskennallisesti sisäkul-
man suuruus on nyt suurempi kuin 120 astetta, joten tulee päällekkäisyyksiä, kun laatat 
yritetään sovittaa yhden pisteen ympärille. Tällainen perustelu löytyi vain kahdesta pape-
rista ( 2 aineenopettajaa). Neljässä paperissa viitattiin parittomiin sivumääriin, jolloin ei 
löydy tarvittavia yhdensuuntaisia vastinsivuja. Koska tämä ei kuitenkaan sitovasti osoita, 
etteikö peitto olisi mahdollista jollakin parillisen sivumäärän säännöllisellä monikulmi-
olla, luokiteltiin nämä vastaukset kategoriaan 2. Ne neljä vastausta, joissa edellisen ohella 
väitettiin, että laatoitus onnistuu kylläkin parillisilla N>6, luokiteltiin kuuluvaksi katego-
riaan 'oikea vastaus, perustelu virheellinen' (kategoria 1). Toisaalta ilmeisesti neliön ja 
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kuusikulmion peitto-ominaisuuksien yleistyksiin perustuva mielikuva "taso voidaan peit-
tää jaksollisesti, jos N on parillinen kokonaisluku", johti väärään vastaukseen useissa 
tapauksissa (väärä vastaus, virheellinen perustelu, 7 vastausta).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tasopinnan laatoitusproblematiikka oli ilmeisen uusi 
ja outo aihe useimmille opettajakokelaille. Vaikka säännöllisen viisikulmion ja kuusikul-
mion tapauksessa suuri osa koehenkilöistä päätyi tavalla tai toisella oikeaan vastaukseen, 
perusteluissa oli paljon toivomisen varaa. Säännöllisen N-kulmion, N>6, tapauksessa 
vain muutama opiskelija kykeni sitovaan laskennalliseen perusteluun. Ilmeisen monet 
yleistivät viisikulmion ja kuusikulmion tulokset ja päätyivät puutteelliseen tai virheelli-
seen vastaukseen.  

4.6 Tulosten riippuvuus matematiikan kouluopinnoista ja sukupuolesta 
sekä muuttujien väliset lineaariset yhteydet 

Matematiikan kouluopintojen yhteyttä tuloksiin tutkittiin vertailemalla matematiikan pit-
kän (n = 44) ja lyhyen linjan (n = 41) lukeneiden luokanopettajakokelaiden suorituksia 
testin eri osioissa (ristiintaulukoinnit ja t-testit; 4 puuttuvaa tietoa). Vaikka lukion pitkän 
matematiikan lukeneet luokanopettajakokelaat olivat lähes kaikissa mainituissa tehtävissä 
parempia kuin lyhyen linjan lukijat, tilastollisesti merkitsevät erot havaittiin vain nelikul-
miohierarkian päättelytasoissa sekä korkeusjanojen piirtämistehtävissä (p<0.01). Siinä 
missä lyhyen linjan lukijoista vain 20 % saavutti esijärjestämistä paremman tason, pitkän 
linjan lukijoista tähän kykeni 60 %. Naisten ja miesten suorituksissa (jakaumat sekä kes-
kiarvot ja hajonnat) ei havaittu yhdessäkään tehtävässä tilastollisia eroja. Nelikul-
miohierarkian päättelytason, korkeusjanojen piirtämisen, leijamaisen kuvion kuvailun ja 
määrittelyn, yhdistelmäkuvioiden tunnistuksen ja määrittelyn sekä tasopinnan laatoitus-
tehtävien suoritusten korrelaatioihin perustuvassa faktorianalyysissä selkeä rakenne: (I) 
nelikulmiohierarkian tunnistamistaso & korkeusjanan piirtäminen (26,3 %), (II) leijamai-
sen kuvion kuvailu ja määrittely (15,6 %), (III) laatoitustehtävät (13,3 %) ja (IV) bitriadi 
& lejadi (10,6 %) (Varimax, N = 95, 65,8 %). Tämä ja edeltävät tulokset vahvistavat jo 
aiemmissa tutkimuksissa havaitun: suoritustasojen määräytyminen näyttää tutkimusten 
mukaan riippuvan tarkasteltavasta geometrisesta sisällöstä ja käsitteistä (Mayberry 1983, 
Silfverberg 1999, 38–41).  

 5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Kyky geometristen objektien tuottamiseen ja määrittelyyn on oleellinen osa perusasteen 
matematiikan opettajan taitotietoa. Tietysti tarvitaan myös kykyä ongelmanratkaisuun, 
sovelluksiin sekä loogisesti sitovaan päättelyyn, joita tässä työssä tutkittiin tasopinnan 
jaksollisen laatoituksen tehtävillä. Vaikka tulevien matematiikan aineenopettajien taso-
geometrinen taitotieto osoittautui laadukkaammaksi kuin tutkituilla luokanopettajilla ja 
varhaiskasvattajilla, näidenkin opiskelijoiden kyky korrektiin ekonomiseen määrittelyyn 
sekä tiedon soveltamiseen osoittautui varsin vaatimattomaksi. Esimerkiksi leijamaisen 
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kuvion täsmällisen määritelmän antoi vain murto-osa matematiikan opiskelijoista (alle 
25 %). Suuri osa vastauksista sisälsi joko mitäänsanomattomia tai täysin epätäydellisiä 
määrittelyjä (yli 50 %). Toisaalta toisessa määrittelytehtävässä ('lejadi') täsmällisiä, eko-
nomisia määritelmiä havaittiin 40 %. Jo tämä kertoo, että saavutettujen tulosten yleistä-
miseen määriteltävästä geometrisesta käsitteestä sekä määrittelytyypistä toiseen on syytä 
suhtautua varauksella. Sama koskee käsitteen alaan kuuluvien ja kuulumattomien geo-
metristen objektien tunnistamista ja tuottamista. Esimerkiksi opiskelija saattoi menestyä 
sataprosenttisesti 'bitriadin' ehdot täyttävien kuvioiden tunnistuksessa, mutta luokitella 
väärin nelikulmioita tai tehdä systemaattisia virheitä esimerkiksi korkeusjanan piirtä-
mistehtävissä. Toisaalta näiden yksittäisten käsitteiden ja käsiteluokkien omaksumista 
koskevat tulokset ovat samansuuntaiset kuin mainituissa aiemmissa tutkimuksissa. Esi-
merkiksi monet luokanopettajat ja varhaiskasvattajat tekivät samanlaisia systemaattisia 
virheitä korkeusjanan piirtämisessä kuin Gutierrezin ja Jaimen (1999) sekä Hershkowit-
zin ja Vinnerin (1984) tutkimuksissa on havaittu. Siis vaikka tulosten yleistäminen mui-
hin geometrisiin sisältöihin kuin tutkitut on ongelmallista (vrt. Mayberry 1983, Silfver-
berg 1999, 38–41), tutkimus antaa ilmeisen luotettavaa tietoa tutkittujen geometristen 
käsitteiden tunnistuksessa ja määrittelyssä ilmenevistä ongelmista. Kovin mairittelevaa 
kuvaa tulevien luokan- ja lastentarhanopettajien geometrisista lähtövalmiuksista tutkimus 
ei anna. Kun ajatellaan ongelmalähtöisiä tai konstruktiivisia opetusratkaisuja sekä opetta-
jankoulutuksen matematiikan didaktiikan opintoja, tilanne on ongelmallinen. Ulkoa opet-
teluun ja unohtamiseen johtaneet ja johtavat opetuskäytänteet sekä virheratkaisut toistu-
vat helposti, jos tilannetta ei korjata yliopistollisissa opinnoissa (Brown et al. 1990). Tä-
mä ei tietenkään tarkoita, että opettajankoulutuksessa kannattaa kerrata esimerkiksi yläas-
teen ja lukion oppikirjoista tuttuja geometrisia sisältöjä. Pikemmin opettajakokelaat voi-
daan soveliain hahmotus- ,konstruktio- ,määrittely- ja todistamistehtävin johdattaa ympä-
ristön geometriseen jäsentelyyn ja ongelmanratkaisuun sekä keskustelemaan esimerkiksi 
monikulmioiden erilaisten luokitusten ja määritelmien eduista ja haitoista. Samalla kun 
nämä tehtävät antavat lähtökohtia keksimiseen perustuvien opetustapahtumien suunnitte-
lulle ja toteutukselle, ne auttavat tulevia opettajia ymmärtämään eron premissien ja johto-
päätösten välillä sekä tukevat ja varmistavat siirtymän informaalin ja lopulta formaalin 
deduktiivisen päättelyn tasolle (de Villiers 1994). Samassa yhteydessä voidaan luontevas-
ti tarkastella van Hielen mallia sekä keskustella geometrisen ajattelun kehittämisestä pe-
rusasteella ja lukiossa. Opetustyön kehittämisessä tällä kehityspsykologisella ja didakti-
sella sisältötiedolla on merkittävä osuus (Swafford et al. 1997). Tästä juuri erottaa am-
mattitaitoisen matematiikan opettajan, hyvästä aineenhallinnasta sekä halusta ja kyvystä 
ottaa huomioon ja hyödyntää oppilaiden ajattelu- ja toimintomallit heti kunkin oppisisäl-
lön opetus-oppimisprosessin alusta asti, asetettujen tavoitteiden suunnassa. 
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Abstract 

Mathematics is a very abstract subject and therefore difficult to approach. ”Where do we 
need this?” is very often repeated question in mathematics lessons. If students don’t get 
answers to questions like these, the feeling ”Why do we study this?” will stay in their 
minds and they loose their motivation of studying mathematics. I call this ”A problem of 
meaning”. In Galperin’s theory of learning we may have an answer to this problem. As a 
psychologist Russian Piotr Galperin (1902–1988) followed Lev Vygotsky (1896–1934) 
and developed his sosiocultural theory in its educational implications. Galperin outlines 
the steps in the teaching-learning process in a context of meaningful learning and intro-
duces us the ”Theory of the formation of mental actions”. The purpose of the study 
(Koskinen 2005) was to reconstruct the model of teaching-learning process. The focus in 
this article is on the main concept of orientation in Galperin’s theory of learning and its 
value in teaching mathematics. The study method is a systematic analysis applying her-
meneutic approach. The study materials include articles and books, written by Galperin 
and translated in English, German or Finnish by others. Also some articles of Galperin’s 
interviews have been used. 

Asiasanat: Galperin, orientaatio, opetus-oppimisprosessi, mielekäs oppiminen, mate-
matiikka. 

Keywords: Galperin, orientation, teaching-learning process, meaningful learning, 
mathematics. 
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 1 Johdanto – Mielekkyyden ongelma matematiikan 
opetuksen haasteena 

Matematiikka oppiaineena on siitä erityinen, että sen abstrakti ja arkikokemukselle vieras 
maailma on vaikeasti lähestyttävissä. ”Missä tätä tarvitaan?”, ”Mistä tässä on kysymys?” 
ja ”Miten tähän on tultu?” ovat matematiikan oppitunnilla usein esitettyjä kysymyksiä. 
Matematiikan opetus lähtee usein varsin kylmiltään ja nopeasti liikkeelle, muutamalla 
lauseella tulevan aiheen merkityksestä tai lyhyellä orientoivalla tehtävällä. Merkitysmaa-
ilmojen ero asiantuntijan ja opiskelijan välillä on liian suuri ja ”Miksi tätä opiskellaan?”-
mielentila jää oppilaalle helposti päälle. Kutsun tätä oppilaan ongelmaa ”mielekkyyden 
ongelmaksi”. Tämä on matematiikan opetuksen ja ohjauksen keskeinen haaste. Opetusta 
suunniteltaessa on syytä kysyä, millaiseen opetus-oppimisprosessin malliin opetustapah-
tuma perustuu, mitä ollaan oppimassa, mitkä ovat oppimisen ehdot ja mitkä ovat oppilaan 
tarpeet, asema ja rooli opetustapahtumassa. 

Konstruktivismin ja mielekkään oppimisen kannalta muodostaa venäläisen psykologin 
Pjotr Galperinin (1902–1988) oppimisen teoria tärkeän näkökulman opetus-oppimispro-
sessin hahmottamisen, ymmärtämisen ja ohjaamisen kannalta. Galperin kuvaa opetus-
oppimisprosessia vaiheittaisen mallin avulla, jossa erityisesti orientaatiovaiheen merkitys 
korostuu. Uutta aihetta lähestyttäessä keskeinen opetuksen tehtävä on oppilaan orientoitu-
mis- ja tutkimistoiminnan ohjaaminen, sekä nk. orientaatioperustan muodostaminen mie-
lekkään oppimiskokemuksen aikaansaamiseksi. 

Galperinin työn jatkajana ja teorian kehittelijänä lienee tunnetuin hänen oppilaansa ja 
yhteistyökumppaninsa Nina Talyzina (esim. Talyzina 1981). Länsimaissa Galperin on 
suhteellisen tuntematon. Galperinin teoriaan on perehtynyt ehkä laajimmin tutkija nimel-
tään Jacques Haenen (esim. 1996, 2001). Suomessa ovat ensimmäisinä esitelleet Galperi-
nin teoriaa Häyrynen ja Hautamäki (1973). Kattavimmin teoriaa on soveltanut yleisen di-
daktiikan puitteissa Yrjö Engeström (esim. 1984, 1991). Matematiikan didaktiikassa ope-
tuksen teorian kehittelyn lähtökohtana Galperinin teoria on ollut jo pitkään (esim. Leino 
1977, Keranto 1992, Haapasalo 1985, 2001). 

Esimerkiksi Tapio Keranto (1993) perustaa näkemyksensä ja tutkimuksensa kulttuuri-
historiallisen koulukunnan (mm. Vygotski, Leontjev ja Galperin) tutkimuksiin, jonka 
pohjalta hän tarkastelee opetus-oppimisprosessia (esim. Keranto 1992). Keranto esittää 
matematiikan didaktiikan keskeiseksi tehtäväksi matematiikan laajempialaisiin sisältöihin 
liittyvän opetus-oppimisprosessin jäsentämisen sekä tämän kautta matematiikan opetuk-
sen kehittämisen. Kerannon (1988, 277) mukaan tehtävä on seuraava: ”miten kukin opit-
tavaksi tarkoitettu tietoaines liittyy ja tulee liittää laajempaan matematiikan tietoainek-
seen tai -rakennelmaan sekä esittää siten, että samalla kun saavutetaan pätevästi opetuk-
selle asetetut tiedolliset tavoitteet, tulee otettua huomioon myös opiskelijan motivointi ja 
mielekkyys.” 

Tutkimukseni (Koskinen 2005) tarkoituksena on ollut selvittää systemaattisen analyy-
sin (Jussila, Montonen & Nurmi 1993) avulla Galperinin oppimisen teorian merkitystä 
mielekkään oppimisen ja matematiikan opetuksen kannalta. Analyysi on tehty eräiden ai-
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hetta keskeisesti käsittelevien Galperinin, lähinnä englanniksi, saksaksi ja suomeksi 
käännettyjen, tekstien pohjalta. Analyysi on suoritettu tekstilähtöisesti ja tekstejä on lä-
hestytty hermeneuttisesti (Varto 1991), pyrkimyksenä rekonstruoida Galperinin oppimi-
sen teoriassa esiintyvä opetus-oppimisprosessia kuvaava malli ja pohtia sen merkitystä 
nykypäivän näkökulmasta. Tässä artikkelissa huomio keskittyy erityisesti Galperinin op-
pimisen teorian ydinkäsitteen orientaation merkityksen ympärille. Systemaattinen ana-
lyysi perustuu nk. immanenttiin analyysiin, eli tulkinta tapahtuu ensin teorian omasta vii-
tekehyksestä käsin. Kun tekstien sanoma on selvitetty, voidaan saatua tulosta tarkastella 
ulkopuolisen teorian ja viitekehyksen kautta. 

 2 Pjotr Galperinin oppimisen teorian taustaa 

Pjotr Galperin syntyi lokakuun 2. päivänä vuonna 1902 Venäjällä, Tambov-nimisessä 
kaupungissa n. 300 km Moskovasta lounaaseen. Perhe muutti Harkovaan vuonna 1911. 
Galperin sairasteli paljon nuorena, mm. tuberkuloosia, ja joutui olemaan poissa koulusta 
pitkiäkin jaksoja. Joutilaana hän perehtyi isänsä kirjastoon, jossa oli filosofian ja psyko-
logian kirjallisuus hyvin edustettuna. Tämä kirjallisuus synnytti intohimon tutkimiseen ja 
Galperin asetti itselleen tavoitteeksi löytää ihmismielen tutkimisen objektiivisen metodin. 
Myöhemmin Galperin totesi tämän toimineen johtavana periaatteenaan koko hänen uran-
sa ajan. Vuodesta 1971 Galperin toimi Moskovan yliopiston kehityspsykologian laitoksen 
johtajana ja sai vuonna 1984 ”emeritus”-arvonimen. Galperin kuoli vuonna 1988. (Hauta-
mäki 1981, Haenen 1989, 1992) 

Neuvostopsykologian ehkä tärkeimmän suuntauksen nk. kulttuurihistoriallisen koulu-
kunnan kehitys voidaan Miettisen (1995, 73) mukaan nähdä jakautuneen kahteen vaihee-
seen. Ensimmäisen vaiheen muodostaa L. S. Vygotskin (1896–1934) työ 1920- ja 1930-
luvulla. Toisen vaiheen muodostaa Vygotskin ”perillisten”, eli oppilaiden, työtoverien ja 
seuraajien työ. Vuonna 1930 Galperin oli mukana perustamassa Harkovaan nk. ”Psyko-
neurologista Akatemiaa”, jonka toiminta rakentui Vygotskin ajatusten ympärille. Harko-
vaan koottiin A. N. Leontjevin johdolla eri alojen spesialisteja, kuten A. N. Leontjev, A. 
R. Luria ja L. S. Vygotski, sekä nuoremmat A. V. Zaporozhets ja L. I. Bozhovich. Tämän 
koulukunnan ajatusten pohjalta kehittyi nk. kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria. Toi-
minnan teorian ytimessä, ajattelun ja oppimisen tutkimuksessa, kunnostautuivat mm. V. 
V. Davydov ja P. J. Galperin. 

Galperinin tutkimustyöskentelyä leimasi 1930- ja 1940-luvulla oman erikoisalan et-
sintä. Galperin ”liikkui” mm. 1940-luvun lopulla tunteiden tutkimuksen ja luovan ajatte-
lun alueilla, joiden tutkimisen mahdollisuuksiin hän pettyi. Lopulta Galperin päätti sel-
vittää ne ehdot, joilla voidaan varmistaa tietynlaisten toimintojen ja taitojen muodostumi-
nen. Ensimmäisen kerran Galperin esitti uutta teoriaansa 1952 Moskovassa järjestetyn 
psykologian konferenssin yhteydessä. Vuonna 1953 hän piti tutkimuksistaan esitelmän: 
”An experimental study in the formation of mental actions” (Galperin 1957). Tästä sai al-
kunsa nk. ”Henkisten toimintojen asteittaisen muodostumisen teoria”. (Hautamäki 1981, 
Haenen 1989, 1992) 
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 3 Galperinin oppimisen teorian käsitteelliset lähtökohdat  
– Vygotskin perintö 

Galperin kritisoi länsimaista psykologiaa mm. dualismista, joka johtaa ongelmiin, kun 
ihminen jaetaan sieluun ja ruumiiseen. Tämän dualismin selkeyttämisen ”kielteisen kun-
nian” hän liittää mm. Descartesiin (Galperin 1979, 44, Galperin 1992b, 49). Galperin tar-
kastelee kahta suuntausta, idealismia ja behaviorismia. Hän toteaa, että subjektiivis-idea-
listinen suuntaus erotti psyykeen materiaalisesta maailmasta, kun taas behaviorismi huk-
kasi psyykeen kokonaan.  

Galperinin teorian keskeisimmän lähtökohdan muodostaa käsite sisäistäminen (inter-
nalization). Kyseessä on Vygotskin käsitys siitä, kuinka psyykkinen toiminta rakentuu 
ulkoisen toiminnan kautta. Galperin (1979, 28–29) esittelee Vygotskin periaatetta, ’kas-
vua ulkoa sisälle’, mm. seuraavasti: ”Ihmiselle ominaiset korkeammat psyykkiset funk-
tiot syntyvät ihmisten välisen puhekommunikaation muodoista ja niitä välittävät merkit, 
ennen muuta kielen merkit. Ne kehittyvät oppimisprosessissa, ts. lapsen ja aikuisen yhtei-
sessä toiminnassa.”. Kun länsimaisen psykologian traditiossa oli psyykeä pidetty alun pe-
rin sisäisenä, niin Vygotskin oppi väitti jotain aivan muuta. 

Vygotskin toinen tärkeä käsite toiminnan teorian kannalta on nk. lähikehityksen vyö-
hyke (vrt. Haenen, Zone of Proximal Development, ZPD). Tällä Vygotski (1982, 184–
185) tarkoittaa sitä ”aluetta”, joka muodostuu oppilaan sen hetkisen osaamisen ja opitta-
vissa olevan väliin. Vygotski kirjoittaa: ”Ero itsenäisesti ratkaistujen tehtävien avulla 
määritellyn älykkyysiän eli tosiasiallisen kehitystason ja epäitsenäisesti, yhteistyössä saa-
vutettavan kehitystason välillä määrittelee lapsen lähikehityksen vyöhykkeen.”. Teorias-
saan Galperin esittää tarkemmin tuon ZPD:ssä tapahtuvan opetus-oppimisprosessin sisäl-
lön. 

Galperin (1979, 25–38, 1992b, 37) viittaa dialektiseen ja historialliseen materialismiin, 
mutta tekee eräänlaisen pesäeron taustalla olevan filosofian kanssa ja toteaa, että ensim-
mäisen askeleen puhtaasti psykologian tieteelliseen suuntaan otti Vygotski. Näiden Vy-
gotskin asettamien pääperiaatteiden suunnassa ja kannustamana kehiteltiin neuvostopsy-
kologian tutkimusta (Galperin 1979, 25-38, 1992b, Haenen 2001). Vygotski ei kuitenkaan 
soveltanut näitä periaatteitaan systemaattisesti opetukseen, vaan se jäi toisten, kuten Gal-
perinin tehtäväksi (Haenen 2001). Toiminnan ongelman puitteissa kehiteltiin syvemmin 
Vygotskin töissä vain luonnostellun kysymyksen toista puolta (Galperin 1979, 29): ky-
symystä psyykkisen toiminnan suhteesta subjektin ulkoiseen, esineelliseen toimintaan. 
Leontjev ja Rubinstein korostivat sitä, että psyykkinen toiminta ei synny vain kanssa-
käymisen muodoista, vaan myös muista inhimillisen toiminnan muodoista. 

 4 Orientaation merkitys psyyken toiminnassa 

Galperin (1979, 83–84) määrittelee oppimisen teoriansa ydinkäsitteen ”orientaatio” muo-
dossa ”orientoitua” kahden keskeisen piirteen kautta. Ensinnäkin orientoituminen tar-
koittaa etukäteen tapahtuvaa, siis ennen varsinaista suoritusta. Toiseksi orientoituminen 
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tarkoittaa suuntaamista. Teksteissä käsitettä orientaatio käsitellään sen eri muodoissa: 
orientaatio, orientoitumistoiminta, orientoitumis- ja tutkimistoiminta, orientaatiorefleksi, 
orientaatiovaihe, orientaatioperusta jne. 

Galperin kritisoi länsimaista psykologiaa siitä, että se useissa tapauksissa unohtaa sub-
jektin roolin toiminnassa. Galperin onkin todennut, että ilman toimivaa subjektia ei voi 
olla hyvää psykologiaa (Hautamäki 1981, 21). Galperinilla ”minä” on teksteissä ”subjek-
ti”, siis se joka toimii. Galperinille psyyke on ”aivojen funktio ja objektiivisen maailman 
heijastus” (Galperin 1979, 52). Ulkoisten esineellisten (tai materiaalisten) toimintojen si-
sältö avautuu subjektille ”kuvina”, siis mielikuvina. Nämä mielikuvat mahdollistavat 
psyykkisen toiminnan. Psyykkinen toiminta (mental action) tarkoittaa kaikkea psyykessä 
tapahtuvaa toimintaa, joka voi olla havaintoja, ajattelua ja tunteita. Teko on ulkoinen suo-
ritus ja operaatio teon osasuoritus. (Galperin 1979, 1989a, 1992a, b) 

Miten nuo mielikuvat sitten osallistuvat psyykkiseen toimintaan? Galperin toteaa ”ku-
vien” (mielikuvien) ilmestymisen liittyvän toisaalta toiminnon viivästymiseen tai toisaal-
ta orientoitumis- ja tutkimistoiminnan voimistumiseen tilanteen selvittämiseksi tai oh-
jaamiseksi, uusien vielä selkiytymättömien asioiden merkitysten suhteen. Psyyke muo-
dostaa jo ennen toimintaa tämän toiminnan kohteesta ennakkokuvan, jonka avulla psyyke 
orientoituu toiminnan kohteeseen ja itse toimintaan. Ennakkokuva paljastaa subjektille 
tilanteen kartan, johon sisältyy myös suoritettavan toiminnon kartta. Tästä eteenpäin toi-
mii subjekti. (Galperin 1979, 157) 

Galperinille orientoituminen tarkoittaa merkitysyhteyksien selkiyttämistä. Tätä merki-
tysten muodostumista Galperin (1979, 87) kuvailee seuraavasti: ”Tämä orientoitumistoi-
minta on sitä, että subjekti tutkii tilanteen, jossa on uusia elementtejä, vakiinnuttaa tai 
muuttaa sen objektien funktionaaliset ja mielimerkitykset, kokeilee ja muuttaa toiminto-
jansa, hahmottelee niille uuden tai uudistetun reitin; myöhemmin, suoritusprosessissa, 
täytyy aktiivisesti säädellä toimintojen kulkua näiden hieman muutettujen, ja siis hieman 
uudistettujen, mutta ehdollisesti vielä lujittamattomien objektimerkitysten mukaan.”. Pro-
sessin edetessä merkitysyhteydet vähitellen selviävät, orientoitumistoiminta lyhenee ja 
lopulta toiminto automatisoituu. Tämän Galperin (1979, 87) toteaa seuraavasti: ”Kun täl-
lainen tilanne, sen eri objektien ja toimintojen eri merkitykset vahvistetaan ja ne lujittu-
vat, käyttäytyminen automatisoituu. … Orientoitumistoiminta lyhenee jyrkästi ja sen jäl-
jelle jäänyt osa muuttuu niin, että ulkoapäin orientoitumisprosessi näyttää ikään kuin 
sammuvan kokonaan.” 

Galperinin (1979, 86–87) mukaan psyyke reagoi aina samalla tavalla uusissa tilan-
teissa: ”Psykologinen orientoituminen alkaa toimia tilanteissa, joissa ei ole valmiita me-
kanismeja niiden asettamien tehtävien ratkaisemiseksi.”. Orientaatiovaiheessa psyyke 
kohtaa ongelman (vrt. kognitiivinen ristiriita), tarve ratkaista ongelma synnyttää tavoit-
teen ja sisäisen motivaation, sekä aktiivisen orientoitumistoiminnan. Toisaalta orientoitu-
mistoiminnan aktivoitumisen myötä (orientaatiovaiheen jälkeen) aktivoituu myös nk. tut-
kimistoiminta. Kyseessä on siis tilannetta hahmottava ja ongelman ratkaisua etsivä toi-
minta. 

Galperin (1979, 88–89) kuvaa orientoitumistoiminnan psykologista sisältöä ja suhdetta 
tutkimistoimintaan viitaten myös Pavlovin eläinkokeisiin perustuviin tutkimuksiin. Pav-
lovilta peräisin oleva orientaatiorefleksi, nk ”mitä-tämä-on”-refleksi, aloittaa prosessin ja 
johtaa tilanteen tutkimiseen. Mutta toiminta ei edes eläimillä rajoitu pelkkään tilanteen 
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tutkimiseen, vaan ”sitä seuraa sen eri objektien arviointi (sen merkitysten kannalta, mikä 
niillä on eläimen senhetkisiin tarpeisiin nähden), mahdollisen liikkeen reittien selvittämi-
nen, toimintojen kokeilu hahmotettuihin objekteihin, ja lopulta näiden toimintojen toteu-
tuksen ohjaaminen. Kaikki tämä sisältyy orientoituvaan toimintaan, mutta ylittää tutkimi-
sen rajat sanan varsinaisessa merkityksessä.” (Galperin 1979, 89). 

Myös ihmisellä esiintyy synnynnäinen tarve (tutkimisvietti) uuden tilanteen hahmot-
tamiseen ja sen selvittämiseen. Kuten edellä todettiin, ensin aktivoituu psykologinen 
orientoituminen. Sen jälkeen kun tilanteesta on muodostettu alustava käsitys ja kokonais-
kuva, aktivoituu tutkimistoiminta, joka toimii tämän yleisen orientaatioperustan turvin. 
Tutkimistoiminta konkretisoituu Galperinin oppimisprosessin materiaalisessa vaiheessa. 

 5 Galperinin opetus-oppimisprosessia kuvaava malli 

Galperinin oppimisen teorian rakenteesta ja sen avainkäsitteistä saa kokonaiskuvan hänen 
teoriaansa (Galperin 1979, 1989a, 1989b, 1992b) sekä empiirisiä tutkimuksiaan (Galperin 
1957, Galperin & Talyzina 1961) esittelevien artikkelien pohjalta. Oppimisen laadullisia 
piirteitä Galperin kuvaa neljällä muuttujalla mm. empiirisiä tutkimuksiaan esitellessään 
(Galperin 1957, Galperin & Talyzina 1961). Nämä nk. parametrit ovat Galperinia (1957, 
215–216) mukaillen (suluissa Galperinin omassa tekstissä ollut englanninkielinen termi): 

1. Yleistymisen aste (generalization). Toiminto voi olla eriasteisesti yleistynyt. Yksi lapsi 
hallitsee yhteenlaskun luvuilla 1–10, mutta ei suuremmilla, kun taas toinen lapsi hallit-
see yhteenlaskun myös luvuilla 10–20, jne.    

2. Täydellisyyden aste (completeness/abbreviation). Toimintoon liittyvät operaatiot voi-
vat olla eriasteisesti hallittuja. Yksi lapsi suorittaa yhteenlaskun konkreettisimmassa 
muodossaan, esim. laskemalla kaksi lukua yhteen hän muodostaa kahdesta annetusta 
palikkajoukosta yhden ja laskee palikoiden lukumäärän, toisen taas lähtemällä toisesta 
luvusta ja laskemalla tähän toisen joukon ”luvut” yksi kerrallaan jne. 

3. Hallinnan aste (mastery/familarity). Tämä kuvaa toiminnon itsenäisyyden astetta. 
Usein käy niin, että oppilas pystyy suorittamaan tietyn toiminnon luokassa opettajan 
läsnä ollessa ja tämän ohjauksessa, mutta ei täysin itsenäisesti. 

4. Sisäistymisen tasot (assimilation/level of mastery). Oppilas voi suorittaa tietyn toimin-
non eri tasoilla. Oppilas voi kyetä suorittamaan toiminnon vain käyttämällä apuna 
konkreettisia esineellisiä apuvälineitä, toinen taas voi selvitä samasta toimituksesta il-
man konkreettisia apuvälineitä, mutta lausumalla toimituksen operaatioita ym. ääneen, 
kolmas kykenee suorittamaan toimituksen hiljaa pohtimalla jne. 

Sisäistymisen tasot ovat kombinoitavissa eri asteiden kanssa. Poikkeuksiakin voi esiintyä. 
Oppilas voi esimerkiksi pystyä suorittamaan tietyn toiminnon nopeasti ”päässään”, mutta 
ei kykene suorittamaan sitä apuvälineillä materiaalisella tasolla. Galperin (1957, 216) 
toteaa tutkimusten kuitenkin osoittaneen, että tällaisissa tapauksissa kyse on useimmiten 
siitä, että oppilas ei ole ymmärtänyt toiminnon varsinaista sisältöä. 
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Galperin kuvaa oppimisen teoriassaan (Galperin 1957, Galperin & Talyzina 1961, 
Galperin 1979, 1989b) psyykeen toimintaa oppimistilanteissa. Galperinin opetus-oppi-
misprosessi etenee vaiheittain seuraavasti: 

1. Orientoitumisvaiheessa hankitaan ennakkokäsitys tulevasta toiminnasta. 
2. Materiaalisessa vaiheessa tapahtuu konkreettinen toiminta. Toiminto suoritetaan esi-

neellisten apuvälineiden avulla. 
3. Puhutussa vaiheessa toimintoa kuvataan verbaalisesti (puhuen tai kirjoittaen). 
4. Sisäisen puheen vaiheessa toiminto irrottautuu konkreettisesta ja siirtyy oppijan korke-

ammalle henkiselle tasolle. 
5. Sisäistyneessä vaiheessa toiminto on siirtynyt henkiselle tasolle eikä kaipaa materiaa-

lista tai verbaalista yhteyttä. Tässä vaiheessa toiminto lyhenee ja lujittuu. Lopulta se 
on täysin automatisoitunut ja oppimisprosessi on päättynyt. 

Nämä ovat niin kutsutut ”Henkisten toimintojen asteittaisen muodostumisen vaiheet”. 
Oppiminen (sisäistäminen) tapahtuu läpikäymällä kaikki vaiheet (sisäistymisen asteet). 
Uusien tehtävien ja oppimisen myötä vaiheet lyhenevät ja koko prosessi lyhenee ja no-
peutuu. Vaiheet putoavat vähitellen pois ja koko toiminto automatisoituu (hallinnan aste). 
Toiminnon automatisoituminen on oppimisprosessin päätepiste. 

Orientaatiovaihetta Galperin pitää oppimisprosessin tärkeimpänä vaiheena. Orientaa-
tiovaiheen tärkein tehtävä on nk. orientaatioperustan muodostaminen. Orientaatioperusta 
tarkoittaa orientaatiovaiheessa muodostettavien oppimistoiminnan edellyttämiä perus-
valmiuksien joukkoa (Galperin 1957, 1979). Engeströmin (1984, 70–71) mukaan tämä 
tarkoittaa mm. seuraavia tekijöitä: oppimistoiminnan tavoitteen (toiminnon tai käsitteen 
kuvaus) ja tulevan toiminnan yleisen rakenteen sisältävää aineellista (esineiden avulla 
esitetty) tai aineellistettua (malli, kaavio, algoritmi) suoritusta ohjaavaa ennakkokuvaa, 
sekä yleisiä toimintaohjeita. Galperinin (1979, 90) mukaan myös tarpeet, tunteet ja tahto 
ovat erimuotoista orientoitumistoimintaa. Näin orientaatioperustan muodostaminen on 
myös oppimistoiminnan edellyttämien affektiivisten valmiuksien hankkimista. 

Galperin kiinnittää erityistä huomiota orientaatioperustan laatuun ja käyttöön. Hän 
tarkastelee orientaatioperustaa kolmesta eri näkökulmasta (Galperin 1979, 1989c, Enge-
ström 1984, 67): 

− Orientaatioperustan täydellisyys voi vaihdella, eli se voi olla ”täydellinen” tai se voi 
olla eriasteisesti ”epätäydellinen”. 

− Orientaatioperustan soveltuvuus voi olla luonteeltaan vain tiettyyn tehtävään rajoittuva 
tai se voi olla yleinen, soveltuen kaikkiin samantyyppisiin tehtäviin.  

− Orientaatioperustan muodostaminen (orientoimistyyppi) voi vaihdella sen suhteen, 
missä määrin oppija osallistuu sen muodostamiseen. 

Galperin (1989c) erottaa ideaalisen, täydellisen orientaatioperustan (”Schema for a 
Complete Orienting Basis for Action”, SOAc), joka tarkoittaa sitä, että se sisältää kaikki 
suoritukseen tarvittavat ennakkotiedot, ja psyykkisen orientaatioperustan (”Orienting Ba-
sis for Action”, OAc), jonka subjekti muodostaa tulevaan toimintaan nähden. (Haenenilla 
2001, SCOBA ja OBA). Galperinin teoriassa orientoimistyypit jaetaan kolmeen alaluok-
kaan: 



 
 

118

1. Orientaatioperustaa ei anneta eikä muodosteta lainkaan, vaan tehtävä jää oppijan sa-
tunnaisten yritysten varaan. 

2. Orientaatioperusta annetaan täydellisenä ja valmiina. 
3. Orientaatioperusta muodostetaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa opettajan kanssa ja 

ennen tehtävää annetaan yleiset ohjeet. 

Galperinin mukaan edellä esitetyistä 3. orientoimistyyppi onkin tehokkain. Galperin 
(1989c) kritisoi opetusjärjestelyjä, joissa oppiminen etenee pelkästään sokean ”yritys-ja-
erehdys”-menetelmän kautta. Galperinin mukaan oppimista ei tapahdu laisinkaan tai op-
piminen ei ole tehokasta. ”Yritys-ja-erehdys”-menetelmän ja Galperinin toimintojen ja 
käsitteiden systemaattisen muodostamisen menetelmän yhdistämisellä sen sijaan on lu-
kuisia etuja (Galperin 1989c, 69). 

 6 Orientaatiokäsitteen merkityksestä  
matematiikan opetuksessa 

Matematiikan opetuksen kehittämisessä on painotettu eri aikoina eri alueita (vrt. New 
Math – Back to basics – Problem Solving – Standards). Oppimiskäsityksen muuttuminen 
vähitellen behavioristisesta konstruktivistiseen on vaikuttanut vahvasti matematiikan ope-
tuksen kehittämispyrkimyksiin (Kupari 1999, Ahtee & Pehkonen 2000, 89–91). Viime 
aikoina on matematiikan opetusta pyritty kehittämään matemaattista ajattelua, matematii-
kan ymmärtämistä sekä ongelmanratkaisua painottavaksi. Uusimpia oppimisen konstruk-
tivistisia tulkintoja on lähestymistapa, josta käytetään nimitystä ”Tutkiva oppiminen”, 
matematiikan kontekstissa ”Tutkiva matematiikan oppiminen” (esim. Pehkonen 2003b). 

Konstruktivismin kannalta keskeisen matematiikan opetuksen lähtökohdan muodostaa 
Ausubelin mielekkään oppimisen teoria (theory of meaningful learning, Ausubel, Novak 
& Hanesian 1978), mikä näkyy mm. kotimaisissa matematiikan didaktiikan oppikirjoissa 
(esim. Leino 1977, Ahtee ja Pehkonen 2000). Mielekkään oppimisen ja merkitysten muo-
dostumisen edellytyksenä Ausubelin teoriassa (Ausubel & Robinson 1969, 54–56) ovat 
seuraavat tekijät: 

1. Opittavan aineksen on oltava merkityksellistä ja muuhun tietoon suhteutettavissa. 
2. Oppilaan kognitiivisessa struktuurissa on oltava relevantteja käsitteitä ja rakenteita tä-

män suhteuttamisen kannalta, jolloin periaatteessa uusi asia olisi opittavissa. 
3. Tahto ja halu mielekkääseen oppimiseen antavat mahdollisuuden mielekkään oppimi-

sen realisoitumiselle, jonka tuloksena psykologinen merkitys muodostuu. 

Matematiikka oppiaineena rakentuu vahvasti aiempien käsitteiden ja sääntöjen varaan, eli 
matematiikan oppimiselle tyypillistä ovat sille ominaiset pitkät seuraantoketjut. Vaarana 
on, että tärkeät käsitteelliset yhteydet tietorakenteessa katkeavat. Tämän vuoksi mielekäs 
oppiminen on erityisen tärkeä juuri matematiikassa (Leino 1977). 

Leinon mukaan mielekäs oppiminen on ennen kaikkea oppilaan prosessi. Tämän 
vuoksi matematiikan opetus ei voi jäädä pelkäksi opettajan esitykseksi, jota oppilaat seu-
raavat (Leino 1977, 8). Lisäksi opetuksen tulee lähteä oppilaalle läheisistä tilanteista, nii-
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hin liittyvästä konkreettisesta työskentelystä ja oppilaalle tutuista käsitteistä. Matematii-
kan abstraktimpaa käsitteistöä ja loogista rakennetta lähestytään asteittain (Leino 1977, 
34–39). 

Myös Kerannon esittämä kontekstuaalinen opetusratkaisu on samansuuntainen. Ke-
ranto (1988, 1993) kuvaa perinteistä ratkaisua opetus-oppimisprosessin osalta seuraa-
vasti: annetaan matemaattiseen symboliikkaan perustuva määritelmä, tehdään tähän mää-
ritelmään pohjautuvia harjoituksia ja lopuksi esitetään joitakin sanallisia sovellustehtäviä. 
Kontekstuaalisen lähestymistavan mukainen opetusratkaisu on käänteinen. Käsitteen 
muodostus voitaisiin aloittaa niistä ilmiöistä, joiden jäsentämistä varten opittavat mate-
maattiset ideat on alun perin kehitelty.  

Ausubel esittää vielä teoriassaan nk. ennakkojäsentäjän käsitteen (Ausubel, Novak & 
Hanesian 1978), Tällä tarkoitetaan ennakkoon annettavaa jäsenneltyä kokonaiskuvaa tu-
levasta, jonka avulla oppimisprosessi saatetaan liikkeelle. Ennakkojäsentäjiä voivat olla 
teksti, kaavio, suullinen esitys, elokuva tai käsitekartta, joiden tarkoituksena on edistää 
mielekästä oppimista. Ennakkojäsentäjä käsitteenä on samansuuntainen kuin Galperinin 
käsitteet orientaatiovaihe ja orientaatioperusta. 

Galperinin matematiikan opetuksen kontekstissa tekemät tutkimukset (esim. Galperin 
1957, Galperin & Talyzina 1961) ovat osoittaneet, että orientaatiovaiheen ohittaminen ai-
heuttaa useissa tapauksissa oppimisprosessin tyrehtymisen ja tekee mielekkään oppimi-
sen mahdottomaksi. Opetus, joka tähtää suoraan valmiisiin, lyhentyneisiin suorituksiin, 
ilman orientoitumista ja materiaalista vaihetta, johtaa mekaanisiin suorituksiin ja oppilaan 
on turvauduttava ulkoa oppimiseen, ymmärtämättä asiaa syvällisemmin (Engeström 
1984, 65, Talyzina 1981, 87–88). Silloin ei ole ihme, jos oppilaat kysyvät: ”Missä tätä 
tarvitaan?”. Kun matematiikka näyttäytyy oppilaalle merkityksettömänä ja vaikeasti lä-
hestyttävänä, mielenkiinto siirtyy muille alueille. 

Galperinin (1957, 218) tutkimusten mukaan oppilas ei opi uutta toimintoa tai uusia kä-
sitteitä pelkän observoinnin kautta, esimerkiksi opettajan selityksen, demonstraation tai 
havainnollistamisen kautta. Oppilas tarvitsee ulkoisia esineellisiä välineitä ja mahdolli-
suuden konkreettiseen tutkimistoimintaan hahmottaakseen opittavana olevan asian, mate-
matiikassa siis lukuja, laskutoimituksia, geometrisia muotoja jne. Myös kielen osuus 
(Galperin 1957, 217–222) nousee oppimisprosessissa sisäistymisen kannalta tärkeäksi. 
Toiminto voidaan suorittaa materiaalisella tasolla täydellisesti, mutta muotoutuakseen 
psyykkiselle tasolle, se on jäsennettävä kielen avulla. Toiminto irtaantuu esineellisestä 
toiminnasta jäsentyessään kielellisesti ja siirtyy sen kautta psyykkiselle tasolle. Kun ma-
temaattista ajattelua kehitetään kielen avulla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden 
oppilaiden ja opettajan kanssa, avaa se uusia mahdollisuuksia niin oppilaan oppimisen 
kuin opettajan ohjaustehtävän kannalta. Galperinin oppimisen teorian on nähty soveltu-
van hyvin matematiikan opetuksen lähtökohdaksi ja johon opetuksen toimet voivat tu-
keutua (mm. Leino 1977, 39–44, Keranto 1993, Paasonen 1993, Haapasalo 2001, 89). 



 
 

120

 7 Pohdinta 

Galperinin teoria kuvaa ihmisen psyyken luontaista orientoitumis- ja tutkimistoimintaa. 
Galperin esittää selkeän vaiheittaisen mallin, joka johtaa mielekkääseen oppimiseen ja on 
sopusoinnussa mm. Ausubelin oppimisen teorian kanssa. Galperinin teoria korostaa ope-
tuksen orientointitehtävää. Orientaatiovaihe rakentaa ”merkitys-siltaa” ja kytkee aiemmat 
tiedot ja kokemukset uuteen aiheeseen, joka on erityisen tärkeää matematiikan abstraktin 
maailman merkitysten hahmottamiselle. Galperinin teoria näyttäytyy varsin kognitiivi-
sesti painottuneelta ja orientaatiovaihe vastaa osittain ”mielekkyyden ongelmaan”. 

Matematiikan opetuksen suunnittelun kannalta Galperinin teoria ja opetus-oppimis-
prosessin malli kokoaa yhteen ja perustelee oppimispsykologiselta kannalta yleisesti tär-
keinä pidettyjä periaatteita ja työtapoja matematiikan opetuksessa, kuten orientointi ja 
motivointi, havainnollistaminen, konkreettinen työskentely ja toiminnallisten materiaa-
lien käyttö, tutkimustehtävät ja ongelmanratkaisu, ryhmätyöskentely ja kommunikointi. 
Tällä voisi olla käyttöä mm. opettajankoulutuksessa. Lisäksi teoria antaa niin opettajalle 
kuin oppilaallekin mahdollisuuden sisäisen oppimisprosessin arviointiin ja kontrolloin-
tiin, kun oppimisprosessi voidaan palauttaa alkuperäisen ulkoisen työskentelyn tasolle. 

Galperinin teorian ja sen merkityksen tarkastelussa on useita ongelmallisia kohtia. En-
siksikin marxilais-leniniläiseen filosofiaan perustuvan Galperinin teorian tiedeperustan 
vertaaminen länsimaiseen tieteen traditioon on ongelmallista. Toinen seikka liittyy teo-
rian yleisyyden tasoon. Esimerkiksi toimintojen mielekkyys ja merkitys yksilötasolla jää 
hämäräksi. Tämä on merkittävä seikka esimerkiksi mielekkään oppimisen henkilökohtai-
sia ulottuvuuksia ajatellen. Kolmas mieleen tuleva ongelmakohta on Galperinin motivaa-
tion käsittely. Motivaatiota hän käsittelee tutkimusaineistona olleissa teksteissä varsin ir-
rallaan opetus-oppimisprosessista ja varsinaista motivaation käsittelyä ei tässä yhteydessä 
esiinny. Galperin esittää kuitenkin hänen lähestymistapansa tuottaneen motivaatiota ja 
oppilaiden olleen motivoituneena oppimisprosessin aikana matematiikan opetuksen puit-
teissa tehdyissä tutkimuksissa (esim. Galperin 1957, Galperin & Talyzina 1961). Tästä 
voidaan otaksua Galperinin opetus-oppimisprosessin orientaatiovaiheen ”sisältävän” 
myös implisiittisesti motivaation syntymisen. Tämä seikka kätkeytyy orientoitumistoi-
minnan käsitteen taakse ja paljastuu analysoitaessa teoriaa kokonaisuutena. 

Orientaatiovaiheen tehtävä voidaan suppean tulkinnan mukaan nähdä lähinnä ennak-
kokuvan antamisena. Orientaatiovaiheen tehtävä ja orientaatioperustan luominen voidaan 
nähdä myös kontekstuaalisen lähestymistavan kautta, jolloin opetus-oppimisprosessi al-
kaakin reaalimaailman todellisiin ongelmiin tutustumalla. Galperinin teorian konstrukti-
vistisessa tulkinnassa oppilas nähdään aktiivisena osallisena orientaatioperustan rakenta-
misessa (esim. Paasonen 1993, Haapasalo 2001, 89–93). Orientaatiovaiheen merkitys 
voidaan ymmärtää laajemminkin ja tarkastelu laajentaa myös niihin affektiivisiin tekijöi-
hin, joita erilaisten oppilaiden, uutta luovan oppimisprosessin ja tutkivan oppiaineen eri-
tyisluonne edellyttää. 

Matematiikan oppimisen mielekkyyttä ja opetus-oppimisprosessia voisi tutkia tarkem-
min. Olisi ehkä syytä tarkastella niitä ehtoja ja kasvatuspsykologisia perusteita, joita eri-
laisten didaktisten ratkaisujen takana on. Teoreettisen jatkotutkimukseni (väitöskirja) ta-
voitteena on selvittää mielekkään oppimisen viitekehyksen rakentumista matematiikan 
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opetuksen käsitteellisenä lähtökohtana ja sen mukaista opetus-oppimisprosessia analysoi-
malla ja systematisoimalla aiempien tutkimusten antia humanistis-kognitiivisen tradition 
puitteissa. Tähän tarkoitukseen antaa Galperinin teoria ja sen selkeä opetus-oppimispro-
sessin malli sopivan lähtökohdan. 

Lopuksi. Länsimaiset tutkijat ovat olleet pitkään innostuneita mm. Vygotskin ajatuk-
sista. On kuitenkin todettava, että neuvostopsykologiassa on Vygotskin ajatuksia sovellet-
tu ja jalostettu eteenpäin jo vuosikymmeniä, joka olisi syytä huomioida. Tämän toteaa 
myös Galperin haastattelussaan (Haenen 1989, 15) seuraavasti: ”Heille lännessä, jotka 
ovat hyvin haltioissaan Vygotskista, haluaisin sanoa että he ovat huomattavasti myöhässä 
kääntyessään hänen puoleensa. Sillä aikaa olemme saaneet aikaan edistystä, ei ehkä niin-
kään teoreettisesta näkökulmasta, vaan paremminkin historiallisesta näkökulmasta kat-
sottuna. Lännessä tämä prosessi on, ilmeisesti, vielä koettava; mutta lopulta, tullaan myös 
Vygotskiin olemaan pettyneitä.” Tällä Galperin viittaa siihen kehitykseen ja niihin tehtä-
viin jotka jäivät Vygotskilta perintönä jälkipolville. 

 Lähteet 

Ahtee, M. & Pehkonen, E. 2000. Johdatus matemaattisten aineiden didaktiikkaan. Edita, Helsinki. 
Ausubel, D.P. & Robinson, F.G. 1969. School learning. An introduction to Educational Psychol-

ogy. Holt, Rienhart & Winston, New York. 
Ausubel, D.P., Novak, J.D. & Hanesian, H. 1978. Educational psychology: A cognitive view. (2nd 

ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. 
Engeström, Y. 1984. Orientointi opetuksessa. Valtion painatuskeskus, Helsinki. 
Engeström, Y. 1991. Perustietoa opetuksesta. (2.-6. painos). Valtion painatuskeskus, Helsinki. 
Galperin, P.J. 1979. Johdatus psykologiaan. (suom. Kauppila, R. & Helkama, K. alkuperäisteokses-

ta Vvedenjije v psihologiju, Moskva 1976). Kansankulttuuri, Helsinki. 
Galperin, P.YA. 1957. An experimental study in the formation of mental actions. (transl. Parsons, 

N.) In: Simon, B. (Ed.), Psychology in the Soviet Union, 213–225. Routledge and Kegan Paul, 
London. 

Galperin, P.YA. & Talyzina, N.F. 1961. Formation of elementary geometrical concepts and their 
dependence on directed participation by the pupils. (transl. Asher, H.). In O’Connor, N. (Ed.), 
Recent Soviet Psychology, 247–272. Pergamon Press, Oxford. 

Gal´perin, P.YA. 1989a. Study of the intellectual development of the child. (transl. Vale, M.). So-
viet Psychology, 27 (2), 26–44. 

Gal´perin, P.YA. 1989b. Mental actions as a basis for the formation of thoughts and images. (transl. 
Vale, M.). Soviet Psychology, 27 (2), 45–64. 

Gal´perin, P.YA. 1989c. Organization of Mental Activity and the Effectiveness of Learning. (transl. 
Vale, M.). Soviet Psychology, 27 (2), 65–82. 

Gal´perin, P.IA. 1992a. Human instincts. (transl. Vale, M.). Journal of Russian and East European 
Psychology, 30 (4), 22–36. 

Gal´perin, P.IA. 1992b. The problem of activity in Soviet psychology. (transl. Vale, M.). Journal of 
Russian and East European Psychology, 30 (4), 37–59. 

Haapasalo, L. 1985. Ongelmakeskeisen matematiikan opetuksen metodiikka. Jyväskylän yliopisto, 
Opettajankoulutuslaitos, Opetusmonisteita Numero 10. 

Haapasalo, L. 2001, Oppiminen, Tieto ja Ongelmanratkaisu. (4. painos). Medusa-Software, Joen-
suu. 



 
 

122

Hautamäki, J. 1981. Miksi minusta tuli psykologi – P.J. Galperinin haastattelu. (tulkki Hakkarai-
nen, T.). Psykologia, 16 (1), 17–21. 

Haenen, J. 1989. An Interview with P.Ya. Gal’perin. Soviet Psychology, 27 (2), 7–23. 
Haenen, J. 1992. Introduction: Piotr Gal’perin and the Content of Soviet Psychology. Soviet Psy-

chology, 27 (3), 3–21. 
Haenen, J. 1996. Piotr Gal'perin: Psychologist in Vygotsky's footsteps. Nova Science Publishers, 

Commack. 
Haenen, J. 2001. Outlining the teaching-learning process: Pjotr Gal’perin’s contribution. Learning 

and Instruction, 11 (2), 157–170. 
Häyrynen, Y.-P. & Hautamäki, J. 1973. Ihmisen koulutettavuus ja koulutuspolitiikka. Weilin + 

Göös, Helsinki. 
Jussila, J., Montonen, K. & Nurmi, K.E. 1993. Systemaattinen analyysi kasvatustieteiden tutki-

musmenetelmänä. Teoksessa: Gröhn, T. & Jussila, J. (toim.), Laadullisia lähestymistapoja kou-
lutuksen tutkimuksessa, 157–208. Yliopistopaino, Helsinki. 

Keranto, T. 1988. Kognitiivisen psykologian merkityksestä matematiikan didaktiselle tutkimukselle 
ja matematiikan opetukselle. Kasvatus, 19 (4), 275–281. 

Keranto, T. 1992. Kontekstuaalinen lähestymistapa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. IV 
tutkimusraportti. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 82. 

Keranto, T. 1993. Käsitykset matematiikan opetuksesta ja oppimisesta muuttuvat – muuttuuko 
koulukäytäntö. Kasvatus, 24 (3), 249–258. 

Koskinen, R. 2005. Mielekkään oppimisen teoria matematiikan opetuksessa: Pjotr Galperinin mer-
kitys. Systemaattinen analyysi eräiden Galperinin tekstien pohjalta. Helsingin yliopisto. Sovel-
tavan kasvatustieteen laitos. Kasvatustieteen sivulaudaturtutkielma. 

Kupari, P. 1999. Laskutaitoharjoittelusta ongelmanratkaisuun. Matematiikan opettajien matema-
tiikkauskomukset opetuksen muovaajina. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 
Tutkimuksia 7. 

Leino, J. 1977. Matematiikan didaktiikka 1. Kirjayhtymä, Helsinki. 
Miettinen, R. 1995. Kognitiivisen oppimisnäkemyksen tausta. (6. painos). Hallinnon kehittämis-

keskus - Painatuskeskus, Helsinki. 
Paasonen, J. 1993. Matematiikan opetus perusteitaan etsimässä. Kasvatus, 24 (2), 166–170. 
Pehkonen, E. 2003b. Tutkiva matematiikan oppiminen peruskoulussa. Tieteessä tapahtuu, 6/2003, 

35–38. 
Talyzina, N. 1981. The Psychology of Learning. Progress, Moscow. 
Varto, J. 1991. Mitä hermeneutiikka on? Teoksessa Haapala, A. (toim.), Kirjallisuuden tulkinta ja 

ymmärtäminen,. 29–43. VAPK-kustannus, Helsinki. 
Vygotski, L.S. 1982. Ajattelu ja kieli. (suom. Helkama, K. & Koski-Jännes, A. venäjänkielisestä 

alkuperäisteoksesta vuodelta 1931). Weilin+Göös, Espoo. 
 



On Problems and their Interpretations 

Gabriela Lovászová1 and Jozef Hvorecký2 
1Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia 

glovasz@ukf.sk 
2Vysoká škola manažmentu, Bratislava, Slovakia 

& 
2University of Liverpool, Liverpool, UK 

hvorecky@cutn.sk 

Abstract 

Mathematics is not only about learning problem-solving methods – it is also about gain-
ing a deeper understanding of their purpose, advantages and disadvantages. Frequently, 
the same problem can be solved by applying several different methods. Mathematics edu-
cation should also lead students to catch clues making them capable to select those, 
which best fit to a person’s aims. We want to achieve that our students are encouraged to 
find as many correct solutions to problems as possible. Then, properties of individual 
solutions and their consequences are discussed. In the paper we exemplify our approach 
by solving two problems using several methods in each case. We show that different solu-
tions are in fact generated by (unintentional) modifications and depend on personal inter-
pretations. In an extreme case, their interpretations (and consequently the solutions) can 
contradict each other. 

Keywords: problem solving, Josephus’ problem, spreadsheets, visualization. 



 124

 1 Introduction 

Mathematicians and qualified users of mathematics should understand the power of 
mathematics: purpose, advantages and disadvantages. Teaching mathematics therefore 
means more than pure training of calculation techniques and skills – it is also about learn-
ing interrelationships between the concepts. 

Class discussions are an excellent way of building such an intensive kind of knowl-
edge. In our classes, we form ”conferences”: students solve problems, present their solu-
tions, compare them with those of classmates and discuss their advantages and disadvan-
tages. In accordance to Salmon (2000): ”Conferencing is a medium that can add an extra 
dimension to developing ideas and increasing understanding of the course material. It 
gives an opportunity to stop and think and refine ideas … and hold on to those ideas for 
future reference.” The discussions naturally presume students’ extensive and intensive 
knowledge of various methods, both elementary and advanced ones. That’s why the 
theme presented in our paper is taken from the final year of training future teachers of 
Mathematics and Information Science at the University of Constantinus the Philosopher 
in Nitra, Slovakia. The course is named "Selected Topics in Theoretical Informatics" and 
addresses contemporary trends in teaching mathematics and informatics. The described 
goal is one of many. Others are structuring knowledge gained during first years of study, 
developing teaching skills and capability to react in class environment, evaluation of 
homework, test preparation and evaluation, application of general algorithmic methods 
and apparatus of formal theories of problem solving. The course runs for four years with 
the approximate total of 50 students.  

A discussion can evolve only when different ideas are proposed at the same time. In 
mathematics, such an opportunity appears when a problem can be solved using various 
methods. Then, the power of each solution can be demonstrated, discussed and general-
ized. For our purposes, another feature is also important – for every student, the discussed 
problems must be easy enough to find at least one solution. We expect all students to par-
ticipate in the discussion. Proposing a solution is the first step towards raising each stu-
dent’s motivation and involvement. Our experience shows that surprise solutions make 
later discussions vital and vibrant. For that reason, we encourage our students to look for 
”unthinkable”, extraordinary solutions. 

In a way, we are not interested in solutions themselves – we expect our students to 
demonstrate and discuss what the solutions tell about the problem and themselves. There-
fore, a good argumentation about the selection of a method, its appropriateness, effective-
ness and efficiency is a required part of each presentation. Students must be ready to ”de-
fend” their solutions towards others. In this paper we show two examples of such confer-
ences. The first one is typical for our approach, whereas the other goes even further – it 
indicates that achieved solutions can be contradictory and that mathematics is not so 
”clear and clean” as people often think. 
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 2 Organization of the discussions 

To achieve our aims, the process consists of three steps: the preparation of draft solutions, 
their presentation and, finally, their group reviewing. The last two are the core activities 
and are done inside the classroom in the form of a conference. The discussion is moder-
ated as we try to navigate our students to most important observations and relationships. 
Sometimes – depending on the students’ mentality – the presentation and reviewing be-
come mixed up and run simultaneously. We do not insist on their separation unless it does 
not interfere with the aims of the discussion.  

The detailed process looks as follows: 

1. The problem is given to the students as homework approximately one week before the 
discussion session. Each student is required to complete at least one solution. 

2. The discussion starts with students demonstrating their solutions in the front of their 
colleagues and explaining reasons of choosing the method. In the later stages, only 
”distinct solutions” are shown. The student has to indicate in which way his/her solu-
tion differs from those presented earlier. This step continues as long as all essentially 
different solutions are presented. 

3. What the class finally gets is a collection of substantially different solutions. Now eve-
ryone can express his/her opinion, discuss the appropriateness of the method, its po-
tential improvement, advantages and disadvantages. Students are encouraged to point 
out relationships between their different solutions. 

 3 Four-digit numbers divisible by three 

3.1 Problem definition 

Our first problem sounds as follows: How many four-digit numbers not containing 3, 6, 
and 9 are divisible by 3? 

3.2 Estimating the result 

As numbers cannot contain 3, 6, and 9, seven digits remain. Four-digit numbers cannot 
begin with 0, i.e. there is one of six digits in the first position and one of seven in all oth-
ers. Altogether there are 6 x 7 x 7 x 7 numbers not containing ”forbidden digits”. This can 
be rewritten as 42 x 49. Approximately, it means 40 x 50, i.e. about 2000 candidates. In 
general, every third number is divisible by 3. Consequently, our estimation is 667. 
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3.3 Finite automaton 

Figure 1 shows an automaton10 recognizing whether a number not containing 3, 6, and 9 
is divisible by 3. The circles represent their states; the arrows permitted transitions be-
tween them. Every evaluation starts in the initial state q0. The digits are then read one by 
one. At every moment, the pair – the input digit & the current state – determines the fol-
lowing state of automaton. Therefore, the first letter determines the second state of the 
automaton: 

− If it is any of the digits 1, 4, or 7, its next state is q1. 
− If it is 2, 5, or 8, then q2 becomes its next state. 

In general, the move from the current state to its successor is specified by the arrow with 
the input digit. For example, let the current state be q2: 

− When the entered digit is 0, it remains in q2. 
− When the input is 1, 4, or 7, the next state of the automaton is qF. 
− When it is 2, 5, or 8, the next state is q1. 

The states q1, q2 and qF correspond to the remainders of the string read so far. The 
automaton is in the state q1, when the string gives the remainder 1 after its division by 3. 
The state q2 corresponds to the remainder equal to 2. When the state is qF, the string is 
divisible by three11. The entered number is divisible by 3, if and only if its input process 
ends in qF. Therefore, qF is referred to as the final state. When the input is complete and 
the automaton is in its final state, the result of the divisibility-by-3 test is ”Yes”, other-
wise it is ”No”. 

                                                           
10 See (Hopcroft & Ullman 1969) for complete definitions of finite automata and formal languages.  
11 That’s why all arrows marked by 0 preserve the current state. 
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Fig. 1. Finite automaton recognising numbers divisible by 3. 

3.4 Regular grammar 

Automata help us to recognize whether given string(s) have a given property. Grammars 
do the opposite – they define text strings satisfying a specified property. The regular 
grammar with the following production rules generates all numbers not containing 3, 6, 
and 9 and divisible by 3: 

S → 1S1 | 4S1 | 7S1 | 2S2 | 5S2 | 8S2 

S1 → 2 | 5 | 8 | 0S1 | 1S2 | 4S2 | 7S2 | 2SF | 5SF | 8SF 

S2 → 1 | 4 | 7 | 0S2 | 1SF | 4SF | 7SF | 2S1 | 5S1 | 8S1 

SF → 0 | 0SF | 1S1 | 4S1 | 7S1 | 2S2 | 5S2 | 8S2 

The symbols used in the rules belong to two distinct sets: 

− The digits – 0, 1, 2, 4, 5, 7, and 8 – are terminal symbols. The generated strings will 
contain nothing but them. 

− All other symbols – S, S1, S2 and SF – are non-terminal symbols. Only non-terminal 
symbols can appear in the left-hand members of the rules and refer each to other(s) in 
a recursive way in order to generate strings of any length. 



 128

The production rule indicates that the symbol on its left side can be replaced by the sym-
bol (or the sequence) on its right side. Here, each line is an abbreviation of a series of 
right-side strings separated by ”|” e.g. S1 can be replaced either by any of the numbers 2, 
5, and 8 or by the sequences 1S1, 4S1, 7S1 etc. Any non-terminal in the current string can 
be replaced by any right-hand-side sequence12. The initial symbol of the grammar is S so 
the derivation of every string starts from it. The process terminates when there is no non-
terminal symbol in the string. 

There are three examples of correct derivations: 

S → 5S2 → 57 

S → 8S2 → 87S1 → 872 

S → 4S1 → 45SF → 450SF → 4507S1 → 45078 

As expected, all three rightmost text strings – the results of the derivations – are numbers 
divisible by 3. Naturally, to solve the problem we have to generate all and only four-digit 
strings. 

3.5 Non-recursive computer program 

In our program written in Pascal, the four-digit numbers are formed as combinations of 
four elements of the array named Dig. Each of its elements contains one of the seven ap-
proved digits. To generate all four-digit numbers, four nested loops are needed. The out-
ermost loop (used for generating the number of thousands) never uses the first element of 
Dig containing zero so the generated number is never less than 1000. The innermost loop 
combines the selected digits into a newly formed candidate. When it is divisible by 3, a 
counter (called Total) is increased by 1. At the end, Total contains the requested number. 

const Dig: array[1..7] of integer=(0,1,2,4,5,7,8); 
var i, j, k, m, Candidate, Total: integer; 
begin 
Total := 0; 
for i:=2 to 7 do 
 for j:=1 to 7 do 
  for k:=1 to 7 do 
   for m:=1 to 7 do 
    begin Candidate:= ((((Dig[i]*10+Dig[j])*10+Dig[k])*10+Dig[m]) 
    if ((Candidate mod 3) = 0) 
    then begin inc(Total); Writeln(Total, Candidate) end; 
    end; 
writeln(Total); 
end. 

The program produces the sequence of results shown in Table 1. 

                                                           
12 The application of the rules with non-terminals prolongs the string. 
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Table 1. The program output. 

Total Candidate 
1 1002 
2 1005 
3 1008 
4 1011 
5 1014 
6 1017 
...  
700 8874 
701 8877 
702 8880 

3.6 Recursive computer program 

Among many recursive Pascal programs, we have selected one similar to the above finite 
automaton and regular grammar. It generates the numbers with the required property and 
stores their number in a global variable named Total: 

var Total: integer = 0; 
The program contains four recursive procedures corresponding to the states of the 
automaton (and the non-terminal symbols of the grammar). The procedure that simulates 
the initial state looks as follows: 

procedure InitialS(Length:integer; S:string); 
var New: integer; 
begin 
if Length > 1 then  

  begin 
  for New = 1 to 7 step 3 do Remainder1(Length-1, S + New); 
  for New = 2 to 8 step 3 do Remainder2(Length-1, S + New); 

  end; 
 end; 
The argument named Length specifies the requested number of digits (four in our case). 
In each procedure call, it is decreased by 1. The first for-loop activates the Remainder1 
procedure. It generates numbers giving the remainder equal to 1 by adding digits 1, 4, and 
7 to the numerical string S13. The second loop applies the same to Remainder2, by adding 
2, 5, and 8. 

The next procedure Remainder1 represents the operation of the automaton in the state 
q1. Two others are almost identical, just their names correspond to the numbering of re-
mainders (i.e. the states of the finite automaton) in Figure 1. 

                                                           
13 The digits are placed in the elements Dig[2], Dig[4], and Dig[6], respectively. 
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procedure Remainder1(Length: integer; S: string); 
var New: integer; 
begin 
 if (Length = 1) then  
  for New = 2 to 8 step 3 do  

   begin  
    Inc(Total); 
    writeln(Total, S + New); 
   end; 

 else  
begin 

   Remainder1(Length-1, S + ‘0’); 
   for New = 1 to 7 step 3 do Remainder2(Length-1, S + New); 
    for New = 2 to 8 step 3 do NoRemainder(Length-1, S + New); 
  end; 
 end; 

The then-branch corresponds to the recursion trivial case. As the remainder is 1, it gener-
ates three numbers divisible by 3 by adding 2, 5, and 8 to the end of the processed string. 
The else-branch generates seven prolongations of its input string: 
− When ”0” is added, the remainder remains same, so the procedure calls itself. 
− When ”1”, ”4”, or ”7” is added, the remainder becomes 2, so Remainder2 is called. 
− After adding ”2”, ”5”, and ”8”, NoRemainder is activated. 

The Remainder2 and NoRemainder procedures are based on the same idea as Remain-
der1. We leave their detailed formulation to the reader. 

The execution is activated by the command 
InitialS(4; ‘’); 

as our requested number length is 4 and the initial string is always empty. The program 
produces the same results as the previous one – just in different order. 

3.7 Dynamic programming 

Dynamic programming is a problem-solving method based on stepwise expansion of the 
simplest solution into more and more complex ones. For that reason it is frequently ex-
pressed by recursive formulas. Recursive solutions can easily be converted into spread-
sheet calculations (Hvorecky & Trencansky 1998). Table 2 shows calculations used in our 
case. 

Table 2.  Formulas used in calculations. 

 A B C D 
1 Number of digits Remainder 0 Remainder 1 Remainder 2 
2 1 0 3 3 
3 2 =B2+3*C2+3*D2 =3*B2+C2+3*D2 =3*B2+3*C2+D2 
4 3 =B3+3*C3+3*D3 =3*B3+C3+3*D3 =3*B3+3*C3+D3 
5 4 =B4+3*C4+3*D4 =3*B4+C4+3*D4 =3*B4+3*C4+D4 
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The first row of the calculation corresponds to the trivial case – to the one-digit numbers. 
As zero is as not assumed to be divisible by 3 here, the value in the corresponding field is 
0. There are three numbers giving the remainder equal to 1 as well three giving 2. The 
formulas calculating the values for longer digits are all of the form 

= X + 3*Y + 3*Z 

where X, Y, Z are cells of the previous row. 
The field specified as X always refers to the first above field in the same column. It is 

multiplied by 1, because the sole way to prolong the numerical string and to protect the 
remainder value is to add 0. Y and Z refer to the remaining two fields in the previous row. 
Their factor (3) represents three digits that can be added to the shorter strings to produce 
the new remainder. Table 3 shows the results of the calculations. 

Table 3. Results of the calculations. 

 A B C D 
1 Number of digits Remainder 0 Remainder 1 Remainder 2 
2 1 0 3 3 
3 2 18 12 12 
4 3 90 102 102 
5 4 702 678 678 

The cell B5 contains the result. 702 four-digit numbers are divisible by 3. 

 4 Josephus’ problem 

4.1 Problem definition 

Josephus Flavius, a Roman historian of Jewish origin, describes how he and his friend 
were captured by Roman soldiers during an uprising. Romans ordered their detainees to 
make a formation, counted and executed every third person. This continued until two 
persons remained. These last survivors had been freed. Flavius states that he was capable 
of calculating these ”safe” positions in advance. Due to his calculation, both he and his 
friend survived (Graham et al. 1994). Notice also that Josephus’ original formulation 
speaks about forty-one detainees; due to limited space, our below illustrations display the 
case of seventeen people only. 

4.2 Unclear problem 

What is questionable in Josephus’ story? Apparently, it could be made up later as there is 
no witness except his mysterious surviving friend. Also – and this is the subject of our 
paper – the elimination method is not described properly. The different interpretations 
result in calculations producing different ”winning” positions. How could Flavius know 
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which of them was going to be applied? In that way, we are working with a badly speci-
fied problem (Budgen 1994). 

When we present the problem to our students, the danger of different interpretations is 
not mentioned. They are just asked to program an elimination method and implement it 
using a spreadsheet program. The program must be completed in such a way that it dis-
plays ”winning positions” for any number of detainees. Then we ask them to find regu-
larities in their solutions and express the formula Josephus applied for his survival. To 
students’ surprise, several solutions are proposed. A discussion on the cause of discrep-
ancies is then commenced. It reveals two critical places in the problem specification: 

a) Formation: To make counting possible, the formation must have a simple regular 
shape in which detainees form a sequence. For that reason, two formations look natu-
ral and are preferably used by students – a line and a circle. 

b) Starting position: The elimination results are strongly determined by the position of 
the first counted person. Thus, it is very important to specify ”who is the first” and 
”what happens to the person” as the differences lead to different surviving positions. 

In our examples below we show typical interpretations of Josephus’ problem. 

4.3 The detainees standing in a line, the third detainee is executed 

When detainees form a line the position of the ”first” is obvious. Still, there is a problem: 
Is the first person ”simply counted as first” or ”executed as first”? Table 4 shows the 
situation of 17 detainees when the first one is counted as first, i.e. the third person in the 
line is executed first. Its rows represent the rounds of elimination – during each round 
counting begins from the leftmost person and every third person is executed. 

For N detainees, the first row of the spreadsheet contains the numbers 1 to N. The cell 
A2 contains the formula 

=IF(MOD(COUNTIF($A1:A1;">0");3)=0;0;A1)  

Its meaning is: Starting from the beginning of the previous row to the given column, we 
count the number of non-zero values using the COUNTIF function. The starting column 
is fixed using the dollar sign in front of the first A. Then, the remainder after division by 
three of the intermediate result is calculated. If the remainder equals zero, then the con-
tent of the cell is changed to zero (the detainee has been executed); otherwise it remains 
unchanged (the detainee survived the current round). To simplify the perception of re-
sults, the zeroed elements are hidden using conditional formatting. 

All other cells in all rows (except the first row) contain ”spreadsheet-like” copies of 
the above formula. For example, the content of the cell E7 is 

=IF(MOD(COUNTIF($A6:E6;">0");3)=0;0;E6) 

As one can see, the first and second detainees are not executed. The first and second posi-
tions are ”winning” ones regardless of the number of detainees. In each round, their near-
est neighbor to the right is the first eliminated. Sooner or later, anyone else, including 
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people in very distant positions, becomes ”the third”. Therefore, the problem is trivial: 
”1” and ”2” are surviving positions for any N; no formula is needed – see Table 4. 

Table 4. First two detainees always survive. 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2 1 2  4 5  7 8  10 11  13 14  16 17 
3 1 2   5  7   10 11   14  16  
4 1 2     7   10    14  16  
5 1 2        10    14    
6 1 2            14    
7 1 2                

4.4 The detainees standing in a row, the first detainee is executed 

A small modification in the above formula for A2 causes the first person in the row to 
become the first victim:  

=IF(MOD(COUNTIF($A1:A1;">0");3)=1;0;A1) 

The formula is almost identical, just the tested value of the remainder is 1 instead of zero. 
The cells in which the MOD function produces this value are now cleaned. Guessing the 
surviving position becomes more complex as shown in Table 5. The survivors are the 
detainees 8 and 12. With the growing number of detainees, the ”safe” positions are 2, 3, 
5, 8, 12, 18, 27, 41, 62, 93, etc. For a given number of detainees N, the solution of the 
problem (the surviving positions) are the two greatest values of this sequence not exceed-
ing N. For example, for the original Josephus’ problem with 41 persons, the detainees 
with numbers 27 and 41 become survivors. The same values are also solution for any 
higher number up to 61 (including it). For the number of detainees between 62 and 92, 
the safe positions are 41 and 63, and so on. 

Table 5. The last two numbers in the sequence 2, 3, 5, 8, 12, 18, … specify survivors 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2  2 3  5 6  8 9  11 12  14 15  17 
3   3  5   8 9   12  14   17 
4     5   8    12  14    
5        8    12      
6            12      
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4.5 The detainees form a circle, the position of the first one is specified 

Organizing detainees in a circle makes the simulation much more complex. In the above 
simulations, each row of the spreadsheet corresponds to one round of elimination and all 
calculations therefore start from the row’s left end. The value of the remainder is also the 
same - 0 in the first elimination method, 1 in the second. 

Such regularities do not hold in circles. Here, the remainder changes from round to 
round depending on the factual number of survivors, because the sequence ”never ends”. 
The value of the remainder can only be stated before the first round. As above, it is zero 
when ”the first counted person is used as the beginning of counting”, and one when ”the 
first person is executed as the first”. In all next rounds, the remainder value depends on 
the number of people between the last eliminated person and the first survivor from the 
previous round. 

Table 6. “The first is executed first” in a circle.  

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Starting formation 
2 1        
3  2 3  5 6  8 9 11 12 14 15 17 1st round 
4 2        
5  2   5 6  9 11 14 15 2nd round 
6 0        
7  2   5   9 11 15 3rd round 
8 2        
9  2      9 11 4th round 
10 0        
11  2      9 5th round 

The simplest simulation of the circular method uses pairs of rows. The first row in each 
pair (shaded in Table 6) contains the numbers of surviving detainees in similar manner as 
above. For second row, only one cell is filled in – the value of the remainder applied in 
the given round. In the cell A2 in Table 6, the first remainder is 1 – the detainee counted 
as the first is also executed as the first. 

Table 7. “The third is executed first” in a circle. 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Starting formation 
2 0        
3 1 2  4 5  7 8 10 11 13 14 16 17 1st round 
4 1        
5  2  4   7 8 11 13 16 17 2nd round 
6 1        
7    4   7 11 13 17 3rd round 
8 2        
9    4    11 13 4th round 
10 0        
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11    4    11 5th round 

Table 7 shows the first remainder being equal to 0 – the first detainee is simply the begin-
ning point of counting and the third counted person is executed as first14. The two calcu-
lations only differ by this constant, everything else is the same. The first row contains 
numerical constants identifying detainees. The first cell in the third row contains the for-
mula 

=IF(A1=0;0;IF(MOD(COUNTIF($A1:A1;">0");3)=$A2;0;A1)) 

All cells in odd rows contain its ”spreadsheet copy”. Using conditional formatting, zeroed 
elements in these rows are colored in white (and become invisible). The number of peo-
ple in the circle is decreasing after each round. The counting continues with a possibly 
different value of the remainder. After the first round, its new value is calculated using the 
formula (typed into A4): 

=MOD(3-MOD(COUNTIF(1:1;">0");3)+$A2;3) 

Again, its copies are used for calculating the following remainders and placed into the 
first cells of even rows. 

4.6 The detainees form a circle, the position  
of the first one is not specified 

There is one principal problem with people standing in a circle – there is in fact no ”first 
person” because circles have no beginning or end. In reality, every detainee in the forma-
tion can be randomly chosen as ”the first”. The calculations in Section 4.5 are based on 
an assumption that the position of the first has been specified in advance and is fixed. 
Under this condition, they work properly and the positions of two survivors can be calcu-
lated. Such an assuption is very unrealistic. This implies that there is no appropriate ini-
tial value, and consequently no algorithmic solution. The process still can be simulated by 
placing another constant into the second row. Its value is between 1 and the total detain-
ees and indicates the position of the ”first”. Table 8 shows the case when it equals 7. 
Again, two selection methods (”counted as first” or ”executed as first”) can be alterna-
tively used. 

There are three constants determining the result:  

− the cell A1 contains the number of detainees, 
− A2 indicates the randomly selected ”first” person, 
− A4 specifies the remainder i.e. the elimination method. 

The rotating pattern of the sequence in the third row is generated as follows. The value in 
its first cell (i.e. A3) is copied from A2 (using the formula =A2). The second cell contains 
the formula 

                                                           
14 There also exists a third option – the initial value of remainder equals 2 – but is has no ”natural interpreta-
tion”.This case does not appear in students‘ solution, it do not refers to „common sense”. 
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=IF(COLUMN()>$A$1;0;MOD(A3;$A$1)+1) 

All other cells contain its relevant copies. For the cells in columns less or equal to the 
number of detainees, it calculates the detainee’s number. The cell farther to the right gets 
the value ”zero”; and due to conditional formatting seems to be empty. Naturally, 
depending on the initial choice of the parameters, any detainee now can survive. 

Table 8. Simulating a circle with a random starting position. 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

1 17 Number of people            
2 7 First person             

3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 
4 0 Counted as first: 0; executed as first: 1      

5 7 8  10 11  13 14  16 17  2 3  5 6 
6 1                 

7  8  10   13 14   17  2   5 6 
8 1                 
9    10   13    17  2    6 
10 2                 
11    10       17  2     
12 0                 
13    10       17       

 5 Conclusions 

Similar discussion raise around drawing a dragon curve15, robot orientation in a maze, 
generating texts with requested properties, compression and decompression of text 
strings, creation of fractals and so on. In average, five themes are analyzed and discussed 
during the one-term course. Their shared feature is a simple and understandable formula-
tion with many potential solutions. On the other hand, what is a broader educational value 
of similar examples? 

Reasonable simplicity of the problems is their first advantage. From the beginning, 
students feel certain that they fully understand the problem and can successfully solve it. 
However, often they are later embarassed if their classmates’ understanding of the same 
problem is very different. It is likely that in the future they will not be so confident when 
reading a problem specification. They will hopefully be aware of its different interpreta-
tions and become more cautious and prudent. 

The presented methodology also allows the teacher to present both complexity of 
mathematics and interdependence of its elements. It shows that theory-based solutions 
(for example, finite automata and formal grammars) are excellent to prove the correctness 
of their ideas, but their direct application is often impractical and the most part of the 

                                                           
15 Hvorecký and Lovászová (2001) shows one of its non-traditional solutions. 
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solution process should be done manually. On the other hand, they can also see why the 
usage of computer programs and spreadsheet calculations is risky when isolated from any 
theory. As each calculation is the expression of an idea, the ideas should preferably be 
based on theoretical reasoning. A proper combination of theory and practice in solution 
simplifies guaranteeing their correctness. 
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Abstract 

We want to demonstrate by two examples from teaching fractions how elements from 
modern learning theory as well as from history of mathematics can support mathematics 
instruction for 6th graders. On the basis of the results from (Haapasalo & Kadijevich 
2000) we developed some material for pupils, representing fractions in different ways 
(dominos). Activities will be described which were offered and observed in the class-
room. They demonstrate to what extent pupils as well as student teachers can gain profit 
– especially with respect to creativity, flexibility and understanding – from this setting. 
How history of mathematics might be used as an additional aid for better understanding 
thought processes of pupils? We offer a possible answer to this question in the following 
way: A standard problem for classroom teaching (addition of fractions) is presented and 
we report about an approach towards a solution developed by pupils. This approach can 
be interpreted as a starting point of a reinvention of a version of the ancient method or 
”false position”. 

Keywords:  conceptual, concept building, fractions, heuristics, procedural, understand-
ing, problem solving, history of problem solving, mathematical creativity. 

                                                           
16 We are grateful to the headmaster, Mrs. Ullrich, for letting us make this experience at her wonderful school! 
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 Introduction 

Student teachers at our university have to get some teaching practice at school during 
their normal university studies. In the winter period 2003/2004 they had to teach some 
ideas about fractions to sixth graders. 

The two excerpts of this teaching program which we present here were directed to-
wards the following educational goals for the pupils: 

− to understand the concept of fraction, 
− to understand and to perform addition of fractions. 

Two framing elements directed the selection and the analysis of the following examples: 

− Learning via simultaneous activation of concepts (e.g. fractions) and procedures (e.g. 
translations and transformations) combined with offering and producing different rep-
resentations according to (Haapasalo & Kadijevich 2000). 

− History of mathematical problem solving as a resource to identify successful thinking 
tools (or heuristics; here: the method of false position) as well as an additional back-
ground to interpret and to understand pupils’ thought processes.17 

The specific goals for the pupils and the framing elements constitute some educational 
goals for our student teachers, too: 

− to develop appropriate teaching material (fraction domino) on the background of the 
ideas presented in Haapasalo (2003), 

− to use this material to foster understanding of fractions by pupils, 
− to experience the importance of knowledge from history of mathematical problem 

solving as additional teaching tool to understand and to foster pupils’ mathematical 
thinking, 

− to experience the possibilities of own and pupils’ flexibility and creativity by consti-
tuting a constructivist teaching and learning environment (cf. also Haapasalo 2005). 

 Example 1: A fraction domino 

Haapasalo developed some important theory of simultaneous activation of concepts and 
procedure by different representations which proved already quite successful in the 
MODEM-project about fractions (cf. Haapasalo 1992, 2003, 2005 and Haapasalo & 
Kadijevich 2000). We developed on this background for our 6th graders the fraction-dom-
ino illustrated in Figure 1: 

We took consciously into account the possibility to interpret the same ”shaded” or 
non-shaded parts in a figure as different fractions. E. g., the figure    culd be inter-
preted as three fourth as well as one fourth. Furthermore, one third could be another pos-
                                                           
17 Cf. e.g. Zimmermann (1991, 1995, 2002, 2003). 
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sible interpretation. The pupils had to make explicit their interpretation and way of think-
ing and had to negotiate it with their classmates. 

Each child received a sheet of paper with these 12 ”stones”, which had to be cut out. 
(At the end of the lesson they had to put the parts into an envelope to save it to be used in 
the following lessons.) 

Subsequently, the teacher posed the following questions18 to the pupils and he asked 
them to search for possible answers: 

Fig. 1. Fraction domino elements. 

                                                           
18 He posed not all questions at the same time. May be that he posed them one after the other to all pupils or he 
used them for differentiation. 
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Fig. 2. A ”domino-loop”. 

a) Can you put all ”stones” together in an appropriate way? 
b) Who can use all stones to construct a ”fitting snake”? 
c) Who can find another snake of such type? 
d) How many different snakes can you find? 
e) Can you find also a fitting ”loop” by using all stones? 
f) Could you find different closed formations? 

Finally, the pupils had the opportunity to play domino together. Here is a possible answer 
to the question in e: 

The children were very busy to work on these questions. Obviously they had a lot of 
fun and used the possibility to work together intensively. There was not much to do for 
the teacher than to keep the process running. The parts of the same ”starting domino” 
were copied on a transparency and cut out by the teacher. From time to time results of 
students were presented to all by placing these ”stones” in an appropriate way on an over-
head projector. In this way it was very easy for all other classmates to contribute to solu-
tions and to evaluate them. 

The teacher of the class reported that she had to continue to work with this material 
because the pupils liked it so much and they developed a lot of ideas. For example, she 
let the pupils invent their own dominos and let them cope with questions as mentioned 
before. Figure 3 represents a product of one of her pupils: 
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Fig. 3. A ”snake” built of fraction domino invented by a pupil. 

We will present some more experience and discuss some possible consequences at the 
end of this paper. 

 Example 2: The method of false position 

The method of false position had been applied already by ancient Egyptian mathemati-
cians19 and can be seen, e.g., in relation to the ”regula falsi”, the method of successive 
approximation (up to modern forms of iterations) and working backwards20. 

To get an idea of this method, we quote here an English translation of a typical exam-
ple from Rhind Mathematical Papyrus, written about 1560 B.C. with content from about 
1800 B. C.21: 

”[Problem 26] 
A quantity with ¼ of it added to it becomes 15. 
[Assume 4] 
[That is] multiply 4, making ¼ , namely 1, [so that the] Total is 5 [proceeding in the 
usual manner: 

\ 1 4 
\ ¼  1 

                                                           
19 Cf. e.g. Chase 1986. 
20 Cf. e.g. Zimmermann 1995. 
21 Cf. Clagett 1999 p. 141, remarks in brackets […] added by the editor. Cf. also Chase 1986, p. 69. 
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Total 5] 
 
[As many times as 5 must be multiplied to make 15, so many times 4 must be mul-
tiplied to give the required number.] 
Operate on 5 to find 15 
 
 
 
 
Multiply 3 times 4. 
 
 
 
 
This becomes 12. [And find its ¼:] 
 
 
 
 
[Hence] the quantity is 12 and its ¼ is 3 and the total is 15. 
[This checks out since the sum agrees with what was originally specified.]” 

 
We come now to our next teaching example. 
Some weeks after the first teaching experiment one of our student teachers presented 

in the first teaching-lesson of her life the following problem to the class, which she se-
lected from a quite normal textbook: 

Peter gets a specific amount of pocket money for one week. Now he takes away the 
following portions from this starting budget: He spends 3/10 for a ticket for a 
movie. He buys a cake for ¼. He likes ice-cream very much, therefore he buys one 
for 1/5. Finally he buys chewing-gum for 1/10. At the end of the week there is 1.50 
€ left. How much pocket money Peter got in this week? 

Note that the pupils had the following prerequisite knowledge about fractions: 

− They learned some basics about fractions and different representations of them (cf. 
example 1). 

− They knew how to expand and how to cancel fractions. 
− They made first experience with the addition of fractions with the same denominator. 

After some ten minutes of cooperative work two girls presented the following solution at 
the blackboard (P = pupil): 

P: Let’s assume that he receives 20 € for this week. Now we operate with the given 
data while controlling the constraints. 

The student teacher (T) – who knew and prepared for THE (!) right solution, hesitated 
strongly and said to the pupils: 

\ 1 5
\ 2 10 
Total: 3.

1 3
2 6 
\4 12

1 12
\ ¼  3 
Total 15
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T: You don’t know the answer until now and you cannot be sure that 20 € is the 
right solution. 

But one pupil answered: 

P: We don’t mind. We assume this and let’s see what will happen if we continue 
now! 

One pupil drew a long line at the blackboard and marked 0 at the beginning and 20 at the 
end of this line. Subsequently, she divided it into 20 parts of equal length: 

 
                     
                     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
Then the pupils started – beginning at 0 – in marking the appropriate amount of money 
after changing all given fractions into fractions with denominator 20: 
 
                      
                      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

P: First Peter spent 6 € for the movie (he draw the first fat line and so on), than he 
bought a cake for 5 €. Furthermore the ice-cream was 4 €. Finally he had t§o pay 
for the chewing-gum 2 €. So we come to 17 €. Then there should be a rest of 1.50 
€. So we come to a total of 18.50 €. But there would be still 1.50 € left!? 

T: You see now, that your assumed solution of 20 € must be wrong. So we have to 
look for another solution. 

In this way the teacher student brought the process of the pupils to an end. They made a 
complete different attempt now not using the ideas of the pupils. 

Another possible continuation, including the ideas of the pupils, could have been as 
follows (T=teacher): 

T: So you have still some money left. Or: So you don’t have left 1.50 € but 3 €  
– twice as much you should have. What to do now? 

P: Possible reaction: If the amount left is twice as much we should have, perhaps 
we assumed also twice as much pocket-money as Peter should have at the begin-
ning of the week. So we have to divide 20 € by 2 and get 10 €. 

It might follow now a check (verification) of this new assumption. 
The process which had been offered by the pupils can be interpreted to a considerable 

extent as the beginning of the procedure of a specific form22 of the well-known method of 
”false position” quoted above. Of course, by drawing a number line, one can also say that 

                                                           
22 According to Tropfke (1980, 370), Metrodorus presented around 500 A.D. e.g. the following problem from 
Diophantos (modern notation!): x-(1/2 + 1/8 + 1/10 + 1/20)·x = 9. 
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the pupils made three changes of representation: first, they changed the problem from a 
problem with fractions into a problem with integers; second, they made a visual represen-
tation of the numbers and, third, they represented the addition of numbers by the compo-
sition of lines of appropriate lengths. Therefore one can say that the suggestion of the 
pupils is full of productive heuristics. 

The student teacher was very courageous because of letting the students follow their 
own ideas at least for a long time – in spite of the fact that she completely rejected this 
way of approaching a solution. So she demonstrated already considerable patience for 
student teacher at her very beginning. After the end of the lesson – in the following 
evaluation session – she became aware of other possibilities of teacher’s reaction to the 
suggestions of the pupils. So, all participants could learn much from this teaching experi-
ment. 

 Discussion and outlook 

Presenting these two examples, we want to shed some light on the following issues: 

− The activities of the pupils incorporated a high demand and challenge for flexibility, 
especially of the student teachers and even of the teacher. 

− The situations could help to stimulate creativity of the pupils as well as of the teacher 
and to a lesser amount of student teachers – due to functional fixedness to own expec-
tations (which may be obvious in example 2). 

− Productive group-work was created nearly automatically in the classroom by this way 
of presenting material and problem posing. 

A self-regulated simultaneous activation of concepts and procedures via different repre-
sentations of fractions with many degrees of freedom seems to work quite well in exam-
ple 1. It might help pupils to improve their understanding of the fraction concept, giving 
them also a basis for a better operating with fractions. The example also supports the as-
sumption that elements of a theoretical framework concerning conceptual and procedural 
knowledge might help to direct and create teaching environments which can improve 
conceptual understanding, flexibility and creativity of pupils as well as of teacher stu-
dents and teachers. Additionally, our student teachers could get some experiences with 
practical use of pedagogical theories. 

Example 2 can help to make clear that knowledge of problem solving processes and of 
heuristic methods from history of mathematics might help student teachers to become 
aware of, interpret, understand and appreciate productive problem solving processes of 
pupils in a more deeper and encompassing way. Thus, appropriate studies of and experi-
ence with history of mathematics might help (in addition to learning-teaching-
experiments23 and learning theories) to foster student teachers’ competence to identify 
powerful methods in the thoughts of pupils. In this way teachers and student teachers 
might become more sensitive of the intellectual potential of their pupils, too. This might 

                                                           
23 Cf. e.g. the dissertation of Kilpatrick 1965. His young pupils were most successful when applying ”successive 
approximation” (similar to ”false position”) to solve word problems. 
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support student teachers and beginning mathematics teachers to improve their teaching 
abilities, e. g. by encouraging and reinforcing pupils’ productive thought processes. 

Such classroom experience results in a major reinforcement of some authors motiva-
tion to carry out an analysis of mathematical thought processes and heuristic methods in 
the history of mathematics in more detail24, to augment and complement useful elements 
of learning theories. Perhaps some reader might be stimulated to do so, too. 

Of course, all hypotheses formulated here have to be checked by further studies. 
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Abstract 

In the article, we discuss the grounds by which mathematics can be considered as lan-
guage and examine some language educational features which are included in teaching of 
mathematics. Furthermore, we present preliminary results of the research by which we 
studied the conceptions which the teacher trainees of our institution had of the language 
character of mathematics and of the factors which promote or prevent to pay attention to 
language educational factors in the teaching of mathematics. The study was carried out as 
a two-piece inquiry which 43 teacher students answered. The preliminary results show 
that in the students' mind mathematics is interpreted as language. However, teaching and 
learning of it are not seen as teaching and learning of the language. The demands for the 
exactness of the mathematical language were seen tighter on the upper secondary school 
than on the lower secondary school. Correspondingly, on the upper secondary school 
level the demands for the exactness of the mathematical language were seen more impor-
tant than on the shorter course of mathematics. Supporting of the pupil-pupil discourse 
and learning the mathematical language were partly seen as conflicting objectives. 

Asiasanat:  matematiikka kielenä ja kielikasvatuksena  

Keywords: mathematics as language, mathematics as language education  
  
Motto: 

To become proficient in any language means to think anew. 
Each language is a different via cogitandi,  
a different means of approaching life and apprehending reality. 
It makes sense to me to approach the teaching of mathematics  
as we would the teaching of any other language. 

  Lynda Little 
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 1 Johdanto 

Koulumatematiikan kieleen ja matematiikan opetuksen diskursseihin liittyvä tutkimus on 
erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi vilkastunut (ks. esim. La-
borde 1990, Brown, T. 2001, Kubínova & Novotna 2003, Pimm 2003, Sfard 2001, Vithal 
2003, Zack & Graves, 2001, Lerkkanen, 2003, Kaartinen 2003, Leinonen & Korhonen 
2005). Tähän ovat johtaneet useat syyt, kuten se, että 

− väestön monikulttuuristuminen on asettanut muutospaineita koulujen toiminnalle ja 
pakottanut opetustoimen muuttamaan toimintatapojaan kielellisesti ja kulttuurisesti 
moninaisten oppimisyhteisöjen tarpeita vastaaviksi; 

− matematiikkaa, kuten muitakin koulun oppiaineita, on ryhdytty opettamaan myös kak-
sikielisesti; 

− merkittävä osa matematiikan oppimisvaikeuksista on todettu johtuvan oppijan luku-
taidosta ja siitä, ettei oppija kykene ymmärtämään matematiikalle ominaista kieltä; 

− oppijakeskeiset ja oppijoiden välistä keskustelua ja argumentointia korostavat työtavat 
ovat yleistyneet myös matematiikan opetuksessa ja tätä on koulun kehittämiseen täh-
täävässä virallisdiskurssissa toivottu; 

− konseptuaalinen näkökulma on noussut vahvemmin esille proseduraalisen näkökulman 
rinnalle myös koulumatematiikassa;  

− erityisesti alaluokkien opetuksessa on korostettu matematiikan kielentämisen merki-
tystä matematiikan ymmärrettävyyden lisäämiseksi; 

− diskurssianalyysistä on tullut keskeinen metodi myös matematiikan oppimisen tutki-
muksessa.  

Matematiikan kielen oppiminen on luonnollinen osa matematiikan oppimisprosessia ja 
näin arvo sinänsä. Matematiikan kielen omaksumisella ja tätä kieltä käyttävien puhe-, 
toiminta- ja jopa käyttäytymistapojen oppimisella on kuitenkin myös välillinen merkitys 
sille, millaista matematiikkaa voidaan oppia ja ymmärtää. Koulun erilaiset toimintamuo-
dot synnyttävät erilaisia diskursseja ja erilaiset diskurssit tuottavat erilaista oppimista. 
Kielen välineellinen merkitys tulee oppimisen osalta erityisen merkittäväksi opetettaessa 
matematiikkaa eri kielellä kuin oppilaan äidinkieli (Jäppinen 2002, Adler 2001) tai oppi-
laille, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia (Montis 2000, Räsänen & Ahonen, 2004). 
Näkemyksemme on, että matematiikan opettaja äidinkielellä opettaessaankin aina toimii 
vähintään kahden kielen opettajana so. äidinkielen ja matematiikan kielen opettajana. 
Opettajan kielikasvatuksellinen tehtävä ei aina tunnu kuitenkaan saavan ansaitsemaansa 
huomiota. Esimerkiksi valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä tämän suuntaiset ky-
symykset näyttävät jääneen taka-alalle. 

Seuraavassa pohdimme tarkemmin, millä perustein matematiikkaa voi pitää kielenä ja 
sen opetusta eräänlaisena kielikasvatuksena sekä esittelemme päätulokset syyslukukau-
della 2004 toteuttamastamme selvityksestä, jolla pyrimme alustavasti kartoittamaan ai-
neenopettajakoulu-tuksessa olevien opettajaharjoittelijoiden käsityksiä matematiikan ope-
tuksen kielikasvatukselli-sista piirteistä. 
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 2 Matematiikan kielellisiä piirteitä 

2.1 Matematiikka kielenä 

Matematiikkaa voidaan perustellusti pitää kielen kaltaisena semioottisena systeeminä ja 
tästä syystä semioottisista lähtökohdista matematiikan opetusta tarkasteleva tutkimus 
onkin viime vuosina ollut vilkasta (esim. Radford 2001 ja 2003). Matematiikan kielenkal-
taista olemusta on tarkastellut mm. Wakefield (2000, 272–273), joka pitää matematiikkaa 
kielenä, koska matematiikassa 

− kommunikointi perustuu abstraktioiden käyttöön, 
− symbolit ja säännöt ovat yksikäsitteisiä ja pysyviä ja symbolien järjestys vaikuttaa 

merkityksiin, 
− ilmaukset ovat lineaarisia ja peräkkäisiä ja niiden määrä on rajaton 
− onnistuminen vaatii symbolien ja sääntöjen muistamista, 
− noviisi oppija tarvitsee tulkintaa ja kääntämistä ja harjoitus parantaa ymmärrystä,  
− kommunikaatio vaatii koodausta ja koodin purkamista, 
− intuitio, näkemys ja "puhe ilman ajattelua" liittyvät sujuvuuteen, 
− lapsuudenkokemukset edistävät myöhempää kehitystä, 

Matematiikalla on sanastonsa ja syntaksinsa ja sille on ajan saatossa syntynyt monimuo-
toinen ja kehittynyt notaatiojärjestelmänsä. (Chapman 1993, Marks & Mousley 1990, 
Brown, 2001.) Matematiikan merkkikieli on erityisen runsas. Tehokkaan matemaattisen 
merkintäkielen luomisella ja vapautumisella sitä kautta luonnollisen kielen käytöstä yk-
sinomaisena käsitteiden, päättelyiden, operaatioiden ym. merkitysten täsmennysmetodina 
on historiallisesti ollut ratkaiseva merkitys matematiikan eri osa-alueiden kehittymiselle. 
Toimiva notaatiojärjestelmä edistää alaa kehittävän yhteisön yhteisen ymmärryksen ra-
kentumista ja mahdollistaa tehokkaan keskinäisen kommunikoinnin yhteisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Symbolinen merkintäkieli on sitä toimivampi mitä tehokkaammin se 
koodatessaan pakkaa informaatiota. Hyvän notaatiotavan on kuitenkin mahdollistettava 
intuitiivisesti yksinkertainen pakatun tiedon dekoodaus ymmärrettävään muotoon sille, 
joka on koodaustapaan perehtynyt. Matemaattisilla ilmiöillä ei välttämättä ole sellaise-
naan vastinetta todellisuudessa, vaan niiden merkitys johdetaan puhtaasti ilmiöiden väli-
sistä suhteista. 

Kehittynyt syntaksi ja notaatiojärjestelmä korostavat matematiikan formaalin kielen 
luonnetta. Usiskin (1996) kuitenkin muistuttaa, että matematiikkaan liittyy myös monia 
luonnollisten ts. puhuttujen ja kirjoitettujen kielten piirteitä. Matematiikka näyttäytyy 
monille vieraana kielenä jopa kuolleenakin kielenä, mutta monille se on myös äidinkielen 
kaltainen ilmaisuväline. Raja normaalikielen ja matematiikan kielen välillä on epäselvä. 
Matematiikassa käytetään luonnollista kieltä ja kääntäen osa matematiikan sanastosta on 
vakiintunut myös osaksi normaalia puhekieltä. Väestön koulutustason noustessa tämä osa 
todennäköisesti jopa kasvaa. Matematiikalla on Usiskinin mukaan luonnollista kieltä raja-
tumpi ilmaisuvoima. Kaikki se, minkä voi ilmaista matematiikan kielellä, voidaan ehkä - 
yrityksen epätarkoituksenmukaisuudesta huolimatta - kääntää luonnolliselle kielelle, mut-
ta kaikkea sitä, minkä pystymme ilmaisemaan luonnollisella kielellä, tuskin voimme edes 
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kuvitella voivamme muuntaa matemaattiselle kielelle. Puhuttaessa matemaattisista asiois-
ta niin harvoin tehdään ilman verbaalisen, symbolisen tai graafisen esityksen tukea. 
Luonnollisten kielten ja matematiikan ilmaisuvoiman vertailu ei kuitenkaan ole yksinker-
taista, esimerkiksi kielentutkijat Ford ja Peat (1988) toteavat 

"Mathematics would appear to be both more and less than a language for while be-
ing limited in its linguistic capabilities it also seems to involve a form of thinking 
that has something in common with art and music."  

Matematiikan kieltä opitaan kuten muitakin kieliä joko spontaanisti olemalla sosiaali-
sessa kanssakäymisessä niiden kanssa, jotka tätä kieltä käyttävät ja eriasteisesti taitavat, 
tai erityisesti opiskellen. Matematiikan kieltäkin opitaan passiivisesti lukemalla ja kuun-
telemalla sekä aktiivisesti kirjoittamalla ja puhumalla. Tossavainen ja Sorvali näyttävät 
ainakin artikkelinsa väliotsikoinnin perusteella pitävän matematiikkaa kielenä ja toteavat  

”…että nykyajan konstruktivistien käsitysten kanssa yhteensopivaa on sanoa, ettei 
matematiikan opiskelijankaan kannalta matematiikka ole mikään muuttumaton 
valmiiksi olemassa oleva objekti vaan hänen ajatustensa muodostama kokonaisuus, 
joka syntyy ja muuntuu sitä mukaa kun hän kykenee itse luomaan symbolit ja kie-
len näiden ajatusten ilmaisemiseksi. Se, että matemaatikot ja matematiikan opiske-
lijat kykenevät kommunikoimaan keskenään, perustuu lähinnä oppikirjojen ja opet-
tajien kautta opiskelijoille periytyvään epämääräiseen sopimukseen yhteisten sym-
bolien ja sanojen käytöstä.” (Tossavainen ja Sorvali 2003, 34) 

Matematiikan kieliominaisuuteen viitataan myös matematiikan oppimisvaikeuksia käsit-
televissä tutkimuksissa, joissa on erityisesti tutkittu lukutaidon yhteyttä matemaattisten 
taitojen oppimiseen (Lerkkanen, 2003, Spanos & Crandall, 1990). Edellytyksenä kum-
mankin taidon kehittymiselle ovat samat perustaidot: auditiivinen ja visuaalinen havait-
seminen, kielellinen kehitys, kielellinen ja semanttinen tietoisuus, sanavarasto ja muisti. 
Matemaattisiin oppimishäiriöihin voivat puhtaasti matemaattisten perustaitojen puuttei-
den ohella johtaa erilaiset vajaavuudet kielellisissä taidoissa, havaintojen teossa tai tark-
kaavaisuudessa (Räsänen & Ahonen, 2004). 

2.2. Matematiikan kielirekisteri ja matematiikan kielen genre 

Vuosituhansien aikana matematiikalle on kehittynyt omintakeinen kielen käytön muo-
tonsa, johon usein viitataan käsitteillä matematiikan kielirekisteri ja matematiikan kielen 
genre (Halliday 1978, Pimm 1987 ja 2003, Gerofsky 1999, Fradd, 1987, Brown, 2001). 
Matematiikka käyttää normaalikielen puhetapoja omalla erityisellä tavallaan (olkoon, jos 
ja vain jos, kääntäen jne.) ja sanastoa eri merkityksissä kuin tavallisesti (sievennä, la-
venna, supista, jatkuva, ryhmä, rengas, kunta jne.). Matematiikankin kielellä voi leikitellä 
ja jopa yhteisön oma huumori voi jäädä aukeamatta matematiikan genren ulkopuoliselle. 
Tätä voi testata vaikkapa seuraavalla matemaattisella kaskulla "1 + 1 = 3 for large values 
of 1". 

Matemaattiseen esitystapaan sisältyy sääntöjä ja ihanteita, joita ei tavalliseen kielen-
käyttöön yleensä ainakaan samassa mitassa liity, kuten pyrkimys täsmällisyyteen, joh-
donmukaisuuteen, niukkuuteen jne. Matemaattinen ilmaisu on myös usein persoonatonta 
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(voidaan todistaa, oletetaan, että ...) ja ajatonta. Toisaalta matematiikan kielikin elää kult-
tuurien ja muiden kielten muutoksen mukana. 

Matemaattisen yhteisön toimintaan sisältyy sosiomatemaattisia normeja, jotka suurelta 
osin välittyvät ja tulevat näkyviksi nimenomaan kielen kautta. Normit ohjaavat ja säätele-
vät keskustelua, joka yhteisössä syntyy ja tapaa jolla keskustelua käydään. Sosiomate-
maattisia normeja ovat mm. sopimukset siitä, millaisia ovat matemaattiset selitykset ja 
perustelut, millaiset ratkaisut ovat matematiikan näkökulmasta oleellisesti erilaisia ja sa-
moja, mikä on matemaattisesti eleganttia yms. (Yackel ja Cobb 1996, 461). Matemaatti-
sen argumentoinnin opetus ja argumentoinnin merkitys matemaattisen tiedon konstruoin-
nissa ovatkin viime vuosina nousseet yhdeksi keskeiseksi didaktisen tutkimuksen koh-
teeksi (Forman et al. 1998a, 1998b, Forman 2000, Inagaki et al. 1998, Leitão 2000). Ma-
temaattinen keskustelu poikkeaa oppilaalle tutummista sosiaalisen kanssakäymisen muo-
doista myös siinä suhteessa, ettei matemaattisessa diskurssissa kohteliaasti pyritä kaikkia 
tyydyttävään konsensukseen, vaan sitovan päättelyn kautta löytyvään totuuteen, joka 
kaikkien on hyväksyttävä tai vakuuttavaan, perusteltuun ratkaisuun. 

 3 Matematiikan opetus kielikasvatuksena 

3.1 Matematiikan opetuksen diskurssit 

Matematiikan opetuksessa diskurssi syntyy perinteisesti opettajajohtoisena vuoropuhe-
luna opettajan esittäessä kysymyksiä oppilaille ja siihen halukkaiden oppilaiden vuorol-
laan vastatessa kysymyksiin. Samalla opettaja johdattaa oppilaat vaihe vaiheelta eteen-
päin ongelmanratkaisussa pitäen huolta siitä, että prosessi etenee kohden ratkaisua. Inaga-
kin et al. (1998) termein prosessi toistaa ns. IRE-ketjua (initiation – response – evalu-
ation). Yhteisten merkitysten konstruointi-prosessia voidaan syventää ja ohjata esimer-
kiksi kommentoimalla tai uudelleen muotoilemalla oppilaiden vastauksia, esittämällä 
oppilaille lisäkysymyksiä, pyytämällä heiltä perusteluja ja tekemällä yhteenvetoja ratkai-
suprosessin kulusta. Inagakin et al. mukaan diskurssianalyyttiset tutkimukset ovat osoit-
taneet, että prosessiin aktiivisesti osallistuvat oppilaat todella työstävät ideoitaan tällai-
sessa dialogissa.  

Perinteinen opettajajohtoinen vuoropuheluun perustuva opetus tarjoaa oppilaille, ja 
luokassa ehkä vain muutamille, keskimäärin varsin vähän tilaisuuksia itse olla äänessä ja 
harjaantua puhumaan matemaattisista ongelmista matematiikan kielellä ja tällöinkin vain 
opettajan luvalla. Oppilailla on tällaisessa opetuksessa parhaimmillaan runsaasti tilai-
suuksia kuulla ja nähdä opettajan käyttämää huoliteltua matemaattista kieltä. Kielen op-
pimisen näkökulmasta tällainen opetus tarjoaa eniten tilaisuuksia passiiviseen kielen op-
pimiseen ja perustuu lähinnä mallioppimiseen. Usein pedagogisissa ratkaisuissa ajatel-
laan, että juuri tämä mallioppiminen johtaa toivottuihin tuloksiin matematiikan kielen 
oppimisessa. Opettajankoulutuksessa saamamme kokemukset viittaavat samaan, joka vie-
raiden kielten opettamisessa menneinä vuosikymmeninä kantapään kautta opittiin: mate-
matiikan kielen passiivinen oppiminen ei riitä aktiivisen kielitaidon saavuttamiseen.  
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Yhteistoiminnallisten työtapojen yleistyessä – ainakin maailmalla – myös matematii-
kan opetuksessa matemaattinen diskurssi, johon oppilas osallistuu, on enenevässä määrin 
oppilaiden keskinäistä diskurssia. Perinteiseen opettajajohtoiseen vuoropuheluun perustu-
vaan opetukseen verrattuna tällainen opiskelu tarjoaa oppilaille selvästi enemmän tilai-
suuksia itse osallistua ja harjaantua puhumaan matemaattisista ongelmista matematiikan 
kielellä. Ongelmallista on, mistä oppilaat saavat mallin oikeanlaiseen diskurssiin. Kielen 
oppimisen näkökulmasta tällainen työskentelytapa vaatiikin opettajalta erityistä ammatti-
taitoa, sillä hänen on jotenkin kyettävä ratkaisemaan se, miten oppilaat pääosin keske-
nään työskennellen oppivat ilmaisemaan itseään matemaattisesti riittävän korrektilla ta-
valla, miten heidän tulisi argumentoida keskenään ja millaista tuotosta heiltä odotetaan. 
Selvää ei ole kenellä – oppilaalla vai opettajalla – on missäkin tilanteessa valta ja velvoite 
ratkaista, mikä on matemaattisesti korrektia ja mikä ei (vrt. Forman et al. 1998a, 314). 
Jos rajoitamme tarkastelun vain kielen oppimisen näkökulmaan, matematiikan opettajaa 
voi tässä tilanteessa varsin hyvin verrata kommunikatiivisen kielen opetuksen metodeja 
soveltavaan kielen opettajaan.  

Eräänlainen välimuoto opettajajohtoisen kyselevän opetuksen ja oppijalähtöisen oppi-
laiden keskinäiseen diskurssiin perustuvan opetuksen välillä on opetus, jossa opettaja ei 
niinkään itse ensisijaisesti ota kantaa oppilaiden vastauksiin, vaan totuttaa oppilaansa 
tarvittaessa kommentoimaan ja arvioimaan ideoita, perusteluja jne., joita kyselevään ope-
tukseen perustuvan ongelmanratkaisuprosessin aikana tulee esiin. Yhteisesti käsiteltävä 
ongelmanratkaisuprosessi alkaa usein yksittäisten oppilaiden tai ryhmissä tuotettujen rat-
kaisuehdotusten arvioinnilla ja edelleen kehittelyn pohdinnalla (Inagaki et al.1998). Ma-
temaattisen kielen oppimisen näkökulmasta tällainen työskentelytapa tarjoaa sekä malleja 
oikeanlaiseen matemaattiseen kielenkäyttöön että tilaisuuksia aktiiviseen kielen tuottami-
seen. 

Edellä matemaattisen kielen oppimisen tilanteita on tarkasteltu lähinnä opettaja-oppi-
las -diskurssin ja oppilaiden välisen diskurssin näkökulmasta. Matemaattisen kielen käyt-
tötapoja opitaan kuitenkin muidenkin oppimistilanteisiin liittyvien diskurssien kautta. 
Diskurssia käydään myös esimerkiksi oppikirjan (ja välillisesti sen kirjoittajien) kanssa ja 
teknisen apuvälineen kuten esim. laskimen tai tietokoneen kanssa. Teknisen apuvälineen 
kanssa käytävä diskurssi edellyttää erilaista matemaattisen viestinnän taitoa ja muotoa 
kuin ihmisten kesken käytävä diskurssi. Samoin oppikirja on yleensä kirjoitettu suosi-
vaksi tietynlaista luokkadiskurssia. Induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa tukevat 
erityyppisten diskurssien syntyä, toiset tehtävät ohjaavat yksilölliseen työhön, toiset ver-
taisryhmissä tapahtuvaan yhdessä työskentelyyn jne.  

Kielellisillä taidoilla näyttää olevan keskeinen osuus kognitiivisten ja metalingvistis-
ten taitojen kehittymiselle. Metalingvistisillä taidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä reflek-
toida ja analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Metalingvistisillä taidoilla näyttää ole-
van selkeä yhteys myös matematiikan oppimiseen. Esimerkiksi MacGrecorin ja Pricen 
tutkimus osoittaa selkeästi, miten metalingvistiset taidot ovat yhteydessä siihen, miten 
algebrallisia lausekkeita opitaan hahmottamaan ja käsittelemään. Aritmeettisen ja algeb-
rallisen aineksen oppimisen kannalta tärkeiksi metalingvistisen tietouden komponenteiksi 
MacGrecorin ja Pricen tutkimuksessa osoittautuivat sekä symbolitietous (symbol awa-
reness) ts. oppijan taito tarkastella symboleja ja symbolien välisiä suhteita riippumatto-
mina niille annetuista semanttisista tulkinnoista että syntaksitietous (syntax awareness) 
eli oppijan taito tunnistaa syntaksisesti oikein muodostettuja rakenteita ja arvioida, miten 
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syntaktinen rakenne vaikuttaa lauserakenteiden ja symbolijonojen saamiin merkityksiin. 
(MacGrecor ja Price 1999, 451–452.) 

3.2 Kielentämistä vai pasigrafiaa 

Alaan perehtyneelle matemaattinen merkintäkieli on tehokas viestinnän väline. Notaa-
tiojärjestelmän oppiminen vie aloittelijalta kuitenkin aikansa. Mitä nuoremmista oppijois-
ta on kyse, sitä tärkeämpää on ratkaista opetuksessa kehitysvaiheeseen oikealla tavalla 
symbolikielen käyttöön perehtymisen ja luonnollisella kielellä tapahtuvan matemaattisten 
ideoiden selittämisen, matematiikan kielentämisen (Joutsenlahti 2003) keskinäinen suhde. 
Eräässä mielessä kaiken kielentäminen ja sen täydellinen vastakohta pelkkään symboli-
seen esitykseen pyrkiminen (jonka äärimmäisenä muotona voidaan pitää nk. pasigrafiaa 
(ks. Tuomela 2001) muodostavat ääripäät asteikolla, jolta opettajat ja oppimateriaalien 
tekijät koettavat valita esitystapansa siten, että teksti tai muu esitys olisi kulloiseenkin 
oppimistilanteeseen mahdollisimman ymmärrettävä, nopeasti hahmotettava, selkeä ja 
täsmällinen.  
 
 
 
 
 
 

Kuvio 1. Kielentäminen vs. pasigrafia [Verbalisation versus pasigraphy]. 

Omalla tavallaan kielentämispyrkimys on paluuta kaukaiseen menneisyyteen. Verbaali-
nen ilmaisu ei suinkaan ole aina helpommin ymmärrettävä kuin symbolinen. Esimerkiksi 
yhtälön  

x3 + mx = n  

ratkaisu on sanallisesti kuvattu seuraavasti  

"Cube one-third the coefficient of x; add to it the square of one-half the constant of 
the equation; and take the square root of the whole. You will duplicate this, and to 
one of the two you add one-half the number you have already squared and from the 
other you subtract one-half the same... Then, subtracting the cube root of the first 
from the cube root of the second, the remainder which is left is the value of x." 
(Gerolamo Cardano, Ars Magna, 1545).  

ja symboleja käyttäen se näyttää tältä 

Kielentäminen/ verbalisointi, ta-
voitteena ymmärrettävyyden lisäys 
tukeutumalla tulkitsijan omaan 
äidinkieleen ja päätyminen yliver-
balisointiin. 

Pasigrafia/symbolikielisyys, 
tavoitteena informaation tiiviys, selke-
ys ja täsmällisyys sekä riippumatto-
muus tulkitsijan äidinkielestä  
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2 3 2 3
3 3

2 4 27 2 4 27
n n m n n m
+ + − − + + . 

Matemaattisen diskurssin ylläpitäjinä opettajien onkin osattava ratkaista, missä määrin ja 
kuinka virheettömästi oppilailta edellytetään matemaattisen symbolikielen käyttöä 
ideoidensa esittämiseen milläkin oppimisen tasolla (Silver & Smith 1996, 21). Ongelma 
muistuttaa kysymystä siitä, missä määrin äidinkieltä on tarpeen käyttää vieraan kielen 
kouluopetuksen tukena eri kehitysvaiheissa. Jos vieraan kielen tai vastaavasti matemaatti-
sen symbolikielen käyttöä ymmärrettävyyden saavuttamiseksi liikaa vältetään, kielen 
rakenteita ja sille tunnusomaisia ilmauksia ei opita. Jos taas tukikielen käyttö minimoi-
daan, niin ymmärrettävyys voi kärsiä. 

3.3 Matemaattista kielikasvatusta koskevat pedagogiset valinnat 

Matematiikan kielellisten piirteiden hyväksyminen nostaa pohdittavaksi tärkeitä pedago-
gisia kysymyksiä. Esimerkiksi  

− millaiseen matemaattisen kielen käyttöön opettajien eri kouluasteilla tulisi pyrkiä ja 
millä perusteella;  

− millaista matemaattista kieltä eri kouluasteiden opettajat opetuksessaan käyttävät;  
− millaista matemaattisen kielen käyttöä opettaja oppilailtaan eri tilanteissa edellyttää; 
− missä määrin opettajan ja vastaavasti oppilaiden tulisi opetus- ja oppimistilanteissa 

käyttää luonnollista kieltä ja missä määrin matematiikan symbolista esitystapaa; 
− millaisia matemaattisen kielen käyttötilanteita opettajan suosimat opetusjärjestelyt 

oppilaille mahdollistavat ja millaista oppimista nämä kielenkäytön tilanteet oppilaalle 
mahdollistavat? 

On ilmeistä, että jokainen matematiikkaa opettava opettaja joutuu ratkaisemaan esittä-
mämme kysymykset omalla tavallaan, joskin ratkaisuun oletettavasti usein ennemminkin 
ajaudutaan kuin se tietoisesti tehdään. Vaikka esittämämme kaltaisiin kysymyksiin ei 
liene yksikäsitteisiä kontekstista riippumattomia, yleispäteviä vastauksia, niin erityisesti 
opettajankoulutuksessa tällaisia matematiikan kielikasvatukseen liittyviä kysymyksiä on 
syytä käsitellä. Matemaattisten aineiden opettajaharjoittelijoille suuntaamassamme kyse-
lyssä keräsimme aineistoa tällaista keskustelua varten.  

 4 Opettajaharjoittelijoille tehty kysely 

4.1 Kyselyn toteutus 

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2004 kyselynä, johon aineenopettajakoulutuksen opiskeli-
joistamme vastasi 43. Tutkittaviin kuuluu päiväopiskelijoita kahdesta eri korkeakoulusta 
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ja ns. lisäkoulutusryhmään jo valmistuneita opiskelijoita useammastakin eri korkeakou-
lusta. Pääaineena opiskelijoilla voi olla matematiikka, kemia, fysiikka tai tietotekniikka ja 
varsinkin lisäkoulutusryhmässä on monia jo pitkäänkin opetustyössä olleita. Kyselyn 
alkuosan 12 ensimmäisellä väittämällä kartoitettiin opiskelijoiden käsityksiä matematii-
kasta kielenä. Vastausvaihtoehtoina oli kuusiportainen Likert-tyyppinen asteikko ääripäi-
nään ’ehdottomasti eri mieltä’ (1) ja ’täysin samaa mieltä’ (6). Asteikon kuusiportaisuu-
della haluttiin estää se, että vastaajat välttäisivät ottamasta väitteisiin aidosti kantaa. Alla 
on malli yhdestä kyselyn alkuosan osioista.  

Matematiikan kieli on maahanmuuttajataustaisille erityisen vaikeaa    1     2     3     4     5     6 

Kyselyn loppuosalla, johon kuului 13 kolmiosaista osiota, selvitettiin opiskelijoiden kä-
sityksiä matematiikan opetuksen kielestä. Kolmiosaisuus johtui siitä, että kuhunkin osi-
oon vastattiin erikseen peruskoulun, lukion lyhyen matematiikan ja lukion pitkän mate-
matiikan näkökulmasta. Seuraava esimerkkiosio havainnollistaa kyselyn loppuosaan si-
sältyneiden kysymysten rakennetta. 

 
perusk. 1 2 3 4 5 6 
lyhyt 1 2 3 4 5 6 

tinkiä matemaattisesta  
tarkkuudesta, jos asia siten tulee 
helpommin ymmärretyksi pikä 1 2 3 4 5 6 

pyrkiä esityksessään aina 
ehdottomaan matemaattiseen 
tarkkuuteen, jotta oppilaatkin 
oppisivat tällaisen esitystyylin 

 5 Tulosten tarkastelu 

5.1 Käsitykset matematiikasta kielenä 

Keskimäärin vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että matematiikan kieli ylittää kielirajat 
(osio 10) eikä ole maahanmuuttajataustaisille erityisen vaikeaa (osio 9). Matematiikka on 
ajattelun kieli (osio 8) ja ensisijaisesti kirjoitettua kieltä(osio 4), jolla voi keskustella 
(osio 5). Matematiikan opettaminen tai opiskelu ei vastaajien mielestä juurikaan muistuta 
vieraan kielen opettamista (osio 2) tai opiskelua (osio 1). He myös varsin yksimielisesti 
torjuivat ajatuksen, että matematiikan kieli muistuttaisi kuolleita kieliä (osio 7). 

Mitään selkeitä eroja nais- ja miesvastaajien välillä ei voitu havaita. Vastaajien mate-
matiikan opintojen määrällä tai sillä, mitä matemaattisista aineista opiskelijat olivat opis-
kelleet pääaineenaan, ei myöskään voitu todeta yhteyttä tämän tyyppisiin matematiikka-
käsityksiin. Opiskelijoiden käsitykset olivat myös varsin homogeenisia eikä opiskelijoita 
voitu näiden käsitysten suhteen tyypittää selkeästi eri tavoin ajatteleviin ryhmiin.  
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Kuvio 2. Boxplot–kaavio vastauksista osioihin, joilla mitattiin käsitystä matematiikasta kiele-
nä. [Box-plot graph of the answers to the items measuring the conception "mathematis is a 
language"].  

5.2 Käsitykset matematiikan opetuksen kielestä 

Opiskelijoiden peruskoulun matematiikan opetusta koskevissa käsityksissä korostui kie-
lentämisen merkityksen painottaminen. Opettajan tulisi esittää kaavat myös sanallisessa 
muodossa (osio 13), käyttää esimerkkejä ja analogioita johdateltaessa oppilaita käsit-
teisiin (osio 14), välttää vieraskielisiä termejä (osio 17) ja tinkiä matemaattisesta tarkkuu-
desta, jotta opiskeltava asia tulisi paremmin ymmärretyksi (osio 22). Kaikissa muissa 
osioissa keskiarvo oli lähempänä asteikon sitä päätä, joka ilmensi matemaattisen kielen 
muodollisista rajoitteista tinkimistä ja epämuodollisen keskustelevan otteen suosimista, 
paitsi kysyttäessä tulisiko oppilailta kokeissa edellyttää täsmällistä matemaattista ilmai-
sua (osio 19). Tässä vastausten keskiarvo oli aavistuksen (ka 3,58) lähempänä tiukempaa 
kuin sallivaa linjaa, joskin mielipiteet vaihtelivat runsaasti (keskihajonta 1,384). 

Lukion lyhyen matematiikan osalta täsmälleen samat yksittäiset asiat painottuivat kuin 
peruskoulun matematiikassakin, mutta keskiarvojen tasolla tarkastellen vaatimustaso kie-
len täsmällisyyden suhteen yleisesti ottaen tiukkeni. 

Lukion pitkässä matematiikassa kielen täsmällisyysvaatimus kasvoi selvästi. Tunneilla 
(osio 18) ja varsinkin kokeissa (osio 19) edellytettiin varsin yksimielisesti käytettäväksi 
täsmällistä kieltä. Visualisointia pidettiin tärkeänä, termeistä haluttiin opettaa myös vi-
eraskieliset vastineet ja esityksessä pyrkiä matemaattiseen tarkkuuteen, jotta oppilaat tä-
män oppisivat. 
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Kuvio 3. Opetusdiskurssin kontrollia sekä kielen matemaattisuutta ja täsmällisyyttä mittaa-
vien osioiden keskiarvot peruskoulun (Pk), lukion lyhyen oppimäärän (MAB) ja lukion pit-
kän oppimäärän (MAA) opetuksessa.[Means of the items measuring the mathematicality and 
the exactness of the language, Pk = lower sec. school, MAB = shorter course of math on the 
upper sec. school, MAA = advansed course of math on the upper sec. school]. 

Kuten kuvasta 3 voidaan todeta opiskelijat kokivat erityisesti lukion lyhyen oppimäärän 
sellaiseksi, missä oppilaat voivat keskustella keskenään ja johon kyselevä tai luennoiva 
opetustapa ei ole erityisen sovelias (osio 15). Tässä kohtaa jopa peruskoulun matematii-
kan opetus nähdään opettajajohtoisemmaksi. Kolme osiota osoittautui keskiarvoiltaan 
opetettavasta ryhmästä riippumatta lähes samoiksi. Osiossa 16 opiskelijat olivat sitä miel-
tä, että opettajan tulee ryhmästä huolimatta johdatella oppilaat oivaltamaan asiat itse, 
keskihajonta kuitenkin osoittautui korkeaksi (keskihajonta 1,41 – 1,61). Osioissa 20 ja 23 
opiskelijat olivat sitä mieltä, että opettajan tulisi havainnollistaa ja selittää asioita mahdol-
lisimman monipuolisesti, mutta peruskoulun kohdalla asiasta oltiin erimielisiä (keskiha-
jonta 1,57). 

Pitkän matematiikan osalta käsitykset poikkesivat eniten siinä, tulisiko oppilaat johda-
tella oivaltamaan asiat itse vai pitäisikö opettajan esittää asiat kerralla mahdollisimman 
selkeästi, tulisiko opettajan pysyä pelkästään asiassa vai keventää tuntia puhumalla välillä 
muutakin, pitäisikö kaavat esittää vain kaavoina vai myös sanallisesti ja pitäisikö käsitteet 
määritellä tarkasti heti alussa vai ei. 

Asteikon yksidimensionaalisuutta mittaavan Chronbachin α -kerroin matematiikan 
opetuksen kieltä mittaavista kolmiosaisista osioista 13,14, 16,17,18,19,21,22,23,24 ja 25 
koostuvalle 33 osion sisällöllisesti ehyelle kokonaisuudelle oli 0,84, joten vastaajien voi-
tiin päätellä vastanneen varsin johdonmukaisesti näihin osioihin. Osioiden yhteispiste-
määrä T (täsmällisyys) ja siitä laskettu osiokohtainen keskiarvo T´ = T/33 mittaavat lä-
hinnä vastaajan käsitystä siitä, kuinka matemaattisesti korrektia ja täsmällistä matematii-
kan opetuksen kielen vastaajan mielestä tulisi olla ja missä määrin hänen mielestään opet-
tajan tulisi pitäytyä sellaisissa työmuodoissa, joissa käytävä opetuskeskustelu tarjoaa op-
pilaille mallin matemaattisesta kielenkäytöstä ja argumentoinnista. Vastaavat Chron-
bachin α -kertoimet osioista 13,14, 16,17,18,19,21,22,23,24 ja 25 koostuville 11 perus-
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koulun matematiikan (Pk) sekä lukion lyhyen (MAB) ja pitkän matematiikan (MAA) 
osioiden kokonaisuuksille olivat 0,66; 0,69 ja 0,60. Muuttujat T´pk , T´MAB ja T´MAA vastaa-
vasti kuin edellä T.  

Kuvio 4. Boxplot–kaavio muuttujille T´pk , T´MAB , T´MAA ja T. [Box plot graph of the variables 
T´pk , T´MAB , T´MAA ja T.]. 

Trendi opiskelijoiden käsityksissä on oletetunlainen. Siirryttäessä peruskoulun matema-
tiikasta lukion lyhyeen ja edelleen pitkään matematiikkaan opetuskielen täsmällisyyttä 
halutaan lisättävän. Hajontakuviot valaisevat asiaa vastaajittain.  

Muutos peruskoulun matematiikasta lukion lyhyeen matematiikkaan on lähes lineaari-
nen, kielellinen vaatimustaso nousee vastaajilla melko lailla samassa suhteessa siirryttä-
essä peruskoulusta lukioon. Sen sijaan muutos peruskoulun matematiikasta tai lukion 
lyhyestä matematiikasta pitkään matematiikkaan on vaikeammin ennustettavissa, sillä 
erot vastaajien kesken ovat suuria. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vastaajien kes-
ken on huomattavia eroja siinä, kuinka täsmällistä ja tarkkaa matematiikan kieltä he tun-
neillaan haluavat käyttää ja mitä he oppilailtaan tässä suhteessa edellyttävät. 

Vastaajajoukko jaettiin klusterianalyysillä neljään toisistaan poikkeavaan ryhmään 
kuuden muuttujan Täsmällisyys pk, MB, MA, Diskursiivisuus pk, MB, MA suhteen. 
Klusteriin 1 sijoittui 19 vastaajaa ja vastaavasti klusteriin 2 kuusi, klusteriin 3 yhdeksän 
ja klusteriin 4 seitsemän vastaajaa. 

Kielellisen täsmällisyyden vaatimus lisääntyi kaikilla vastaajaryhmillä tarkastelunäkö-
kulman vaihtuessa peruskoulun matematiikasta lukion lyhyeen ja edelleen pitkään mate-
matiikkaan, mutta samalla kaikilla vastaajaryhmillä opetustapahtumaan liittyvä vuoro-
vaikutteisuus joko lievästi (ryhmät 1,2 ja 4) tai selvästi (ryhmä 3) väheni. 
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Kuvio 5. Hajontakuviot muuttujille T´pk , T´MAB , T´MAA. [Scatter graphs of the variables T´pk , 
T´MAB , T´MAA T.] 

Kuvio 6. Klusterikeskukset neljälle vastaajajoukolle sarjojen vastatessa klustereita. Suunta 
vasemmalta oikealle kaikissa sarjoissa sama pk, MB ja MA. [Cluster centers to the four 
groups of the student teachers]. 

 6 Pohdinta 

Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selvittää opiskelijoiden käsityksiä matematiikan 
opetuksen kielikasvatuksellisista tavoitteista sekä käyttää tätä tietoa lähtökohtana pohdit-
taessa opiskelijoiden kanssa aihepiiriin liittyvää problematiikkaa. Toteuttamamme kyse-
lyn ajankohta heti pedagogisten opintojen alussa vaikutti varmasti tuloksiin. Useimmilla 
opiskelijoista (29 /43) ei ollut opettajakokemusta lainkaan, joten heidän kokemuksensa 
koulutyöstä perustui tässä vaiheessa vielä pääosin oppilaan näkökulmaan. Opetta-
jaidentiteetin muuttuminen ja opettajaksi kasvaminen sekä kokemukset opettajaharjoitte-
lusta muuttavat varmasti näkemyksiä. Tutkimuksen vertailuosa olisikin hyvä toteuttaa 
opintojen päättyessä. 

Tutkimuksen toivottiin tuottavan virikkeitä opettajankoulutuksen yhteydessä käytä-
välle keskustelulle matematiikan opetuksesta eräänlaisena kielenopetuksena. Tutkimuk-
sen problematiikalla on toki yleisempääkin didaktista merkitystä kuin vain opettajankou-
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lutuksellinen funktio. Tulokset antoivat viitteitä eräistä prototyyppisistä uskomuksista, 
joita mielestämme on syytä arvioida kriittisesti.  

Monet opiskelijat näyttivät pitävän matematiikkaa eräänlaisena kielenä, mutta eivät 
kuitenkaan nähneet matematiikan ja vieraiden kielten opetuksella olevan juurikaan yhty-
mäkohtia. Kysyä sopii, luotetaanko tällöin siihen, että matematiikan kieltä ja matematii-
kasta puhumisen muotoja omaksutaan riittävästi implisiittisesti matematiikkaa tehden 
liittämättä opetukseen mitään erityistä kielen opetuksen tavoitetta ja suunnitelmaa. Oma 
kantamme on, että matematiikan kielen oppiminen tulisi tunnustaa tärkeäksi osaksi ma-
tematiikan oppimista ja ottaa matematiikan opetuksen metodisia kysymyksiä pohdittaessa 
huomioon myös valtakunnallisessa ja paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.  

Edelliseen kysymykseen liittyy kysymys matematiikan kielen erityisluonteesta. Opis-
kelijoiden vastaukset osoittivat ainakin viitteenomaisesti, että opetuskielen täsmällisyy-
den vaatimusten kasvaessa opetus nähdään yhä useammin opettaja-oppilas -diskurssina. 
Kytkentä on sitä selvempi mitä vaativamman aineksen opettamisesta on kyse. Kyselyyn 
vastanneiden kohdalla lukion pitkän matematiikan opetuksessa oppilas-oppilas–
diskurssia ei katsottu merkittäväksi. Perustuuko siis peruskoulun matematiikan ja lukion 
lyhyen matematiikan opetus erilaiselle oppimiskäsitykselle kuin pitkän matematiikan 
opetus? Jos näin on, niin mitä perusteita meillä on uskoa, että diskursiiviset lähestymista-
vat ovat toisessa kontekstissa oppimisen kannalta tehokkaita ja toisessa ei? Vai nähdään-
kö oppilaiden välillä sallittu keskustelu edelleenkin vain opetuksen monipuolistamisen 
välineenä, joka samalla vähentää opetuksen tehokkuutta? Asialla on puolensa. Opiskeli-
jamme kokivat joka tapauksessa aitoon ymmärrykseen tähtäävän opetuksen tärkeänä. 
Oivaltamiseen tarvittavasta ajasta joudutaan opetuksessa kuitenkin välillä kilpailemaan 
sisältöjen opettamiseen kuluvan ajan kanssa. Tätäkin keskustelua on hyvä käydä opetta-
jankoulutuksessa ja pohtia opettajan pedagogisten valintojen syitä tästäkin näkökulmasta. 

Merkittäväksi kysymykseksi kyselystä nousee myös, miten rakentaa opetuskäytäntöi-
hin ja opetussuunnitelmaan matemaattisen kielen oppimisen jatkumo perusopetuksen ja 
lukio-opetuksen välille samaan tapaan kuin sisältöjen opetuksen osalta on iät ajat tehty. 
Opiskelijoiden vastauksista nousseet käsitykset tukevat sitä, että tällaista 'kielisiltaa' ei 
ole, eikä sen tarpeellisuutta edes tunnisteta. 

Täsmällisyyden vaatimus kohdistui erityisesti matematiikan kirjoitettuun kieleen. Kie-
len täsmällisyys ei rajoitu pelkästään kielellisiin muotoseikkoihin vaan myös ilmausten 
tarkoitteisiin. Käsitteiden määrittely tehdään matematiikassa tietyllä formaatilla eivätkä 
oppilaat välttämättä osaa tekstistä tulkita, onko käsite siinä määritelty vai onko sitä siinä 
vain luonnehdittu. Kaikilla kielellisesti oikein muodostetuilla ilmauksilla ei ole mate-
maattisesti järkevää tulkintaa. Jos, vaikka lasku tuottaa oppilaalle tulokseksi 2,3 ihmistä, 
hänen tulee osata tulkita vastauksen merkitys tässä kontekstissa. Vastauksista sai paikoi-
tellen myös käsityksen, että symboliesityksen verbalisoitua vastinetta tai asian ha-
vainnollistusta pidetään itsestään selvästi symbolista esitystä helpommin ymmärrettä-
vänä. Sanallisessa tai kuvan muodossa esitetty päättely, määrittely tai toimintasäännön 
kuvaus voi kuitenkin kielellisiltä tai hahmottamisen taidoiltaan heikolta oppilaalta edel-
lyttää enemmän kuin vastaava symboliesitys.  

Kolmas prototyyppinen käsitys, joka tuli opiskelijoiden vastauksissa esiin, oli yleinen 
käsitys, että matematiikan kieli ylittää kielirajat. Tämä matemaattisen symbolikielen omi-
naisuus johtaa helposti päätelmään, että matematiikan oppiminen ylipäätään on kielestä ja 
kulttuurista riippumatonta. Yhtenä tämän ajattelun ilmentymänä tuli tässäkin selvi-
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tyksessä esiin selkeää kannatusta saanut käsitys, että maahanmuuttajaoppilaille mate-
matiikan oppiminen ei tuota erityisiä ongelmia. Matematiikan kontekstiin liittyvä luon-
nollinen kieli on kuitenkin tyypillisesti hyvin tiivistä sekä kielellisiltä rakenteiltaan ja 
sävyltään usein normaalikielestä poikkeavaa, mikä tekee sen ymmärtämisen ilman kun-
nollista suomenkielen taitoa hankalaksi. Vaarana on, että matematiikan opetuksessa tällai-
sissa tilanteissa ryhdytään karttamaan tehtäviä, jotka ovat semanttisesti vaikeita. Moni-
kulttuuristuvassa maassamme ongelma kohdataan jatkossa yhä useammassa luokassa. 
Vieraskielisten termien opettaminen koettiin kyselyn mukaan hyödyllisenä. Varmasti op-
pilaiden tulevia jatko-opintoja ajatellen näin onkin. Kaksikielisen opetuksen näkö-
kulmasta vieraskielisten käsitteiden opettaminen usein tukeekin käsitteiden ymmärtä-
mistä kahdesta suunnasta, sillä eri kielissä matemaattinen sanasto usein viittaa eri piirtei-
siin käsitteiden merkityssisällössä. 

Käsityksemme on, että matematiikan oppiminen on aina myös kielen oppimista ja ma-
tematiikan didaktiikka täten osaksi myös kielididaktiikkaa. Tästä näkökulmasta eteemme 
avautuu kielikasvatukselle tyypillinen problematiikka: Esimerkiksi, millä tavoin matema-
tiikan kieltä opitaan ja miten tätä prosessia tulisi ohjata, millaiset tavoitteet missäkin vai-
heessa kielenoppimiselle tulisi asettaa. Tutkimuksemme tulokset antoivat viitteitä siitä, 
että opettajaopiskelijoidemme käsityksissä matematiikan kieliaspektista on havaittavissa 
tiettyjä yleispiirteitä mutta myös vaihtelua oli runsaasti. Aiheeseen liittyvää problema-
tiikkaa on tarpeen käsitellä opettajankoulutuksen matematiikan didaktiikan opetuksessa ja 
pohtia yleisemminkin. 
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Abstract 

Mathematical problem solving often requires going beyond the information that is given 
in the task and manipulating the task elements in a creative way. Mental imagery may 
help such processes. The current research investigated the relationship between children’s 
ability to use mental imagery and their performance on mathematics questions. 91 Year 6 
pupils from England (typically 11 years old) completed multiple choice type non-verbal 
mental imagery tasks. These measured visual, auditory and auditory-visual mental im-
agery abilities. Six pupils also completed a kinesthetic mental imagery measure. In addi-
tion, pupils answered a wide range of mathematics questions, and they completed an at-
titudinal task. Multiple regression analyses showed that visual and auditory mental im-
agery abilities significantly explained the children’s results in mathematics questions. 
Together, they explained 26% of the variance in a mathematics test. Visual mental im-
agery ability seemed to help mainly in shape questions and data handling questions, 
whereas questions that involved abstract number and taught algorithms were perhaps 
assisted by auditory mental imagery. The attitude results suggest that pupils were gener-
ally unaware of the widespread use of mental imagery among their peers. However, they 
were prepared to incorporate a wide range of approaches into their mathematical problem 
solving heuristics.  
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 Mental imagery in different sensory modalities 

Mental imagery may help in complex problem solving (Helstrup 1988), mental discovery 
(Roskos-Ewoldsen, Intons-Peterson & Anderson 1993) and memorising (e.g. Yates 1966, 
Higbee, Clawson, DeLano & Campbell 1990). These positive effects of mental imagery 
could be due to mental resources being maximised through parallel processing (Helstrup 
1988), and the unusual manipulation of task elements leading to mental discovery 
(Roskos-Ewoldsen et al. 1993). The ability to use mental imagery may be fundamental to 
problem solving – especially when there is a need to “go beyond” the information that is 
given in the task. This, in one form or another, is often the case in mathematical problem 
solving. The research described in this paper investigates the way in which the ability to 
use visual and auditory mental imagery might be related to performance on different 
types of mathematics question.   

Dehaene and colleagues (Dehaene & Mehler 1992, Dehaene, Bossini & Giraux 1991) 
presented empirical evidence demonstrating the existence of a mental model for number. 
In a series of studies they reported on the spatial-numerical association of response codes 
(SNARC) effect. The participants were asked to decide whether a number on a computer 
screen was odd or even. They responded by pressing a key with either their left hand or 
their right hand depending on the property of the number. It was found that participants 
responded faster to smaller numbers with their left hand, and they responded faster to 
greater numbers with their right hand. This was taken as evidence that people possess a 
left-to-right mental number line. The result was achieved even when the starting number 
was changed, so that 4 could be a small number in one experiment but a great number in 
another. Importantly, the results were reversed for Iranian participants, who write from 
right to left.  

The SNARC effect is only one example of how mental imagery may be activated 
when solving mathematical problems. The fact that in these experiments the direction of 
the individual participant’s number line was the same as the direction in which they read 
text seems to show that this particular model is in some way influenced by formal educa-
tion. It is likely, however, that spontaneous use of various mental images plays a role in 
intuitive processes in mathematical problem solving regardless of the individual’s educa-
tional background. 

In addition to visual mental images, pupils may experience ”mental representation of 
things – objects, events, settings etc. – that are not currently sensed by the sense organs” 
(Sternberg 1999) in other sensory modalities. Presmeg (1997) suggests that ”the modali-
ties that are used in mathematics are the auditory and kinesthetic, and particularly the 
visual.” In support of the idea of sensory-specific mental imagery Fallgatter, Mueller & 
Strik (1997) showed that mental imagery induces activity in modality-specific cortical 
areas. 
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Visual modality 

Yackel & Wheatley (1990) developed activities that involve identifying smaller tangram 
shapes within a big shape. This type of task requires holistic strategies and mental rota-
tions of shapes. It provides an example of a mathematical task that requires visualisation. 
Delgado & Prieto (2004) asked 455 pupils aged 13 years to complete mental rotation 
tasks. The participants were presented with a picture of a shape made of ten cubes. Their 
task was to identify the correct rotations of this shape. Delgado and colleagues found that 
the ability to solve this mental rotation task correlated with performance on geometry and 
word problems in a mathematics test, but it did not correlate with performance on arith-
metic questions.  

Auditory modality 

Skemp (1986) suggests that algebraic symbols require sequential processing which might 
benefit from auditory mental imagery. Seitz & Schumann-Hengsteler (2000) used the 
dual-tasks paradigm in order to identify the working memory components that are in-
volved in solving mental multiplication tasks. They found that the phonological loop and 
the central executive were involved in complex multiplication tasks, whereas the visuo-
spatial sketchpad was not involved. Similarly, Lee & Kang (2002) found that response 
times in multiplication tasks suffered from a phonological dual task. 

Methodological issues 

 Mental imagery has been studied through introspective reports, interviews, question-
naires and tasks. Although self-reports have provided rich accounts of individual experi-
ences, they suffer from some methodological problems. For example, they rely on the 
participants’ consciousness of their experiences. However, it has been found that people 
vary greatly in their awareness of their own mental images, and that the vividness of 
mental imagery is not related to its successful use (Neisser 1970, Kunzendorf, Young, 
Beecy & Beals 2000). For example, Kunzendorf and colleagues did not find a relation-
ship between the Vividness of Visual Mental Imagery Questionnaire (VVIQ) and two 
different mental imagery tasks (the Emergent Patterns Test and the Block Visualisation 
Test). Neisser (1972) argues that ”asking subjects for introspection is then a little like 
asking them to describe the shifting cloud formations of a stormy sky. Eloquent and in-
teresting as such reports may be, they leave much to be desired in scientific terms.”  

In the current study, it was decided to use a multiple-choice format because this would 
allow participants to succeed in the mental imagery tasks even if they did not experience 
particularly vivid mental images. Predictions were made on a question-by-question basis 
in order to see whether it was possible to categorise mathematics questions into those that 
are primarily related to visual mental imagery ability and those that are primarily related 
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to auditory mental imagery ability. A cross-modal auditory-visual measure, and a kines-
thetic measure were also included.  

Primary research questions 

The aim of the current research was to establish whether non-verbal mental imagery abil-
ity, measured in visual and auditory modalities, is a useful construct when explaining 
children’s performance on mathematics questions. More specifically; 

− Is visual mental imagery ability related to performance on shape questions and ques-
tions that require visual scanning? 

− Is auditory mental imagery ability related to performance on questions involving ab-
stract number and questions that require children to remember mathematical vocabu-
lary? 

Attitudes 

Even those pupils who have strong mental imagery abilities may fail to employ them if 
they do not recognise their value. It has been argued that many pupils have a negative 
attitude towards mathematics, believing that there is only one correct method for solving 
any given mathematical problem (Lampert 1990) and accepting the passive role of 
memorising rules that are being handed down by ”experts” (Schoenfeld 1992). Perhaps 
such views would discourage the use of mental imagery during mathematics lessons. It 
was decided to collect some attitudinal data from the participants, with a focus on the 
coping strategies that were used to overcome difficulties during mathematics lessons as 
compared to English and science lessons. 

Secondary research questions 

− Which coping strategies do children view as typical of mathematics lessons? 

 Method 

Participants 

Four Year 6 classes (11-year-olds) from different schools in Berkshire and London par-
ticipated in the study. Altogether 91 pupils completed both the mathematics test and the 
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visual, auditory and auditory-visual mental imagery measures. 67 pupils completed the 
attitude task, and 6 pupils completed the kinesthetic mental imagery measure. 

Instruments 

The mathematics test consisted of 32 questions covering number, data handling, and 
shape, space and measures. There was a mixture of open response and multiple choice 
questions. Pupils had 45 minutes to complete the test.  

The attitude measure had eight statements such as”I drew some pictures that helped 
me” and ”teacher told me how to do it.” Pupils were told that some children had made 
these comments during school lessons to describe how they had resolved a situation of 
being stuck in a task or activity. The participants’ task was to decide for each statement 
whether it was made during a mathematics, English or a science lesson. Each statement 
was printed on a separate piece of paper so that pupils could re-arrange the statements 
while they were thinking about their answer, and also so that not all pupils would see the 
statements in the same order. 30 minutes was given for completing this task.  

The mental imagery abilities were measured using tasks that were developed specifi-
cally for this research, but that derived partly from previous research (e.g. Stankov & 
Horn 1980, Roberts, Stankov, Pallier & Dolph 1997, Stankov, Seizova-Cajc & Roberts 
2001, Li, Jordanova & Lindenberger 1998). 12 multiple-choice type tasks were devel-
oped for each modality. In each measure there were three different types of tasks covering 
space estimation, identifying rotation and pattern recognition. The visual measures had 
diagrams and photographs, the auditory measures had sounds, and the kinesthetic meas-
ures had tangible objects. The aim was to develop tasks that would not themselves be 
obviously related to mathematics. For example in the visual space estimation tasks the 
pupil was presented with a photograph of a small box. After a few seconds they would 
see another photograph with four pieces of clay of different shape and size. Their task 
was to choose the one piece of clay that fits inside the box that they saw earlier. In the 
auditory space estimation tasks pupils first heard the sound of water being poured into a 
glass. They then heard four instances of glassfuls of water being thrown into the sink. The 
task was to select the sound of water being thrown into the sink that matched with the 
previously heard sound of pouring water into a glass. In the auditory-visual measure of 
this type the pupil was asked to match the sound of water being poured into a glass with 
the photograph of the glass. The kinesthetic task was to identify by touch the one piece of 
clay that would fit inside a box that was also explored by touch. The other tasks that 
measured identifying rotations and recognising pattern involved cookie cutters, beads, 
music and abstract patterns. The visual, auditory and auditory-visual tasks took about 20 
minutes to complete. 

Research design 

A prediction was made for each of the mathematics questions as to which mental imagery 
modality would be the most powerful one to explain the variance in results. In order to 
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allow multiple regression to be used, the research design had to be based on continuous 
measures. Therefore, the mathematics questions were marked so that questions with just 
right-or-wrong answers were not included in the analysis, instead partially correct an-
swers were credited. Care was taken to award marks equally to answers regardless of the 
chosen approach (e.g. numeric, holistic). 

Procedures 

First, pupils completed the mathematics test, then the attitude task and finally they com-
pleted the mental imagery measures. All measures were completed within a couple of 
weeks from each other, but not all of them were necessarily completed on the same day. 
Teachers were free to choose an appropriate time to administer the mathematics test and 
the attitude task, provided that those were completed in the pre-defined order. The re-
searcher came to the school to administer the mental imagery measures. There was a 
technical problem with two items in the auditory-visual measure, so the maximum score 
for this measure was 10 instead of 12. The kinesthetic measure proved to be very difficult 
and time-consuming to administer by only one person. Therefore results for the kin-
esthetic modality were collected from 6 pupils only.  

 Results 

Altogether 99 pupils completed the visual, auditory and auditory-visual mental imagery 
measures. Each mental imagery measure was studied for skewness, Kurtosis and Cron-
bach’s alpha for internal reliability. The distributions of these measures were acceptable. 

In order to identify the number of pupils who had particularly high score on one mo-
dality and particularly low score on another modality, the visual and auditory data was 
cut roughly into quarters. The boundaries being top 26% of visual, bottom 32% of visual, 
top 26% of auditory, bottom 28% of auditory. There was one pupil who belonged to the 
top visual and bottom auditory groups, and one pupil belonged to the bottom visual and 
top auditory groups.  

Next all mathematics questions were studied using skewness and Kurtosis tests. Items 
that had skewness or Kurtosis scores four times higher or lower than the standard error 
were excluded from the analysis. This resulted in 15 mathematics questions being ex-
cluded. 

Next the relationships between the mental imagery measures for each mathematics 
question were studied in order to avoid school effects. Firstly, significant Analysis of Co-
variance (ANCOVA) interactions between any of the imagery measures and mathematics 
(school being the fixed factor) were identified. This was done in order to identify items 
where the slopes of the line of best fit differed significantly between schools. Secondly, 
ANCOVA was used to exclude items which showed a school effect on the different inter-
cepts of the line of best fit. These two analyses resulted in 7 mathematics questions being 
excluded. Descriptive statistics for the remaining 10 mathematics questions that were 
included in further analysis are shown in table 1 below.   
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Next, Pearson’s two-tailed correlations between the mathematics questions and three 
of the mental imagery modalities were run. Nine questions were related to visual, eight to 
auditory and one to auditory-visual mental imagery, as can be seen in table 2 below. 

Table 1. Descriptive statistics of the mathematics questions. 

mathematics 
question 

description minimum maximum mean standard  
deviation 

1 continue number sequences 1 6 4.64 1.816 
2 extract information from a timetable 0 7 4.83 2.196 
3 draw an octagon to complete a pattern so 

that it has rotational symmetry 
0 6 3.00 2.149 

4 identify shapes with equal area 0 6 3.59 1.713 
5 extract information from a pie chart 0 6 2.78 1.438 
6 compare two pie charts and give a written 

explanation 
0 4 1.31 1.337 

7 complete a number square 0 8 5.63 2.939 
8 find the volume of a cuboid 0 7 3.01 2.210 
9 extract information from a timetable and 

find the difference between two times 
0 6 3.38 2.227 

10 draw a shape with two specific octagons so 
that it has one line of symmetry 

0 5 2.52 1.656 

Table 2. Correlations between mathematics questions and mental imagery measures. 

mathematics 
question 

Visual mental imagery Auditory mental imagery Auditory-visual mental 
imagery 

1 r=0.43, p<0.001, n=91 r=0.30, p<0.005, n=91 r=0.13, p=0.240, n=91 
2 r=0.32, p <0.005, n = 91 r=0.14, p=0.190, n=91 r=0.17, p=0.106, n=91 
3 r =0.30, p<0.005, n = 91 r=0.22, p<0.05, n=91 r=0.16, p=0.131, n=91 
4 r =  0.28, p < 0.01, n = 90 r=0.26, p<0.05, n=91 r=0.19, p=0.072, n=91 
5 r=0.28, p<0.01, n=91 r=0.20, p=0.052, n=91 r=0.14, p=0.203, n=91 
6 r=0.26, p<0.05, n=91 r=0.22, p<0.05, n=91 r=0.23, p<0.05, n=91 
7 r=0.22, p<0.05, n=91 r=0.35, p<0.001, n=91 r=0.18, p=0.084, n=91 
8 r=0.18, p=0.080, n=91 r=0.25, p<0.05, n=91 r=0.08, p=0.438, n=91 
9 r=0.34, p<0.001, n=91 r=0.37, p<0.001, n=91 r=0.03, p=0.777, n=91 
10 r=0.32, p<0.005, n=91 r=0.34, p<0.001, n=91 r=0.14, p=0.181, n=91 

A stepwise multiple regression model was used to explore the relationship between the 
three mental imagery modalities and performance on each of the mathematics questions. 
As can be seen in table 3, out of the 10 mathematics questions six were explained by only 
visual mental imagery, two were explained by only auditory mental imagery, and two 
were explained by both auditory and visual mental imagery.  

The 10 mathematics questions were next scored as right or wrong to form a realistic 
mathematics test. A stepwise multiple regression showed that visual and auditory image-
ries taken together explained 26% of the variance in results on this test (R² = 0.26, 
F(2.88) = 15.559, p < 0.001). 



 174

The results for the six pupils who provided kinesthetic data are presented in table 4. 
The mathematics scores are from all mathematics questions using the traditional right-or-
wrong marking.  

Table 3. Multiple regression results between mathematics questions and mental imagery 
measures. 

mathematics 
question 

Mental imagery modality 
that explains the variance 

Prediction (if 
different) 

R² F value 

1 Visual (Auditory) 0.19 F(1,89)=20.266, p<0.001 
2 Visual  0.10 F(1,89)=10.328, p<0.005 
3 Visual  0.09 F(1,89)=8.980, p<0.005 
4 Visual  0.08 F(1,89)=7.232, p<0.01 
5 Visual  0.08 F(1,89)=7.744, p<0.01 
6 Visual (Auditory) 0.07 F(1,89)=6.654, p<0.05 
7 Auditory and visual  0.12 F(1,89)=12.412, p<0.001 
8 Auditory  0.06 F(1,89)=5.933, p<0.05 
9 Auditory and visual  0.19 F(1,89)=10.083, p<0.001 
10 Auditory and visual (Visual) 0.16 F(1,89)=8.415, p<0.001 

Table 4. Mental imagery and mathematics results for pupils who also completed the 
kinesthetic measure. 

Pupil Kinesthetic Visual Auditory Auditory-visual Mathematics 
A 12 8 10 3 32 
B 10 

11 
10 

9 
7 

8.5 
5 

4 
34 

33 

C 9 8 7 9 37 
D 9 

9 
9 

8.5 
10 

8.5 
5 

7 
28 

32.5 

E 7 5 7 8 26 
F 6 

6.5 
8 

6.5 
10 

8.5 
7 

7.5 
32 

29 

Table 5 shows the results from the attitudinal task which was completed by 67 pupils. It 
shows, for example, that 43% of pupils thought that the comment “suddenly, I knew how 
to do it” was made during a mathematics lesson, 27% thought it was made during an 
English lesson and 30% thought it was made during a science lesson. 
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Table 5. Pupils perceptions of their peers’ use of coping strategies during different school 
lessons. 

Attitude statement Mathematics English Science 
I found a different way of doing it to everyone else. 78% 13% 9% 
I followed the steps, and this time I did it the right way. 63% 12% 25% 
The teacher showed me how to do it.   61% 21% 18% 
I tried to remember how we had done it last week. 51% 15% 34% 
Suddenly, I knew how to do it. 43% 27% 30% 
I tried to remember what it says in my textbook. 19% 48% 33% 
I drew some pictures that helped me.   19% 28% 52% 
I had pictures in my head. 9% 58% 33% 

 Discussion 

11-year-old pupils’ visual and auditory mental imagery abilities were found to be related 
to their success in mathematics test questions. The data supported the idea that the ability 
to use visual mental imagery is related to performance on questions assessing shape, 
whereas the ability to use auditory mental imagery is related to questions that involve 
processing number. The predicted relationships between mental imagery modalities and 
specific topics in mathematics were reasonably accurate, with 7 out of 10 predictions 
being correct. Furthermore, 26% of the variance of a ten-item mathematics test was ex-
plained by the ability to use visual and auditory mental imagery. 

Analysis 

Paivio (1971) argued that using ”visual type” and ”auditory type” in reference to people 
in general is not a valid approach because most people experience all types of mental 
image to some extent. Therefore, instead of placing people into groups based on some 
artificially determined cut-off points, mental imagery ability should be treated as a con-
tinuous variable. This view was adopted in the current research where both the mental 
imagery measures and the mathematics questions were analysed as continuous variables.  

The distributions of the mental imagery scores were tested for their normality. All 
three measures showed acceptable skewness and Kurtosis scores. The same checks were 
done for the mathematics questions. In order for the scores on each mathematics question 
to be suitably spread out they were marked so that partially correct answers were awarded 
credit. Those mathematics questions which, despite the extended mark scheme, were not 
normally distributed were excluded from the analysis with the rationale that only nor-
mally distributed variables should be employed in multiple regression analysis.   

Each mathematics question had to also meet one further criterion – its relationship to 
the mental imagery measures should not show signs of a school effect. The rationale for 
this criterion was that between the four participating schools there were likely to be 
school-specific differences which were not relevant for the focus of the research but 
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might confound the results. Some teachers might for example have taught the topic that 
was being assessed whereas others might not yet have done so. The presence of a school 
effect was determined by significant differences in the intercepts and slopes of the line of 
best fit in Analysis of Covariance (ANCOVA). Therefore, a difference in the results be-
tween two classes was not in itself seen as a school difference. However, a mathematics 
question that had a particularly strong relationship with visual mental imagery ability in 
one class and auditory mental imagery ability in another class would have been excluded. 
In the event, ten mathematics questions were included in the analysis. 

Correlations were used to investigate the relationships between success in the mathe-
matics questions and ability to use different types of mental imagery. The ability to use 
visual mental imagery was related to all but one of the ten mathematics questions. The 
ability to use auditory mental imagery was related to all but two of the mathematics ques-
tions, whereas the ability to use auditory-visual mental imagery was related to only one 
mathematics question. 

In order to control for partial correlations between the mental imagery measures, the 
relationships were studied further using multiple regression. The results showed that vis-
ual modality alone explained the variance for six of the mathematics questions, while 
auditory modality explained the variance for two, whereas auditory-visual modality did 
not play a significant part in any of these questions. Two mathematics questions had both 
auditory modality and visual modality explaining the variance, but again auditory-visual 
modality was not significant. 

Two mathematics questions had been predicted to be primarily related to the auditory 
modality when in fact they were more strongly related to the visual modality. One of 
these involved continuing number sequences based on some given rules (e.g. double the 
last number). The other required the pupil to compare two pie charts and give a written 
explanation of some targeted observations. In hindsight, the predicted modality for the 
latter question could have been visual since the task was to make observations about two 
diagrams. The original prediction had focused on the linguistic aspect that was demanded 
by the written response. A third question that did not match with the original prediction 
was one where the pupil had to draw an octagon to complete a given pattern so that the 
pattern had rotational symmetry. This question had been predicted to be related to visual 
mental imagery ability, but it was in fact related to both auditory and visual modalities. It 
is possible that the auditory element was associated with the understanding of the 
mathematical term “rotational symmetry” that was required in the question. 

In summary, visual and auditory modalities played a significant role in explaining the 
variance of mathematics results. Although a larger number of questions were more 
strongly related to the visual modality it does not necessarily mean that this modality is 
more important in mathematics. Many abstract number questions that had originally been 
predicted to be associated with the auditory modality were excluded from the analysis on 
the basis that they were not normally distributed. The results support the idea that pupils 
use both visual and auditory mental imagery when solving mathematical problems. It is 
important that teachers are aware of this so that they can be sensitive to instances where 
pupils may struggle to make the required mental shift from one process to the other. 
Teachers should also be aware that in their class there are unlikely to be more than one or 
two pupils who have a very high ability in one modality and a very low ability in the 
other. Therefore, it may be misleading to think of pupils in general as ”visual types” or 
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”auditory types”. On the other hand, the existence of pupils who are particularly strong 
on one modality and weak on others should also be acknowledged. These children might 
benefit from different learning experiences to those of the majority of children, who tend 
to be average on all modalities.  

Kinesthetic 

One finding of the current study was that kinesthetic measures are very challenging and 
time-consuming to administer. This modality was of particular interest in the project, and 
the failure to collect the required data was very disappointing. Recently there have been 
several studies linking kinesthetic sensory modality to cognitive skills (e.g. Livesey 2002, 
Stankov, Seizova-Cajc & Roberts, 2001). However, kinesthetic mental imagery continues 
to be less well researched than visual and auditory mental imagery. It is important that 
teachers are aware of the lack of research in this area which, however, does not mean that 
kinesthetic modality is less important than other modalities.  

In the current study six pupils completed the kinesthetic mental imagery measures. 
The results from these six pupils seem to indicate that kinesthetic modality might be more 
closely related to visual modality than auditory modality. Comparing question-specific 
performance of the pupil with the highest kinesthetic score to that of the pupil with the 
lowest kinesthetic score suggested that kinesthetic modality might be helpful in some 
questions involving shape, data handling and the co-ordinates system. Clearly any con-
clusions based on results from this small sample should be made with caution.  

Attitudes 

Results on the attitude task confirmed that pupils saw mathematics as a step-like subject 
and undervalued the use of mental imagery in mathematics lessons. Only 9% of the pu-
pils viewed ”having pictures in my head” as typical of mathematics lessons. Previous 
research has suggested that making drawings or sketches is linked to using mental im-
agery. Again, only a small proportion of pupils (19%) thought that drawing pictures was 
part of mathematics. Encouragingly, however, the majority of pupils (78%) thought that 
“finding a different way to everyone else” was a particularly characteristic coping strat-
egy in mathematics lessons.  

Although, it seems clear that the ability to use mental imagery is associated with per-
formance on mathematics questions, pupils do not seem to think that their peers com-
monly use mental imagery during mathematics lessons. There may be scope to increase 
their meta-cognitive awareness of mental imagery strategies and to incorporate these into 
their problem-solving heuristics. It is important, however, to remember that there are 
great individual differences in the vividness and consciousness of mental imagery (e.g. 
Kunzendorf et al. 2000). Therefore, pupils who are only vaguely aware of their own use 
of mental imagery might find it difficult to take part in direct discussions of the topic. 
Perhaps teachers could build on their pupils’ view of mathematics as a subject with a rich 
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collection of strategies by encouraging them to draw their answers, and through such ac-
tivities increase their awareness of mental imagery. 

Limitations 

One limitation of the current study is the small number of mathematics questions that 
were included in the final analysis. The pupils answered 32 mathematics questions alto-
gether but only 10 of them met the criteria of normal distribution and no school effect. 
Although several questions were associated with the visual modality, the picture is 
sketchier for the auditory modality for which the predictions perhaps have not been prop-
erly tested. 

Another point that was not addressed in the current study was the possibility of a 
common underlying factor that might have confounded the discovered relationship be-
tween mental imagery and mathematics. For example, no data was collected on general 
intelligence or working memory capacity. However, the fact that the results for the audi-
tory-visual measure showed a very different pattern to that of the two other mental meas-
ures seems to suggest that there is something unique about visual and auditory mental 
imagery that helps in mathematics. After all, there is no reason to assume that the com-
plex auditory-visual tasks measured general intelligence or memory capacity any less 
than the other two measures. 

It would be very useful to address the limitations of the current study in future re-
search. In addition to including a larger number of mathematics questions that were 
equally balanced with the predicted modalities, the future study should aim to overcome 
the difficulties in administering kinesthetic measures. It could also explore the links be-
tween the ability to use mental imagery on one hand and individual preferences for using 
compatible problems solving approaches on the other hand. 
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Abstract 

The purpose of the study is to find out how experiments, their role and aims in instruc-
tion, were seen by the writers for the Finnish physics teachers’ professional journal be-
tween 1937–1970. The study is a historical research and the articles have been analysed 
using qualitative research approach by reducing, organizing and classifying the data. Ex-
periments, demonstrations and practical work done by the students, were justified in the 
articles by learning and remembering of physics concepts, but also by the learning of 
experimental skills, doing measurements and interpreting the results. In addition, it was 
thought that experiments would motivate and encourage students to study physics. Ac-
cording to the writers, the role of experiments was to support concept formation, but ex-
periments were also used to illustrate the already learned concepts and phenomena or to 
verify laws. In the end of the research period the role of experiments in a verifying role 
became more important. It appeared in the articles that the development of modern phys-
ics influenced the writers’ conceptions of physics as a science. Mainly the university re-
searchers emphasized the theory of physics and the mathematical side of it. 
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 1 Johdanto 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on fysiikan opetusta Suomen kouluissa pyritty kehittä-
mään tuomalla kokeellisuutta, oppilastöitä ja demonstraatioita, mukaan opetukseen. Sekä 
vuoden 1994 (Meisalo & Lavonen 1994) että 2003 ja 2004 (Opetushallitus 2003, 2004) 
kansallisissa opetussuunnitelmissa kuvataan, kuinka yhtenä fysiikan opetuksen tavoit-
teena on ohjata oppilaita havaintojen ja mittausten tekemiseen, sekä niiden tulkitsemi-
seen. Oppikirjoista ja opetussuunnitelmista on kuitenkin nähtävissä, että kokeellisuus oli 
merkittävässä roolissa fysiikan opetuksessa myös 1900-luvun alussa. 1916 ja 1941 ope-
tussuunnitelmissa esitetään tavoitteeksi opettaa luonnontieteellinen kokeisiin perustuva 
menetelmä (Erätuuli 1980, 61–68). 1916 opetussuunnitelmassa todetaan: ”Käytännölliset 
laboratorioharjoitukset, joita nykyään varsin yleisesti on toimeenpantu ulkomaiden oppi-
laitoksissa, ovat epäilemättä oppilaille suureksi hyödyksi.” Sen sijaan 1970 opetussuun-
nitelmassa korostetaan aineen sisällöllisiä tavoitteita, kuten fysiikan peruskäsitteiden ja -
lakien sekä suurejärjestelmän tuntemista. Kokeelliseen menetelmään tutustuminen maini-
taan myös tavoitteeksi, mutta kokeelliset oppilastyöt jäävät hyvin varovasti esitetyksi 
toivomukseksi ja ne on siirretty fysiikan erikoiskurssiin. (Erätuuli 1980, 61–87.)  

Kokeellisuuden määrä, muoto ja sille asetetut tavoitteet ovat vaihdelleet ja riippuneet 
esimerkiksi vallitsevasta kasvatusfilosofisesta suuntauksesta ja oppimisesta saaduista 
tutkimustuloksista (ks. esim. Wellington 1998). Esimerkiksi vuoden 1994 kansallisissa 
opetussuunnitelmissa (Opetushallitus 1994a, b) korostetaan konstruktivistisen oppimisen 
filosofian mukaisesti kokeellisuuden merkitystä tietojen oppimiselle: ”… kokeellinen lä-
hestymistapa on luonnontieteiden opetuksen didaktinen periaate, jossa nojaudutaan ym-
päristöstä kokeellisesti hankittuun tietoon. Havaintoja, mittauksia, kokeita ja kokeellista 
tutkimusta käytetään lähtökohtana muodostettaessa ja otettaessa käyttöön luokittelevia ja 
jäsentäviä käsitteitä, suureita, lakeja ja teoreettisia malleja sekä tarkasteltaessa tiedon 
sovelluksia.” 2000-luvun peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa kokeelli-
suudelle annetaan laajempia tehtäviä: ”Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa omaksumaan 
uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Fysiikan opiskelu kehittää 
opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Kokeellisuus auttaa opiskelijaa 
hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja tukee luonnontieteellisen ajattelun kehitty-
mistä.” (Opetushallitus 2003, 144).  

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on kokeellisuus ja sille asetettavat tavoit-
teet fysiikan opetuksessa 1900-luvulla ennen vuoden 1970 opetussuunnitelmia. Tarkaste-
lun kohteena on opettajien ammattijulkaisun, Matemaattisten Aineiden Aikakausikirjan, 
fysiikkaa ja fysiikan opetusta käsittelevät artikkelit 1937–1970. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää, miten lehdessä kirjoitettiin kokeellisuudesta, minkälaisia tavoitteita sillä näh-
tiin olevan fysiikan opetuksessa sekä erityisesti mikä asema kokeellisuudella oli käsit-
teenmuodostuksessa. Lisäksi tarkastellaan, miten näkemys fysiikan tieteellisestä luon-
teesta vaikutti kirjoittajien näkemyksiin fysiikan opetuksen kokeellisuudesta. Tavoitteena 
on täydentää jo tehdyn opetussuunnitelmatutkimuksen ja oppikirjojen analyysin antamaa 
kuvaa kokeellisuuden merkityksestä fysiikan opetuksessa viimeisen sadan vuoden aikana, 
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sekä sitä kautta ymmärtämään maamme fysiikan opetuksen kehitystä ja antaa taustaa 
tämän hetken fysiikan opetusta koskevalle keskustelulle. 

 2 Aikaisempia tutkimuksia kokeellisuuden ilmenemisestä 
opetussuunnitelmissa ja oppimateriaaleissa 

Keskiajan kouluopetuksessa painotettiin muistamista ja ulkoa opettelemista. Kun luon-
nontutkimuksessa siirryttiin kokeelliseen tutkimusmenetelmään, muuttuivat myös ajatuk-
set opetusta käsittelevissä kirjoituksissa. Esimerkiksi Comenius korosti oppilaiden oma-
kohtaista kokemusta ja havaintoa opetuksen lähtökohtana. Vaikka ajatus havainnollisesta 
opetuksesta oli syntynyt samoihin aikoihin kokeellisen luonnontieteen kanssa, ei opetus 
käytännössä muuttunut uuden menetelmän mukaiseksi. Sen sijaan Malmion mukaan uu-
det ajatukset vaikuttivat luonnonopin opetukseen sekä yleiseen mielipiteeseen siten, että 
opetuksen havainnollistamiseksi ruvettiin käyttämään piirustuksia ja kuvatauluja. Malmio 
kutsuu tätä opetusmenetelmää liitufysiikaksi. Luennoiva opetusmenetelmä säilyi fysiikan 
opetuksessa 1800-luvun puoliväliin saakka, jolloin fysiikka Suomen kouluissa kehittyi 
omaksi oppiaineeksi. Kokeiden merkitys luonnontieteiden opetuksessa lisääntyi vasta, 
kun ajatukset kokeellisuudesta levisivät mm. oppikirjojen myötä Suomeen. Esimerkiksi 
englantilainen kemisti Henry Armstrong arvosteli voimakkaasti luonnontieteissä käytössä 
ollutta opetusmenetelmää 1800–1900-lukujen vaihteessa. Hänen mukaansa sen sijaan, 
että oppilaalle kerrottiin asiat, hänen tuli ne itse keksiä. Armstrongin ajatukset käynnisti-
vät Englannissa uuden opetuksen tradition, jossa kokeelliset tutkimukset ja oppilaan oma 
aktiivisuus olivat keskeisessä asemassa. Armstrong kutsui menetelmäänsä heuristiseksi 
menetelmäksi. Kokeellisen opetuksen yleistymistä Suomessa hidastivat varojen ja pätevi-
en opettajien puute sekä yhteiskunnallinen tilanne, jolloin ei vielä ymmärretty fysiikan ja 
tekniikan merkitystä taloudellisen kehityksen kannalta. (Malmio 1933, 139, 158, 175–
200, Lilius 1910, 6, 32, Matthews 1994, 20–22.) 

1900-luvun alun oppikirjoissa näkyi opetussuunnitelmien mukainen kokeellinen fysii-
kan opetus (Fant 1990, Ahtee 2003). Esimerkiksi Lindmanin oppikirjassa 1911 Lärbok i 
fysik för Elementärläroverkens högre klasser on noudatettu ”induktiivista menettelyä” ja 
esitystä havainnollistavat kokeellisten töiden kuvaukset (Malmio 1933, 158–159). Myös 
1944 ilmestynyt Kallion ja Kuuskosken oppikirja Fysiikka lukioluokkia varten sisältää 
runsaasti erilaisia kokeellisia töiden kuvauksia sekä fysiikan historiaan liittyviä tarinoita 
(Ahtee 2003, 14–15). 1930-luvun lopusta alkaen esitettiin vaatimuksia fysiikan opetuksen 
laajentamisesta modernin fysiikan suuntaan. Oppikirjoissa tämä näkyi 1950-luvun lopulla 
mm. Kattaisen kirjassa Fysiikan oppikirja lukioluokille vuodelta 1958. Modernia fysiik-
kaa ei voinut esittää samalla tavalla kuin klassista fysiikkaa, mikä Fantin mukaan muutti 
koko koulufysiikan luonnetta. Samalla oppikirjat muuttuivat ja vaativat oppilailta entistä 
enemmän abstraktia ajattelua sekä vaativampien matemaattisten metodien hallintaa. (Fant 
1981, 45–47, 1990, 19) Ahteen mukaan Kattaisen oppikirjassa fysiikan kokeita on kuvat-
tu lähinnä kuvateksteissä ja laskennallisia harjoitustehtäviä on runsaasti. Oppikirjatkin 
muuttuivat radikaalisti 1970 opetussuunnitelman myötä. Ne keskittyivät entistä enemmän 
fysiikan teoriaan ja laskennallisiin harjoitustehtäviin (Fant 1990, Ahtee 2003). Esimerkik-
si 1971 ilmestynyt Hyytin, Nikkolan ja Viljanmaan lukion oppikirjasarja Fysiikka perus-
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tuu laskennallisten harjoitustehtävien käsittelyyn, ja fysiikan keskeiset käsitteet on määri-
telty tiivistetysti kaavojen avulla. Kokeellisuuden tarkastelu rajoittuu mittaustarkkuuden 
ja likiarvoilla laskemisen käsittelyyn. (Ahtee 2003, 15–16.) 

 3 Tutkimusongelmat, -aineisto ja -menetelmät 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan keskustelua fysiikan opetuksen kokeellisuudesta ma-
temaattisten aineiden opettajien ammattijulkaisussa Suomessa 1937–1970. Tarkastelun 
kohteena on Matemaattisten Aineiden Aikakausikirjan antama kuva fysiikan opetuksen 
kokeellisuudesta eli julkaisun kirjoittajien esittämät käsitykset kokeellisuudesta ja sen 
asemasta fysiikan kouluopetuksessa.  

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

1. Miten kokeellista fysiikan opetusta perusteltiin? 
2. Mikä oli kirjoittajien käsitys kokeellisuuden asemasta käsitteenmuodostuksessa fysii-

kan opetuksessa? 
3. Miten näkemykset fysiikan tieteellisestä luonteesta ilmenevät artikkeleissa ja miten 

kirjoittajat esittävät opetuksen kokeellisuuden välittävän tätä luonnetta? 

Tutkimusjaksoksi on valittu 1937–1970. Tutkimuksessa tarkasteltava Matemaattisten 
Aineiden Aikakausikirja alkoi ilmestyä 1937. Tutkimuksen päättymisajankohdaksi on 
valittu 1970, koska silloin ilmestyivät uudet opetussuunnitelmat, jotka edeltäjiään vähem-
män korostivat fysiikan opetuksen kokeellisuutta. Tutkimusta ei ole rajoitettu millekään 
tietylle kouluasteelle, koska aikakausikirjan artikkelitkin koskivat usein fysiikan opetusta 
yleisesti, vaikka painotus on lukion fysiikan opetuksella. Tutkimusaineistona ovat Mate-
maattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n julkaiseman Matemaattisten Aineiden 
Aikakausikirjan (MAA) fysiikkaa tai fysiikan opetusta käsittelevät artikkelit. Tutkimusai-
neisto koostuu kaikkiaan 70 artikkelista. 

Kyseessä oleva tutkimus on luonteeltaan historiallinen, jossa tarkastelun kohteena on 
opettajien ammattilehteen kirjoittaneiden käsitykset fysiikan opetuksen kokeellisuudesta. 
Tutkimusaineisto on analysoitu laadulliselle tutkimusotteelle tyypillisillä aineiston pelkis-
tämisellä ja organisoimisella. Artikkeleissa esiintyvät tutkimusongelmien kannalta olen-
naiset teemat on luokiteltu ja sen jälkeen pyritty hahmottamaan tutkimuksen kohteena 
oleva ilmiö ja siinä tapahtuneet ajalliset muutokset. Tuloksissa esiintyy suoria lainauksia 
tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi.  

 4 Kokeellisuus fysiikan opetuksessa vuosien 1937–1970 
MAA-lehden artikkeleiden valossa 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Ensin tarkastellaan sitä, miten tutkimusai-
neistossa kokeellisuutta perusteltiin ja minkälaisia tavoitteita artikkelien kirjoittajat asetti-
vat fysiikan opetuksen kokeelliselle työskentelylle, sekä erityisesti mikä sen asema oli 
käsitteenmuodostuksessa. Sitten tarkastellaan, miten näkemykset fysiikan tieteellisestä 
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luonteesta ilmenevät artikkeleissa ja miten kirjoittajat esittävät opetuksen kokeellisuuden 
välittävän tätä luonnetta. 

4.1 Kokeellisuudelle asetetut tavoitteet 

1937 perustetun aikakausikirjan ensimmäisten vuosikymmenten aikana artikkeleissa esi-
tellään fysiikan opettajille kokeellisuus uutena fysiikan opetuksen menetelmänä. ”Liitufy-
siikan aika on auttamattomasti ohi...”, julistaa Kuuskoski 1944. Erityisesti korostetaan 
oppilastöiden, joissa oppilaat itse pääsevät tekemään havaintoja ja suorittamaan mittauk-
sia, merkitystä fysiikan käsitteiden oppimiselle. Kokeellista fysiikan opetusta, demonst-
raatioita ja oppilastöitä, perustellaan artikkeleissa pääasiassa oppimisen ja muistamisen 
edistämisellä. Helvelahden (1950, 49) mukaan ”Ne opittavat asiat, joihin on liittynyt la-
boraatiotöitä, säilyvät parhaiten oppilaiden muistissa….” Oppilaiden omakohtaisten 
kokemusten ja omien tutkimusten uskottiin edistävän fysiikan käsitteiden oppimista. 
Muistamisen ja mieleen painamisen lisäksi kirjoittajat painottavat myös asioiden ymmär-
tämistä. Edelleen mainitaan, että kokeellisia töitä tekemällä kehitetään oppilaiden kykyä 
tehdä mittauksia ja tulkita mittaustuloksia. Tämä ilmenee mm. Kuuskosken (1947, 69–
70) artikkelissa. Hänen mukaansa oppilastöiden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on oppi-
laiden empiirisen, loogillisen ja suunnittelevan omatoimisuuden kehittäminen. Empiiri-
sellä omatoimisuudella Kuuskoski tarkoittaa oppilaan kykyä itse suoriutua mittauksista, 
loogillinen omatoimisuus on kykyä havaintojen perusteella löytää suureiden välisiä riip-
puvuuksia ja tehdä johtopäätöksiä tutkittavista ilmiöistä, suunnitteleva omatoimisuus taas 
tarkoittaa oppilaan kykyä itse suunnitella kokeellisia töitä. MAA-lehden ensimmäisten 
vuosien artikkelit korostavat siis myös kokeellisuuden merkitystä kokeellisen työskente-
lyn taitojen oppimisen ja luonnontieteiden kokeellisen luonteen hahmottamisen kannalta. 

Fysiikan käsitteiden ja ilmiöiden sekä kokeellisten taitojen oppimisen lisäksi oppilas-
töiden katsottiin lisäävän oppilaiden kiinnostusta fysiikkaa kohtaan ja innostavan heitä 
opiskelemaan. Oppilaiden motivointi kokeellisen työskentelyn perusteluna tulee esille 
mm. Kourin kirjoituksessa (1945, 112): ”...heidän harrastuksensa ainetta kohtaan voi-
makkaasti kasvaa ja säilyy kiinteänä”. Myös Helvelahden (1950, 50) kirjoituksessa ko-
rostuu oppilaiden innostamisen merkitys kokeellisen opetuksen järjestämisessä. Hän kir-
joittaa kokemuksistaan kokeellisista oppilastöistä seuraavasti: ”Innostus opittavaan ai-
neeseen lisääntyi oppilaissa usein niin, että pyytämällä pyydettiin, että eikö meille taas-
kin voitaisi järjestää samantapaista kokeilua kuin viime tunnillakin…”. Myös muut kir-
joittajat pitävät oppilaiden viihtyvyyttä tärkeänä seikkana, samoin kuin oppilaiden keski-
näistä vuorovaikutusta ja yhteistyökykyä. Tämä voidaan havaita mm. Mäntyniemen 
(1967, 106) kirjoituksessa: ”Työtunnit ovat omiaan lisäämään tietynlaista sosiaalisuutta, 
oppilaiden myötätuntoa omaa koulua kohtaan ja heidän viihtyvyyttään siellä…”. 

4.2 Kokeellisuuden asema käsitteenmuodostuksessa 

Monet MAA-lehden kirjoittajista kritisoivat sekä opettajien että käytössä olevien oppikir-
jojen tapaa määritellä käsitteitä. Heidän mielestään fysiikan käsitteiden määritelmät ovat 
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liian abstrakteja ja irrallaan käytännöstä. Esimerkiksi Levannon (1938, 87) mukaan ”Op-
pilaan on mahdotonta käsittää... mikä yhteys on abstraktisen määritelmän ja käytännön 
välillä.” Hän (1938, 88) tuokin esiin kokeellisuuden roolin käsitteiden määrittelyissä: 
”…tulisi määritelmien olla myöskin sellaisia, että voitaisiin ymmärtää niillä olevan käy-
tännöllistä merkitystä, että ts. niiden osoittamalla tavalla voitaisiin ryhtyä suorittamaan 
käytännöllisiä mittauksia.”  

Myös Kuuskosken (1950, 38) kirjoituksessa kokeellisuuden tehtävä on nimenomaan 
tukea käsitteenmuodostusta, jota hän perustelee psykologian tutkimuksella seuraavasti: 
”...kaikella mikä on esiinpistävää aistinhavainnon alalla, on etusija käsitteen muodostuk-
sessa”. Samoin Kuuskosken (1947, 69–70) esittämä oppilaiden loogillisen omatoimisuu-
den kehittäminen tukee hänen näkemystään kokeellisten töiden keskeisestä asemasta kä-
sitteenmuodostuksessa. Edelleen Hämäläisen (1967) kirjoituksessa tulee esille kokeellis-
ten töiden tärkeä rooli käsitteenmuodostuksessa. Hämäläinen esittää artikkelissaan esi-
merkkejä lukiossa tehtävistä oppilastöistä, joiden kuvauksista voidaan päätellä, että nii-
den tarkoituksena on johdattaa oppilaat uusiin käsitteisiin. Töissä käytetään usein kuvaa-
jia esittämään kahden suureen välistä riippuvuutta, esimerkiksi tasaista liikettä tutkit-
taessa matkan ja ajan välinen riippuvuus todetaan piirretystä kuvaajasta. Oppilastyöt jär-
jestettiin artikkelin perusteella erillisillä työtunneilla. Tästä huolimatta Hämäläinen 
(1967, 50) pyrki liittämään suoritettavat kokeelliset työt tukemaan ns. teoriatuntien ope-
tusta, mikä voidaan havaita hänen seuraavasta lainauksestaan: ”...oppilastyöt on järjestet-
tävä niin, että ne vievät osaltaan kurssia eteenpäin. Ne eivät siis ole joukko irrallisia töi-
tä, joilla vain kerrataan tunnilla jo opetettuja asioita enemmän tai vähemmän sattuman-
varaisessa järjestyksessä.”  

Toisaalta artikkeleissa esiintyy myös toisenlaisia näkemyksiä kokeellisuuden roolista. 
Esimerkiksi Kallio (1943, 35–36) toivoo järjestettävän ”oppimäärää valaisevia lisäko-
keita”. Kallion kommenteista voidaan päätellä, että hänen mielestään kokeiden merkitys 
on havainnollistaa aiemmin muulla tavoin opittua asiaa. Kokeellisuudella ei siis ole tär-
keää roolia käsitteenmuodostuksessa. Myös esimerkiksi Kuuskosken (1939, 74) mukaan 
heittoliikkeen opettamisessa voidaan jälkeenpäin ”todeta heittopistoolikokeilla kaavojen 
paikkansapitävyys”. Näin hän viittaa myös kokeellisuuden todentavaan rooliin siinä ta-
pauksessa, kun kokeellisuus käsitteenmuodostusta tukevassa roolissa ei kouluolosuhteissa 
ole mahdollista.  

Korhonen kritisoi voimakkaasti kokeellisuutta käsitteenmuodostusta tukevassa roo-
lissa 60-luvun alun artikkeleissaan. Hänen (1962, 69) mukaansa ”On todellakin jo aika 
lopettaa johtamista kokeellisesti luonnonlakeja samoin kuin mittaamasta vakioita oppi-
tunnin puitteissa ja antaa asioiden suorittamisesta kunnia edellisille sukupolville!” Kor-
honen kuitenkin pitää demonstraatioita ja kokeellista työskentelyä tärkeänä fysikaalisten 
ilmiöiden havainnollistamisessa, mutta ei näe niiden merkitystä käsitteenmuodostuksessa. 
Käsitteiden määritelmissä Korhonen (1962, 71) kannattaa matemaattisen formalismin 
käyttöä, mitä taas muiden artikkeleiden kirjoittajat olivat kritisoineet ja moittineet oppi-
laille liian abstraktiksi. Korhosen näkökanta ilmenee hänen seuraavasta lainauksesta: 
”Tarkoitus on... käyttää diff.- ja integraalilaskennan apua sekä määritelmissä että ilmiöi-
den käsittelyssä. Siten esim. harmoonisesta liikkeestä derivoimalla joudutaan harmooni-
seen voimaan ja esim. heittoliike johdetaan päinvastoin: lähtien voimasta.” Toisaalta 
Korhonen viittaa opetusajan niukkuuteen perustellessaan kantaansa, toisaalta hän tulkit-
see kokeellisen työskentelyyn perustuvan käsitteenmuodostuksen olevan jopa oppilaita 
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sekoittavaa. Tätä tukee mm. seuraava väite (1962, 73): ”Emme pääse fysiikassa pitkälle-
kään, jos fysiikan opetuksen täytyy kulkea kaikkien niiden erehdysten ja kiertoteiden kaut-
ta, mitkä aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet. Lukion fysiikan opetuksen tulee pyrkiä 
päämäärään: luonnonilmiöiden hallitsemiseen, mahdollisimman suoraviivaisesti, mah-
dollisimman loogisesti, jokainen mutka, joka on tarpeeton tai haittaa ymmärtämistä, on 
hävitettävä.”  

4.3 Näkemykset fysiikan luonteesta ja opetuksen kokeellisuus  
luonteen välittäjänä 

Laurikainen (1945, 186) kuvailee artikkelissaan teoreettisen fysiikan kehitystä seuraa-
vasti: ”Teoreettinen fysiikka on tällä vuosisadalla lähtenyt kulkemaan uusia uria, joille 
on tunnusmerkillistä ennakkoluuloton vallankumouksellisuus, fysiikan syvällisempiin 
perusteisiin kohdistuva kritiikki ja havainnollisesta, mekaanisesta kuvailusta piittaama-
ton, matemaattinen teorian muodostus.” Fysiikassa tapahtuneen murroksen vaikutus il-
meni kirjoittajien käsityksissä fysiikasta tieteenä. Jo ensimmäisessä MAA-lehden fysii-
kan opetusta koskevassa artikkelissa on verrattu fysiikkaa tieteenä matematiikkaan. Huh-
talan (1937, 12) mukaan ”...fysiikka systemaattisesti järjestettynä tieteenä ei vielä ole 
täysin puhtaaksi viljelty, ei ainakaan samassa määrässä kuin esim. matematiikka, jonka 
alalla vastaavanlaista epämääräisyyttä peruskäsitteisiin nähden tuskin voidaan osoit-
taa.” Saman suuntaisia ajatuksia fysiikan luonteesta esittää Niini (1949, 44) artikkelis-
saan Mitä fysiikka on? Hän pitää fysiikkaa aksiomaattisena järjestelmänä ja kirjoittaa: 
”Uskallan väittää, että fysiikka kulkee samansuuntaista tietä, kuin on ollut matematiikan 
kehitys kokeellisesta laskennosta ja mittauksesta formaaliksi tieteeksi.” Korhonenkin 
(1964, 85) korostaa fysiikan matemaattisuutta. Hänen mukaansa: ”Fysiikka ei olekaan 
siten luonnonlakien kokoelma, vaan lähinnä fysiikan rungon muodostavat määrittelykaa-
vat ja approximaatiolait. Siis on kysymyksessä ihmisen luoma hyvinkin matemaattinen 
rakennelma.” 

Modernin fysiikan saavutuksia esittelevissä ja fysiikkaa tieteenä pohdiskelevissa kir-
joituksissa on moitittu klassista fysiikkaa epätarkaksi ja epäjohdonmukaiseksi, jopa vir-
heelliseksi, kuten käy ilmi Lounasmaan 1959 kirjoittamassa artikkelissa, jossa hän tarkas-
telee alhaisten lämpötilojen fysiikkaa. Lounasmaa (1959, 33, 43) toteaa: ”Matalien läm-
pötilojen tutkimus ei juuri päässyt alkua pitemmälle klassillisen fysiikan valtakaudella… 
Klassillisen fysiikan mukaan absoluuttisen nollapisteen läheisyydessä ei ollut odotettavis-
sa muuta kuin tasainen ilmiököyhä erämaa. Olemme nähneet, kuinka klassillinen fysiikka 
erehtyi.” Myös Viljanmaan (1966, 55) mukaan Newtonin lakien opettaminen voi johtaa 
jopa fysiikan väärin ymmärtämiseen. Hänen mukaansa: ”Me käytämme paljon aikaa 
Newtonin lakien opettamiseen ja niiden seurausten tutkimiseen. Näin me samalla an-
namme oppilaille sellaisen käsityksen, että ne ovat viimeinen sana asiasta. Saattaapa 
käydä niinkin, että oppilaat juuri tämän opetuksen ansiosta alkavat kuvitella luonnon 
tottelevan Newtonin lakeja ja näin koko luonnonlain käsite tulee virheelliseksi.”  

Fysiikan matemaattisuuden ja klassiseen fysiikkaan kohdistuneen kritiikin lisäksi mo-
dernia fysiikkaa koskevissa kirjoituksissa keskeiseksi teemaksi nousi teorian ja havain-
non suhde fysiikassa. Korhonen (1964, 81) kirjoittaa: ”Vaikkakin havainnolla on fysiikas-
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sa hyvin ratkaiseva osuus, niin siitä huolimatta pelkkä havaitseminen sinänsä tuskin on 
fysiikkaa…, fysiikka vaatii aina teoriaa…” Korhosen kirjoituksesta voidaan päätellä, että 
hänen mielestään fysiikan ilmiöiden kvalitatiivinen tarkastelu ja havainnointi eivät ole 
varsinaista fysiikkaa, vaan itse pääasia on matemaattisesti muotoiltu fysiikan teoria. 
Myös Laurikainen tarkastelee teorian ja havainnon suhdetta 1970 artikkelissaan. Hän 
(1970, 86) muistuttaa kirjoituksensa aluksi fysiikan olevan pohjimmiltaan kokeellinen 
luonnontiede ja toteaa: ”Nykyajan fyysikko pitää selviönä, että luontoa koskevan tiedon 
täytyy perustua havaintoihin ja kokeisiin eikä pelkkään ajatteluun.” Kuitenkin hän jat-
kaa: ”Huomattava osa fyysikoista onkin nykyään omistautunut kokonaan teoreettiseen 
tutkimukseen: he eivät tee havaintoja ja kokeita, vaan laskevat ja ajattelevat, pyrkien 
löytämään uusia luonnonlakeja loogis-matemaattisin keinoin, kirjoituspöydän ääressä 
eikä laboratoriossa työskennellen.” Sitten Laurikainen (1970, 89) esittää kysymyksen: 
”Voidaanko sanoa, että kaikki se työ, jota kokeelliset fyysikot harjoittavat, on lopulta 
toisarvoista ja että nerokas teoreetikko voisi oivaltaa tärkeimmät luonnonlait ilman koe-
tuloksiakin?” Johon hän vastaa: ”Tavallaan olen taipuvainen vastaamaan viimeksi mai-
nittuun kysymykseen myöntävästi… Suuret totuudet eivät löydy touhuamalla vaan hiljen-
tymällä.” Näin hän asettaa teoreettisen fysiikan kokeellisen fysiikan yläpuolelle. 

Induktiivinen tutkimustapa fysiikassa sekä tieteen että opetuksen menetelmänä herätti 
aikakausikirjassa paljon keskustelua. Kirjoittajien mukaan sen aikainen kouluopetus poh-
jautui suurelta osin induktiiviseen menetelmään (Niini 1949, 42, Korhonen 1964, 82). 
Niini ja Korhonen syyttävät mm. oppikirjoja, joissa on induktiivisesti havaintojen perus-
teella johdettu luonnonlakeja ja annettu ymmärtää, että tämänkaltainen lakien johtaminen 
on myös tieteessä luonteenomaista. Kirjoittajien mielestä luonnontieteessä tulokset saa-
daan deduktiivisella tutkimustavalla, jota myös koulun fysiikan opetuksen pitäisi jälji-
tellä. Edellisten lisäksi myös Viljanmaa (1966, 55) kiinnittää asiaan huomiota ja toivoo 
deduktiivisen menetelmän aiempaa laajempaa käyttöä fysiikan opetuksessa. Niini (1949, 
43) kuitenkin toteaa: ”Deduktion soveltamista opetukseen ei saa käsittää siten, että fy-
siikkaa alusta pitäen esitettäisiin vain matemaattisina kaavoina.” Valitettavasti kirjoitta-
jat eivät kuitenkaan tarkemmin esitä, miten deduktiivista menetelmää pitäisi fysiikan ope-
tuksessa soveltaa. 

 5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Matemaattisten Aineiden Aikakausikirjan alkuvuosikymmeninä 1930- ja 1940-luvuilla 
opettajille esitettiin kokeellisuus uutena opetuksen menetelmänä Kuitenkin vielä 1956 
ilmestyneessä artikkelissa (Kotkatlahti 1956, 4) kokeellisuus fysiikan opetuksen menetel-
mänä nähtiin uutena asiana. Tästä voidaan päätellä, että kokeellinen luonnontieteen ope-
tus yleistyi hitaasti. Kokeellisuutta perusteltiin oppilaiden motivoimisella ja sosiaalisuu-
teen liittyvillä seikoilla, mutta pääasiassa muistamisen ja oppimisen edistämisellä. Lisäksi 
kirjoituksissa tuotiin esille myös kokeellisuuden merkitys kokeellisen työskentelyn taito-
jen oppimisen ja luonnontieteiden kokeellisen luonteen hahmottamisen kannalta. Nämä 
esitetyt tavoitteet ovat hyvin lähellä sitä, miten kokeellista työskentelyä nykyäänkin pe-
rustellaan (ks. esim. Millar et al. 1999, Gott & Duggan 1996). 
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Kun kokeellisuuden merkitys 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa fysiikan opetuksessa 
lisääntyi, painotus oli nimenomaan oppilaiden omissa havainnoissa ja omakohtaisissa 
kokemuksissa sekä kyvyssä johtaa induktiivisesti havaintojen perusteella kokeellisia 
luonnonlakeja. Näin oppilas oppi tuntemaan luonnontieteen kokeellisen tutkimusmenetel-
män, mutta sitä kautta myös luonnontieteen käsitteet. Nämä ajatukset kokeellisuuden 
merkittävästä roolista käsitteenmuodostusta tukevana siirtyivät myös Suomeen. Kuus-
koski, joka aikakausikirjan päätoimittajana aktiivisesti kirjoitti lehteen, oli selvästi omak-
sunut kokeellisuuden käsitteenmuodostusta tukevassa roolissa, jonka mukaan oppilas 
tekee omia havaintoja ja kokeellisia tutkimuksia, esittää tutkimustulokset graafisesti ja 
niiden pohjalta muodostaa käsitteet ja lait. Kuuskoski, joka toimi opettajana Tyttönor-
maalilyseossa ja Helsingin Normaalilyseossa, puolusti kovasti kokeellista työskentelyä ja 
useaan otteeseen arvioi kokeellisen menetelmän käytön laajuutta fysiikan opetuksessa 
sekä pohti keinoja kokeellisuuden lisäämiseksi. Myös monissa muissa artikkeleissa opet-
tajat kirjoittivat omakohtaisista kokemuksistaan kokeellisten oppilastöiden parissa. Ko-
keellisuuden todentava rooli, eli demonstraatio tai kokeellinen oppilastyö muulla tavalla 
opetetun tai johdetun lain paikkansa pitävyyden todentamiseksi tai havainnollistamiseksi, 
tuli esiin kirjoituksissa, erityisesti silloin kun kokeelliset työt käsitteenmuodostusta tuke-
vassa roolissa eivät olleet mahdollisia. Pääasiassa kuitenkin kokeellisuuden rooli tutki-
musaineiston artikkeleissa 1960-luvulle asti oli käsitteenmuodostusta tukevaa.  

1960-luvun alussa Korhonen, joka oli Teknillisen korkeakoulun professori, vastusti 
voimakkaasti edellä kuvatun kaltaista kokeellisuuden roolia. Hän kannatti tiivistettyä, 
muutamiin tärkeisiin perusasioihin keskittyvää opetusta, jossa kokeellisuutta voidaan 
käyttää käsitteiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa. Tämän kaltaiset käsitykset fysii-
kan opetuksesta näkyvät myös oppikirjoissa, joissa kokeellisuudella ei enää ollut merkit-
tävää roolia 1950-luvun jälkeen. Vaikka Korhonen esitti jyrkkiä näkemyksiään, ainakin 
esimerkiksi Hämäläinen (1967) piti kiinni omasta näkemyksestään kokeellisuuden roolis-
ta käsitteenmuodostusta tukevana. Sen sijaan esimerkiksi Kuuskosken kirjoituksessa 
1970 kokeellisuuden todentava rooli on saanut entistä tärkeämmän merkityksen. Tämä 
tulee ilmi Kuuskosken (1970, 235) artikkelista: ”Keskikouluasteella, kun k.o. asiat tule-
vat ensi kertaa esille, voi nähdäkseni koko opetus suorastaan perustua oppilastöihin… 
Lukioluokilla voi monestakin syystä toisenlainen järjestely olla paikallaan. Silloin voi-
daan mieluimmin teoreettisen opetuksen jälkeen määrätä vakioita jne. oppilastöinä.”  

Modernin fysiikan kehittyminen vaikutti siihen, miten fysiikasta tieteenä ajateltiin. Ai-
kakausikirjassa tämä näkyi kirjoituksissa, joissa ei vain esitetty uusia tieteen tuloksia 
vaan myös otettiin kantaa fysiikan tieteellistä luonnetta koskeviin kysymyksiin sekä poh-
dittiin niiden vaikutusta fysiikan opetukseen. Pääasiassa näiden kirjoitusten, esittäjät oli-
vat yliopiston tutkijoita. Esimerkiksi Laurikainen, joka oli Helsingin yliopiston teoreetti-
sen fysiikan dosentti ja alkeishiukkasfysiikan professori, sekä edellä mainittu Korhonen, 
pohtivat kirjoituksissaan teorian ja havainnon suhdetta fysiikassa. Kirjoittajat eivät tyydy 
tarkastelemaan teorian tai havainnon vuorovaikutusta fysiikan kehittymisen kannalta, 
vaan ottavat myös kantaa teorian puolesta kirjoittaen hiukan väheksyvään sävyyn havain-
non merkityksestä fysiikalle. Kokeellista fysiikan opetusta oli koko aikakausikirjan en-
simmäisten vuosikymmenten aikana yritetty tuoda kouluun ja perusteltu sen hyödylli-
syyttä oppimisen kannalta. Nyt kuitenkin nämä kirjoittajat esittivät kannanottoja, joissa 
matemaattista teorian muodostusta arvostettiin ja havaintojen ei edes katsottu olevan fy-
siikkaa. Niini, joka niin ikään oli Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori, 
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syytti fysiikan kouluopetusta induktiivisesta havaintoihin pohjautuvasta lakien johtami-
sesta ja esitti toivomuksen deduktiivisen menetelmän käyttämisestä myös kouluopetuk-
sessa. Edelleen fysiikkaa kuvattiin matemaattiseksi rakennelmaksi ja sen toivottiin kulke-
van kohti formaalia tiedettä. Uutta fysiikkaa ihailtiin ja ylistettiin, kun taas klassista fy-
siikkaa, joka siihen saakka oli fysiikan opetuksen pääsisältönä, moitittiin epätarkaksi ja 
erehtyväiseksi. 

Vaikka tutkimusaineistossa ei suoraan esitetä väitteitä kokeellista fysiikan opetusta 
vastaan, voidaan kirjoituksissa havaita yleinen kokeellisen fysiikan opetuksen merkityk-
sen heikkeneminen. Laskuharjoittelu valtasi vähitellen tilaa opetuksessa ja modernin fy-
siikan myötä koulussa piti opettaa aiempaa enemmän asioita. Uuden fysiikan tutkimuk-
sen myötä myös teoreettista fysiikkaa alettiin arvostaa kokeellista fysiikkaa enemmän. 
Edelleen yhteiskunnan taloudellinen tilanne vaati tehokkuutta koulujen matematiikan ja 
luonnontieteiden opetukseen. Näihin uusiin vaatimuksiin ja arvostuksiin ei kokeellinen, 
aikaa vievä fysiikan opetus välttämättä sopinut, vaan opetuksen painopiste siirtyi aineen 
sisällölliseen hallintaan ja laskennallisten tehtävien ratkaisemiseen. 
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Abstract 

The aim of the research was to examine the experiences of teacher students on their peda-
gogical studies and how they perceive the wholeness of the subject teacher education 
programme. To understand these experiences, mathematics and science teacher students 
(N=28) were asked to evaluate pedagogical studies by answering the open-ended ques-
tions in WWW form. The data was analysed according to analytic induction. Three main 
categories were formed as a result of the research: 1) occupational orientation – the sig-
nificance and relevance of the studies from the point of view of teacher’s work, 2) under-
standing the wholeness of the pedagogical studies, and 3) contextual relations in the 
pedagogical studies. According to the results, studies in the subject teacher education 
programme should be occupationally orientated, easily perceived and significant as a 
whole. Besides, the studies should be relevant to prospective teachers and support their 
growth as a teacher. In developing the subject teacher education programme, it is a chal-
lenge to find a common conceptual framework including the ideas of the teacher’s profes-
sion and knowledge as well as skills needed in work. 
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 Johdanto 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella aineenopettajankoulutuksen keskeisiä ongelmia ovat 
kurssien irrallisuus, teorian ja käytännön yhdistämisen vaikeus sekä opintojen pinnalli-
suus (Bransford, Brown & Cocking 2000). Suomalaisessa aineenopettajakoulutuksessa 
on havaittu vastaavia ongelmia. Aineenopettajakoulutukseen liittyen on tutkittu opettaja-
opiskelijoiden kokemuksia ja asennoitumista opintoihinsa. Opiskelijat pitävät vain har-
joittelua tärkeänä osana pedagogisia opintoja (mm. Meri & Maaranen 2002, Merenluoto 
2003). 

Suomessa aineenopettajakoulutus on ollut vilkkaan tutkimuksen ja kehittämisen kohde 
1980-luvun lopusta lähtien, jolloin käynnistettiin hallinnon hajasijoittamisen hankkeet, 
lisättiin päätösvaltaa koulun tasolla ja väljennettiin aineenopettajan kelpoisuusehtoja. 
Niemi (1992) visioi tuolloin joustavan opettajan keskeisiksi taidoiksi kyvyn ottaa huomi-
oon muuttuvat työtehtävät ja herkkyys kyseenalaistaa totuttuja käytänteitä sekä taito jat-
kuvasti kehittää itseä opettajana ja omaa työtään. Edellä mainittujen uudistusten jälkeisis-
sä opettajankoulutuksen uudistamishankkeissa eri yliopistoissa asetettiin pedagogisten 
opintojen tavoitteeksi autonomisen, tutkivan ja omaa työtään kehittävän opettajan ideaali. 
Pedagogisista opinnoista pyrittiin rakentamaan kokonaisuus teoriaan ja käytäntöön suun-
tautuneista moduuleista ja synnyttämään moduulien välille vuorovaikutusta mm. portfo-
liotyöskentelyllä ja muulla tuetulla reflektoinnilla (ks. esim. Pulkkinen & Sormunen, 
1996). Näillä toimilla pyrittiin myös tukemaan opiskelijoiden kriittistä itsearviointia. 

Matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen kehittämiseen ovat vaikuttaneet edellä 
mainittujen yleisten syiden lisäksi mm. kansainvälistynyt ainedidaktinen tutkimus mate-
maattisissa aineissa sekä tulevan opettajapulan ennakoiminen. 1990-luvulla matemaattis-
ten aineiden opettajankoulutuksen pedagogisia opintoja pyrittiin kehittämään tukeutu-
malla mm. erilaisiin konstruktivistisiin viitekehyksiin (Meisalo & Lavonen 1994) ja au-
tenttiseen ja ongelmakeskeiseen opiskeluun (Enkenberg, Pulkkinen & Sormunen 1995). 
Uusimmissa suomalaisissa matemaattisten aineiden opettajakoulutusta käsittelevissä jul-
kaisuissa tähdennetään ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitosten yhteistyötä nk. pedago-
gisen sisältötiedon viitekehyksessä. Esimerkiksi Hirvonen ja Sormunen (2004) sekä Ko-
ponen, Mäntylä ja Lavonen (2004) perustelevat, miksi aineenopettajakoulutuksessa olisi 
välttämätöntä tehdä yhteistyötä ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitoksen kesken (vrt. 
Linnansaari 2000). 

Opiskelijoiden kokemusten ja asenteiden kartoittaminen on tärkeää opintoja kehitettä-
essä, jotta kehittämistyössä kiinnitettäisiin huomiota opiskelijoiden kannalta keskeisiin 
asioihin ja opintojen aikana osattaisiin antaa tarpeellista tukea ja ohjausta. Mäkinen ja 
Olkinuora (2004) toteavat, että yliopisto-opiskelijan yleisellä orientoitumisella opin-
toihinsa näyttäisi olevan yhteys tilannesidonnaiseen orientaatioon, oppimisstrategioihin 
sekä opintomenestykseen. Yleisorientaation kautta opinnot saavat yksilöllisen merkityk-
sen ja opiskelija arvottaa, mikä opiskelussa on tärkeää. Nämä orientaatiot näyttäisivät 
vaihtelevan tiedekuntakohtaisesti, mikä tulisi ottaa huomioon opintojen toteutuksessa. 
Opiskelijoiden akateeminen ja sosiaalinen sopeutuminen opintoihinsa sekä siitä seuraava 
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sitoutuneisuus on todettu olevan yhteydessä siihen, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat 
opintoihinsa. (Rautopuro & Väisänen 2002; Mäkinen & Olkinuora 2004) 

Tämä tutkimus on osa keväällä 2003 aloitettua Helsingin yliopiston ainelaitosten, so-
veltavan kasvatustieteen laitoksen ja harjoittelukoulujen matemaattisten aineiden opetta-
jankouluttajien ja opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämishanketta (nk. kolmikantayh-
teistyö). Hankkeen puitteissa on järjestetty seitsemän seminaaria, joissa on keskusteltu 
aineenopettajakoulutuksen keskeisistä tavoitteista ja teoreettisesta perustasta sekä opiske-
lijapalautteesta. Tavoitteena on ollut kehittää mm. tutkintovaatimuksia niin, että uudet 
kurssit tukisivat teorian ja käytännön liittämistä yhteen. Lisäksi on perustettu pienimuo-
toisempia tutkimushankkeita aineryhmittäin, joiden tavoitteena on kerätä tutkimustietoa 
aineenopettajaksi kehittymisestä opintojen aikana. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää matemaattisten aineiden opettajaopiskeli-
joiden kokemuksia opettajankoulutuslaitoksella suoritettavista pedagogisista opinnoista ja 
sitä, millaisina opinnot heille hahmottuvat. Tutkimusongelmana on, miten aineenopetta-
jaopiskelijat arvioivat saamaansa opettajankoulutusta. 

 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusaineistona on käytetty Helsingin yliopistossa aineenopettajan pedagogisista 
opinnoista keväällä 2004 WWW-palautelomakkeella kerättyä opiskelijapalautetta. Aineis-
toon on valittu mukaan matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden vastaukset (N = 
28) eli niiden opiskelijoiden vastaukset, jotka ovat ilmoittaneet jonkin matemaattisen 
aineen (matematiikka, kemia, fysiikka tai tietojenkäsittelytiede) ensimmäisenä tai toisena 
opetettavana aineenaan. Opiskelijapalaute kerättiin keväällä opintojen päätteeksi kaikilta 
aineenopettajaopiskelijoilta ja lomakekyselyn lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus osal-
listua yhteiseen palautetilaisuuteen. Palautteen antamiseen kannustettiin viimeisillä ope-
tuskerroilla, mutta siihen vastaaminen oli vapaaehtoista eikä aktiivisuutta kontrolloitu. 
Lukuvuonna 2003–2004 matemaattisten aineiden opettajaksi opiskeli kaikkiaan 61 opis-
kelijaa. 

Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa käytetään opettajaopiskelijoiden opintojen eri 
osa-alueisiin liittyviä arviointeja. Kyselyssä pyydettiin antamaan vapaamuotoisia kom-
mentteja neljästä osa-alueesta: ainelaitoksen erityisesti opettajaksi opiskeleville suunna-
tusta opetuksesta, kasvatustieteen opetuksesta, ainedidaktiikan opetuksesta sekä prakti-
kum-opinnoista. Lisäksi pyydettiin erikseen kirjaamaan ideoita soveltavan kasvatustie-
teen laitoksen opetuksen kehittämiseksi. Aineiston analyysissa käytettiin teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysia (analytic induction). Analyysi aloitettiin jäsentämällä opiskelijoiden 
avoimia vastauksia kahteen teemaan: opetuksen sisältöihin sekä opetuksen toteutustapoi-
hin (vrt. Patton 2002, 454). Analyysissa luokitteluyksiköistä, ajatuksellisista kokonai-
suuksista, muodostettiin pelkistetyt ilmaukset, ja näiden perusteella alakategorioita tar-
kennettiin. Lopuksi alakategorioita yhdistelemällä päädyttiin yläkategorioihin, jotka 
muodostavat vastauksen tutkimusongelmaan. Taulukossa 1 on esimerkki yhden luokitte-
luyksikön abstrahoinnista. Analyysia on ollut tekemässä kaksi vertaisanalysoijaa (Lincoln 
& Guba 1985, 308). 
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Taulukko 1. Esimerkki luokitteluyksikön abstrahoinnista 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
”Teoria ei kytkeytynyt hyvin 
käytännön opettajantyöhön. 
Kasvatustieteen opetuksesta pitäisi 
valtaosan keskittyä harjoittelukoulun 
aitoihin opetustilanteisiin.” 

Kasvatustieteen opetus 
ei kytkeydy riittävästi 
käytännön työhön 

Käytännön ja 
teorian 
kohtaaminen 
koulutuksessa 

Kontekstuaalisuus 
pedagogisissa 
opinnoissa 

 Tulokset 

Analyysin tuloksena opiskelijapalautteesta abstrahoitui kolme yläkategoriaa: 

1. ammattisuuntautuneisuus 
Opiskelijat suuntautuvat selkeästi opettajan ammattiin. Arvioinneissa kiinnitettiin huo-
miota opintojen hyödyllisyyteen ja merkitykseen opettajan työn kannalta. 

2. opintojen hahmottuminen kokonaisuudessaan 
Opinnot eivät hahmotu kokonaisuutena vaan pirstaleisina eivätkä opintojen tavoitteet 
ole selvät. Opiskelijat kiinnittivät huomiota yksityiskohtiin opintoja arvioidessaan. 

3. kontekstuaalisuus pedagogisissa opinnoissa 
Opiskelijat kokivat opinnot pinnallisina ja irrallisiksi koulutodellisuudesta sekä toivoi-
vat selkeitä perusteluja opiskeltujen sisältöjen tueksi. 

Analyysissa on pyritty löytämään näkemysten variaatio, joten tulokset eivät kuvaa yleisiä 
kaikkien jakamia näkemyksiä eivätkä tilastollisia osuuksia. 

Ammattisuuntautuneisuus – opintojen merkitys ja hyöty opettajan työn 
kannalta 

Opiskelijoiden antamassa palautteessa nousi voimakkaasti esiin tulevien opettajien am-
mattiin suuntautuneisuus ja tähän liittyvä tavoitteellisuus opinnoissa. Opiskelijat arvioivat 
opintojensa merkitystä tulevina opettajina ja esittivät myös toiveita niistä sisällöistä, jotka 
heidän mielestään olisivat kiinnostavia ja hyödyllisiä opetustyön kannalta. Opiskelijat 
arvioivat ainelaitoksen opettajankoulutukseen liittyvää opetusta suhteessa tavoitteeseen 
saada tietoa ja valmiuksia oppiaineensa opettamiseen. Eri ainelaitosten välillä näyttäisi 
olevan eroja siinä, miten tavoite opettajalle merkityksellisen tiedon kasvusta on onnistut-
tu ottamaan huomioon. 

Ainelaitoksen opetuksessa ei käsitellä kovinkaan paljon arkipäivän ilmiöitä (ääni, 
musiikki, valo, lämpö), jotka olisivat kouluopetuksessa tärkeitä. Ne pitää opetella 
itse. Tosin teoriapohja siihen on nyt valmiina. 

Opettajaopiskelijoiden on palautteen perusteella vaikea löytää kasvatustieteen opinnoista 
merkitystä opettajan työn kannalta. Aineistosta nousee esiin erilaisia näkökulmia, joissa 
hyödyllisyyttä on toisaalta arvioitu suhteessa kokeneisuuteen opettajana ja toisaalta suh-
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teessa muihin opintoihin. Muutama opiskelija arvioi kasvatustieteen opinnot yleis-
hyödyllisinä ja itse työssä merkityksellisinä, mutta useimmat pitivät opintoja liian teo-
reettisina ja hyödyttöminä tulevan työn kannalta. Erityisesti proseminaarityön tekeminen 
ja siihen liittyvät tutkimusmenetelmäopinnot koettiin opettajan työn kannalta merkityk-
settöminä eikä niille asetettuja tavoitteiden ja työskentelymuotojen nähty liittyvän opetta-
juuden kehittymiseen. 

Opetus kehittää opettajan pedagogista ja filosofista ajattelua…vaikea yksilöidä ai-
heita, yleishyödyllistä. 

Suoraan opettajan työn kannalta hyödyttömintä oli ehkä kasvatustieteen tutkimus-
menetelmät, mutta proseminaarin teon kannalta se taas oli kyllä hyödyllinen. Asioi-
den käsittelyn määrästä en osaa sanoa mitään, koska suoritin kurssit kirjatentteinä, 
jolloin voi itse valita, mitä asiaa lukee tarkemmin. 

Yleisesti ottaen opettajaopiskelijat liittivät ainedidaktiikan opinnot osaksi opettajuutensa 
kehittymistä ja olivat tyytyväisiä ainedidaktiikan osuuteen. Opiskelijat arvioivat teemojen 
ja käsiteltyjen sisältöjen relevanssia opettajan työn kannalta. Arvioinneissa kokemukset 
merkityksellisistä osa-alueista vaihtelivat, mutta yleisesti ottaen opiskelijat halusivat saa-
da yksityiskohtaista tietoa ja ohjeita oppituntien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 
tueksi. Opiskelijoilla näyttäisi olleen yksityiskohtaisempia odotuksia ainedidaktiikan kuin 
kasvatustieteen opinnoilta, ja he nostivat tärkeiksi teemoiksi esimerkiksi arvioinnin, eri 
opetusmenetelmien ja opetussuunnitelmien käsittelemisen. 

Aivan liikaa käsien heiluttelua. Pääsisältö oli, että oppilaita pitäisi motivoida opis-
kelussa ja opiskelusta pitäisi tehdä havainnollista. Ihanko totta? Kylläpä oli hyödyl-
listä... Ja sitten vielä sanotaan, että harjoittelussa sitten pääsette soveltamaan näitä 
tietoja käytännössä. Siis mitä tietoja, minä kysyn vaan. Ainedidaktisista opinnoista 
ei jäänyt paljon käteen, valitettavasti. 

Kaikki asiat mitä käsiteltiin oli hyödyllistä ja uutta tietoa itselleni. 

Aineiston perusteella harjoittelu, erityisesti omien tuntien suunnittelu ja toteuttaminen 
koettiin hyvin merkittäväksi opettajaksi kehittymisen kannalta. Tuntien seuraamisen mer-
kitystä ei ymmärretty. Opiskelijat kaipasivat enemmän yleiseen koulunpitoon liittyvien 
teemojen käsittelemistä harjoittelun yhteydessä. 

Praktikumeissa alkoi loppua kohden, ehkä luonnollisestikin, ärsyttää se, että tunteja 
jauhettiin edes ja taas. Osittain keskusteluissa sai hyviäkin neuvoja, mutta kovin re-
alistista kuvaa opettajan työstä se ei anna. Opettajankoulutuksessa ei oikeastaan 
missään vaiheessa käsitelty yhteisesti muita kuin aineen opettamiseen liittyviä teh-
täviä. Harjoittelun mentoriryhmissä [harjoittelukoulun lehtorin ohjaama sekaryh-
mätyöskentely yleisistä koulunpitoon liittyvistä teemoista] oli tarkoitus käsitellä 
muuta koulunpitoa, mutta ainakin omassa ryhmässämme käsittely painottui ainei-
den väliseen integraatioon. Olisi ehkä hyvä, jos myös tähän sovittaisiin yhdessä 
jotkut teemat, joita ainakin kaikki käsittelisivät. Matematiikassa oli yksi työrauhaan 
liittyvä ryhmänohjaus, jonne en tosin päässyt. 
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Opintojen kokonaisuuden hahmottuminen ja pirstaleisuus 

Opettajan pedagogiset opinnot eivät muodosta eheää kokonaisuutta, vaan ne näyttäytyvät 
opiskelijoille irrallisina kursseina. Se, mihin eri opintojen osa-alueilla pyritään, ei ole 
selvää ja selkiytymättömät käsitykset tavoitteista näkyvät myös opiskelijoiden orientoi-
tumisessa opintoihin. Pinnallisuus ja pirstaleisuus koetaan ongelmiksi, joihin ratkaisuna 
voisi palautteen perusteella olla esimerkiksi valinnaisuus. Arvioinneissa nousi esiin myös 
idea siitä, että opettajan pedagogisissa opinnoissa pitäisi antaa perustiedot ja -taidot toi-
mia opettajana ja kannustaa tulevia opettajia myöhemmin työnsä ohella kehittämään itse-
ään lukemalla alan kirjallisuutta. 

…Turhia asioita pois. Nyt esim. aikuiskasvatuksen luentoihin liittyvät esseet olivat 
aivan mitäänsanomattomia, eivätkä opettaneet mitään (luennotkin kyllä olivat tur-
hia, pelkkä ryhmäosuus olisi riittänyt hyvin). Opetus voisi olla kannustavampi sii-
hen suuntaan, että opiskelijat myöhemmin opettajina toimiessaankin haluaisivat lu-
kea alan lehtiä/kirjoja ja kehittyä. Ei kaikkea tarvi pakertaa ja oppia nyt. Ensin pe-
rusasiat, niitä hienoja teorioita voin lukea iltalukemisena töissä ollessani (kunhan 
ne kirjat on ymmärrettäviä). 

Palautteessa kiinnitettiin varsin paljon huomiota opettajankoulutuksessa käsiteltyihin 
sisältöihin ja joihinkin yksittäisiin kursseihin, kuten kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin 
ja erityispedagogiikkaan liittyviin kursseihin sekä harjoittelun seminaariaiheisiin. Palaut-
teen perusteella erityispedagogiikkaan ja tutkimusmenetelmiin liittyvät kurssit olivat eri-
tyisesti synnyttäneet kritiikkiä niin toteutustapoja kuin sisältöjä kohtaan. 

Esimerkiksi Erityispedagogiikan kurssin puitteissa luettavien kirjojen sivumäärä oli 
liian suuri. Kirjallisuudessa yritettiin puolustella liikaa erityispedagogiikan asemaa 
tieteenä, opettajan tarvitsema käytännön erityispedagogiikka erilaisine tapausluon-
nehdintoineen ei tullut tarpeeksi hyvin esille. 

Käsiteltyjen sisältöjen rinnalla opiskelijat arvioivat myös opetusjärjestelyjä ja yleisemmin 
pedagogisten opintojen toteutustapaa oman opiskelunsa kannalta. Opiskelijat kiinnittivät 
huomiota opintojen kuormittavuuteen ja suoritustapoihin; osa opiskelijoista piti luettavaa 
kirjallisuutta liian työläänä ja kirjallisen työskentelyn sekä reflektoinnin osuutta opinnois-
sa liian suurena. Opiskelijat arvioivat kriittisesti myös eroja vaatimustasossa eri aineiden 
ryhmäopetuksen välillä. Yhteisöllisyys ja yhteistyö muiden kanssa eivät nouse esiin opis-
kelijoiden arvioinneissa, vaikka näihin teemoihin on opetusjärjestelyissä tietoisesti panos-
tettu. Opetusharjoittelussa ohjaajasuhde ja interaktio näyttäisivät olevan keskeisiä harjoit-
telun onnistumisen kannalta. 

Valinnaisen alaluokkien luento-osuus täysin mitäänsanomaton. Peruspraktikumissa 
liikaa tuntien seuraamista ja työmäärä oli valtaisa, liian suuri. Mentorointi epäon-
nistunutta. Ryhmäohjausten aiheet hyviä, mutta toteutus välillä karmea suttuisine 
käsinkirjoitettuine kalvoineen. Syventävä tasapainoisempi. 
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Kontekstuaalisuus pedagogisissa opinnoissa 

Opiskelijoiden arviointien perusteella opinnot eivät liity riittävän läheisesti käytännön 
koulutyöhön. Teoreettisten opintojen ja käytännön välistä yhteyttä ei onnistuta muodosta-
maan, sillä opiskelijat kaipasivat lisää esimerkiksi käytännön esimerkkejä ja tapauskoh-
taisia pohdintoja teoreettisiin opintoihin. Opiskelijoiden arvioissa pedagogiset opinnot 
näyttäytyvät harjoittelua lukuun ottamatta erillisinä, eikä opintojen nykyinen konteksti 
ole riittävän lähellä koulumaailmaa. Opiskelijoiden arvioinneissa kaivattiin myös peruste-
luita keskeisille kasvatustieteellisille suuntauksille, kuten konstruktivistiselle oppimisnä-
kemykselle. Opinnoilta vaadittiin lisää tieteellisyyttä ja opiskelijat kokivat, ettei keskeisiä 
sisältöjä pohdittu tarpeeksi syvällisesti. 

Voisi hieman enemmän perustella, miksi lähdemme konstruktivistiselle linjalle. 
Mikä behaviorismissa on vikana? Kasvatustieteen kirjoissa on paljon ilmaa alla ja 
monet asioista saattaisivat sopia paremmin tutkijoille (=kiinnostaako meitä tietää, 
mitä postmodernistit ajattelevat). 

Opiskelijoiden kommenteissa nousee yhdeksi teemaksi esimerkillisyys; opiskelussa käy-
tetyt työtavat ja opettajankouluttajien näyttämät mallit näyttäisivät olevan opiskelijoiden 
mielestä yhtälailla tärkeää opiskeluprosessissa. Konstruktivistinen opetustyyli kuitenkin 
herättää opiskelijoissa myös kriittisiä ajatuksia siitä, miten pedagogisia opintoja tulisi 
opiskelijoiden mielestä toteuttaa. Opiskelijat odottavat opettajankouluttajien toimivan ja 
toteuttavan omaa opetustaan esittämiensä ideoiden mukaisesti, mikä toteutuu vain osan 
mielestä. 

…Matematiikassa innokkaasti harrastetusta konstruktivistisesta lähestymistavasta 
(ei opeteta mitään, kaikki on keksittävä itse – helpottaa tietysti opettajan työtä, ko-
pioinko tämän kouluun?) en pitänyt yhtään. Vaikka asia täytyy opiskelijan itse 
"luoda" mieleensä, voi opettaja auttaa opiskelijaa siinä! Menisittekö itse opet-
tamaan matematiikkaa peruskouluun niin, että oppilaat opiskelisivat asian itse (kir-
joista, tosi konstruktivistista) ja opettaisivat sen sitten muille? Ok, että jokin asia 
opetetaan niin ainedidaktiikassa (tulee työtapa tutuksi), mutta että kaikki!! Kun 
ryhmätöitä on paljon, tulee ongelmaksi löytää yhteistä aikaa tehdä niitä. Eivätkä 
kaikki meistä pidä ryhmätöistä. 

 Pohdinta 

Opiskelijoiden palautteen mukaan opettajankoulutuksesta ei ole onnistuttu rakentamaan 
kaikilta osin tyydyttävää kokonaisuutta, joka tähtäisi 1990-luvun alussa visioituun tutki-
van ja omaa työtään jatkuvasti kehittävän opettajan ideaaliin. Teoreettisten näkökulmien 
käsitteleminen rinnan käytännön kanssa kursseilla ja harjoittelussa ei tuota toivotun kal-
taisia tuloksia, vaikka opiskelijan reflektointia tuetaan kirjallisilla töillä, ohjatuilla kes-
kusteluilla ja nykyisen kaltaisella portfoliotyöskentelyllä. Tämän tutkimuksen perusteella 
opiskelijat eivät näyttäisi hahmottavan pedagogisten opintojen kokonaisuutta eivätkä tule 
tietoisiksi omista oppimisprosesseistaan. Enkenberg, Pulkkinen ja Sormunen (1995) esit-
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tivät tähän tilanteeseen ratkaisuksi kompleksisia aidoissa ympäristöissä toteutettuja op-
pimisprojekteja, ryhmässä tapahtuvaa aktiivista pohdintaa ja osallistumista tieteelliseen 
tutkimukseen. Ongelmallista on se, että monet opiskelijat kokevat sekä portfolio- että 
seminaarityöskentelyn turhiksi. Näiden työskentelymuotojen kehittämisessä ja merkityk-
sen osoittamisessa on siis haasteita. 

Opiskelijapalautteen kerääminen ja perusteellisemmat tutkimukset opiskelijoiden ko-
kemuksista ja käsityksistä ovat tärkeitä lähtökohtia kehitettäessä matemaattisten aineiden 
opettajankoulutusta. Ainoastaan opettajaopiskelijat saavat kokemuksia kaikista opetta-
jankoulutukseen liittyvistä osioista. Opettajaopiskelijoiden ammattisuuntautuneisuus on 
korostuneesti esillä (vrt. Rautopuro & Väisänen 2002) ja tämän tutkimuksen tulosten pe-
rusteella opiskelijat asettavat koulutukselle tavoitteeksi ammattisuuntautuneen, helposti 
hahmottuvan ja mielekkään kokonaisuuden, jossa opiskeltavien asioiden tulisi olla rele-
vantteja opettajaksi kehittymisen kannalta. Tuloksia arvioitaessa on syytä huomata, että 
tutkimuksen tulokset perustuvat palautteeseen, jota ovat antaneet vain osa matemaattisten 
aineiden opettajaopiskelijoista, sillä aktiivisuutta vastata ei kontrolloitu erityisesti. Hank-
keen edetessä tullaan kaikilta opiskelijoilta keräämään systemaattisesti palautetta heidän 
opiskelukokemuksistaan. Kartoitettaessa opiskelijoiden kokemuksia on hyvä tietoisesti 
kannustaa heitä antamaan palautetta myös hyväksi kokemistaan seikoista opintojen ai-
kana. 

Opettajankoulutusta koskevan tutkimuksen tulosten tarkastelun tulisi johtaa koko 
opettajankoulutuksen periaatteiden tarkasteluun ja arvioimiseen kaikkien opettajankoulu-
tuksen parissa työskentelevien tahojen kesken, sillä muuten koulutukseen vain lisätään 
uusia elementtejä ja ajaudutaan entistä pinnallisempaan opetusohjelmaan. Niemen (1992) 
mukaan epätietoisuus koulutuksen keskeisistä tavoitteista ja teoreettisesta perustasta te-
kee koulutuksen parissa työskentelevät opettajat epävarmoiksi, jolloin seurauksena on 
vetäytyminen ja oman osuuden mekaaninen suorittaminen ilman kytkentää kokonaisuu-
teen. Teorian ja käytännön kytkeminen edellyttää yhteistä käsitteellistä orientaatiota sekä 
käsitystä opettajan ammatista ja työssä tarvittavasta tiedosta ja taidosta. Yhteisten tavoit-
teiden hahmottumista voidaan tukea mm. tarkastelemalla opiskelijapalautetta ja pohtimal-
la yhteisiä opettajankoulutuksen tavoitteita. Haasteena tulevat olemaan myös uusien tut-
kintovaatimusten mukaiset harjoittelukoulun opettajien kanssa yhdessä toteutettavat kurs-
sit. 
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Abstract 

Students’ understanding of the combustion phenomena has been under investigation for 
several decades. However, most of the studies have constantly disregarded the mismatch 
between organic and inorganic combustion in students’ ideas. The aim of this study was 
to illuminate the mismatch, find explanations for the mismatch and give tentative sugges-
tion for upper secondary school instruction based on the findings. Students’ general and 
more specific ideas of the combustion were explored by an open ended question and a 
cognitive test. The results indicated that the students seem to blur and generalize the prin-
ciples of the organic combustion phenomena into the context of the inorganic combustion 
phenomena. For example, one student thought that the iron wool couldn’t burn because it 
does not contain carbon. Overgeneralizations were remarked also, such as, most of case 
the reaction products involved carbon dioxide and water. The results suggested that the 
inorganic combustion phenomena should be used more frequently as an example of the 
combustion phenomena in the instruction. This could help students to enlarge their con-
ception of the combustion phenomena, and also to see the similarities and dissimilarities 
between the organic and the inorganic combustion phenomena. 

Asiasanat  palaminen, orgaaninen aine, epäorgaaninen aine, virhekäsitys 

Key words:  combustion, organic substance, inorganic substance, misconception 
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 Johdanto 

Mintzesin, Wanderseen ja Novakin (2000) ymmärtämisen määritelmä käsittää neljä väit-
tämää. Heidän mukaansa ymmärtäminen merkitsee ensinnäkin sitä, että käsityksemme 
jostain asiasta on samanlainen kuin muiden ihmisten käsitys tästä asiasta. Toiseksi tämän 
käsityksen ja muihin aiheeseen liittyvien käsitysten välillä ei saa olla ristiriitaisuuksia. 
Kolmanneksi käsitys ei saa sisältää epäolennaisuuksia tai tarpeettomia väittämiä ja nel-
jänneksi käsityksen on oltava yhtäläinen tieteellisen käsityksen kanssa.  

Oppijoiden käsityksistä puhuttaessa tutkijat käyttävät likimain samassa merkityksessä 
käsitteitä pseudokäsitys, vaihtoehtoinen viitekehys, naiivi käsitys ja esikäsitys (Vygotsky 
1982, Champagne et al.. 1983, Driver & Ericson 1983, Hashweh 1988). Käytettävän kä-
sitteen valintaa ohjaa ainakin jossain määrin tutkimuksen konteksti, mutta tämän tutki-
muksen tavoitteen näkökulmasta kaikilla edellä mainituilla käsitteillä on samansisältöi-
nen merkitys. Tässä tutkimuksessa käytetään samassa merkityksessä käsitettä virhekäsi-
tys. Virhekäsityksellä tarkoitetaan siten yleisesti mitä tahansa opiskelijan esittämää käsi-
tettä tai väittämämuotoista ajatusta, joka on ristiriidassa tieteellisen käsityksen kanssa 
(vrt. Nicol 2001). 

Oppijoiden käsityksiä palamisesta on tutkittu monien vuosien ajan ja heillä on todettu 
olevan monia erityyppisiä virhekäsityksiä (ks. mm. Andersson & Renström 1981, Meheut 
et al. 1985, Andersson 1986, Andersson 1990, BouJaoude 1991, Prieto et al. 1992, Wat-
son & Dillon 1996, Rahayu & Tytler 1999, de Jong et al. 2001). 

Tutkimusten perusteella on selvinnyt mm. se, että oppijoiden käsitykset palamisilmi-
östä ovat usein tapauskohtaista yksittäistietoa ja monelta osin virheellisiä vallitsevaan 
tieteelliseen käsitykseen verrattuna (De Jong et al. 1999). Perusopetuksen tasolla tämän 
syinä on esitetty mm. sitä, että oppilaiden selitykset liittyvät usein vain ilmiön silmin ha-
vaittaviin piirteisiin (BouJaoude 1991), oppilaiden käsityksiin vaikuttavat suurelta osin 
ilmiöstä arkielämän yhteydessä tehdyt havainnot (Watson & Dillon 1996) ja ilmiön pe-
rusluonteen ja syy-seuraussuhteiden selitysten yhteydessä käytetyt käsitteet aiheuttavat 
vääriä assosiaatioita (Basili 1989, Rahayu & Tytler 1999). Ilmiön selittäminen oppilaiden 
tietoja vastaavalla tasolla on sitä vaikeampaa, mitä nuoremmasta, kokemattomammasta ja 
vähemmän teoreettisia tietoja omaavasta opiskelijasta on kyse. On selvää, että oppikir-
joissa ilmenevät virheellisyydet lisäävät opetuksen haasteita entisestään, mutta paljon 
vakavamman huolen aiheuttaa tieteellisissä artikkeleissa ilmenevät virheet (Birk & Law-
son 1999, Vitz 2000). 

Tutkimukset ovat osoittaneet joidenkin oppilaiden kuvittelevan, ettei hapen ja aineen 
välillä ilmene vuorovaikutusta, vaikka tietävät hapen olevan olennainen osa palamisil-
miötä. Toisaalta oppilas voi tietää aineen muuttuvan palamisreaktiossa toiseksi aineeksi, 
mutta hänen käsityksensä mukaan tämä tapahtuu siten, että kukin aine muuttuu toiseksi 
aineeksi itsenäisesti, muista aineista riippumatta. (Meheut et al. 1985). Vaikuttaa siltä, 
että oppijat saattavat käsittää hapen roolin ikään kuin reaktion katalyytiksi. 

Oppijat eivät yleensä kykene tuottamaan kattavaa palamisilmiön selitystä. He käyttä-
vät selityksiensä yhteydessä tavallisesti sellaisia fraaseja, kuin ”kemiallinen/fysikaalinen 
muutos”, vaikkeivät juuri tee eroa fysikaalisen ja kemiallisen ilmiön välillä (BouJaoude 
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1991). Esimerkiksi suurin osa perusopetuksen yläluokkien ikäisistä oppilaista selitti rau-
tavillan palamisen johtuvan fysikaalisista muutoksista. Fysikaalisiin ilmiöihin perustu-
vien selitysten määrä tosin väheni siirryttäessä kuudennelta luokalta yhdeksännelle luo-
kalle, mutta vielä tuolloinkin niiden määrä oli suhteellisesti suurempi kuin kemialliseen 
reaktioon perustuvien selitysten määrä. Yksi virhekäsitysten syy on selvästi aineen olo-
muodon ja koostumuksen käsitteiden sekoittuminen. Sekoittumisen syyksi on esitetty 
sitä, että aineen koostumuksen käsite on abstraktimpi kuin aineen olomuodon käsite. (An-
dersson & Renström 1981.) 

Kaasumaisten lähtöaineiden tai reaktiotuotteiden osallistuminen reaktioon on todettu 
aiheuttavan oppimisen ongelmia (Hesse & Anderson 1992). Koska oppilaat tukeutuvat 
usein vain silmin havaittaviin todisteisiin, ”näkymättömillä” kaasuilla ei siten mielletä 
olevan merkittävää roolia palamisilmiössä tai sen vaikutus ilmenee ”massan pienenemi-
senä”. Toisaalta kun oppilaita pyydettiin kuvaamaan palamisilmiön reaktiotuotteiden 
luonnetta, suurin osa oppilaista ilmoitti palavien aineiden tuottavan prosessissa ennen 
muuta kaasumaisia aineita (Watson & Dillon 1996). BouJaouden (1991) tutkimuksen 
mukaan peräti 75 % 16 vuoden ikäisistä koeryhmän oppilaista käsitti ilman olevan mas-
satonta tai että sillä olisi negatiivinen massa. Yhtäläisyydet flogistonteorian taustalla ole-
viin virhekäsityksiin ovat tältä osin hyvin ilmeiset ja kaasumaisten aineiden osallistumi-
nen palamisreaktioon näyttää generoivan yleisen virhekäsityksen massan pienenemisestä 
palamisilmiössä.  

Raudan tai kynttilän palamisilmiöiden tapauksessa käsityksen muodostuksen proses-
siin ja virhekäsitysten syntymiseen näyttää vaikuttavan myös ilmiöön liittyvät valo- ja 
lämpöilmiöt (Vos & Verdonk 1986).  

Palamisilmiön selitykset kompastuvat usein fysikaalisen ja kemiallisen ilmiön periaat-
teiden sekoittumiseen. Esimerkiksi joidenkin oppilaiden mielestä kaikki aineet eivät pala, 
vaan niille tapahtuu ennemminkin jonkin tyyppinen sulamis- tai haihtumisilmiö (Meheut 
et al. 1985, BouJaoude 1991). Palaminen saatetaan käsittää myös haihtumisen kaltaiseksi 
ilmiöksi. Tämän mukaan alkoholi ei palaessaan palaisi, vaan höyrystyisi, kuten vesi höy-
rystyy kiehuessaan. 

Joillakin oppilailla näyttää olevan vakaa uskomus siitä, ettei rauta voi palaa. Jos tällai-
sen käsityksen omaavalle opiskelijalle näytetään esimerkiksi rautavillan palaminen, hän 
selittänee ilmiön todennäköisesti siten, että reaktiossa palaa jokin muu aine kuin rauta. 
(Andersson & Renström 1981). 

Käsiteassosiaatiovirheet generoivat myös virhekäsityksiä. Oppilaat saattavat yhdistää 
arkipäivän termejä palamisilmiöön, jolloin kynttilän kuvataan ”hengittävän” happea pala-
essaan (Rahayu & Tytler 1999). Vielä college -tasollakin esiintyvää ongelmaa on selitetty 
siten, että palamisprosessin tapahtumia kuvaavat käsitteet ”create” ja ”destroy” assosi-
oituvat näiden käsitteiden arkipäiväiseen, konkreettiin merkitykseen. Tämän on todettu 
haittaavan mm. aineen ja energian säilymislain haltuunottoa kemiallisen reaktion kon-
tekstissa (Basili 1989). 

Kemiassa aineet jaetaan perinteisesti orgaanisiin ja epäorgaanisiin aineisiin. Orgaanis-
ten yhdisteiden palaessa syntyy yleensä erityyppisiä hiilen sekä vedyn, typen ja rikin hap-
piyhdisteitä, kun taas epäorgaanisten yhdisteiden palaessa hiilen ja hapen yhdisteitä vain 
erityistapauksessa. Lukion kemian opetuksessa eritystapauksia esitetään harvemmin. 
Kouluopetuksessa käytettävien esimerkkikokeiden pohjalta voidaan karkeasti yleistää 
orgaanisten aineiden täydellisessä palaessa syntyvän usein kaasumaisia reaktiotuotteita. 
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Vastaavasti epäorgaanisten aineiden, etenkin metallien, palaessa syntyy pääasiassa kiin-
teitä reaktiotuotteita. Ilmiöiden tunnuspiirteiden melko jyrkkä poikkeamien toisistaan on 
omiaan luomaan stereotyyppisiä käsityksiä, minkä voisi olettaa vaikuttavan sekä yleisellä 
että spesifillä tasolla opiskelijoiden käsitykseen palamisilmiöstä. Onkin sangen yllättävää, 
että tämä näkökulma on aikaisemmissa tutkimuksissa jäänyt käytännöllisesti katsoen täy-
sin huomiotta. 

 Tutkimusongelmat  

Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin huomio opiskelijoiden yleisiin ja yksityiskohtaisiin käsi-
tyksiin palamisilmiöstä. Samalla etsittiin indikaattoreita siitä, johtuvatko opiskelijoiden 
virhekäsitykset mahdollisesti orgaanisen ja epäorgaanisen aineen palamisilmiön tunnus-
piirteiden sekoittumisesta. Tutkimusongelmiksi muotoiltiin seuraavat 

1. Minkälainen on opiskelijoiden yleinen käsitys palamisilmiöstä? 
2. Miten käsitykset liittyvät epäorgaanisen (eo) tai orgaanisen (o) aineen palamiseen? 
3. Minkälaisia virhekäsityksiä opiskelijoilla mahdollisesti ilmenee eo:n ja o:n aineen 

palamiseen liittyen 

 Tutkimusmenetelmät ja -asetelma 

Tutkimukseen osallistui 155 lukion ensimmäisen vuoden opiskelijaa Jyväskylän kaupun-
gista ja maalaiskunnasta. Opetusryhmät valittiin sen mukaan, mistä koulusta oli tutki-
muksen suorittamishetkellä mahdollista saada tutkimusryhmiä. Opiskelijat valikoituvat 
tutkimusryhmiin ensisijaisesti sen perusteella, miten kurssin ajankohta sopi heidän henki-
lökohtaiseen opintosuunnitelmaansa. Kaikki ryhmät olisivat pysyneet ennallaan riippu-
matta siitä osallistuivatko ne tutkimukseen vai ei. 

Tutkimuksen interventiot suoritettiin kaikille yhteisellä ja pakollisella kemian kurs-
silla, jonka sisältö rakentuu yleisestä ja epäorgaanisesta kemiasta.  

Tutkimusaineiston hankintaan käytettiin kognitiivista testiä ja kurssikoetta. Opiskeli-
joiden yleistä käsitystä palamisesta selvitettiin kognitiivisen testin yhteydessä esittämällä 
heille kysymys ”Mitä on palaminen?” ja sama kysymys esitettiin kurssin lopussa. Kurssi-
kokeessa opiskelijoille esitettiin oheinen tehtävä:  
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5g

 
Vasemman puoleisessa vaakakupissa on 5 g:n rautapunnus, jonka massa on yhtä suuri 
kuin oikeanpuoleisessa vaakakupissa olevien rautasäikeiden (”teräsvillaa”) massaa.  

a) Opettaja sytyttää rautasäikeet palamaan ja reaktio etenee loppuun saakka. Muuttuuko 
vaa’an tasapaino, ja jos muuttuu, niin miten? Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto. 
(Voit olettaa, ettei kappaleiden asento tai sijoittelu kupeissa vaikuta tasapainoon mil-
lään tavalla.) 

i kallistuu vasemmalle, 
ii tasapaino ei muutu, 

iii kallistuu oikealle 

b) Miksi tasapaino asettuu väittämälläsi tavalla? 
c) Esitä raudan palamista kuvaava reaktioyhtälö 

Oletuksena oli, että yleisempi kysymys (”Mitä on palaminen?”) paljastaisi opiskelijoiden 
yleisen – ts. intuitiivisen – käsityksen palamisesta ja kurssikokeen kysymys sen, miten 
opiskelijoiden käsitys mahdollisesti liittyy orgaanisen tai epäorgaanisen aineen palamis-
käsityksiin. 

Aineiston analyysissä noudatettiin Coffeyn ja Atkinsonin (1996) aineistolähtöisen in-
duktiivisen analyysin periaatetta. Se perustui aineiston koodaukselle, luokittelulle ja kä-
sitteellistämiselle. Aineiston koodaukseen vaikutti se, mihin kysymykseen haettiin vasta-
usta, ja se, mikä oli vastauksen sisältö: vastaukset kognitiivisen testin ja kurssikokeen 
kysymyksiin jouduttiin koodaamaan eri tavalla. Koodit, luokat ja kategoriat muuttuivat 
koodauksen edetessä jonkin verran, jotta niiden avulla olisi voitu vastata täsmällisemmin 
tutkimusongelmiin. Vastausten luokittelu muodostui siten analyysin ja tulkinnan sykli-
seksi prosessiksi. 

Aineiston analyysissä ja tulkinnassa huomioitiin aikaisempien tutkijoiden opiskelijoi-
den palamiskäsityksiä käsittelevät tutkimukset. Tarkempi tutustuminen luokiteltuun ai-
neistoon kuitenkin paljasti, ettei aikaisempien tutkijoiden analyysi- ja tulkintamenetelmiä 
voitu hyödyntää sellaisinaan. Ensinnäkin joidenkin tutkimuksien koeasetelmassa oli kes-
kitytty vain orgaanisten aineiden palamiseen tai epäorgaanisten aineiden palamiseen (An-
dersson & Renström 1981, Schollum 1981, Meheut 1985, BouJaoude 1991, Kyyrönen 
1999, Lee 1999a, Lee 1999b). Toiseksi, tutkimuskohteena olevat opiskelijat olivat olleet 
pääosin nuorempia kuin tämän tutkimuksen kohdejoukkona olleet opiskelijat. Kol-
manneksi, aikaisemmat tutkijat ovat olleet enemmän kiinnostuneita oppijoiden selityk-
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sistä aineiden olomuotojen ja ominaisuuksien muuttumisesta palamisilmiöstä ja vähem-
män kiinnostuneita poltettavan aineen luonteesta. 

Tarkastelussa otettiin huomioon sellaiset vastaukset, joissa esiintyi orgaanisten yhdis-
teiden palamisreaktiolle tunnusomaisia lähtöaineita ja reaktiotuotteita, kuten hiili, hiilidi-
oksidi, vety ja vesi. Virhekäsitystä ilmentävän seikkana pidettiin sitä, että näitä käsitteitä 
käytettiin ilman, että poltettavan aineen mainittiin olevan orgaaninen aine, tai jopa silloin, 
kun poltettavan aineen tiedettiin olevan epäorgaaninen aine. 

Esimerkiksi opiskelija saattoi vastata kysymykseen ”Mitä on palaminen?” siten, että 

 ”Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa happi muuttuu hiilidioksidiksi ja palava 
aine hiileksi”. 

Monissa tapauksissa opiskelijat kuvasivat palamista kemiallisena reaktiona, jossa muo-
dostuu hiilidioksidia ja vettä ilman sen täsmällisempää määritelmää siitä, mitä poltetaan. 
Raudan palamista puolestaan kuvattiin symbolisella tasolla oheisen esimerkkivastauksen 
tyyppisesti: 

”Fe + C + 2O2  FeO2 + CO2 + E (E = lämpö)”. 

Esimerkit kuvaavat hyvin monia muitakin vastauksia. Tarkastelussa ei sen sijaan otettu 
huomioon sellaisia vastauksia, joissa orgaanisen yhdisteen palaminen esitettiin palamisen 
yleisenä tai erityisenä esimerkkinä. Esimerkkinä opiskelijoiden vastauksia kysymykseen 
”Mitä on palaminen?”:  

”Hapesta aiheutuvaa materiaalin kulumista ja hajoamista. Esimerkkinä puun polt-
taminen on palamista, kuten myös metallin ruostuminen ja rikkaruohojen hajoa-
minen kompostissa.” tai 

”Palaminen on hiilen ja hapen reagointia keskenään.” 

 Tulokset 

Kurssin alussa suoritetussa kognitiivisessa testissä eri ryhmissä 7−28 % ja kurssin lopus-
sa vastaavassa testissä 0−28 % opiskelijoista toi esiin vastauksessaan orgaanisten ainei-
den palamiseen liittyviä käsitteitä (kuvio 1). Kurssin lopussa kurssikokeen kysymyksessä 
vastaavasti 4−31 % opiskelijoista toi esiin rautavillan palamiseen orgaanisten aineiden 
palamisilmiölle tunnusomaisia käsitteitä. Ryhmässä 1 ja 2 orgaanisen aineen palamiseen 
viittaavien kommenttien määrä lisääntyi, vertailuryhmien 1, 2 ja 3 väheni ja ryhmä 4 py-
syi mittauskertojen suhteen samana. Kurssikokeen osalta ilmeni suurta vaihtelua ryhmien 
välillä. 

Opiskelijat vastasivat kysymykseen ”Mitä on palaminen?” esimerkiksi siten, että  

”Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa happi muuttuu hiilidioksidiksi ja palava 
aine hiileksi.” 

”Puhtaassa palamisessa syntyy hiilidioksidia ja vettä. palamiseen tarvitaan happea.” 
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”Palaminen on kemiallinen reaktio. Palamisessa vapautuu vettä, hiilidioksidia ja jo-
tain muuta.”  

Kysymyksen ”mitä on palaminen” ei pitäisi ohjata opiskelijoiden ajattelua nimenomaan 
orgaanisten yhdisteiden palamisen käsittelyyn, joten opiskelijoiden vastausten tulkittiin 
kuvaavan heidän ensisijaista mielikuvansa palamisesta.  

Havaintoon suhtauduttiin hyvin vakavasti, sillä saman tendessi tuli ilmi myös kurssi-
kokeen rautavillan palamista käsittelevän tehtävän yhteydessä, jossa ei lainkaan viitattu 
orgaanisen aineen palamiseen. Eri ryhmissä 4−31 % opiskelijoista liitti rautavillan pala-
miseen orgaanisten yhdisteiden palamisreaktioon liittyviä tunnusmerkkejä (kuvio 1). Sa-
ma tuli esiin myös raudan palamista kuvaavan reaktioyhtälön kontekstissa. Esim. opiske-
lijoiden vastauksia kysymykseen ”Kirjoita raudan palamista kuvaava reaktioyhtälö.” 

”Fe + O2  CO2 + O” 

”Fe + O2  Fe + CO2” 

Yksi tapaus selittyi sillä, että opiskelija oli tarkastellut teräksen palamista; teräs sisältää 
jonkin verran hiiltä valmistustavasta ja laadusta riippuen, minkä seikan opiskelija otti 
huomioon. Ohessa eräs mielenkiintoisimmista vastauksista ja virhekäsityksen luonne 
ilmenee siinä eksplisiittisesti: 

 

Kuvio 1. Opiskelijoiden vastausten jakaantuminen mittareittain ja ryhmittäin sen mukaan, 
miten heidän vastauksissaan ilmeni orgaanisen ja epäorgaanisen aineen palamiseen liittyvien 
käsitysten sekoittuminen. (Esim. Kogn. testi, alku = kurssin alussa pidetyssä kognitiivisessa 
testissä opiskelija kertoo puhtaassa palamisessa syntyvän hiilidioksidia.) Ryhmä 1: n = 
24/26/25, Ryhmä 2: n = 30/29/16, Ryhmä 3: n = 17/18/13, Ryhmä 4: n = 39/38/39, Ryhmä 5: n 
= 29/29/29, Ryhmä 6: n = 13/13/13. 
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a) ”i (kallistuu punnuksen puolelle) ” 
b) ”Jos teräsvilla palaa siinä täytyy olla jotain orgaanista ainetta. Palaminen on aineen 

yhtymistä happeen ja sen tuotteena ilmaan haihtuu hiilidioksidia ja vettä.  Teräsvil-
lasta haihtuu vettä ja hiilidioksidia  massa pienenee ” 

c) ”Fe + O2  CO2 + H2O  rauta ei pala (siinä ei ole hiiltä eikä vetyä).” 

 Tulosten tulkinta ja pohdinta 

Kokonaisuutta tarkastellen opiskelijoiden vastauksia voidaan selittää sillä, että ilmiön 
perushahmotus on vielä melko yksityiskohtaista ja tiettyyn palamisilmiöön liittyvää eri-
koistietoa, jota opiskelijat käyttävät muita palamisilmiöitä selittäessään. Tältä osin tutki-
muksen tulokset vahvistavat BouJoauden (1991) tutkimuksen tuloksia. Nyt kuitenkin 
opiskelijoiden käsityksiä voidaan selittää tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. Niin eri 
aikaan suoritetut mittaukset kuin eri mittareilla tehdyt mittauksetkin osoittivat opiskeli-
joilla olevan nimenomaan epäorgaanisen ja orgaanisen aineen palamisen yleisiin ja yksi-
tyiskohtaisiin tunnuspiirteisiin liittyviä virheellisiä yleistyksiä. Ilmiön tuli selvimmin esil-
le rautavillan palamista käsittelevässä tehtävissä ja sen luonne ilmenee tiivistetysti seu-
raavassa: ”Rauta ei pala, sillä siinä ei ole hiiltä eikä vetyä”.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää muutamia opetusta koskevia suosituksia. 
Ensinnäkin, oppikirjojen tulisi tarjota palamisilmiöstä nykyistä eheämpi kokonaiskuva ja 
tarkastella orgaanisen ja epäorgaanisen aineen palamista useammin rinnakkain. Oppikir-
jojen ongelmat ja puutteet saattoivat olla osin seurausta vuoden 1994 lukion opetus-
suunnitelman rakenteesta, joka ei kovinkaan eksplisiittisesti ohjannut eheään käsite-
kokonaisuuden rakentamiseen tästä käsitealueesta. Lisäongelman tähän tuo se, etteivät 
uudet vuoden 2005 syksyllä käyttöönotettavat lukion opetussuunnitelman perusteet kor-
jaa aikaisemman opetussuunnitelman puutteita. Toiseksi, syynä voivat olla myös opetta-
jan vakiintuneet käytänteet. Opettaja saattaa tiedostamattaan suosia orgaanisten aineiden 
palamista käsitteleviä kokeita ja tarjota oppijoille palamisesta varsin yksipuolisen kuvan. 
Kolmanneksi, palamisilmiön tuttuudesta johtuen se myös saatetaan mieltää helpommaksi 
ilmiöksi opettaa kuin se todellisuudessa onkaan. Varsin uskottavan selityksen tarjoaa 
myös opiskelijoiden arkihavaintojen perusteella luoma intuitiivinen malli. Opiskelija 
muodostaa esikäsityksensä jo varhain ja koulussakin ilmiön opetus aloitetaan vasta moni-
en vuosien päästä. Käsitystutkimukset ovat osoittaneet intuitiiviset käsitykset pysyviksi, 
ja kouluopetuksella niihin voidaan tunnetusti vaikuttaa vain rajallisesti. 

Tutkimuksessa saatujen tietojen ja kokemuksen turvin esitetään muutamia perusohjeita 
kokeellisen kemian opetuksen toteuttamiselle. Opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota sii-
hen, mitä ilmiöitä opiskelijoille näytetään ja missä kontekstissa nämä esitetään; kuinka 
ilmiö liitetään sitä kuvaaviin lakeihin ja teorioihin; millaisia yleistyksiä opiskelijat muo-
dostavat tutkittavasta ilmiöstä ja kuinka tätä käsityksen muodostusprosessia voitaisiin 
ohjata oikeaan suuntaan. Näiden tavoitteiden saavuttamista edesauttaa se, että opiskelijan 
ennakkokäsitykset selvitetään ennen kokeellista työskentelyä. Perushahmotuksen muo-
dostumiselle on suotava aidosti aikaa ja mahdollisuuksia eri ilmiöiden yhtäläisten piirtei-
den tunnistamiselle, ilmiöiden luokittelemiselle ja niiden keskinäisten suhteiden jäsentä-
miselle.  
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Abstract 

The purpose of this survey is to find out which methods have been used, and which 
methods students would like to see in physics teaching in upper-secondary schools in 
Finland. The data was collected in spring 2003 from 49 randomly-sampled schools, 
weighted by the number of students in Grade 11. The student sample consisted of 2734 
students in 43 schools after the second reminder, 1110 of the students having selected at 
least two courses of Physics. An exploratory factor analysis (EFA) was used to make it 
easier to describe how students experienced the different teaching methods (16) used in 
physics. The factors grouping teaching methods were: ‘Visits’, ‘Information processing’, 
‘Studying in small groups’, ‘Teacher teaching’, and ‘Experiments‘. The factors indicate 
that knowledge can be created using information originating from the social interaction or 
from the Nature, written materials or the society. Regression analysis was used to find out 
the extent to which a set of background variables account for the variance in different 
factors describing how students would like to study physics. Predictors had little effect on 
the Regression models. Students expressed that teacher should present new material and 
solve problems on the blackboard and frequently present demonstrations. On the average, 
45% of the students would like to work more often in small groups with problems and 
tasks, and discuss difficult concepts than is presently the case. Experimental work is in 
balance. Students would like to have more teaching methods that help them to process 
information. On the average, 65% of the students felt that different kinds of interactions 
should be encouraged between students and society, such as site visits, or having knowl-
edgeable guests visiting the physics classroom.  

Asiasanat: lukio, fysiikka, opetusmenetelmät, motivaatio, survey-tutkimus, monimuut-
tujamenetelmät 

Keywords: Upper-secondary school, teaching methods, survey, multivariate data 
analysis 
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 Johdanto 

Fysiikan opetuksen tutkijat ja kehittäjät ovat usein nostaneet esille kolme keskeistä fysii-
kan kouluopetuksen ongelmaa: läheskään kaikki opiskelijat eivät opi opetussuunnitel-
massa tavoitteiksi asetettuja fysiikan käsitteitä, eivät ole kiinnostuneita fysiikasta, eivät 
valitse riittävästi fysiikkaa lukiossa eivätkä hakeudu opintoihin luonnontieteellisille ja 
luonnontieteitä soveltaville aloille. Esitettyihin ongelmiin on lukuisia erilaisia syitä 
(Hoffman 2002). Yhtenä syynä pidetään opetuksen työ- ja arviointitapojen yk-
sipuolisuutta. Fysiikan opetuksen ja opiskelun ongelmat ovat osoittautuneet pysyviksi, 
vaikka niiden korjaamiseksi on esitetty erilaisia ratkaisuehdotuksia ja käynnistetty lukui-
sia opetuksen uudistamishankkeita (Black ja Atkin, 1996). 

Useat tutkimukset osoittavat, että opiskelijoiden kiinnostus opiskeltavia asioita koh-
taan johtaa syväoppimiseen, jolloin opittuja tietoja voidaan käyttää uusissa tilanteissa 
(Krapp 2002). Monet tutkijat erottavat toisistaan pysyvän kiinnostuksen (individual inter-
est) ja tilannekohtaisen kiinnostuksen (situational interest) (Krapp, Hidi ja Renninger 
1992). Pysyvä kiinnostus johonkin aiheeseen syntyy vähitellen, vaikuttaa yksilön tietoi-
hin ja arvoihin ja on luonteeltaan disposition kaltainen. Tilannekohtainen kiinnostus voi 
syntyä tietyssä tilanteessa hyvinkin nopeasti, on luonteeltaan emotionaalista ja saattaa 
olla lyhytkestoista (Hidi 1990). Tutkimusten mukaan opettaja voi jonkin verran vaikuttaa 
tilannekohtaisen kiinnostuksen syntyyn (ks. Schraw, Flowerday & Lehman 2001). Oppi-
tunnilla toistuvasti koettujen positiivisten tunne-elämysten ja merkitysten kautta tilanne-
kohtainen kiinnostus voi kehittyä pysyväksi oppiainekiinnostukseksi (ks. Krapp 2002, 
Hidi, Renninger & Krapp 2004).  

Vastauksia siihen, mikä herättäisi nuorten tilannekohtaisen kiinnostuksen opiskella fy-
siikkaa, on etsitty kartoittamalla opiskelijoiden kiinnostusta (1) yleisesti luonnontieteitä ja 
teknologiaa kohtaan, (2) fysiikassa opiskeltavia aiheita kohtaan, (3) niitä konteksteja koh-
taan, joissa fysiikan käsitteitä kohdataan (esim. teknologinen tai ympäristökonteksti), 
sekä (4) työtapoja ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kohtaan. Näiden lisäksi kiinnos-
tukseen on todettu olevan yhteydessä (5) opiskelijan sukupuoli, (6) uskomus oppiaineen 
merkityksestä tulevien opintojen tai uran kannalta, sekä (7) opetuksen laatuun, työmää-
rään ja oppiaineessa menestymiseen liittyvät tekijät (Simon 2000, Hoffman 2002, Osbor-
ne 2003). Opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen fysiikkaa kohtaan on koettu niin 
keskeiseksi päämääräksi, että se on asetettu Suomessa lukion opetussuunnitelman perus-
teissa yhdeksi opetuksen tavoitteista: ”Opiskelija saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen 
tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa koh-
taan” (LOPS 2003, 145). 

Ratkaisuja opiskelijoiden kiinnostuksen herättämiseen on etsitty uudistamalla opetusta 
jollakin kontekstuaalisella lähestymistavalla (Context-based-, Science-Technology-
Society (STS)-, Applications-led -approach, Science for all movement). Lähestymista-
voilla pyritään valitsemaan opetukseen sellaisia konteksteja, joiden tiedetään tai uskotaan 
kiinnostavan opiskelijoita tai jotka osoittavat, että fysiikasta on hyötyä esimerkiksi jo-
kapäiväisessä elämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä (Bennett, Hogarth & Lubben 
2003). Esimerkiksi Woolnough (1994) ja Osborne (2003) ovat esittäneet, että opiskelijan 
kiinnostus voidaan synnyttää valitsemalla sellainen työtapa, joka motivoi opiskelijan 
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opiskelemaan. Valitulla opetuksen työtavalla on siis vaikutusta opiskelijan kiinnostukseen 
ja oppimiseen (Byman 2002). 

Opetuksen työtapa ymmärretään tässä synonyymiksi käsitteille opetus- ja opiskelume-
netelmä, työmuoto tai aktiviteetti, jonka käytön tavoitteena on saada opiskelija omaksu-
maan uusia käsitteitä, taitoja, arvoja tai ajattelutapoja (Meisalo 1991, Joyce ja Weil 1996,  
7). Suomessa on jo varsin pitkä tutkimustraditio, joka osoittaa fysiikan opetuksen tavoit-
teiden ja niiden saavuttamiseksi kehitettyjen opetuksen työtapojen kokonaisuuden olevan 
moniulotteisia (Meisalo ja Erätuuli 1985, 81–98, Meisalo ja Lavonen 1994, Lavonen ja 
Meisalo 2004). Tyypillistä työtavalle on tavoitteisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus opetta-
jan ja opiskelijoiden välillä tai opiskelijoiden kesken. Opetus, opiskelu ja oppiminen ovat 
oppimiseen johtavan prosessin komponentteja (vrt. Uljens 1997, 34–43, Kansanen 1999, 
Fairbrother 2000, 7).  

Opettajien käsityksiä tai uskomuksia siitä, mikä on tehokasta ja opiskelijoita moti-
voivaa opetusta, on tutkittu paljon mutta opiskelijoiden käsityksiä heitä oppimaan autta-
vista ja kiinnostusta herättävistä työtavoista fysiikassa ei ole juurikaan tutkittu (Boulton-
Lewis ym. 2001). Osborne (2003) perustelee laajassa review-tyyppisessä artikkelissaan, 
että tarvitaan lisää tutkimusta siitä, millainen opetus motivoi opiskelijoita opiskelemaan 
ja tekee oppiaineen miellyttäväksi ja mielenkiintoiseksi sekä uteliaisuutta herättäväksi.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia opetuksen työtapoja käyte-
tään nykyisin fysiikan opetuksessa ja millaisia työtapoja haluttaisiin käyttää. Tutkimuk-
sen kysymykset ovat: 

1. Kuinka paljon erilaisia opetuksen työtapoja käytetään tällä hetkellä lukion fysiikan 
opetuksessa (opiskelijoiden arvioimana)? 

2. Millaisia muutoksia opiskelijat haluavat nykyisin käytettäviin opetuksen työtapoihin? 
3. Millä taustamuuttujilla on yhteys opetuksen työtavoista pitämiseen (kiinnostukseen 

opiskella tietyllä työtavalla)? 

 Tutkimusaineiston hankinta ja kyselykaavake 

Tutkimukseen valittiin ryväsotannalla lukion 2. luokan opiskelijat 49 suomenkielisestä 
lukiosta opetushallituksen ylläpitämästä oppilaitosluettelosta. Otannassa koulun todennä-
köisyyttä tulla valituksi otantaan painotettiin koulun opiskelijoiden lukumäärällä. Suurilla 
kouluilla oli siten suurempi todennäköisyys tulla valituksi otantaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että otanta lähestyy satunnaisotantaa suomenkielisistä lukion toisluokkalai-
sista.  

Kansainvälisten PISA- ja TIMMS-survey-tutkimusten perusteella tiedetään, että Suo-
men eri osien välillä on vain pieniä eroja opiskelijoiden koulusaavutuksissa ja populaatio 
on hyvin homogeeninen, joten tutkimuksessa voidaan yleistää tulokset koskemaan kaik-
kia lukion toisluokkalaisia (Välijärvi ym. 2002). 

Kyselylomake lähetettiin kouluihin 27.3.2003 ja saatekirjeessä rehtoreita pyydettiin 
organisoimaan kysely ja palauttamaan ennakolta maksetussa palautuskuoressa vastaukset 
20.4. mennessä. Saatteessa perusteltiin kyselyn tarpeellisuus ja se, miten kyselyllä saatuja 
tuloksia tullaan käyttämään mm. opettajien koulutuksessa. Toisen muistutuksen jälkeen 
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kyselyyn oli vastannut kaikkiaan 2734 lukiolaista 43 lukiosta (89 % valituista lukioista). 
Vastaajista 1110 oli valinnut ainakin kaksi fysiikan syventävää kurssia.  

Kyselykaavakkeessa oli kaikkiaan 20 työtapojen käytön määrää ja niiden toivottua 
määrää mittaavaa osiota ja useita taustatietoja selvittäviä osioita. Työtapojen käyttöä mit-
taavat osiot laadittiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen sekä Donnellyn ja Jenkinsin 
(2001, 139–141) ja Lavosen ym. (2004) tutkimusten perusteella. Taustamuuttujiksi valit-
tiin opiskelijan sukupuoli, koulumenestys, fysiikan opiskelun helppous, kiinnostavuus ja 
työmäärä sekä opetuksen laatu. Lisäksi kerättiin tietoa opiskelijan luonnonilmiöitä koh-
taan tuntemasta kiinnostuksesta ja suuntautumisesta luonnontieteellisille aloille (koulu-
tus). Taustamuuttujilla pyritään selittämään työtavoista pitämistä.  

 Tulokset 

Taulukossa 1 on esitetty lukion toisluokkalaisten käsityksiä siitä, kuinka paljon erilaisia 
työtapoja nykyään käytetään fysiikan opetuksessa ja kuinka paljon niitä haluttaisiin käyt-
tää. Nykyistä ja toivottua työtavan käytön jakaumaa verrattiin Wilcoxon Signed-Rank-
testillä (Z-arvo). Parametrittömällä testillä testataan hypoteesia, jonka mukaan nykyisen 
ja toivotun työtavan jakautumat olisivat samoja. Taulukosta 1 nähdään myös, kuinka mo-
ni opiskelija haluaa lisätä (positiivinen muutos) tai vähentää (negatiivinen muutos) tietyn 
työtavan käyttöä.  

Taulukon 1 avulla on mahdollista tarkastella, kuinka paljon opetuksen eri työtapoja 
käytetään nykyisin ja kuinka paljon niitä haluttaisiin käytettävän. Työtavan toivottu käyt-
tömäärä tai käyttömäärän lisäystoivomus ilmaisevat opiskelijoiden suhtautumista työta-
paa kohtaan: kuinka hyvin työtavalla koetaan opittavan tai kuinka kiinnostavaksi, moti-
voivaksi tai miellyttäväksi työtavan käyttö koetaan.  

Yleisemmin käytettyjä opetuksen työtapoja lukion fysiikan tunnilla ovat opiskelijoi-
den arvion mukaan opettajan johdolla opiskelu, opettajan esittämät demonstraatiot ja it-
senäinen työskentely. Opiskelijoiden arvion perusteella oppitunnilla työskennellään har-
voin pienessä ryhmässä, luetaan tietokirjoja, laaditaan kirjoitelmia tai käsitekarttoja sekä 
vieraillaan teollisuuslaitoksissa tai museoissa. 

Vaikka opiskelijat keskimäärin toivovatkin, että oppitunnilla olisi mahdollista seurata 
samalla tavalla kuin ennenkin opettajan esitystä, haluaisi 30 % opiskelijoista kuitenkin 
vähentää nykyisestä opettajan johdolla opiskelua. Myös itsenäisen työskentelyn osuutta 
haluttaisin vähentää saman verran. Vastaavasti 49 % opiskelijoista haluaisi oppitunneille 
nykyistä enemmän pienessä ryhmässä keskustelua. Noin 40 % opiskelijoista haluaa lisää 
käsitekarttojen, tehtävien ja oppilastöiden tekemistä pienessä ryhmässä sekä erilaisia pro-
jekteja. Noin 30 % opiskelijoista haluaisi lisätä opettajan esittämiä demonstraatioita ja 
tiedon esittämiseen tarkoitettujen kaavioiden käyttöä. Noin 25 % opiskelijoista haluaisi 
vähentää oppikirjasta opiskelua ja 56 % lisätä tietokirjojen tai sanomalehtien käyttöä op-
pitunneilla. Suurimmat toiveet opiskelijoilla on lisätä erilaisia vierailuja ja koulun ulko-
puolisten asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa (yli 60 %). 

 
 



 219

Taulukko 1. Opiskelijoiden (n = 2734) arvio siitä, kuinka usein tiettyä työtapaa käytetään 
nykyään fysiikan opetuksessa ja kuinka usein kyseistä työtapaa toivottaisiin käytettävän. 

Työtavan 
käyttö nyt 

(A) 2) 

Toivottu 
käyttö  
(B) 2) 

Ero nykyisen 
(A) ja toivotun 

(B) käytön 
välillä 

 

Md Mo Md Mo Negat. Posit. 

Z1) 

Opettaja …        
opettaa tekemällä taululle muistiinpanoja  4 5 4 4 811 438 -10,4*** 
ratkaisee taululla erilaisia ongelmia  4 5 4 5 567 541 -3,0** 
johtaa keskustelua vaikeista ongelmista 4 4 3 4 973 292 -18,8*** 
ottaa huomioon opiskelijoiden ideat 
suunnittelussa  

3 3 4 4 
129 1708 33,7*** 

Pienessä ryhmässä …        
ratkaistaan tehtäviä oppitunnilla 2 3 3 3 292 1230 23,5*** 
keskustellaan vaikeista käsitteistä  2 2 3 3 268 1329 25,9*** 
tehdään projektitöitä oppitunnilla 2 2 3 3 444 1079 17,1*** 

Oppitunnilla työskennellään itsenäisesti  3 4 3 3 881 496 -9,4*** 
Luetaan oppikirjaa 3 3 3 3 696 530 -4,4*** 
Luetaan tietokirjaa/sanomalehteä 1 1 3 3 155 1523 31,1*** 
Kirjoitetaan esseitä, esitelmiä 1 1 2 1 302 696 12,3*** 
Opettaja esittää demonstraatioita  4 4 4 4 299 889 16,1*** 
Pienessä ryhmässä tehdään oppilastöitä 3 3 3 3 383 978 15,6*** 
Tehdään käsitekarttoja 2 1 3 3 276 1135 22,7*** 
Opettaja esittää tietoa kaavioilla 3 3 3 3 448 793 9,9*** 
Vieraillaan tiedekeskukseen tai museoon 1 1 3 3 132 1784 34,7*** 
Vieraillaan teollisuuteen 1 1 3 3 147 1670 33,2*** 
Oppitunnilla käy vierailija/asiantuntija 1 1 3 3 126 1780 34,3*** 
1) ** p < 0.01, *** p < 0.001. 2) Asteikko: (1) ei koskaan; (2) harvoin eli 1 - 5 kertaa kurssin aikana; (3) silloin 
tällöin eli 5 - 10 kertaa kurssin aikana; (4) usein eli ainakin joka toisen tunnin aikana; (5) hyvin usein eli 
jokseenkin jokaisen tunnin aikana. Lyhenteiden selitys: Md = mediaani, Mo = moodi, Negat. = Työtavan 
käyttöä halutaan vähentää, Posit. = Työtavan käyttöä halutaan lisätä. 

Tutkimuksen kolmatta ongelmaa varten muuttujia (työtapa, jota opiskelija haluaisi opet-
tajan käyttävän fysiikan opetuksessa) ryhmitellään siten, että useampaa muuttujaa voi-
daan kutsua jollakin ryhmää kuvaavalla yhteisellä nimellä (yhteenkuuluvien työtapojen 
ryhmä). Asiaa tutkittiin eksploratiivisella faktorianalyysilla (EFA). Ennen varsinaista ana-
lyysia työtapamuuttujien joukosta poistettiin yhteissuunnitteluun liittyvä muuttuja.  

Sekä Kaiser-Mayer-Olkin arvo (KMO = ,82) että Barlettin testi (χ2(120) = 11 611, p < 
0,0001) antoivat tukea faktorianalyysin käytölle. SPSS-ohjelman avulla tehtiin lukuisia 
faktorimalleja ja lopulta päädyttiin käyttämään suurimman uskottavuuden menetelmää 
(SU) ja rotatoinnissa yleisesti käytettyä Promax-vinorotaatiota (Kappa = 4). SU-
menetelmään päädyttiin, koska se usein parhaiten erottelee mallin faktorit (Gorsuch 1983,  
117). Vinorotaation käytöllä puolestaan pyrittiin yksinkertaisimpaan mahdolliseen raken-
teeseen (ks. Leskinen & Kuusinen 1991). Puuttuvat arvot korvattiin keskiarvolla. Taulu-
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kossa 2 esitetty viiden faktorin malli selittää muuttujien kokonaisvaihtelusta 49 % ja mal-
lin faktorit on helppo nimetä (comprehensibility criteria) (Dunteman 1989, 22–23). Ope-
tuksen työtapojen ryhmiä kuvaavat faktorit nimettiin seuraavasti: Vierailut (F1), Tiedon 
käsittelyn työtavat(F2), Pienessä ryhmässä opiskelu (F3), Opettajan johdolla opiskelu 
(F4) ja Kokeelliset työtavat (F5). Faktoreiden väliset korrelaatiot liikkuivat välillä -.042 – 
.688. 

Taulukko 2. Viiden faktorin ratkaisu laskettuna muuttujista, jotka mittasivat 
opiskelijoiden (n = 2734, joista 1110 oli valinnut ainakin kaksi fysiikan syventävää 
kurssia) käsitystä siitä, miten fysiikkaa pitäisi opettaa lukion 2. luokalla. 

Faktorilataukset  
1 2 3 4 5 

Vierailu tiedekeskukseen tai museoon ,927     
Vierailu teollisuuteen ,869     
Oppitunnilla käy vierailija/asiantuntija ,576     
Kirjoitetaan esseitä, esitelmiä  ,735    
Tehdään käsitekarttoja  ,696    
Opettaja esittää tietoa kaavioilla  ,431  ,297  
Luetaan oppikirjaa  ,412    
Luetaan tietokirjaa/sanomalehteä ,281 ,356    
Pienessä ryhmässä …      

ratkaistaan tehtäviä oppitunnilla   ,849   
keskustellaan vaikeista käsitteistä    ,780   
tehdään projektitöitä oppitunnilla   ,376  ,314 

Opettaja …      
ratkaisee taululla erilaisia ongelmia     ,766  
opettaa tekemällä taululle muistiinpanoja     ,759  
johtaa keskustelua vaikeista ongelmista    ,225  

Opettaja esittää demonstraatioita     ,336 ,332 
Pienessä ryhmässä tehdään oppilastöitä     ,823 
% kokonaisvaihtelusta  23,6 9,6 7,0 5,0 2,6 

Taulukossa 3 esitetyt regressioyhtälöt osoittavat, minkälainen yhteys on preforoitu työta-
pa -faktorilla ja selittävillä muuttujilla Taulukossa 3 olevat regressiomallit kertovat siis, 
kuinka paljon erilaiset opiskelijat pitävät tietystä työskentelytavasta fysiikan opetuksessa. 
Taulukossa esitettyjen mallien lisäksi laskettiin useita muita regressiomalleja ja havaittiin, 
että mm. seuraavat muuttujat: Opiskelun helppous (1 = erittäin helppoa), Opetuksen kiin-
nostavuus (1 = ei kiinnosta), Opetuksen laatu (1 = erittäin heikko) ja Opetuksen työmäärä 
(1 = erittäin pieni) eivät selittäneet työtavoista pitämistä 
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Taulukko 3. Standardoidut beeta-kertoimet ja niiden merkitsevyys laskettuna lineaarisella 
regressioanalyysilla. 

Kokeelliset 
työtavat 

Tiedon 
käsittelyn 
työtavat 

Vierailut Opettajan 
johdolla 
opiskelu 

Pienessä 
ryhmässä 
opiskelu 

 

β t 1) β t 1) β t 1) β t 1) β t 1) 
Sukupuoli  
(1 = tyttö, 2 = poika) 

      -,24 -10*** ,05 2,2* 

Fysiikan kurssien valitseminen  
(1 = ei, 2 = kyllä) 

  -,14 -
4,9***

-,10 -
3,4***

,11 4,2*** -,10 -3,5*** 

Fysiikan arvosana  
(4…10) 

-,06 -2,6** -,10 -
4,4***

-,10 -
4,3***

-,07 2,9** -,09 -4,0*** 

Kiinnostus koulufysiikkaa kohtaan 
(1 = ei kiinnosta) 

,09 3,2***   -,08 -3,1** ,14 5,2*** ,06 2,8** 

Kiinnostus luontoa ja sen ilmiöitä 
kohtaan (1 = ei kiinnosta) 

,08 3,5***   ,10 4,6*** ,08 3,6***   

Kiinnostus fysiikan alan jatko-
opintoihin (1 = ei kiinnosta) 

      ,07 2,2* -,06 -2,3* 

R ,13 ,20 ,20 ,34 ,17 
R2 ,02 ,04 ,04 ,11 ,03 
F 5,6*** 14,5*** 15,5*** 44,2*** 9,9*** 
1) * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 Pohdinta ja johtopäätökset 

Opiskelijoiden mielestä lukion fysiikan oppitunneilla opiskellaan tyypillisesti opettajan 
johdolla seuraamalla taululla etenevää esitystä, laskun laskemista tai demonstraatiota. 
Seuraavaksi eniten tehdään oppilastöitä, luetaan kirjaa tai työskennellään itsenäisesti. 
Vähiten käytettyjä työtapoja ovat erilaiset vierailut, käsitekarttojen laatiminen ja keskus-
telu pienessä ryhmässä.  

On hyödyllistä tietää, millainen opetus tai opiskelu miellyttää, innostaa tai ei innosta 
opiskelijoita opiskelemaan, sillä kaikki opetussuunnitelmassa opiskeltaviksi nimetyt si-
sällöt eivät aina herätä kiinnostusta. Yleistysten tekemistä helpottaa, kun tulosten tarkas-
telun lähtökohdaksi otetaan tässä tutkimuksessa suoritetun faktorianalyysin mukainen 
opetuksen työtapojen ryhmittely. Faktorit voidaan tulkita ottamalla lähtökohdaksi erilais-
ten opetuksessa ja opiskelussa esiintyvien vuorovaikutusten tarkastelu. Faktoreiden Pie-
nessä ryhmässä opiskelu ja Opettajan johdolla opiskelu nimeämisen taustalla on ajatus, 
jonka mukaan opetuksen työtavat voidaan ryhmitellä sosiaalisen vuorovaikutuksen luon-
teen mukaan. Opiskelu voi olla: opettajan johdolla opiskelua, pienessä ryhmässä opiske-
lua ja itsenäistä opiskelua (Meisalo 1991). Opettaja voi esimerkiksi tarkastella uutta asiaa 
tehden taululle muistiinpanoja, laskea laskuja taululle tai johtaa keskustelua. Pienessä 
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ryhmässä voidaan keskustella, laskea laskuja tai tehdä fysiikan kokeita tai muita projekti-
töitä. 

Faktoreiden Vierailut, Tiedon käsittelyn työtavat ja Kokeelliset työtavat nimeämisen 
taustalla on ajatus, että fysiikan oppitunnilla oleva informaatio voi olla peräisin kulttuuri-
lähteistä tai luonnosta. Kun informaation lähde on luonto, oppitunnilla tehdään oppilas-
töitä, demonstraatioita tai laajempia projekteja. Kun informaatio on peräisin kulttuuriläh-
teistä, lähteenä ovat erilaiset kirjoissa, sanomalehdissä tai Internetissä olevat tekstit Oppi-
tunnilla luetaan, laaditaan käsitekarttoja ja kirjoitetaan. Asiantuntijoiden vierailut luokas-
sa ja opiskelijoiden vierailut teollisuuslaitoksiin ja museoihin välittävät informaatiota 
kulttuurilähteistä ja tuovat opiskelijat erilaisten koulun ulkopuolisten informaatiolähtei-
den äärelle ja näin oppilaat ovat vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisen yhteiskunnan 
kanssa.  

Edellä oleva tarkastelu osoittaa, että fysiikan opetuksen työtavat on mielekästä ryhmi-
tellä erilaisiin luokkiin työtavalle leimallisen vuorovaikutuksen luonteen perusteella. So-
siaalisen vuorovaikutuksen lisäksi myös opiskelijan vuorovaikutus luonnon, ja kulttuuri-
lähteiden kanssa ovat luontevia näkökulmia työtapojen ryhmittelyyn (vrt. Meisalo 1991). 
Työtapojen luokittelussa vuorovaikutuksen käsitteen laajentaminen sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ulkopuolelle on erityisesti luonnontieteissä oppituntien suunnittelun näkökul-
masta hyödyllistä. Opettaja voi arvioida työtapojen käytön monipuolisuutta analysoimalla 
monipuolisesti työtavan käytön yhteydessä syntyviä vuorovaikutuksia. Opetuksen työta-
pojen monipuolisella käytöllä voidaan motivoida opiskelijoita opiskelemaan tai herättää 
heidän kiinnostuksensa opiskella. Seuraavaksi tarkastellaan työtapojen monipuolistamista 
erilaisten vuorovaikutusten näkökulmasta.  

Opiskelijat eivät haluaisi juurikaan vähentää opettajan johdolla opiskelua, vaikka kes-
kimäärin 45 % opiskelijoista toivoo lisää pienessä ryhmässä työskentelyä, laskemista ja 
keskustelua. Tulos on hyvin sopusoinnussa Baharin (2003) havaintojen kanssa, joiden 
mukaan keskustelu näyttää motivoivan suurta osaa opiskelijoista opiskelemaan luonnon-
tieteitä. Olennaista tuloksissa on se, että opiskelijat kokevat myönteisenä sen, että uusiin 
käsitteisiin perehdytään opettajan johdolla, joka opetuksen, oppimisen ja sisällön asian-
tuntijana esittää uutta tietoa ja osoittaa, kuinka ko. tietoa käytetään ongelmien tai tehtävi-
en ratkaisemisessa (Carlsen 1999). Oppilaat ilmeisesti kokevat, että opetuksen, oppimisen 
ja sisällön asiantuntijan johdolla on hyödyllistä pohtia selityksiä havaituille ilmiöille ja 
muotoilla johtopäätöksiä sekä rakentaa käsitteille merkityksiä (Bransford ym. 2000, 31). 
Itsenäisen työskentelyn määrää oppilaat pitävät sopivana. 

Taulukossa 1 esitettyjä tuloksia voidaan tulkita niin, että opiskelijoiden mielestä ko-
keellisen työskentelyn määrä oppitunneilla, vuorovaikutus luonnon kanssa, on likimain 
sopiva. Opiskelijat haluaisivat lisätä sellaisten työtapojen käyttöä, jotka tukevat tiedon 
käsittelyn ja ajattelun taitojen kehittymistä, kuten käsitekarttojen ja ennakkojäsentäjien 
käyttöä ja kirjoittamista. Käsitteiden merkityksen ymmärtämiselle on olennaista, että kä-
sitteiden keskinäiset suhteet ovat selviä (Trowbridge ja Wandersee 1989, 117). Käsittei-
den oppimisen lisäksi nämä työtavat kehittävät tiedon hankkimisen, käsittelyn ja arvioin-
nin taitoja. Näitä taitoja tarvitaan, kun opiskelija on vuorovaikutuksessa erilaisten kirjal-
listen lähteiden kanssa. Opiskelijat haluaisivat käyttää oppitunnilla oppikirjoja tiedon 
lähteenä vähemmän ja lisätä erilaisten tietokirjojen ja sanomalehtien käyttöä. 

Suurimmat lisäystoiveet opiskelijoilla on erilaisten vierailujen lisäämiseen ja asiantun-
tijoiden käyttöön opetuksessa. Vieraat ja vierailut tarjoavat perinteistä opetusta tai oppi-
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materiaaleja luonnollisemman lähtökohdan tutustua siihen, miten luonnontieteellistä tie-
toa sovelletaan esimerkiksi teknologiassa ja lääketieteessä. Vierailujen on havaittu ylei-
sesti lisäävän opiskelijoiden kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan (esim. Langsford 2002). 
Vierailujen määrän lisäämisen toive voidaan tulkita myös niin, että niiden avulla opiskeli-
ja saa tietoa siitä, mihin fysiikkaa tarvitaan koulun ulkopuolella. Tämä vaikuttaa mm. 
Stokkingin (2000) mukaan suoraan kiinnostukseen fysiikkaa kohtaan. 

Taulukon 3 perusteella kaikissa regressiomalleissa mallien kokonaisselitystä kuvaavat 
R2 -arvot ovat verraten alhaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että ei voida selkeästi väittää, että 
tietynlaiset opiskelijat pitäisivät tietynlaisista työtavoista. Erityisesti on tärkeä huomata, 
että myös fysiikan valinnaisia kursseja valinneet opiskelijat toivovat monipuolisia ope-
tusmenetelmiä. Myöskään sukupuolella ei näyttäisi olevan juurikaan yhteyttä työtavoista 
pitämiseen.  

Edellä kuvatuissa opiskelijoiden toiveissa opetuksen työtapojen monipuolistamisesta 
voidaan tunnistaa piirteitä, joita on mahdollista selittää motivaatiotutkimuksen tuloksilla. 
Esimerkiksi Reeve (2002, 186–187) perustelee, että opettaja voi motivoida opiskelijoita 
tukemalla positiivisen ilmapiirin syntymistä luokassa, herättämällä opiskelijan uteliaisuu-
den tai saamalla hänet tuntemaan itsensä autonomiseksi. Opiskelijan uteliaisuus voidaan 
saada heräämään esimerkiksi hyvin valituilla demonstraatioilla tai teollisuusvierailulla. 
Autonomian tunnetta synnyttämään pyrkivä opettaja (Autonomy-supporting teacher) sal-
lii opiskelijoiden välillä opiskella tiukan kontrollin alaisena ja välillä ohjaa heitä työsken-
telemään ilman, että heille annetaan selkeitä tehtäviä tai sanotaan, minkälaisia vastauksia 
heiltä odotetaan. Autonomian tunnetta lisää myös se, että opiskelijalla on mahdollisuus 
päättää, mitä hän opiskelee (opiskelu pienessä ryhmässä, keskustelu, oppilastyö, itsenäi-
nen työskentely). Kyselyyn vastanneista opiskelijoista kaikkiaan 62 % oli sitä mieltä, että 
opettajan pitää nykyistä enemmän ottaa huomioon opiskelijoiden ajatukset opetusta 
suunniteltaessa. Yhteissuunnittelu ja suhtautuminen opiskelijoiden ehdotuksiin positiivi-
sesti lisää opiskelijoiden kiinnostusta opiskella (Osborne 2003).  

Työtapojen monipuolisella käytöllä voidaan myös päästä monipuolisemmin opetuksel-
le asetettaviin tavoitteisiin (Myers ja Fouts 1992, Woolnough 1994). Vaikuttaa myös siltä, 
että monipuolisuus houkuttelisi mahdollisesti lisää opiskelijoita kursseille. Työtapojen 
monipuolistamisen vaatimus on otettava huomioon sekä kansallisen opetussuunnitelman 
perusteet –kokonaisuuden ja yksittäisten koulujen opetussuunnitelmien laadinnassa sekä 
yksittäisten kurssien työtapojen käytön suunnittelussa. Opettajan on siis harkittava tark-
kaan oppitunteja suunnitellessaan millaisia opetusmenetelmiä hän käyttää opetuksessa. 
Tämä tutkimus tukee väitettä, jonka mukaan työtapojen monipuolisella käytöllä voidaan 
motivoida opiskelijoita opiskelemaan ja herättää heidän kiinnostuksensa opiskella. Vaik-
ka opettajan johdolla opiskelua ei haluttaisi juurikaan vähentää, on sen kustannuksella 
aivan ilmeisesti lisättävä sellaisten työtapojen käyttöä, joissa opiskelijoita ohjataan työs-
kentelemään pienessä ryhmässä ja käsittelemään tietoa. 

Myös oppimateriaalin kehittämiseen ja erityisesti opettajien täydennyskoulutukseen on 
syytä kehitellä ratkaisuja, jotka pohjaavat tämän tutkimuksen tuloksiin. Jo nyt olemassa 
olevan työtapojen verkkokirjaston (http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/) levittämi-
nen on periaatteessa yksinkertainen, mutta käytännön tasolla varsin haastava tehtävä. On 
muistettava, että opettajien käsitykset siitä, miten opiskelijat oppivat ovat pysyviä ja 
muuttuvat hitaasti (Haney ym. 1996). Geelan (1997) ja Carlone (2003) ovat osoittaneet, 
että fysiikan opetuksen kulttuuri on pysyvää ja opettajien lisäksi myös opiskelijoiden ja 
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vanhempien asenteet ja odotukset ovat staattisia ja opettajan johdolla opiskelua arvosta-
via. Opettajien täydennyskoulutuksen suunnittelulle on siis suuria haasteita. 

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on korkea. Otanta oli laaja ja 89 % otokseen osu-
neista kouluista saatiin vastaus. Otos edustaa menetelmäluvussa kuvatulla tavalla koko 
ikäluokkaa lukion toisen vuoden opiskelijoita. Tulkinnalliseen selkeyteen viittaa se, että 
opiskelijat eivät tilaisuudesta huolimatta juuri esittäneet osioiden tulkintaan liittyviä ky-
symyksiä kyselylomakkeita täytettäessä. Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin syytä muistaa, 
että esimerkiksi mm. Osborne (2003) kritisoi survey-tutkimusten käyttöä kiinnostus- ja 
motivaatiotutkimuksissa, sillä ne eivät auta ymmärtämään opiskelijoiden kiinnostuksen 
kohteita syvällisesti tai kerro kiinnostukseen vaikuttavia syitä. Lomaketutkimuksella saa-
daan kuitenkin tietoa siitä, miten opiskelijat ajattelevat. Jotta opiskelijoiden työtapoja 
kohtaan tuntemasta kiinnostuksesta saataisiin monipuolisempaa tietoa, opiskelijoita pitäi-
si haastatella ja oppitunteja observoida. Laadullisten tutkimusmenetelmien ottaminen 
surveyn rinnalle onkin selkeä jatkotutkimuksen aihe. 
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Abstract 

Every teacher knows how important it is that students are able to relate chemical princi-
ples to their everyday lives. But how can this general principle be translated into prac-
tice? It is obvious that our school system is very divided. Every subject is taught in its 
own lesson and has its own curriculum. In this research project, we are interested in de-
veloping a method, which helps students of age 13–14 to relate chemical knowledge to 
their everyday lives by integrating science, art and craft lessons. Our aim is to give school 
ideas how to put integration into practice. In our opinion, natural colorants offer a many-
sided theme for integrating different subjects. According to the curriculum of upper com-
prehensive school in Finland, on the seventh grade, students are taught what materia is 
and how to isolate different substances. Our curriculum starts with chemistry lessons, 
where students isolate anthraquinone pigments from the fungus Cortinarius sanguineus 
or the roots of Rubia tinctoria. C. sanguineus grows in conifer forests and is common 
throughout Finland. The isolation process can be accomplished using simple techniques 
and equipments. During the isolation process students learn basic things of laboratory 
work and materials. In the end of chemistry classes, they have solid colorants, which they 
use further in craft lessons for dying or printing fabrics. Dyed or printed materials are 
made into complete products. At the end of the whole project there is an exhibition. Stu-
dents make reports of their working processes using computers and digital cameras. After 
the chemistry period many of the students said that they could use chemistry knowledge 
in everyday life. Most of them thought that learning through a project was more interest-
ing than learning in a usual way. This was especially girls’ opinion. This integration pro-
ject seems to increase girls’ motivation towards sciences. This project gave students an 
opportunity to see the whole process from the dye source to the finished product. Teach-
ers were very pleased as well; the cooperation between teachers increased.  

Asiasanat:  integraatio, kemia, käsityö, kuvataide, luonnonväriaineet, erotusmenetelmät 

Keywords:  integration, science, chemistry, craft, textiles, natural colorants, separation 
methods 
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 Tutkimuksen tausta 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kokonaisvaltainen oppimisprosessi, jossa tietojen, 
tunteiden, arvojen ja toiminnan alueet niveltyvät yhteen. Tavoitteena on tutkia eri oppiai-
neiden välisen integraation vaikutuksia oppilaiden opiskelumotivaatioon ja oppimis-
tuloksiin. Tarkoituksena on myös tuottaa oppimateriaalia sekä valmiita integroidun ope-
tuksen ja ympäristökasvatuksen tuntisuunnitelmia. Tässä artikkelissa keskitymme tutki-
musprojektimme lähtökohtien ja toteutuksen kuvaamiseen. Oppilaat pitävät kemiaa usein 
vaikeana ja teoreettisena aineena, jolla on vähän yhtymäkohtia todelliseen elämään. Siksi 
halusimme ryhtyä kehittämään opetussuunnitelmaa projektin ja ongelmaperusteisen lä-
hestymistavan näkökulmasta. Tavoitettamme ohjasi myös halu integroida eri oppiaineita 
ja luoda sitä kautta oppilaille mahdollisuus hahmottaa laajempia asiayhteyksiä. Usean 
oppiaineen ja koko lukuvuoden käsittävän projektityöskentelyn kautta voidaan kehittää 
oppilaiden pitkäjännitteisyyttä ja yhteistyötaitoja. Mielekkäiden ja innostavien opintojak-
sojen tiedetään lisäävän opiskelumotivaatiota ja parantavan oppimistuloksia. Tieto omak-
sutaan syvällisimmin silloin, kun oppimistilanne vastaa mahdollisimman aitoa tilannetta. 
(Hakkarainen et al. 2004, 15, 30, 119.) Kouluissa painotetaan eri aineiden välistä integ-
raatiota, mutta usein se on jäänyt vähäiseksi. Yhdeksi ongelmaksi on mainittu mm. ideoi-
den puute (Haapaniemi 1993, 63–64). Eräänä tavoitteenamme on ollutkin antaa kouluille 
ideoita integraation toteuttamiselle. Myös yksittäisten aineiden opettajat toivovat materi-
aalia opetukseen sekä ideoita mm. käytännön laboratoriotöiden toteuttamiseen. (Aksela & 
Juvonen 1999, 30, 50–51.) 

Kokeellisuus kuuluu olennaisena osana kemian opetukseen. Kemian opetuksesta teh-
dyssä tutkimuksessa korostettiin autenttisen oppimisen merkitystä. Esim. teollisuuden, 
yliopistojen tai sairaaloiden laboratorioiden työtapoja mukailevat työt, jotka selvittivät 
myös taustalla olevat teoriat, koettiin mielekkäiksi ja opettaviksi. Myönteinen ilmapiiri, 
monipuoliset työtavat, yhteydet elävään arkipäivän elämään sekä projektit koettiin par-
haiksi oppimista edesauttaviksi tekijöiksi. Tärkeitä tekijöitä olivat myös onnistumisen 
elämyksien tuottaminen oppilaille ja teorian havainnollistaminen käytännössä. (Aksela & 
Juvonen 1999, 13–20.) 

Alkuperäisessä Etelä-Kaarelan yläasteen koulussa, Helsingissä toteutetussa projektissa 
mukana olevat oppilaat olivat peruskoulun seitsemännellä luokalla ja heidän kemian opis-
kelunsa oli vasta alkanut. Projekti toteutettiin kahtena lukuvuotena. Tavoitteenamme oli 
valita integrointiprojektiin teema, joka olisi kiinnostava oppilaille ja joka liittyisi heidän 
elämäänsä konkreettisesti. Teini-ikäiset kiinnittävät paljon huomiota ulkonäköönsä. Heil-
le myös väreillä on merkitystä. Värit ovat osa kaikkea ympärillämme olevaa: ilman värejä 
maailma olisi mustavalkoinen. Moni nuori on kiinnostunut myös luonnonsuojelusta ja 
ekologisista kysymyksistä. Luonnonväriaine-teema antaa mielestämme hyvin monimuo-
toisen ja laajan pohjan toteuttaa opetusta eri oppiaineiden välillä. 

Tutkimuksemme opintokokonaisuus pohjautuu Riikka Räisäsen poikkitieteelliseen 
väitöskirjaan ”Anthraquinones from the fungus Dermocybe sanguinea as textile dyes” 
(Veriseitikki-sienen antrakinonit tekstiiliväreinä) (Räisänen 2002). Väitöskirjassa tutkit-
tiin puhtaiden luonnon antrakinonien, emodiinin ja dermosybiinin, soveltuvuutta tekstiili-
väreiksi sekä luonnon kuiduille että tekokuiduille käytettäessä teollisia värjäysme-
netelmiä. Väitöskirjassa kehitettiin yksinkertainen menetelmä väriaineiden eristämiseksi 
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sienistä. Myös yhdisteiden analysoimiseksi kehitettiin yksinkertainen ja nopea ohutlevy-
kromatografinen menetelmä. Näiden menetelmien soveltamisesta peruskoulun kemian 
opetukseen syntyi ajatus luonnonväriaine-teemaisesta integraatioprojektista, jossa ke-
mian, kuvataiteen ja käsityön tunnit muodostavat integroidun kokonaisuuden. Opintoko-
konaisuus käsittää sienten tunnistamisen ja keräämisen, väriaineiden eristämisen sienistä 
ja antrakinonipigmenttien karakterisoimisen, painokuvioiden ja tuotteiden suunnittelun 
sekä värijauheen käyttämisen tekstiilin, puun tai paperin painamiseen tai värjäämiseen. 
Laatimamme opintokokonaisuus sopii kaikenlaisille kouluille ja oppilaille. Sitä voidaan 
toteuttaa perusopetuksessa sekä lukiossa ja ammatillisessa opetuksessa. Opetussuunnitel-
ma voidaan toteuttaa tieto- ja taitotasoiltaa erilaisina. Monia projektin osa-alueita voidaan 
syventää oppilaiden kiinnostuksen ja aika ym. resurssitekijöiden puitteissa. 

 Luonnonväriaineprojektin käytännön järjestelyt 

Syksyllä 2002 aloitimme tämän kaksivuotisen tutkimusprojektimme Etelä-Kaarelan ylä-
asteen ja Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen yhteistyönä. Etelä-
Kaarelan yläasteen koulu on tavallinen helsinkiläinen lähiökoulu, joka painottaa muotoi-
lua. Kolme opetusharjoittelijaa Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuslinjalta oli 
mukana projektissa suorittamassa päättöharjoitteluaan. He olivat vastuussa käsityön oppi-
tunneista. 

Etelä-Kaarelan yläasteella kemiaa opetetaan kaikille yhteisenä aineena yksi vuosiviik-
kotunti seitsemännellä luokalla. Projektissamme oli mukana ensimmäisenä lukuvuotena 
kaksi kemian ryhmää ja toisena yksi. Yhteensä oppilaita oli kemian opetuksessa 42. Mo-
lemmissa ryhmissä oli sekä tyttöjä että poikia. Ensimmäisenä lukuvuotena projektin 
kaikkiin vaiheisiin eli kemian, kuvataiteen ja käsityön opetukseen osallistui 10 tyttöä ja 
toisena lukuvuotena 5. Eräs projektin ongelmista oli se, että opiskelu jäi poikien osalta 
vaillinaiseksi, koska he eivät osallistuneet tekstiilikäsityön opetukseen. Eri oppiaineiden 
integroitu opetus oli hyvistä yrityksistä huolimatta vaikea saada sopimaan kurssimuotoi-
seen opiskeluun, jossa ryhmäkokoonpanot vaihtelivat. Tutkimusaineistoa kerättiin kar-
toittamalla oppilaiden mielipiteet koko projektin alussa, kemian tuntien päätyttyä ja pro-
jektin lopuksi. Lisäksi kaikki oppitunnit videoitiin.  

 Opetussuunnitelma 

Alkuperäinen opetussuunnitelmamme käsitti biologian, kemian, kuvataiteen ja tekstiili-
työn integroimisen. Lukuvuosi ajoitetaan siten, että syksyllä on biologian osuus, sen pe-
rään kemian tunnit ja keväällä kuvataiteen ja tekstiilityön tunnit. 
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Taulukko 1. Käytettyjen oppituntien lukumäärä oppiaineittain. 

Oppiaine Oppituntien lukumäärä Ajankohta 
Biologia 3 oppituntia á 90 min syyskuu 
Kemia 7 oppituntia á 90 min. loka-marraskuu 
Kuvataide 2 oppituntia á 45 min. helmikuu 
Tekstiilityö 6–8 oppituntia á 90 min. helmi-huhtikuu 
Opintokokonaisuus aloitetaan biologian tunneilla, jolloin tutustutaan veriseitikki-sieneen 
ja sen kasvuolosuhteisiin. Tehdään sieniretki, jolloin oppilaat itse tunnistavat ja keräävät 
veriseitikki-sienet. Opetellaan eri sienilajeja ja niiden tunnistamista. Sieniä poimittaessa 
voidaan korostaa sienten ympäristöystävällisyyttä värinaineiden lähteenä, koska sieniä ei 
voi tuhota keräämällä: vain maanpäällinen osa kerätään kun taas pääosa eli sienirihmasto 
jää maahan. Biologian tunneilla käsitellään metsäekosysteemiä ja perehdytään sienten 
ominaisuuksiin, mm. sienijuuri voidaan havainnollistaan. 

Kemian valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan peruskoulun 7. luo-
kalla opetetaan erotusmenetelmät. Räisäsen ja Hynnisen (Hynninen et al. 2000) esittämä 
menetelmä sisältää kaikki ne työvaiheet, mitä tässä yhteydessä tulee opettaa. Kemian 
tunneilla väripigmentit erotetaan veriseitikistä ja lopputuloksena saadaan kiinteässä olo-
muodossa oleva värijauhe. Käytettävät erotusmenetelmät ovat uuttaminen, suodattami-
nen, haihduttaminen ja tislaus. Lisäksi opitaan sellaisen liuoksen valmistaminen, jolla on 
tietty konsentraatio. Työskentelyn ohessa laboratoriovälineiden käyttö ja kemikaalien 
käsittely tulee tutuksi. Myös mittaustarkkuuden merkitys selviää oppilaille. Lopuksi eris-
tetty aine tunnistetaan käyttämällä kaksidimensionaalista ohutlevykromatografiaa (Räisä-
nen et al. 2000). Tekstiilimateriaalin värjäyksessä ja kankaanpainannassa tarvittava kemi-
allinen tieto käsitellään kemian tunneilla. 

Kuvataiteen tunneilla oppilaat suunnittelevat tuotteen ja sen kuvioinnin. Tekstiilityön 
tunneilla oppilaat käyttävät eristämäänsä väripigmenttiä joko värjäämiseen tai painami-
seen. Oppilaat voivat värjätä villaa tai silkkiä tai valmistaa sieniväristä painopastan, jolla 
voidaan painaa villa- tai silkkikankaita. Värjätyt ja painetut materiaalit työstetään val-
miiksi tuotteiksi. Projektin lopuksi järjestetään näyttely. 

 Seurantatutkimuksen kaksi kierrosta 

Saimme päätökseen kaksivuotisen projektimme keväällä 2004. Ensimmäisenä vuonna, 
syksyllä 2002, oli niin kuivaa, ettemme onnistuneet keräämään veriseitikkejä vaan jou-
duimme käyttämään krappijuurta, Rubia tinctoriaa. Krappi sisältää antrakinoniväriai-
neita, jotka voidaan eristää samanlaisin menetelmin kuin veriseitikin väriaineet. Projektin 
toisen kierroksen, lukuvuosi 2003–2004, pystyimme suorittamaan alkuperäisen suunnitel-
man mukaan työstäen veriseitikkejä. Oppilaat työskentelivät kemian tunneilla neljän hen-
gen ryhmissä. He saivat muodostaa ryhmänsä itse. 

Kaikki kemiantunnit kestivät 90 minuuttia. Ensimmäisellä tunnilla oppilaille esiteltiin 
lyhyesti koko projekti. Heille selitettiin, miten erotusmenetelmät tullaan käsittelemään 
sekä esiteltiin veriseitikki-sieni. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös ekologisista kysy-
myksistä, jotka liittyivät synteettisiin väriaineisiin ja luonnon väriaineisiin. Erityisesti 
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väriaineiden valmistusprosesseihin kiinnitettiin huomiota. Ensimmäisellä tunnilla sienet 
punnittiin ja jauhettiin. Samassa yhteydessä opeteltiin vaa’an käyttö sekä mittaustark-
kuus. Oppilaat punnitsivat myös natriumdivetyfosfaatin puskuriliuosta varten. 

Seuraavalla tunnilla valmistettiin natriumdivetyfosfaattiliuos. Oppilaat tutustuivat hap-
pamuuskäsitteeseen ja mittasivat valmistetun natriumdivetyfosfaattiliuoksen pH:n. Oppi-
laille kerrottiin, että luonnon reaktiomekanismit toimivat aina tietyssä pH:ssa ja siksi on 
tärkeää, että valmistetun liuoksen pH on täsmälleen 5. Käsitteiden ”happamuus”, ”indi-
kaattori” ja ”pH” havainnollistamiseksi tehtiin mittauksia myös joidenkin muiden ainei-
den pH-pitoisuuksista. Näitä olivat mm. NaOH ja HCl. Lopuksi valmistettu puskuriliuos 
kaadettiin jauhettujen sienten päälle. 

Kolmannella tunnilla liuos suodatettiin pois. Saatua suodosta voidaan käyttää sellaise-
naan värjäykseen, joten pienellä määrällä suodosta tehtiin villalangan koevärjäys. Näin 
nähtiin, minkälaista väriä oli saatu aikaan. Loput suodoksesta varastoitiin tulevia tekstiili-
työn tunteja varten. Jäljellä olevaa sienimassaa uutettiin kuumalla vedellä, kunnes väriä ei 
enää liuennut. Seuraavalla tunnilla vesi haihdutettiin pois. Viides tunti alkoi ohutlevykro-
matografialla, koska ensimmäisen suunnan ajo kesti noin tunnin. Jokaisella työryhmällä 
oli oma levynsä. Sillä aikaa, kun ohutlevykromatografia valmistui, jäljellä olevaa sieni-
massaa uutettiin dietyylieetterillä. Oppilaat saivat havaita, että väriä liukenikin eetteriin. 
Näin opittiin paitsi käytetty erotusmenetelmä myös se, että aineet liukenevat eri tavoin 
erilaisiin liuottimiin. Kuudennen tunnin alussa TLC-levyt käännettiin 90º ja ajettiin toi-
sessa liuotinsysteemissä. Tunnin varsinainen aihe oli tislaus. Dietyylieetteri poistettiin 
väriliuoksesta tislaamalla ja tulokseksi saatiin kiinteää väriainetta. Tämä varastoitiin teks-
tiilityön tunteja varten. Seitsemännellä tunnilla oppilaat analysoivat TLC-levynsä. Jokai-
nen työryhmä otti kuvia digitaalikameralla kokeellisen työskentelynsä aikana ja teki työ-
selostuksen. 

Kuvataiteen osuus yhdistettiin tekstiilityön tunteihin. Työskentely saatiin etenemään 
jouhevasti, kun oppilaat suunnittelivat omaa valmistettavaa tuotettaan samanaikaisesti 
kun langat olivat värjäytymässä. Värikirjon lisäämiseksi käytettiin värin lähteinä myös 
muita luonnon materiaaleja kuten lehtiä ja kuoria. Lopuksi värjätyt ja painetut materiaalit 
viimeisteltiin tuotteiksi. 

Projektin kuluessa järjestettiin neljä eri näyttelyä. Kaksi niistä oli Kannelmäen kirjas-
tossa, lähellä Etelä-Kaarelan yläastetta, yksi Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puu-
tarhassa ja yksi tekstiiliopettajien syyspäivien yhteydessä Aurinkolahden koulussa Hel-
singissä. Näyttelyistä kolme ensimmäistä olivat yleisölle avoimia. 

 Joitakin tuloksia 

Suurin osa oppilaista sekä opettajat olivat sitä mieltä, että opiskelu ja opettaminen luon-
nonvärien kontekstissa ja integroimalla eri oppiaineita oli mielenkiintoista. Noin puolet 
oppilaista kertoi kykenevänsä käyttämään kemian tunneilla oppimiaan asioita joka-
päiväisessä elämässä hyvin tai jokseenkin hyvin. Projektissa opiskeleminen koettiin myös 
mielekkäämmäksi kuin tavanomainen opiskelu. Erityisesti tytöt olivat tätä mieltä. Kemi-
an opetuksen integroiminen muihin oppiaineisiin näyttääkin lisäävän tyttöjen mielen-
kiintoa ja motivoitumista luonnontieteitä kohtaan. Lisäksi opettajien välinen yhteistyö 
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lisääntyi. Kun näyttely oli pystytetty, projektin merkitys selvisi ihan jokaiselle projektiin 
osallistujalle. Oppilaat näkivät erotusmenetelmien tulokset käytännössä ja konkreettisesti 
edessään. Tämä eroaa tavanomaisista kemian tunneilla tehdyistä kokeellisista töistä, jois-
sa käytetyt aineet aina heitetään pois. Järjestettyihin näyttelyihin yleisöllä, erityisesti op-
pilaiden vanhemmilla ja ystävillä, oli mahdollisuus tutustua. Näyttelyn avajaiset olivat 
myös hyvä kasvatuksellinen tapahtuma. 

Opiskelu tässä projektissa on tarjonnut erilaisille oppilaille mahdollisuuden opiskella 
opetettavaa ainetta omien kykyjensä mukaisesti. Se tarjoaa hyvinkin syvälle menevää 
tietoa, jos joku niin haluaa, mutta mahdollistaa myös kevyen opetussuunnitelman mukai-
sen opiskelun. Näyttää myös siltä, että ryhmä tukee jäseniään työskentelyssä, koska työ 
on monivaiheinen ja jokainen ryhmä haluaa saada tulokseksi konkreettista väriainetta. 
Projektissa toteutuvat tutkivan oppimisen periaatteet, jossa oppimiseen liittyy monimut-
kaisia sosiaalisen kanssakäymisen prosesseja, ja jossa tiedon rakentuminen ei ole ainoas-
taan älyllinen vaan myös sosiaalinen ja tunteisiin liittyvä prosessi. Ryhmän jäsenten väli-
nen vuorovaikutus on tärkeässä asemassa tiedon rakentamisessa. Tutkiva oppiminen liit-
tyy myös tuominnan kohteellisuuteen. Olennaista on pitkäjännitteinen työskentely oppi-
laalle ja hänen ryhmälleen merkityksellisen ongelman ratkaisemiseksi. (Hakkarainen et 
al. 2004, 193, 199, 246, 308–309.) 

Vaikeinta oli järjestää oppitunnit siten, että tällainen integraatioprojekti voitiin suorit-
taa. Hankaluutta tuotti myös kemian työjärjestyksen laatiminen riittävän tiiviiksi, jotta 
työstettävä orgaaninen aines ei ehtinyt pilaantua. Kemian osuus tuli suorittaa mahdolli-
simman lyhyen ajan kuluessa. 

 Lopuksi 

Etelä-Kaarelan yläasteella olemme jatkaneet erotusmenetelmien opettamista integroiden 
kemian ja tekstiilityön opetuksen luonnonvärien kontekstissa. Alun perin suunnittelimme 
aloittavamme koko projektin biologian tunneilla. Koska ensimmäinen syksy oli hyvin 
kuiva, jäi biologian osuus pois. Emme onnistuneet biologian integroimisessa toisellekaan 
kierroksella, koska pääkaupunkiseudulta ei löytynyt kuin satunnaisesti veriseitikkiä. Syk-
syllä 2004 kokeilemme sitä vastoin verihelttaseitikkiä, Dermocybe semisanuguinea, joka 
on yleisempi ja esiintyy runsaana myös pääkaupunkiseudulla. Uskommekin, että ensi 
vuonna opiskelu voi alkaa biologian tunneilla ja sieniretkellä. Toivomme myös, että tuot-
teiden suunnittelun osuus voisi siirtyä kuvataiteen tunneille, jolloin tekstiilityön tunnit 
vapautuisivat tekstiilimateriaalien työstämiseen. Tutkimusryhmän sisällä on ollut keskus-
telua myös siitä, miten tekninen työ voitaisiin integroida projektiin, jolloin kaikki oppi-
laat, sekä tytöt että pojat, voisivat opiskella koko projektin alusta loppuun. Tosin uudessa 
opetussuunnitelmassa, joka otetaan käyttöön syksyllä 2005, kaikilla oppilailla on perus-
koulun seitsemännellä luokalla sekä tekstiilityötä että teknistä työtä. 
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Abstract 

Until the present autumn the National Centre of Professional Development in Education 
(Opeko) and the Department of Teacher Education at the University of Tampere (Tokl) 
have together carried out four in-service courses for primary and lower secondary school 
teachers with the title “Teaching physics and chemistry especially at grades 5 and 6”. So 
far about 110 class teachers whose purpose is to start to teach a new subject "physics and 
chemistry" at grades 5 and 6 have participated in the courses. A theme called "Children's 
thinking in science" was included in the program of each of the three contact periods of 
the course. As a home assignment we asked teachers to collect authentic material about 
their pupils' science thinking with the help of a few given tasks. Before giving the tasks to 
the students the participants were themselves asked to think and to write down their own 
supposes about the explanations the pupils will give to the problems. After collecting the 
material teachers were asked to categorise based on their own understanding the explana-
tions which the pupils have given. We also asked them to write themselves as credible an 
explanation as possible to the situations that the problems have been dealt. The purpose 
of the home assignment was to increase the course participants' knowledge about the chil-
dren's typical ways to understand natural phenomena and at the same time to increase the 
subject skills of the teachers. In the article, we present some examples of the most typical 
explanations which students gave to the question ”When the lights will be turned off from 
the room on dark winter night, the darkness will take over the room in the blink of an eye. 
Where do the rays of the light which have last left he lamp disappear?” and categorise 
the explanations into five metaphors describing the different ways of understanding the 
disappearance of light. The categorisation is based on the qualitative content analysis. 

Asiasanat:  valon häviäminen, ennakkokäsitykset, lasten ajattelu  

Keywords:  disappearance of light, preconceptions, children's thinking 
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 1 Taustaa 

Fysiikan ilmiöihin kohdistuneita ennakkokäsityksiä on tutkittu pitkään ja tutkimustietoa 
tältä alueelta on kertynyt runsaasti. Esimerkiksi Kielin yliopistossa koottu ja ylläpidetty 
tietokanta (STCSE, http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html, Pfundt & Duit 
1991) käsittää tuhansia nimikkeitä tältä alalta. Valo-opin muodostaessa erään koulufy-
siikan perinteisistä sisältöalueista on luonnollista, että myös tähän alueeseen liittyviä en-
nakkokäsityksiä on tutkittu kohtuullisen paljon. Meillä merkittävää työtä tällä saralla ovat 
tehneet mm. Ahtee (1992), Levävaara (1997), Havu (2000) ja Rintakumpu (2001). Ah-
teen raporttia voidaan edelleen pitää valoon liittyviä käsityksiä koskevan tutkimuksen 
kotimaisena peruslähteenä.  

Oppilaiden ennakkokäsitysten tuntemusta ja taitoa ottaa ne huomioon opetuksessa on 
alettu pitää keskeisenä luonnontieteiden opettajan ammattitaidon osana. Tätä kautta sel-
laiset asiat, kuten  

− tietous ennakkokäsityksistä,  
− kiinnostuksen herättäminen ennakkokäsityksiä kohtaan,  
− ymmärrys ennakkokäsitysten muodostumisen syistä ja niiden vaikutuksesta oppimis-

prosessin kulkuun sekä  
− ennakkokäsitysten selvittämisen taito ja oppilaiden ennakkokäsitysten huomioiminen 

opetuksessa 

ovat tulleet myös yhä tärkeämmiksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöiksi. 
Tuoreessa kokooma-artikkelissaan Mayer (2004) katsoo luonnontieteiden käsitteelli-

seen muutokseen tähtäävän opetuksen, joka ottaa vakavasti oppilaiden ennakkokäsityk-
set, sisältävän kolme päävaihetta: (1) anomalian eli kulloiseenkin selitysmalliin huonosti 
yhteensopivan tapauksen tunnistamisen, (2) uuden selitysmallin tuottamisen ja (3) sen 
käyttämisen uusissa tilanteissa.  

 2 Lasten käsityksiä valosta 

Monet tutkimukset osoittavat, että lasten on vaikea erottaa yhtäältä etenevää, näkymä-
töntä valoa ja toisaalta staattista, valon esineille aiheuttamaa valoisuutta toisistaan. Aihe-
piirin klassikoksi muodostuneessa tutkimuksessa Guesne (1985) totesi, että 12–15-
vuotiaat lapset usein tarkoittavat valolla nimenomaan kirkasta valon lähdettä tai kohdetta, 
johon valo osuu, eivätkä niinkään näkymätöntä valoa, joka kulkee valaistun kohteen ja 
valon lähteen välissä. Tulos on vahvistettu myöhemmin monissa muissa vastaavissa tutki-
muksissa (esim. Hierrezuelo & Montero 1988, Driver et al. 2000). Erityisesti kontekstin 
ohjatessa lapsia liittämään valon kulun päivänvalossa tapahtuvaan tilanteeseen, valo sa-
mastetaan helposti sen valaisemiin kohteisiin. Koska kokemusmaailmassamme valo har-
voin kulkee täysin tyhjän tilan läpi, varsin tavanomaista on myös, että valon kulkua pi-
meässä kuitenkin havainnollistetaan näkyvällä valokeilalla. Monille lapsille valo näyttää 
siis olevan näkymätöntä valoisassa tilassa mutta näkyvää pimeässä.  
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Tutkimusten mukaan lasten on myös vaikea arvioida, mikä osa valosta eri olosuhteissa 
heijastuu, siroaa tai imeytyy. Esimerkiksi Jungin (1981) ja Guesnen (1985) tutkimukset 
osoittavat, että monet lapset ja varhaisnuoret olettavat, että peiliä kohden suunnattu valo 
aiheuttaa siihen valoläiskän samaan tapaan kuin, jos valo suunnataan kohden paperia. 
Valo näkyy siis aina valoisana jälkenä kohteessa, joka sen eteen osuu. Osaltaan tämä se-
littänee edellä todetun valon ja valaistun kohteen samastamisen. Fysiikan historian valo-
oppiin liittyvien antiikin ajan ja keskiaikaisten käsitysten (esim. Rintakumpu 2001) kans-
sa lasten tapa selittää valon käyttäytymistä on hyvin yhtäläinen.  

Sekä lapset että iso osa aikuisistakin näyttää tutkimusten mukaan olettavan eriväristen 
valojen sekoittuvan samaan tapaan kuin esimerkiksi vesivärit sekoittuvat. Reiner (2000) 
viittaa tutkimukseensa, jossa 95 % high school -tason oppilaista oletti, että punaisen va-
lon näyttävän sinipunaiselta, kun sitä katsotaan sinisen suotimen läpi. Vielä senkin jäl-
keen, kun omakohtaiset havainnot osoittivat oppilaille, valon näkyvän mustana, oppilaat 
sinnikkäästi väittivät sen olevan harhaa ja johtuvan siitä, että syntyvä sinipunainen väri 
oli liian tummaa erottuakseen mustasta. Vastaavia tuloksia ovat raportoineet mm. Anders-
son & Kärrqvist (1983), Slotta et al. (1995) ja Torosantucci et al. (1988). 

Brophyn ja Allemanin (2003) tutkimuksessa kolme neljästä kaikkiaan 216 haastatel-
lusta lapsesta tiesi, että sähköä tarvitaan valon synnyttämiseen ja että katkaisijalla sääde-
tään sitä, saako lamppu sähköä vai ei. Useimmat lapsista eivät kuitenkaan osanneet selit-
tää, miten sähkö aiheuttaa valon syttymisen lampussa. Ne lapsista, jotka esittivät arveluja 
valon ja sähkön yhteydelle, ehdottivat mm. seuraavia selityksiä: voimayhtiö tai lampun 
valmistaja on asentanut lampun sisälle jotakin, joka syttyy sitten, kun lamppu saa virtaa; 
lamppuihin voidaan tarvittaessa saada syttymään tuli, joka valaisee; normaalisti sähkö 
loistaa, mutta loiste näkyy vain lampussa, koska sieltä johtojen kuori on poistettu.  

Reiner ym. (2000) korostavat, että monet edellä kuvatuista noviisien fysikaaliseen 
päättelyyn liittyvät virhe- ja ennakkokäsitykset johtuvat siitä, että materiaaliseen makro-
maailmaan liittyviä selitysmalleja on koetettu soveltaa analogisesti myös valoon, läm-
pöön ja sähköön. Valon osalta Reiner et al. nostavat tarkastelemiensa aiempien tutkimus-
ten perusteella esiin neljä lasten ja noviisien ajattelulle tunnusomaista virhekäsitystä, jot-
ka ilmentävät materiamaailmasta tunnettujen selitysmallien siirtämistä koskemaan myös 
valoa. Näitä ovat:  

− valo etenee (virtaa), mutta voi silti olla myös paikallaan  
− valo sekoittuu kuten neste  
− valo aiheuttaa kitkaa  
− valo (valoisuus), väri ja varjo ovat kohteen sisäisiä ominaisuuksia.  

Tässäkin artikkelissa tuonnempana esitettävät metaforiset käsitykset valon häviämisestä 
ilmentävät monin osin Reinerin ym. esiin nostamia materiaperustaisia selitysmalleja.  

 3 Ennakkokäsitykset metaforina 

Lasten käsityksiä tutkittaessa hankalan metodisen ongelman muodostaa lasten kielen ja 
asiantuntijoiden käyttämän kielen erilaisuus. Lapsi tarkoittaa monissa tilanteissa toista, 
mitä kirjaimellisesti sanoo. Erityisesti näin käy, kun häneltä kysytään sellaista, mihin on 
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vaikea vastata ja tilanne on sellainen, ettei hänen tulkintansa mukaan kysymykseen tohdi 
oikein jättää vastaamattakaan. Kun lapsi esimerkiksi toteaa valon 'haihtuvan ilmaan', on 
vaikea tietää, uskooko hän valon todella haihtuvan ja tässä tapauksessa vielä ilmaan, vai 
onko hänen valitsemansa ilmaus tulkittava ennemminkin metaforiseksi tavaksi kuvata 
sitä, missä olosuhteissa tai miten valo häviää havaitsijan näkyvistä. Tolskan (2002, 111) 
mukaan metaforaa käytetään kuvaamaan tapahtumia, joiden kielelliseen haltuunottoon 
viestijällä ei sillä hetkellä ole vielä sopivia käsitteitä kuvaamaan uutta kokemustaan. Me-
tafora on väline, jolla lapsi asteittain mukauttaa kieltään kokemusmaailmansa jatkuvaan 
laajenemiseen ja muutokseen. Happosen (2000) mukaan metaforassa yhdistyvät sekä 
rationaalinen ajattelu että mielikuvitus, joten se tarjoaa kehyksen, joka auttaa yhdistä-
mään asioita, jotka jo ymmärrämme, niihin asioihin, joita vasta pyrimme ymmärtämään. 
Opettajien täydennyskoulutuskursseilla, joista tämän selvityksen aineisto on peräisin, 
koimme vahvasti, että lasten kielen metaforien tulkinta ja ymmärrys ovat osa ennakkokä-
sitysten tutkimusten metodista välineistöä ja sitä kautta myös opettajalle tärkeä työväline 
konstruktivistisen opetuksen toteuttamiseen. 

Metaforien käyttö apuvälineenä kuvattaessa oppilaiden ja opettajien ajattelutapojen 
eroja on ollut melko tavanomaista matematiikan didaktiikassa (esim. Mahlios & Maxson 
1998, Martinez et al. 2001, Presmeg 1992, 1998, 2004). Luonnontieteissä vastaavissa 
tilanteissa työvälineenä on useimmiten käytetty analogioita ja malleja (Saari & Viiri 
1998, Saari 2000). Käsitteet metafora, analogia ja malli ovat osittain päällekkäiset ja 
eroavat lähinnä siinä, kuinka käsitteellisesti jäsentyneeseen ilmiöön konstruktiolla viita-
taan. Itse käytämme jatkossa työvälineenä käsitettä metafora siksi, että tutkimamme ikäi-
set lapset kuvasivat tarkasteltavaa ilmiötä, valon häviämistä, lähinnä kielikuvien kautta 
eikä niitä voi käsityksemme mukaan pitää osoituksena siitä, että lapsilla olisi ollut sel-
keää mallia ilmiön kulusta. 

 4 Tutkimuksen suorittaminen  

4.1 Aineiston hankinta 

Kullakin viidestä opettajien täydennyskoulutuskurssista annoimme kurssilaisille väliteh-
täviä, joiden avulla heidän piti tutkia oppilaidensa luonnontieteellisen ajattelun erityispiir-
teitä. Yleisohje oli seuraava:  

Valitse vähintään kaksi annetuista ongelmista ja  

a) kirjoita kuvatulle tapahtumalle niin hyvä oma selitys kuin osaat; 
b) selvitä, millaisia selityksiä oppilaasi antavat esitettyyn ongelmaan sekä kokoa yhteen 

ja luokittele erilaiset selitystavat; 
c) pohdi, missä suhteessa oppilaiden selitykset eivät vastanneet omia ennakko-oletuk-

siasi oppilaiden tavasta ajatella asiaa. 

Kurssin aikana osallistujat tekivät kahdet välitehtävät valiten kummallakin kerralla kaksi 
tehtävää tarjotuista neljästä vaihtoehdosta. Kahdeksasta käsitellystä teemasta tarkas-
telemme tässä vain oppilaiden antamia vastauksia kaksiosaiseen kysymykseen: 
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Kun huoneesta sammutetaan pimeänä talviyönä valot, pimeys valtaa huoneen sil-
mänräpäyksessä. 

a) Miksi pimeys tulee niin äkkiä? 
b) Mihin lampusta viimeksi tullut valo hetkessä häviää? 

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin siten, että kukin täydennyskoulutuskurssille osal-
listunut opettaja pyysi oppilaitaan tai kollegansa oppilaita vastaamaan kahteen välitehtä-
vinä annettuun kysymykseen, jonka jälkeen opettajat luokittelivat oppilaiden vastaukset 
omien tulkintojensa mukaan. Osa opettajista palautti luokittelunsa mukana myös oppilai-
den alkuperäiset vastaukset. Näin toimi kuitenkin vähemmistö tässä käsiteltävän tehtävän 
oppilaillaan suorittaneesta noin sadasta opettajasta. Tarkkaa tietoa tehtävään vastanneiden 
oppilaiden lukumäärästä ei ole, mutta jos oletetaan kullakin opettajalla olleen 20–25 op-
pilasta, tehtävään vastanneita oppilaita oli arviolta yli 2000.  

4.2 Tutkimuksen metaforiset syklit 

Koska aikuisilla ja lapsilla ei välttämättä ole yhteistä kieltä ja käsitteistöä tällaisten asioi-
den käsittelyyn, tehtävänannostakin väistämättä tulee metaforinen prosessi. Esimerkiksi 
kysymykseen sisältynyt ilmaus ”…pimeys valtaa huoneen…” ja kysymys ”Mihin vii-
meksi lampusta lähtenyt valo häviää?” ovat itsessäänkin metaforisia ja saattavat näin 
vaikuttaa ohjaavasti lasten vastauksiin. Tutkimusaineiston keruu sisälsikin tutkimuksen 
ensimmäisen metaforien syklin: metaforisia elementtejä sisältäviin kysymyksiin saatiin 
metaforisia elementtejä sisältäviä vastauksia. Tutkimuksen toinen metaforinen sykli liittyi 
tutkimustulosten tulkintaan, jossa metaforisia elementtejä sisältäneet vastaukset tulkittiin 
ilmentymisiksi laajemmista, yleisemmän tason metaforioista. 

 5 Tulokset 

Opettajien kuvaukset oppilaiden tyypillisistä vastaustavoista toimivat tässä esiteltävän 
tulkinnan perustana. Tärkeän tuen tekemällemme tulkinnalle antoivat käytössämme olleet 
oppilaiden autenttiset vastaukset. Useimmat oppilaiden käsitykset valon häviämisestä 
voidaan katsoa ilmentävän seuraavaa viittä päämetaforaa: 

Kiertokulun metafora 

Kiertokulun metaforaa ilmentävissä selityksissä valo palaa sinne, mistä se ajatellaan tul-
leeksikin. Selityksissä valo hävisi sähkölaitokselle, ydinvoimalaan, sähköjohtoihin, lam-
pun sisälle, lampun sisimpään kohtaan, pistorasiaan, sulakkeeseen. Tämäntyyppisissä 
selityksissä valo myös yhdistettiin läheisesti sähköön, joka valon saa aikaan.  

”Olisiko niin, että kun valo häviää se muuttuu sähköksi ja kulkee seinien sisällä 
sähköjohdoissa.” 
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"Valo häviää sähkön myötä pois jonnekin muualle käyttöön. Valo häviää pois, kos-
ka sähköä ei tule, kun sähkö on sitä valoa." 

Haihtumis- ja hajoamismetafora 

Monissa selityksissä valon selitettiin ”haihtuvan” ilmaan. Haihtumisen mekanismia ei sen 
kummemmin selitetty. Haihtumisen selitettiin olevan nopea tapahtuma, josta johtui valon 
yhtäkkinen katoaminen sammutettaessa valot huoneesta. Sukua tälle metaforalle näytti 
olevan ns. hajoamismetafora, jonka mukaisissa selityksissä valon ajateltiin hajoavan nä-
kymättömän pieniin säikeisiin tai osiin. 

”Valon säteet jakautuvat ympäri huonetta todella pienissä osissa, eikä niitä näe.”  

Kulkeutumismetafora 

Tämän metaforan mukaisissa selityksissä valo ei varsinaisesti häviä mihinkään, vaan se 
ennemminkin löytää tien ulos huoneesta.  

”Valo menee esim. ikkunasta ulos.” 

“valo häviää pimeyteen, valo kulkee valon nopeudella pois huoneesta, ehkä...” 

”Valo häviää tyhjyyteen.” 

”Valo häviää lumihankeen” 

”Menee avaimenreiästä ulos” 

Jotkut ajattelivat valon voivan kulkeutua myös toiseen valoisaan huoneeseen. 

Valon ja pimeyden kamppailun metafora 

Tässä metaforassa valo ja pimeys ovat ikään kuin toistensa materiaaliset viholliset, jotka 
käyvät tilasta taistelua ja jompikumpi väistyy tai jopa kuolee vuorollaan toisen tieltä. 

”Pimeys syö valon.”  

”Valo voittaa pimeyden.” 

”Valo kuolee.” 

”Pimeys valtaa tai täyttää tilan, kun valo menee pois.” 
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Imeytymisen metafora 

Imeytymisen metaforaa noudattaviksi luokitelluissa selityksissä valon ajateltiin imeyty-
vän seiniin, esineisiin, vaatteisiin jne. 

"Viimeksi tullut valo häviää seiniin, kuin jokin sota olisi käynnissä, mutta pimeä 
puoli voittaisi. Valo kulkee niin pitkälle, kun se pääsee ja sammuu sitten" 

”Valo häviää esineisiin.” 

Valon imeytymisen metaforan voidaan ajatella ilmentävän orastavaa käsitystä valon ab-
sorboitumisesta. Kuitenkaan kellään oppilaalla, jolta käytössämme oli autenttinen selitys 
alkuperäiseen kysymykseen, tähän selitykseen ei vielä yhdistynyt ajatusta siitä, että osa 
valosta heijastuu valon kohdatessa pinnan.  

Pääosa lasten selityksistä valon häviämiselle voitiin katsoa tukeutuvan johonkin edellä 
mainituista viidestä metaforasta. Toki muunkin tyyppisiä – ja osin aika omaperäisiäkin – 
selityksiä ongelmaan saatiin, kuten esimerkiksi:  

"Lampusta tullut valo katoaa, koska sähköä ei voi käyttää kuin kerran." 

”Muuttuu mustaksi valoksi.” 

”Vetäytyy toiseen ulottuvuuteen.” 

 6 Pohdinta 

Vaikka lasten ennakkokäsitysten tutkimuksia on tehty valtaisat määrät, lasten käsityksiä 
valon häviämisestä ei tietojemme mukaan aiemmin ole juurikaan tutkittu. Kuten edellä 
todettiin, tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin siten, että kukin täydennyskoulutuskurs-
sille osallistunut opettaja pyysi oppilaitaan tai kollegansa oppilaita vastaamaan välitehtä-
vään kuuluneisiin kysymyksiin, jonka jälkeen opettajat luokittelivat aineiston omien tul-
kintojensa mukaan. Tiedonkeruumenetelmällä on etunsa ja puutteensa. Menetelmän etuna 
voidaan pitää sitä, että tiedonkeruun ja ensivaiheen tulkinnan tekivät opettajat, jotka tun-
sivat hyvin oppilaidensa tavan ajatella ja ilmaista itseään. Tällä tavoin saatiin myös kerä-
tyksi laaja aineisto, koska kysymyksiin vastasivat kymmenien opettajien oppilaat. Mene-
telmän puutteena voidaan pitää sitä, että varsinainen tutkimusvaihe kohdistui pääosin 
opettajien jo kertaalleen tekemiin lasten käsitysten luokitteluihin. Vain osa aineistosta oli 
autenttisia lasten itsensä antamia selityksiä.  

Pääosin kvalitatiivisen aineiston analyysissä päädyimme oppilaiden vastausten luokit-
teluun erilaisina metaforina. Tällä metodilla tuotetut metaforat ovat kuitenkin tulosta kak-
sin-, jollei peräti, kolminkertaisesta tulkintaprosessista, koska tulkitsemamme aineisto 
isolta osalta oli opettajien jo kertaalleen luokittelemia lasten käsityksiä. Soveltamaamme 
metaforista analyysiä pidämme kuitenkin lupaavana uudentyyppisenä lähtökohtana lasten 
käsitysten tutkimiseen.  
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Monet lasten kysymykseemme tarjoavat vastaukset olivat moniselitteisiä ja niiden tul-
kinta olisi kaivannut tarkentavia kysymyksiä, joihin nyt ei kuitenkaan ollut mahdolli-
suutta. Olemmekin jo ryhtyneet tätä selvitystä täydentävään ja tarkentavaan tutkimuk-
seen, jonka aineiston keräämme oppilailta suoraan, jolloin voimme lisäkysymyksillä var-
mentaa, että lasten tarkoittamat tulkinnat tulevat ymmärretyiksi niin oikein kuin mahdol-
lista.  

Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että lasten luonnontieteelliseen ajatteluun perehty-
minen ja siinä yhteydessä toteutettu lasten fysiikan ja kemian ilmiöihin liittyvien ennak-
kokäsitysten tutkiminen sopi opettajien täydennyskoulutuksen sisällöksi hyvin. Kurssipa-
lautteiden mukaan opettajat pitivät teemaa aineenhallinnan vahvistamisen ja luonnontie-
teen kokeellisiin työtapoihin perehtymisen ohella tärkeänä. Koulutuksista kertyneen ko-
kemuksen perusteella voimme todeta, että pohdintatehtävien huolellinen valinta on kes-
keinen tekijä opettajien kannustamisessa tutkimukselliseen otteeseen oppilaidensa ajatte-
lutapojen selvittämisessä. Pohdintatehtävien tulisi kuitenkin olla  

4. samaan aikaan innostavia ja haasteellisia sekä oppilaille että fysiikan ja kemian sub-
stanssiosaamisen osalta usein varsin noviiseille opettajille;  

5. ongelmina mielekkäitä ja liittyä riittävän selkeästi sisällöllisesti opetettaviin aihepii-
reihin; (3) sellaisia, että oppilaiden niihin antamat selitykset ovat myös kokeneen opet-
tajan mielestä jossain määrin yllätyksellisiä, jotta opettaja kokisi ennakkokäsitysten 
tutkimuksen mielekkääksi tavaksi itsekin kehittyä opettajana.  
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Abstract 

The National Centre for Professional Development in Education (Opeko) and the Depart-
ment of Teacher Education at the University of Tampere have together organized in-ser-
vice courses for teachers who will be to teach physics and chemistry in primary school. In 
this article, the term primary means grades 1 to 6 at Finnish comprehensive school. Ac-
cording to the new Finnish National Framework Curriculum 2004, pupils start to learn a 
subject called Physics and Chemistry at grade level five. This study was carried out with 
190 teachers, who had participated in our courses. 175 of them were class teachers. In 
this article, we describe learning environment and methods which take into account 
teachers’ needs, design procedures and properties of the learning environment. There 
have been three main themes in our course: children's scientific thinking, physics and 
chemistry. The participants of courses were encouraged to do by themselves as much as 
possible. It is our objective that home study, experimental works and knowledge of sub-
stance with didactical ideas will be the basis of learning and teaching as good as possible. 
We have supported three kinds of dialogues in our course: a dialogue between subject 
teachers and class teachers, a dialogue between class teachers and a dialogue between a 
researcher and teachers. We have gathered a lot of experience and feedback from our stu-
dents. The data shows that both the teachers who come to the in-service course and the 
trainers of the course have some typical conceptions and expectations about how this type 
of training should be carried out. We describe these conceptions through three training 
metaphors and evaluate the educational consequences of the metaphors. 

Asiasanat:  täydennyskoulutus, metaforat, alaluokkien fysiikan ja kemian opettaminen 

Keywords:  in-service training, metaphors, teaching physics and chemistry in primary 
school 



 246

 1 Johdanto 

Opetusalan koulutuskeskus (Opeko) ja Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos 
(Tokl) ovat yhdessä järjestäneet Tampereella maaliskuun 2005 loppuun mennessä kuusi 
opettajien täydennyskoulutuskurssia nimikkeellä "Alaluokkien, erityisesti perusasteen 5.–
6. luokkien fysiikan ja kemian opettaminen, 3 ov". Kursseille on osallistunut noin 190 
opettajaa, joista noin 175 on luokanopettajia. Kurssilaiset pääsevät opettamaan uudistu-
vien opetussuunnitelmien mukaista fysiikan ja kemian opintokokonaisuutta, erityisesti 
luokilla 5–6. Kurssilla on keskitytty lähinnä kolmeen pääteemaan, joita ovat lasten luon-
nontieteellinen ajattelu, fysiikka ja kemia. Pääpaino on ollut osallistujien itse tekemisessä 
siten, että välitehtävät, kokeellisuus ja aineenhallinnan vahvistaminen sekä didaktiset 
ideat muodostaisivat tehokkaasti toimivan kokonaisuuden. Kursseilla on ollut kolme toi-
mijatasoa: aineenopettaja-luokanopettaja, luokanopettaja-luokanopettaja, sekä tutkija- 
opettaja. Kurssilaisilta kerätyn palautteen sekä kouluttajien tekemien havaintojen tulok-
sena kouluttajille on muodostunut näkemys siitä, mitkä ovat tyypillisimmät luokanopetta-
jan koulutusmetaforat ja -odotukset. Toisaalta tässä artikkelissa esittelemme kouluttajien 
metaforat koulutuksesta ja niiden keskinäiset suhteet, sekä soveltuvuuden tämän tyyppi-
seen koulutukseen. Problematisoimme artikkelissa perinteisestä aineenopettajan maail-
mankuvasta lähtevää opettajakuvaa suhteessa kahden kulttuurin arvokkaaseen kohtaa-
miseen. 

Uudistuneet peruskoulun opetussuunnitelmat asettavat myös opettajien täydennyskou-
lutukselle joukon vaatimuksia. Opetussuunnitelman hengen mukaisesti pidimme tärkeä-
nä, että koulutettavan tulisi oppia  

− riittävä määrä fysiikan ja kemian käsitteitä, 
− ottamaan selvää oppilaan ennakkokäsityksistä, 
− työturvallisuuteen liittyviä asioita, 
− tekemään itse "oikeita" havaintoja,  
− keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan itse ja soveltamaan oppimaansa ope-

tuksessaan, 
− suunnittelemaan ja toteuttamaan sopivia oppilastöitä, 
− hakemaan tietoa. 

Alaluokkien fysiikan ja kemian opetuksen tehostamispyrkimyksistä johtuen myös luo-
kanopettajien fysiikan ja kemian täydennyskoulutusta on pyritty kehittämään mahdolli-
simman hyvin kohtaamaan koulutettavien koulutustarpeet. Kehittämishankkeilla on par-
haimmillaan ollut tutkimuksellinen pohja ja niihin itsessään on yhdistynyt tutkimusta. 
Tutkimuksissa on selvitetty mm. opettajien käsityksiä itse oppiaineesta ja kehitetty toi-
mintamalleja tiettyjen aihepiirien, kuten esimerkiksi mekaniikan opettamiseen (esim. 
Makkonen 2003, Juuti 2005). Omassa tutkimuksessamme, joka perustuu tietyn toistuvan 
täydennyskoulutustoiminnan asteittaiseen kehittämiseen, tavoitteenamme oli tutkia, mil-
lainen täydennyskoulutuskonsepti yhtäältä ohjaa omaa toimintaamme kouluttajina ja toi-
saalta selittää koulutettavien koulutuksella suuntaamia odotuksia.  
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Jokaisella kouluttajalla on koulutusta suunnitellessaan oma koulutusvisionsa, joka 
määrittelee kurssille asetettavat yleiset koulutustavoitteet ja ohjaa koulutuksen sisältöä ja 
toimintatapoja. Kurssin lähtökohdat mietitään ennen kuin ensimmäistäkään varsinaista 
opiskelijaa on edes nähty. Tästä syystä kouluttajat joutuvat turvautumaan aiempiin koke-
muksiinsa, omiin mielikuviinsa ja metaforiinsa koulutuksesta, kouluttautumisesta, opet-
tamisesta ja oppimisesta. Toisaalta koulutettavilla on vastaavasti omat odotuksensa, jotka 
puolestaan ohjaavat heidän toimintaansa koulutuksen aikana. Fysiikka ja kemia oppiai-
neina ovat peruskoulun opettavista aineista suurelle osalle opettajista itselleenkin melko 
vieraita aineita, sillä opettajan omiin luokanopettajaopintoihin esimerkiksi fysiikkaa ei 
pahimmillaan ole perusasteen tai lukiokoulutuksen jälkeen sisältynyt juuri lainkaan. Toi-
saalta alaluokkien opetukseen on hyvin rantautunut yhteistoiminnallisen oppimisen kult-
tuuri isoista opetusryhmistä huolimatta, tai juuri tästä syystä. 

Tässä artikkelissa esitellyssä koulutuksessa jokainen opiskelijaryhmä koostui valtaosin 
luokanopettajista, mutta joitakin aineenopettajiakin oli mukana. Tästä syystä koulutuksen 
pääpainopiste suunnattiin nimenomaan luokanopettajan työn ja siitä selviytymisen tuke-
miseen.  

 
 

 

Kuvio 1. Kouluttajien tärkeinä pitämät täydennyskoulutuskurssin sisällöt. 

Kurssilla on keskitytty lähinnä kolmeen pääteemaan: lasten luonnontieteellinen ajatte-
luun, fysiikkaan ja kemiaan. Kurssilaiset saivat tutustua lasten tapaan ajatella keräämällä 
välitehtävissä oppilaitten vastauksia muutamaan luonnontieteelliseen ongelmaan. Kurssi-
laisten fysiikan ja kemian aineenhallinnallisia taitoja tuettiin tutustuttamalla opiskelijat 
kokeellisuuden kautta keskeisimpiin ilmiöihin, sekä ohessa ilmiöitten taustalla olevaan 

Kurssin sisällöt:
• Keskustelua opetussuunnitelmasta, sen sisäl-

löistä ja tavoitteista: perusteet vs. kunnan ja 
koulun tulkinta 

• Etätehtäviä, joilla perehdytään oppilaan ta-
paan ajatella ja toimia 

• Kokeellista työskentelyä pienryhmissä, työta-
poja tunneille 

• Aineenhallinnan vahvistamista 
• Keskustelua eri koulujen käytänteistä ja ideoit-

ten vaihtoa,  
• Verkkokeskustelut lähijaksojen välillä 
• Mahdollisuus verkottua 

Kouluttajat 
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teoriaan. Työskentelyssä pyrittiin painottamaan aihepiirejä, jotka uuden peruskoulun ope-
tussuunnitelman mukaan kuuluvat alaluokkien opetukseen. Välineistö ja työt oli valittu 
siten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin ja realistisesti luokanopettajan arjen 
työtä. Pääpaino on ollut osallistujien itse tekemisessä siten, että välitehtävät, kokeellisuus 
ja aineenhallinnan vahvistaminen sekä didaktiset ideat muodostaisivat tehokkaasti toimi-
van kokonaisuuden. Kurssin kuluessa on määrätietoisesti tuettu kolmenlaisen diskurssin 
toteutumista. Näitä ovat aineenopettaja-luokanopettaja-diskurssi, luokanopettaja-luokan-
opettaja-diskurssi ja tutkija-opettaja-diskurssi. 

 2 Teoriataustaa 

Metaforalla eli kielikuvalla tarkoitetaan sanaa tai lausetta, joka tässä yhteydessä käytet-
tynä kuvaa aivan muuta kuin mitä se tavanomaisesti kuvaisi. Metaforassa tuttua käsitettä 
käyttäen yritetään selventää uutta, abstraktia asiaa samankaltaisuuden, analogisuuden 
avulla. Metaforat ovat kuitenkin lähes aina yksinkertaistavia ja subjektiivisia; metaforan 
käyttäjä tietoisesti tai tiedostamattaan korostaa tiettyjä puolia asiassa ja ohjaa huomion 
pois toisaalta. (Esim. Lakoff 1987.) 

Metaforateoriaa kehittäneiden Lakoffin ja Johnsonin perusajatuksena on, että metafo-
rat perustuvat yhteyksiin, joita näemme eri käsitteiden välillä (mm. Lakoff & Johnson 
1980 ja Lakoff 1987). Ymmärrämme hankalasti käsitettävät, abstraktit asiat helpommin 
ymmärrettävien, konkreettisten asioiden avulla. Lakoff (1987) tiivistää ajatuksen inva-
rianssihypoteesiksi: metaforisessa käsitteistyksessä osa lähdealueen kognitiivista raken-
netta siirtyy koskemaan myös kohdealuetta. Metafora näin käsitettynä ei ole pelkästään 
kielen ilmiö, vaan ymmärtämisen väline, jolle käsitejärjestelmämme perustuu. (esim. 
Karvonen 1998)  

Oppimisprosessia ohjaavat sen eri vaiheissa usein erilaiset metaforat niin opettajan 
kuin oppijankin ajattelussa. Oppimisen alkuvaiheessa tukeudutaan omaksumismetafo-
raan, sitten vähitellen osallistumismetaforaan ja pidemmälle edetessä ehkä tiedonrakenta-
mismetaforaan. Sfard (1998) on erottanut kaksi oppimismetaforaa: kaatamismetafora ja 
osallistumismetafora. Kolmantena, uusimpana suuntauksena voidaan pitää tiedonluomis-
metaforaa (esim. Hakkarainen, Paavola & Lipponen 2003).  

Myös opettajien täydennyskoulutustoimintaa voidaan tarkastella erilaisten koulutus-
konseptien tai koulutusmetaforioiden kautta.  

Tiedonhankintametafora. Perinteinen näkemys on, että oppiminen on pääasiassa halut-
tujen tiedon ”palasten” siirtämistä oppijalle. Tässä tapauksessa painotus on tiedollisten 
rakenteiden, metataitojen, ja reflektiotaitojen synnyttämisessä, sillä nämä taidot nähdään 
nk. opettajaprofession kulmakivinä. Lähestymistapa korostaa aihealueen tietoja, ja tiedon 
organisoimisen merkitystä älykkään toiminnan perustana: tietoa välitetään, se muistetaan, 
ja sen jälkeen se sisäistetään ja omaksutaan. Ongelmana tässä lähestymistavassa on, että 
tieto nähdään vain yksilön mielessä olevana. Edelleen keskitytään ikään kuin valmiisiin 
tietorakenteisiin eikä niinkään dynaamiseen kykyjen ja asiantuntijuuden kehitykseen. 
Vaarana on, että individualismi korostuu: oppija eristetään sosiokulttuurisista ympäris-
töistä, työvälineistä ja käytännöistä 



 249

Osallistumismetafora. Osallistumismetaforan mukaan oppiminen on interaktiivinen 
osallistumisprosessi erilaisiin kulttuurisiin käytäntöihin ja jaettuihin oppimistoimintoihin, 
esimerkiksi nk. oppipoika-oppiminen. Tavoitteena on yhteisön jäseneksi tuleminen (iden-
titeetin muodostaminen) sekä kyky kommunikoida ja toimia sosiaalisesti neuvoteltujen 
normien mukaan. Oppinen on siten prosessi, jossa opitaan ja omaksutaan sosiaalisen yh-
teisön käytännöt ja arvot ja opiskelija nähdään potentiaalisena tulevan kehittäjänä sekä 
opettajaperinteen ja jatkuvuuden turvaajana. Tämäkään ei ole ongelmaton tie, koska siinä 
keskitytään tietämiseen toimintana ennemmin kuin tuloksina tai tuotteina, jolloin käsit-
teellisen ja symbolisen tiedon sekä tietosisältöjen merkitystä ei huomioida. Lisäksi sosia-
lisaatioprosessit ovat usein hyvin konservatiivisia – perinteiden muuttamista ei useinkaan 
korosteta, sillä ei riittävästi oteta huomioon tiedon lisäämisen ja käytäntöjen muuttamisen 
merkitystä.  

Tiedon luomisen metafora. Tiedon luomisen metaforan mukaan oppimisprosessia 
luonnehtii pyrkimys kehittää tietoja ja muuntaa sosiaalisia käytäntöjä. Kaiken toiminnan 
perustana on yksilön ja yhteisön vuorovaikutus. Huomio on niissä prosesseissa, käytän-
nöissä ja sosiaalisissa rakenteissa, jotka edistävät uuden tiedon muodostamista ja inno-
vaatioita, ennemmin kuin sopeutumista olemassa olevaan kulttuuriin ja tietoihin. Oppi-
minen on yhteisöllistä pyrkimystä edistää jotain aihealuetta.  

Tämän metaforan vahvuus on, että se ylittää kahden muun edellä esitellyn metaforan 
jyrkkää vastakkainasettelua, sillä tämän metaforan mukaan täytyy toiminnassa huomioida 
sekä käsitteellisen tiedon luominen että sen rooli ihmisen toiminnassa. 

Koulutusnäkemyksiä voidaan arvioida myös niihin implisiittisesti sisältyvien tietokäsi-
tysten kautta. Tietokäsitykset voidaan luokitella esimerkiksi empiristiseen, hermeneutti-
seen ja pragmaattiseen tiedonkäsitykseen (ks. esim. Venkula 1994). Empiristinen eli ul-
koiseen todellisuuteen nojaava tietokäsitys vastaa tiedonhankintametaforaa, pragmaatti-
nen eli toimintaan nojaava tietokäsitys on aika lähellä osallistumismetaforaa ja her-
meneuttinen tietokäsitys eli omaan ymmärrykseen nojaava on lähinnä tiedon luomisen 
metaforaa.  

 3 Tutkimusaineiston hankinta 

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistona neljän ensimmäisen Tampereella järjestetyn 
kurssin ryhmäläisiltä kerättyjä palautteita. Kurssi muodostui kolmesta lähijaksosta, joten 
palautteet saatiin jokaisen tällaisen lähitapaamisen päätteeksi. Palautetta antoi yhteensä 
125 opiskelijaa. Palautetekstit luokiteltiin esiin nousevien asiasanojen mukaan. Lisäksi 
laskettiin esiintymismäärät. Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty meidän opettajien 
omia havaintoja ryhmien toiminnasta (opetuspäiväkirja), jolloin palautteen perusteella 
saatua mielikuvaa voitiin tarkentaa. Kurssilaisten kirjallisesti palautetuista etätehtäviä 
sekä yhden opiskelijaryhmän tekemää SWOT-analyysia (32 kpl) käytettiin monipuolis-
tamassa tutkimusaineistoa. SWOT -analyysissa kurssilaiset kirjasivat ylös tyhjään neli-
kenttään omat vahvuutensa (strengths), heikkoutensa (weaknesses), mahdollisuutensa 
(opportunities) ja uhkansa (threaths). SWOT-analyysin nelikentässä yläpuoli kuvaa ny-
kytilaa ja henkilön omia ominaisuuksia ja alapuoli tulevaisuutta ja ulkopuolisia vaikut-
teita. Vasemmalla puolella ovat myönteiset ja oikealla kielteiset asiat. Mikään näistä ai-
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neiston osista ei yksistään anna kattavaa kuvaa tilanteesta, mutta koko aineisto yhdessä 
antaa jo enemmän ja varmempaa informaatiota.  

 4 Aineistosta esiin nousevat koulutusmetaforat 

Analysoituamme opettajilta saatuja palautteita, ja käytyämme läpi omia muistiin-
panojamme, joita eri koulutusryhmien aikana olimme koonneet, totesimme, että oma 
koulutusmallimme vastaa edellä esitettyä koulutusmetaforien jaottelua kohtuullisesti, 
muttei kuitenkaan täysin vastannut omaa käsitystämme. Omaa toimintaamme ja koulutet-
tavien odotuksia luonnehti lähinnä kolme erityyppistä koulutusmetaforaa. Ensimmäinen 
niistä muistuttaa tiedonhankintametaforaa, jossa korostui tiedon siirtäminen, mutta asian-
tuntijuuden kehittymistä ei tapahtunut. Tämän metaforan nimeämme "kehitysapu"-
metaforaksi. Toinen metaforamme muistuttaa osallistumismetaforaa, jossa keskeistä on 
yhteisön jäseneksi kasvaminen, mutta uhkana tiedollisten valmiuksien jääminen hei-
koiksi. Tätä metaforaa kutsumme mallissamme "monikulttuurisuus"-metaforaksi. Kolmas 
metaforamme on lähellä edellä kuvattua tiedon luomisen metaforaa, jossa keskeistä on 
prosessi ja yhteisöllinen pyrkimys edistää aihealuetta ja sen kehittymistä. Tälle meta-
foralle annamme nimen "omintakeisen kulttuurin kehittämisen" metafora. 

 

 

Kuvio 2. Erityyppistä koulutusideologiaa ja erilaisia koulutustarpeita vastaavat koulutusme-
taforat.. 

4.1 Metafora 1: ”Kehitysavun” antamisen näkökulma 

Tämän metaforan tausta-ajatuksena voidaan pitää aineenopettajien opetuskulttuurin ja 
arvojen välittämistä jokseenkin sellaisenaan luokanopettajille. Tässä näkökulmassa kou-
luttajien työskentelyä ohjaa vahva aineenhallinnan ja toimintatapojen siirtämisen ajatus ja 
tarve. Taustalla on huoli siitä, että suurimmalta osalta kurssilaisista puuttuu opetettavan 

Kehitysapu 
Monikulttuurisuus 

Omintakeisen kulttuurin 
kehittäminen

Koulutus
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aineen sisällöllinen hallinta ja nähdään, että heidän työssä selviytymisensä edellytys on, 
että he pääsevät edes auttavasti fysiikan ja kemian käsitteelliseen maailmaan kiinni. Tässä 
mallissa kurssilaisille neuvotaan alkeista lähtien fysiikalle ja kemialle tyypilliset kokeelli-
set työtavat sekä luonnontieteelle tyypillinen tapa ajatella ja havainnoida maailmaa. Myös 
koulutettavien odotukset voivat liittyä tämäntyyppisen "kehitysavun" saantiin kokemaan-
sa avuttomuuteen ja hätään. 

Sanan "kehitysapu" merkitys muissa yhteyksissä on osoittautunut historiallisesti on-
gelmalliseksi. Kehitysapua annetaan liian päättäväisesti antajan näkökulmasta ja arvoista 
lähtien, jolloin vastaanottajalla ei ole mitään sanottavaa siihen, millaista apua ja missä 
muodossa hän apunsa tahtoo. Kokemuksemme mukaan koulutuksellisen kehitysavun 
vaarat ovat vastaavia. Apua annetaan ripotellen, satunnaisista asiakokonaisuuksista ja 
välillä hyvin reseptimuotoisesti. Esimerkiksi oppilastyöohje vinkkeineen muodostuu kou-
lutettavalle toki arvokkaaksi työkaluksi vastaisuuden varalle, mutta ei takaa sitä, että kou-
lutettavalle syntyisi omaa yritteliäisyyttä tai uskallusta luoda tästä työohjeesta omaa ver-
siotaan tai omalle ryhmälle paremmin sopivaa toimintamallia. Arkuus toimia toisin kuin 
kirjoitettu ohje ilmeni myös koulutuksen aikana. Joissakin oppilastöissä ei käsillä välttä-
mättä ole juuri tekstissä mainittuja välineitä tai aineita, mutta tarpeeksi hyvin niitä vas-
taavia. Aineenopettajataustainen ei hämmästynyt tässä tilanteessa lainkaan, kuten ei 
myöskään jo vastaavaan työskentelyyn tottunut luokanopettaja, mutta opettaja, joka odot-
taa "täsmäapua", ei osaakaan soveltaa.  

Toinen ongelma liittyy fysiikan ja kemian kielen ja käsitteistön siirtämisen problema-
tiikkaan. Aineenopettajan koulutuksen saanut kouluttaja voi kehitysapuna määritellä ja 
opettaa tietyt keskeiset käsitteet koulutettavalleen sekä hyvällä omallatunnolla ajatella, 
ettei koulutettava opettaja sitten myöhemmin omassa työssään näitä käsitteitä opettaes-
saan tee virheitä. Tämä johtaa siihen, että koulutettavalle rakennetaan halki fysiikan ja 
kemian käsitemaailman ikään kuin irrallisista lautoista polkumahdollisuuksia, joita pitkin 
hän työssään voi selvitä suunnilleen kuivin jaloin läpi aavan fysiikka-kemian meren. Lau-
tat ovat kuitenkin irrallaan ja välillä hyvin etäällä toisistaan. Lisäksi näitä lauttoja ei lyhy-
essä kolmen opintoviikon koulutuksessa edes saada kovin vakaiksi, joten opettaja var-
masti tuntee olonsa paikka paikoin melkoisen horjuvaksi.  

Seuraavat esimerkit voisivat olla lainauksia sellaisen kouluttajan puheesta, jolla hän 
osoittaa sisäistäneensä tämän metaforan ohjenuorakseen:  

”Tämä on hyvä demonstraatio, kun halutaan opettaa, että…” 

"Happamia aineita käsiteltäessä kannattaa otta esiin seuraavat esimerkit…" 

”Palamisen käsitettä kannattaa lähestyä siten, että….” 

”Kun oppilas lähtee tutustumaan voiman käsitteeseen, on tärkeää huomata, että…” 

”Oppikirjassa sanotaan hiukan huolimattomasti, että paine on alaspäin kohdistuva 
voima. Todellisuudessa paine on…”  
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4.2. Metafora 2: "Monikulttuurisuuden" näkökulma 

Tässä metaforassa pohja-ajatuksena on, että aineenopettajien ja luokanopettajien opetus- 
ja kasvatusnäkemykset saavat tilaisuuden kohdata tasavertaisina kurssin aikana. Seuraa-
vat opettajahuonekeskusteluista poimitut lainaukset kuvastavat niitä ennakkoasenteita, 
joita eri koulutasojen opettajilla on toistensa työstä. 

 ”Luokanopettajat eivät opeta oikein, koska eivät tiedä asiasta mitään, joten…” 

”Aineenopettaja ei taida tietää, että ei ainetta opeteta vaan oppilasta, joten…”  

Yhtenäisen peruskoulun aate on tulossa ja joissakin kouluissa siitä on hyviä kokemuksia. 
Silti käytännössä perinteinen työnjako elää vielä voimakkaasti. Ei ole aikaa, eikä edes 
mahdollisuuksia tutustua toisten työhön, eikä vaihtaa kiireettömästi ajatuksia omasta ja 
toisten tekemisistä. Vetämässämme koulutuksessa kurssilaiset tapasivat kolme kertaa, 
kulloinkin kahtena peräkkäisenä päivänä. Työskentely oli intensiivistä, ja koska panos-
timme toiminnallisuuteen, kurssilaisille mahdollistui tilaisuuksia vaihtaa kokemuksia ja 
mielipiteitä kurssin aikana. Samalla syntyi keskustelua siitä, millaisia oppilastöitä kukin 
oli aikaisemmin tehnyt tai miten yläluokilla vastaavia aihepiirejä lähestytään. Aineen-
opettaja pääsi kuulostelemaan, millaista on luokanopettajan arki ilman aineluokkaa ja 
laboratoriotiloja ja miten luokanopettaja selviää isojen ryhmiensä kanssa. Koulutuk-
seemme osallistuneiden opettajien kouluissa fysiikan ja kemian kurssien ryhmäkoot 
osoittautuivat olevan pääsääntöisesti isompia alaluokilla kuin yläluokilla. 

4.3 Metafora 3: "Omintakeisen kulttuurin kehittämisen" näkökulma 

Tämän metaforan mukaan ajatellaan, että on jo olemassa opetus- ja kasvatuskulttuuri, 
jota tuetaan, mutta jonka annetaan kuitenkin kehittyä mahdollisimman omaehtoisesti. 
Koulutettavaa ohjataan pohtimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan mahdollisimman 
laajasti ja avarakatseisesti, mutta myös realistisesti. Tavoitteena on, että koulutettava ottaa 
vastuuta omasta opiskelustaan ja ymmärtää, että kuudessa lähiopetuspäivässä ja kolmella 
välitehtävällä ei hänestä voida tehdä aineenopettajaa, mutta hänelle syntyy valmiuksia 
lähteä kehittämään omaa toimintaansa ja työtänsä omista ja työpaikkansa suomista mah-
dollisuuksista käsin.  

”Vahvuutenani on, että osaan ottaa erilaiset oppijat huomioon ja hallitsen ryhmäni. 
Uhkana tietysti on kiire ja välineitten puute sekä perusryhmän liian iso koko. Huo-
maako kunta, että nyt tarvitaan uusia resursseja? Aineenhallintani kaipaa päivittä-
mistä.” (erään opiskelijan SWOT-mietteitä) 

Toisaalta omintakeinen kulttuuri ei voi kehittyä tyhjästä tai tyhjän päälle. Tästä syystä 
tämä näkökulma vaatii taustatuekseen myös "kehitysavun" ja "monikulttuurisuuden" nä-
kökulmat ja lähestyy nk. jaetun asiantuntijuuden toimintamallia. Omintakeisen alakoulun 
fysiikan ja kemian opetuksen kulttuurin tukemisella on myös vaaransa. Kulttuuri, joka 
kouluun syntyy, voi olla liian erilainen oppilaan suhteessa esimerkiksi yläkoulun vastaa-
vaan opetuskulttuuriin. 
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4.4 Metaforiemme vastaavuus koulutettavien odotuksiin 

Koulutettavilla opettajillamme oli kaikilla jo kokemusta opettajana toimimisesta vähin-
tään joitakin vuosia, joillakin jo vuosikymmeniä. Fysiikan ja kemian opettaminen suurim-
malle osalle heistä oli kuitenkin täysin uutta. Luonnontiedon opetus oli tähän saakka pai-
nottunut pääsääntöisesti biologian ja maantiedon opettamiseen. Palautteista ja SWOT-
analyysistä kerätystä materiaalista olemme luoneet kvalitatiivisella tekstianalyysillä seu-
raavan kuvan kaltaisen luonnehdinnan tyypillisestä koulutukseen osallistuvasta opetta-
jasta, ja hänen odotuksistaan koulutuksen suhteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 3. Koulutettavien palautteesta kartoitettu tyypillisen koulutettavan lähtötilanne ennen 
koulutusta sekä koulutukselle asetettuja odotuksia. 

Koulutettava

Odotuksia koulutukselle:
- Tuntisuunnitelmia (maininta muutamassa palaut-

teessa)  
- Konkreettisia toimintaohjeita, reseptejä, materi-

aalia (mainittu lähes kaikissa palautteissa) 
- Välineideoita, opetusideoita (mainittu lähes kai-

kissa palautteissa)  
- Opetussuunnitelman tulkintaohjeita (puolet 

mainitsee) 
- Kokemuksia toisilta opettajilta (mainittu lähes 

kaikissa palautteissa) 
- Vahvistusta omille käsityksille fysiikasta ja kemi-

asta oppiaineina (mainittu parikymmentä kertaa) 
- Tietoa 

Lähtötilanne: 
- Koulutukseen hakeutuva opettaja on koulunsa (jopa 

koko kuntansa) tuleva fyke-vastaava.  
- Hänellä on sisäinen (tai ulkoinen) motivaatio.  
- Hän on yleensä oma-aloitteinen.  
- Hän opettaa nyt 5-6 luokkaa tai tulee opettamaan niitä 

lähivuosina.  
- Hänellä on muodollisesti heikko aineenhallinta. 
- Hänen asenteensa on toiveikas, vaikka epäröivä. 
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Aineistomme on liian pieni ja rajallinen, jotta voisimme esittää lopullista totuutta koulu-
tusmetaforiemme soveltuvuudesta tälle joukolle, mutta näyttää vahvasti siltä, että odotuk-
set painottuvat "kehitysapu"-metaforan tyyppiseen työskentelyyn, mutta toisaalta käytän-
nölliseen lähestymistapaan tottuneina he odottavat myös "monikulttuurisuus"-metaforan 
tyyppistä työskentelyä. Vasta viimeisissä loppupalautteissa annetaan arvoa sille, että 
omaa ammatillista pätevyyttä omassa luokanopettajakontekstissa koetettiin koulutuksen 
aikana myös tukea. 

 5 Pohdintaa 

Johdantoluvussa esittelimme kurssin tavoitteet, ja sen jälkeen kerroimme toimintatavois-
tamme. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä tavoitteeseen. Kuitenkin meille kouluttajille on 
matkan varrella herännyt monia vielä ratkaisemattomia kysymyksiä ja ajatuksia luokan-
opettajien kouluttautumistarpeesta fysiikan ja kemian opettamisessa, sekä ympäröivän 
yhteiskunnan tuesta tässä prosessissa. Vahvasti olemme kallistuneet näkökannalle, että 
opetussuunnitelman uudistus ja fysiikka-kemian itsenäisen oppiainestatuksen tuominen jo 
5-6 luokalle lisää tarvetta luoda uutta toimintakulttuuria sekä aineen opetuksessa että 
koulutuksessa. Kerätyn aineiston luokittelu- ja analysointivaiheessa nousi esiin esittele-
miemme metaforaluokkien lisäksi joitakin yleisemmin toistuvia teemoja. 

Oppikirjan asema tulee alaluokilla jatkossa olemaan vahva. Luokanopettajalla on ol-
tava väline, jonka avulla hän voi työtään suunnitella ja toteuttaa. Tällöin kirjantekijän 
vastuu materiaalin sisällöstä ja soveltuvuudesta korostuu. Luokanopettajan on voitava 
luottaa, että ainakaan kirjassa ei ole asiavirheitä ja että sen sisältö on realististen tavoittei-
den mukaista. Luokanopettaja joutuu myös turvautumaan kirjantekijän valitsemiin oppi-
lastöihin ja luottamaan niiden sopivuuteen luokkatilassa, jossa on vain yksi vesipiste ja 
30 oppilasta. Kirjantekijästä tulee opettajan näkymätön asiantuntijatutor. 

Koulutettavia pohditutti ja keskustelutti opetussuunnitelmatekstin pyöreys. Teksti 
avautuu aivan eri tavoin aineenopettajalle, joka on aineen sisällöllisissä rakenteissa aivan 
toisella tasolla, kuin luokanopettajalle. Peruskysymys oli, että jos ei voi opettaa teoriaa, 
mitä ihmettä opetetaan ja miten tätä arvioidaan. Jokainen ymmärsi, että kokeellinen luon-
nontiede tehdään eläväksi tekemällä itse mahdollisimman paljon, mutta koulun arkitodel-
lisuus ei tue tätä jaloa ajatusta tällä hetkellä riittävästi. Tähän koulun resursseista päättä-
vien tahojen ymmärryksen lisäämiseen vaikuttamisesta luokanopettaja kaipaa tukea ja 
konkreetteja neuvoja. Jo työturvallisuudesta syntyy konkreetteja "painostuskeinoja", jol-
loin ryhmäkoko, asianmukaiset tilat ja välineet täytyy miettiä ihan uudella tavalla. 

Opetussuunnitelma rakentuu spiraaliperiaatteen mukaisesti. Tästä syntyy väistämättä 
ongelmia. Jokaisen tason on tiedettävä, millaiset edeltävät valmiudet oppilaalla on, ja 
turhien päällekkäisyyksien karsimiseksi myös tavoitteet ja sisällöt tulisi joka tasolla olla 
selkeät, ja mahdollisimman yksikäsitteiset. Tämä työnjako taas ei onnistu mitenkään, ellei 
luokanopettajan ja aineenopettajan vuoropuhelu toimi. Tarvitaan aitoa, toista kunnioitta-
vaa yhteistyötä 6–7 luokkien niveleen. 

Luokanopettaja ei muutu lyhyitten, satunnaisten täydennyskoulutusten aikana aineen-
opettajaksi eikä toisinpäin. Oppilaan mielekkään kehityksen ja oppimisjatkumon turvaa-
miseksi on toimintatavoissa ja sisällöissä oltava jatkuvuutta ja on syytä keskustella, missä 
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määrin se voidaan toteuttaa. Yhtenäiskoulun mahdollisuudet tulevat toivottavasti näillä 
näkymin poistamaan joitakin edellä mainituista esteistä. Täydennyskoulutuskurssiemme 
myötä meille on vahvistunut käsitys, ettei ole mahdollista kiihdyttää oppilaan kasvua 
muuttamalla kouluinstituutiota ja siirtämällä vanhoja yläluokkien fysiikan ja kemian si-
sältöjä alaluokille. Tarvitaan vuoropuhelua ja täydennyskoulutusta, joka antaa konkreetti-
sen avun akuuteimmassa tarpeessa, mahdollisuuden aitoon keskusteluun ja vuorovaiku-
tukseen aineenopettajien, tutkijoiden ja luokanopettajien kesken mutta myös mahdolli-
suuden luoda uutta yhtenäisen perusopetuksen kulttuuria. 
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