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Abstract 
 
This research is based on the problems in secondary school algebra I have noticed in my own 
work as a teacher of mathematics. Algebra does not touch the pupil, it remains knowledge that 
is not used or tested. Furthermore the performance level in algebra is quite low. 

This study presents a model for 7th grade algebra instruction in order to make algebra 
more natural and useful to students. I refer to the instruction model as the Idea-based Algebra 
(IDEAA). The basic ideas of this IDEAA model are 1) to combine children’s own informal 
mathematics with scientific mathematics (“math math”) and 2) to structure algebra content as 
a “map of big ideas”, not as a traditional sequence of powers, polynomials, equations, and 
word problems. 

This research project is a kind of design process or design research. As such, this pro-
ject has three, intertwined goals: research, design and pedagogical practice. I also assume 
three roles. As a researcher, I want to learn about learning and school algebra, its problems 
and possibilities. As a designer, I use research in the intervention to develop a shared artefact, 
the instruction model. In addition, I want to improve the practice through intervention and 
research. 

A design research like this is quite challenging. Its goals and means are intertwined 
and change in the research process. Theory emerges from the inquiry; it is not given a priori. 
The aim to improve instruction is normative, as one should take into account what “good” 
means in school algebra. An important part of my study is to work out these paradigmatic 
questions. 

The result of the study is threefold. The main result is the instruction model designed 
in the study. The second result is the theory that is developed of the teaching, learning and 
algebra. The third result is knowledge of the design process. The instruction model (IDEAA) 
is connected to four main features of good algebra education: 1) the situationality of learning, 
2) learning as knowledge building, in which natural language and intuitive thinking work as 
“intermediaries”, 3) the emergence and diversity of algebra, and 4) the development of high 
performance skills at any stage of instruction.  
 
Keywords: school algebra, instruction, design research 
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Tiivistelmä 

 
Tutkimukseni lähtökohtana on peruskoulun algebran opetuksen ongelmallisuus. Algebra jää 
monille oppilaille ulkokohtaiseksi ja irralliseksi, algebralla ei ole käyttöä koulun ulkopuolella 
eikä sitä yhdistetä muuhun matematiikan opiskeluun. Algebraa myös opitaan huonosti.  

Kehitän tutkimuksessani peruskoulun 7. luokan algebran opetukseen opetusmallia, jol-
la algebra pyritään tekemään oppilaille luonnolliseksi ja käyttökelpoiseksi. Kutsun kehittä-
määni mallia idealähtöiseksi koulualgebraksi (IDEAA). IDEAA-mallin perusperiaatteet ovat: 
1) vahvistetaan oppilaan oman, epämuodollisen matematiikan yhteyttä ”oikeaan” matematiik-
kaan ja 2) jäsennetään algebran sisällöt muutaman keskeisen idean varaan lähtien algebran 
käyttötilanteista, ei perinteisenä sarjana: potenssit, polynomit, yhtälöt, sovellukset. 

Tutkimus on opetuksen kehittämistutkimusta, design-tutkimusta. Siinä teorian kehit-
täminen, käytännön toiminta ja tuotteen kehittäminen tapahtuvat samanaikaisesti ja vastavuo-
roisesti. Minulla tutkimuksen tekijänä on vastaavasti kolme roolia. Tutkijana pyrin lisäämään 
ymmärrystä opettamisesta, oppimisesta ja algebrasta. Tuotekehittelijänä käytän tutkimusta ja 
interventiota välineenä jaettavan tuotteen (opetusmallin) luomisessa. Käytännön toimijana 
hyödynnän tutkimusta pyrkiessäni parempiin opetuskäytäntöihin.  

Kehittämistutkimus on tutkimusasetelmana haasteellinen. Tutkimuksen tavoitteet ja 
keinot liittyvät yhteen ja muuttuvat tutkimuksen kuluessa. Teoria kehkeytyy tutkimuksen 
myötä, se ei ole ennalta valmiina olemassa. Opetuksen kehittäminen on normatiivista, kehit-
tämistutkimuksessa on otettava kantaa, millaista olisi ”hyvä” koulualgebra. Kehittämistutki-
muksen haasteiden ja mahdollisuuksien selvittäminen on merkittävä osa tutkimustani. 

Tutkimuksen pääasiallinen tulos on kehitetty opetusmalli. Myös teorian kehittyminen 
on tutkimuksen tulosta. Kolmanneksi tutkimus antaa tietoa kehittämisprosessista. Tutkimuk-
sessa kehitetyn IDEAA-opetusmallin kytken neljään keskeiseen hyvän koulualgebran piirtee-
seen: 1) oppiminen on situationaalista, 2) oppiminen nähdään tiedonrakenteluna, jossa luon-
nollinen kieli ja intuitiivinen ajattelu toimivat ”tartuntakahvoina”, 3) algebra on emergenttiä ja 
monimuotoista ja 4) korkeamman tason taitoja kehitetään opiskelun kaikissa vaiheissa. 

 
 
Asiasanat: koulualgebra, opetus, kehittämistutkimus 



 

Esipuhe 
 
Rakennan väitöskirjassani idealähtöisen opetuksen mallia peruskoulun 7. luokan 
algebran opetukseen. Idealähtöisestä lähestymistavasta olen saanut käyttökelpoi-
sen työvälineen, joka sopii paitsi matematiikan opetukseen, myös monien mui-
den haasteiden ja tehtävien jäsentämiseen.   

Olen peruskoulun opettaja. Mitä ideaa oli lähteä suorittamaan jatko-
opintoja ja tutkimaan ja kehittämään matematiikan opetusta? Tavoitteeni ovat 
olleet käytännölliset ja itsekeskeiset. Olen pyrkinyt parantamaan työni tuloksel-
lisuutta ja kehittämään matematiikan opetusta yleisemminkin. Tutkimustyöstä 
olen myös etsinyt uutta sisältöä elämääni, ideoita, tietoa ja toimintamahdolli-
suuksia. Työ on vastannut toiveitani, se on ollut antoisaa – niin antoisaa, että 
siitä on vaikeaa luopua.  

Opetuksen tutkiminen on merkinnyt minulle opettajana uutta innovaatiota. 
Käynnistyäkseen se tarvitsi herätteen, se on edellyttänyt toimintaympäristöä, 
tukea ja ohjausta ja mahdollisuutta tehdä raakaa työtä. Se on edellyttänyt myös 
jatkuvaa ”ruokkimista”, virikkeitä ja kritiikkiä. 

Herätteenä jatko-opinnoilleni oli matematiikan, fysiikan ja kemian ope-
tuksen tutkijakoulun perustaminen 1990-luvun puolivälissä. Professorit Maija 
Ahtee ja Erkki Pehkonen ansaitsevat suuret kiitokset uraauurtavasta ideasta. He 
kutsuivat lehti-ilmoituksella eri kouluasteiden opettajia tekemään jatko-opintoja 
perustettavassa tutkijakoulussa opetuksen tutkimuksen parissa. Maijan ja Erkin 
vetämä Helsingin yliopiston tutkijakouluryhmä, se ensimmäinen ja alkuperäi-
nen, on tarjonnut monien vuosien ajan jatko-opinnoilleni kodin, vireän ja innos-
tavan oppimisympäristön. Maija ja Erkki ovat toimineet työni ohjaajina, Erkki 
myös valvojana. Lämpimät kiitokseni heille ohjauksesta, neuvoista, tuesta ja 
kärsivällisyydestä. Kiitos myös ryhmän opiskelijajäsenille, ryhmässä koettu yh-
teisöllisyys, ideoiden ja kokemusten jakaminen ja ystävyys on ollut ensiarvoisen 
tärkeää varsinkin minulle, joka tulen kaukaa ”provinssista”. Tutkijakoulua kiitän 
myös siitä, että sain viimeistellä tutkimustani puolivuotiskauden tutkijan palkal-
la vapaana koulutyön velvoitteista.  

Suunnan tutkimukselleni, idealähtöisyyden idean, minulle välitti yliopis-
tonlehtori Juha Oikkonen. Juha on opastanut minua nimenomaan keskeisten ide-
oiden etsimisessä: mikä oikeastaan on tärkeää algebran opetuksessa? Aloittele-
vana tutkijana etsin valmista ”hyvää algebraa”, parasta käytäntöä, ja yritin tart-
tua helppoihin näennäisratkaisuihin. Kiitän Juhaa siitä, että hän patisteli minua 
ajattelemaan itse ja kannusti uskomaan omiin ratkaisuihini. 

Tutkijakoulun ohella toisena tutkimusympäristönä on ollut työpaikkani 
Inarin yläaste. Kiitän opettajakollegoitani, muuta henkilökuntaa, oppilaita ja 



 

heidän vanhempiaan siitä, että koulustamme on kehittynyt myönteinen ja kan-
nustava, työntekoa arvostava ja tutkimukseen innostava työyhteisö. Erityiskii-
tokset niille 38 oppilaalle, jotka olivat osallisena tutkimukseni empiirisessä 
osuudessa. 

Jatko-opinnot ja tutkimus ovat vaatineet paljon työtä. Olen opiskellut pää-
osin kotoa käsin opetustyön ohella. Tutkimuksen kehkeytyminen ja kasvamiseni 
tutkijaksi ovat olleet työläitä ja hitaita prosesseja. Samalla opiskelusta on tullut 
tärkeä osa elämääni – ”minun juttu”. Tutkimus on vallannut kodistani elintilaa, 
sitonut paljon resursseja. Kotiväki on suhtautunut pitkiksi venyneisiin opintoihi-
ni pitkämielisesti ja armeliaasti, jopa kannustavasti. Kiitos siitä! Tyttärille kiitos 
myös kielellisestä ja teknisestä tuesta. 

Jatko-opintojen suorittaminen suurimmaksi osaksi etäopiskeluna on nyky-
Suomessa onneksi mahdollista. Siitä täytyy kiittää suomalaista tietoyhteiskun-
taa, nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja kirjastolaitosta. Inarin kunnankirjaston tar-
joamat kaukolainapalvelut ovat olleet suuri apu aineistojen hankinnassa, mistä 
kiitokset kirjaston henkilökunnalle.  

Vihdoin väitöskirjani on valmis. Kiitän työni esitarkastajia, professori 
emeritus Jarkko Leinoa ja dosentti Timo Tossavaista, huolellisesta paneutumi-
sesta työhöni ja kriittisestä mutta kannustavasta palautteesta. Kiitän myös Sovel-
tavan kasvatustieteen laitoksen esimiestä, professori Juhani Hytöstä, tutkimuk-
seni hyväksymisestä laitoksen julkaisusarjaan. 
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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen päämäärät 
 
Algebra, ”kirjainlaskenta”, on ongelmallinen alue peruskoulun yläluokkien ma-
tematiikassa. Siihen sopivat hyvin ne piirteet, joilla A. N. Whitehead kuvaa kou-
luopetusta v. 1929 ilmestyneessä kirjassaan The aims of education:  

In the history of education, the most striking phenomenon is that schools of learning, 
which at one epoch are alive with a ferment of genius, in a succeeding generation ex-
hibit merely pedantry and routine. The reason is that they are overladen with inert 
ideas.   

(Whitehead 1967, 1) 

Ilmaisua ”inert ideas” Whitehead (emt.) käyttää kuvaamaan asioita, jotka opete-
taan vain annettuina, joita ei käytetä, testata tai yhdistellä. Pikkuasioiden käsitte-
lyä, rutiinia, lastattu ”inerteillä ideoilla”, sitä juuri on kokemukseni mukaan ollut 
perinteinen koulualgebra. Käytän ”inert” -termin suomennoksena sanaa ”inert-
ti”. (Adjektiivia ”inertti” käytetään mm. kemiassa reagoimattoman, tehottoman 
tai passiivisen vastineena. ”Inertti tieto” suomennetaan myös ”eloton tieto”.) 

Peruskoulun algebrassa pääpaino on ollut potenssien ja polynomien lasku-
sääntöjen harjoittelussa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. Opiskeltavien sisältöjen 
määrä on vuosien kuluessa huomattavasti supistunut, mutta opetuksen rakenne 
on säilynyt pitkälti entisellään. Teoriarunkoa rakennetaan kumulatiivisesti järjes-
tyksessä: potenssit, polynomien laskusäännöt, yhtälöt, sovellukset.  

Algebra jää monille oppilaille ulkokohtaiseksi ja irralliseksi ja sen opiske-
lua on vaikea motivoida. Algebraa ei omaksuta luonnolliseksi ajattelun ja on-
gelmanratkaisun tavaksi. Opiskelluilla asioilla ei ole juuri käyttöä koulun ulko-
puolella eikä niitä myöskään kytketä kovin vahvasti muuhun peruskoulussa 
opiskeltavaan matematiikkaan. Kansalliset ja kansainväliset mittaukset osoitta-
vat, että algebraa myös opitaan huonosti (mm. Korhonen 2001; Kupari ja Törn-
roos 2002; Soro 1997, 2000). Saavutetut tiedot ja taidot eivät vastaa jatko-
opintojen, esim. lukion, tarpeita. Algebraa kuitenkin opiskellaan, turhaanko? 

Peruskoulun opetussuunnitelmia ja oppikirjoja uudistettaessa algebran 
opetuksen ongelmiin on vastattu pääasiassa karsimalla ja keventämällä sisältöjä 
tai siirtämällä niitä valinnaisiin kursseihin. Sisältöjen karsiminen ei kuitenkaan 
välttämättä auta tekemään algebrasta vähemmän inerttiä. Voi käydä jopa päin-
vastoin, kevennetty algebra jää yhä irrallisemmaksi, pelkäksi ”ilmoitusmatema-
tiikaksi”. 
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Pidän algebraa tärkeänä osa-alueena koulumatematiikassa. Se on tehokas 
työväline ongelmanratkaisussa. Se on myös olennainen väline matematiikan teo-
rian oppimisessa. Symbolikielellä kirjoitetuissa lauseissa on nähtävillä matema-
tiikan lainalaisuuksia. Peruskoulussa opetettava algebra voisi avata tietä lause-
kematematiikkaan, joka on pohjana mm. lukiossa opiskeltavalle analyysille. 
Mutta algebra ei saisi jäädä vain nimitysten opiskeluksi ja lausekkeiden sieven-
tämiseksi, symbolien manipuloinniksi.  

Perinteisessä koulualgebrassa on paljon rutiinimaista pikkuasioiden käsit-
telyä, siinä asiat opetetaan vain annettuina, niitä ei käytetä, testata tai yhdistellä. 
Algebra jää usein inertiksi, se ei liity oppilaan omaan ajatteluun ”eikä siitä seu-
raa mitään”: ”Algebra, from which nothing follows” (Whitehead, 1967, 7, kursi-
vointi minun). Sen vastakohtana olisi algebra, jolla olisi yhteyksiä ja käyttöä. 
Sillä tulisi olla yhteyksiä oppilaan omaan ajatteluun, sen tulisi koskettaa oppilas-
ta, olla luonnollista, ”omaa”. Sillä tulisi olla myös seuraamuksia, käyttöä ”maa-
ilman ymmärtämisessä” ja teorian rakentamisessa. 

Tutkimukseni tarkoituksena on kehittää algebran opetusta peruskoulussa. 
Olen itse peruskoulun opettaja ja olen tehnyt tutkimusta omassa työssäni, kehit-
tänyt omaa opetustani. Tutkimukseni kohdistuu algebran aloitukseen 7. luokalla: 
kirjainsymbolit otetaan käyttöön, opitaan merkitsemään ja tulkitsemaan kirjain-
lausekkeita, suorittamaan niillä laskutoimituksia ja ratkaisemaan ongelmia kir-
jainsymboleita apuna käyttäen. Tutkimuksen aikana opetuksessa on noudatettu 
vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 1994) 
ja niiden pohjalta kirjoitettua koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Tutkimus on 
siten sidottu opetussuunnitelmassa määriteltyjen algebran sisältöjen opetukseen.  

Tutkimukseni lähtökohta on koulualgebran ongelmallisuus, sen ulkokoh-
taisuus, inerttiys, ja tutkimukseni tarkoituksena on kehittää algebran opetusta 
peruskoulussa niin, ettei algebra jäisi oppilaille inertiksi, ulkokohtaiseksi ja irral-
liseksi, vaan se liittyisi oppilaiden omaan ajatteluun ja sillä olisi käyttöä. Algeb-
ran opetuksen kehittäminen tapahtuu kolmella alueella: tutkimuksessa kehite-
tään teoriaa, käytännön opetustyötä ja opetusmallia, jota kutsun idealähtöiseksi 
koulualgebraksi.  

Tutkimukseni päämäärät ovat varsin pragmaattiset: algebran opetuksen 
kehittäminen ja oman ymmärrykseni lisääminen algebran opetuksesta. Korkein 
tavoite tutkimustyössäni on, että pystyisin antamaan muillekin opettajille ainek-
sia, ideoita ja uskallusta oman opetuksensa kehittämiseen. Tässä tarkoituksessa 
olen pyrkinyt tekemään tutkimukseni niin, että se vakuuttaisi uskottavuudellaan, 
ja raportoimaan sen käytännönläheisesti opettajan työtä ajatellen. 
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1.2 Tutkimusraportin rakenne 
 
Tutkimusraportti koostuu kymmenestä luvusta, jotka jaottelen neljään osaan:  

Osa I:  perusta: lähtökohdat, tutkimusongelmat, menetelmäkysymykset 
ja historiallinen katsaus (luvut 2–4) 

Osa II:  empiirinen osa: idealähtöisen algebran opetuskokeilu (luku 5) 
Osa III:  aiheteoriaa: näkemyksiä algebrasta ja sen oppimisesta (luvut 6–8) 
Osa IV: tuote ja palaute: kehitetty opetusmalli ja tutkimuksen arviointia 

(luvut 9–10) 

Tutkimukseni on opetuksen kehittämistutkimusta, jossa teoria, käytännön toi-
minta ja opetusmallin kehittäminen kuuluvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa. 
Olen kokenut tällaisen iteratiivisen, limittäisen ja ”kehkeytyvän” tutkimuksen 
raportoinnin varsin ongelmalliseksi: miten kirjoittaa toisiinsa vaikuttavista asi-
oista johdonmukaisesti, mutta ei kuitenkaan lineaarisesti, etenevä raportti? Ope-
tusta koskevissa tutkimuksissa käytetään yleisesti järjestystä: johdanto, teoreet-
tinen viitekehys, empiirinen osa, tulokset, arviointi. Olen jäsentänyt oman tut-
kimusraporttini toisin. Olen sijoittanut empiirisen osuuden (luku 5) heti johdan-
to- ja menetelmälukujen ja historiallisen taustaselvityksen jälkeen, ennen teo-
reettista osuutta. Perustelen ratkaisuani toisaalta opetuskokeilun ajoittumisella 
tutkimuksen alkuvaiheeseen ja toisaalta kehittämistutkimusasetelmalla. Tutki-
muksessa ei testata valmista opetuksen mallia vaan kehitetään opetusmallia ja 
samalla myös teoriaa. Tutkimukselle ei ollut valmiina teoreettista viitekehystä 
opetuskokeiluun lähdettäessä, opetuskokeilu perustui alustaviin ajatuksiin sekä 
teoreettisessa että käytännöllisessä mielessä. Opetusmallin ja teorian kehittämi-
nen lähtevät opetuskokeilun pohjalta. 

Empiirisen osan (luku 5) olen kirjoittanut ensimmäisenä. Se on pysynyt 
muuttumattomana siltä osin, kun kerron tapahtuneista tosiasioista. ”Jälkiviisaus” 
on vaikuttanut tulkintoihin ja kerrottavien tapahtumien valintaan. Aiheteoriaosan 
ja tuoteosan luvut ovat kytköksissä toisiinsa ja niitä olen kirjoittanut moneen 
kertaan rinnakkain. Tutkimusraportissa kuvatun opetuskokeilun jälkeen olen 
käyttänyt kehittämääni opetustapaa jatkuvasti opetuksessani. Samalla olen käy-
nyt vuoropuhelua ”matematiikan opetuksen maailman” kanssa, haastanut nyky-
käytäntöjä ja vallitsevia näkemyksiä, hakenut uusia näkökulmia ja tarkasteluta-
poja, etsinyt opetusmallille teoreettista pohjaa ja hyvän koulualgebran ominai-
suuksia. Myös tutkimuksen perustaa, tutkimusasetelmaa ja menetelmää koske-
vaa osaa, olen muokannut ja parannellut jatkuvasti tutkimuksen kuluessa. 

Kuvaan tutkimuksen kehkeytymistä oheisella aikajanalla (kuvio 1).  ”Laa-
tikot” kuvaavat tutkimuksen osien pääasiallista ajoittumista aikajanalle. Spiraa-
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lilla kuvaan tutkimuksen iteratiivisuutta, osia on kehitetty monessa vaiheessa 
limittäin. Teoreettisen työn rinnalla tutkimukseen on ollut vaikuttamassa kehitet-
tävän opetusmallin käyttäminen omassa opetuksessani. 

 
 

1995  
matematiikan, fysiikan ja kemian opettajien tut-
kijakoulu 

  teoriaan perehtymistä 
- algebran opetuksen ongelmia, kehitystrendejä 
- etnomatematiikka 
- merkitykset koulumatematiikassa 
tutkimusideat ("idealähtöinen algebra") 

 1998–99 
1999–00  idealähtöisen algebran opetuskokeilut 

  teoriaan perehtymistä, kirjoittamista 

 2001 
 

alustava tutkimusraportti 

 
 uudelleen kirjoittamista, teorian kehittä-

mistä 
 

2006 
 

tutkimusraportti 

 

O
P
E
T
U
S
T
A  

  OSA I OSAII OSA III OSA IV   

 
Kuvio 1. Tutkimuksen aikajana 

 
Tutkimuksen osajaottelu perustuu eri näkökulmien ja tutkijan roolien painottu-
miseen. Ensimmäisessä osassa painottuu tutkijan näkökulma, tarkastelukohteena 
on tutkimusasetelma, menetelmäkysymykset ja tutkittava ilmiö (algebran ope-
tustapahtuma). Toisessa osassa pääasiallinen näkökulma on käytännön toimijan, 
siinä kuvaan käytännön opetustyötä. Kolmannessa osassa painottuu taas tutkijan 
näkökulma, mutta nyt kohteena on itse substanssi, algebra ja sen opetus ja op-
piminen. Neljäs osa koskee tutkimuksen tuotetta, näkökulma on tuotteen kehittä-
jän. Osat eivät kuitenkaan ole erillisiä, tuotteen kehittäminen on kaikissa osissa 
pääasiallisena tavoitteena. 
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OSA I  TUTKIMUSASETELMA  
 

Osassa I tarkastellaan tutkittavaa ilmiötä, tutkimuksen päämäärää ja 
mahdollisuuksia. Pääasiallinen näkökulma on tutkijan: 
 

 

 
 
Luku 2 käsittelee tutkimusasetelmaa (opetuksen kehittämistut-

kimus) ja tutkimuksen kohdetta (opetustapahtuma), siinä esitellään 
tutkimusideat ja asetetaan tutkimuskysymykset.  

Luku 3 koskee tutkimuksen toteuttamista. Siinä tarkastellaan 
tutkimusmetodia (design-tutkimus), opetuksen kehittämistutkimuksen 
ongelmia ja mahdollisuuksia ja tutkimuksen pätevyyden kriteerejä. 

Luvussa 4 on katsaus algebran opetuksen kehitystrendeihin pe-
ruskoulun aikana. Sen tarkoituksena on luoda kuvaa siitä, millaista al-
gebran opetus on ollut peruskoulussa ja miten opetus on muuttunut 
peruskoulun kolmen vuosikymmenen aikana.  
 

Tuote-
kehittelijä 

 
Opettaja 

 
Tutkija 
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2 Algebran opetuksen kehittämistutkimus 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on kehittää algebran opetusta peruskoulussa. Ope-
tuksen kehittäminen tutkimuksen avulla voidaan nähdä eräänlaisena tuotekehit-
telynä, asetelmasta käytetäänkin nimityksiä design research, design-based re-
search tai research as design. Se on interventiota, jossa kehitellään ”prototyyp-
piä” uudenlaisiksi opetuskäytännöiksi. Opetuksen kehittäminen ei kuitenkaan 
ole pelkkää praktiikkaa, käytäntöjen kehittelyä, ”parhaan käytännön” hakemista. 
Kehittämistutkimus menee pitemmälle kuin yksittäiseen interventioon ja sen 
vaikutusten testaamiseen. Tutkimus koskee myös teorioita ja näkemyksiä, joihin 
opetuskäytäntöjen muuttamisessa tukeudutaan. Design-tutkimus koostuu käy-
tännön toiminnasta, kehitetystä opetusmallista ja teoriasta. (Baumgartner ym. 
2003; Bereiter 2002a; Cobb ym. 2003; Edelson 2002; Kelly 2003.) 

Kehittämistutkimus etenee toisiaan seuraavina sykleinä käytännön ja teo-
rian vuorovaikutuksessa (kuvio 2; vrt. kaavio lähteessä Taideteollinen korkea-
koulu 2005): 

 

 

 
Kuvio 2. Opetuksen kehittämistutkimus 

 
Tutkimusasetelmaa käsittelen tarkemmin luvussa 3.3. 

Kehittämistutkimuksessa ei kysymyksiä voida asettaa etukäteen kovin yk-
sityiskohtaisesti. Tutkimusprosessi nostaa jatkuvasti esiin uusia kysymyksiä, 
kysymysten ”generoiminen” on olennainen osa kehittämistutkimusta. Jotta tut-
kimus antaisi aineksia algebran opetuksen kehittämiselle, sen on nostettava ky-
symyksiä ja hypoteeseja koulualgebran keskeisistä ongelmista, kehittämisen kei-
noista ja päämäärästä, ”hyvän” koulualgebran ominaisuuksista. Keinot ja tavoit-
teet täsmentyvät tutkimuksen kuluessa. Keinoja ja tavoitteita ei myöskään voida 
pitää erillisinä, kaikki tutkimustilanteen elementit toimivat vuorovaikutuksessa, 
vaikuttavat toisiinsa (mutual shaping, Lincoln ja Guba 1985, 150). Kehittämis-
työlle ei ole olemassa etukäteen valmiita keinoja tai valmista päämäärää. Mutta 
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”millaista tavoittelen, kun etsin sellaista, mitä en tunne”? Tutkimisen problema-
tiikkaan palaan luvussa 2.2. Sitä ennen on tarpeen rajata tutkimusta keskeisiä 
termejä tarkentamalla. 

 
 

2.1 Termien tarkennusta: algebra, opetus, opetustapahtuma  
 
Tutkimukseni koskee algebran opetusta peruskoulussa. Molemmat termit ”al-
gebra” ja ”opetus” kaipaavat tarkennusta. Kun tutkin ”opetusta”, mitä tutkin? 
Suomen kielen sanaa ”opetus” voidaan käyttää laajuudeltaan ja sisällöltään eri 
merkityksissä, sillä voidaan tarkoittaa samaa kuin esim. englannin kielen sanoil-
la ”education”, ” teaching” tai ” instruction”. Puhuttaessa yleisesti matematiikan 
opetuksesta, esim. asetettaessa tavoitteita matematiikan opetuksen kehittämisek-
si, ”opetukseen” voidaan sisällyttää sekä opettaminen että opiskelu ja oppimi-
nen. Mm. Levävaara (1997, 25) käyttää sanaa ”opetus” tällaisessa laajassa mer-
kityksessä. Nimenomaan opettajan toiminnasta puhuessaan hän käyttää termiä 
”opettaminen”. Vastaava verbi on kuitenkin suomen kielessä molemmille ter-
meille ”opetus” ja ”opettaminen” yhteinen: matematiikkaa ”opetetaan”. (Ope-
tuksen käsitteestä ks. esim. Kansanen 2004; Y. Yrjönsuuri 1993, 15.)   

Termiä ”opetus” käytetään myös yksittäiseen opetustilanteeseen liittyen 
laajuudeltaan vaihtelevissa merkityksissä. ”Opetus” voi tällöinkin tarkoittaa 
suppeasti opettajan toimintaa, opettamista, tai laajemmin sisältää myös opiske-
lun ja oppimisen. Peruskoulussa opetukseen liittyy myös kasvatus, opetus on 
”koulukasvatusta”, opettamista ja kasvattamista. 

Katson tutkimuksessani algebran opetusta lähinnä kognitiivisesta, tietojen 
ja taitojen opettamisen, opiskelun ja oppimisen näkökulmasta. Yksittäisen oppi-
aineen tai aihealueen yhteydessä ei ole juuri tapana puhua ”kasvatuksesta”: ”ma-
tematiikan opetus” vs. ”matemaattinen kasvatus”. Koska tutkimukseni näkö-
kulma on kognitiivinen, on luontevampaa puhua opetuksesta kuin kasvatuksesta. 
Käytän termiä ”opetus” tilanteesta riippuen eri merkityksissä, tähän suomen kie-
li sekä pakottaa että antaa mahdollisuuden enkä usko siitä koituvan tulkintaon-
gelmia. Yleisessä merkityksessä ”opetus” sisältää opettamisen lisäksi myös 
opiskelun ja oppimisen, rajoitetummassa se tarkoittaa nimenomaan opettajan tai 
hallinnon toimintaa, opetuksen järjestämistä ja toteuttamista. 

Peruskoulun oppikirjoissa käytetään nimitystä ”algebra” tai ”kirjainlas-
kenta” tarkoittamaan pääasiassa potenssien ja polynomien laskusääntöjä ja en-
simmäisen asteen yhtälöitä. Lisäksi algebraan voidaan laskea kuuluvaksi funkti-
oiden käsittely, pääosin se on kuitenkin peruskoulun oppikirjoissa selkeästi oma, 
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muusta kirjainlaskennasta erillinen alueensa, se jää myös tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle (ks. Liite 1 ja Liite 2).  

Yhteisenä piirteenä algebran sisällöissä on, että niissä käytetään kirjain-
symboleita kuvaamaan lukuja ja suureita. Käytän tästä ”kirjainlaskennasta” ni-
mitystä algebra tai koulualgebra. Vastaava nimityskäytäntö on yleinen matema-
tiikan opetussuunnitelmissa (esim. Kouluhallitus 1985; Opetushallitus 1999b) ja 
matematiikan opetusta käsittelevässä kirjallisuudessa (mm. Bednarz ym. 1996; 
Kieran 1996) – myös vanhemmille ikäpolville tutussa Väisälän Algebran oppi- 
ja esimerkkikirjassa (1963) käsiteltiin juuri em. sisältöjä. Matemaatikolle ”al-
gebralla” on myös muita merkityksiä (algebran aihealueita ovat mm. kunnat, 
ryhmät, renkaat jne.; termiä ”algebra” käytetään myös tarkoittamaan algebrallis-
ta rakennetta). 

Myös termejä ”koulumatematiikka” tai ”koulualgebra” käytetään laajassa 
tai suppeassa merkityksessä. Niillä voidaan tarkoittaa pelkästään matemaattisia 
sisältöjä mutta käsitteisiin voidaan sisällyttää myös opetuksen toteuttaminen, 
opettaminen ja opiskelu/oppiminen.  

Tutkimukseni nojaa vahvasti käytännön opetustyöhön. Kun painotus on 
käytännön toiminnassa, käytän ”opetuksesta” termiä ”opetustapahtuma” ja sisäl-
lytän opetustapahtumakäsitteeseen tavoitteet, sisällöt, opettamisen ja oppimisen.  

Opetusta tutkivasta tieteenalasta käytetään nimitystä ”didaktiikka”. Mm. 
Kansanen (2004) antaa ”didaktiikalle” laajan merkityksen: didaktiikan kohteena 
on koko opetustapahtuma. Minä käytän ”didaktiikka” -termiä hiukan suppeam-
massa mielessä painottaen enemmän opettajan toimintaa, ”opetusoppina” (theo-
ry of teaching) kuten esim. Åhlberg (2005): ”Didaktiikka on opettajan työtä (eri-
tyisesti opetussuunnitelmia, niihin perustuvaa suunnittelua, opetusta ja oppilai-
den tavoiteltua oppimista ja sen arviointia) tutkiva ja kehittämään pyrkivä tie-
de.” 

Vuonna 1999 voimaan tulleessa perusopetuksen lainsäädännössä (Perus-
opetuslaki 682/1998 ja Perusopetusasetus 852/1998) peruskoulua ei enää jaeta 
hallinnollisesti erillisiin ala- ja yläasteisiin. Tätä tutkimusta on tehty sekä vanhan 
että uuden koululainsäädännön aikana. Sekaannusta ei syntyne, vaikka käytän 
nimityksiä ala-aste ja yläaste merkitsemään myös nykyisen perusopetuksen 
luokkia 1–6 ja 7–9. Yhtenäiselle perusopetukselle kirjoitetut opetussuunnitelmat 
otetaan käyttöön kaikilla luokka-asteilla viimeistään syksyllä 2006. 
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2.2 Kehittämistutkimuksen problematiikasta  

Miten sinä muka aiot tutkia sellaista, mistä et edes tiedä mitä se on? Millaista tavoitte-
let, kun etsit sellaista, mitä et tunne? Ja jos löydät sen, mistä tunnistat sen siksi, mistä 
et mitään tiedä? 

(Menonin paradoksi Platonin dialogissa Menon, Platon 1999, 122) 

Menonin paradoksi kuvaa osuvasti opetuksen kehittämistutkimuksen ja myös 
itse kasvatuksen ja opetuksen perimmäistä ongelmaa. Opetuksen ja opetuksen 
kehittämiseen pyrkivän tutkimuksen on – ainakin implisiittisesti – otettava kan-
taa siihen, mikä on hyvää. ”Kehittämiseen” sisältyy jo käsitteenä ajatus edisty-
misestä. Mutta miten voin etsiä hyvää, ellen tiedä, mitä se on? Miten tarkoin 
voin kuvata kehittämisen päämäärän etukäteen ja mistä voin tietää onko se ta-
voiteltavaa, ”hyvää”? 

Toinen opetuksen kehittämistutkimuksen ongelma on ”opetustapahtuma-
avaruuden” rajattomuus. Opetus on tavattoman kompleksinen tapahtuma. Siihen 
vaikuttavat monet tekijät. Sen tavoitteeksi voidaan asettaa melkeinpä rajattomas-
ti ”hyvää ja kaunista” ja ratkaisuja ongelmiin voidaan hakea monelta suunnalta. 
Opetusta voidaan myös kritisoida – aiheellisestikin – niin monella perusteella, 
että opettaja tai opetuksen kehittäjä jää aina jostain ”väärin toimimisesta” kiinni. 
Aina jää jotain tekemättä, ottamatta huomioon, osaamatta, ymmärtämättä. Ope-
tustapahtumaan liittyvien ilmiöiden ja näkökulmien määrä on loputon. Mikä ta-
kaa, että opetuksen kehittämisessä on puututtu olennaisiin asioihin, valittu he-
delmällisimmät ilmiöt ja näkökulmat? 

Opetuksen kehittäminen on rajatonta myös sikäli, ettei se tule koskaan 
valmiiksi. Aina voidaan kehittää edelleen, pyrkiä parempaan, korkeampaan 
päämäärään ja tehokkaampiin keinoihin. Mihin tutkimuksen tekijä vetää kehit-
tämistyön rajan?  

Miten voin vastata näihin tutkimuksen tavoite- ja relevanssiongelmiin? 
Olenko puuttunut olennaisiin asioihin, olenko valinnut relevantit kehittämiskei-
not, onko tutkimus ollut opetusta kehittävää, olenko edennyt tarpeeksi pitkälle? 

Nähdäkseni opettajan on sekä käytännön opetustyössä että tutkimusta teh-
dessään hyväksyttävä maailman moninaisuus ja ratkaisujen tietynasteinen avoi-
muus. Silti ei ole syytä ajatella, että kaikki käy, käsitys ”hyvästä” on olemassa. 
”Hyvää” määrittävät sekä teoria että käytäntö. ”Hyvä” on kuitenkin suhteellista, 
sekä suhteessa laatuun että määrään, en voi määritellä enkä tavoittaa ”absoluut-
tista hyvää”. On vain tyydyttävä viittaamaan oikeaan suuntaan.  

Lainaan Pihlströmiltä (1997) pragmatistisen realismin kuvauksen tutki-
mukseni perusolettamuksiksi: 
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Tulkinta, jonka mukaan olemme koko ajan tekemisissä maailman – sen oikean, todelli-
sen maailman – kanssa, vaikkei tämä maailma koskaan olekaan ammennettavissa tyh-
jiin, luodattavissa pohjia myöten. Voimme aina tunkeutua maailmaan yhä syvemmälle 
ja syvemmälle, aina uusista näkökulmista, uusien kielten, käsitejärjestelmien ja niiden 
taustalla vaikuttavien käytäntöjen kautta.  

Tämä yksi maailma, se ainoa, on pragmatistisen realistin mukaan meidän ihmiskasvoi-
nen maailmamme. Tiede, josta voidaan kehittää vaatimattomalla mutta kuitenkin kes-
tävällä tavalla realistinen tulkinta – tulkinta, jossa realismi viime kädessä on pragma-
tismin sisäinen filosofinen näkemys ja joka tekee oikeutta inhimillisen praksiksen mo-
nimuotoisuudelle – on tärkeimpiä tapoja tulla toimeen maailman kanssa. Ainoa tapa se 
ei ole: maailman tyhjentymättömyydestä seuraa, ettei tiedekään voi todellisuuden kaik-
kia piirteitä tyhjentävästi kuvata. Lisäksi tiede on erottamattomasti yhteydessä etiik-
kaan – ja koko normatiiviseen elämänmuotoomme, joka perustuu erilaisten käytäntö-
jemme vuorovaikutukseen. Maailma on maailma meille hyvin monin eri tavoin. 

(Pihlström 1997, 187) 

Mikä logiikka ohjaa kehittämistutkimuksessa tutkimuksen kulkua? Mikä vie tut-
kimusta eteenpäin (ks. kuvio 2)? Tutkimusraportteja lukiessaan aloitteleva tutki-
ja saa helposti kovin idealistisen kuvan tutkimuksesta. Tutkimukset näyttävät 
etenevän loogisena toimintasarjana kysymysten asettamisesta tutkimuksen toteu-
tukseen, tuloksiin ja arviointiin. Kuvaukset toiminnallisen tutkimuksen kehä-
mäisestä rakenteesta, jossa toiminnan ja reflektion vaiheet vuorottelevat, eivät 
tyhjennä tätä ongelmaa, edelleen tutkimus ”etenee” (Heikkinen 2001, 43). Miten 
”löytyvät” kehittämistutkimuksen tulokset, mihin perustuvat johtopäätökset ja 
mikä on niiden ”totuuden” takeena? Näihin kysymyksiin palaan tutkimuksen 
toteutusta käsittelevässä luvussa 3. 
 
 
2.3 Opetustapahtumatutkimus 
 
Miten tutkitaan opetustapahtumaa, millä tieteellisillä välineillä sitä selitetään? 
Pelkistetyssä mallissa opetustapahtuman tutkimuksen voidaan katsoa nojaavan 
kolmeen peruspilariin: oppimisteorioihin, oppisisältöön (tässä tapauksessa al-
gebraan) ja didaktiikkaan (kuvio 3): 
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Kuvio 3.  Opetustapahtumatutkimuksen peruspilarit 

 
Didaktiikassa on tutkittu mm. opetusmenetelmiä ja opetusmuotoja, opettajan 
ajattelua, kognitiota (menetelmätieto/sisältötieto), intentioita, uskomuksia jne. ja 
niiden vaikutusta oppimiseen. Opetuksen sisältö on tutkimuskohteena, kun tutki-
taan esim. oppisisältöjen jäsentämistä, sisällönalan erityispiirteitä, keskeisiä kä-
sitteitä, oppimisen ongelmakohtia jne. Oppimisen teorioissa tarkastellaan oppi-
misprosessia, esim. kognitiivisia muutoksia ja niiden aikaansaamista erilaisissa 
oppimisympäristöissä. (Opetuksen tutkimuksen suuntauksista ks. esim. Pitkä-
niemi 1997; Shulman 1986a, 1986b.) 

Jokaisella osa-alueella on runsaasti tutkimusmahdollisuuksia, tutkittavia 
ilmiöitä ja näkökulmia. Lisäksi eri osa-alueet rajautuvat muihin tiedonaloihin, 
esim. oppimisteoriat psykologiaan, kognitiotieteeseen, fysiologiaan jne. Opetus-
tapahtumaa tutkittaessa voidaan siis edetä eri osa-alueiden suunnassa sekä syväl-
lisesti että laajasti tiedonalojen rajapintoja ylittäen. Eri osa-alueilla eteneminen 
voi toisaalta jättää hajanaisen kuvan itse opetustapahtumasta. Tarvetta olisi 
myös kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun, jossa eri osa-alueita katsottaisiin ope-
tustapahtuman kokonaisuuden kautta (Kansanen 1996a, 1996b).  

Miten opetuksen eri osa-alueet (kuvio 3) suhtautuvat toisiinsa? Ovatko ne 
samantasoisia vai onko jokin niistä määräävässä asemassa tai toisille alisteinen? 
Voidaanko esim. didaktiikka palauttaa oppimisen teorioihin? Ja toisaalta saavu-
tetaanko osa-alueiden (ja niihin rajautuvien aputieteiden) avulla riittävä selitys-
voima vai onko opetustapahtumassa jotain sellaista tietoa, joka syntyy kokonai-
suudesta ja osa-alueiden yhteisvaikutuksesta?  
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Tieteessä tapahtuu -lehden (http://www.tsv.fi/ttapaht/tieteess.html) vuosi-
en 1998–2000 numeroissa  käytiin eri tieteiden edustajien (filosofit, fyysikot, 
uskontotieteilijät jne.) kesken mielenkiintoista keskustelua emergenssistä (”keh-
keytymisestä”) ja reduktiosta (palauttamisesta). Samantyyppistä pohdintaa voi-
taisiin käydä myös opetustapahtuman olemuksesta ja sen eri osa-alueiden ase-
masta. Karkeasti emergenssissä ja reduktiossa on kyse siitä, onko kokonaisuus 
enemmän kuin osiensa summa vai onko se palautettavissa osiinsa. Onko esim. 
opetustapahtumassa kokonaisuutena jotain uutta, emergenttiä, kehkeytyvää tie-
toa, joka on laadullisesti opetustapahtuman osatekijöistä poikkeavaa eikä ole 
selitettävissä niiden avulla, redusoitavissa didaktiikkaan, oppimisen teorioihin 
tai sisällönalaan?  

Otan tähän opetustapahtumatutkimuksen emergenssi-reduktio -kysymyk-
seen ”pragmatistis-pluralistisen” näkökannan (ks. El-Hani ja Pihlström 2002). 
Opetustapahtumaa voidaan tutkia eri näkökulmista eri osa-alueita ja tieteenaloja 
painottaen. Näin saadaan kokonaisuuden pohjaksi arvokasta alakohtaista tietoa. 
Eri osa-alueet – ja niistä saatava tieto – eivät ole riippumattomia toisistaan mutta 
ne eivät myöskään ole redusoitavissa toisiinsa. Niissä pelataan osittain eri ”kie-
lipelejä”. Riippuu tarkastelutavasta, missä määrin ja millä tavalla osa-alueet ovat 
alisteisia toisiinsa nähden, esim. oppiminen sisällöille tai sisällöt oppimiselle, 
täysin ne eivät kuitenkaan ole toisiinsa redusoitavissa. Opetustapahtuma koko-
naisuutena on eri tason ”maailma” kuin sen osa-alueet, se on enemmän kuin osi-
ensa summa, siinä on emergenttejä piirteitä, joiden selittämiseen tarvitaan oman-
laistaan tietoa.  

Millainen ilmiö on opetustapahtuma? Kun uskon voivani kehittämistutki-
muksella aiheuttaa muutoksia opetustapahtumassa, uskon sen olevan reaalinen, 
ts. olemassa jossain ”maailmassa”. Mutta ovatko opetustapahtuma ja muutokset 
siinä konkreettisia ilmiöitä vai käsitteellisiä tuotteita? Myötäilemäni pragmatis-
tis-realistisen näkemyksen mukaisesti ilmiö ja käsitteet kuuluvat yhteen: ”Kiele-
ni rajat merkitsevät maailmani rajoja” (Wittgenstein 1996, 68). En voi tavoittaa 
”ilmiötä sinänsä”, havaintoni kohteesta ja se, miten ne tulkitsen ja ymmärrän, 
riippuvat käytetystä ”kielipelistä”, käsitteistä, joilla maailmaa jäsennän. Kun ke-
hittämistutkimuksessa tapahtuu interventiota, muutoksia aiheutetaan sekä konk-
reettiseen ilmiöön että ”kielipeleihin”. (Ks. luku 2.5.4.) 
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2.3.1 Opetustapahtuma opettajan näkökulmasta  

Opetussuunnitelmassa on tavallisesti menetelty niin, että selvitetään toisistaan erillään, 
omissa luvuissaan, oppiaines, opetusmenetelmät, opetus- ja opiskeluvälineet, ohjeet 
oppilaiden suoritusten arvostelua varten jne. Tällöin on kokonaisuuden luominen nois-
ta erikseen selostetuista koulutyön puolista jäänyt ratkaisevasti opettajan tehtäväksi. 
Opetussuunnitelman ainekset ovat muodostaneet hyvin kirjavan elementtien joukon: 
mm. opittavia tietoja, taitoja ja asenteita, opetusmenetelmiä ja oppimisprosesseja, joita 
voidaan luokitella hyvin monin eri tavoin. Tästä moninaisuudesta huolimatta näkö-
kulma jää opetussuunnitelmaa toteutettaessa ja arvioitaessa helposti yksipuoliseksi. 
Tavallisinta lienee ollut oppiaineskeskeinen suhtautuminen, jolloin on keskitytty poh-
timaan oppiainesyksiköitä ja niistä rakentuvia kokonaisuuksia. 

Opetussuunnitelmateorioita kehitettäessä on yritetty muodostaa myös opetustapahtu-
mayksiköitä, jotka sisältäisivät kaikki opetustilanteille yhteiset elementit: 1) niissä toi-
mivat ja niihin vaikuttavat henkilöt, esim. oppilaat, opettajat, kouluviranomaiset sekä 
opetusvälineiden tuottajat, 2) opetusvälineet, oppiaineksen ja muut inhimillisen kult-
tuurin ’tuotteet’ sekä 3) ao. henkilöiden toiminnot (operaatiot, prosessit) ko. tuotteiden 
parissa. 

(Komiteamietintö 1970a, 58) 

Kouluopetuksen peruselementtejä ovat tavoitteet, opetettavat ja opiskeltavat si-
sällöt, opetuksen toteutus, opiskelu/oppimisprosessi ja arviointi (mm. Uljens 
1997). Tietyn oppiaineen opetusta ajatellen näistä elementeistä koottu toiminta-
malli hahmottuu helposti lineaariseksi: ensin asetetaan tavoitteet, niistä johde-
taan sisällöt ja opetuksen/opiskelun toteutus ja mitataan tulokset. Opetustapah-
tumanäkemys rinnastuu opetussuunnitelman tasomalleihin; esim. nelitasomallis-
sa opetussuunnitelmatasoja ovat kirjoitettu opetussuunnitelma (koulutusjärjes-
telmän taso), mahdollinen opetussuunnitelma (oppimateriaalit), toimeenpantu 
opetussuunnitelma (koulun ja opetusryhmän taso) ja toteutunut opetussuunni-
telma (oppilaan taso) (ks. Törnroos 2005, 16). 

Näin nähtynä opetus koostuu erillisistä vaiheista, joista vastaavat myös eri 
toimijat. Tavoitteet ja sisällöt asetetaan hallinnollisesti opetussuunnitelmassa, 
opetuksen toteutuksesta vastaa opettaja, oppilaan tehtävänä on opiskelu ja oppi-
minen, hän on opettamisen ja arvioinnin kohteena. (mm. Rauste-von Wright 
1997, 22.) Lineaarista opetuksen mallia myötäillään mm. opetussuunnitelmia 
kirjoitettaessa, kun prosessia johdetaan yleisistä tavoitteista ja arvokeskusteluis-
ta, oppimiskäsityksistä ja oppimisympäristönäkemyksistä yksittäisten oppiainei-
den sisältöjen, opetusmenetelmien ja arviointikriteerien erittelyyn. 

Opettajan on opetusta toteuttaessaan otettava huomioon valtakunnallisella 
ja paikallisella tasolla annetut säädökset, tavoitteet ja mahdollisuudet, mutta 
opetuksen toteutus ei kuitenkaan ole näistä suoraan johdettavissa. Käytännön 
opetustyössä opetuksen tavoitteita, sisältöjä, toteutusta, oppimista ja arviointia 
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on peilattava jatkuvasti toisiinsa, tarkennettava ja mukautettava. Seuraus- ja vai-
kutussuhteet eivät ole yksisuuntaisia tai suoraviivaisia. Tarkastikin määritetyistä 
tavoitteista on vaikea vetää johtopäätöksiä sisältöjen valintaan tai opetuksen to-
teutustapaan. Opetuksen toteutusta tai opetettavia sisältöjä ei voida johtaa myös-
kään pelkästään oppimisnäkemyksestä. (mm. Bereiter 2002b.)  

Opetuksen peruselementtien vuorovaikutuksia kuvaava kolmio (kuvio 4) 
antaa lineaarista mallia joustavamman kuvan käytännön opetustapahtuman ra-
kenteesta (Rauste-von Wright 1997, 22; ks. myös Repo1996, 179; Uljens 1997, 
137): 

 
 Oppiminen/  

Arviointi 
 

   

Tavoit teet/ 
Sisäl löt

 Opetuksen 
toteutus 

 
Kuvio 4. Kouluopetuksen asetelma 

 
Tämäkin kaavio voi antaa vielä liian eriytyneen kuvan osatekijöistä ja ”reduk-
tionistisen” kuvan opetustapahtumasta. Käytännön toiminnassa osa-alueet ovat 
yhteen kietoutuneita (mm. Kansanen 2004). Algebran tavoitteet, sisällöt ja op-
pimisnäkemykset sisältyvät myös algebran opetuksen toteutukseen. Opettajan 
kannalta katsottuna opetustapahtuman rakennetta voitaisiin kuvata eräänlaisella 
fraktaalimetaforalla: opetuksen peruselementit koostuvat opetuksen perusele-
menteistä, jotka koostuvat opetuksen peruselementeistä …:  

 

Tavoitteet/sisällöt  

 Tavoitteet/sisällöt 

Opetuksen toteutus 

Oppiminen/arviointi 

 Tavoitteet/sisällöt 
Opetuksen toteutus 
Oppiminen/arviointi 
 
… 

Opetuksen toteutus  

 Tavoitteet/sisällöt 

Opetuksen toteutus 

Oppiminen/arviointi 

 … 

Oppiminen/arviointi  

 Tavoitteet/sisällöt 

Opetuksen toteutus 

Oppiminen/arviointi 

 … 

 
Kuvio 5. ”Opetustapahtumafraktaali” 
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2.3.2 Tutkimusnäkökulma 
 
Tutkimukseni koskee algebran sisältöjen opetusta, opiskelua ja oppimista. Tut-
kimukseni on siten sisältösidonnainen. Tutkimukseni on didaktiikkaa, opettami-
sen tutkimusta, haen uudenlaista tapaa opettaa algebraa peruskoulussa. Haluan 
kuitenkin korostaa ”opetustapahtuman kokonaisuus” -näkökulmaa kahdessakin 
mielessä. Ensiksikin katson, että algebran opetuksen kehittäminen koskee sekä 
tavoitteita ja sisältöjä, opetuksen toteutusta että oppimista/arviointia ja että nämä 
ovat opetustapahtumassa yhteen kietoutuneina (jonkinlaisena fraktaalirakentee-
na, kuvio 5). Toiseksi pidän tutkimukseni ”tapahtumapaikkana” ”opetustapah-
tumamaailmaa”. Vaikka tarkastelen koulualgebraa eri näkökulmista, tutkimuk-
seni ydin on kuitenkin opetustapahtuman kokonaisuus. Tutkimuksen ”suunta” 
on siis ylhäältä alaspäin (kuvio 6): 
 

 
 

Kuvio 6. Tutkimusnäkökulma 

 
Koulualgebran kehittäminen edellyttää näkemysten ja käytäntöjen uudistamista 
eri tahoilla ja tasoilla: Mitä koulualgebran sisällöt oikeastaan ovat? Miksi algeb-
raa on syytä oppia? Mitä erilaiset tavoitteet (käsitteiden ymmärtäminen, ongel-
manratkaisutaidot jne.) oikeastaan tarkoittavat? Mitä algebrasta kannattaisi opet-
taa peruskoulussa? Mitkä ovat algebran ongelmakohtia ja miksi ne ovat vaikei-
ta? Miten sisältöjä kannattaisi jäsentää? (Ks. Bereiter 2002b, 432.) 

Koulualgebran piirteet, ”inerttiys” tai ”hyvyys”, eivät kuitenkaan ole vain 
didaktisia tai sisällöllisiä ominaisuuksia tai kuvattavissa oppilaan ”pään sisällöl-
lä”. Ne ovat myös ”maailman” ja oppilaan välisiä interaktio-ominaisuuksia: Mi-
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tä oppilas sillä algebralla tekee? Mitä se häneen kuuluu? Miten hän sen avulla 
luo ”olemuksia maailmaan”? 

Pääpaino tässä tutkimuksessa on algebran tietojen ja taitojen opetuksessa, 
haen vastauksia kognitiivisiin, algebran tietojen ja taitojen opettamisen ja oppi-
misen kysymyksiin. Kouluopetuksessa opetustapahtumaan on vaikuttamassa 
lisäksi lukuisia sosiaalisia ja tilannekohtaisia tekijöitä ja kasvatuksellisia tavoit-
teita. Koulu, luokka, oppilas ja opettaja toimivat yhteisönsä osana, ympäröivästä 
yhteisöstä, koulun ja luokan sisäisistä sosiaalisista suhteista ja oppilaiden ja 
opettajan yksilöllisistä ominaisuuksista ja elämäntilanteista johtuvat tekijät vai-
kuttavat opetustapahtumaan (mm. Uljens 1997). Vaikka tämä opetuksen yhtei-
söllinen ja kasvatuksellinen puoli ei ole tässä tutkimuksessa pääosassa, se vai-
kuttaa tutkimukseen. Käytännössä tutkimus tapahtuu juuri tässä sosiaalisessa ja 
kulttuurisessa yhteisössä, näiden oppilaiden ja tämän opettajan kesken. En juuri 
puutu myöskään matematiikan oppimisen affektiivisiin tekijöihin, vaikka affek-
tiivinen alue sivuaakin läheisesti tutkimukseni teemaa, koulualgebran tekemistä 
luonnolliseksi ja oppilasta koskettavaksi. Matematiikan oppimista tunteiden ja 
kokemusten kannalta ovat käsitelleen tutkimuksissaan mm. Hannula (2004) ja 
Huhtala (2000). 

 
 

2.4 Koulualgebran tutkimuksia 
 
Algebran opetus on saanut melko runsaasti huomiota matematiikan opetusta 
koskevassa tutkimuksessa parin viimeisen vuosikymmenen aikana (laajoja ko-
koomateoksia aiheesta mm. Bednarz ym. 1996, Wagner ja Kieran 1989, Suther-
land  ym. 2000, kahdestoista ICMI tutkimus The Future of the Teaching and 
Learning of Algebra, Stacey ym. 2004). 

Keskeisiä teemoja koulualgebran tutkimuksissa ovat erilaiset lähestymis-
tavat algebran opetuksessa ja vaikeudet algebran oppimisessa, erityisesti siirryt-
täessä aritmetiikasta algebraan. Koulualgebraa on käsitelty myös matemaattisen 
ajattelun kehittymistä (advanced mathematical thinking) koskevissa tutkimuk-
sissa.  

Laajassa kokoomateoksessa Approaches to algebra (Bednarz ym. 1996) 
käsitellään neljää erilaista lähestymistapaa koulualgebraan: yleistäminen, on-
gelmanratkaisu, mallintaminen ja funktiot. Näitä esitellään vaihtoehtoina perin-
teisen koulualgebran ”strukturaaliselle” lähestymistavalle. Eri lähestymistavois-
sa painotetaan algebran eri piirteitä ja keskeiset käsitteet kuten muuttuja saavat 
erilaisia merkityksiä. Esim. yleistämisessä ja ongelmanratkaisussa kirjainsymbo-
lia käytetään eri merkityksissä. 
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Ongelmia, joita siirtyminen aritmetiikasta algebraan oppilaille tuottaa, 
ovat tutkineet mm. Herscovics ja Linchevski (Herscovics 1989; Herscovics ja 
Linchevski 1994; Linchevski ja Herscovics 1996). Puhutaan suorastaan kogni-
tiivisesta kuilusta (cognitive gap) tai kognitiivisista esteistä (cognitive obstacles) 
algebrallisen ja aritmeettisen ajattelun välillä. Kognitiivisesta kuilusta kertoo 
tutkijoiden mukaan mm. se, etteivät oppilaat pysty spontaanisti operoimaan 
muuttujatermeillä. Esim. ratkaistessaan yhtälöitä, joissa muuttuja on vain toisel-
la puolella yhtäsuuruusmerkkiä, oppilaat käyttävät laskutoimitusten käänteisyyt-
tä, eivät yhtälön manipulointia. Yhtälöt, joissa on muuttujia molemmilla puolil-
la, tuottavat vaikeuksia, koska oppilaat eivät osaa yhdistellä tai hajottaa muuttu-
jatermejä, esim. nähdä, että yhtälö 37175 +=+ nn  on yhtäpitävä yhtälön 

3253145 ++=++ nnn  kanssa (Linchevski ja Herscovics 1996, 44). Toinen 
”kuilu” on ”laskun kesken jäämisen ongelma” (acceptance of the lack of closu-
re): oppilaiden on vaikea hyväksyä että laskulauseke, esim. 5+x , voi olla myös 
tehtävän vastaus. Ongelman katsotaan liittyvän algebrallisen lausekkeen proses-
si-objekti-dualismiin (ks. luku 8.2). 

Algebrallista ajattelua ja sen eroja aritmeettiseen ajatteluun nähden ovat 
tutkineet mm. Stacey ja MacGregor (Stacey ja MacGregor 1997, 1999) ja Kie-
ran (1996). Kieran (emt.) tekee eron myös algebran ja algebrallisen ajattelun vä-
lille. Algebrallista ajattelua on hänen mukaansa: 

– – the use of any of a variety of representations in order to handle quantitative situa-
tions in a relational way. Once the representation has been generated, it can be oper-
ated upon according to certain transformational rules – –. 

(Kieran 1996) 

Näin nähtynä algebrallinen ajattelu ei edellytä kirjainsymbolien käyttöä. Algeb-
rallista ajattelua on kvantiteettien käsittely jollain näiden riippuvuussuhteita ku-
vaavalla tavalla käyttäen apuvälineitä (joiden ei siis tarvitse olla kirjaimia). Kie-
ran (emt.) varaa termin ”algebra” sen tavanomaiseen käyttöön koulumatematii-
kassa, algebra on ”kirjainlaskentaa”. 

MacGregorin ja Stacey’n (MacGregor ja Stacey 1997, Stacey ja MacGre-
gor 1997, 1999) tutkimuskohteena on ollut erityisesti se, miten yhtälön ratkai-
seminen algebrallisesti eroaa käsitteellisesti yhtälön aritmeettisesta ratkaisemi-
sesta. Heidän mukaansa yhtälön aritmeettisessa ja algebrallisessa ratkaisemises-
sa käytetään erilaisia kognitiivisia prosesseja. Aritmeettisissa ratkaisuissa tukeu-
dutaan laskutoimitusten käänteisyyteen. Yhtälön algebrallinen ratkaiseminen 
edellyttää, että tuntemattomilla kvantiteeteilla (suureilla tai luvuilla) on operoi-
tava kuten tunnetuilla luvuilla. Tämä tuottaa oppilaille vaikeuksia, mutta kuuluu 
tutkijoiden mukaan olennaisena osana algebralliseen ajatteluun. 
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Tall (mm. Tall 1995, 2004; Thomas ja Tall 2001) kytkee tutkimuksissaan 
algebran oppimisen prosessi-objekti-dualismiin, jota hän on paljon käsitellyt kir-
joituksissaan. Algebran oppiminen edellyttää kehittynyttä matemaattista ajatte-
lua, jossa laskulausekkeet nähdään kahdella tavalla, sekä prosesseina että objek-
teina. Algebran oppimisen mahdollisuuksia ja vaikeuksia voidaan selittää mate-
maattisen ajattelun kehittyneisyydellä tässä mielessä. 

Myös Kaput käsittelee koulualgebraa matemaattisen ajattelun kehittymi-
sen näkökulmasta (mm. Kaput 1998, 2000; Kaput ja Blanton 2001a, 2001b). 
Hän pohtii monissa kirjoituksissaan aritmetiikan ”algebratisointia” (algebrafying 
arithmetics), ts. miten aritmetiikkaa voitaisiin opettaa niin, että se auttaisi algeb-
ran oppimisessa. Kaputin mukaan algebrallista ajattelua voitaisiin tuoda koulu-
matematiikkaan jo varhaisessa vaiheessa, mutta se edellyttäisi monipuolisempaa 
kuvaa sekä aritmetiikasta että algebrasta, oppimateriaalin ja opetustapojen kehit-
tämistä ja opettajien kouluttamista. Keskeisiksi keinoiksi aritmetiikan ”algebra-
tisoinnissa” Kaput (2000)  luettelee:  

- aloitetaan aikaisin, tukeudutaan oppilaiden informaaliin tietoon 
- integroidaan algebran oppiminen muihin tiedonaloihin 
- käytetään monenlaisia ajattelumuotoja 
- tukeudutaan oppilaiden luonnollisiin kielellisiin ja kognitiivisiin proses-

seihin, rohkaistaan heitä sekä reflektoimaan oppimaansa että ilmaisemaan 
se kielellisesti 

- rohkaistaan aktiivista oppimista ja yhteyksien konstruointia, painotetaan 
erityisesti merkitysten muodostamista ja ymmärtämistä. 

Suomessa Hihnala (2005) on hiljakkoin julkaissut tutkimuksen peruskoululais-
ten matemaattisen ajattelun kehittymisestä siirryttäessä aritmetiikasta algebraan. 
Hän käyttää tutkimuksensa pohjana mm. Herscovicsin ja Linchevskin, Kieranin 
sekä McGregorin ja Stacey’n näkemyksiä ja erittelyjä algebrallisen ja aritmeetti-
sen ajattelun välillä. Hihnalan tutkimuksen mukaan peruskoulun kuudes-, seit-
semäs-  ja  kahdeksasluokkalaiset hallitsevat muuttujiin ja yhtälöihin liittyvät 
asiat jokseenkin yhtä hyvin. Algebraa käsittelee myös Attorpsin (2006) tutki-
mus, jonka aiheena on opettajien käsitykset yhtälöistä. 

Omalle tutkimukselleni läheisimmiksi koen mm. Kaputin ja Tall’in esitte-
lemät kehittämisajatukset. Lähden tutkimuksessani pikemminkin mahdollisuuk-
sista kuin esteistä: miten koulualgebraa voisi kehittää niin, ettei ”kognitiivisia 
kuiluja” syntyisi?  
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2.5 Koulualgebraa kehittämään 
 
Lähtiessäni tekemään tutkimusta koulualgebran kehittämiseksi minulla oli kaksi 
herätettä, toinen liittyi algebran sisällöllisiin ominaisuuksiin, toinen koulualge-
bran rakenteeseen. Millaista algebraa oikeastaan opetetaan 7. luokalla ja miten 
se oppilaille ”tarjotaan”? 

 
 

2.5.1 Innostava esimerkki 
 
Resnick (1995) puhuu kouluopetuksen yhteydessä kolmenlaisesta matematiikas-
ta: ”oikea matematiikka” (math math), ”koulumatematiikka” (school math) ja 
”katumatematiikka” (street math):  

 
 “math math”  
  
  
  

 
”school math”  

 

“street math” 
 

Kuvio 7. Kolme matematiikkaa (Resnick 1995) 

 
”Oikea matematiikka” on sitä, mitä matemaatikot työssään harjoittavat ja mitä 
opetuksessa tavoitellaan, ”koulumatematiikka” koulussa opiskeltavaa matema-
tiikkaa ja ”katumatematiikka” arkipäivän tilanteissa opittua ja käytettävää epä-
muodollista matemaattista päättelyä (ks. myös Howson ja Wilson 1990, 27).  

Nimitys ”katumatematiikka” tulee tutkimussuuntauksesta, jossa on tutkittu 
tiettyjen etnisten tai sosiaalisten ryhmien epämuodollista matematiikkaa (käyte-
tään myös nimitystä ”etnomatematiikka”). Tutkimuksia on tehty mm. Brasiliassa 
nuorten, kouluttamattomien katukaupustelijoiden parissa (mm. Nunes ja Bryant 
1996; Nunes 1988; Schliemann 1995). Tutkijat ovat todenneet, että katukaupus-
telijat käyttävät ihan oikeita matematiikan lakeja (mm. vaihdanta- ja liitäntälaki) 
varsin joustavasti ja virheettömästi. Heidän matematiikkansa on kuitenkin sup-
pea-alaista, vahvasti tilanteeseen sidottua ja suullista, he selviävät huonosti yk-
sinkertaisistakin koulumatematiikan kirjallisista tehtävistä tutun kontekstin ul-
kopuolella. ”Katumatematiikan” vahvuutena on, että se liittyy vahvasti intuitii-
viseen ajatteluun ja sillä on käyttöä, se ei siis ole inerttiä, mutta sen heikkoutena 
on kontekstisidonnaisuus ja suppea-alaisuus.  

Koulussa opetettavasta ja opittavasta matematiikasta on Resnickin (1995) 
mukaan kehittynyt suorastaan oma, irrallinen matematiikan alalajinsa, ”koulu-
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matematiikka”. Koulussa opiskellaan sääntöjä ja algoritmeja, jotka on kehitetty 
nimenomaan kouluopetusta varten. ”Koulumatematiikka” liittyy huonosti oppi-
laiden omaan ”katumatematiikkaan”. Siinä ei hyödynnetä oppilaiden arkipäi-
väistä matemaattista päättelyä eikä intuitiivisia strategioita, joita he ovat oppi-
neet jo ennen kouluun tuloaan. Resnickin (emt.) mukaan ”koulumatematiikka” 
liittyy myös huonosti ”oikeaan matematiikkaan”, se ei ole aina edes yhdenmu-
kaista ”oikean”, tieteellisen matematiikan kanssa.  

Resnick (1995) esittää, että matematiikan opetuksessa tulisi jättää ”kou-
lumatematiikka” vähemmälle ja sen sijaan miettiä, miten ”oikea matematiikka” 
olisi yhdistettävissä oppilaiden omaan matematiikkaan. Hän kertoo (emt.) yh-
dessä luokanopettaja Victoria Billin kanssa kehittämästään aritmetiikan opetus-
mallista, jossa pyritään rakentamaan opetustilanteet niin, että lähtökohtana on 
oppilaiden oma ”katumatematiikka”, jota sitten keskustelujen avulla yritetään 
”kultivoida” ”oikeaksi matematiikaksi”. Opetuksen periaatteiksi Resnick (1995) 
luettelee: 

1. Käsitellään arkipäivässä esiintyviä matemaattisia ongelmia. 
2. Matematiikan keskeiset rakenteet nostetaan esiin mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. 
3. Rohkaistaan oppilaita tuomaan julki informaalia matemaattista tietämys-

tään, ”katumatematiikkaa”. 
4. Käytetään formaaleja merkintöjä (algebrallisia lausekkeita ja yhtälöitä) 

ideoiden kirjaamisessa varhaisessa vaiheessa. 
5. Rohkaistaan oppilaita luottamaan omaan osaamiseensa. 
6. Puhutaan matematiikasta, ei vain tehdä matematiikkaa. 

Voisiko algebraa opettaa näillä periaatteilla?  
 

 

2.5.2 Koulualgebran ongelmallinen jäsennys 
 
Perinteisesti algebraa on opetettu selkeästi järjestettynä, kumulatiivisena sarjana: 
potenssien laskutoimitukset, polynomien laskutoimitukset, yhtälöt, sovellukset: 

 
   sovellukset 
 yhtälöt  

 polynomien laskutoimitukset   
potenssien laskusäännöt    

 
Kuvio 8. Koulualgebran perinteinen sisältörakenne 
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Tässä mallissa koulualgebran teoriarunkoa kootaan vaihe vaiheelta pieni osa 
kerrallaan matematiikan rakennetta noudattaen. Tavoitteena on, että näin myös 
oppilaille muodostuisi ehjä, looginen tiedollinen rakenne. Oppilaan on kuitenkin 
vaikea tietää, mihin opiskelussa pyritään, mitä ollaan rakentamassa tai mihin 
tietoja käytetään. Opiskeltavien asioiden tarpeellisuutta perustellaan lähinnä vain 
seuraavan vaiheen opiskelulla: on osattava potensseja, jotta voidaan opiskella 
polynomeja, joita tarvitaan, kun opiskellaan yhtälöitä. Kussakin vaiheessa käyte-
tään kuitenkin vain pientä osaa edellisessä vaiheessa opitusta: polynomien las-
kusäännöissä ei tarvita kaikkia potenssien sääntöjä, yhtälöissä käytetään vain 
pientä osaa polynomeista ja sovelluksissa varsin yksinkertaisia yhtälöitä.  

Sisältöjen kumulatiiviseen järjestykseen yhdistyy myös opittavien taitojen 
hierarkia. Perinteisessä koulualgebrassa opiskelu etenee yksinkertaisesta ru-
tiiniharjoittelusta soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun.  

Oppimisen taitotavoitteita on ollut tapana esittää hierarkkisina malleina, 
taksonomioina, esimerkkinä matematiikan opetusta varten kehitetty Wilsonin 
taksonomia (kuvio 8; Wilson 1971; Leino 1977): 

 
 analysointi   

 soveltaminen  

 ymmärtäminen  

 laskutaito 
  

 
Kuvio 9. Wilsonin taksonomia (Leino1977, 18) 

  
Matematiikan opetuksessa taitotaksonomioita on käytetty myös opetuksen ete-
nemisen malleina (ks. luku 7.4). Tämä näkyy peruskoulun matematiikan oppi-
kirjoissa selkeästi, varsinkin juuri algebran kurssilla. Perinteisessä koulualge-
brassa on paljon alemman tason taitojen harjoittelua, nimitysten opiskelua ja 
pieniä rutiiniharjoituksia: polynomien termien luettelemista ja järjestämistä, po-
lynomin kirjoittamista annetuista termeistä, termin tai polynomin asteluvun 
määrittämistä jne. Laskualgoritmeja opiskellaan seuraamalla annettuja sieven-
nyssääntöjä: ”Kun sulkujen edessä on miinusmerkki, sulut poistetaan muutta-
malla jokaisen termin etumerkki”. Tällainen opetus tarjoaa vähän mahdollisuuk-
sia harjaannuttaa korkeamman tason taitoja, ymmärtämistä, soveltamista, on-
gelmanratkaisua. Myös intuitiivisen ajattelun hyödyntämiselle ja tietojen yhdis-
telylle ja käytölle jää perinteisessä koulualgebrassa vähän tilaa. Suuri osa opis-
kelusta on erillisten asioiden rutiiniharjoittelua. 

Mm. Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 48) kritisoivat perinteistä, 
kaavamaista, taksonomian mukaan alhaalta ylöspäin etenevää opetuksen mallia: 
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”Sitkeänä perinteenä – – on näkemys, että ensin on opittava tarvittava tieto ja 
taito, sitten niitä voidaan ryhtyä soveltamaan”. He esittävät, että opetus olisi jä-
sennettävä mieluummin ”ylhäältä alaspäin”, muutamien keskeisten ideoiden va-
raan (map of big ideas) lähtien tiedon käytöstä (myös Resnick 1987).  

Perinteisen koulualgebran sisältörakenne, etenemisjärjestys ja ”kouluma-
tematiikkamaisuus” liittyvät yhteen. Kun algebraa opiskellaan pienin askelin 
vaihe vaiheelta, matematiikka kutistuu helposti termikokoelmaksi ja yksinkertai-
siksi toimintasäännöiksi. Koulualgebrassa käytetään paljon nimenomaan ”kou-
lumatematiikkaan” kuuluvaa sanastoa, toimintatapoja ja tehtävätyyppejä, joissa 
laskutoimitukset palautetaan lausekkeen sieventämiseksi, sulkujen poistamiseksi 
ja samanmuotoisten termien yhdistämiseksi. Siinä ei juurikaan tukeuduta luon-
nolliseen, tavalliseen puheeseen tai arkielämässä tai edes aritmetiikassa opittui-
hin päättelytapoihin. Vaikka koulualgebran säännöt eivät olisikaan suoranaisesti 
ristiriidassa ”oikean matematiikan” kanssa, jää toiminnallisina sääntöinä opitun 
algebran matemaattinen perusta helposti hämäräksi.  

 
 

2.5.3 Tutkimusideasta tutkimuskysymyksiin 
 
Tarkoitukseni on etsiä vaihtoehtoista etenemispolkua koulualgebrassa. Kun pe-
rinteinen opetus on kokemukseni mukaan johtanut ulkokohtaiseen, inerttiin al-
gebraan, mikä olisi vaihtoehto ja millaista olisi tavoiteltava, ”epäinertti” algeb-
ra? Tutkimukseni lähtöajatuksena on, että algebran tulee koskettaa oppilasta ja 
algebralla tulee olla käyttöä. Kehitän tutkimuksessani opetusmallia, jolla pyri-
tään luonnolliseen ja käyttökelpoiseen algebraan.  

Tutkimus on tavallaan kaksijakoinen: kehitän opetusta ja opetusmallia. 
Tutkin sekä opetuksen että opetusmallin kehittämisen etenemispolkua ja pää-
määrää. Millainen polku johtaisi luonnolliseen ja käyttökelpoiseen algebraan ja 
millainen polku johtaa opetusmallin rakentamiseen? Millaista olisi tavoiteltava 
koulualgebra ja millainen olisi sitä tukeva opetusmalli? Tutkimuksen tuote, jaet-
tava artefakti, on algebran opetusmalli (kuvio 10): 
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Kuvio 10. Tutkimusidea 

 
Tutkimuksella tavoittelen kolmenlaisia tietoa (Edelson 2002):  

1. tietoa kehittämisprosessista: millainen polku johtaa opetusmallin kehittä-
miseen aihekohtaista  

2. aihekohtaista tietoa: tietoa oppimisesta, opetuksesta, opetussuunnitelmis-
ta, algebran sisällöistä ja erityispiirteistä, hyvän algebran ominaisuuksista  

3. tietoa tuotteesta, kehitetystä opetusmallista. 

Tutkimuskysymykset jäsennettynä tämän jaottelun mukaan ovat: 

1. Miten opetusmallin kehittäminen tapahtui?  
2. Millaista algebraa kouluopetuksessa tulisi tavoitella?  
3. Millainen on tässä tutkimuksessa kehitetty luonnolliseen ja käyttökelpoi-

seen koulualgebraan pyrkivä opetusmalli? 

Ensimmäiseen kysymykseen vastauksena on kuvaus tutkimusprosessin etenemi-
sestä. Toinen kysymys tarkoittaa näkemyksiä algebran opetuksen tavoitteista, 
algebran oppimisesta ja algebran erityispiirteistä. Näitä näkemyksiä käsittelen 
tutkimuksen kolmannessa osassa, luvuissa 6–8. Kolmas kysymys koskee tutki-
muksen tuotetta, kehitetyn opetusmallin ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Tutki-
muksen tuotteen esittelen osassa IV, luvussa 9. 

Tuote 

Kehitt ämis -
ideat ja pre-

missit 

Opetusmallin ke-
hittäminen 

Opetusmalli 

Perinte inen 
opetus 

 Vaihtoehtoinen 
opetus 

Luonnollinen ja käy t-
tökelpoinen Inertti 

Algebra 

Vaihtoehtoinen polku Mekaaninen,   
hierarkkinen polku 

Tutkimus 
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Kysymykseen 3 vastaaminen, ts. opetusmallin kehittäminen, on tutkimuk-
seni päätavoite. Muut tutkimuskysymykset palvelevat tätä päämäärää, en voi 
vastata kysymykseen 3 vastaamatta myös kysymyksiin 1 ja 2. Tutkimukseni 
premissinä on, että luonnolliseen ja käyttökelpoiseen koulualgebraan kannattaa 
pyrkiä, että luonnollisuus ja käyttökelpoisuus ovat hyvän algebran ominaisuuk-
sia. Kehittämispolun valitsin toisaalta edellä kuvatun innostavan esimerkin (luku 
2.5.1)  ja toisaalta perinteisen koulualgebran ongelmallisen rakenteen (luku 
2.5.2) pohjalta. Lähdin kehittämään algebran opetuksen mallia kahdesta perus-
ajatuksesta: vahvistetaan ”oikean” matematiikan ja oppilaan oman ”katumate-
matiikan” välistä yhteyttä ja jäsennetään oppiaines keskeisten ideoiden varaan 
lähtien algebran käytöstä. Kutsun perusajatusten yhdistelmää ”idealähtöiseksi 
algebraksi”.  

Aloitin idealähtöisen algebran opetuksen varsin yleisillä ja keskeneräisillä 
ajatuksilla siitä, mitä tällainen opetus voisi olla, miten se toimisi ja miten se tu-
kisi kehittämistavoitetta, inerttien piirteiden karsimista koulualgebrasta. Ensim-
mäisillä kokeiluilla lähdin hakemaan vastauksia kysymyksiin:  

a) miten idealähtöisen algebran perusajatukset toimivat opetuksessa? 
b) näyttäisikö idealähtöinen opetus myötävaikuttavan koulualgebran kehit-

tämiseen luonnolliseksi ja käyttökelpoiseksi? 

Aluksi mallin kokeilu ja kehittäminen olivat etenemispolusta vakuuttumista ja 
kysymysten asettamista: Olenko oikealla tiellä? Olisiko syytä asettaa hypoteesi, 
että tätä polkua seuraten päästään luonnollisempaan ja käyttökelpoisempaan 
koulualgebraan? – Millaisia kysymyksiä on kysyttävä, kun pyritään kehittämään 
algebran opetusta? Miten voin vakuuttua, että opetus on kehittynyt oikeaan 
suuntaan? Empiiristä opetusmallin kehittämisvaihetta kuvaan luvussa 5.  
 
 
2.5.4 Keksijä vai löytäjä? 
 
Tavoitteenani on kehittää koulualgebraa, etsin parempaa algebraa ja keinoja sen 
saavuttamiseksi. Kehittämisidea on ollut alusta alkaen selvillä: pyrin luonnolli-
seen ja käyttökelpoiseen, hyvään algebraan. Mutta kehittämistyöhön lähtiessäni 
en vielä tuntenut, millaista tuo ”hyvä” algebra on. Etsin sellaista, mitä en tunne, 
olenko siis sittenkin enemmän ”keksijä kuin löytäjä” (vrt. Wittgenstein 1985, 
80)?  

Tässä joudun ottamaan kantaa kolmeen ”ennalta olemassa olemisen” ky-
symykseen: opetustapahtuman, kehittämiskeinojen ja kehittämisen päämäärän 
olemassaoloon. Miten tutkimuksen kohde, algebran opetustapahtuma, on ole-
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massa ennen tutkimusta ja siitä riippumatta? Miten väline, idealähtöisen algeb-
ran opetuksen malli, on olemassa? Entä tutkimuksen päämäärä, keksinkö sen vai 
löydänkö sen?  

Dewey (1999) varoittaa tutkimuksen tekijää: 

Aina, kun oletetaan, että tiedon tehtävänä on saada ote todellisuudesta, joka on olemas-
sa ennen tutkimusoperaatioita, riippumatta niistä ja niiden seurauksista, ajaudutaan 
väistämättä jompaankumpaan tai jonkinlaiseen yhdistelmään näistä erehdyksistä. Tu-
loksellisen tutkimusprosessin loogiset piirteet siirretään ennalta annettuun todellisuu-
teen; tai tiedostettu maailma pelkistetään atomististen, erillisten elementtien pulveriksi, 
kantilaiseksi ”moninaisuudeksi”; tai laaditaan jokin koneisto, ”idealistinen” tai ”realis-
tinen”, saattamaan nämä kaksi yhteen. 

(Dewey 1999, 160) 

Olen valmis pitkälle myötäilemään opetuksen kehittämistutkimukseen nähden 
tätä Deweyn pragmatistista kantaa, jota Pihlström (2000) vielä tarkentaa: 

Ennen kaikkea hän [Dewey] ajatteli (uransa alusta sen loppuun), että tiedon tai tutki-
muksen kohteet syntyvät tiedostamisen tai tutkimuksen kautta eivätkä ole olemassa 
”valmiina” ennen tutkimusta, tutkijoista ja heidän päämäärähakuisesta toiminnastaan 
riippumattomassa metafyysisessä todellisuudessa. 

(Pihlström 2000) 

Tutkimukseni kannalta ei tietenkään ole järkevää olettaa, ettei ole olemassa enti-
teettiä nimeltä ”koulualgebra”, eihän silloin olisi olemassa ongelmaakaan, johon 
tutkimuksellani haluan vaikuttaa. Koulualgebra on olemassa, mutta se ei ole 
”valmiina siellä jossakin”. En voi tavoittaa ”koulualgebraa sinänsä”, vaan jou-
dun välittämään käsitystä ja kokemusta siitä kielen, käsitteiden ja teorioiden 
avulla, joten teen valintoja ja tulkintoja, luon jäsennystä ja annan merkityksiä. 
Siinä mielessä siis konstruoin tutkimukseni kohdetta, koulualgebraa. Samoin 
tutkimuksen päämäärä ja kehittämisväline ovat tietyllä tasolla ideoina olemassa 
tutkimuksen lähtökohtana, mutta ne eivät ole valmiita vaan kehkeytyvät tutki-
muksen kuluessa. Kehittämistutkimuksessa kehittäminen koskee myös teoriaa, 
myös teoria muotoutuu valintojen, näkemysten ja merkitysten konstruoinnin 
kautta vuoropuhelussa käytännön kehittämistyön kanssa. Näihin asioihin palaan 
tutkimuksen toteuttamista koskevassa luvussa (luku 3.3). 

Tässä tutkimuksessa tehtävää opetuksen kehittämistyötä kuvaavat sanat: 
vastavuoroisuus, iteratiivisuus ja ”kehkeytyvyys”. Kaikki kehittämistyön alueet 
toimivat samanaikaisesti ja vastavuoroisesti, kehittämistyö tapahtuu useassa vai-
heessa, kehitettävä opetusmalli kehkeytyy tutkimusprosessissa. 
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3 Tutkimuksen toteutus 
 
Keskeistä tutkimuksen toteuttamisessa on ollut tutkimuksen ja käytännön ope-
tustyön vahva yhteys: opettaja on oman opetuksensa tutkijana. Toinen perusasia 
on kehittämistutkimusasetelma. Tutkimuksessa ei testata valmista opetuksen 
mallia, vaan tutkimus on eräänlaista tuotekehittelyä, design-tutkimusta. Kehit-
tämistutkimuksen problematiikkaa olen pohtinut alustavasti edellä (luvut 2.2 ja 
2.5.4). Ongelmallista tällaisessa asetelmassa on, että tutkimuksen tavoite ja kei-
not tavoitteeseen pääsemiseksi eivät ole erillisiä eivätkä etukäteen tarkasti ku-
vattavissa. Tavoite ja keinot kehittyvät tutkimuksen kuluessa ja ne myös kietou-
tuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa. Näin ollen ei voi olla kehittämistyöstä riip-
pumatonta mittariakaan tulosten mittaamiseksi. Ajautuuko ”kehkeytyvä” kehit-
tämistutkimus väistämättä kehäpäätelmiin? Minkä tasoisiin selityksiin kehittä-
mistutkimus pystyy ja mikä on sen pätevyyden takeena? 

 
 

3.1 Lähtökohdat 
 
Sysäys lähteä jatko-opiskelijaksi ja tekemään tutkimusta matematiikan opetuk-
sesta tuli Dimensio-lehdessä (6/1994) olleesta ilmoituksesta, jossa haettiin ma-
tematiikan, fysiikan ja kemian opettajia opiskelijoiksi perustettavaan tutkijakou-
luun. Olin tuolloin ollut lähes 20 vuotta matemaattisten aineiden opettajana pe-
ruskoulun yläasteella.  

Olin seurannut matematiikan opetuksesta käytävää keskustelua lähinnä 
vain oman ainejärjestöni lehdistä. Kasvatustieteen opinnoistakin oli aikaa. Tut-
kimusmaailma oli minulle vieras, mutta uusi haaste kiinnosti. Mitä tutkisin? 
Opettajavuosiltani oli kertynyt runsaasti kokemusta tilanteista, joissa matema-
tiikkaa opitaan ulkokohtaisesti, harjoitellaan rutiineja, mutta ei tiedetä, mitä niil-
lä tehdään. Siihen halusin puuttua, mutta miten sitä tutkisin? 

Oli ryhdyttävä lukemaan. Lukemisen aloitin omasta kirjahyllystäni. Luin 
vanhoja Dimension ja sen edeltäjän, Matemaattisten aineiden aikakauskirjan 
vuosikertoja. Innostavia elämyksiä sain mm. matematiikan opetuksen kansain-
välisen komission ICMI:n raportista Koulumatematiikka 90-luvulla (Howson ja 
Wilson 1990), John Holtin 1960-luvulla kirjoittamasta kirjasta Miksi lapseni ei-
vät menesty? (Holt 1970) ja Seymour Papertin klassikosta Lapset, tietokoneet ja 
ajattelemisen taito (Papert 1985).  

Muutkin olivat huomanneet koulumatematiikan ulkokohtaisuusongelman. 
Holt kuvaa kirjassaan herkullisesti matematiikkaa opiskelevaa oppilasta: 
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Hän ikään kuin sulkee silmänsä ja syöksähtää liikkeelle kuin juoksisi pimeänä yönä 
hautausmaan ohi. Eikä hän katso taakseen. 

(Holt 1970, 24) 

Koulumatematiikka 90-luvulla -raportissa (Howson ja Wilson 1990) puhutaan 
etnomatematiikasta, jolla tarkoitetaan kuhunkin kulttuuriin kuuluvia matemaatti-
sia toimia (luokittelua, vertaamista, loogista päättelyä) ja käsitteitä, joita opitaan 
ilman systemaattista opetusta. Löytyisikö vastaus ulkokohtaisuusongelmaan täl-
tä suunnalta? Luin tutkimuksia ja artikkeleita erityisesti tästä aihepiiristä. Etno-
matematiikan tutkimussuunnan ideaksi voidaan kiteyttää: luonnollisissa tilan-
teissa opittu matematiikka säilyttää merkityksensä, mutta koulussa opittu jää 
merkityksettömäksi (mm. Nunes ja Bryant 1996; Nunes 1988; Schliemann 
1995). Mistä tämä johtuu? Voisiko koulussa opettaa ”luonnollisesti”? Mitä se 
olisi ja mitä oikeastaan ovat merkitykset?  

Uppouduin merkityksiin. Luin semantiikkaa, filosofiaa, Carnapia, Quinea, 
Wittgensteinia jne. Kiinnostavaa oli katsoa matematiikkaa merkitysten ja kie-
lenkäytön näkökulmasta. Tein kasvatustieteen laudaturtyöni otsikolla Merkityk-
set koulumatematiikassa.  

Etnomatematiikkaan ja merkityksiin perehtyminen antoi paljon aineksia 
matematiikan oppimisen ja opetuksen ymmärtämiselle. Mutta merkityksiä tut-
kiessani jouduin mielestäni liian kauas ”oikeasta elämästä”. Miten tätä tietoa 
hyödyntäisin kouluopetuksessa? Opettamalla niin, että merkityksiä muodostuu! 
Siis mitä? En päässyt tätä tietä eteenpäin. Halusin palata lähemmäs käytäntöä.  

Valitsin algebran opetuksen tutkimusaiheekseni, koska kokemukseni mu-
kaan ulkokohtaisuusongelma oli siinä ilmeisin. Luin algebran opetusta koskevaa 
kirjallisuutta. Uskoin, että on olemassa jokin ”paras käytäntö”, jokin erityisen 
hyvä tapa opettaa algebraa. Jospa opetus lähtisi funktioista, mallintamisesta, on-
gelmanratkaisusta …? Mitä sitten?  

Tässä etsimisen vaiheessa ohjaajani antoi luettavakseni L. B. Resnickin ar-
tikkelin Inventing Arithmetic: Making Children’s Intuition Work in School 
(Resnick 1995). Sen käytännönläheiset ajatukset veivät minut takaisin perusläh-
tökohtaan, itse opetustapahtumaan (ks. luku 2.5.1). 

Minulla oli aluksi hyvin kaavamainen kuva tutkimuksesta ja tutkijasta. 
Ajattelin, että tutkijan tehtävä on löytää ”viisaus” tieteen avulla ja opettajan teh-
tävä on soveltaa tuota viisautta käytännössä. Olin tottunut näkemään tutkimuk-
sen ja opetuksen erillisinä: tutkimus on tiedettä ja teoriaa ja opetus vain käytän-
töä. Minun on ollut vaikea oppia luottamaan siihen, että konkreettinen, elävä ja 
arkinen opetustapahtuma ja oma opettajana hankittu kokemukseni ja asiantun-
temukseni voisivat olla myös ”oikean”, tieteellisen tiedon perustana ja kasvu-
alustana. Toisaalta lukemani opetusta koskevat tutkimukset ja muut artikkelit 
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ovat usein jääneet ulkokohtaisiksi, ”inerteiksi ideoiksi”. Olen kysellyt kuten al-
gebraa opiskeleva peruskoululainen: ”Mitä tämä minuun kuuluu? Mitä minä täl-
lä tiedolla teen?” 

Resnickin (1987, 1995; Resnick ja Hall 1998) näkemykset opetuksesta, 
oppimisesta ja opetuksen tutkimisesta ja kehittämisestä ovat olleet varsin mer-
kittäviä tutkimukselleni. Niistä löysin polun pään, jota  seuraten lähdin opetusta 
kehittämään. Ne ovat myös auttaneet pitämään tutkimukseni kiinni käytännön 
opetustapahtumassa. Toinen tutkimukseeni vahvasti vaikuttanut opetuksen ja 
oppimisen teoreetikko on Carl Bereiter (2002b). Myös hänen pohdintansa ovat 
hyvin käytännönläheisiä.  

 
 

3.2 Opettaja opetuksen tutkijana 
 
Kouluopetusta koskevissa tutkimuksissa opettajan tehtäväksi on yleensä jäänyt 
tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen käytäntöön. Tehdessään itse tutki-
musta opettaja saa tilaisuuden toimia myös teoreettisen tiedon tuottajana (”RE-
searcher”). Halu nostaa opettaja pelkästä soveltajasta tiedon tuottajaksi on ollut 
erityisesti Amerikassa ja Britanniassa 1980-luvulla voimistuneen Teacher as 
researcher -liikkeen yhtenä lähtökohtana. Siinä katsotaan, että opettajaa hyödyt-
täisi enemmän käytäntöön pohjaavien opetuksen teorioiden kehittäminen kuin 
teoreettisten tutkimusten uudet tulokset. Toisena opettajien tutkijaliikkeen in-
tressinä on ollut vaihtoehtoisten ja kriittisten näkemysten esiin tuominen. (Coch-
ran-Smith ja Lytle 1999.) 

Tutkijan roolin liittämisellä opettajan ammattiin tavoitellaan myös opetuk-
sen uudistamista sen tuloksellisuuden parantamiseksi. Suomessa vuonna 1995 
perustetun matematiikan fysiikan ja kemian opettajien valtakunnallisen tutkija-
koulun toiminta-ajatuksena on ollut rakentaa monitieteinen, tutkimukseen perus-
tuva ja kestävä pohja, jolta voidaan uudistaa matemaattis-luonnontieteellisten 
aineiden opetusta. Tutkijakoulun puitteissa tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on 
ollut palvella näiden aineiden opetuksen rakenteellista, sisällöllistä ja menetel-
mällistä uudistamista. 

Tutkimuksellisen otteen sisällyttämistä opettajan ammattikuvaan edellyte-
tään myös vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 1994) ja 
uudessa koululainsäädännössä (Perusopetuslaki 682/1998 ja Perusopetusasetus 
852/1998). Opetussuunnitelmauudistuksessa valtakunnan tason ohjeistoja väl-
jennettiin ja vastuuta opetuksen järjestämisestä ja opetussuunnitelmista siirrettiin 
kunnille, kouluille ja opettajille. Samalla näitä velvoitettiin jatkuvaan oman toi-
mintansa ja sen vaikuttavuuden arviointiin (Opetushallitus 1994, 22). Tämä vaa-
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tii opettajalta uudenlaista asiantuntemusta opetussuunnitelmien, opetuskäytäntö-
jen ja arviointimuotojen kehittäjänä.  

Perinteisesti opetuksen tutkimus ja käytännön opetustyö ovat olleet erilli-
siä. Niitä ovat toteuttaneet eri henkilöt, ne ovat edustaneet omia, erillisiä kulttuu-
rejaan ja ongelmat on hahmotettu lähtien eri viitekehyksistä. Rauste-von Wright 
(1997, 107) kuvaa tieteellisen tutkimuksen asemaa ja suhdetta arkitodellisuuteen 
kolmiolla (kuvio11):   

 
Ilmiö arkitodellisuudessa 

- Sanat/ kieli, joilla sitä kuvataan 
- Teot/ toiminnot, joilla sitä toteutetaan 

 

Ongelma 

 

 

Ilmiö tieteellisen toiminnan näkökulmasta 
- Käsitteet/ kieli, jolla sitä kuvataan/  

analysoidaan 
- Teot/ toiminnot, joilla sen olemusta/ paik-

kansa pitävyyttä tutkitaan 
 

Kuvio 11.  Tutkimuksen suhde arkitodellisuuteen (Rauste-von Wright 1997, 107) 

 
Opetuksen tutkimuksen ongelmana on ollut, että tutkimuksen maailma ja koulun 
arkitodellisuus ovat jääneet toisilleen vieraiksi (mm. Schoenfeld 2004). Tutkijat 
ovat tulleet kouluun koulun ulkopuolelta ja hakeneet vastauksia kysymyksiin, 
jotka ovat nousseet tutkimuksen ja teorioiden piiristä, eivät välttämättä käytän-
nön koulutyöstä. Ilmiöitä ja ongelmia on tutkimuksissa tulkittu ja kuvattu tiede-
maailman käsittein. Opettajan käytännöllistä tietoa ei ole aina arvostettu, sitä on 
saatettu pitää epätieteellisenä, arkitietona tai intuitiona. Opettajat puolestaan 
harvoin hakevat vastauksia ongelmiinsa tutkimustuloksista. Opettajan on vaikea 
siirtää tutkimuksella tuotettua tietoa käytäntöön. Tutkijan tieto on opettajasta 
usein pelkkää teoriaa, kaukana käytännön tilanteista.  

Bourdieu (1995) puhuu sosiologisen tutkimuksen yhteydessä kahdesta ”ar-
kiajattelun doksasta”. Tutkijan professio on sidoksissa tutkijan arkiajatteluun ja 
toimijan professio toimijan arkiajatteluun: 
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Jokainen sosiologi on väistämättä satimessa eräänlaisessa kaksoissidoksessa. Mistä se 
tulee? Ilman tutkimustraditiosta saamiaan intellektuaalisia välineitä sosiologi ei juuri 
eroa amatööreistä, itseoppineista sosiologeista – –. Sosiologin intellektuaaliset instru-
mentit aiheuttavat kuitenkin samalla jatkuvasti sen vaaran, että maallikkojen arkiajatte-
lun doksa yksinkertaisesti korvataan tieteellisen ”arkiajattelun doksalla” – – joka ei ole 
yhtään sen vähemmän naiivi. 

(Bourdieu ja Wacquant 1995, 290, korostus alkuperäistekstissä) 

Bourdieun ajatukset pätevät myös opetuksen tutkimuksessa. Tieteen maailmasta 
tuleva opetuksen tutkija puhuu tutkimustradition kielellä, hänen professiotaan 
määrittää tutkijan arkityö ja ”habitus”. Opettaja jäsentää opetustapahtumaa käy-
tännön pedagogin arkikäsittein. Jotta tutkimus vaikuttaisi opetukseen käytännön 
tasolla, tutkimus ei saisi pitäytyä kummankaan ammatin ”arkiajattelun doksas-
sa”. Teoria pitäisi saada elämään opettajan arjessa, se pitäisi voida ymmärtää 
opettajan arkiajattelulla, mutta sen pitäisi myös antaa opettajalle välineitä ar-
kiajattelunsa ja toimintansa kehittämiseen. 

Olen tätä tutkimusta tehdessäni sekä opettaja että tutkija. Vaikka kaikki 
kasvatustieteilijät eivät pidä suotavana tai edes mahdollisena tutkijan ja toimijan 
roolien yhdistämistä (mm. Heinonen 1989, 17), uskon asetelman sopivan erityi-
sen hyvin juuri opetuksen kehittämistutkimukseen. Oma opetustyö on olennai-
nen osa tutkimusta, se ei ole vain ideoiden soveltamista käytäntöön. Opetuksen 
ja tutkimuksen, käytännön ja teorian, vuoropuhelu on itsestäänselvyys ja tutki-
mus pysyy käytännönläheisenä. Kun opettaja tuntee oppilaat ja tutkimustilan-
teen, hänen on helppo seurata intuitioitaan ja kokeilla uusia, keskeneräisiäkin 
ideoita. Ideoiden välittyminen tutkijalta opettajalle tapahtuu luonnostaan. Toi-
saalta tuttuus voi olla myös tutkimuksen rajoite: tutussa tilanteessa ei nähdä met-
sää puilta, jäädään oman arkiajattelun vangiksi. Uusia ideoita ei välttämättä syn-
ny tai niihin ei jakseta uskoa, kun vahva perinne tukee vanhoja käytäntöjä.  

Opettajan toimiminen samanaikaisesti sekä tutkijana että opettajana aihe-
uttaa tutkimukselle myös käytännöllisiä rajoituksia. Tutkijaopettajakin on luok-
katilanteessa ensisijaisesti opettaja, tutkimus on toissijaista. Opettaja toimii ja 
tekee ratkaisuja opetuksen ehdoilla, vaikka sitten tutkimuksen kustannuksella. 
Tutkimus ei saa viedä kohtuuttomasti opettajan huomiota tai aikaa. Tutkimuksen 
tulee käsitellä todellisia, opettajalle läheisiä ongelmia, jotta vaivannäkö kannat-
taa. Tutkimusta osana opetusta määräävät tiukat eettiset normit. Tutkimuksen 
tulee olla sopusoinnussa koulun muun toiminnan kanssa. Opettajatutkijan on 
oltava vakuuttunut, että tutkimus edistää opetusta, että uuden kokeileminen kan-
nattaa ja kehitettävät opetustavat ovat hyväksyttäviä ja tutkittavalle luokalle so-
pivia. (Hopkins 1993.)  
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Vastaavat eettiset normit koskevat toki kaikkea opetuksen tutkimusta, ai-
nakin jos se tapahtuu luokkatilanteessa ja oppilaat ovat siihen osallisina. Opetta-
jatutkijaa rajoittaa lisäksi se, ettei hän voi irrottautua opettajan roolista kesken 
oppitunnin tutkijan rooliin, esim. tekemään muistiinpanoja havainnoistaan. Toi-
saalta toimiessaan myös tutkijana opettaja vastaa itse sekä tutkimuksesta että 
opetuksesta, joten hänen on helppo muuttaa tutkimustaan tai vaikka keskeyttää 
se, ellei se palvele opetusta siinä tilanteessa. 

 
 

3.3 Design-tutkimus  

Reflektiivinen tutkimus alkaa ongelmallisesta tilanteesta, jota ei voi selvittää sen omin 
voimavaroin. Se kehittyy ratkenneeksi tilanteeksi vasta tuomalla mukaan aineistoa, jo-
ta itse tilanteessa ei ole. 

Laajasti ottaen aineiston merkitys kokonaisuutena on selvästi siinä, että arkikokemuk-
sen objektien saama merkitys syvenee, laajenee ja täydentyy. 

(Dewey 1999, 167) 

Opetuksen tutkimuksen ongelmaksi on todettu heikko yhteys tutkimusmaailman 
ja käytännön opetustyön välillä. Tutkimuksia on ollut vaikea siirtää tukemaan 
käytännön koulutyötä (mm. Bereiter 2002b; Schoenfeld 2004). Ongelmaan on 
pyritty vastaamaan kehittämällä opetuksen tutkimukseen malleja, joissa tutki-
mus yhdistetään osaksi opetusmallin suunnittelua ja käytännön toimintaa. Mm. 
Educational researcher -aikakauslehden (http://www.aera.net/publications) v. 
2003 ensimmäinen numero oli omistettu tämän tyyppisen tutkimusasetelman 
esittelyyn. Tutkimusasetelmasta käytetään nimityksiä design-research, design-
based research tai research as design. Myös nimitystä design-experiment käyte-
tään, vaikka siinä onkin ”kokeellisuutta” korostava vivahde. Käytän nimitystä 
”design-tutkimus” ja ymmärrän sen merkityksen niin, että ”design” määrittää 
sekä tutkimuksen tekotapaa (research as design) että tulosta, tuotetta (design 
research). 

Bereiterin (2002a) mukaan design-tutkimuksen (design research) ominai-
suuksia ovat:  

1. Tutkimus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tutkimus on 
osa designprosessia. 

2. Se on interventiota, siinä pyritään saamaan aikaan muutosta. 
3. Tavoitteena on ratkaista ongelmia, jotka on muotoiltu havaittujen epäkoh-

tien pohjalta. 



 33 

4. Tutkimuksen päämäärä on emergentti, se kehkeytyy tutkimussyklien ku-
luessa.  

5. Design-tutkimus on visionääristä, mahdollisuuksia pohtivaa ja testaavaa. 
 
Kuvaukset sopivat hyvin tähän tutkimukseen. Tutkimukseni on osallistuvaa in-
terventiota, suunnittelu, tutkimus ja käytännön toiminta kuuluvat yhteen. Tutki-
mus lähtee käytännön työssä havaitusta epäkohdasta, koulualgebran ulkokohtai-
suudesta. Tutkimuksen päämäärä on emergentti, se kehkeytyy tutkimuksen ku-
luessa. Edelsonin (2002) mukaan design-tutkimukselle on myös ominaista, että 
sen on tarkoitus olla tutkijalle oppimistilanne, tutkimuksen avulla tutkija pyrkii 
lisäämään ymmärrystään opettamisesta, oppimisesta ja opetusjärjestelmästä. 
Tämäkin näkemys sopii erittäin hyvin tähän tutkimukseen. 

Edelson (2002) jäsentää design-tutkimuksen kolmen peruskysymyksen 
pohjalta: 1) miten tutkimus suoritetaan (design procedure), 2) mitkä ovat tutki-
muksen tavoitteet, tarpeet ja mahdollisuudet (problem analysis) ja 3) millaiseen 
tuotteeseen pyritään (design solutions). Design-tutkimus tuottaa Edelsonin 
(emt.) mukaan näihin peruskysymyksiin liittyen kolmenlaista tietoa ja käsittelee 
kolmenlaisia teorioita: tietoa designprosessista (metodologia), aihekohtaista tie-
toa (domain theories) ja tietoa tuloksesta, kehitetystä tuotteesta (design frame-
works). 

Edelson (2002) pitää aihekohtaista teoriaa eräänlaisena ongelma-
analyysiin perustuvana yleistyksenä. Vaikka aihekohtainen teoria liittyy tutki-
mukseen ja muuttuu sen aikana, se ei kuitenkaan ole nimenomaan tätä yksittäistä 
tutkimusta kuvaava vaan teoria ”maailmasta”. Aihekohtainen teoria on deskrip-
tiivinen, kuvaileva, ”millainen maailma on” ei niinkään ”millainen maailman 
tulisi olla”.  Opetustapahtuman tutkimuksessa aihekohtaisessa teoriassa kuva-
taan tutkimusaluetta ja vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sen puitteissa (konteksti-
teoria) sekä toivottuja tuloksia, millaiseen tuotokseen tutkimus pyrkii (tulosteo-
ria, outcomes theories). 

Design-teoria on Edelsonin mallissa (2002) tutkimustulosten yleistys. Se 
on preskriptiivinen, siinä sanotaan, millainen design-tuotteen tulisi olla, mitä 
ominaisuuksia siltä edellytetään, että se johtaisi toivottuihin tuloksiin. Myös de-
sign-tutkimuksen metodologia on preskriptiivinen, tutkimuksen suorittamista 
määrittävä teoria1.  

Joseph (2004) tarkastelee design-tutkimusta tavoitteiden ja tutkijan roolien 
näkökulmasta. Hän näkee design-tutkimuksessa kolme yhteen kietoutuvaa pää-
määrää: tutkimus, tuotekehittely ja pedagoginen käytäntö. Vastaavasti tutkimuk-
                                                 
1 Mm. Juuti (2005) on käyttänyt Edelsonin jäsennystä design-tutkimuksessaan, jossa kehitettiin peruskoulun 

alaluokille soveltuvaa fysiikan oppimisympäristöä. Ks. myös Aksela 2005. 
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sen tekijällä on kolme roolia: ”tutkijana” hän tavoittelee uutta tietoa ja pyrkii 
siihen intervention kautta, ”tuotekehittelijänä” hän käyttää tutkimusta välineenä 
tuotteen suunnittelussa ja ”toimijana” hän käyttää sekä tutkimusta että suunnitel-
tua interventiota käytäntöjen kehittämisessä. Käsitteellä ”design” on myös kol-
me merkitystä, se tarkoittaa suunnitteluprosessia, käytännön toteutusta (tuotteen 
valmistusta) ja ”valmista tuotetta” (artefact).  

Design-tutkimus mahtuu hyvin toimintatutkimuksen alueeseen sellaisena 
kuin esim. Carr ja Kemmis (1986, 162) toimintatutkimuksen määrittelevät: se on 
itsereflektiivistä toimintaa sosiaalisessa tilanteessa tarkoituksena kehittää omaa 
toimintaansa ja edistää sen ymmärtämistä ja perustelemista. Kehittäminen tar-
koittaa sekä toiminnan itsensä ja sen ymmärtämisen että toimintatilanteiden ke-
hittämistä. Toimintatutkimuksen päämäärä voi Carrin ja Kemmisin (emt.) mu-
kaan olla joko tekninen, praktinen tai emansipatorinen. Design-tutkimuksessa 
nämä päämäärät tavallaan yhdistyvät. Design-tutkimuksessa kehitetään toimin-
taa ja teoriaa, mutta myös tuote, artefakti, joka on jaettavissa ja käytettävissä 
laajemmin kuin tietyssä yksittäisessä ympäristössä. Näin design-tutkimus on 
myös eräänlaista insinööritieteitä muistuttavaa suunnittelutiedettä. Design-
tutkimusta määrittävät innovatiivisuus, reflektiivisyys ja kehittämisen jatkuvuus. 
(Baumgartner ym. 2003; Bereiter 2002a.)  

Hypoteettis-deduktiivinen tutkimus voidaan jäsentää erillisinä vaiheina: 
ongelman asettelu, ratkaisuehdotuksen keksiminen ja hypoteesin asettaminen, 
testaamisen suunnittelu, aineiston kerääminen ja käsittely, johtopäätösten teke-
minen (mm. Cohen ja Manion 1994). Aineistolähtöisessä tutkimuksessa järjestys 
on toinen: tutkimus lähtee aineistosta, ratkaisu johdetaan aineistosta induktiivi-
sesti yleistämällä. Design-tutkimuksessa ratkaisuehdotus ei ole etukäteen val-
miina ja testattavissa mutta se ei myöskään nouse suoraan havaintoaineistosta, 
tutkijan on se itse rakennettava teorian ja empirian pohjalta. Koko tutkimus on 
oikeastaan ”ratkaisuehdotuksen” rakentamista. Design-tutkimuksessa eri ”vai-
heet” liittyvät toisiinsa ja tapahtuvat limittäin, tutkimus voi olla hyvinkin itera-
tiivista. Teoriaan tutustuminen ja sen kehittäminen, käytännön toiminta ja tuote-
kehittely kulkevat rinnakkain ja vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Design-
tutkimuksessakin tavallaan asetetaan hypoteeseja, mutta hypoteesien asettami-
nen ei tarkoita valmista testattavaa ratkaisuehdotusta vaan suuntaa ja polun pää-
tä, josta lähdetään hakemaan vastausta ja samalla myös uusia kysymyksiä.   
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3.3.1 Tiedonintresseistä 
 
Millaiseen tietoon design-tutkimuksella pyritään? Kasanen ym. (1993) tarkaste-
levat tutkimuksen lähestymistapoja (liiketaloustieteen yhteydessä) nelikenttänä, 
jossa toisena ulottuvuutena on deskriptiivisyys-normatiivisuus ja toisena teoreet-
tisuus-empiirisyys (kuvio 12). He kutsuvat käsitteelliseksi deskriptiivistä teo-
reettista tutkimusta ja nomoteettiseksi tilastolliseen yleistämiseen pyrkivää em-
piiristä tutkimusta. Teorian kehittämiseen tai yleisiin lainalaisuuksiin tähtäävä 
perustutkimus on deskriptiivistä. Soveltava tutkimus, jossa pyritään käytännölli-
siin toimintasuosituksiin, on aina jossain määrin normatiivista. Kasasen ym. 
(emt.) esittelemällä konstruktiivisella lähestymistavalla pyritään vastaamaan 
samantapaisiin tutkimuksen ja käytännön yhteensovittamisen haasteisiin kuin 
design-tutkimuksella kasvatustieteessä: tutkimuksella haetaan ratkaisua käytän-
nössä havaittuun ongelmaan konstruoimalla malleja, välineitä, toimintatapoja 
jne. Tutkimuksen tuote on konstruktio, sen relevanssi, yksinkertaisuus ja käyttö-
kelpoisuus määrittävät tutkimuksen pätevyyttä. 

 
 Theoretical Empirical 
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Kuvio 12. Tutkimussuuntauksia (Kasanen ym. 1993, 256) 

 
Olen mukaillut oheisen design-tutkimuksen tutkimusintressejä esittelevän taulu-
kon (kuvio 13) Kasasen ym. (emt.) mallin pohjalta. Koska tarkastelen nimen-
omaan tiedollisia tavoitteita, intressejä, kutsun teoreettisen vaihtoehtoa mie-
luummin praktiseksi kuin empiiriseksi. Olen pyrkinyt käyttämään intressityyp-
pien nimityksissä design-tutkimukseen soveltuvia ilmaisuja (ks. Edelson 2002). 
Deskriptiivisen praktisen tavoitteen nimeän yksinkertaisesti yleistäväksi. Teo-
reettis-normatiivista tavoitetta kutsun preskriptiiviseksi ja praktista normatiivista 

Action-
oriented 

approach 
Decision-oriented 

approach 
 
Constructive 

approach 
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tavoitetta innovatiiviseksi. Intressityyppeihin liitetyillä kysymyksillä pyrin 
konkretisoimaan, millaista tietoa tutkimuksella haetaan. 
 

 Teoreettinen Praktinen 
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Käsitteellinen 
– ”miten on?” 

  

Yleistävä 
– ”miten/missä 

toimii?” 
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Preskriptiivinen 
– ”miten tulisi  

olla?” 

 
 Innovatiivinen 
– uudet ideat,  
”entä, jos …?” 

 
Kuvio 13. Design-tutkimuksen intressit 

 
Design-tutkimuksessa yhdistetään erilaisia tutkimussuuntauksia ja tiedollisia 
intressejä. Design-tutkimukseen kuuluu käsitteellinen tiedonintressi, siinä tuote-
taan teoreettista kuvailevaa tietoa vastaamaan kysymykseen ”miten on?” (esim. 
aiheteoria Edelsonin, 2002, teoriajaottelussa). Tutkimus on myös praktista, sillä 
pyritään vastaamaan havaittuun ongelmaan käytännön tasolla, tuottamaan käy-
täntöä palvelevia innovaatioita. 

Design-tutkimuksessa ei pyritä etsimään yleisiä (nomoteettisia) lainalai-
suuksia, mutta siinäkin tavoitellaan tietynlaista, käytännöllistä yleisyyttä, tutki-
mus ei saa jäädä vain yksittäistapausta kuvaavaksi ”anekdootiksi”. Design-
tutkimuksessa yleistämisen mahdollisuus perustuu vahvaan teoriapohjaan ja tut-
kimuksen käytännönläheisyyteen. Mutta yleistäminen riippuu myös vastaanotta-
vasta päästä, sovellustilanteista. Design-tutkimuksessa yleistäminen liittyy tuot-
teen jakamiseen, kehitetyn innovaation mahdollisuuksiin ja rajoituksiin (vrt. Ka-
sanen ym. 1993, 260).  

Opetuksen kehittämiseen pyrkivään tutkimukseen kuuluu välttämättä tiet-
ty normatiivisuus, siinä on kysyttävä: miten tulisi olla? (Toki normatiivisuutta 
on myös esim. vertailevassa tutkimuksessa, jossa testataan opintosaavutuksia 
erilaisissa oppimisympäristöissä.) Opetustyölle asetetaan normeja hallinnollises-
ti lainsäädännössä ja opetussuunnitelmassa. Toiset näistä normeista ovat selkeitä 
määräyksiä tai kriteerejä, jotka on otettava opetuksessa ja tutkimuksessa annet-
tuina premisseinä, toisissa taas on tilaa tulkinnoille: ”Opetuksen tulee kehittää 
oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua” tai ”Matematiikan opetuksen on edettä-

Design-
tutkimus 
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vä systemaattisesti” (Opetushallitus 2004, 158). Opetuksen kehittämistutkimuk-
sessa on myös tutkimuksen päämäärästä syntyvää ”sisäistä” normatiivisuutta. 
Tutkimuksen perustana on käsitys hyvästä, ts. idea siitä, mihin suuntaan opetus-
ta tulisi kehittää. Nämä normit ovat ennalta annettuja vain yleisellä tasolla (esim. 
”luonnollinen koulualgebra”), ne eivät ole valmiita, mitattavia kriteerejä. De-
sign-tutkimuksessa on myös etsittävä ”sellaista, mistä et tiedä, mitä se on”, esim. 
tässä tutkimuksessa hyvän koulualgebran ominaisuuksia. 

Tutkimuksen sisäinen, ”kehkeytyvä” normatiivisuus aiheuttaa ongelmia. 
Se johtaa väistämättä jonkinasteiseen kehäpäättelyyn: hyvää koulualgebraa seli-
tetään hyvällä koulualgebralla. Vaarana on myös faktojen ja normien sekoittu-
minen, siis sen miten asiat ovat sekoittuminen siihen miten niiden tulisi olla. Yh-
tenä tieteellisyyden peruspilarina on totuttu pitämään ns. Humen giljotiinia, jon-
ka mukaan: ”no oughts from is”, ts. siitä, miten asiat ovat ei voida suoraan joh-
taa sitä, miten niiden tulisi olla (Hume esitti lain teoksessaan Treatise v. 1739; 
Hume 1981). Vaikka Hume tarkasteli lakia kirjoittaessaan lähinnä moraalisia 
kysymyksiä, rajanvetoa joudutaan tekemään myös opetuksen tutkimuksessa: 
miten pitkälle empiriasta voidaan johtaa, mikä on esim. hyvää koulualgebraa? 
Pragmatistisen kehittämistutkijan on nähdäkseni hyväksyttävä ratkaisujen avoi-
muus ja hyvän tavoittamattomuus: kun löydän ”hyvää”, käsitys hyvästä muuttuu 
ja lähden etsimään uutta ”hyvää”. Toisaalta vaikka onkin syytä olla tarkkana 
faktojen ja normien erosta, ts. tunnistaa, mistä väitteistä voidaan sanoa, onko se 
totta vai epätotta, kehittämistutkimus ei voi rajoittua vain faktoihin. Tutkimus on 
myös kuvailevaa, mahdollisuuksia pohtivaa. Yritykset palauttaa näkemykset hy-
västä koulualgebrasta yksinkertaisiksi, lueteltaviksi kriteereiksi (esim. ”osaa sie-
ventää lausekkeen 2)52(3 −−x ”) johtavat helposti tutkimuksen relevanssista 
tinkimiseen.   

Tässä tutkimuksessa pääpaino on innovatiivisuudessa, tuotteen kehittämi-
sessä. Tutkimuksen tuote on koulualgebran opetusmalli. Sillä pyritään tarjoa-
maan vaihtoehtoinen opetuksen tapa. Muut tiedonintressit tavallaan palvelevat 
tätä tavoitetta. Tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen testaamiseen perustuviin 
selityksiin tai yleistyksiin. Kehitettävä opetusmalli ei ”ratkaise” koulualgebran 
ulkokohtaisuusongelmaa. Mallia kehitetään ja testataan luonnollisissa opetusti-
lanteissa mutta vain yhdellä opettajalla ja suppealla oppilasmäärällä. Tuote, ke-
hitetty opetusmalli, saa voimansa ja vakuutensa käytännön toiminnasta ja teo-
riayhteyksistä.  
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3.3.2 Tutkimuksen ”maailmat” 
 
Edellä kuvasin kehittämistutkimusta kaaviolla (kuvio 2 luvussa 2), jonka mu-
kaan teoreettista mallia ja käytännön toimintaa kehitetään asteittain empirian ja 
teorian vuorovaikutuksessa. Kaaviossa tutkimuksen maailma jaetaan tavallaan 
kahteen osaan, teoriaan ja empiriaan. Tutkimukseni alkuvaiheessa näinkin nämä 
”maailmat” toiminnallisesti erillisinä. Minä toimin empiriassa, teorian maailma 
oli valmiina olemassa, minun oli opittava se tuntemaan. Näin teorian ikään kuin 
peilinä, johon opetuskokeilussa esiin tulevia asioita tuli peilata. Käytännön toi-
minnasta tulisi teoreettinen opetusmalli, jos se olisi istutettavissa teoriaan, ”oi-
keaan” teoriaan, oppimisesta, opetuksesta ja algebrasta.  

Tutkimuksen edetessä ”valmiin teorian malli” ei tuntunut enää toimivalta. 
Teorian maailma ei ollutkaan yhtenäinen ja valmis. Teorian ”peili” ei ollut sel-
laisenaan löydettävissä, sitä oli myös itse rakennettava. Tutkimuksen toiminta-
aluetta oli laajennettava myös teorian alueelle. Vähitellen uskalsin tarttua teori-
aan myös toiminnasta saaduilla välineillä, teoria ei voinut jäädä toiminnan pei-
liksi ja kriteeriksi vaan toiminta myös määritti teoriaa. Schön (1991) puhuu 
”toiminnan epistemologiasta” ja sen edellyttämästä ”reflektiivisestä käännökses-
tä” (reflective turn). Siinä toimintaa ei nähdä tiedon soveltamisena, jota reflek-
toidaan jälkikäteen, vaan toiminta on itsessään ”tietotoimintaa” (knowledge af-
fair) (Schön 1991; Waks 2001). Näen omassa tutkimuksessani ”reflektiivisen 
käännöksen” oppimisena ja emergenssinä. Kun olen oppinut uutta teoreettisen 
pohdiskelun tai käytännön toiminnan kautta, olen nähnyt tutkimuskohteen uusin 
silmin. Käytäntö ja teoria, arkitodellisuuden näkökulma ja tieteellisen toiminnan 
näkökulma, ovat lähentyneet toisiaan ja vaikuttaneet yhä enemmän toisiinsa mo-
lempiin suuntiin.  

Design-tutkimuksessa teorian ja käytännön opetustyön rinnalla on kol-
mantena tekijänä tuotekehittely, opetusmallin suunnittelu. Kuvaan asetelmaa 
oheisella kaaviolla (kuvio 14).  Tutkimukseni lähti havaitusta ongelmasta (kou-
lualgebran ulkokohtaisuus) ja se on kehkeytynyt teoriasta, opetusmallin suunnit-
telusta ja käytännön toiminnasta. Aloitin tutkimukseni opetuskokeilulla, mutta 
tutkimuksen ”empiirinen osa” ei päättynyt siihen. Olen toiminut opettajana ja 
käyttänyt idealähtöistä algebran opettamisen tapaa koko tutkimustyöni ajan, jo-
ten teoria, tuotekehittely ja käytännön toiminta ovat kulkeneet limittäin. 
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Teoria  

      "Teoria peilinä"  

 

Tuotekehittely 

 

Opetuskäytäntö 

Toiminta-alue 

  Aika  
 

Kuvio 14. Tutkimuksen toiminta-alue 

 
Design-tutkimuksen peruskysymyksiä (kuvio 13): ”mitä tämä on?”, ”mi-
ten/missä tämä toimii?”, ”millaista tämän pitäisi olla?” ja ”entä, jos …?” on ky-
syttävä sekä tutkijana, tuotekehittelijänä että käytännön toimijana. Esimerkiksi 
kysymykseen, mitä on oppiminen, ei voida saada vastausta pelkästään teoriasta, 
vaan käsitykset oppimisesta on osattava nähdä myös opetuskäytännön tasolla. 
Oppimiskäsitysten kehittäminen on myös osa tuotekehittelyä. Toiminta ja teoria 
kehkeytyvät limittäin, eivät lineaarisesti niin, että ensin selvitettäisiin aiheteoria, 
josta johdettaisiin tavoitteet ja toimenpiteet, joista edelleen johdettaisiin tulokset. 

 
  

3.3.3 Tutkimuksen pätevyydestä 
 
Eskola ja Suoranta (1998) kuvaavat tutkimuksen pätevyyden arviointia sisältä-
päin tapahtuvana ”luotettavuustarkasteluna” ja ulkoapäin suunnattuna ”kritiikki-
nä”. Sisäisessä tarkastelussa näkökulma on tutkimuksen tekijän, ulkoisessa sen 
lukijan. Luotettavuutta Eskola ja Suoranta (emt.) käsittelevät ”ikkunana todelli-
suuteen”, vakuuttavuutena ja toimintatutkimuksen yhteydessä myös yhteistoi-
mintana. Myös ulkoinen arviointi on kritiikkiä tutkimuksen totuudellisuutta koh-
taan. Muita kritiikin kohteita ovat mm. tutkimuksen sisäinen eheys, johdonmu-
kaisuus, esitys- ja tulkintatapa.  

Tutkimuksen pätevyysarviointi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen paitsi 
arvioijan myös kriteerien suhteen, ts. sen mukaan missä määrin pätevyyden kri-
teerit on johdettu tai riippumattomia itse tutkimuksesta ja tutkijasta (Koro-
Ljungberg 2005). Perinteisessä kokeellisessa tutkimuksessa kriteerit on nähty 
pääasiassa ulkoisina, tutkimuksesta riippumattomina, ja ne on pyritty täyttämään 
tarkasti kontrolloidulla koeasetelmalla ja tutkimusmetodin huolellisella käytöllä. 
Saavutetut tulokset nähdään yleistettävinä totuuksina.  
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Luonnollisessa opetustilanteessa kontrolloituun koeasetelmaan on vaikea 
päästä, vaikuttavia tekijöitä on liian paljon. Design-tutkimuksessa toteutettava 
interventio ei tapahdu tarkkaa etukäteissuunnitelmaa noudattaen, sitä mukaute-
taan saadun kokemuksen ja tilannetekijöiden vaatimusten mukaisesti. Interven-
tio onkin nähtävä pikemminkin riippuvana kuin riippumattomana muuttujana 
(Hoadley 2004). Luonnollisessa opetustilanteessa tehtävä tutkimus ei voi saavut-
taa objektiivisuuden, toistettavuuden tai yleistettävyyden ihanteita perinteisessä 
mielessä. Lincoln ja Guba (1985) korvaavat nämä kriteerit naturalistisessa tut-
kimuksessa uskottavuudella (credibility), siirrettävyydellä (transferability) ja 
luotettavuudella (käyttövarmuuden mielessä, dependability).  

Lincoln ja Guba (emt.) tekevät eräänlaisen ”kaksoissiirtymän” perintei-
seen kriteeriajatteluun nähden. Toisaalta naturalistisessa tutkimuksessa päte-
vyyskriteerit ovat vahvasti tutkija- ja tutkimuslähtöisiä. Siinä ei oleteta tutki-
muksen ulkoista totuutta tai todellista maailmaa, johon tutkimusta voitaisiin pei-
lata. Siinä ei oleteta myöskään etukäteen määrättyä tietä, jota tulisi seurata inter-
vention toteuttamisessa tai johtopäätöksiä tehtäessä. Toisaalta kriteerit kuitenkin 
”ulkoistetaan” pragmaattisessa mielessä. Ollakseen uskottava, tutkimuksen tulee 
saada lukijansa vakuuttuneeksi. Tutkimuksen siirrettävyys ei riipu vain tutki-
muksesta itsestään vaan myös tilanteesta, jossa vastaavaa interventiota kokeil-
laan. Samoin tutkimuksen tulosten käyttövarmuus riippuu käyttötilanteesta, tut-
kimus itsessään ei voi sitä taata. Siis kun perinteisessä kokeellisessa tutkimuk-
sessa kriteerit asetetaan ulkoapäin ja tutkimus itsessään mittaa kriteerien täytty-
misen, naturalistisessa tutkimuksessa kriteerit ovat tutkimuslähtöisiä, mutta nii-
den täyttyminen riippuu ulkoisista tekijöistä: uskotaanko tutkimukseen, onko se 
siirrettävissä ja ovatko sen tulokset käyttökelpoisia. 

Hoadley (2004) tarkastelee design-tutkimuksen pätevyyttä laajennetulla 
validius-käsitteellä. Validius ei ole vain koeasetelman kontrollointia tai mittaus-
ten tarkkuutta, siihen kuuluu myös systeemivalidius (systemic validity), seuraa-
musten validius (consequential validity) ja toimenpiteiden validius (treatment 
validity). Systeemivalidiudella Hoadley  (emt.) tarkoittaa tutkimuksen perim-
mäistä pätevyyttä: koskeeko tutkimus sitä, mikä on ollut alun perin ongelmana? 
Suoritettujen toimenpiteiden validiutta tarkastellaan suhteessa tavoitteisiin ja 
teoriaan: ovatko toimenpiteet johdonmukaisia tavoitteiden kanssa ja perustelta-
vissa teorioilla, joihin tutkimuksessa nojataan? Seuraamusten validiudessa on 
kyse siitä, miten tutkimustulokset ovat sovellettavissa käytäntöön ja mihin muu-
toksiin käytännöissä ne johtavat. Tässä tutkimuksessa systeemivalidius edellyt-
tää, että tutkimus käsittelee nimenomaan koulualgebran ulkokohtaisuutta. Toi-
menpidevalidius edellyttää, että kehitettävässä opetusmallissa tarjottaville rat-
kaisuille voidaan löytää teoreettisia yhteyksiä ja että malli vastaa asettua tavoi-



 41 

tetta, koulualgebran kehittämistä vähemmän inertiksi. Seuraamusten validius 
edellyttää, että opetusmalli on käyttökelpoinen ja edistää asiaa, ts. antaa aineksia 
opetuksen muuttamiselle. 

Koska tutkimukseni päämäärä on pragmaattinen, pyrin kehittämään kou-
lualgebraa, sen pätevyys riippuu olennaisesti siitä, miten relevantti on toisaalta 
koulualgebran ulkokohtaisuusongelma ja toisaalta kehittämäni opetusmalli. Olen 
koonnut seuraavaan taulukkoon lähinnä Lincolnin ja Guban (1985) ja Hoadleyn 
(2004) näkemysten pohjalta kysymyksiä, jotka tutkimuksen pätevyydestä on esi-
tettävä design-tutkimuksen eri toiminta-alueilla. Näihin kysymyksiin palaan tut-
kimuksen arviointiosassa luvussa 10.1. 

 

Taulukko 1. Kysymyksiä tutkimuksen pätevyydestä 

 

Teoria Tuotekehittely Design 

Systeemivalidius / uskottavuus / relevanssi 
- vastaako asetettuihin ongelmiin? 
- onko vakuuttava? 
- onko totta? 
- ovatko johtopäätökset tehtävissä? 
- ovatko ongelmat, toimenpiteet ja tuote relevantteja opetuksen 

kehittämisen kannalta? 
- onko tutkimuksella merkitystä? 

Toimenpidevalidius / siirrettävyys 
- onko teorian ja toimenpiteiden vuorovaikutus 

johdonmukainen? 
- missä olosuhteissa vastaava interventio on 

mahdollinen? 
- kehittävätkö toimenpiteet koulualgebraa vä-

hemmän inertiksi? 

Seuraamusvalidius /  
käytettävyys 
- onko tuote käyttö-

kelpoinen? 
- antaako aineksia 

muuttaa opetusta? 
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4 Algebra opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa 
 – koulualgebran kehityslinjoja peruskoulun ajalta 

 
Tutkimukseni pohjaksi olen kartoittanut algebran opetuksen kehittymistä perus-
koulun kolmen vuosikymmenen aikana. Millaista algebran opetus on ollut pe-
ruskoulussa? Miten opetus on muuttunut peruskoulun aikana? Mihin matematii-
kan opetuksen laajempiin kehityslinjoihin muutokset liittyvät? Mitä sisältöjä 
algebrassa on opetettu, miten opetus on ollut tapana jäsentää ja miten algebraa 
on osattu? Miten algebran opetusta on kritisoitu ja millaisia muutosvaatimuksia 
opetukselle on esitetty? 

 
 

4.1 Tietolähteistä ja tiedonkeruusta 
 
Millaista algebran opetus on ollut peruskoulussa ja miten se on muuttunut pe-
ruskoulun kolmen vuosikymmenen aikana? Virallisia lähteitä ovat eri aikakausi-
en opetussuunnitelmat, oppikirjat ja osaamistutkimukset, muita kirjallisia lähtei-
tä mm. matematiikan opettajien ainejärjestön aikakauslehdet. Mitä ne kertovat 
koulualgebrasta eri ajankohtina?  

Opetussuunnitelmatutkimuksessa puhutaan kolmentasoisesta opetussuun-
nitelmasta: 1) virallisesti hyväksytty ja kirjoitettu, tarkoitettu (intentional) ope-
tussuunnitelma, 2) toimeenpantu (implemented) opetussuunnitelma, ts. se mitä 
oikeastaan noudatetaan opetuksessa ja 3) saavutettu (attained) opetussuunnitel-
ma, ts. se minkä oppilaat omaksuvat (Bianchi ym. 1998; Howson ja Wilson 
1990; Kupari 1999). Käytetään myös neliportaista mallia, jossa kirjoitetun ja 
toimeenpannun opetussuunnitelman väliin lisätään mahdollinen (potentially im-
plemented) opetussuunnitelma, jolla tarkoitetaan opetuksessa käytettyjä oppima-
teriaaleja (Törnroos 2005, 15–16). – Kun jatkossa puhun opetussuunnitelmasta 
ilman lisämäärettä, tarkoitan nimenomaan virallista, kirjoitettua opetussuunni-
telmaa. 

Opetussuunnitelmassa kerrotaan opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Kir-
joitetuista opetussuunnitelmista haen vastauksia kysymyksiin:  

- miten algebran tavoitteet on esitetty eri aikakausien opetussuunnitelmissa 
ja mitä algebran sisältöjä opetussuunnitelmiin on kirjattu? 

Kirjoitettu opetussuunnitelma ohjaa opetuksen toteutusta useimmiten välillisesti 
oppikirjojen kautta. Matematiikan opetuksessa oppikirjalla onkin tärkeä rooli, 
matematiikan opetuksen on todettu olevan varsin oppikirjasidonnaista (mm. 
Kallonen-Rönkkö 1998; Kupari 1999; Mullis ym. 1999). Opetussuunnitelma 
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välittyy opettajalle usein juuri oppikirjan ja siihen liittyvän oheismateriaalin 
(opettajan oppaat ym.) kautta, siis oppikirjan tekijöiden tulkitsemana. Ainakin 
vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistukseen saakka suomalaisella opettajalla 
on ollut hyvä syy uskoa, että oppikirja vastaa hyvin voimassa olevaa, tarkoitet-
tua opetussuunnitelmaa, koska Kouluhallitus ja sitä seurannut Opetushallitus 
tarkastivat ja hyväksyivät peruskoulussa käytettävät oppikirjat. Eri aikakausien 
oppikirjoista haen vastausta kysymyksiin: 

- mitä algebran sisältöjä yläasteen oppikirjoissa on käsitelty? 
- miten algebran sisällöt on oppikirjoissa jäsennetty? 

Kolmantena alueena tässä taustaselvityksessä ovat algebran oppimistulokset. 
Matematiikan oppimistuloksia peruskoulussa ovat tutkineet mm. Kupari (1993b, 
1997, 1999), Korhonen (1994a, 1994b, 1998a, 1998b, 2001) ja Mattila (2002, 
2005). Suomi on osallistunut myös kansainvälisiin matematiikan osaamista mit-
taaviin tutkimuksiin (mm. KASSEL 1994–96, IEA-tutkimukset mm. TIMSS 
1999 sekä OECD:n tutkimukset PISA 2000- ja PISA 20032). Matemaattisten 
aineiden opettajien liitto, MAOL ry, on tuottanut vuosittain peruskoulun päättö-
luokalle valtakunnalliset kokeet. Näitä kokeita ja niihin liittyviä tutkimuksia on 
tehty osittain yhteistyössä Opetushallituksen ja Helsingin yliopiston kanssa 
(mm. Pehkonen 1996). Opetushallitus on järjestänyt peruskoulun päättöluokalle 
matematiikan kansalliset kokeet vuosina 1998, 2000, 2002 ja 2004. Oppimistut-
kimusten perusteella haen vastausta kysymykseen: 

- miten algebran osaaminen peruskoulussa on muuttunut vuosien myötä 
tutkimusten ja koetulosten mukaan? 

Miten hyvin nämä viralliset dokumentit kuvaavat algebran opetusta eri aikakau-
sina ja sitä, miten opetus on todellisuudessa muuttunut? Kupari (1999) näkee 
peruskoulun matematiikan opetussuunnitelmien kehityksessä neljä vaihetta, joita 
hän kuvaa kaaviolla (kuvio 15): 

 
Kuvio 15. Matematiikan opetussuunnitelman kehitysvaiheet (Kupari 1999, 52) 

                                                 
2 KASSEL -tutkimus ks. Soro 2000; TIMSS 1999 ks. Kupari ym. 2001; PISA 2000 ks. Kupari ja Törnroos 2002;  

PISA 2003 ks. Kupari ym. 2004.  
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Kuvion 15 ”aallot” tarkoittavat erilaisia näkemyksiä koulumatematiikasta, mil-
laisena matematiikka on kulloinkin nähty ja mitä sen aspektia korostettu. ”Uu-
den matematiikan” aallossa korostus on matematiikassa tieteenä. ”Takaisin pe-
rusteisiin” -vaiheessa pääpaino on perinteisessä koulumatematiikassa ja perus-
taitojen harjoittelussa. ”Ongelmanratkaisun” vaiheessa tavoitteena on matema-
tiikan soveltaminen ja ongelmanratkaisu. Neljättä vaihetta Kupari kutsuu ”kou-
lukohtaisuuden ja standardien” vaiheeksi ja laskee sen alkaneeksi vuoden 1994 
opetussuunnitelmauudistuksesta. Kuparin (emt.) mukaan suuntaukset ovat seu-
ranneet muutaman vuoden viiveellä vastaavia vaiheita USA:n matematiikan 
opetuksessa. – Miten nämä vaiheet näkyvät algebran kohdalla opetussuunnitel-
missa, oppikirjoissa ja oppimistuloksissa? 

Opetussuunnitelmat ja oppikirjat kertovat opetuksesta virallisesti. Osaa-
mistutkimuksissa näkyy, miten algebraa on osattu mutta myös se, miten osaa-
mista on haluttu mitata. Näistä saadaan tietoa tarkoitetusta, mahdollisesta ja saa-
vutetusta opetussuunnitelmasta. Tieto toteutetusta opetussuunnitelmasta, siitä 
miten algebraa on todella luokassa opetettu ja opiskeltu, on vaikeammin jälkikä-
teen saavutettavissa.  

Muutokset opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa ovat seurausta kulloisis-
takin muutostarpeista. Miksi opetusta on haluttu muuttaa? Muutostarpeet eivät 
välttämättä välity valmiista opetussuunnitelmasta. Niiden selvittämiseksi olen 
käyttänyt virallisten dokumenttien lisäksi epävirallisia lähteitä: julkisuudessa 
käydyssä keskustelussa esitettyjä kriittisiä kannanottoja ja muutosvaatimuksia. 
Näihin olen tutustunut käymällä läpi MAOL ry:n julkaisemien aikakauslehtien 
Matemaattisten aineiden aikakauskirjan (vuoteen 1986 saakka) ja Dimension 
(vuodesta 1987 alkaen) vuosikerrat vuodesta 1973 alkaen.  

Ainejärjestön aikakauslehdissä on esitelty ”uusia tuulia” ja perusteltu ope-
tuksen uudistamistarvetta. Ajoittain niissä on käyty varsin vilkasta keskustelua 
matematiikan opetuksen linjauksista ja esitetty kärkevääkin kritiikkiä opetus-
suunnitelmia ja opetuksen toteutusta kohtaan. Myös Kouluhallitus, myöhemmin 
Opetushallitus, on käyttänyt ainejärjestön lehtiä tiedonvälitykseen, muutosten ja 
määräysten perustelemiseen ja lisäohjeiden antamiseen.  

Ainejärjestön aikakauslehdistä olen poiminut matematiikan opetuksen 
yleisiä linjanvetoja koskevat ja opetusta kritisoivat kirjoitukset. Kirjoittajina 
ovat olleet Kouluhallituksen ja Opetushallituksen virkamiehet, matematiikan 
opetuksen tutkijat ja didaktikot, yliopistomatemaatikot ja opettajat eri kouluas-
teilta. Näiden kirjoitusten perusteella pyrin vastaamaan kysymykseen: 

- millaisia muutosvaatimuksia matematiikan opetukselle on esitetty? 
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Kokoan taustakartoituksen kysymykset ja tietolähteet vielä seuraavaan tauluk-
koon (taulukko 2): 

 
Taulukko 2. Taustaselvityksen kysymykset ja tietolähteet 
 

Kysymykset Tietolähteet 

- miten algebran tavoitteet on esitetty 
opetussuunnitelmissa? 

- mitä algebran sisältöjä opetussuun-
nitelmiin on kirjattu? 

Opetussuunnitelmat:  
- 1970, 1985, 1994, 2004; perusop-

piainesehdotus 1976, oppimäärä ja 
oppimääräsuunnitelma 1982 

- mitä algebran sisältöjä on käsitelty 
yläasteen oppikirjoissa eri luokka-
asteilla? 

- miten algebran sisällöt on oppikir-
joissa jäsennetty? 

Oppikirjat3:  
- Otavan kirjasarjat 1970-luvulla, 

1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
- eri kustantajien kirjasarjat 1990-

luvun lopussa ja 7. luokan oppikirjat 
2000-luvun alussa 

- miten algebran osaaminen perus-
koulussa on muuttunut vuosien 
myötä tutkimusten ja koetulosten 
mukaan? 

Osaamistutkimukset:  
- Kupari (1993b, 1997, 1999), Peh-

konen (1996), Korhonen (1994a, 
1994b, 1998a, 1998b, 2001), Matti-
la (2002, 2005), KASSEL 1994–96, 
TIMSS 1999, PISA 2000, PISA 
2003; MAOL ry:n järjestämät val-
takunnalliset kokeet ja niihin liitty-
vät tutkimukset 

- millaisia muutosvaatimuksia ma-
tematiikan opetukselle on esitetty? 

Matemaattisten aineiden aikakauskirjat 
ja Dimensiot, 1973–2004 

 
 

4.1.1 Omasta työhistoriastani 
 
Merkittävä epävirallinen tietolähde ja ”ennakkojäsentäjä” algebran opetuksen 
kehityksen selvittämisessä on ollut oma työkokemukseni. Olen ollut yläasteen 
matemaattisten aineiden opettajana lähes yhtäjaksoisesti koko peruskoulun ole-
massaolon ajan, kuulunut MAOL ry:hyn, seurannut sen aikakauslehtiä ja osallis-
tunut sen järjestämään koulutukseen ja paikalliskerhon toimintaan. 

Arkikokemukseni perusteella näen työhistoriassani matematiikan opetta-
jana kolme ”ideologisesti” erilaista ajanjaksoa. Alkuvuodet osuivat peruskou-
luun siirtymisen ja ”uuden matematiikan” myllerrykseen. Se oli nuorelle opetta-
jalle todellista selviytymistaistelua, haasteita oli paljon ja ammattitaitoa vähän.  

                                                 
3 Kirjavalinnoista ja niiden perusteluista tarkemmin luvussa 4.3.1. 
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Seuraavan vaiheen aloitti siirtyminen tasokurssittomaan opetukseen 80-
luvulla. Tasokurssien poistamista perusteltiin ja ”lobattiin” ja erilaisia eriyttä-
misratkaisuja markkinoitiin voimakkaasti jo 70–80-lukujen vaihteessa. Asian 
tiimoilta järjestettiin koulutustilaisuuksia ja lääninkouluttajat kiersivät ahkerasti 
esittelemässä uusia opetussuunnitelmia.  

Kolmannen vaiheen lasken alkavaksi koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin 
siirtymisestä 90-luvun puolivälissä. Koulukohtaisuus antoi kouluille mahdolli-
suuksia päättää mm. tuntijaosta ja valinnaisuuden järjestämisestä. Mutta opetus-
suunnitelmien kirjoittaminen varsin yleisellä tasolla annettujen perusteiden poh-
jalta oli vaikeaa. Toisaalta opettaja joutui turvattomaankin asemaan: hän itse kir-
joitti opetussuunnitelmansa, itse sen toteutti – ja sai itse sitten myös ottaa vas-
taan moitteet ”väärin kirjoitetusta” opetussuunnitelmasta ja ”väärin toteutetusta” 
opetuksesta.  

Omakohtaisesti olen kokenut myös peruskoulun matematiikan opetusta 
kohtaan esitetyn kritiikin. Kritiikki on ollut ajoittain varsin ankaraa. Opetusta on 
moitittu huonoista oppimistuloksista, kaavamaisista opetusmenetelmistä, ”tehtä-
vädidaktiikasta”, opetus on ollut liikaa laskemista, pelkkää soveltamista, perus-
koululaiset eivät ole osanneet prosenttilaskua, murtolukuja, algebraa jne. Tuo-
rein keskusteluaalto käynnistyi vuoden 2004 lopulla, kun PISA 2003 -tutkimuk-
sen (Kupari ym. 2004) tulokset julkistettiin. Tutkimuksessa Suomi sijoittui en-
simmäiseksi myös matematiikassa. Tutkimuksen pääpaino oli matematiikan 
osaamisessa, ”lukutaidossa” (mathematical literacy) osallistujat olivat 15-
vuotiaita peruskoululaisia. Tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä vastaan ovat protes-
toineet erityisesti toisen asteen koulujen ja korkeakoulujen opettajat. Kritiikissä 
on kuvailtu jatko-opintoihin tulevien opiskelijoiden heikkoa matematiikan 
osaamista ja valitettu puutteita erityisesti algebran taidoissa. 

 
 

4.2 Kirjoitetut opetussuunnitelmat  
 
Peruskoulun opetussuunnitelmat on uudistettu keskimäärin kerran vuosikymme-
nessä. Opetussuunnitelmauudistukset ovat yleensä liittyneet merkittäviin raken-
teellisiin uudistuksiin. Yhtenäiskouluun  siirryttäessä 1970-luvulla otettiin käyt-
töön uudet opetussuunnitelmat, ne esitettiin komiteamietinnöissä ns. POPS I ja 
II (Komiteamietintö 1970a ja 1970b). 1980-luvulla opetussuunnitelmauudistus 
tapahtui tasokursseista luopumisen yhteydessä 1985 (Kouluhallitus 1985). Vuo-
den 1994 uudistuksessa siirryttiin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin (Opetus-
hallitus 1994). Lisäksi matematiikan opetussuunnitelmaa muutettiin v. 1976 eh-
dotuksella perustavoitteiksi ja perusoppiainekseksi (Kouluhallitus 1976) ja v. 
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1982 tasokurssien poistamista valmistelevalla asiakirjalla Peruskoulun matema-
tiikan oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma (Kouluhallitus 1982). Vuoden 1994 
opetussuunnitelman perusteita tarkennettiin arviointikriteereillä v. 1999 (Ope-
tushallitus 1999b). Tätä kirjoitettaessa on meneillään opetussuunnitelmauudis-
tus. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet annettiin v. 2004 (Ope-
tushallitus 2004) ja niiden pohjalta laaditut koulu- tai kuntakohtaiset opetus-
suunnitelmat ovat käytössä koko perusopetuksessa viimeistään syksyllä 2006.  

 
Taulukko 3. Opetussuunnitelmauudistusten ajankohdat ja muutostarpeet 
 

Vuosi Opetussuunnitelma Muutostarve 

1970 POPS I ja II  Peruskouluun siirtyminen, ”uusi mate-
matiikka” 

1976 Ehdotus perusoppiainekseksi  Sisältöjen karsiminen 

1982 Oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma  
Valmistautuminen tasokurssien pois-
tamiseen ja tuntimäärän pienentämi-
seen 

1985 Opetussuunnitelman perusteet 
Tasokurssien poistaminen ja tuntimää-
rän pienentäminen 

1994 Opetussuunnitelman perusteet Koulukohtaiset opetussuunnitelmat 

2004 Opetussuunnitelman perusteet 
Opetussuunnitelmien yhdenmukaista-
minen, uusi tuntijako 

 
 

4.2.1 Peruskoulu-uudistus 
 
Suomen koulujärjestelmä uudistettiin 1970-luvulla. Tuolloin siirryttiin rinnak-
kaiskoulujärjestelmästä kaikille yhtenäiseen yhdeksänvuotiseen peruskouluun. 
Rinnakkaiskoulujärjestelmässä oppilaat kävivät neljä luokkaa kansakoulua, jon-
ka jälkeen he joko siirtyivät 5-vuotiseen keskikouluun tai jatkoivat kansakoulus-
sa luokat 5–7 ja sen jälkeen 1–2 vuotta kansalaiskoulussa. Keskikoulu ja 3-
vuotinen lukio muodostivat oppikoulun.  

Peruskoulu jaettiin lainsäädännössä hallinnollisesti erillisiin ala- ja yläas-
teisiin. Ala-aste käsitti vuosiluokat 1–6 ja yläaste luokat 7–9. Tämä hallinnolli-
nen jako poistettiin vuoden 1999 alussa voimaan tulleilla koululaeilla (Perusope-
tuslaki 682/1998 ja Perusopetusasetus 852/1998). Käytännön koulutyössä jako 
näkyy edelleen. Myös uuden lainsäädännön mukaan alaluokilla 1–6 opetus hoi-
detaan pääasiassa luokanopettajien voimin, yläluokilla 7–9 opetuksesta vastaa-
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vat aineenopettajat. Tätä tutkimusta on tehty sekä vanhan että uuden koululain-
säädännön aikana, käytän termejä ala-aste ja yläaste merkitsemään myös nykyi-
sen perusopetuksen luokkia 1–6 ja 7–9. 

Peruskoulun yläasteella matematiikkaa opetettiin aluksi eritasokursseina. 
Kursseja oli 7. luokalla kaksi (suppeampi ja laajempi) ja 8. ja 9. luokalla kolme 
(yleis-, keski- ja laaja kurssi). Eri kursseilla opetettiin pääosin samoja sisältöjä, 
alemmilla kursseilla vain suppeammin. Laajemmat jatko-opinnot, esim. lukio, 
edellyttivät vähintään keskikurssin tasoista suoritusta. Tasokursseista luovuttiin 
1980-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin pienennettiin yläasteen matematii-
kan kokonaistuntimäärä kymmenestä yhdeksään.  

Koulu-uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli avata kaikille oppi-
laille tie jatko-opintoihin, myös lukioon. Niinpä peruskoulun yläasteen opetus-
suunnitelman tavoitetaso otettiin keskikoulusta. Yläasteen luokat vastaavat enti-
sen keskikoulun luokkia 3–5. Keskikoulussa näillä luokilla opetettiin matema-
tiikkaa kahtena eri oppiaineena, algebrana ja geometriana. Alemmilla luokilla 
opetettiin aritmetiikkaa. Peruskoulun matematiikkaan ei tätä jakoa tuotu. 

 
 

4.2.2 ”Uusi matematiikka” 
 
Peruskoulun alkuvaiheeseen osui ns. ”uuden matematiikan” aalto, matematiikan 
opetuksen uudistusliike, joka lähti alun perin Ranskasta ja levisi nopeasti myös 
muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Siinä yritettiin saada koulussa ope-
tettava matematiikka mahdollisimman lähelle korkeampaa, ”puhdasta” matema-
tiikkaa, matematiikkaa tieteenä (Howson ja Wilson 1990). Oppilaille tuli välittää 
tieteellisen tiedon rakentuminen: 

Tiedonalan kehittyessä pyritään yhä ’säästeliäämpään’ kuvaukseen: pyritään siihen, et-
tä mahdollisimman harvalukuisten peruskäsitteiden ja lainmukaisuuksien avulla voitai-
siin kuvata, selittää ja ennustaa mahdollisimman suuri määrä erilaisia asianomaiseen 
tiedonalaan kuuluvia ilmiöitä. – – Opetussuunnitelmaa laadittaessa on kunkin tiedon-
alan struktuuri pyrittävä kuvaamaan kääntämällä se sellaiselle kielelle, jota ao. ikäta-
son oppilaat ymmärtävät. 

(Komiteamietintö 1970a, 35) 

Opetussuunnitelmassa matematiikan sisällöt strukturoitiin lähtien joukko-opista, 
logiikasta ja funktioista. Sisältöalueet jaoteltiin kumulatiivisesti toisiaan seuraa-
viksi osiksi, samoihin asioihin palattiin aina uudelleen, niitä syvennettiin ja laa-
jennettiin useita kertoja. Tätä kutsuttiin spiraaliperiaatteeksi. (Komiteamietintö 
1970a, 1970b; Howson ja Wilson 1990; Junnila 1995; Kupari 1999.) 
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Opetussuunnitelman sisältöluettelossa algebran sisällöt on kirjattu pääosin 
otsikoiden Funktio-oppi ja Yhtälöt ja epäyhtälöt alle  (Komiteamietintö 1970b): 

 
Taulukko 4. Algebran oppisisällöt POPS II:ssa  (Komiteamietintö 1970b, 142) 
 

 Kouluvuosi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Funktio-oppi          

Yksinkertaisia kuvauksia – – x x x x x     

Perehtymistä muuttujan käyttöön   x x x x x   

Muuttujan lausekkeita, lausekkeen arvo   x x x x x x x 

Koordinaatisto   x x x x x   

Relaation ja funktion kuvaaminen – –    x x x x x x 

Lineaarisia funktioita        x x 

Polynomi- ja rationaalifunktioita         x 

Johdatusta derivaattaan         x 

4. Yhtälöt ja epäyhtälöt          

Yhtälön ratkaisun etsiminen kokeilemalla x x x x      

Epäyhtälön ratkaisun etsiminen kokeilemalla x x x x x x    

Yhtälön ratkaisemisen erikoistapauksia    x x x x   

Yhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen       x x x 

Yhtälö- ja epäyhtälöparien ratkaiseminen        x x 

Yhtälöiden ja epäyhtälöiden sovellutuksia    x x x x x x 

 

Sisältöjä POPS II:ssa esitellään yksityiskohtaisesti luokka-asteittain:  

III luokka: – – Lauseiden muodostamisessa voidaan ottaa luontevasti käyttöön ilmai-
sut: tosi lause, epätosi lause, avoin lause ja avoimen lauseen ratkaisujoukko. Tuntemat-
toman merkitsemisessä otetaan käyttöön x.  

IV luokka: – – Sekä geometristen että aritmeettisten tehtävien käsittelyssä korostetaan 
kuvauksia. 

V luokka: – – Muuttujan käyttöä pyritään yleistämään ja kiinnittämään huomiota muut-
tujan lausekkeiden välittämiin kuvauksiin. – – Yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemi-
sessa käytetään kokeilemista ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä. 

VI luokka: – – Muuttujan käytössä ja lukujen merkinnän yleistämisessä pyritään lähe-
nemään vähitellen algebran käytäntöä. – – Yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaiseminen 
perustuu edelleen laskutoimitusten välisiin yhteyksiin. 

VII luokka Laajempi kurssi: – – Harjoitellaan lausekkeiden merkitsemistä, sieventä-
mistä ja arvon laskemista. Käsitellään potenssi, kun eksponentti kuuluu positiivisten 
kokonaislukujen joukkoon. Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä, po-
lynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. – – Ratkaistaan yhtälöitä ja epäyhtälöitä 
kiinnittäen huomiota erityisesti ratkaisujoukon täsmälliseen ilmoittamiseen. 
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VIII luokka Laaja kurssi: – – Harjoitellaan murtolausekkeen sieventämistä. Harjoitel-
laan potenssilausekkeen sieventämistä. – – Ratkaistaan yhtälöitä, myös itseisarvoyhtä-
löitä. – – Yhtälöiden ja epäyhtälöiden käyttöä sovellustehtävien ratkaisemisessa harjoi-
tellaan; erityisesti käytetään hyväksi prosenttilaskun, pinta-alan ja tilavuuden kaavoja. 

IX luokka Laaja kurssi: – – Potenssimerkintä yleistetään niin, että eksponentti voi olla 
mikä tahansa kokonaisluku tai positiivinen murtoluku. Harjoitellaan potenssilausek-
keiden sieventämistä. Käsitellään polynomien jaollisuus. Tutkitaan rationaalilausek-
keiden ominaisuuksia ja harjoitellaan niiden sieventämistä. – – Ratkaistaan enintään 
toisen asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä, yhtälö- ja epäyhtälöpareja  sekä yhtälöryhmiä. 
Käsitellään näiden sovellustehtäviä. 

(Komiteamietintö 1970b, 143–147) 

Vaikka algebraa ei POPS II:ssa nimetäkään erilliseksi osa-alueeksi, algebralla 
oli merkittävä asema struktuuria korostavassa opetussuunnitelmassa. Algebraan 
johdateltiin jo alaluokilla, muuttujaa opittiin merkitsemään x:llä kolmannelta 
luokalta alkaen, algebran merkintätapoihin ja käytäntöihin harjaannuttiin vähi-
tellen.  

”Uuden matematiikan” uudet oppisisällöt, varsinkin joukko-opin ja logii-
kan osuus, saivat osakseen alusta alkaen runsaasti kritiikkiä: ”Voidaankin puhua 
joukko-opin opetuksesta matematiikan avulla eikä enää matematiikan opetuk-
sesta joukko-opin avulla” (Kuuskoski 1974, 224). Matematiikan opetusta pidet-
tiin yleensäkin liian teoreettisena, symboleita ja nimityksiä korostavana ja käy-
tännön elämälle vieraana. Oppisisällöt olivat tuntimääriin nähden ylimitoitetut, 
eikä oppiaineksen vahvalla strukturoinnilla näyttänyt olevan niin myönteistä 
vaikutusta oppimiseen kuin oli uskottu. (Howson ja Wilson 1990; Junnila 1995; 
Kouluhallitus 1976; Kupari 1999; Seppälä 2002a.)  

”Uuden matematiikan” vaihe jäikin varsin lyhytaikaiseksi. Jo v. 1976 
Kouluhallitus tarkensi opetussuunnitelmaa ehdotuksella matematiikan perusop-
piainekseksi (Kouluhallitus 1976). Perusoppiaineksessa algebra on omana osa-
alueenaan, siihen kuuluvat polynomit, juurilausekkeet ja murtolausekkeet. Li-
säksi omana lukunaan ovat yhtälöt ja epäyhtälöt. Algebran perustavoitteita kuva-
taan yksityiskohtaisesti, mm.:  

Kertolaskun perustavoitteena on samankantaisten potenssien kertosäännön hallinta tai 
vastaava suoritus potenssien määritelmän nojalla, monomien kertominen ja kertominen 
osittelulain avulla yksinkertaisissa tapauksissa: )1( 2 +xx . Perustavoitteena on tietyn 
tasoisen laskuvalmiuden hankkimisen lisäksi syventää oppilaan käsitystä laskulaeista 
ja matemaattisista struktuureista.  

(Kouluhallitus 1976, 50) 

Perustavoitteiden lisäksi perusoppiainesehdotuksessa esitellään laajemmille 
kursseille tarkoitettua syventävää oppiainesta. Syventävässä osuudessa käsitel-
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lään polynomien kaikki neljä laskutoimitusta ja jaollisuus sekä mm. polynomien 
muistikaavat ja näiden soveltaminen polynomien tekijöihin jakamisessa. 
 

 
4.2.3 Tasokurssittomaan opetukseen 
 
Valmistautuminen tasokurssien poistamiseen aloitettiin 1970–80-lukujen vaih-
teessa. Kouluhallitus vahvisti v. 1982 matematiikkaan uudet oppimäärät, jotka 
julkaistiin vihkosena Peruskoulun matematiikan oppimäärä ja oppimääräsuun-
nitelma (Kouluhallitus 1982). Matematiikan oppimäärä on yleinen tavoite-
esittely, jossa kerrotaan, mihin matematiikan opetuksella pyritään ja mitkä ovat 
keskeiset sisällöt ja opetuksen periaatteet:  

Yhtälöä käytetään ala-asteella lähinnä edistämään laskutoimitusten oppimista ja ym-
märtämistä sekä epäyhtälöitä pääasiassa lukujen suuruusvertailuun. Samalla luodaan 
pohjaa muuttujan myöhemmälle käytölle yhtälö- ja funktio-opissa. Yhtälöiden algeb-
rallinen käsittely aloitetaan yläasteella, jolloin opetetaan yhtälön ratkaisemisen periaate 
ja kehitetään edelleen ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu- ja käyttötaitoa. Yhtälöiden 
opetuksen pääpaino on kahdeksannella luokalla. 

(Kouluhallitus 1982, 4) 

Oppimääräsuunnitelmassa sisällöt esitellään vuosiluokittain esimerkeillä valais-
ten ja lisäksi otsikon Opetuksen kuvailua alla kerrotaan, mikä eri aihealueella oli 
keskeistä. 

Oppimääräsuunnitelmat valmistuivat ennen varsinaista vuoden 1985 ope-
tussuunnitelmauudistusta. Niiden tarkoituksena oli olla ohjeena oppikirjanteki-
jöille ja tukena opetussuunnitelman laatijoille, siis varmistaa etukäteen mahdol-
lisuus uusien opetussuunnitelmien käyttöön ottamiseen ja samalla tasokurssien 
poistamiseen. Oppimäärät otettiin käyttöön asteittain, yläasteella 80-luvun puo-
livälissä. (Seppälä 1982.) 

Yläasteen matematiikan kurssista poistettiin oppimääräuudistuksessa mm. 
joukko-oppi, logiikka, vektorit ja epäyhtälöt ja supistettiin voimakkaasti potens-
sien ja polynomien, toisen asteen yhtälöiden ja polynomifunktioiden, itseisarvo-
yhtälöiden ja murtolausekkeiden käsittelyä. Kun vuoden 1985 opetussuunnitel-
mauudistuksen mukaisesti 9. luokan matematiikan viikkotuntimäärä pudotettiin 
neljästä kolmeen, poistettiin yhteisesti opetettavista oppisisällöstä vielä mm. ne-
gatiivinen eksponentti, binomien muistikaavat (binomin neliö ja summan ja ero-
tuksen tulo), polynomien jakolasku ja murtolausekkeilla laskeminen. (Kouluhal-
litus 1985; Seppälä 1989a.)  
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Vuoden 1985 opetussuunnitelmauudistus liittyi koululainsäädännön muu-
tokseen. Kouluhallitus antoi opetussuunnitelman perusteet (Kouluhallitus 1985), 
joita oli tarkoitus täydentää kuntakohtaisella osuudella. Matematiikan sisällöt 
kuitenkin kirjoitettiin opetussuunnitelman perusteisiin melko tarkasti, joten 
useimmat kunnat ottivat ne käyttöön sellaisenaan (Seppälä 2002a).  

Vuoden 1985 opetussuunnitelmassa algebraan johdatellaan alaluokilla ot-
sikoiden Lukukäsite ja laskutoimitukset ja Lausekkeet ja yhtälöt alla:  

2. lk.: Harjoitellaan matematiikan lauseiden lukemista ja yksinkertaisten yhtälöiden 
ratkaisemista. 

3. lk.:  Opetetaan käyttämään muuttujaa lausekkeessa ja yhtälössä sekä lukemaan näin 
saatuja lauseita.  

4. lk.:  Opetetaan kirjoittamaan lausekkeita sanallisista tehtävistä. Varmennetaan taitoa 
laskea muuttujan lausekkeen arvo. Opetetaan yhteen- ja vähennyslaskuyhtälön 
ratkaisemista laskutoimitusten välisten yhteyksien avulla. 

5. lk.: Varmennetaan taito kirjoittaa lausekkeita käytännön tilanteista – –. Opetetaan 
yhtälön ratkaisemista laskutoimitusten välisten yhteyksien avulla. Opetetaan 
ratkaisemaan epäyhtälöitä kokeilemalla. 

6. lk.: Opetetaan potenssimerkintä ja potenssin arvon laskeminen. Varmennetaan taito 
ratkaista yhtälöitä laskutoimitusten välisten yhteyksien avulla. 

(Kouluhallitus 1985, 151–156) 

Vuosiluokkien 7.-9. sisällöissä osa-alueiksi on nimetty Algebralliset lausekkeet 
ja Yhtälöt: 

7. lk.: Varmennetaan potenssikäsitteen osaaminen ja harjoitellaan potenssilausekkeen 
arvon laskemista. Opetetaan monomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku, sum-
man kertominen luvulla sekä samankantaisten potenssien kertominen. Opete-
taan ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Harjoitellaan yhtälön ratkaise-
mista Harjoitellaan muuttujan lausekkeen kirjoittamista, arvon laskemista ja 
käyttöä matemaattisena mallina (osa-alueen Funktiot sisältönä). 

8. lk.:  Varmennetaan samankantaisten potenssien laskusäännön osaaminen ja opete-
taan tulon ja potenssin potenssin laskusäännöt. Opetetaan neliöjuuren käsite. 
Opetetaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Varmennetaan en-
simmäisen asteen yhtälön ratkaisutaito. Harjoitellaan yhtälön käyttöä matemaat-
tisena mallina ja ongelmanratkaisun apuvälineenä sanallisissa soveltamistehtä-
vissä. Opetetaan verrannonmuotoisen yhtälön ratkaiseminen. 

9. lk.:  Varmennetaan opetettujen potenssien kertolaskusääntöjen osaaminen ja opete-
taan potenssien jakolaskusäännöt. Varmennetaan polynomien yhteen-, vähen-
nys ja kertolaskun osaaminen. Käytetään ensimmäisen asteen yhtälöitä apuna 
soveltamistehtävissä. Opetetaan yksinkertaisen yhtälöparin ratkaiseminen ja sen 
käyttöä. Opetetaan toisen asteen yhtälön ratkaisemista erikoistapauksissa. 

(Kouluhallitus 1985, 156–159) 

Matematiikan perusteita, rakennetta ja muodollista symboliikkaa painottava ”uu-
si matematiikka” oli koettu liian abstraktiksi ja elämälle vieraaksi. Uudessa ope-
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tussuunnitelmassa huomiota kiinnitettiin matematiikkaan työvälineenä, sovelta-
miseen ja ongelmanratkaisuun:  

Matematiikan opetuksen tavoitteena ovat laskutaidon lisäksi luovan ajattelun kehittä-
minen, ongelmanratkaisuun liittyvien taitojen harjoittaminen ja matematiikan sovelta-
minen jokapäiväiseen elämään. 

(Kouluhallitus 1985, 148)  

Ongelmanratkaisun ja soveltamisen tarkoituksena oli paitsi luovuuden ja ajatte-
lun taitojen kehittäminen myös opetuksen monipuolistaminen. Oppituntien pai-
nopistettä haluttiin siirtää opettajan opetuksesta oppilaiden toimintaan, tietämi-
sestä tekemiseen. Mahdollisuuksia soveltamis- ja ongelmanratkaisutaidon kehit-
tämiseen tuli tarjota kaikille oppilaille. Eriyttämisratkaisuksi tarjottiin tuki- ja 
erityistoimia sekä joustavia ryhmittelyjä oppilaiden oppimisedellytysten, harras-
tuneisuuden ja jatko-opintosuuntautuneisuuden mukaan. (Kouluhallitus 1985.) 

Vuonna 1987 asetettiin Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen 
komitea (ns. Leikolan komitea) pohtimaan matematiikan ja luonnontieteiden 
opetuksen tilaa ja tekemään parannusehdotuksia. Komitean mietinnössä kirjat-
tiin matematiikan opetuksen puutteiksi mm. liian opettajakeskeiset työtavat ja 
oppikirjasidonnaisuus, liiallinen mekaanisten laskutaitojen harjoittelu sekä so-
veltamisen, ongelmanratkaisutaitojen, geometrian, käytännön matematiikan ja 
tilastojen käsittelyn liian vähäinen painotus. Korjausehdotuksina komitea esitti 
mm. opetusmenetelmien monipuolistamista, ajattelun taitojen kehittämistä ru-
tiinitehtävien sijasta ja opetuksen konkretisoimista ja liittämistä mahdollisim-
man paljon käytäntöön. Yläasteen oppisisältöjen osalta komitea suositteli mm. 
”abstraktin ja vähän sovelluksia sisältävän” polynomi- ja potenssilaskennan vä-
hentämistä edelleen. (Komiteamietintö 1989.) 

Leikolan komitean työtä jatkoi Matematiikan opetuksen kehittämistyö-
ryhmä, jonka työn pohjana käytettiin lisäksi vuoden 1986 ICMI-raporttia School 
Mathematics in the 1990s (suomeksi ilmestynyt nimellä Koulumatematiikka 90-
luvulla; Howson ja Wilson 1990). Työryhmän esityksiä käytettiin vuoden 1994 
opetussuunnitelman perusteiden valmistelun pohjana. (Kupari 1993a, 1999; Sep-
pälä 1991.) 

 
 

4.2.4 Opetussuunnitelman perusteet 1994 ja arviointikriteerit 
 
Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistus oli myös merkittävä rakenteellinen 
uudistus. Päätösvaltaa sekä opetuksen järjestelyistä että oppisisällöistä siirrettiin 
kouluille. Keskusjohtoisesti päätettiin vain kaikille yhteisten oppiaineiden mi-



 55 

nimituntimäärät ja opetussuunnitelman perusteet. Kouluja kannustettiin hake-
maan omaleimaisuutta painotuksilla ja valinnaisuudella. Yläasteella matematii-
kan vähimmäistuntimäärä säilyi yhdeksänä, mutta koulut voivat tarjota kaikille 
yhteistä matematiikkaa enemmänkin ja myös matematiikan valinnaisia kursseja. 

Matematiikan opetussuunnitelman valmistelua olivat edeltäneet Mate-
maattis-luonnontieteellisen  perussivistyksen komitea (Komiteamietintö 1989) ja 
Matematiikan opetuksen kehittämistyöryhmä (Haapasalo ja Kupari 1991; Kupa-
ri 1993a; Seppälä 1991). Opetuksen uudistamistarvetta pohdittiin myös laaja-
pohjaisessa keskustelupiirissä, jonka näkemykset julkaistiin vihkosena Perus-
koulun matematiikan opetuksen kehityssuunnasta 1990-luvulla (Halinen ym. 
1991). Uudistuksen tarpeellisuudesta ja suunnasta oltiinkin varsin pitkälle yksi-
mielisiä. Tavoitteena tuli olla opetuksen laadun kehittäminen, ts. ”ajattelun taito-
jen kehittäminen, luovuutta edistävien työtapojen käyttäminen sekä keskustelun, 
ongelmanratkaisun ja soveltamisen lisääminen” (MAOL ry 1992, 38). Keskuste-
lua käytiin lähinnä siitä, miten uudistus tulisi toteuttaa ja tavoitteet opetussuun-
nitelmaan kirjata, jotta uudistuksen pyrkimykset välittyisivät myös opettajille 
(mm. Apajalahti ja Seppälä 1993; Haapasalo 1993; Pippola 1993).  

Pedagogisena lähtökohtana vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa 
on muuttunut käsitys tiedosta, sen hankkimisesta ja omaksumisesta. Niissä pai-
notetaan tiedon muuttuvaa ja suhteellista luonnetta ja oppilaan aktiivista roolia 
oman tietorakenteensa jäsentäjänä. (Opetushallitus 1994.)  

Opetussuunnitelman perusteissa kuvataan matematiikan merkitystä oppi-
laan henkisessä kasvussa ja tarvetta nähdä matematiikka laajemmin kuin pelkki-
en laskutaitojen oppimisena. Tavoitteena on työssä ja jokapäiväisessä elämässä 
tarvittavien perustietojen hankkimisen lisäksi ”kehittää oppilaan kykyä luokitel-
la, jäsentää ja mallintaa ympäröivässä maailmassa eteen tulevia tilanteita” ja 
”harjaannuttaa johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun” (Opetushallitus 
1994, 74, korostus alkuperäistekstissä). 

Sisällölliset tavoitteet on kirjoitettu väljiksi. Niitä ei ole jaettu luokka-
asteille, vain ala- ja yläasteen tavoitteet on eritelty. Sanaa ”algebra” ei opetus-
suunnitelman perusteissa mainita lainkaan. Algebraa voidaan katsoa sisältyvän 
seuraaviin tavoitteisiin:  

Peruskoulun yläasteella on keskeistä, että oppilas  
• pystyy löytämään säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ympärillä olevasta 

maailmasta ja oppii muuttujan käytön ja funktiokäsitteen näiden ilmaisemi-
sessa sekä lausekkeiden sieventämisen ja osaa käyttää koordinaatistoa riippu-
vuuden kuvallisessa esittämisessä, 

• pystyy muotoilemaan arkielämän ongelmia matemaattiseksi malliksi, osaa 
käyttää yhtälöitä ja yhtälöpareja sekä käsitellä kirjainlausekkeita ongelman-
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ratkaisun ja mallintamisen yhteydessä sekä oppii tulkitsemaan ratkaisujen tu-
loksia, 

• saa käsityksen matemaattisista lauseista ja näkee niiden käyttökelpoisuuden, 
tutustuu päättelyn merkitykseen matematiikassa sekä matematiikan struk-
tuurin rakentumiseen ja saa kuvan peruskoulun aikana hankittujen tietojen 
rakentumisesta systemaattiseksi kokonaisuudeksi. 

(Opetushallitus 1994, 75, korostukset alkuperäistekstissä) 

Didaktisista periaatteista keskeisimpänä pidetään ongelmanratkaisua. Opetus-
tuokiot on rakennettava keskustelunomaisiksi, kokeileviksi ja ongelmakeskei-
siksi. (Opetushallitus 1994.) Opetussuunnitelman perusteissa suositellaan sisäl-
töjen esittämistä laajempina kokonaisuuksina: ”Käsitteiden ja tietorakenteiden 
oppimista varten on tärkeää suunnitella yksittäisistä sisällöistä tai keskeisistä 
käsitteistä myös laajempia opintokokonaisuuksia. Kun asiat opitaan laajoina 
kokonaisuuksina, vähenee opetuksesta kiire ja vältytään asioiden uudelleen ope-
tukselta.” (Opetushallitus 1994, 77, korostus alkuperäistekstissä.) – Opetussuun-
nitelman perusteiden pohjalta koulut sitten laativat omat opetussuunnitelmansa. 

Lähes välittömästi sisällöllisten tavoitteiden väljentymisen jälkeen alettiin 
puhua tarpeesta mitata oppimistuloksia yhtenäisten standardien mukaisesti. Op-
pilasarvioinnin epäyhtenäisyydestä oli saatu merkkejä mm. verrattaessa  MAOL 
ry:n järjestämien valtakunnallisten kokeiden tuloksia oppilaiden saamiin koulu-
arvosanoihin (mm. Latva 1997; Seppälä 1997). Opetushallitus ryhtyikin valmis-
telemaan uusia arviointiohjeita. Ne ja arviointikriteerit päättöarvosanalle 8 val-
mistuivat keväällä 1999 (Opetushallitus 1999a, 1999b). 

Arvioinnin yhtenäistämisen ohella arviointikriteereillä täsmennettiin ope-
tussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita ja sisältöjä (Opetushallitus 1999b; Seppä-
lä 1999). Algebran tavoitteiksi arviointikriteereissä asetetaan: 

Algebran opiskelussa on keskeistä, että oppilas oppii muuttujan käytön ja lausekkeen 
sieventämisen. Oppilaan pitää osata käyttää yhtälöitä ja yhtälöpareja ja käsitellä kir-
jainlausekkeita ongelmanratkaisun ja mallintamisen yhteydessä. Oppilaan tulisi saada 
käsitys matemaattisista lauseista ja nähdä niiden käyttökelpoisuus. On tärkeää, että op-
pilas tutustuu päättelyn merkitykseen matematiikassa sekä matematiikan struktuurin 
rakentumiseen ja saa kuvan siitä, miten peruskoulun aikana hankitut tiedot rakentuvat 
systemaattiseksi kokonaisuudeksi. 

(Opetushallitus 1999b, 59) 

Tieto- ja taitotasoja, jotka oppilaan pitää hallita saavuttaakseen arvosanan 8, ku-
vataan algebran sisältöjen osalta seuraavasti: 



 57 

Oppilas 
• ymmärtää kirjainten merkityksen ja tarkoituksenmukaisuuden matemaattisina 

symboleina. 
• osaa laskujärjestyssäännöt, sulkeiden käytön ja laskutoimitusten keskinäiset yh-

teydet. 
• osaa merkitä yksinkertaisia säännönmukaisuuksia kirjainlausekkeina, sieventää 

kirjainlausekkeita ja laskea niiden arvoja annetuilla kirjainten arvoilla. 
• tuntee potenssin käsitteen ja osaa potenssien laskutoimitukset. 
• tuntee polynomikäsitteen sekä polynomiin liittyvät nimitykset ja osaa po-

lynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskun sekä jakamisen monomilla. 
• ymmärtää yhtälökäsitteen ja yhtälön merkityksen ongelmien ratkaisemisessa ja 

tuntee yhtälöön liittyvät nimitykset. 
• osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön algebrallisesti ja tietää, mitä tarkoit-

taa yhtälön graafinen ratkaiseminen.  
• osaa ratkaista algebrallisesti ja graafisesti yksinkertaisen yhtälöparin ja käyttää 

yhtälöä sekä yhtälöparia ongelmien ratkaisemiseen. 

(Opetushallitus 1999b, 59) 

Kriteerit on pyritty kirjoittamaan täsmällisesti, joskin ilmaisut ”ymmärtää”, 
”osaa”, ”tuntee” jättävät sijaa tulkinnoille. Esim. milloin opettaja voi katsoa op-
pilaan täyttävän kriteerin: ”Oppilas ymmärtää kirjainten merkityksen ja tarkoi-
tuksenmukaisuuden matemaattisina symboleina”? 

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat oli todettu kovin puutteellisiksi. Perus-
teiden yleiset tavoitteet eivät olleet välittyneet niihin ja sisällöt esitettiin niissä 
lähinnä luetteloina. (Seppälä 2002b.) Arviointikriteereillä lisättiin keskusjohtoi-
suutta, niiden myötä siirryttiin tavallaan ”standardien vaiheeseen” (”kansalliset 
päättötavoitteet”, kuvio 15). Opetussuunnitelman merkitys opetuksen sisältöjä 
määrittävänä normina vahvistui.  

Opetussuunnitelman normiluonteisuutta tuetaan myös v. 1999 voimaan 
tulleissa koululaeissa (Perusopetuslaki 682/1998 ja Perusopetusasetus 
852/1998). Opetuksen sisältöjä ja oppilasarviointia koskevat ratkaisut tulee voi-
da johtaa opetussuunnitelmasta ja opetussuunnitelmaan tulee kirjata perusteet 
oppilaille annettaville arvosanoille: ”Opetussuunnitelmassa määrätään opinto-
kokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnois-
sa etenemiseen asianomaisessa aineessa” (Perusopetusasetus 11§). Opetushalli-
tuksen tulkinnan mukaan tämä edellyttää vaadittavien sisältöjen tarkkaa, vuosi-
luokittaista kirjaamista (M. Apajalahti Opettaja-lehdessä 5/2000). 
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4.2.5 Opetussuunnitelman perusteet 2004 
 
Tätä kirjoitettaessa on juuri meneillään perusopetuksen opetussuunnitelmauudis-
tus. Uudet opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin v. 2004. Niiden pohjalta 
kunnissa laaditaan kunta- tai koulukohtaisia opetussuunnitelmia, jotka ovat käy-
tössä koko perusopetuksessa viimeistään v. 2006. Opetussuunnitelman perusteet 
ovat entistä täsmällisemmät. Niissä määritellään oppiaineiden ja aihekokonai-
suuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä annetaan ohjeet oppilaiden arvioin-
nista. Tavoitteena on yhtenäinen perusopetus ensimmäisestä yhdeksänteen luok-
kaan. (Opetushallitus 2004.) 

Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu oppiaineittain tärkeisiin kehi-
tysvaiheisiin kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta, ne toimivat arvioinnin 
pohjana. Lisäksi yhdeksännen luokan päätteeksi jokaiselle oppiaineelle on mää-
ritelty päättöarvosanan 8 kriteerit. Ohjeistuksen tarkoituksena on yhtenäistää 
arvosanojen käytön perusteita eri kouluissa ja siten lujittaa oppilaiden oikeustur-
vaa erityisesti jatko-opintoihin siirryttäessä. 

Matematiikan kokonaistuntimäärä vuosiluokilla 6.–9. lisääntyy opetus-
suunnitelmauudistuksessa yhdellä vuosiviikkotunnilla. Matematiikan opetuksen 
yleisiksi tavoitteiksi ja periaatteiksi opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu:  

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun 
kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumene-
telmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, 
ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään rat-
kaisuja niihin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan hen-
kiseen kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuoro-
vaikutusta. 

Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja 
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeä-
nä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematii-
kan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on 
mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää te-
hokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tuke-
misessa. 

(Opetushallitus 2004, 150) 

Sisältönimikkeet on uusissa perusteissa kirjoitettu yksityiskohtaisemmin kuin 
vuoden 1994 perusteissa. Aihealueen Algebra sisältöjä luetellaan eri vuosi-
luokilla seuraavasti:  
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Taulukko 5. Algebran sisällöt opetussuunnitelman perusteissa 2004 (Opetushallitus 2004, 
159–161, 164) 

 

1.–2. lk. 
• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja 

riippuvuuksien näkeminen kuvista 
• yksinkertaisia lukujonoja  
 

3.–5. lk.  
• lausekkeen käsite 
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoit-

taminen 
• säännönmukaisuuksia, suhteita ja riip-

puvuuksia 
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisu-

jen etsiminen päättelemällä  
 

 

6.–9. lk. 
• lauseke ja sen sieventäminen 
• potenssilauseke ja sen sieventäminen 
• polynomin käsite, polynomien yhteen-, 

vähennys- ja kertolasku 
• muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laske-

minen 
• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, rat-

kaisujoukko 
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkai-

seminen  
• verranto 
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebralli-

sesti ja graafisesti 
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista  

 
Algebran osa-alueella päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ovat: 

 
Oppilas osaa 

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita 
• potenssien laskutoimitukset 
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja rat-

kaista sen algebrallisesti tai päättelemällä 
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen 
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. 

(Opetushallitus 2004, 166) 

 
4.3 Algebra oppikirjoissa 
 
Seuraavassa tarkastelen algebran opetuksen kehitystä oppikirjojen perusteella. 
Miten algebraa on käsitelty peruskoulun oppikirjoissa? Miten algebran oppisi-
sällöt ovat muuttuneet ja miten opetus on oppikirjoissa jäsennetty?  

 
 

4.3.1 Algebran sisällöt 
 
Peruskoulun yläasteen oppikirjojen algebran kurssien sisältöjä olen tutkinut nel-
jän eri opetussuunnitelmavaiheen kirjasarjoista: 1970-luvun loppu (”uusi mate-
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matiikka”), 1980-luvun alku (perusoppiaines), 1990-luvun alku (tasokurssiton 
opetus) ja  90-luvun loppu (v. 1994 opetussuunnitelman perusteet). Vertailussa 
olevat 1970-luvun kirjat on tarkoitettu laajalle kurssille, 80-luvun alkupuolen 
kirjoissa kaikki tasokurssit ovat samassa kirjassa, 90-luvulla ei tasokursseja enää 
ollut. 1970-luvun, 80-luvun ja 90-luvun alun kirjasarjat ovat yhdeltä suurelta 
kustantajalta (Otava) (Liite 1). Uudemmista kirjoista olen ottanut tarkasteluun 
kolme yleisimmin käytettyä kirjasarjaa: Yläasteen Plussa (Otava), Kolmio (Kir-
jayhtymä) ja Matematiikan maailma (WSOY) (ks. Törnroos 2005, 84). Lisäksi 
olen koonnut liitteeseen (Liite 2) uusimpien, 2000-luvun alussa ilmestyneiden 7. 
luokan oppikirjojen algebran sisältönimikkeitä.  

1990-luvun puoliväliin saakka oppikirjojen sisältöjä normitettiin melko 
tarkasti opetussuunnitelmilla ja oppikirjojen etukäteistarkastuksella, joten kir-
joissa ei ollut oppisisältöjen suhteen kovin suuria eroja. Näin ollen katson, että 
yhden kustantajan kirjasarjojen perusteella on saatavissa riittävän tarkka kuva 
algebran oppisisältöjen kehittymisestä ennen vuotta 1994. Vuoden 1994 opetus-
suunnitelman perusteissa oppisisällöt kirjoitettiin väljästi eikä niitä enää jaettu 
vuosiluokille ja myös oppikirjojen ennakkotarkastuksesta luovuttiin. Oppikir-
joissa on siten aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaihteluun, joten olen pitänyt 
tarpeellisena tarkastella sisältöjä eri kustantajien kirjasarjoissa. Tuntijaon välje-
neminen teki mahdolliseksi tarjota myös koulukohtaisia valinnaisia matematii-
kan kursseja, niiden sisältöjä en ole tässä tarkastelussa ottanut huomioon.  
 

1970-luvulta 1990-luvun alkuun 

Olen kirjannut liitteenä (Liite 1) olevaan taulukkoon, mitä algebran sisältöjä eri 
ajankohtien oppikirjasarjoissa käsitellään kullakin luokka-asteella 1970-luvulta 
1990-luvun alkuun. Vertailussa sisältöjä käsitellään vain nimikkeinä. Taulukon 
nimikeluettelon olen kirjoittanut 1970-luvun oppikirjojen sisällysluetteloiden 
perusteella. Muiden sarjojen sisältöjä olen verrannut tähän luetteloon. Tarkaste-
luyksikköinä ovat opetettavat asiat, eivät yksittäiset harjoitustehtävät.  

Peruskouluun siirryttäessä aikaisemmat oppi- ja esimerkkikirjat korvattiin 
täydennettävillä työkirjoilla. Kirjoja oli aluksi paljon – kullakin tasokurssilla 
kaksi kirjaa lukuvuotta kohti – ja niissä runsaasti sisältöä. Oppiaines jäsennettiin 
ns. spiraaliperiaatteen mukaisesti: samaan asiaan palattiin toistuvasti sitä aina 
täydentäen ja syventäen. Alkuvuosien oppikirjoissa samaan asiaan palataan 
usein samankin lukuvuoden aikana. Tehtäviä kirjoissa on runsaasti, mutta hyvin 
vähän arkielämän sovellustehtäviä.   

1980-luvun alun oppikirjoissa spiraaliperiaate on lieventynyt niin, että sa-
moihin sisältöihin palataan vasta seuraavalla luokalla. Joukko-oppia on mukana 
enää sen verran, että puhutaan lausekkeen perus- ja arvojoukosta, yhtälön ratkai-
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sujoukosta ja funktion määrittely- ja arvojoukosta. Sovellustehtävien osuus on 
suurempi kuin edellisessä sarjassa ja jokaisen kirjan viimeisenä lukuna on Arki-
päivän matematiikkaa. ”Kirjainlaskenta” on selkeästi jäsennetty järjestykseen: 
muuttujan lauseke, potenssit, polynomit, yhtälöt ja epäyhtälöt. 

1990-luvun alkupuolen oppikirjat ovat hyvin samantyyppisiä kuin 80-
luvun alussa käytetyt kirjat. Algebran sisältöjä on edelleen jonkin verran karsittu 
ja arkipäivän sovellustehtäviä lisätty. Algebraa käsitellään kaikilla luokilla pe-
rinteisessä järjestyksessä: potenssit, polynomit, yhtälöt. 

 
Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen 

Näkyvä muutos vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeisissä kirjasar-
joissa on oppiaineksen jakaminen kursseiksi, joita on kolme jokaista yläasteen 
kouluvuotta kohti. Eri kirjasarjat poikkeavat toisistaan käsiteltävien sisältöjen ja 
niiden ajoituksen suhteen ja ne ovat myös rakenteeltaan erilaisia. Kirjoissa tarjo-
taan myös valinnaista oppiainesta, mutta koulujen opetussuunnitelmissa jaottelu 
yhteisten ja valinnaisten sisältöjen välillä voi poiketa oppikirjan jaottelusta. 

Kolmio-sarjassa on erillinen teoriakirja ja tehtäväkirjat, matematiikan osa-
alueet on selkeästi jäsennetty omiksi kursseikseen eikä siinä enää noudateta spi-
raaliperiaatetta. Valinnainen matematiikka on omina kursseinaan, mm. po-
lynomien kertolasku (polynomi x polynomi), muistikaavat, polynomien jaolli-
suus ja yhtälöparit ovat valinnaisissa kursseissa. Kolmio-sarjassa algebra opis-
kellaan 8. luokalla järjestyksessä: potenssit, polynomit, yhtälöt, sovellukset. 

Matematiikan maailma -sarja on algebran sisältöjen osalta monipuolisin, 
siinä opiskellaan mm. negatiivinen eksponentti, laskutoimituksia murtolausek-
keilla ja myös polynomi x polynomi (kurssissa Koontaa ja syventämistä). Muut-
tujan käyttöön tutustutaan funktioiden yhteydessä 7. luokalla, potensseja, po-
lynomeja ja yhtälöitä opiskellaan 8. ja 9. luokalla, yhtälöpareja 9. luokalla.  

Yläasteen Plussa -sarjassa algebraa opiskellaan 7. ja 9. luokalla. Lausek-
keen arvon laskemista harjoitellaan 7. luokalla funktioiden yhteydessä (Muuttu-
jalauseke koordinaatistossa). Johdattelun jälkeen ”kirjainlaskentaa” opiskellaan 
7. luokalla järjestyksessä: polynomit, yhtälöt, sovellukset, 9. luokalla: potenssit, 
polynomit, yhtälöt, yhtälöiden sovellukset, yhtälöpari, yhtälöparin sovellukset. 

 
Yhteenvetoa sisällöistä 

Opetussuunnitelmien ja oppikirjojen perusteella on nähtävissä, että algebran si-
sältöjä on vähennetty kaikissa opetussuunnitelmauudistuksissa viimeisintä vuo-
den 2004 uudistusta lukuun ottamatta. Tässä tutkituista, vuoden 1994 opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisista oppikirjasarjoista kahdessa käsitellään po-
lynomien laskutoimituksista yhteisessä oppiaineksessa vain yhteen- ja vähen-
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nyslasku ja monomilla kertominen, kolmannessa myös monomilla jakaminen ja 
kertolasku polynomi x polynomi. Myös yhtälöiden ja yhtälöparien käsittelyä on 
huomattavasti vähennetty; epäyhtälöt jäivät pois opetussuunnitelmasta jo 1980-
luvulla.  

Lukuun ottamatta algebraan johdateltaessa käytettävää malliajattelua ja 
säännönmukaisuuksien tutkimista ei 1990-luvun oppikirjoissa ole sellaisia al-
gebran sisältöjä, jotka puuttuisivat 1970-luvun kirjoista. 

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa algebran sisältöluetteloon 
on palautettu polynomien kertolasku, epäyhtälöt ja vaillinainen toisen asteen 
yhtälö. Perusopetuksen matematiikan oppikirjat on uudistettu asteittain opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisiksi. Osassa kirjasarjoista uudistustyö aloitet-
tiin jo vuosituhannen vaihteessa arviointikriteerien julkaisemisen jälkeen. Liit-
teeseen (Liite 2) olen koonnut algebran sisältönimikkeet neljästä 2000-luvulla 
ilmestyneestä 7. luokan oppikirjasta (Kerroin (Otava), Lasku-Matikainen 
(MFKA), Laskutaito (WSOY) ja Kartio (Tammi)). Oppikirjojen perusteella pe-
ruskoulun algebrassa näyttäisi suuntana olevan jonkinasteinen ”paluu perustei-
siin”, perinteisen polynomialgebran korostuminen.  

 
 

4.3.2 Algebran jäsennys 
 
Millaista lähestymistapaa peruskoulun algebrassa noudatetaan ja miten sisällöt 
jäsennetään? Bednarz ym. (1996) luettelevat neljä erilaista lähestymistapaa kou-
lualgebrassa: yleistäminen ja struktuuri, ongelmanratkaisu, mallintaminen ja 
funktiot. ”Uuden matematiikan” struktuuria korostavassa matematiikan opetuk-
sessa algebran merkitys oli selkeästi matematiikan struktuurin välittäminen op-
pilaille. Kirjainsymboleita käytettiin kuvaamaan muuttujaa tai yleistettyä lukua, 
niiden avulla kirjoitettiin laskusääntöjä ja joukkomerkintöjä ja esitettiin kuvauk-
sia. 

Tarkasteltujen 1980-luvun ja 90-luvun alun oppikirjojen lähestymistapa on 
perinteisellä tavalla strukturaalinen. ”Strukturaalisuus” on ennen kaikkea algeb-
ran sisältörungon rakentamista, ei niinkään strukturaalista tarkastelua, matema-
tiikan lainalaisuuksien kuvaamista algebran avulla (ks. luku 8.2). Algebran sisäl-
löt esitetään matematiikan rakennetta mukailevassa järjestyksessä: potenssit, 
polynomit, yhtälöt, sovellukset. Vastaavaa järjestystä käytettiin myös rinnak-
kaiskoulun aikaisessa keskikoulun algebrassa 1960–70-luvulla (Kallio ym. 
1964; Väisälä 1963).  

1990-luvun loppupuolen kirjasarjoista Kolmiossa noudatetaan selkeästi 
perinteistä jäsennystä. Yläasteen Plussa- ja Matematiikan maailma -sarjoissa 
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jäsennys on vähän ”pehmeämpi” ja niissä on jonkin verran vielä spiraaliperiaa-
tetta. Yläasteen Plussa -sarjassa 7. luokalla käsitellään polynomien yhteen- ja 
vähennyslasku ja luvulla kertominen mutta potenssien laskusäännöt opiskellaan 
vasta 9. luokalla. Matematiikan maailma -sarjassa polynomien laskutoimituksiin 
johdatellaan piiri-, pinta-ala- ja tilavuusmallien avulla.  

1990-luvun oppikirjojen, opetussuunnitelmien ja arviointikriteerien (Ope-
tushallitus 1999b) perusteella algebran sisällöt voidaan koota viiteen osaan: 1) 
johdattelu eli kirjainten käyttöönotto (kirjainsymbolit, lausekkeen kirjoittaminen 
ja arvon laskeminen), 2) potenssin laskusäännöt, 3) polynomien laskutoimitukset 
(yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku), 4) yhtälöt ja yhtälöparit ja 5) sovel-
lukset (yhtälön käyttö ongelmanratkaisussa). Perinteisessä jäsennyksessä sisällöt 
kootaan kumulatiiviseksi sarjaksi (kuvio 16): 

 
  5. sovellukset 
 4. yhtälöt  

3. polynomien laskutoimitukset   
2. potenssien laskusäännöt    

1. johdattelu    
 

Kuvio 16. Algebran oppisisällöt perinteisessä mallissa 

 
Perinteisessä koulualgebrassa sisällöt on jaoteltu erillisiin vaiheisiin, joita harjoi-
tellaan erikseen. Algebran rakennelmaa kootaan pala palalta. Polynomien lasku-
toimitukset opiskellaan järjestyksessä yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku. 
Samoin yhtälöiden ratkaisualgoritmi opiskellaan vaiheittain. Lopuksi taitoja so-
velletaan sanallisiin tehtäviin. Vaikka algebran sisältöjä on peruskoulun opetus-
suunnitelmia uudistettaessa karsittu, koulualgebran rakenne, käsittelyjärjestys ja 
jäsentelytapa, on oppikirjoissa edelleen varsin perinteinen. 7. luokan oppikirjas-
sa (2000-luvulta) algebran otsikoita ovat: Kirjaimet muuttujina, Muuttujalausek-
keet, Lausekkeen arvo, Termien yhdistäminen, Kertominen vakiolla, Luvulla 
jakaminen, Yhtä suuret lausekkeet, Termien lisääminen ja vähentäminen puolit-
tain, Kertominen ja jakaminen puolittain, Pähkäillään ja päätellään (Kerroin, 
kurssit 1–3, ks. Liite 2).  

 
 

4.4 Algebran osaamisesta 
 
”Matematiikan opetus on voimakkaasti uudistumassa ja samalla kurjistumassa”, 
aloitti Korhonen (1994a) vuoden 1993 valtakunnallisen 9. luokan matematiikan 
kokeen tulosten esittelyn Dimensio-lehdessä. Kokeen järjestivät yhdessä Ope-
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tushallitus ja MAOL ry osana koulun tuloksellisuuden arviointia. Koetehtävät 
keskittyivät sanallisiin sovellustehtäviin, tilastoihin, geometriaan ja algebraan. 
Pakollisten tehtävien ensimmäisenä tehtävänä oli lukujonon jatkaminen ja sään-
nönmukaisuuden kirjoittaminen matemaattisena lausekkeena: 

 
Esimerkki 1. a) Jatka lukujonoa kahdella luvulla -3, -1, 3, 5, 9, 11, ____ , ____ 

 
b) Puutarhan kukkaistutukset halutaan riviin koristeellisesti kuusikulmion 
muotoisiksi ja niitä ympäröimään samanmuotoisten kivien muodostelma.  

 
Laske tarvittavien reunakivien määrä, kun istutuksia on viisi. 
Merkitse lausekkeena tarvittavien reunakivien määrä, kun istutusten lukumää-
rä on n. 

 
Tehtävän pistekeskiarvo oli 3,0 (max 6), täysin oikein vastanneita oli 9,7 %. 
Tehtäväanalyysissä tämä luokiteltiin päättelytehtäväksi. (Korhonen 1994b.) 

Valinnaisia algebran tehtäviä kokeessa oli kaksi. Koetehtävän 8 valitsi n. 
40 % kokeeseen osallistuneista: 

 
Esimerkki 2. 
 

a) Kirjoita lauseke, joka esittää taulun 
kehyksen pinta-alaa ja sievennä lau-
seke. 

b) Sievennä lauseke )32)(4( 43 xxx +−  

 
 

 

 
Tehtävän pistemäärien keskiarvo oli 3,1 (max 6). (Korhonen 1994b.) 

Soro (1997, 2000) on tutkinut kansainväliseen KASSEL-projektiin liittyen 
pitkittäistutkimuksella matematiikan osaamisen kehittymistä peruskoulun 7.–9.-
luokkien aikana lukuvuosina 1994–97 (myös Soro ja Pehkonen 1998). Tutki-
mukseen kuuluneen algebran kokeen keskiarvo oli 9. luokalla Suomessa 15,7 
(tytöt 15,1; pojat 16,2; max 50) (Soro 2000, 36). Kokeessa oli tehtäviä lukujo-
noista, yhtälön ja epäyhtälön ratkaisua, potenssien ja polynomien laskusääntöjä. 
Osa tehtävistä ei edellyttänyt kirjainten käyttöä, kirjainlaskennan tehtävät olivat 
pääasiassa mekaanista lausekkeiden ja yhtälöiden käsittelyä. Funktiot kuuluivat 
geometrian kokeeseen. Algebran käsitteiden ja laskusääntöjen tuntemista edel-
lyttäviä tehtäviä suomalaiset osasivat erityisen heikosti. Monet mekaaniset teh-
tävät olivat suomalaisille koululaisille outoja, niissä piti ”sieventää”, ”poistaa 
sulkeet”, ”jakaa tekijöihin”, ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä, 

a b 

2 

2 
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epäyhtälöitä ja yhtälöpareja. Soron (1997, 27) mukaan ”suomalaisten koululais-
ten algebran osaamisen taso on viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana 
romahtanut”. 

Kupari on selvittänyt muutosta peruskoululaisten matematiikan osaami-
sessa vuosina 1979, 1990 ja 1995 tehdyillä tutkimuksilla (Kupari 1993b, 1997, 
1999). Kuparin (1999) mukaan ajankohdille yhteisten matematiikan tavoitteiden 
osaamisessa ei ole tapahtunut suurta muutosta vuosien 1979 ja 1995 välillä. 
Heikentymistä on kuitenkin tapahtunut yhtälöiden, funktioiden ja (polyno-
mi)algebran sisältöalueilla. Kuparin vertailussa ovat mukana vain ne tehtävät, 
jotka kuuluvat kaikkien tutkimusvuosien opetussuunnitelmiin. Se ei siis anna 
kuvaa algebran osaamisen laajuudesta eri ajankohtina, karsitut sisällöthän jäävät 
tutkimuksen ulkopuolelle. 

Algebran painoarvosta peruskoulun matematiikassa antaa viitteitä algeb-
ran tehtävien osuus MAOL ry:n järjestämien 9. luokan valtakunnallisten kokei-
den tehtävävalikoimasta. Vuonna 1983 keskikurssin kokeen yhdeksästä tehtä-
västä oli kaksi algebran tehtävää (lisäksi kaksi tehtävää funktioista). Myös vuo-
den 1993 kokeessa algebran tehtäviä oli kaksi (ks. edellä) mutta vuoden 1995 
kokeessa ei yhtään. Vuoden 1995 päättökokeella, joka järjestettiin yhdessä Ope-
tushallituksen ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa, selvi-
tettiin oppilaiden taitoja ”arkimatematiikassa” (Pehkonen 1996), eikä siihen siis 
katsottu sisältyvän algebran käyttöä.  

Vuonna 1983 keskikurssin kokeessa oli tehtävänä 2: 
 

Esimerkki 3. Laske   
a) )2)(2(2)2()2( 22 −++−++ aaaa  

b) 
ba

ba
ba

+
−−

22
22 :)33(  

 
Vuoden 1999 valtakunnallisen kokeen ainoa algebran tehtävä oli mekaanisten 
perustehtävien tehtävä 3: 

 
Esimerkki 4. Sievennä  )5(23 tt −−   

 
Tuottamistehtävät eivät tässäkään kokeessa edellyttäneet algebran käyttöä.  

Opetushallitus järjesti keväällä 1998 kansallisen matematiikan kokeen pe-
ruskoulun 9. luokalla (Korhonen 1998a, 1998b). Kokeen perustaito-osuuden 20 
monivalintatehtävästä oli viisi algebran (”kirjainlaskennan”) tehtävää: lausek-
keen tulkintaa, arvon laskemista ja sieventämistä. Osaamisprosentti vaihteli 
näissä 83:sta (kuvion piirin arvo annetulla x:n arvolla) 45:een (lausekkeen sie-
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ventäminen polynomien vähennyslaskussa). Kokeen ongelmanratkaisuosassa 
algebraa käytettiin yhtälön ratkaisemisessa ja säännönmukaisuuksien kirjoitta-
misessa matemaattisiksi lausekkeiksi. Mekaanisen yhtälönratkaisutehtävän osasi 
69 % mutta yhtälön sovellustehtävän vain 20 % kokeeseen osallistuneista. Yk-
sinkertaisessa säännönmukaisuustehtävässä 14 % oppilaista osasi merkitä ylei-
senä lausekkeena säännöllisesti kasvavan, tulitikkuneliöistä muodostuvan kuvio-
sarjan n. kuviossa olevien tikkujen määrän. (Korhonen 1998a, 1998b.) 

Vuoden 2000 kansallisen 9. luokan matematiikan kokeen tulokset olivat 
hyvin samantapaiset kuin vuoden 1998 kokeessa. Kokeen perustaito-osuuden 
monivalintatehtävissä piti laskea yksinkertaisen lausekkeen arvo, antaa tulkinta 
lausekkeessa olleelle symbolille, muodostaa lauseke nelikulmion piirille, neljäs-
sä tehtävässä piti sieventää lauseke. Sievennystehtävissä osaamisprosentit vaih-
telivat välillä 35,6 (tehtävä )1( +xx ) ja  55,4 (tehtävä 2)43(5 −+x ). Ongelman-
ratkaisuosuuden tehtävässä B2a kysyttiin, sopiiko luku 3 yhtälöön 2522 =+x  
x :n paikalle (oikeita vastauksia 80,7 %). Tehtävä B2b oli helppo, mekaaninen 
yhtälönratkaisutehtävä (66,4 %) ja B2c yksinkertainen yhtälötehtävä sanallisessa 
muodossa (71,4 %). (Korhonen 2001.) 

Säännönmukaisuustehtävän B5: 
 

Esimerkki 5. Oheisessa kuvassa on ’3 kertaa 3’ -ruudukko, jossa 
reunaruudut on tummennettu. Kuinka monta vastaa-
vasti tummennettua reunaruutua on  
a) ’4 kertaa 4’ -ruudukossa?  
b) ’50 kertaa 50’ -ruudukossa?  
c) ’n kertaa n’ -ruudukossa?  
Perustele sanoin tai kuvin. 

 
c)-kohdan osasi täysin oikein viidennes (20,6 %) vastaajista. (Korhonen 2001.) 
Ongelmanratkaisuosuuden viimeisenä tehtävänä (B8) oli sanallinen yhtälön tai 
yhtälöparin avulla ratkaistava tehtävä: 
 
Esimerkki 6. Emilialla on 5 mk enemmän rahaa kuin Teemulla. Kun Emilia kuluttaa rahas-

taan 8 mk ja Teemu kaksinkertaistaa rahasummansa, niin heillä on yhteensä 
39 mk. Ratkaise yhtälön (tai yhtälöparin) avulla, kuinka monta markkaa on 
Emilialla ja kuinka monta Teemulla. 
 

Tehtävän osasi täysin oikein noin neljäsosa vastaajista, pistekeskiarvo 2,3 (max 
6). (Korhonen 2001, 58, 81.) 

Korhosen (2001, 56) mukaan algebraa ei peruskoulussa osata. Vaikeudet 
ovat nimenomaan perusrakenteiden hallinnassa. Korhonen katsoo tulosten osoit-
tavan, että laskulakien opettamiseen ei kiinnitetä numeerisella alueella alaluokil-
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la lainkaan huomiota. Algebrassa vaadittavaa laskulakien ymmärrystä tulisikin 
hänen mukaansa rakentaa asteittain alaluokilta alkaen kaikilla lukualueilla ja 
laskutoimituksissa.   

Myös vuoden 2002 kansallisen kokeen tulokset (Mattila 2002) olivat sa-
mantyyppiset kuin vuoden 2000 kokeessa: algebraa osattiin heikosti. Tosin tässä 
kokeessa algebran tehtäviä oli helpotettu edelliseen kokeeseen nähden. Tuotta-
mistehtäviin kuuluva yhtälön tai yhtälöparin avulla ratkaistavaksi tarkoitettu sa-
nallinen ongelma: 

 
Esimerkki 7. Sählymailoja myytiin 12 euron alennuksella. Urheiluohjaaja osti seitsemän 

mailaa. Ilman alennusta hän olisi samalla rahamäärällä saanut viisi mailaa. 
Mikä oli mailojen alentamaton hinta? 
 

olisi ratkaistavissa helposti ilman yhtälöäkin (sitä ei tehtävänannossa edellytet-
ty). Täysin oikein  tehtävään vastasi 23,7 % vastaajista (emt. 55, 141).  

Kansainvälisessä PISA 2000 -tutkimuksessa suomalaiset 15-vuotiaat pe-
ruskoululaiset saivat muihin maihin verraten varsin hyviä tuloksia (Kupari ja 
Törnroos 2002). Matematiikassa Suomi oli neljäntenä 28 OECD-maan joukossa. 
Raportin mukaan suomalaisten nuorten matematiikan osaaminen on ”kansainvä-
lisesti korkeatasoista” (emt. 44). Tutkimuksen pääpaino oli lukutaidossa, mate-
matiikka oli sivuosassa. Myös matematiikan tehtävät mittasivat pääasiassa ”ma-
temaattista lukutaitoa” (mathematical literacy). Tehtävät rajoittuivat kahteen 
sisältöalueeseen muutos ja kasvu sekä tila ja muoto. Myös tässä tutkimuksessa 
todettiin algebran perustaitojen osaamisen olevan Suomessa muita osa-alueita 
heikompaa (emt. 48).  

Törnroos (2005) on vertaillut eri oppikirjojen tarjoamia oppimismahdolli-
suuksia 5.–7. luokkien matematiikassa ja tutkinut 7. luokan oppilaiden oppimis-
tuloksia oppimismahdollisuuksiin liittyen. Vertailussa olivat mukana em. kir-
jasarjoista Yläasteen Plussa, Kolmio ja Matematiikan maailma. Suurin ero oppi-
kirjoissa 7. luokalla näkyi juuri ”kirjainlaskennan” kohdalla, jota Yläasteen 
Plussa -kirjassa on lähes kolmannes kirjan sisällöstä mutta Kolmiossa ei juuri 
lainkaan. Kolmiossa algebran sisällöt käsitellään 8. luokalla. Tutkimuksessa 
Yläasteen Plussa -kirjaa käyttäneet 7.-luokkalaiset osasivat algebraa ”hieman 
muita paremmin”, erot eivät kuitenkaan olleet niin suuret kuin oppikirjojen pe-
rusteella olisi voinut odottaa (Törnroos 2005, 177). 
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4.5 Muutospaineita ja kritiikkiä vuosien varrella 
 
”Uusi matematiikka” ja siirtyminen peruskouluun olivat yhdessä liian suuri uu-
distus läpi vietäväksi. Matematiikan opetuksen uudistajien varsin ihanteelliset 
näkemykset (esim. mietinnössä Pohjoismainen koulumatematiikka, Anon 1967) 
eivät toteutuneet. ”Uudessa matematiikassa” kritisoitiin erityisesti liiallista, vie-
rasta symboliikkaa ja joukko-oppia (Kuuskoski 1974; Nevanlinna 1976). Kun 
oppiainesta oli paljon ja sisällöt monille opettajillekin vieraita, opetus kutistui 
työkirjan sivujen täyttämiseksi. Spiraaliperiaatteesta tuli ”sipaisuperiaate” (Sep-
pälä 2002a). 

Myös uuden matematiikan puolustajat kritisoivat uudistuksen toteutusta. 
Ongelmia aiheuttivat mm. matematiikan opetuksen uudistuksen ja peruskoulu-
uudistuksen samanaikaisuus, opettajien koulutuksen puute ja opetussuunnitel-
man väljyys ja epämääräisyys. ”Uuden matematiikan” puutteina pidettiin mm. 
joukko-opin liiallista painottumista, soveltamisen vähäisyyttä, terminologian 
runsautta ja pyrkimystä liialliseen tarkkuuteen merkinnöissä ja nimityksissä. 
(Leino 1975.) 

Perusoppiainesehdotuksella (Kouluhallitus 1976) karsittiin oppiainesta ja 
muutettiin eräiden asioiden käsittelyajankohtaa. Sillä pyrittiin konkretisoimaan 
opetussuunnitelmaa ja sitomaan se aikaisempaa paremmin käytännön elämään. 
Perusoppiainesehdotusta kritisoitiin edelleen liian väljäksi, sen periaatteet eivät 
myöskään välittyneet oppikirjoihin halutulla täsmällisyydellä (Seppälä 1980). 

Kun 1980-luvun opetussuunnitelmauudistuksen jälkeisen tasokurssitto-
man, sisällöltään karsitun ja tuntimäärältään pienennetyn matematiikan opetuk-
sen läpikäyneet oppilaat siirtyivät toisen asteen kouluihin, kärkevää kritiikkiä 
tuli varsinkin lukion ja teknillisten oppilaitosten taholta. Vaikka tuolloinen Kou-
luhallituksen ylitarkastaja (Seppälä 1989a, 59) uskoi, ettei uudistuksista aiheudu 
tason laskua – määrä voitiin korvata laadulla – eivät kaikki olleet samaa mieltä. 
Pääkirjoitus Dimensiossa 6/91 oli otsikoitu: ”Pohjalta vain yksi tie: ylöspäin”.  

1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa keskustelu Dimensiossa oli vil-
kasta. Keskusteluaiheita nousi ainakin kolmesta lähteestä: uudesta opetussuunni-
telmasta (erityisesti tuntimäärän pienentämisestä ja tasokurssien poistamisesta) 
johtuneet ongelmat, ongelmanratkaisun korostuminen matematiikan opetuksessa 
maailmalla ja uudet, kognitiivisen psykologian ja konstruktivismin mukaiset nä-
kemykset oppimisesta.  

1990-luvun vaihteessa kritiikki kohdistui erityisesti opetustapaan, jota pi-
dettiin liian mekaanisena. Opetusta moitittiin keskitason mukaan etenemisestä, 
oppikirjan orjallisesta noudattamisesta ja ”aukeama per tunti” -periaatteella toi-
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mivasta tehtävädidaktiikasta. Oppikirjat antoivatkin tuohon aikaan varsin seik-
kaperäisiä malleja opetuksen ja oppitunnin rakenteeksi: 

Opetuksen kulku: 
Ensimmäinen tunti – ensimmäinen aukeama 
Alussa on teoriaosa, jossa asiat opetetaan esimerkein. Aukeaman oikeanpuoleisella 
sivulla on opetettavaan asiaan liittyviä tehtäviä.  
Merkillä * varustetut tehtävät ovat muita työläämpiä. 
Toinen tunti – toinen aukeama »Kehitä taitojasi« 
Aukeamalla on pääasiassa harjoituksia, joskus myös lisää teoriaa. Vaativammat 
tehtävät ja ylimääräinen oppiaines, joka on merkitty tähdellä – – on sijoitettu au-
keaman oikeanpuoleiselle sivulle. Ne on tarkoitettu nopeimmille laskijoille. 

 tehtävät ovat pähkinöitä. Ne ovat matematiikkaa sekä ajanvietteellisessä että 
pohdintaa vaativassa mielessä. 

(Heinonen ym. 1993, 3,  korostukset alkuperäistekstissä)  

Oppikirjan tekijöiden tavoitteena oli tietenkin auttaa opettajia heterogeenisen 
ryhmän opettamisessa. Harjoitustehtävät ryhmiteltiin hierarkkiseen järjestyk-
seen, etenemään rutiiniharjoittelusta vaativampiin tehtäviin, lopuksi tarjottiin 
pähkinöitä ”ajanvietteellisessä mielessä”. Pyrkimyksenä oli saada kaikki oppi-
laat työllistetyiksi. Oppikirjojen tarjoamaa opetusmallia kuitenkin moitittiin sii-
tä, että se teki matematiikan opiskelusta valmiin mallin mukaisten tehtäväsarjo-
jen suorittamista, matemaattisen ajattelun kehittämiselle annettiin liian vähän 
virikkeitä (mm. Seppälä 1990). Myös Leikolan komitea (Komiteamietintö 1989) 
oli kiinnittänyt huomiota opetuksen oppikirjasidonnaisuuteen, opettajajohtoisuu-
teen ja keskitason oppilaiden ehdoilla etenemiseen, opetusmenetelmiä tuli mo-
nipuolistaa toiminnalliseen suuntaan. 

Opetusta moitittiin myös keskittymisestä laskutaitojen harjoitteluun ja teo-
riarungon rakentamiseen. Oppikurssit olivat osin liian teoreettisia, abstraktia ma-
tematiikkaa suosivia. Osalle oppilaista matematiikka jäi vieraaksi: ”Matematii-
kan opetuksen yksipuolistumisen toinen, hyvin vakava seuraus on, että matema-
tiikka koetaan vaikeaksi, abstraktiksi, ikäväksi eikä sitä nähdä hyödylliseksi ar-
kielämässä” (Seppälä 1989b, 59). Ratkaisuksi esitettiin käyttömatematiikkaa: 
”Peruskoulun matematiikan opetusohjelma olisi rakennettava siten, että käyt-
tömatematiikasta tulisi peruskoulun matematiikan opetuksen ydin.  Siis 
käyttömatematiikka muodostaisi sen osan, joka ’kaikkien’ on opittava” (Pehko-
nen 1988a, 33, korostus alkuperäistekstissä).  

Ongelmanratkaisun ja soveltamisen korostaminen sai tukea yleistyneestä 
konstruktivistisesta oppimisnäkemyksestä. Sen mukaan opetuksessa tuli painot-
taa yksilöllistä oppimisprosessia opittavien tietojen ja taitojen asemasta. Mate-
matiikan opetuksen tuli tähdätä matematiikan käyttöön, sisällöt oli nähtävä vain 
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välineinä soveltamisen, ongelmanratkaisun ja ajattelun taitojen kehittämisessä. 
(Pehkonen 1988a, 1988b, 1989.) Ongelmanratkaisun painottaminen liittyi myös 
kansainväliseen virtaukseen. USA:ssa sikäläinen matematiikan opettajien järjes-
tö National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) julisti 1980-luvun on-
gelmanratkaisun vuosikymmeneksi (ks. kuvio 15 luvussa 4.1). 

Algebra koettiin ongelmalliseksi alueeksi koulumatematiikassa monessa 
suhteessa: sitä pidettiin liian abstraktina kaikkien omaksuttavaksi, siitä oli vai-
kea saada arkipäivän käyttömatematiikkaa eikä sen opetukseen ollut helppoa 
keksiä toiminnallisuutta tai ongelmanratkaisua. Algebra oli juuri tuota mekaa-
nista teoriarungon rakentamista, josta opetusta eniten moitittiin. Niinpä algebraa 
esitettiin vähennettäväksi: 

Algebran osuus olisi mietittävä uudelleen. Näyttää siltä, että meikäläisessä matematii-
kan opetuksessa mennään liian aikaisin formaaliseen kirjainlaskentaan. Osa oppilaista 
ei pysty omaksumaan kirjainten (muuttujan) käyttämistä vielä 9. luokallakaan. Ehkä 
kirjainlaskennan osuutta kaikille pakollisena olisi vielä vähennettävä. 

(Halinen ym. 1991, 24, korostus alkuperäistekstissä) 

Muutamia päinvastaisiakin kommentteja kuultiin, Dimension 2/1992 pääkirjoi-
tuksessa vaadittiin: ”Algebran alkeet takaisin peruskouluun”. Opetussuunnitel-
mauudistuksessa 1994 noudatettiin algebran vähentämistä suosittelevaa linjaa. 

Muuttuiko opetus ongelmakeskeiseksi vuoden 1994 opetussuunnitelma-
uudistuksella vai muuttuivatko pelkät ”kulissit”, kuten jotkut varoittivat (Haapa-
salo 1991)? Keväällä 2000 pidetyn Koulumatematiikka 2000 -tapahtuman pa-
neelissa Opetushallituksen edustaja totesi opetussuunnitelmauudistuksen epäon-
nistuneen, opetus ei ollut muuttunut haluttuun suuntaan. Opetussuunnitelman 
perusteet 1994 jäivät liian yleisiksi ja tulkinnanvaraisiksi (Lindström 2002). 
Niinpä koulujen opetussuunnitelmissa ei ”ollut näkyvissä sitä uudistussuuntaa, 
jonka Opetushallitus oli perusteisiin kirjoittanut tai tarkoittanut rivien välistä 
luettavaksi” (Seppälä 2002b, 28). 

Vuosituhannen vaihteessa siirryttiin ”standardien vaiheeseen” (kuvio 15). 
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit annettiin 1999 (Opetushallitus 1999b) 
ja vuodesta 1998 alkaen on järjestetty joka toinen vuosi matematiikan kansalli-
nen koe perusopetuksen päättövaiheen oppilaille. ”Standardien vaihe” näkyy 
myös opetuksesta käydyssä keskustelussa. 2000-luvulla kirjoituksissa on otettu 
kantaa oppimistuloksiin ja niiden mittaamiseen: mitä tulokset kertovat, onko 
mitattu oikeita asioita, onko tuloksista tehty oikeita johtopäätöksiä? (mm. Kupa-
ri ja Korhonen 2000; Peltola 2001.) 
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4.6 Pohdintaa  
 
4.6.1 Opetussuunnitelmista 
 
Sisällöllisesti peruskoulun matematiikassa on painopiste siirtynyt alkuaikojen 
matematiikan teoriaa ja struktuuria painottavasta, muodollisesta matematiikasta 
matematiikan soveltamiseen ja arkielämässä tarvittavien taitojen harjoitteluun. 
Tämän suuntaisen kehityksen voidaan katsoa alkaneen jo 1970-luvun lopulla, 
kun ”uudesta matematiikasta” luovuttiin. Merkittävä siirtymä arkipäivän mate-
matiikan suuntaan tehtiin 1980-luvulla tasokurssien poistamisen ja tuntimäärien 
pienentämisen yhteydessä. Muodollisen matematiikan (mm. polynomien, yhtä-
löiden ja epäyhtälöiden) osalta oppimääriä karsittiin ja arkipäivän sovellustehtä-
viä lisättiin. Kehitys jatkui samansuuntaisena myös 1990-luvulla (mm. kevään 
1995 9. luokan valtakunnallinen koe käsitteli arkimatematiikkaa). 1980-luvun 
loppua ja 90-luvun alkupuolta voisikin meillä kutsua pikemminkin ”arkipäivän 
matematiikan” kuin ”ongelmanratkaisun” vaiheeksi (ks. kuvio15 luvussa 4.1). 

Ongelmanratkaisun puolesta kampanjoitiin varsinkin 80-luvun lopulla 
(mm. Dimensiossa julkaistiin yhdeksänosainen artikkelisarja Avoimet tehtävät 
yläasteen matematiikan opetuksessa, Pehkonen 1988b, 1989; myös Leino 1987; 
Seppälä 1989b). Mutta mitä on ongelmanratkaisu? Oppikirjoissa ”ongelmanrat-
kaisu” on usein tarkoittanut soveltamista ja ”ongelmatehtävät” sanallisia arki-
päivän sovellustehtäviä (vastaavia kuin ”sekalaiset probleemat” vanhassa oppi-
kouluaikaisessa Väisälän (1963) Algebran oppi- ja esimerkkikirjassa). Toisaalta 
ongelmien ratkaisemisen, heuristiikkojen, harjoitteluun on tarjottu varsinaisen 
oppiaineksen ulkopuolisia pulmatehtäviä, joita on käytetty lähinnä lisämateriaa-
lina tuomaan silloin tällöin vaihtelua varsinaiseen opetukseen. Pulmatehtävissä 
on mielenkiinto ollut enemmän ratkaistavassa tilanteessa kuin matematiikassa, 
jota ongelman ratkaisemisessa käytetään. On pikemminkin harjoiteltu ongelmien 
ratkaisemista kuin opittu matematiikkaa ongelmanratkaisun kautta. (Ongelman-
ratkaisun näkökulmista mm. Pehkonen 1990, 1995; Schoenfeld 1992.)  

Ongelmanratkaisun nostaminen keskeiseksi opetusperiaatteeksi, opetuksen 
muuttaminen ”ongelmakeskeiseksi opetukseksi”, on osoittautunut vaikeaksi. 
Vaikeaa se on ollut muuallakin kuin Suomessa. USA:ssa tehtiin 1980-luvulla 
kovasti työtä ongelmakeskeisyyden ja toiminnallisuuden (Agenda for Action) 
puolesta. Kuitenkin kansainvälisen, matematiikan opetusta monipuolisesti kar-
toittaneen TIMSS-tutkimuksen tulokset vuodelta 1996 kertoivat, että amerikka-
laisissa kouluissa matematiikan opetus noudatti pitkälti perinteistä kaavaa: opet-
tajan esitys, itsenäinen harjoittelu ja oli hyvin opettajajohtoista ja vähän toimin-
nallisuutta tai ongelmanratkaisua suosivaa. (NCTM 1996.)  
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Opetussuunnitelmauudistuksissa on keskitytty pääasiassa aina yhteen ope-
tuksen perustekijään kerrallaan. ”Uuden matematiikan” opetussuunnitelma kir-
joitettiin matematiikan, ts. opetuksen sisällön näkökulmasta. Matematiikka oli 
”puhdasta” matematiikkaa. 1980-luvulla tasokursseista luovuttaessa painopiste 
siirtyi didaktisiin kysymyksiin: mitä kannattaa ja voidaan opettaa koko ikäluo-
kalle? Matematiikan välinearvo arkielämän tilanteissa korostui. 1990-luvulla 
opetussuunnitelmauudistuksen näkökulmana oli oppimisen psykologia: millai-
nen on oppimisprosessi ja miten sitä tuetaan opetuksessa? Matematiikka nähtiin 
välineenä ajattelun ja ongelmanratkaisun taitojen oppimisessa. Opetuksen sisältö 
jäi vähälle huomiolle. 

Sisältönäkökulma palautettiin opetussuunnitelmaan v. 1999 arviointikri-
teereillä (Opetushallitus 1999b). Opetussuunnitelman vaiheita kuvaavassa kaa-
viossa (kuvio 15) nykyvaihetta kutsutaan kansallisten päättötavoitteiden ja stan-
dardien vaiheeksi. Mutta millaista näkemystä matematiikkaan ja sen opetukseen 
standardit tarkoittavat? Arviointikriteereissä matematiikka esitetään ikään kuin 
valmiina lopputuloksina, matematiikka on pikemminkin mitattavaa kuin kuvail-
tavaa.  

Opetussuunnitelmasta tuli arviointikriteerien myötä tavallaan kaksijakoi-
nen yhdistelmä: oppimisprosessista lähtevä ”yleinen osa” ja normiluonteisiin 
standardeihin pohjautuva ”sisältöosa”. Opetuksen perustekijöitä lähestytään 
näissä osissa eri lähtökohdista ja erilaisista ideologioista. Uusissa opetussuunni-
telman perusteissa (Opetushallitus 2004) ”osat” ovat samassa kirjassa, mutta 
erilliset linjaukset ovat silti nähtävissä, standardien osuutta on edelleen lisätty. 
Eri lähtökohdista lähtevien ”osien” yhteen sovittaminen ei ole ongelmatonta.  

Opetussuunnitelman perusteiden taustalla olevan konstruktivistisen näke-
myksen mukaan ”opetussuunnitelmaa ei pidetä opetus-oppimisprosessia yksi-
tyiskohtaisesti määrittävänä ohjelmana vaan kasvatuksen tavoitteita ja niiden 
saavuttamisen ehtoja problematisoivana tarkasteluna”, jolloin ”etukäteen yksi-
tyiskohtaisesti kirjoitettu opetussuunnitelma kyseenalaistuu” (Rauste-von 
Wright ja von Wright 1994, 158). Kriteeriajattelussa opetussuunnitelma puoles-
taan nähdään oppilasarviointia määrittävänä normina, johon oppisisällöt ja 
osaamiskriteerit on kirjoitettava tarkasti vuosiluokittain. Opetussuunnitelman 
perusteet antavat opettajalle niukasti apua siihen, miten nämä erilaiset näkökan-
nat olisivat yhdistettävissä. Opettajan on arkityössään helpompi tarttua selkeisiin 
sisällöllisiin kriteereihin kuin abstrakteihin oppimisprosessin kuvauksiin. Ylei-
nen osa jää helposti irralliseksi, sen ajatukset eivät kanna opetuksen toteutuk-
seen (Rauste-von Wright ym. 2003). (Vastaavanlainen tilanne oli 1970-luvun 
opetussuunnitelmien POPS I ja POPS II aikaan; Komiteamietintö 1970a ja b.) 
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Algebran osuutta on vähennetty kaikissa peruskoulun opetussuunnitelma-
uudistuksissa lukuun ottamatta vuoden 2004 uudistusta. Algebralla oli keskeinen 
asema, kun opetusta katsottiin matematiikan näkökulmasta. Didaktisesta tai op-
pimisprosessin näkökulmasta katsottaessa sille ei ole oikein löytynyt sijaa. Pe-
ruskoulun algebran merkitykseksi on jäänyt lähinnä vain jatko-opinnoissa tarvit-
tavien taitojen oppiminen. Sekin tavoite täyttyy nykyisellään huonosti. 

Millainen olisi algebran ”ihanneopetussuunnitelma”? Nähdäkseni opetus-
suunnitelmaan olisi löydettävä yhtenäisyys ja tasapaino opetuksen eri perusteki-
jöiden kesken. Siinä tulisi näkyä opetuksen ideat myös oppisisältöjen tasolla: 
mikä algebrassa on keskeistä, mihin sen opetuksessa tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota? Opetuksen sisällöt tulisi nähdä myös kuvailtavina ideoina, ei vain 
mittavina normeina (ks. NCTM 2000; opetussuunnitelmia pohdin myös luvussa 
6.2).  

 
 

4.6.2 Koulualgebran rakenteesta 
 
Opettajan – ja oppikirjan tekijöiden – tavoitteena on opetus/opiskelutilannetta 
rakentaessaan auttaa oppilasta oppimaan: ”Oppitunnin didaktisen rakenteen 
avulla opettaja pyrkii välittämään matemaattisen sisällön tietorakenteen oppilai-
den tiedolliseksi rakenteeksi” (Repo 1996, 181). Brunerin (1966) mukaan ope-
tettavan asian jäsentämisen periaatteita ovat sovelias tietoaineksen esitysmuoto, 
taloudellisuus informaation määrän suhteen ja tehokkuus oppimistulosten suh-
teen. Hän asettaa opettajalle ankaran haasteen: 

Any idea or problem or body of knowledge can be presented in a form simple enough 
so that any particular learner can understand it in recognizable form. 

(Bruner 1966, 44) 

Koulualgebrassa oppiaineksen jäsentäminen, ”didaktisointi”, on tarkoittanut si-
sältöjen pilkkomista ja algebran rakenteen mukaista, kumulatiivista etenemisjär-
jestystä (kuvio 16 luvussa 4.3.2). Polynomialgebran tietorakenteen pohjalta täl-
lainen vaihe vaiheelta eteneminen voikin näyttää loogiselta ”tiedonalan struktuu-
rin välittämiseltä oppilaille” (vrt. Komiteamietintö 1970a, 35), mutta onko ra-
kenne looginen myös oppilaan ja oppimisen näkökulmasta?  

On huomattava, että opettaja ja oppilas katsovat asioita eri perspektiivistä. 
Opettajalle teoriarungon rakenneosaset eivät ole irrallisia, koska hänellä on jo 
tukenaan se teoriarakennelma, johon opetuksella pyritään. Hänellä on myös nä-
kemys opiskeltavan asian käyttötarkoituksesta ja merkityksestä matematiikan 
opiskelun kokonaisuudessa. Oppilaalla ei tätä tukea ole. Oppilaalla ei ole juuri 
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mitään, mihin tiedot sitoa, ainoa tuki on edellä opiskeltu asia. Tämäkin yhteys 
on koulualgebrassa melko rajoitettu, edellisen asian osaaminen auttaa vain sup-
pealla alueella. Esim. polynomien kertolaskussa tukeudutaan potenssien lasku-
toimituksiin vain monomien kertomisessa mutta ei enää osittelulain käytössä. 
(Merenluoto ja Lehtinen 2000; Resnick 1988, 1995.)  

Vaihe vaiheelta eteneminen tuo myös motivaatio-ongelmia. Varsinainen 
tavoite, miksi koko asiaa opiskellaan, on kovin kaukana ja vaikeasti hahmotetta-
vissa, oppilaiden on vaikea tietää mihin pyritään, mitä opittavien sääntöjen taka-
na on (mm. Schoenfeld 1992). Kunkin asian oppimista perustellaan vain lähinnä 
seuraavan asian oppimisella: on osattava samankantaisten potenssien kertolasku, 
koska sitä tarvitaan polynomien kertolaskussa jne. Milloin oppilaille voi uskoa 
muodostuvan kuvan kirjainlausekkeiden mielekkyydestä ja koulualgebran kes-
keisistä ideoista: mihin sitä oikeastaan tarvitaan?   

Perinteisessä etenemisjärjestyksessä ei edetä myöskään välttämättä hel-
posta vaikeaan tai tutusta tuntemattomaan. Esimerkiksi korkeamman asteisten 
polynomien yhteenlaskulle, samanmuotoisten termien yhdistämiselle, on paljon 
hankalampaa keksiä luontevia ja mielekkäitä käyttötilanteita kuin yhtälöille ja 
epäyhtälöille. Algebran käyttöä ajatellen laskurutiineja opiskellaan kovin laajas-
ti, sovellustehtävissä käytetään vain pientä osaa opiskelluista laskutaidoista.  

Opetuksen tavoitteena on ehjä kokonaisuus, ”tiedollinen rakenne”, mutta 
vahvan ”didaktisoinnin” vaikutus voikin olla päinvastainen. Kun sisällöt pilko-
taan osiin ja osia harjoitellaan erikseen, ei yhteyttä niiden välille helposti synny. 
Yhteyttä ei synny myöskään muihin matematiikan alueisiin tai matematiikan 
käyttöön. Tiukka rakenne jättää vähän tilaa oppilaiden omille ideoille, informaa-
lille ajattelulle ja keskustelulle. Resnick (1988) esittääkin, että matematiikkaa 
tulisi opettaa heikosti strukturoituna (ill-structured) ja kontekstisidonnaisena.  

Huolimatta arkipäivän sovellustehtävien korostumisesta peruskoulun ma-
tematiikassa 1980-luvun puolivälin jälkeen algebraa on opiskeltu pääosin kon-
tekstista irrallaan. Johdatteluvaiheessa algebra, muuttujan käyttö ja arvon laske-
minen, saatetaan liittää konkreettisiin tilanteisiin. Rinnastuksia esim. aritmetiik-
kaan, geometriaan ja mittayksiköihin käytetään jonkin verran myös muulloin 
uusien asioiden opettamisessa, lähinnä opetusmenetelmänä. Lisäksi algebraa 
(yhtälöitä) sovelletaan arkipäivän tilanteisiin sen jälkeen, kun laskutaidot on 
opiskeltu. Siis algebran yhteyksiä aritmetiikkaan, geometriaan ja arkipäivän ti-
lanteisiin käytetään ennen opiskelua opettamisessa lähinnä analogiana ja opiske-
lun jälkeen sovelluksissa. Pääosin algebraa opiskellaan muodollisesti ja konteks-
tivapaasti. 

Pidän algebran opiskelua tärkeänä, koska algebra on toisaalta tehokas työ-
väline ongelmanratkaisussa ja toisaalta avain matematiikan lainalaisuuksien tut-
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kimiseen. Molempiin tarkoituksiin nähden on syytä kysyä, miten paljon algebraa 
on osattava ennen kuin se on käyttökelpoista. Minkä verran laskurutiineja on 
osattava, jotta algebraa voi käyttää työvälineenä ongelmanratkaisussa? Entä mis-
sä vaiheessa voi ruveta näkemään matematiikan lakeja algebran avulla? Tapah-
tuuko jotain “ihmeellistä”, kun algebran osavaiheita on riittävästi harjoiteltu: 

The theory underlying such courses seems to be: If the students spend enough time 
practising dull, meaningless, incomprehensible little rituals, sooner or later something 
WONDERFUL will happen. I have never shared this optimism.  

(Davis 1989, 118, korostus alkuperäistekstissä) 
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OSA II  EMPIIRINEN OSA 
 
Osassa II kerrotaan idealähtöisen algebran opetuskokeilusta tutkimuk-
sen alkuvaiheessa. Pääasiallinen näkökulma on käytännön toimijan, 
opettajan: 
 

 
Opetuskokeilu tehtiin tutkijaopettajan omassa työssä peruskoulun 7. 
luokan algebran kurssilla lukuvuosina 1998–99 ja 1999–2000. Tavoit-
teena oli tehdä algebrasta oppilaille luonnollisempaa ja käyttökelpoi-
sempaa. Tähän pyrittiin muuttamalla koulualgebran perinteistä raken-
netta ja karsimalla algebrasta ”koulumatematiikkaa”. (”Koulumatema-
tiikka” tarkoittaa kouluopetusta varten kehitettyjä sääntöjä ja menette-
lytapoja, mm. algebrassa laskutoimitusten palauttamista sulkeiden 
poistamiseksi ja lausekkeiden sieventämiseksi.)  

Kokeilussa algebra jäsennettiin muutaman keskeisen idean va-
raan lähtien käyttötilanteista. ”Koulumatematiikka” pyrittiin korvaa-
maan ”oikealla” matematiikalla, joka kytkettiin oppilaiden omaan, 
epämuodolliseen matematiikkaan käyttämällä hyväksi tuttua, luonnol-
lista kieltä ja intuitiivista ajattelua. Sääntöjä ja määritelmiä ei annettu 
etukäteen. Säännöt opittiin käyttötilanteissa aikaisemmin opitun poh-
jalta ja ne nostettiin esiin, kun toimintoja tarkasteltiin suorituksen jäl-
keen. Algebraa ei opiskeltu erillisinä sisältöalueina, vaan lausekkeiden 
kirjoittamista, arvon laskemista, laskutoimituksia ja yhtälön käyttöä 
ongelmanratkaisussa opiskeltiin samanaikaisesti.  

 

Tuote-
kehittelijä 

 
Opettaja 

 
Tutkija 
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5 Idealähtöisen algebran opetuskokeilu 
 
Tässä luvussa kerron tutkimukseni empiirisestä osuudesta, opetusmallin kehit-
tämisestä käytännön opetustyössä tutkimuksen alkuvaiheessa. Empiirinen osa 
muodostuu tavallaan kahdesta asiasta: opetuksesta alustavilla idealähtöisen al-
gebran ideoilla ja opetusmallin kehittämisestä. Tämä luku vastaa osittain tutki-
muskysymykseen 1: miten opetusmallin kehittäminen tapahtui? Empiirinen osa 
on tutkimuksen alku, tässä ei vielä synny valmista mallia, mutta vastausten et-
siminen tutkimuskysymyksiin 2 (millaista algebraa kouluopetuksessa tulisi ta-
voitella?) ja 3 (millainen olisi luonnolliseen ja käyttökelpoiseen koulualgebraan 
pyrkivä opetusmalli?) lähtee opetuskokeilun pohjalta. 

 
  
5.1 Opetuskokeilu tutkimuksen osana 
 
Tein tutkimukseen kuuluvan opetuskokeilun 7. luokan algebran kurssilla luku-
vuosina 1998–99 ja 1999–2000. Lähdin kokeilemaan idealähtöistä algebran ope-
tusta varsin yleisillä ideoilla algebran opetuksesta ja sen kehittämisestä. Opetus-
kokeilu oli ”kokeilua”, tutkimuksen empiiristä osuutta, siinä mielessä, että siinä 
kokeiltiin erilaista tapaa opettaa algebraa 7. luokalla ja opetuksesta kerättiin tut-
kimusaineistoa videotallenteina, muistiinpanoina ja tehtäväkokoelmana. Opetus 
oli kuitenkin myös ”tavallista opetusta” siinä mielessä, että se tapahtui normaa-
lissa koululuokassa, siinä noudatettiin voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja 
opetuksesta vastasi oppilaiden oma matematiikan opettaja. 

Kerron tässä nimenomaan tutkimukseni alkuvaiheessa tehdystä opetusko-
keilusta. ”Kokeilua”, opetusmallin koettelua käytännössä ja sen edelleen kehit-
tämistä, olen tehnyt raportoidun kokeilun jälkeen vuosittain opettaessani algeb-
raa 7. luokalla. Myös se on osa tutkimukseni ”empiiristä osuutta”, vaikka siitä 
en olekaan kerännyt systemaattisesti aineistoa. 

Tässä kuvattava kokeilu on vasta tutkimuksen alku, tästä tutkimus lähtee 
kehkeytymään. Tässä ei testata valmista mallia tai ”ratkaista” inertin algebran 
ongelmaa, vaan kysytään: Mitä tapahtuu? Miten käy, kun algebran opetuksessa 
lähdetään muutamasta keskeisestä ideasta ja pyritään vahvistamaan ”oikean” 
matematiikan ja oman matematiikan yhteyttä? Näyttäisikö tämä opetusmalli an-
tavan mahdollisuuksia kehittää koulualgebraa luonnolliseksi ja käyttökelpoisek-
si? 
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Opetuskokeilulla on tarkoitus vastata kysymykseen: 

a) miten idealähtöisen algebran perusajatukset toimivat opetuksessa? 

Mihin kysymyksiin on vastattava, kun kysytään, miten opetustapa toimii? Miten 
opiskelu sujui? Millaiset olivat oppimistulokset, ts. mitä opittiin ja miten opit-
tiin? Opittiinko yhtä hyvin kuin ennen perinteisellä tavalla opetettaessa? Mitkä 
olivat ongelmakohtia? Millaista oli opettaa algebraa idealähtöisesti, miten opet-
taja koki opettamisen? Tämä ei ole vertaileva tutkimus, kokeiluryhmien rinnalla 
ei ollut vertailuryhmiä. Opetuksen, opiskelun ja oppimistulosten arviointi perus-
tuu havaintoihin oppilaiden työskentelystä ja suorituksista kokeiluopetuksessa ja 
tutkijaopettajan kokemuksiin opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta perinteisel-
lä tavalla opetettaessa. Havaintoja peilataan myös muihin algebran opetusta kos-
keviin tutkimuksiin.  

Opetuskokeilulla tavoittelen myös vastausta kysymykseen: 

b) näyttäisikö idealähtöinen opetus myötävaikuttavan koulualgebran kehit-
tämiseen luonnolliseksi ja käyttökelpoiseksi?  

Tässä tutkimuksen vaiheessa kysymys b) tarkoittaa hypoteesin asettamista. 
Kannattaako tätä tietä jatkaa algebran opetuksen kehittämistä? Onko syytä us-
koa, että idealähtöisellä opetustavalla on mahdollista kehittää algebran opetusta?  

Olen opetuskokeilussa sekä opettaja että tutkija. Raporttia kirjoittava minä 
on tutkija. Opetuskokeilun kuvauksessa selkeästi opettajan toiminnasta kertoes-
sani en ole käyttänyt ”minä” -muotoa, koska olen halunnut pitää roolit jossain 
määrin erillään, ”tutkija” tarkastelee ”opettajan” toimintaa. 

 
 

5.2 Idealähtöinen algebra 
 
Lähdin kehittämään algebran opetusta 7. luokalla kahden perusidean pohjalta: 
1) vahvistetaan ”oikean” matematiikan ja oppilaan oman ”katumatematiikan” 
yhteyttä ja 2) jäsennetään opetus keskeisten ideoiden varaan lähtien algebran 
käytöstä. Näiden perusideoiden yhdistelmää  kutsun idealähtöiseksi koulualge-
braksi. Opetusmallin taustalla olevia näkemyksiä olen esitellyt luvussa 2.5. 

Opetus-, oppimis- ja opiskelunäkemyksenä kokeilussa pidettiin Resnickin 
(Resnick 1987, 1995; Resnick ja Hall 1998) esittämiä ajatuksia, että opetuksen 
tavoitteeksi tulee asettaa korkean tason taidot (high performance) kaikille oppi-
laille ja että oppiminen tulee nähdä toimintana, joka perustuu tietoon ja työ-
panokseen. Resnick kutsuu oppimisnäkemystään tietoon pohjautuvaksi kon-
struktivismiksi (knowledge based constructivism). Siinä oppimista katsotaan op-
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pilaan näkökulmasta konstruointiprosessina mutta samalla korostetaan opittavaa 
tietoa opetuksen perustana. Resnick laajentaa oppimisnäkemyksen alaa koske-
maan myös käsitystä ajattelun taidoista, kyvyistä ja lahjakkuudesta. Oppimisnä-
kemyksen kulmakiviä ovat tiedot (knowledge based constructivism) ja työpanos 
(effort based learning), tietojen oppiminen ja työpanokseen pohjautuva ajattelun 
taitojen kehittäminen. (Resnick 1987, 1995; Resnick ja Hall 1998; Resnick ym. 
1992.) (Oppimisnäkemyksiin palaan luvussa 7.) 

Idealähtöinen koulualgebra ei ole pelkkä opetuksen muoto, väline tai työ-
kalu, vaan siihen itseensä sisältyy myös tavoitteita. Algebran jäsentäminen kes-
keisten ideoiden mukaan pitää sisällään ajatuksen, ideaalin, että opetus antaa 
kuvan koulualgebran keskeisistä ideoista. ”Oikean” matematiikan ja ”katuma-
tematiikan” yhteyden vahvistamiseen sisältyy ideaali, että oppilaat oppivat ”oi-
keaa” matematiikkaa ja liittävät sen osaksi omaa ajatteluaan. Lisäksi tietoon ja 
työpanokseen pohjautuvan oppimisnäkemyksen mukaisesti tavoitteena on kehit-
tää ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja opiskelun kaikissa vaiheissa.  

 
 

5.3 Opetuksen keskeiset ideat, sisällölliset tavoitteet ja 
jäsentämisperiaatteet 

 
Opetuskokeilussa noudatettiin koulun voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. Sii-
nä 7. luokan ”kirjainlaskennan” tavoitteet kuvataan lyhyesti. Tavoitteena on op-
pia kirjainten käyttöä apuvälineenä, kirjainlausekkeiden yhteen- ja vähennyslas-
kua ja osittelulaki, yhtälöiden ratkaisemista ja käyttöä ongelmanratkaisussa. Ko-
keilussa käytettiin vaihtoehtoista algebran opetustapaa idealähtöisen algebran 
periaatteilla. Kokeiluvaiheessa opetusmalliin liittyi paljon keskeneräisiä ideoita, 
luovaa etsintää ja hapuilua: ”Entäs jos …?” Mallilla ei ollut ”valmista” teoreet-
tista viitekehystä, vuoropuhelu teorian kanssa (luvut 6–8) pohjautuu opetusko-
keilussa syntyneisiin ajatuksiin. 

Kokeiluopetuksessa lähdettiin algebran käytöstä: mihin algebraa tarvitaan, 
mihin se on hyvä? 7. luokan algebran kurssin keskeisiksi perusteiksi katsottiin: 

 

1. Kirjainsymboleita apuna käyttäen kvantiteetteja (suureita tai lukuja) voi-
daan verrata ja niillä suorittaa laskutoimituksia, vaikka niiden arvoa ei 
tunneta.  

2. Kirjainsymboleiden käytöstä on apua monien arkielämään, matematiik-
kaan ja muihin tiedonaloihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Algeb-
rassa opitaan uusi ongelmanratkaisustrategia. 
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3. Kirjainsymboleista on apua sääntöjen ja säännönmukaisuuksien kuvaami-
sessa. Symbolikielellä kirjoitetuista algebran lauseista on mahdollista 
nähdä matematiikkaa, ne kuvaavat matematiikan lainalaisuuksia. 

 
Oppisisältöjä ei jäsennetty perinteisen koulualgebran rakenteen mukaisesti (ku-
vio 16 luvussa 4.3.2) vaan lähtien käyttötilanteista. Miten verrataan lukuja tai 
suureita, joiden arvoa ei tunneta? Miten ratkaistaan arkipäivän matemaattisia 
ongelmia kirjainlausekkeiden avulla? Miten kuvataan sääntöjä ja säännönmukai-
suuksia kirjainsymboleita käyttäen? 

Opetuksessa edettiin tavallaan ”ylhäältä alaspäin”, sovelluksista laskutai-
toihin. Laskusääntöjä ja käsitteitä ei annettu oppilaille etukäteen sääntöinä ja 
määritelminä. Ajatuksena oli, että laskutoimituksia ei opita sääntöjen avulla 
vaan ”tavallisen”, luonnollisen päättelyn ja aiemmin opitun pohjalta. Sääntöihin 
tullaan suoritusten kautta, kun laskutoimituksia tarkastellaan suorituksen jäl-
keen. Ylimääräistä algebran sanastoa ja  käsitteiden nimeämistä vain ”kouluma-
tematiikkaa” varten pyrittiin välttämään. (Resnick 1988, 1995.) 

Vaikka algebraa opiskeltiin lähtien ongelmista ja sovelluksista, ei paino-
pisteen haluttu olevan niissä reaalimaailman asioissa, joihin tehtävät liittyivät. 
Kokeilussa pyrittiin nostamaan matematiikka, ”oikea” matematiikka, esiin. Ta-
voitteena oli, että oppilaat oppivat uutta nimenomaan matematiikasta ja sen käy-
töstä. 

Opetuksen etenemistä ei suunniteltu kovin tarkasti etukäteen. Opetuksessa 
lähdettiin tilanteista, joissa tuntemattomia lukuja tai suureita oli ”merkittävä jo-
tenkin”. Ensimmäisellä kokeilukerralla noudatettiin kuitenkin järjestystä: mer-
kitseminen, vertaaminen, laskutoimitukset, yhtälön käyttö. Opettaja ajatteli tuol-
loin, ettei yhtälöitä voida käyttää ennen kuin kirjainlausekkeiden laskutoimituk-
set on opittu. Toisella kokeilukerralla tästäkin järjestyksestä luovuttiin ja käsitel-
tiin alusta alkaen myös yhtälöiden avulla ratkaistavia ongelmia. 

Opetuskokeilussa opiskeltavat sisällöt kirjattiin väljästi. Kokeilussa opis-
keltiin: 

- strategiaa 
-  muuttujan käyttö, yhtälön käyttö 

- lausekkeen kirjoittamista ja tulkitsemista 
-  tilanteiden kuvaaminen kirjainlausekkeilla, kirjainlausekkeiden tulkit-
seminen, säännönmukaisuuksien kirjoittaminen muuttujaa käyttäen 

- laskutaitoja 
-  lausekkeen arvon laskeminen, laskutoimitukset kirjainlausekkeilla (yh-
teen- ja vähennyslasku, luvulla kertominen), lausekkeiden vertaaminen, 
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yhtälön ratkaiseminen; opetuksessa rajoituttiin vain ensimmäisen asteen 
polynomeihin. 

- matematiikan teoriaa 
-  laskutoimitusten perusteluja, osittelulaki, yhtälön ratkaisun perustelut 

- merkintäsopimuksia (tapoja) ja kielenkäyttöä 
-  kirjainsymbolit, kertomerkin pois jättäminen, nimityksiä jne. 
 
 

5.4 Opetusjärjestelyt ja kokeiluun osallistujat 
 
Opetuskokeilu tapahtui pienen pohjoissuomalaisen peruskoulun yläasteen 7. 
luokalla lukuvuosina 1998–99 ja 1999–2000. Koulussa noudatettiin jakso-
opiskelua, jossa lukuvuosi oli jaettu kuuteen jaksoon. Matematiikkaa oli 7. luo-
kalla kolme vuosiviikkotuntia ja sitä opetettiin lukuvuoden aikana neljässä jak-
sossa, joissa matematiikkaa oli 4 tai 5 viikkotuntia. Oppikirjana oli Heinonen, 
Kupiainen, Sainio: Yläasteen Plussa 1 (Otava 1995). Algebran kurssi (Kirjain-
laskentaa) oli oppikirjassa toisena kurssina ja sitä opiskeltiin molempina luku-
vuosina 3. ja 4. jaksossa. Kokeiluopetuksen oppimateriaalina käytettiin pääasi-
assa tutkijaopettajan laatimia monisteita. Oppikirjan tehtäviä käytettiin lisämate-
riaalina, oppikirjan käsittelytapaa ja -järjestystä ei algebran kurssilla noudatettu. 

Ensimmäisenä kokeiluvuonna koulun kaikki seitsemäsluokkalaiset opiske-
livat yhdessä opetusryhmässä ja osallistuivat kokeiluun, toisena kokeiluvuonna 
yksi oppilas opiskeli mukautettua opetussuunnitelmaa erillisessä ryhmässä. Op-
pilaita opetusryhmissä oli ensimmäisenä lukuvuonna 22 ja toisena 16 (koko kou-
lun oppilasmäärät 68 ja 60). Oppilaat tulivat yläasteelle kahdelta ala-asteen kou-
lulta (18+4 ja 15+1). Noin puolet oppilaista oli päivittäisessä koulukuljetukses-
sa, pisimmillään matkaa kertyi n. 100 km yhteen suuntaan. Oppilaille pidettiin 7. 
luokan alkaessa alkutestinä lukuvuosina 1994–96 toteutetun kansainvälisen 
KASSEL-tutkimuksen alkutesti (ks. Soro ja Pehkonen 1998; Soro 2000). Testis-
tä kokeiluun osallistuneet oppilaat suoriutuivat keskimäärin hieman paremmin 
kuin KASSEL-tutkimukseen osallistuneet suomalaiset oppilaat (keskiarvot ko-
keiluun osallistuneilla 13,6 ja 16,6, KASSEL-tutkimuksessa 12,8). 

Opetus järjestettiin koulun normaalin lukujärjestyksen mukaisesti, oppi-
tunnin pituus oli 45 min ja myös kaksoistuntien välissä pidettiin välitunti. Ope-
tuksessa käytettiin oppikirjasta poikkeavaa jäsennystapaa algebran oppisisältöön 
ja oppikirjaa käytettiin vähemmän kuin muilla matematiikan kursseilla. Muut 
opetuksen ulkoiset muodot ja järjestelyt pidettiin pitkälti totuttuina. Ryhmissä 
työskentelyä kannustettiin, mutta oppilaat saivat itse valita ryhmänsä, jotkut ha-
lusivat työskennellä yksin. Ryhmät vaihtelivat tunnista toiseen muutamia kiin-
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teitä työpareja lukuun ottamatta. Erityisopetusta tai tukiopetusta ei kokeiluun 
osallistuneille oppilaille annettu algebran kurssien aikana. 

Opetuskokeilun suorittaja (ja samalla tutkija) oli oppilaiden matematiikan, 
fysiikan ja kemian opettaja. Opettajalla oli kokemusta matemaattisten aineiden 
opettamisesta koko peruskoulun ajalta, viimeiset n. 20 vuotta tässä samassa kou-
lussa. Opettaja koki molemmat opetusryhmät miellyttävinä. Oppilaat olivat reip-
paita, välittömiä ja työhön motivoituneita. Työrauhahäiriöitä ei ollut, ryhmissä 
työskentely tosin oli joskus varsin äänekästä. 

 
 

5.5 Aineisto 
 
Kokeiluopetuksen kuvaus perustuu aineistoon, joka on koottu 7. luokan algeb-
ran, ”kirjainlaskennan”, kurssin opetuksesta lukuvuosina 1998–99 (22 oppitun-
tia) ja 1999–2000 (28 oppituntia). Kirjainten käyttöönoton ja kirjainlausekkei-
den laskutoimitusten jälkeen opetettiin muodollinen yhtälöiden ratkaisualgoritmi 
ja lineaarisia funktioita. Vaikka ne kuuluvat läheisesti samaan sisältöalueeseen, 
ne jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Dokumentoitu aineisto koostuu: 

- oppituntien videonauhoituksista  
- opettajan pitämästä päiväkirjasta 
- opetusmonisteista ja oppilaiden kirjallisista suorituksista kokeissa, testeis-

sä ja harjoitustehtävissä. 

Videonauhoitus tehtiin ensimmäisellä kokeilukerralla videoneuvottelulaitteiston 
kameralla ja toisella kerralla tavanomaisella VHS-videokameralla. Kuvaamiseen 
ei ollut käytettävissä avustajaa eikä opettaja voinut normaalissa oppituntitilan-
teessa kiinnittää siihen kovin paljon huomiota. Kamera vain pantiin käyntiin 
tunnin alussa ja kytkettiin pois tunnin päättyessä. Muutaman oppitunnin osalta 
nauhoitus epäonnistui. Pääosin kuvamateriaali on kuitenkin tarkoitukseen näh-
den kelvollista. Päiväkirjamerkintöjä täydennettiin kuvanauhojen perusteella. 

 
 

5.6 Kokeiluopetuksen kuvaus oppisisällöittäin 
 
5.6.1 Kirjainsymbolien merkinnät ja tulkinnat 
 
”Kirjainlaskenta” on 7. luokan oppilaille sikäli tuttua, että suureilla laskettaessa 
yksiköitä on merkitty kirjainsymbolein; jokainen osaa ”sieventää kirjainlausek-
keen” 3m + 5m, kun m tarkoittaa metriä. Joskus kirjainta (yleensä x) on käytetty 
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vastauksen merkkinä: 42,15319 ==−⋅ xx . Kirjaimella on myös kuvattu tunte-
matonta lukua: ”Mikä luku sopii x:n paikalle, kun 125 =+x ?”. Kirjaimia on 
voitu käyttää myös lyhenteinä kaavoissa, esim. suunnikkaan pinta-ala haA ⋅= .  

Yläasteen (perusopetuksen vuosiluokat 7–9) oppikirjoissa johdatellaan 
kirjainten käyttöön usein analogioiden kautta: ”Kun neliön sivu on 7m, on sen 
piiri 28m, kun neliön sivu on 7x, on sen piiri 28x”. Laskusääntöjä opetettaessa 
on käytetty myös ”hedelmäsalaattivertausta”: ” bababa 56)24()32( +=+++ , 
koska jos 2 appelsiiniin ja 3 banaaniin lisätään 4 appelsiiniä ja 2 banaania, saa-
daan 6 appelsiiniä ja 5 banaania” (mm. Kouluhallitus 1976).  

Näissä johdattelevissa esimerkeissä kirjaimet ovat objekteja tai yksiköitä, 
näissä lasketaan kirjaimia. Algebrassa kirjainmerkintöjen ideana on, että tunte-
mattomia (tai yleisiä) lukuja voidaan kuvata ja verrata kirjainsymbolien avulla ja 
suorittaa niillä laskutoimituksia. Uutta on oppilaille se, että merkitään laskutoi-
mitus, mutta ”laskua ei voi laskea”, ei voida laskea niin, että vastaukseksi saatai-
siin luku.  

Opetuskokeilu aloitettiin tehtävillä, joissa piti suorittaan laskutoimituksia, 
vertailuja tms. luvuilla (tai suureilla), joiden arvoa ei tiedetty, joita ei välttämättä 
edes haluttu tietää. Ensimmäisellä kokeilukerralla nimenomaan haluttiin aluksi 
välttää ”ratkaistavia ongelmia”, koska niissä korostuu vastauksen saaminen ja 
oppilaat yleensä käyttävät ”arvaan ja kokeilen” -strategiaa, kuten seuraavassa 
tehtävässä (KASSEL-tutkimuksen alkutestistä):  

 
Tehtävä 1. Tomilla, Raimolla ja Harrilla on kaikkiaan 575 mk jaettavana keskenään. He 

jakavat summan niin, että Tomi saa 19 mk enemmän kuin Raimo ja Raimo saa 
17 mk enemmän kuin Harri. Miten paljon Tomi saa?  

 
(Alkutesteissä vain 6 oppilasta yhteensä 38:sta selvitti tehtävän. Useimmat ko-
keilivat jakamalla ensin 3:lla.) 

Ensimmäisissä tehtävissä piti merkitä lausekkeita, laskea lausekkeita yh-
teen, kertoa luvulla ja verrata. Ohjeeksi annettiin vain: ”Merkitkää jotenkin!” ja 
”Merkitkää +, kun sanotte ’ja’!”.  

 
Tehtävä 2. Merkitse: Annan A:lle 5 mitallista helmiä ja vielä 4 helmeä. Annan B:lle 4 mital-

lista ja vielä 18 helmeä. Paljonko on A:lla? B:llä? Yhteensä? Kummalla on 
enemmän? 

 
Helmiä käytettiin tehtävissä kontekstina, koska erimerkkisten lukujen laskutoi-
mituksia oli opiskeltu ”helmiä korissa” -metaforalla (ks. Davis 1984, 312). 

Oppilaat merkitsivät tehtävässä 2: 45 +mit  tai hmit 45 +  tai hmit45 . He 
käyttivät symboleja yksiköiden tapaan. Tehtävän konteksti (puhuttiin mitoista) 
tuki tällaista ajattelua. Onko sitten eri asia merkitä 45 +mit  kuin hmit 45 + ? 
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Ovatko mitalliset ja helmet yksiköitä vai objekteja vai molempia? Helmi on ob-
jekti. Mutta mitallinenkin voidaan ajatella konkreettiseksi objektiksi. Toisaalta 
se voidaan käsittää myös yksiköksi. Tämä ei estä ajattelemasta, että voi olla eri-
kokoisia mittoja. Kysymykseen: ”Kummalla on enemmän?” oppilaat vastasivat: 
”Ei voi sanoa, riippuu mitan koosta.” Mitta voi siis olla myös muuttuja, objekti- 
tai yksikkötulkinta ei välttämättä sulje pois muuttujatulkintaa. (Kirjainsymbolien 
tulkinnoista ks. luku 8.1.1.) 

Kun oppilailta kysyttiin tulkintaa, mitä x ja y voisivat tarkoittaa esim. lau-
sekkeessa yx 75 + , he vastasivat useimmiten objekteilla ”omenaa ja appelsiinia” 
tai yksiköillä ”vuotta ja kuukautta”, ”metriä ja senttimetriä”. Varsinkin kuvioi-
den yhteydessä kirjaimia pidettiin yksiköinä.  

Monet oppilaat merkitsivät tehtävässä 2 kysymykseen: ”Kuinka paljon yh-
teensä?” vastaukseksi 9mit22h. Samanlaisia lyhennettyjä merkintöjähän käyte-
tään, kun ilmoitetaan esim. aikoja: 5min22s tai 2v3kk ja myös pituuksia: 
1m65cm. Oppilaat olivat tottuneet näkemään laskutoimitusmerkinnät suoritetta-
vina tehtävinä, tehtävien vastauksia ei ollut aikaisemmin annettu laskulausek-
keina. Merkintä 9mit22h vaikuttaa jo lasketulta, lauseke 9mit + 22h on kesken-
eräinen, siinä on vielä tehtävä jotakin (lack of closure obstacle, mm. Tall ja 
Thomas 1991).  

Ensimmäisellä kokeilukerralla symbolin valintaan ei aluksi annettu ohjei-
ta. Oppilaat käyttivät symboleina sanojen lyhenteitä, kokonaisia sanoja tai jopa 
useampia sanoja. Tässä ryhmässä monet suosivat jatkuvasti pitkiä merkintöjä: 
15 + Villen tikkarit tai 3⋅ Villen tikkarit (joka lyhennettiin 3⋅ Ville tai 3Vi), ja 
käyttivät merkinnöissä mielellään tehtävissä esiintyvien henkilöiden nimiä tai 
lyhenteitä (mitallinen = mit jne.). Tavat näyttivät muodostuvan helposti ja istu-
van sitkeästi. 

Sanallisissa ongelmanratkaisutehtävissä on osattava valita ”muuttuja”, 
esim. tehtävässä 1 se, kenen rahamäärä otetaan ikään kuin mitaksi ja nimetään. 
Toisten rahamäärä lasketaan nimetyn muuttujan avulla. Tässä tuli aluksi ongel-
mia. Pitkiä merkintöjä käytettäessä muuttujia pikemminkin kuvattiin kuin nimet-
tiin: Raimo saa 17 mk + Harrin rahamäärä, mutta mitä saa Harri? Oppilaat pyr-
kivät kuvaamaan kaikki määrät toisten määrien avulla laskettavina lausekkeina. 

Toisella kokeilukerralla pyrittiin välttämään ohjautumista pitkiin ja ku-
vaaviin muuttujanimiin, aloitettiin luvun merkitsemisestä jollain symbolilla. 
Tehtäväksi annettiin:  
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Tehtävä 3. Merkitse lukua jollain merkillä (kuviolla, kirjaimella …).  ______ 
Merkitse: Lukuun lisätään 7   _____________ 
- saatu tulos kerrotaan 2:lla. _______________ 
- saadusta tuloksesta vähennetään 4. _________________ 
- saadusta tuloksesta otetaan puolet. _________________ 
- saadusta tuloksesta vähennetään alkuperäinen luku.  _________ 

 

Oppilaat protestoivat: ”Miten voi lisätä, kun ei tiedä lukua?” Vaikka tehtävässä 
sanottiin ”merkitse”, oppilaat tulkitsivat sen laskemiseksi. Merkityt laskutoimi-
tukset olivat suoritettavia tehtäviä. Yhteenlaskulausekkeen (esim.) � + 7 tilalle 
monet merkitsivät vastaukseksi  �7. Kun tämä kerrottiin kahdella, saatiin ��14 
jne. Johdonmukaisesti toimien päädyttiin oikeaan tulokseen, vaikka merkinnät 
eivät olleet matematiikan sopimusten mukaisia. 

Seuraavaksi tuntemattoman luvun merkitsemistä symbolilla sovellettiin 
tehtävään 1:  

Harri:  � 
Raimo:  �+ 17 
Tomi:   �+ 17 + 19 
yhteensä:  � + � + � + 53  

ja muihin samantapaisiin tehtäviin, joita keksivät sekä opettaja että oppilaat. 
Symbolien käyttöä vaadittiin, niitä oli ”pakko” käyttää. Symbolien käytön ideaa 
ei omaksuttu helposti. Oppilaita ei saatu kovin helposti vakuuttuneiksi, että sym-
bolimerkinnän käyttö nimenomaan helpottaa ongelman ratkaisemista, he palasi-
vat mielellään arvaamaan ja kokeilemaan: ”Eihän tarvitse merkitä, jos muuten-
kin saa vastauksen?” Yleensäkin oppilailla oli näkemys, että merkitseminen on 
jotenkin alkeellista, siis jos on hyvä laskemaan, ei merkitsemistä tarvita. 

Toisen kokeilukerran oppilaat käyttivät monenlaisia symboleita, yleensä 
piirrosmerkkejä tai kirjaimia, eivät kuitenkaan kokonaisia sanoja tai henkilöiden 
nimiä.  

Piirrosmerkkejä käytettäessä on luontevaa ja havainnollistakin merkitä 
esim.  ��� tarkoittamaan lukua kolminkertaisena (3 laatikollista helmiä tai 3 
kertaa Harrin rahamäärä). Piirroksessa  ��� voi tarkoittaa ”laatikoiden” yh-
teenlaskua. Kirjainten yhteydessä merkintä BBB on kuitenkin sovittu tarkoitta-
maan kertolaskua. Vaikka merkintäsopimuksesta keskusteltiin, oppilaat eivät 
nähneet eroa merkintöjen BBB ja B+B+B välillä merkityksellisenä. Monet käyt-
tivät jatkuvasti merkintää BBB tarkoittamaan 3B myös kirjainsymboleita käytet-
täessä.  

Kertomerkin pois jättäminen aiheutti jonkin verran ongelmia lausekkeita 
tulkittaessa. Yksikkömerkinnöissä tulkinta on itsestään selvä: cmm 10033 ⋅= . 
Oppikirjan mekaanisissa lausekkeen sievennystehtävissä tehtiin virhetulkintoja. 
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Jotkut laskivat esim. 752 =−+− xxyy . He ajattelivat, että 2y tarkoittaa ”2 ja 
y” ja kun siitä vähennetään y jää 2, samoin 5x on ”5 ja x”, joten 55 =− xx . Sa-
malla periaatteella abba 14122 =−+ . Oikeaa tulkintaa pyrittiin vahvistamaan 
ja tekemään luontevaksi lukemalla konkreettisesti: ”2 aata + 12 beetä - 1 bee”. 
Konkreettinen lukutapa auttaa laskemisessa, mutta siinä taas on vaarana vahvis-
taa kirjainsymbolien tulkitsemista pelkiksi objekteiksi, lasketaan pikemminkin 
kirjaimia kuin kirjaimilla (Pimm 1987). 

Joissain tapauksissa kirjainsymboli tulkittiin myös numeromerkiksi. Kun 
testissä kysyttiin: ”Jos y = 3, paljonko on silloin 2y?”, jotkut antoivat vastauk-
seksi 23. He siis tulkitsivat y:n numeroksi 3. Tulkinnat vaihtelivat valmiiksi kir-
joitettuja lausekkeita luettaessa. Samassa testissä eräs oppilas vastasi yhdessä 
tehtävässä ”kun 3=y , 232 =y ” ja väitti toisessa tehtävässä ” tt += 22 ”, mutta 
kirjoitti aivan oikean lausekkeen gf 43 + , kun piti itse merkitä oppilasmäärä, 
kun ”3 bussissa on jokaisessa f oppilasta ja 4 pikkuautossa jokaisessa g oppilas-
ta”. 

Muodostettaessa kirjainlausekkeita konkreettisista tilanteista lausekkeet 
eivät muodostuneet kovin monimutkaisiksi. Kokeiluopetuksessa esiintyi vain 
ensimmäisen asteen termejä, joissa muuttuja oli kerrottu luvulla (useimmiten 
kokonaisluvulla), tyyppiä 2xy olevia termejä tarvittiin pinta-alojen yhteydessä. 
Minkä tulkinnan 7. luokan oppilas voisikaan antaa vaikkapa lausekkeelle 

xxxx 5432 22 +−−  (Yläasteen Plussa 1, 106)? 
 
 

5.6.2 Lausekkeen arvon laskeminen 
 
Tutussa, konkreettisessa tilanteessa lausekkeiden arvot lasketaan tilanteen eikä 
merkinnän mukaan. Tilanne tukee vahvasti laskun suorittamista. Kaikki osasivat 
laskea ilman opastusta tehtävän: ”Kun A:lla on 5 mitallista ja 13 helmeä, pal-
jonko hänellä on, jos mitassa on 72 helmeä?”. Oppilaat laskivat, paljonko on 5 
mitallista ja 13 helmeä, jos mitassa on 72 helmeä, eivätkä tehtävää: ”Laske lau-
sekkeen 135 +z  arvo, kun 72=z ”. Siirtyminen muodollisiin ”laske lausekkeen 
arvo” -tehtäviin ei tapahtunut aivan ongelmitta. Tehtävässä: 

 
Tehtävä 4. Automyyjä Pekka Pasasen kuukausipalkka muodostuu 4200 markan kiinteästä 

osasta, jonka lisäksi hän saa 1250 markkaa jokaisesta myymästään autosta. Kuu-
kausipalkka P (markkoina) voidaan ilmaista kaavan P = 4200 + 1250n avulla, 
missä n on kuukauden aikana myytyjen autojen lukumäärä. 
a. Kuinka paljon oli Pekan kuukausipalkka joulukuulta, jolloin hän sai myydyksi 
9 autoa?  (Yläasteen Plussa 1, 83) 
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oppilaat voivat seurata kertomusta. Lasku ei tuottanut ongelmia. Laskukaava 
saattoi olla tukena laskemisessa, mutta sitä ei välttämättä tarvittu. Mutta tehtä-
vässä: 

 
Tehtävä 5. Kankaankudonnassa tarvittavan loimilangan pituus L (metreinä) voidaan laskea 

kaavasta L = 1,25x + 0,5, jossa x on valmistettavan kankaan pituus (metreinä). 
a. Kuinka paljon tarvitaan loimilankaa, kun halutaan valmistaa 14 metriä kangas-
ta? (Yläasteen Plussa 1, 84) 

 

ei idea selviä kertomuksesta, se olisi osattava tulkita lausekkeesta. Tämän tehtä-
vän oppilaat tekivät molemmilla kokeilukerroilla opiskelun siinä vaiheessa, jol-
loin he olivat jo melko paljon harjoitelleet kirjainten käyttöä ja kirjoittaneet itse 
kirjainlausekkeita käytännön tilanteista. Tehtävä herätti hämmennystä: ”Mistä 
on kysymys?” Osittain vaikeuteen saattoi olla syynä yksikön puuttuminen: siis 
mitä tarkoittaa 0,5? Vaikka kaava näyttää yksinkertaiselta, lasku tuotti ongelmia, 
koska kertomus ei tukenut laskemista eivätkä oppilaat ymmärtäneet, miksi laske-
taan näin. Vastaavanlainen tehtävä oli ensimmäisellä kokeilukerralla koetehtä-
vänä: 

 
Tehtävä 6. Mm. Amerikassa käytetään lämpömittareissa celsiusasteikon tilalla fahrenheitas-

teikkoa. Celsius-asteet voidaan muuntaa fahrenheitasteiksi kaavan 328,1 += xF   
mukaan (F=fahrenheitasteet, C=celsiusasteet).   
Muuta fahrenheitasteiksi  
a. -20 °C    b.  25 °C       
c. Kuinka paljon 50 °F on celsiusasteina? 
(Ks. Koponen ja Kupiainen 1983, 144)   

 
Tehtävä osattiin huonosti. Tässä tehtävässä ongelmaa aiheutti myös symbolien C 
ja F esiintyminen sekä muuttujissa että yksiköissä. Toisella kerralla saman teh-
tävän laskukaava esitettiin testitehtävässä muodossa 328,1 += xf , vaikea se oli 
sittenkin. Tässäkin yksikön puuttuminen luvusta 32 vaikeutti tulkintaa. 

Yksiköt aiheuttivat yleensäkin hankaluuksia. Tehtävässä: 
 

Tehtävä 7. Laske suorakulmion piiri, jos y =1,5cm ja  
z =1,4 cm. 

 

 (cm) 

7z+4 

 12y  
 
jotkut oppilaat käsittelivät kirjaimia y ja z kuten yksiköitä ja säilyttivät ne vielä 
sijoituksessakin:  2)44,175,112( ⋅+⋅+⋅ zy , mutta antoivat kuitenkin vastauksen 
senttimetreinä. Tarkkuus yksiköissä hankaloittaa kaavojen kirjoittamista, esim. 
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tehtävässä 5 tai tehtävässä: ”Laske lausekkeen 47 +z  arvo, kun z=1,4 cm.” Toi-
saalta käytännön tilanteissa yksiköt voivat olla apuna, jopa korvata muuttujan. 

Tehtävään: 
 

Tehtävä 8. Kirjoita lauseke rahdin hinnan laskemiseksi:  
Lentorahti maksaa 80 mk ja lisäksi 12 mk jokaiselta kilogrammalta.  

 

ei kgmkmk /1280 +  ole matemaattisesti oikea laskulauseke. Kuitenkin luettaes-
sa: ”80 markkaa plus 12 markkaa kilogrammalta” se antaa tilanteesta oikean ku-
van ja lentorahdin laskeminen sen perusteella voi olla oppilaille helpompaa kuin 
kaavasta x1280+ . 

 
 

5.6.3 Laskutoimitukset kirjainlausekkeilla 
 
Opetuskokeilussa kirjainlausekkeita laskettiin yhteen, vähennettiin ja kerrottiin 
luvuilla. Aluksi oppilaat suorittivat laskutoimituksia konkreettisista tilanteista 
itse kirjoittamillaan kirjainlausekkeilla.  Myöhemmin he laskivat myös oppikir-
jan mekaanisia polynomien sieventämistehtäviä. Laskutoimituksissa rajoituttiin 
vain ensimmäisen asteen polynomeihin. Yhteenlasku ja kertominen luvulla su-
juivat helposti, vähennyslasku oli vaikeampaa sekä teknisenä laskutoimituksena 
että tilanteiden tulkitsemisen ja sanallisen ilmaisun kannalta. 

 
Yhteenlasku 

Yhteenlaskutilanteen tunnistaminen ja yhteenlaskulausekkeen kirjoittaminen 
tutusta tilanteesta ei juuri tuottanut ongelmia. Yhteenlaskua vastaavat usein sa-
nat ”ja”, ”yhteensä”, ”lisäksi”, ”enemmän”: ”Raimo saa 17 mk enemmän kuin 
Harri. Yhteensä he saavat 575 mk”. Helppoa oli myös keksiä ja ilmaista sanalli-
sesti yksinkertaisia yhteenlaskulausekkeita, esim. 123 +z , kuvaavia tilanteita. 

Kokeiluopetuksessa kirjainlausekkeiden laskutoimituksia ei opetettu etu-
käteen ennen niiden käyttöä. Ei siis puhuttu samanmuotoisista termeistä, ker-
toimista tms., ei edes polynomeista, eikä annettu sääntöjä. Kun oppilaat olivat 
itse valinneet symbolit ja kirjoittaneet lausekkeet, yhteenlasku onnistui, vaikka 
muuttujia oli useampiakin. Oppilaat osasivat ”yhdistää samanmuotoiset termit”, 
kun yhteenlaskettavat olivat esim. 623 ++ yz  ja 532 −+ yz . Konkreettisissa 
tilanteissa kertomus ohjaa laskemista, laskutoimitukset suoritetaan tilanteeseen 
tukeutuen (referenssimerkityksistä ks. luku 8.1.1). 

Tyypillinen virhe koulualgebrassa on laskea esim. xx 549 =−  tai 
abba 532 =+ (mm. Kieran 1989). Kokeilussa oppilaat eivät tehneet tällaisia vir-
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heitä sovellustehtävissä mutta kylläkin jonkin verran oppikirjan mekaanisissa 
tehtävissä. Virhe saattoi johtua tulkinnasta ”9x on 9 ja x”. Se voi myös johtua 
tarpeesta ”suorittaa lasku loppuun”, aritmetiikassahan vastauksia ei ole totuttu 
antamaan laskulausekkeina, laskulauseke on tarkoittanut suoritettavaa tehtävää.  

 
Vähennyslasku, vertaaminen 

Vähennyslasku on yhteenlaskua ongelmallisempi sekä laskutoimituksena että 
kielellisesti. 

 
Tehtävä 9. Kun A:lla on helmiä 5 laatikollista ja vielä 13 helmeä, paljonko hänelle jää, jos 

hän antaa pois 3 laatikollista ja 20 helmeä? 

 
Mitä tarkoittaa vähennyslaskun tulos: 72)203()135( −=+−+ zzz ? Tulkinta 
riippuu tilanteesta: on otettu pois 7, on 7 vajaa jne. Tässä tehtävässä monet oppi-
laat turvautuivat ”lainaamiseen”, he ottivat edellisestä osiosta laatikon arvoksi 
72 ja muuttivat 85413724135 +=++=+ zzz , josta sitten oli helppo vähentää 

203 +z . Lainatessaan he tekivät tavallaan yksikkömuunnoksen, muuttivat yh-
den laatikon helmiksi, vastaavasti kuin esim. aikalaskuissa minuutti muutetaan 
sekunneiksi. 

Vähennyslaskua käytetään monenlaisissa tilanteissa ja erotuksella vasta-
taan monenlaisiin kysymyksiin: Kummalla on enemmän? Kuinka paljon enem-
män on A:lla? Milloin ero on 20? Kuinka paljon A:n tulee saada, että hänellä 
olisi yhtä paljon kuin B:llä? Milloin A:lla ja B:llä on yhtä paljon? jne. Erotus 
voidaan tulkita määränä, joka jää jäljelle, kun jotain otetaan pois. Se voi myös 
kuvata suureiden tai lukujen välimatkaa: ”Kuinka paljon A:lla on enem-
män/vähemmän kuin B:llä?” tai ”Luvut ovat yhtä suuret, kun erotus on nolla.”  

Tehtävässä:  
 

Tehtävä 10. A:lla on 5 laatikkoa helmiä ja vielä lisäksi 13 helmeä ja  B:llä 2 laatikkoa ja 8 
helmeä.  
– – 
b) Kummalla on enemmän? Kuinka paljon enemmän?  
– – 
e) Kuinka paljon enemmän on A:lla kuin B:llä, jos laatikossa on   
10 helmeä 
15 helmeä        
82 helmeä 
117 helmeä 
328 helmeä 
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b)-kohdassa oppilaat laskivat, että A:lla on 3 laatikkoa ja 5 helmeä enemmän 
kuin B:llä, mutta vain muutama oppilas käytti tätä tietoa laskiessaan erotuksia 
e)-kohdassa. Suurin osa laski )8102()13105( +⋅−+⋅  jne.  

Kysymysten muotoileminen on vähennyslasku- ja vertaamistilanteissa jos-
kus ongelmallista. Miten tulisi kysyä, paljonko on kahden määrän ero, jos ei tie-
detä, kumpi on suurempi? On luontevaa kysyä: ”Kuinka paljon enemmän on 
A:lla kuin B:llä?”, mutta kysymys: ”Kuinka suuri on A:n ja B:n helmimäärien 
ero(/erotus)?” kuulostaa monimutkaiselta ja keinotekoiselta. Kun tehtävänä oli:  

 
Tehtävä 11. A:lla on 5 laatikkoa helmiä ja vielä 4 helmeä ja B:llä 4 laatikkoa ja vielä 18 hel-

meä. Kummalla on enemmän ja kuinka paljon enemmän? (Merkitse myös lasku-
toimitus.) 

 
oppilaat eivät aluksi laskeneet ollenkaan erotusta, koska ei ollut ilmeistä, kum-
malla on enemmän: ”Ei voi sanoa, riippuu paljonko on laatikossa.”  

Vähennyslaskua ei opetettu säännön ”kun sulkeiden edessä on miinus-
merkki, kaikkien suluissa olevien termien etumerkki vaihdetaan” mukaan. Vä-
hennyslaskua ei haluttu palauttaa sulkeiden poistamiseksi, vaan korostettiin ko-
konaisia lausekkeita: ” )53( −x :stä vähennetään )4( +x ”. Laskut suoritettiin ”lu-
kemalla”: ”Vähennetään x ja vähennetään 4”. Jotkut oppilaat keksivät merkitä 
yhteen- ja vähennyslaskuissa lausekkeet allekkain. Se tuntui helpottavan lasku-
rutiineja, esim. vähennyslaskussa )42()56( +−− xx : 

  56 −x  
– 42 +x  

 94 −x  
 
Allekkain laskeminen säilyttää ajatuksen kokonaisen lausekkeen vähentämises-
tä. Vähennyslaskun palauttaminen sulkeiden poistamiseksi sen sijaan rikkoo tä-
män ajatuksen.  

Arkiajattelusta ja intuitioista saadaan tukea, kun vähentäminen voidaan 
nähdä pois ottamisena, ts. kun vähenevä on ”suurempi” kuin vähentäjä kuten 

)4()53( +−+ xx . Tällöin vähennyslasku voidaan tulkita: ”Otetaan pois x ja ote-
taan pois 4 ”. Aina ei lausekkeista näe, kumpi on suurempi, vaikka kyse olisikin 
konkreettisesta tilanteesta, jossa muuttuja saa vain positiivisia arvoja. Esim. 
kumpi on suurempi 183 −x  vai 52 −x ? Vähennyslaskussa )52()183( −−− xx ei 
kertomuksesta enää saada tukea, laskun palauttamisesta kertomukseen tulee ko-
vin monimutkainen: ”Kuinka paljon enemmän on kolme laatikkoa, joista on 
otettu 18, kuin 2 laatikkoa, joista on otettu 5?”. Lasku onnistui, kun luettiin: 
”Vähennetään x2  ja vähennetään )5(− ”, ja nojauduttiin negatiivisten lukujen 
laskusääntöihin. (Oppilaat sanoivat ”miinustetaan”, se onkin oikeastaan hyvä 
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ilmaisu, koska siihen ei liity niin selvästi luvun pienenemisen mielikuvaa kuin 
”vähentämiseen”.)  

Vähennyslaskusääntöä 1426)14()26( +−−=−−− xxxx  yritettiin perus-
tella myös analogialla: ” 134)14()26( =−=−−−  kuten myös 11426 =+−− ”. 
Analogiaselitys ei selvästikään toiminut. Selitys meni liian kauas, siinä turvau-
duttiin alkuperäisen tehtävän kannalta vieraaseen elementtiin: suluissa olevat 
lasketaan ensin. Varmimmin vähennyslasku onnistui niiltä, jotka merkitsivät 
laskulausekkeet allekkain. 

  
Kertominen luvulla (osittelulaki) 

Konkreettisissa esimerkeissä lausekkeita kerrottiin positiivisilla luvuilla, pääasi-
assa positiivisilla kokonaisluvuilla. Oppikirjan mekaanisissa tehtävissä oli kerto-
laskuja myös negatiivisilla kokonaisluvuilla.  

Kun lauseke kerrotaan kokonaisluvulla, voidaan kertolasku tulkita ”ote-
taan n kertaa”. Tällaisissa tapauksissa osittelulain ajatus oli oppilaille intuitiivi-
sesti tuttu, itsestään selvä. Toisella kokeilukerralla annettiin heti alkujohdattelun 
jälkeen tehtävä: 

 
Tehtävä 12. Maijalla on kaksi kertaa niin paljon rahaa kuin Liisalla ja Liisalla 68 mk enem-

män kuin Pirkolla. Yhteensä heillä on 394 mk. Kuinka paljon oli kullakin? 
 

Oppilaat merkitsivät:  

Pirkolla    �  
Liisalla  � + 68 
Maijalla  �� + 136 (tai  2� + 136) 

Osittelulain käyttö ei tuottanut vaikeuksia. Yhtä hyvin oppilaat selvisivät tapa-
uksesta, jossa Liisalla oli 68 mk vähemmän kuin Pirkolla, siis kun erotus 
(� - 68) oli kerrottava 2:lla.  

Lausekkeita kerrottaessa oppilaat eivät yleensä merkinneet kertolaskua tai, 
jos merkitsivät, jättivät usein sulkeet pois: 2⋅ 2� + 6 = 4� + 12. Merkitsemises-
tä keskusteltiin ja useimmat ymmärsivät, että sulkeet tarvitaan, koska ”muuten 
vain 2� kerrotaan 2:lla, koska kertolasku on ennen yhteenlaskua”.  

Myös kertolaskussa pyrittiin vahvistamaan ajatusta lausekkeiden kertomi-
sesta, merkintä )62(2 +p  luettiin: ”kahdesti 62 +p ”. Merkitystä laskutoimituk-
sesta 124)62(2 +=+ pp  voidaan nähdä, mitä sääntöä noudatetaan, ts. että ”jo-
kainen termi kerrotaan erikseen luvulla”. Juuri tämän takia merkitsemistä pyrit-
tiin korostamaan. Konkreettisissa tilanteissa osittelulakia sovellettiin oikein, 
mutta mekaanisissa tehtävissä tuli helposti virheitä: 64)62(2 +=+ pp . Yritystä 
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seurata aritmetiikan sääntöä ”suluissa olevat lasketaan ensin” ei kuitenkaan 
esiintynyt.  

Tehtävässä:  
 

Tehtävä 13. Laske suorakulmion pinta-ala 

c 
 

  a + b 
 

oppilaat osasivat merkitä kaavan ala = kanta ⋅  korkeus mukaisesti suorakulmion 
pinta-alan lausekkeeksi )( bac +⋅ , mutta eivät käyttäneet 
osittelulakia, ”poistaneet sulkeita”. Viereisen kuvion mu-
kaan pinta-ala voidaan laskea myös bcac+ .  Oppilaat kyl-
lä näkivät tämän kuviosta, mutta eivät päätyneet siitä lau-
seeseen bcacbac +=+ )( . Kuvion avulla voidaan vakuut-
tua, että pinta-ala voidaan laskea kahdella tavalla, mutta 
miten siitä tulee laskusääntö bcacbac +=+ )( ? Kuviota katsottaessa lause voi-
daan nähdä pelkästään kuvion ominaisuutena eikä yleisenä matematiikan sään-
tönä.  

Myös tehtävässä:  
 

       a            b Tehtävä 14. Millä seuraavista lausekkeista 
voidaan laskea viereisen suora-
kulmion pinta-ala? 
1) ))(( dcba ++  
2) cdab+  
3) )()( dcbdca +++  
4) bcdacd+  
5) bdbcadac +++  

 
c 
 
 
 

d 

 

 
useimmat oppilaat tunnistivat oikeiksi lausekkeet 1, 3 ja 5, mutta tuskinpa ku-
kaan keksi tästä sääntöä bdbcadacdcbdcadcba +++=+++=++ )()())(( .  
 

Säännönmukaisuuksien kuvaaminen 

Koulualgebran ongelmanratkaisutehtävissä kirjainsymbolia käytetään useimmi-
ten tarkoittamaan tuntematonta lukua. Tehtävissä, joissa kirjainlausekkeella il-
maistaan laskukaavaa (esim. tehtävät 4  ja 5), kirjainsymboli voi saada useita 
arvoja, se on muuttuja (kirjainsymbolien tulkinnoista ks. luku 8.1.1).  

c 
  

 a    +     b 
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Yhtenä tavoitteena opetuskokeilussa oli oppia kirjoittamaan säännönmu-
kaisuuksia matemaattisina lausekkeina. Tätä harjoiteltiin enimmäkseen sään-
nönmukaisesti muuttuvien kuvioiden yhteydessä, esim.:  

 
Tehtävä 15.  Neliönmuotoisen pöydän ympärillä on 4 istumapaikkaa. Kuinka monta paikkaa 

on, jos pöytiä asetetaan vierekkäin kuvan mukaisesti 2, 3, 5, …? Keksi sääntö. 

 
Pöytiä Paikkoja 

1  
2  
3  
5  
8  
20  
n  

 
 •    • •  
•  •  •   • 
 •    • •   

 

 66 

 
Paikkojen määrää laskiessaan oppilaat noudattivat sääntöä: ”Kun pöytiä lisätään 
1, paikkoja tulee 2 lisää”. Tehtävän asettelu johdatti tavallaan ”harhaan”, kiinnit-
tämään huomion paikkojen lisääntymiseen systemaattisesti (muutokseen taulu-
kon oikeanpuoleisessa sarakkeessa). Induktiivisesti edettäessä paikkojen määrää 
ei liitetty suoraan pöytien määrään vaan edelliseen paikkamäärään. Tällaista 
sääntöä on vaikea kirjoittaa lausekkeena. Lausekkeeseen päästäkseen oli ”nähtä-
vä toisin”, kuvattava paikkojen määrä pöytien lukumäärän (muuttujan) avulla, 
esimerkiksi: ”Jokaisessa pöydässä on 2 paikkaa ja päädyissä lisäksi 2 paikkaa, 
siis paikkoja on 22 +n ”. Muuttujaa (tässä tapauksessa pöytien määrä) oli tarpeen 
korostaa, koska oppilaat käyttivät laskutoimituksia kuvatessaan yleensä lukuja: 
”Kerrotaan 20 2:lla ja lisätään 2” eikä ”Kerrotaan pöytien lukumäärä 2:lla ja li-
sätään 2”. 

Koetehtävään (ks. Liite 3):  
 

Tehtävä 16. Kuusikulmion muotoiset tummat laatat reunustetaan samanmuotoisilla valkoisil-
la laatoilla kuvan mukaisesti: 

 
Merkitse lausekkeena tarvittavien reunuslaattojen määrä, jos rakennelmassa on n 
keskuslaattaa. 

 
oppilaat antoivat vastauksina paitsi 15 +n  myös mm. )1(56 −+ n , )1(6 −− nn , 

)1(4 ++ nn . He kuvasivat lausekkeilla sitä, miten olivat kuvion hahmottaneet. 
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Koska hahmottamistapoja oli useita, oli myös lausekkeita useita. Oppilaat eivät 
nähneet syytä sieventää lausekkeita, sievennetty lauseke kuvaisi eri asiaa, toista 
hahmotustapaa. Jos kuvion näkisi kahdella tavalla (”jokaisessa on 5 laattaa ja 
lisäksi 1 reunalaatta” ja ”yhdessä on 6, muissa 5 laattaa”), voisi saada sieventä-
missäännön: 15)1(56 +=−+ nn . Toisaalta lausekkeen sieventäminen voisi an-
taa uuden tavan hahmottaa kuvio.  

 
Yhtälö ongelmanratkaisussa 

Oppilaat olivat tottuneen ratkaisemaan ongelmatehtäviä arvaamalla ja kokeile-
malla. Tehtävä 17 oli koetehtävänä 7. luokan syksyllä ennen algebran oppijak-
soa.  

 
Tehtävä 17.  Kasperilla on kolme kertaa niin monta pähkinää kuin Jesperillä ja Jesperillä kak-

si kertaa niin monta kuin Jonatanilla.  Kasperilla on 85 pähkinää enemmän kuin 
Jonatanilla. Kuinka monta on kullakin?  

 
Vain pari oppilasta käytti ratkaisussaan tietoa ”5⋅ Jonatanin pähkinät = 85”, 
muut etsivät ratkaisua kokeilemalla. 

Opetuskokeilussa oli tavoitteena, että oppilaat oppisivat käyttämään on-
gelmanratkaisussa algebraa, siis oppisivat uuden ratkaisustrategian. Jotta algeb-
ran pätevyys tulisi esiin, oli yritettävä löytää tehtäviä, joissa algebra olisi arvaa-
mista ja kokeilemista tehokkaampi menetelmä.  

Arkipäivän ongelmatehtävissä algebrallinen ratkaisu tarkoittaa yleensä yh-
tälön käyttöä. Kokeilussa yhtälöitä käytettiin varsinkin toisella kokeilukerralla 
alusta pitäen. Yhtälöt olivat melko yksinkertaisia, eikä niiden ratkaiseminen ol-
lut kovin vaikeaa, vaikka ratkaisumenetelmiä ei erikseen opetettukaan. Matema-
tiikan tietoja jouduttiin oikeastaan käyttämään monipuolisemmin, kun yhtälöitä 
pyrittiin selvittämään ”katsomalla” ilman mekaanista ratkaisualgoritmia. 

Kun sanallista ongelmatehtävää ratkaistaan algebran avulla, on aluksi va-
littava jokin asia muuttujaksi, ”mitaksi”. Valitulla ”mitalla” sitten kuvataan 
muut määrät. Nimitystä ”mitta” käyttämällä korostettiin kokeiluopetuksessa 
mielikuvaa muuttujasta jonkinlaisena pussina tai laatikkona.  

Valittua mittaa merkitään symbolilla, se siis nimetään. Muut suureet sitten 
lasketaan mitan avulla. Kun oppilaat käyttivät pitkiä nimiä suureiden kuvaami-
sessa, itse mitan merkitsemisessä oli vaikeuksia. Jos Liisan koulumatka = 
2 ⋅ Kaisan koulumatka, miten merkitään Kaisan koulumatka? ”Kaisan koulu-
matka = Kaisan koulumatka”! Tätä ongelmaa ei ollut, kun merkinnässä käytet-
tiin kirjain- tai kuviosymbolia, ts. mitta selvästi erikseen nimettiin. 

Kun mitta on valittu ja nimetty, on kirjoitettava luonnollisella kielellä il-
maistusta lauseesta matemaattinen lause, yhtälö. Yhtälöä kirjoitettaessa tuli esiin 
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oppilaille vieras, tai ainakin tiedostamaton, tapa käyttää yhtäsuuruusmerkkiä. 
Oppilaat olivat tottuneet ajattelemaan, että yhtäsuuruusmerkki tarkoittaa: ”Tästä 
tulee …”. Tällöin vasen ja oikea puoli eivät ole samassa asemassa, niitä ei verra-
ta tasavertaisina, vaan vasen puoli tekee oikean puolen. Yhtälössä sama asia 
merkitään kahdella tavalla, yhtäsuuruusmerkki tarkoittaa: ”Nämä ovat yhtä suu-
ret”.  

Muotoa ”heillä on yhteensä …” olevista tehtävistä yhtälön kirjoittaminen 
oli melko helppoa. Kun vasemmalle puolelle tuli lauseke ja oikealle luku, voitiin 
edelleen ajatella ”yhteensä se tekee …”.  Näissäkin tapauksissa ongelmaa tuotti 
saman asia kirjoittaminen kahdella tavalla. Kun opettaja kysyi: ”Paljonko heillä 
oli yhteensä?” esim. tapauksessa: 

 
Harri:  x 
Raimo:  x + 17 
Tomi:  x+ 17 + 19 
 

oppilaat vastasivat tehtävässä annetulla lukuarvolla (575), eivät lausekkeiden 
summalla. 

Kun  luonnollisen kielen lauseen rakennetta ei voitu suoraan käyttää ma-
tematiikan lauseessa, oli yhtälön kirjoittaminen vaikeampaa. Esim. miten merki-
tä yhtälönä lause: ”Liisalla on x + 32,  Leenalla 3x ja Leenalla on 72 enemmän 
kuin Liisalla.”? Mitkä ovat yhtä suuret? Mikä on 72? Toiset oppilaat tekivät yh-
tälön siitä, että erotus on 72, toiset taas siitä, että määrät saadaan yhtä suuriksi, 
jos Liisalle lisätään 72 tai Leenalta vähennetään 72. Jotkut ajattelivat niin käy-
tännöllisesti, että Leenan tulee antaa Liisalle 36, jotta heillä olisi yhtä paljon.  

Yhtälön ratkaiseminen ei juuri tuottanut ongelmia, jos toiselle puolella yh-
täsuuruusmerkkiä oli luku. Näistä selvittiin päättelemällä, esimerkiksi: 

 
575533 =+x  

siis 3x pitää olla 53575−  ja 1743:522 ==x .  

 

Tilanteissa, joissa kaksi kirjainlauseketta olivat yhtä suuria, oppilaat käyttivät 
yhtälöä ratkaistessaan myös sääntöä: ”luvut ovat yhtä suuret, kun niiden erotus 
on nolla”, esim. 

 
72543 +=− xx , kun 

0)72()543( =+−− xx   

 

Oppilaat olivat tottuneet näkemään laskulausekemerkinnät korostetusti toimin-
nallisessa merkityksessä: ”Näin lasketaan”. He eivät olleet aiemmin merkinneet 
lausekkeita tilanteen kuvaamista ja päättelemistä varten: ”Näin on”. Tehtävässä 
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4 (luvussa 5.6.2) Pekan kuukausipalkka määräytyi kaavan nP ⋅+= 12504200  
mukaan ja kysyttiin, kuinka monta autoa hänen on myytävä, jotta palkka olisi 
14 200 mk. Kun opettaja kirjoitti yhtälön: 1420012504200 =⋅+ n , oppilaat ky-
syivät: ”Miksi pitää kirjoittaa noin monimutkaisesti? Miksei voi kirjoittaa suo-
raan 1250:)420014200( − ?” Usein yhtälö jätettiin kirjoittamatta, ellei sen kir-
joittamista erikseen korostettu.  

Koulumatematiikan ongelmanratkaisutehtävissä haetaan yleensä yhtä ar-
voa vastaukseksi. Kirjainsymboli kuvaa tällöin tiettyä, toistaiseksi tuntematonta 
lukua. Kokeilussa oppilaille pyrittiin antamaan myös tehtäviä, joissa on selvästi 
kyse muuttuvasta suureesta ja tilannetta tarkastellaan useilla arvoilla kuten teh-
tävässä (mukailtu lukion matematiikan kirjasta Kangasaho ym. 1997, 26): 

 
Tehtävä 18.  Autovuokraamot A. Auto ja B. Biili vuokraavat autoja. Hinnat ovat seuraavat: 

A. Auto: 120 mk vuorokausi + 1,50 mk ajokilometri 
B. Biili: 150 mk vuorokausi + 1,00 mk ajokilometri 
Merkitse ja laske molempien vuokraamojen hinnat, jos 
a) auto vuokrataan 2 vrk:ksi ja ajetaan 500 km. 
b) auto vuokrataan 5 vrk:ksi ja ajetaan 1000 km. 
c) auto vuokrataan p vrk:ksi ja sillä ajetaan m km.  
Laske: 
d) Auto vuokrataan 3 vrk:ksi. Millä kilometrimäärällä A. Auto on edullisempi? 
e) Autolla ajetaan 5000 km. Millä vuorokausimäärällä B. Biili on edullisempi? 

 
Lausekkeiden merkinnät tehtiin samoin kuin tehtävissä, joissa haettiin yhtä tun-
tematonta lukua. Kirjainsymbolin käyttäminen muuttujana (kohdassa c) ei vai-
keuttanut merkitsemistä tai tehtävän ymmärtämistä. Ongelmana oli lausekkeiden 

50,11203 ⋅+⋅ m  ja 00,11503 ⋅+⋅ m  vertaaminen. Milloin lausekkeet ovat yhtä 
suuret? Milloin 50,11203 ⋅+⋅ m  < 00,11503 ⋅+⋅ m ? Epäyhtälöt jäivät pois pe-
ruskoulun opetussuunnitelmista 1980-luvulla (vuoden 2004 opetussuunnitelman 
perusteissa epäyhtälöt mainitaan sisältöluettelossa). Epäyhtälötilanteet, ts. ky-
symykset milloin lauseke on pienempi tai suurempi kuin toinen, olisivat omiaan 
tukemaan kirjainsymbolien muuttujatulkintaa, koska niissä joudutaan katsomaan 
lausekkeita kirjainsymbolin eri arvoilla.  

Yhtälön näkeminen sanallisesta tehtävästä ei aina ole helppoa. Esimerkiksi 
tehtävässä 19 (joka oli kopioitu Internetistä amerikkalaiselta ongelmanratkaisu-
sivulta ja annettiin oppilaille englanninkielisenä mutta suomennettiin yhdessä):  
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Tehtävä 19. Louis and Boris are best friends. Louis is a Lilliputian, 12 inches tall. Boris is a 
Brobdingnagian, 30 feet tall (1 feet=12 inch).  
Louis is taking Human Growth Hormones and his height is increasing at the rate 
of 4 inches a year. Boris is tired of bumping his head everywhere he goes; there-
fore, he is taking shrinking pills, and his height is reducing by 20 inches a year. 
They started taking their medicine on January 1, 1990.  
How many years will it take before they become the same height?  
How tall will they be when they are the same size? 

 
vain muutama oppilas kirjoitti yhtälön xx 20124360 +=− . Useimmat ratkaisi-
vat tehtävän taulukoimalla Louisin ja Boriksen pituuksia. Jotkut huomasivat, 
että pituuksien ero pienenee 24 tuumaa joka vuosi ja saivat helposti laskulau-
sekkeeksi 24:)12360( − .  

Yhtälön käyttöä ei kovin helposti omaksuttu luontevaksi tavaksi ratkaista 
sanallisia ongelmatehtäviä. Sanamuodoltaan vähänkin monimutkaisemmissa 
tehtävissä (kuten tehtävät 19 ja 20) ratkaisua yritettiin usein ”arvaan ja kokeilen” 
-menetelmällä. Tehtävissä, joissa piti jakaa esim. rahasumma henkilöiden kes-
ken tietyillä ehdoilla, jotkut oppilaat kokeilivat systemaattisesti aina ensiksi ja-
kamista tasan henkilöiden lukumäärällä.  

Ongelmatehtävissä tärkeimmäksi koettiin ratkaisun löytyminen, joten 
merkinnöissä helposti oikaistiin, kun ratkaisu oli keksitty, esim.:  

 
Tehtävä 20. Kalle, Jussi ja Pekka jakoivat saamansa 955 mk siten, että Kalle sai 15 mk 

enemmän kuin Jussi ja Pekka 3 kertaa niin paljon kuin Kalle. Kuinka paljon sai 
kukin? 
Jussi:   � 
Kalle:  � +15 955-60 = 895 
Pekka: ��� +45 895:5 = 179 
yht.     ����� + 60 Jussi 179 mk, Kalle 194 mk, Pekka 582 mk. 

Oppilaille yritettiin korostaa, että laskun tulisi olla kuin kertomus. Edellisessä 
suorituksessa kertomuksen juoni katkeaa, kun yhtälöä  ����� + 60 = 955 ei 
merkitä. 

 
 

5.7 Kokeiluopetuksen arviointia 
 
5.7.1 Oppimistuloksista 
 
Kokeilussa käytettiin perinteisestä poikkeavaa tapaa opettaa algebraa peruskou-
lun 7. luokalla. Edellisissä luvuissa olen kuvannut kokeiluopetuksessa esiin tul-
leita piirteitä. Miten oppilaat oppivat kokeilussa verrattuna perinteiseen opetuk-
seen? Tutkimusasetelma ei anna mahdollisuuksia vastata suoraan tähän kysy-
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mykseen, koska kokeiluryhmien rinnalla ei ollut vertailuryhmiä. Jonkin verran 
vertailua on voitu tehdä aikaisemmin, perinteisellä tavalla opetettujen oppilaiden 
suorituksiin. Vertailuaineistona on ollut joitakin testi- ja koesuorituksia aikai-
semmilta vuosilta ja opettajan omia aikaisempia kokemuksia.  

Kokeilussa rajoituttiin ensimmäisen asteen polynomeihin. Yksinkertaisista 
laskutehtävistä kokeiluopetuksen oppilaat selvisivät ongelmitta. Esim. testiteh-
tävässä (tehtävä 21; Hart ym. 1981, 102), jossa piti laskea kuvioiden piirit: 

 
Tehtävä 21. Laske kuvioiden piirit. 

a. 

 
 

b. 

h h 

t 

h h 

 

c. 

uu

55

6
 

d.  

 
   Vain osa kuviosta 

on näkyvissä. 
Jokaisen janan 
pituus on a ja 
sakaroita on n kpl  

 
kaikki kokeiluun osallistuneet oppilaat vastasivat oikein kohtiin a–c. Aikaisem-
pina vuosina, kun potenssit oli opetettu ensin, monet vastasivat esim. b-
kohdassa: th4 . Kun potenssimerkintää oli paljon harjoiteltu, sitä myös pyrittiin 
käyttämään väärissäkin yhteyksissä.  

Mekaanisissa tehtävissä yhteenlasku ja luvulla kertominen onnistuivat 
melko hyvin. Mm. toisen kokeilukerran koetehtävässä: 3) 3(5x   6) -2(8x ++  
(Liite 3) kaikki sovelsivat osittelulakia oikein, oikeaan vastaukseen pääsi 11 op-
pilasta 16:sta. (Vertailuna mainittakoon, että v. 2000 peruskoulun kansallisessa 
kokeessa 23,7 % kokeeseen osallistuneista 9.-luokkalaisista valitsi tehtävän 

2)43(5 −+x  vastaukseksi 215 +x , ts. ei käyttänyt osittelulakia, oikean vastauk-
sen valitsi 55,4 %. Korhonen 2001, 57.) Tyypillistä aikaisempina vuosina esiin 
tullutta ongelmaa, onko esim. 2aaa =+   vai a2 , ei kokeiluopetuksessa tieten-
kään esiintynyt. Tyyppiä abba 532 =+ olevaa virhettä ilmeni satunnaisesti op-
pikirjan mekaanisissa tehtävissä. Vähennyslasku tuotti vaikeuksia varsinkin ta-
pauksissa, joissa vähenevä ei ollut selvästi ”suurempi” kuin vähentäjä ja joissa 
jouduttiin vähentämään miinusmerkkisiä termejä kuten: )14()65( −−− tt . 

Kun oppilaat valitsivat itse muuttujalle symbolimerkinnän, merkinnät oli-
vat heille mielekkäitä. Aina merkinnät eivät olleet matematiikan sopimusten 

e 

e 

 e 
a 
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mukaisia. Esim. joidenkin oli vaikea luopua merkinnästä xxx tarkoittamaan x3 . 
Vaikka he asiaa perusteltaessa ymmärsivät ongelman, he eivät pitäneet sitä mer-
kityksellisenä.  

Lausekkeiden kirjoittamista ja tulkitsemista harjoiteltiin kokeiluopetukses-
sa huomattavasti enemmän verrattuna siihen, että olisi opiskeltu oppikirjan har-
joitustehtävien mukaan. Silti lausekkeiden tulkinnat tuottivat ongelmia, kun lau-
seke annettiin valmiina. Ongelmia tuotti esim. monikulmion kulmien summan 
laskeminen kaavalla )2(180 −n (koetehtävä 4b, ks. Liite 3). Oppilaat kokivat yk-
sinkertaisenkin lausekkeen vaikeaksi, jos tehtävän konteksti oli vieras tai kaavaa 
ei ymmärretty. (Kuitenkin yli puolet oppilaista osasi kokeessa em. tehtävän.)  

Lausekkeiden tulkintaa ”kertomuksena” olisi ollut syytä korostaa vieläkin 
enemmän. Oppilaat kuvailivat lausekkeita usein vain laskutoimituksina. Esim. 
kun tehtävässä oli piirretty suorakulmio, jonka kantaa oli merkitty a:lla ja korke-
utta b:llä, ja kysyttiin, mitä tarkoittaa merkintä 2a +2b, noin puolet oppilaista 
kuvasi vain laskemista: ”2 kertaa a-sivu + 2 kertaa b-sivu”, toinen puoli kertoi 
lausekkeen kuvaavan suorakulmion piiriä. 

Toisella kokeilukerralla testissä kysyttiin tulkintaa laskukaavalle 
328,1 += xf , missä f tarkoittaa lämpötilaa fahrenheitasteina ja x lämpötilaa 

celsiusasteina (ks. tehtävä 6 luvussa 5.6.2). Oppilaiden oli vaikea selittää, mitä 
laskukaava kertoo. Muutamat (6 oppilasta) näkivät kertomuksen: ”Kun celsius-
asteina annettu lämpötila kerrotaan 1,8:lla ja siihen lisätään vielä 32 astetta, tu-
loksena on sama lämpötila fahrenheitasteina.”  

Koulualgebran sanasto jäi suureksi osaksi oppilaille vieraaksi. Nimityksiä 
otettiin käyttöön tarpeen mukaan. Kun tehtävissä esiintyi vain ensimmäisen as-
teen polynomeja, ei ollut tarpeen puhua esim. polynomin tai termin asteluvusta. 
Oppilaita ei neuvottu ”sieventämään lausekkeita”, ”yhdistämään samanmuotoi-
sia termejä” tai ”poistamaan sulkeita”, vaan tehtävissä käytettiin tuttuja ilmaisu-
ja: ”laske”, ”kerro 3:lla”, ”paljonko on yhteensä”, ”kuinka paljon enemmän” 
yms.  

Tutun luonnollisen kielen käytöstä ja konkreettisesta puheesta oli apua, 
kun laskutoimituksissa haluttiin korostaa kokonaisten lausekkeiden käsittelyä: 
”kerrotaan 52 +a  kolmella”, ”mitä on kolmesti 52 +a ”, ”vähennetään 

)54( yx + :stä yx +2 ”, ”neljästä äksästä ja viidestä yystä on vähennettävä kaksi 
äksää ja yksi yy”. Kokeilun aikana ei kukaan ehdottanut, että kerrottaessa lause-
ketta, esim. tehtävässä )52(3 +a , suluissa olevat olisi laskettava ensin.  

Yhtälöitä kirjoitettaessa vaikeuksia tuotti itse yhtälön idea, ts. saman asian 
merkitseminen kahdella tavalla, lausekkeena ja lukuarvona tai kahtena lausek-
keena. Jos tilanteesta oli kirjoitettava useita lausekkeita, esim. useamman henki-
lön rahamäärä, oppilaat eivät aina ymmärtäneet kirjoittaa kaikkia lausekkeita 
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saman muuttujan, ”mitan”, avulla, vaan Leenan rahamäärä merkittiin Liisan ra-
hamäärän avulla (LE = 2LI) ja Kaisan rahamäärä Leenan rahamäärällä 
(KA=LE+12). Yhtälöön ei tällaisella ”rekursiivisella” merkintätavalla päästy.  

Liitteenä (Liite3) on toisena kokeiluvuonna pidetty ”kirjainlaskennan” en-
simmäinen koe ja sen tulokset. Koe pidettiin kokeiluopetusjakson lopussa, teh-
tävät käsittelivät lausekkeiden kirjoittamista, tulkitsemista, laskutoimituksia ja 
arvon laskemista, säännönmukaisuuden kirjoittamista kirjainlausekkeena ja jon-
kin verran myös yhtälön ratkaisua. Algebran käyttöä ongelmanratkaisussa ja yh-
tälöiden ratkaisemista opiskeltiin myös seuraavassa jaksossa, ”kirjainlaskennan” 
toinen koe käsitteli yhtälöitä ja kuvaajia. 

Kokeiluopetuksessa korostettiin algebran käyttöä. Siinä pyrittiin tekemään 
kirjainten käyttö luontevaksi työvälineeksi. Muodollinen ”symbolien manipu-
lointi” jäi vähemmälle, mutta algebraa käytettiin monipuolisesti. Kirjainten käyt-
tö on kuitenkin iso asia omaksuttavaksi, sitä ei omaksuta yhdellä kurssilla. Haas-
teena opetukselle on, miten kehkeytyviä algebrallisen ajattelun ituja tuetaan kou-
lumatematiikassa muulloinkin kuin algebran kursseilla. 

 
 

5.7.2 Opettajan kokemuksia kokeilusta 
 
Kokeilun suorittanut opettaja oli opettanut algebran kurssia aikaisemmin perin-
teisellä jäsentämistavalla (kuvio 16 luvussa 4.3.2). Edellisinä vuosina käytössä 
olleessa oppikirjassa ei 7. luokalla kylläkään enää käsitelty potenssien laskutoi-
mituksia. Perinteisestä rakenteesta luopuminen ei ollut kovin helppoa. Helppoa 
ei ollut aina tietää etukäteen, millaisiin ongelmiin perinteisestä asioiden opetta-
misjärjestyksestä luopuminen johtaa ja mitä perinteitä on syytä säilyttää. En-
simmäisellä kokeilukerralla opettaja piti mm. vielä kiinni siitä, että polynomien 
laskutoimitukset pitää osata ennen kuin voidaan ratkaista yhtälöitä. Toisella ko-
keilukerralla tästä oletuksesta luovuttiin. Yhtälöiden käyttöön oli luontevaa joh-
datella samalla, kun opiskeltiin lausekkeiden laskutoimituksia. 

Opettajan näkemyksen mukaan idealähtöinen algebran opetus oli luonte-
vaa, mielekästä ja varsin tuloksekastakin. Mutta ongelmatonta se ei ollut.  

 
Väliintulon ongelma 

Kokeiluopetuksessa ei noudatettu järjestystä: ensin uuden asian opetus, sitten 
harjoittelu. Opiskelu ei ollut valmiin mallin seuraamista. Oppilaat suorittivat las-
kutoimituksia kirjainlausekkeilla ja ratkaisivat tehtäviä algebraa käyttäen varsin 
vähin etukäteisohjein. Tavoitteena oli, että säännöt ”löydetään” algebran käytös-
sä. Oppilaita oli kuitenkin ohjattava ja neuvottava, opiskelun tuli edetä oikeaan 
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suuntaan, pitkät ”harharetket” vievät turhaan aikaa eivätkä ole hyväksi motivaa-
tion kannalta. Väliintulon ajoittaminen oli ongelmallista sekä yksittäisen oppi-
laan tapauksessa että silloin, kun oli puututtava lähes koko ryhmän toimintaan. 
Joskus oli tarpeen keskeyttää ja tarkentaa ohjeita koko ryhmälle. Tehdessään 
ratkaisuja keskimääräisen perusteella opettaja tunsi tekevänsä väkivaltaa sekä 
niille, joille asiat olivat selviä, että niille, joiden pohdinta oli vasta aluillaan. 

Myös yhteisen teoriakeskustelun ajoituksessa oli ongelmia. Opetuksessa 
oli tavoitteena, että opitaan myös matematiikan teoriaa, näkemään matematiik-
kaa suoritetuista laskutoimituksista; koulualgebra ei saisi jäädä pelkäksi laske-
miseksi. Tätä varten teoreettisia kysymyksiä, matematiikan lakeja ja merkintäta-
poja ja -sopimuksia, pyrittiin nostamaan selvästi esiin. Yhdessä pohdittiin, mitä 
sääntöä noudatettiin, mihin toiminnot perustuivat. Nämä yhteiset reflektointi-
tuokiot eivät voineet osua kaikille oppilaille yhtä suotuisaan ajankohtaan.  

 
Vapautta vai kurinalaisuutta? 

Rajanveto kurinalaisuuden ja luovan vapauden välillä on opetuksessa aina on-
gelmallista. Minkä verran voidaan sallia oppilaiden käyttävän esim. omia mer-
kintätapojaan ja -tyylejään tai nimityksiään ja missä määrin on tarpeen antaa 
määräyksiä? Vaikka merkintöihin ja nimityksiin puututtiin ja oikean merkintäta-
van tärkeyttä korostettiin, omaehtoinen työskentely edellytti myös omia ratkai-
suja ja saattoi jättää ”löysiä” tapoja. 

Kokeiluopetuksessa oppimateriaalina käytettiin pääasiassa opettajan te-
kemiä monisteita. Tehtävissä lähdettiin konkreettisten tilanteiden kuvaamisesta 
algebrallisilla lausekkeilla. Millaisia tehtäviä kannattaisi esittää? Kun ensimmäi-
sellä kokeilukerralla haluttiin aluksi välttää yhtälön avulla ratkaistavia ongelmia, 
tehtäviksi annettiin lausekkeiden kirjoittamista ja laskutoimituksia kirjainlau-
sekkeilla. Monimuotoisuutta haettiin kontekstia vaihtelemalla, mutta tehtävä-
tyyppiin tuli myös kaavamaisuutta: 

 
Tehtävä 22. Leevillä on 10 kynää enemmän kuin Reinolla ja Reinolla yhtä monta kuin Kal-

lella ja Joonaksella yhteensä. Joonaksella on 2 kertaa niin paljon kuin Kallella ja 
Kallella 5 kynää vähemmän kuin Villellä ja Villellä 3 kertaa niin monta kuin 
Pekalla. Merkitse ja laske, paljonko heillä oli yhteensä.  

 
Varsinkin ensimmäisellä kokeilukerralla tehtävien asettelussa tuli virhearvioin-
teja, liian vaikeita tehtäviä annettiin valmistautumatta, mm. heti ensimmäisessä 
tehtävämonisteessa annettiin tehtäväksi verrata lausekkeita 45 +A  ja 184 +A . 
Seuraavalla kerralla näitä ongelmakohtia pyrittiin pehmentämään, mm. vertaa-
minen aloitettiin lausekkeilla, joista selvästi näki, kumpi on suurempi.  
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”Tyhmän rohkeudesta” oli toisaalta myös etua. Kun opettaja ei markki-
noinut tehtäviä vaikeina, myös oppilaat tarttuivat niihin rohkeasti ja ennakkoluu-
lottomasti. Parhaimmillaan oppilaat toivat koulualgebraan oivalluksia, joita 
opettaja ei olisi itse keksinyt ottaa esille (mm. laskeminen allekkain). Jotkut ko-
keiluopetuksessa annetut tehtävät olivat osalle oppilaista liian vaikeita. Useim-
missa tehtävissä kuitenkin kaikki oppilaat pääsivät alkuun omin neuvoin. Ihan-
teellisia olisivat tehtävät, jotka avautuisivat kaikille mutta jotka sitten antaisivat 
haastetta pohtia asioita pitemmällekin.  

Miten vaihtelevaa tai miten systemaattista matematiikan opetuksen tulisi 
olla? Perinteinen koulualgebra on hyvin systemaattista. Tiukka systemaattisuus 
johtaa helposti kaavamaisuuteen, jähmettää opetusta, ei jätä tilaa omille oival-
luksille. Liiallinen vaihtelevuus taas aiheuttaa hajanaisuutta, opetuksen idean voi 
hukata myös liialliseen vaihtelevuuteen. Keskitien löytäminen ei ollut kokei-
luopetuksessakaan helppoa. 

 
Tulosten mittaamisen ongelma 

Kun opetuksessa kokeiltiin perinteisestä poikkeavaa algebran opettamisen tapaa, 
tavoitteetkin olivat osin erilaiset. Tavoitteita ja niiden toteutumista olen pyrkinyt 
kuvaaman kertomalla opetuksesta seikkaperäisesti. Tavanomaiset testit eivät 
välttämättä paljasta oppilaan suorituksen taustalla olevaa ajattelua. Mitä voidaan 
päätellä oppilaan osaamisesta, jos oppilas merkitsee esim. kkkk 3= ? Oppilaalla 
voi olla vääriä tulkintoja merkitsemisestä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että 
oppilas sekoittaisi kolmella kertomisen ja kertolaskun kkk ⋅⋅ . Toki oikeiden 
merkintätapojen käyttäminen on tavoitteena, mutta merkitsemisen syntaktinen 
merkitys on kuitenkin eri asia kuin sen käytännöllinen, pragmaattinen merkitys. 

Oppimistuloksia arvioitiin kurssikokeella, sen tuloksista olen kertonut 
edellä (ks. Liite 3). Mutta miten voidaan arvioida koulualgebran keskeisten ide-
oiden omaksumista? Miten oppilaat omaksuivat muuttujan tai yhtälön käytön? 
Tämän selvittämiseksi olisi tutkittava oppilaiden ratkaisustrategioita, ts. miten 
helposti he turvautuvat muuttujan tai yhtälön käyttöön. Tällä kurssilla ei tätä 
voitu kokeessa mitata, koska kurssin aiheena oli ”kirjainlaskenta” ja kirjainsym-
boleiden ja yhtälön käyttöä nimenomaan edellytettiin.  

 
Opettajalle oppimista 

Kokeiluopetuksessa tuli esiin paljon asioita, joihin opettaja ei ollut aikaisemmin 
kiinnittänyt huomiota. Opettajan oppiminen oli tietysti seurausta siitä, että ko-
keilun tarkoituksenakin oli olla opettajalle oppimista, tilanne oli uusi ja uusia 
piirteitä algebran opiskelusta ja oppimisesta haluttiin saada esiin. Mutta käyte-
tyllä opetusmallilla oli myös ansionsa opettajan oppimistilanteiden syntymises-
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sä. Kun oppilaille ei annettu valmiita malleja seurattavaksi, he itse ”etsivät” ja 
”keksivät” matematiikkaa, opettajalla oli tilaisuus huomata, missä tarvittiin uu-
den ”keksimistä” ja missä voitiin rakentaa entisen pohjalle. Kun perinteisessä 
opetuksessa algebraa opetetaan seurattavina toimintasääntöinä, opettaja näkee 
helposti oppilaiden kohtaamat ongelmatkin vain vaikeuksina sääntöjen seuraa-
misessa. Todellisia haasteita ovat kuitenkin ne algebran ideat, joissa oppilaiden 
on opittava aidosti uudenlaista ajattelua. Oppimistilanteita opettajalle tarjoutui 
myös yhteisissä opetustuokioissa. Kun asiat ”opetettiin” harjoitusten jälkeen, 
jolloin ne olivat oppilaille tuttuja, opetustuokioissa voitiin edetä keskustellen ja 
oppilailla oli mahdollisuus tuoda ajatuksiaan esille. 

Opettaja oppi muun muassa, miten paljon apua algebran tehtävissä on 
luonnollisesta kielestä, laskun lukemisesta konkreettisesti, lausekkeiden tarkas-
telemisesta kokonaisina ja muuttujan näkemisestä mittana ongelmatehtävissä. 
Opettaja oppi myös, että vaikeudet yhtälön merkitsemisessä johtuvat usein ker-
tomuksen rakenteesta, miten suoraan se on käännettävissä matematiikan kielelle, 
mutta myös tottumattomuudesta nähdä sama asia kahdella tavalla ja asettaa lau-
sekkeet yhtä suuriksi. Oppilaat ovat tottuneet näkemään laskulausekkeet toimin-
nallisina tehtävinä, jotka on laskettava. Laskulausekkeiden tai kaavojen tulkit-
seminen tilanteiden kuvauksina vaatii paljon harjoittelua.  

Päiväkirjamerkintöjen mukaan opettaja ajatteli monta kertaa: ”Menikö täs-
sä taas turhaan aikaa? Olisivatko tämänkin oppineet paremmin, jos olisin vain 
opettanut ’suoraan’?” ”Suoraan” opettaminen oli kuitenkaan johtanut inerttiin 
algebraan. Opettaja oppi näkemään opetuksen ”asioiden esiin nostamisena”, ts. 
oppilailla tuli olla ”asiat” etukäteen materiaalina, josta ne nostetaan esiin.  
 

 
5.7.3 Kehittyikö koulualgebra? 
 
Miten voin arvioida algebran opetuksen kehittymistä? Mistä voin tietää, oliko 
tämä oikea polku seurattavaksi? Mihin perustan johtopäätökset? Opetuksen ke-
hittämisessä keinot ja päämäärä kuuluvat yhteen. Idealähtöinen algebra ei myös-
kään ole pelkkä tekninen opetustapa, vaan siihen itseensäkin sisältyy tavoitteita. 
Koulualgebran kehittymistä on arvioitava kahdelta kannalta: 1) miten toteutuivat 
mallin itsensä tavoitteet? ja 2) päästiinkö kokeiluopetuksessa luonnollisempaan 
ja käyttökelpoisempaan, vähemmän inerttiin koulualgebraan? Tutkimusasetelma 
ei anna mahdollisuuksia vastata näihin kysymyksiin ”absoluuttisessa” mielessä, 
vastaus voidaan antaa ainoastaan tasolla: viittaako oikeaan suuntaan? Opetuksen 
kehittymisen kannalta empiirisen osan tulos on kirjoitettavissa vastauksena ky-
symykseen: onko tässä mahdollisuuksia a) prospektiiviseen b) reflektiiviseen 
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oppimiseen, ts. herättääkö uusia ajatuksia ja antaako vahvoja hypoteeseja sille, 
että tällainen opetus voi johtaa luonnollisempaan ja käyttökelpoisempaan algeb-
raan?  

Idealähtöisessä algebran opetuksessa lähdettiin koulualgebran keskeisistä 
ideoista ja ”oikean” matematiikan ja oppilaiden oman ”katumatematiikan” yh-
teyden vahvistamisesta. Opetustavan ideaalina, mallin itsensä tavoitteena, oli 
koulualgebra, joka  

1. antaa kuvan algebran keskeisistä ideoista, 
2. on ”oikeaa” matematiikkaa, 
3. liittyy oppilaiden omaan ”katumatematiikkaan”. 

Opetustavalla tavoiteltiin koulualgebraa, joka ei jäisi ulkokohtaiseksi ja irralli-
seksi vaan olisi luonnollista ja käyttökelpoista ongelmanratkaisussa ja matema-
tiikan teorian oppimisessa. Lisäksi tietoon ja työpanokseen pohjautuvan oppi-
misnäkemyksen mukaisesti algebran opetuksen tuli kehittää ajattelun taitoja 
opiskelun kaikissa vaiheissa. 

 
Miten idealähtöisen algebran tavoitteet näkyivät kokeiluopetuksessa?  

Edellä mainitut idealähtöisen algebran kolme keskeistä tavoitetta näkyivät ope-
tuskokeilussa seuraavasti: 

1. Koska kokeiluopetuksessa lähdettiin algebran käytöstä, algebran keskeiset 
ideat, muuttujan käyttö ongelmanratkaisuvälineenä ja matematiikan lain-
alaisuuksien kuvaamisessa olivat siinä korostetusti esillä. Kokeiluopetuk-
sessa käytettiin paljon tehtäviä, joissa oppilaiden piti itse kirjoittaa kirjain-
lausekkeita, kirjainsymbolien merkitykseen kiinnitettiin paljon huomiota. 
Algebran keskeiset ideat ovat kuitenkin isoja asioita, tällä kurssilla niihin 
päästiin tutustumaan. Kokeiluopetuksessa oppilaat käyttivät kirjainsymbo-
leita, kun tehtävässä siihen johdateltiin tai sitä vaadittiin, mutta pyrkivät 
myös ratkaisemaan tehtäviä ilman kirjainsymboleita, jos se suinkin oli 
mahdollista.  

2. Algebraa käytettiin kokeilussa monipuolisemmin kuin oppikirjan mukai-
sessa perinteisessä opetuksessa. Laskutoimituksia ei opiskeltu vain tehtä-
vinä ”suorita laskutoimitus” vaan oppilaiden oli itse mietittävä, mitä las-
kutoimitusta kulloinkin käytetään. Laskutoimituksia ei redusoitu sieven-
nyssäännöiksi, lausekkeita käsiteltiin kokonaisina lausekkeina pilkkomat-
ta termeiksi. Matematiikan sääntöjä pyrittiin näkemään kirjoitetuista las-
kulauseista. Kokeilussa siis opiskeltiin ”oikeaa” matematiikkaa. 
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3. Kun laskusääntöjä ei annettu valmiina, oppilaiden oli ne itse mietittävä 
aikaisempien tietojensa pohjalta. Yhteys aiemmin opittuun ja intuitiivi-
seen ajatteluun syntyi näin luonnostaan. Luonnollisuutta tuettiin käyttä-
mällä mahdollisimman paljon tuttua, luonnollista kieltä. Laskutoimituksia 
”luettiin auki”. Yhtälöitä ratkaistiin ”katsomalla”. Lausekkeiden tulkintoi-
hin kiinnitettiin paljon huomiota, lausekkeet ”merkitsivät jotain”. Kun op-
pilaat kirjoittivat itse kirjainlausekkeita, niillä kuvattiin tosiasioita, ne ku-
vasivat jotain asiantilaa. Laskuvaiheiden merkitsemistä korostettiin: las-
kun tuli olla kuin kertomus. 

Kirjainsymbolien käyttö kvantiteettien kuvaamisessa ja vertaamisessa ja yhtälön 
käyttö ongelmanratkaisussa tuotiin oppilaille uusina ideoina, innovaatioina, 
opiskelun painopiste oli näiden innovaatioiden omaksumisessa. Opiskelu ei pai-
nottunut laskurutiineihin vaan sisälsi paljon soveltamista ja ongelmaratkaisua.  

 
Oliko algebra luonnollista ja käyttökelpoista? 

Algebran jäsentäminen keskeisten ideoiden varaan antoi opetukseen vapautta ja 
väljyyttä, mahdollisuuksia monimuotoisuuteen. Matematiikalle jäi ikään kuin 
enemmän tilaa, siitä pystyttiin keskustelemaan: ”Miten lasket tämän määrän 
kolmenkertaisena?”, ”Mitä laskutoimitusta käytät, kun vertaat lausekkeita, kum-
pi on suurempi?”, ”Milloin lausekkeet ovat yhtä suuret?” Laskutoimituksia ei 
redusoitu lausekkeiden sieventämiseksi vaan laskettiin vähennyslaskuja, kerto-
laskuja jne. Keskustelun pohjana voitiin käyttää aikaisempia tietoja. Yhteydet 
aikaisemmin opittuun ja algebran käyttöön olivat luonnollisia, niitä ei tarvinnut 
järjestää erikseen.  

Algebran käyttö oli olennainen osa algebran opiskelua. Opiskelutilanteissa 
käytettiin hyväksi tuttuja konteksteja. Algebrasta puhuttiin tutulla, luonnollisella 
kielellä, käytettiin tavallisia ilmaisuja, konkreettista puhetapaa ja ”luonnollista” 
päättelyä. Toimintojen perusteluja yhdessä pohdittaessa tuli myös selkeästi ero-
tetuksi, milloin on kyse matemaattisesta perustelusta, milloin sopimuksesta tai 
tavasta.  

 
 

5.7.4 Puutteita 
 
Kokeiluopetuksen puutteena voidaan pitää, että siinä rajoituttiin ensimmäisen 
asteen polynomeihin ja arvojen laskemiseen pääasiassa positiivisilla luvuilla. 
Toisaalta vaikka keskeisten ideoiden varassa eteneminen teki koulualgebrasta 
kokonaisuutena ehyempää, se saattoi lyhyellä aikavälillä tuntua oppilaista haja-
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naiselta, varsinkin jos he olivat tottuneet ”aukeamadidaktiikan” mukaiseen sa-
mojen asioiden toistamiseen. Joillekin oppilaille voi rutiiniharjoittelu ja valmii-
den mallien seuraaminen antaa turvallisuutta. Kokeilussa oppilaat joskus protes-
toivatkin, kun joutuivat niin paljon itse ajattelemaan. Monimuotoisuus ja vaihte-
levuus eivät saa olla itsetarkoituksia, liiallinen vaihtelevuuskin voi olla pahasta, 
peittää metsän puilta. 

 
 

5.7.5 Johtopäätökset 
 
Opetuskokeilu herätti paljon uusia ajatuksia. Käytetty opetusmalli antoi mahdol-
lisuuksia kiinnittää huomiota algebran keskeisiin ideoihin, opettaa ”oikeaa” ma-
tematiikkaa ja kytkeä se oppilaiden omaan, epämuodolliseen ajatteluun. Opetus-
kokeilun perusteella on hyvä syy uskoa, että tätä tietä kannattaa jatkaa, että täl-
lainen opetustapa antaa mahdollisuuksia algebran opetuksen kehittämiselle 
luonnolliseksi ja käyttökelpoiseksi. 
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OSA III AIHETEORIAA 
 

Osa III käsittelee aihekohtaista teoriaa, näkemyksiä algebrasta ja sen 
opetuksesta ja oppimisesta. Tässä osassa haetaan ”hyvän koulualge-
bran” ominaisuuksia. Näkemysten kehittely perustuu kirjallisiin läh-
teisiin, algebran opetuksen teorioihin, mutta se lähtee empiirisen osan 
pohjalta. Näkökulma on pääasiassa tutkijan:  
 

 

 

 
Luvussa 6 tarkastellaan algebran opetuksen perusteluja ja tavoit-

teita. Miksi algebraa opetetaan peruskoulussa ja miten sen opetusta 
perustellaan? 

Luku 7 käsittelee oppimisnäkemyksiä algebran opetuksen näkö-
kulmasta. Siinä kehitetään metaforaa ”hyvän koulualgebran” oppi-
misnäkemykseksi. 

Luvussa 8 tarkastellaan algebran erityispiirteitä. Siinä käsitel-
lään näkemyksiä algebrasta ja sen oppimisen ongelmista ja teorioita 
matemaattisen ajattelun kehittymisestä. Luvussa rakennetaan ”hyvän 
koulualgebran” algebranäkemystä. 

Tuote-
kehittelijä 

 
Opettaja 

 
Tutkija 
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6 Miksi algebraa?  
 
Tässä luvussa pohdin algebran opetuksen perusteluja. Miksi algebraa opetetaan 
peruskoulussa? Miten algebran (tai yleensä matematiikan) opetusta perustellaan 
opetussuunnitelmissa?  

 
 

6.1 Miten matematiikan opetusta perustellaan?  

Puu, joka on muodoltaan likimäärin kärjellään seisova suora ympyräkartio (korkeus 19 
m ja pohjan säde 3,2 m), kaatuu mielivaltaiseen suuntaan. Mikä on todennäköisyys, et-
tä se osuu puun tyvestä 15 m päässä seisovaan henkilöön? – – 

Paremmin voisi kysyä, mikä on todennäköisyys, ettäkö joku jäisi tuota miettimään ja 
laskemaan eikä juoksisi kaatuvan puun alta pois. Mutta sehän olikin matemaattista teo-
riaa, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän kanssa.  – – 

Jälkeenpäin olen miettinyt, mihin olen tässä elämässä tarvinnut niitä derivaattoja, funk-
tioita ja epäyhtälöitä, joita minun piti lyhyen kaavan mukaan opetella. 

En yksinkertaisesti mihinkään.  

– – mutta sen sijaan olen tarvinnut ja harjoittanut jälkeenpäin oikeassa elämässä kou-
lussa opetettuja kieliä, historiaa, maantiedettä, biologiaa, psykologiaa, liikuntaakin. 

(Päätoimittajan kolumnista Demari-lehdessä 1.4.1996) 

Matematiikan opetukselle on haettu perusteluja pääosin kolmesta suunnasta: ma-
tematiikan hyödyllisyydestä eri elämänaloilla, tieteessä, tekniikassa ja jokapäi-
väisessä elämässä, sen yksilöä kehittävästä ja kasvattavasta vaikutuksesta sekä 
sen merkityksestä osana kulttuuriperintöä (Anon 1967; Ernest 1991; Howson & 
Wilson 1990; Lehti 1980; Leino 1984).  

Ernest (1991) nimeää matematiikan opetuksen suhteen eri intressiryhmiä, 
jotka perustelevat matematiikan opetusta omien ideologioidensa mukaisesti. Uti-
litaristit painottavat hyödyllisyyttä, matematiikan välinearvoa, matematiikkaa 
opetetaan työelämän ja arkipäivän tarpeita varten. Humanistit korostavat mate-
matiikkaa osana kulttuuriperintöä, näkökulma on itse matematiikassa, sen kau-
neudessa: ”Parhaimmillaan matematiikan arvo ilmenee siten, että se on kaunis-
ta” (Lehti 1980, 299). Progressiivinen, lapsikeskeinen, ideologia lähtee yksilös-
tä: matematiikkaa opetetaan, koska se kehittää luovuutta ja antaa mahdollisuuk-
sia itsensä kehittämiseen. Omaksi ideologiseksi ryhmäkseen Ernest (1991) ni-
meää lisäksi ”edistykselliset” (public educators), joiden mukaan matematiikka 
antaa mahdollisuuksia demokraattiseksi ja kriittiseksi kansalaiseksi kasvami-
seen.  
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Peruskoulun alkuaikoina 1970-luvulla opetuksen lähtökohtana oli mate-
matiikka tieteenä, ”puhdas” matematiikka. Opetuksessa tuli kiinnittää erityisesti 
huomiota yleisiin peruskäsitteisiin, joiden pohjalle matematiikassa edistyminen 
rakentuisi. Opetussuunnitelmassa painotettiin tiedonalan struktuurin merkitystä:  

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on kunkin tiedonalan struktuuri pyrittävä kuvaamaan 
kääntämällä se sellaiselle kielelle, jota ao. ikätason oppilaat ymmärtävät.  

Oppimisen kannalta on tiedon struktuurilla huomattava merkitys. Tietokokonaisuus, 
jolla on selkeä struktuuri, omaksutaan helpommin, se säilyy mielessä helpommin ja on 
helpommin sovellettavissa uusille alueille kuin jäsentymätön tieto. Tiedonalan struk-
tuurin tulisi sisältyä opetussuunnitelmaan ja siirtyä siitä oppikirjoihin. Opettaja joutuu 
myös itse valikoimaan opetettavaa ainesta ja hänen tulisi pyrkiä strukturoimaan se hy-
vin, jotta oppilaat voisivat sen menestyksellisesti omaksua.  

(Komiteamietintö 1970a, 35) 

1980-luvulla opetuksen painopistettä siirrettiin matematiikan käyttöön, sovelta-
miseen ja arkipäivän matematiikkaan. Matematiikan merkitys työvälineenä ko-
rostui. (Ks. luku 4.) 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1994 matematiikan 
opetuksen perusteluissa lähdetään yksilöstä, hänen kehityksestään ja tarpeistaan. 
Matematiikalla sanotaan olevan ”tärkeä merkitys oppilaan henkiseen kasvupro-
sessiin”. Matematiikan katsotaan edistävän mm. johdonmukaista, täsmällistä ja 
luovaa ajattelua ja täsmällistä ilmaisua. Matematiikan kauneudesta nauttimisen 
ja älyllisen ponnistelun uskotaan tuovan mielihyvää. Käytännön hyötynäkökul-
ma tuodaan myös esille: matematiikka tarjoaa välineitä ”monien käytännön ja 
tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen”, matematiikan ”merkitys ilmenee sen 
käyttökelpoisuudessa ratkaista arkipäivän ongelmia”, se on ”tieteellisen kehityk-
sen ja modernin teknologian perustana” ja lisäksi ”nykymaailmassa ihminen 
joutuu matematiikan kanssa tekemisiin lähes päivittäin”. (Opetushallitus 1994, 
74.) 

Myös peruskoulun päättöarvioinnin kriteereissä (Opetushallitus 1999b) 
matematiikan opetuksen tavoitteita kuvataan sekä utilitaristisilla, humanistisilla 
että yksilön kehitystä painottavilla argumenteilla. Henkisen kasvun lisäksi: 
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Kaikille oppilaille tarjotaan mahdollisuus hankkia peruskoulun aikana matemaattiset 
perustiedot ja taidot, jotka luovat pohjaa jatko-opinnoille ja antavat valmiuksia selviy-
tyä jokapäiväisissä toiminnoissa ja työelämässä. Matematiikassa opitaan käsitteitä ajat-
telun jäsentämiseen ja menetelmiä ympäristön hahmottamiseen. Myös ajattelun taito-
jen, kirjallisen ja suullisen esittämisen sekä ongelmanratkaisumenetelmien oppiminen 
ovat keskeisiä peruskoulun matematiikassa. Oppilaiden tulee saada kuva matematiikan 
nykyisestä merkityksestä ja sen osuudesta kulttuurimme kehittymisessä. Oppimista 
tuetaan kiinnittämällä huomio siihen, että oppilaiden kiinnostus herää ja oppilaille syn-
tyy myönteisiä asenteita matematiikkaa kohtaan. 

(Opetushallitus 1999b, 52) 

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa (2004) tavoitteet esitetään suppeasti: 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun 
kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumene-
telmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, 
ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään rat-
kaisuja niihin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti – se vaikuttaa oppilaan hen-
kiseen kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuoro-
vaikutusta. 

(Opetushallitus 2004, 158) 

Tarve nostaa suomalaisten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tasoa on 
ollut vuosituhannen vaihteessa usein esillä. Se on mainittu mm. hallitusohjel-
missa (Lipponen I ja II) ja siihen vastaamiseksi käynnistettiin ns. LUMA-
ohjelma (vuosien 1996–2002 hanke). Osaamistason nostamista on perusteltu 
lähinnä utilitaristiselta kannalta tietoyhteiskuntanäkemyksiin liittyen: tietoteolli-
suudessa tarvitaan työntekijöitä, joilla on hyvät matemaattiset valmiudet, ja tie-
toyhteiskunnassa matematiikan osaamisella katsotaan olevan merkitystä kansa-
laisvalmiutena. LUMA-ohjelman perusteluissa luetellaan syinä kasvavaan osaa-
mistarpeeseen mm. tietoyhteiskunnan vaatimukset, yritystoiminnan kasvu tieto-
teollisuusaloilla, Suomen kilpailukyvyn ja työvoimatarpeen turvaaminen ja kan-
salaisten arkielämän matematiikan ja teknologian osaamistarve. (Luma-
tukiryhmä 2002; Tuomi 1999.)  

Miten matematiikan opetuksen perustelut näkyvät koulumatematiikassa? 
Hyötyä voidaan ajatella yksilön tai yhteiskunnan kannalta. Rajoitun tässä yksi-
lön näkökulmaan: miltä koulussa opetetun ja opitun matematiikan hyödyllisyys 
näyttää peruskoululaisen näkökulmasta? Oppilaan kannalta hyöty voidaan nähdä 
hyötynä arkielämässä, hyötynä yleisesti ”henkisessä kasvuprosessissa” ja ajatte-
lun taitojen kehittäjänä ja hyötynä jatko-opinnoissa.  

Jokapäiväisissä arkielämän laskutehtävissä selvitään varsin yksinkertaisil-
la laskutaidoilla, suurta osaa koulumatematiikassa opituista menetelmistä käyte-
tään harvoin arkipäivän tilanteissa. Tekniikan kehittyminen on monissa tilanteis-



 114 

sa (mm. kaupassa asioitaessa) vähentänyt laskemisen tarvetta. Matematiikan so-
vellutuksia kyllä käytetään päivittäin, mutta käyttäjän ei välttämättä tarvitse tun-
tea niiden taustalla olevaa matematiikkaa. Työtehtävissä tarvittavien matemaat-
tisten taitojen tarve näyttäisi polarisoituvan toimintojen teknistyessä, toisissa 
tehtävissä selvitään hyvinkin vähällä matematiikalla, toisissa taas tarvitaan to-
della pitkälle meneviä matematiikan taitoja. ”On paradoksi, että monien ihmis-
ten kohdalla erityisten matemaattisten taitojen tarve pienenee niissä yhteiskun-
nissa, joissa matematiikka sinänsä näyttelee yhä merkittävämpää osaa” (Howson 
ja Wilson 1990, 11). 

Selkein hyödyllisyysperuste peruskoulun matematiikassa on sen hyöty jat-
ko-opinnoissa. Humanistiset tai yksilön kehitykseen vetoavat perustelut ovat 
vaikeammin todennettavissa. Peruskoulun matematiikan pohjalta oppilaan voi 
olla vaikeaa muodostaa selkeää kuvaa ”matematiikan nykyisestä merkityksestä 
ja sen osuudesta kulttuurimme kehittymisessä” tai nähdä matematiikan oppimi-
sen vaikutusta ”henkiseen kasvuunsa”. Oppilaan on vain luotettava siihen, että 
matematiikan opiskelun merkitys näkyy joskus tulevaisuudessa.  

Opetuksen olisi kuitenkin vastattava myös oppilaan kysymykseen: ”Mitä 
tämä minuun kuuluu, mitä minä tällä teen?” Matematiikan olisi kosketettava op-
pilasta, opiskelun hyödyllisyyden tulisi näkyä oppilaalle myös tässä ja nyt, ei 
pelkästään jatko-opinnoissa tai tulevassa ammatissa: 

Whatever interest attaches your subject-matter must be evoked here and now; whatever 
powers you are strengthening in the pupil, must be exercised here and now; whatever 
possibilities of mental life your teaching should impart, must be exhibited here and 
now. That is the golden rule of education, and a very difficult rule to follow. 

(Whitehead 1967, 6) 

Hyödyllisyys on käyttökelpoisuutta. Bereiterin (2002b) mukaan tästä ei kuiten-
kaan tule tehdä johtopäätöstä, että opetuksen pitäisi käsitellä vain tuttuja ja 
konkreettisia asioita, joilla on käyttöä arkielämässä. Myös teoria on hyödyllistä 
– se on hyödyllistä, koska ymmärtäminen on hyödyllistä. Opiskeltavalla asialla 
on merkitystä, jos se auttaa oppilasta teorian rakentamisessa ja ”maailman” 
ymmärtämisessä. Jotta teorian opiskelu tuntuisi oppilaasta mielekkäältä, hänellä 
tulisi olla käsitys siitä, mihin opetuksessa pyritään, mitä yritetään ymmärtää, mi-
ten opiskeltava asia auttaa luomaan ”olemuksia maailmaan”.  

Matematiikan opetusta perustellaan usein sillä, että matematiikka kehittää 
ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Onko näin? Olisiko juuri algebran opiskelu 
tässä suhteessa olennaista? Nähdäkseni ajattelun kehittämisen on ilman muuta 
oltava kaiken opetuksen tavoitteena, siis myös algebran opetuksen. Mutta jonkin 
tietyn oppiaineen tai osa-alueen, esim. algebran, opiskelu on perusteltua nimen-
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omaan siksi, että juuri tämän alueen asioita, sisältöjä, menetelmiä ja ajatteluta-
poja, on tarpeen osata (Bereiter 2002b).  

Mihin peruskoululainen sitten tarvitsee algebran osaamista ”tässä ja nyt”? 
Pidän algebran osaamista tarpeellisena kahdesta syystä: 1) algebra on tehokas 
työväline ongelmien ratkaisemisessa ja 2) algebran avulla on mahdollista oppia 
matematiikkaa. Koulualgebra antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua mate-
maattisiin lauseisiin ja tuoda matemaattinen tieto, säännöt ja lainalaisuudet, 
myös ajattelun objektiksi. Symbolikielellä kirjoitetusta lauseesta voi ”nähdä” 
matematiikkaa, lause ei ole vain suoritettu laskutoimitus. Algebra on siten kes-
keinen väline matematiikan teorianmuodostuksessa. Algebran voima ongelman-
ratkaisun välineenä on ilmeinen. Vaikka monet ”tulokset voitaisiin saada ilman 
algebraa, niitä tuskin saataisiin” (Sawyer 1958, 93) ja vaikka ”jossain vaiheessa 
algebra näyttää tekevän helpot asiat vaikeaksi, ilman sitä on mahdotonta tehdä 
vaikeita asioita helpoksi” (Tall ja Thomas 1991, 128).  

 
 

6.1.1 Algebraa kaikille 
 
Rinnakkaiskoulujärjestelmässä oli selvä jako: kansakoulussa opetettiin käyttö-
matematiikkaa arkipäivän tarpeisiin ja oppikoulussa teoreettista matematiikkaa 
jatko-opintojen pohjaksi. Algebraa opetettiin vain oppikoulussa. Peruskoulussa 
algebra on kuulunut kaikille opetettavaan oppiainekseen. Peruskoulun alkuvai-
heen struktuuria korostavassa opetussuunnitelmassa algebralla olikin keskeinen 
asema. Sitä opetettiin varsin laajasti ja sen opetus aloitettiin aikaisin, jo ala-
luokilla. Opetuksen painopisteen siirtyessä arkipäivän matematiikan suuntaan on 
algebran oppisisältöjä karsittu ja aloitusta siirretty myöhemmäksi. 2000-luvun 
oppikirjoissa algebra, ”kirjainlaskenta”, aloitetaan 7. luokalla (ks. Liite 2).  

Monissa maissa algebralla on edelleen merkitystä karsintaperusteena jat-
ko-opintoihin hakeuduttaessa (mm. NCTM 1998). Mm. Yhdysvalloissa tätä va-
likointiroolia on pyritty häivyttämään  Algebra for all -ohjelmalla. Ohjelma liit-
tyi vuosituhannen vaihteen matematiikan opetuksen standardiuudistukseen. Sillä 
haettiin keinoja koulualgebran kehittämiseksi niin, että se soveltuisi kaikille ope-
tettavaksi. (Hanketta on esitelty mm. Mathematics Teacher -lehden vuosien 
1998–2000 numeroissa.) Suomessa peruskoululaiset opiskelevat yhtenäiskoulus-
sa saman opetussuunnitelman mukaisesti, eikä algebra näin ole enää muodolli-
sesti jatko-opintojen karsintaperuste. Toisen asteen kouluissa kylläkin usein va-
litetaan tulokkaiden kovin vähäistä algebran osaamista. 

Olen lähtenyt tutkimuksessani olettamuksesta, että algebraa opetetaan kai-
kille oppilaille. Vaikka algebraa pidetään vaikeana alueena koulumatematiikassa 
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ja koulusaavutuskokeissa algebran tehtäviä osataan erityisen heikosti (mm. Kor-
honen 1994a, 1994b, 1998a, 1998b, 2001; Kupari 1993b, 1997, 1999; Mattila 
2002; Soro ja Pehkonen 1998), tästä ei välttämättä tarvitse tehdä johtopäätöstä, 
että algebraa ei voi tai kannata opettaa. Sen sijaan olisi mietittävä mahdollisuuk-
sia algebran opettamiseksi niin, että tuloksia syntyisi. 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani kehittämään koulualgebraa luonnolliseksi 
ja käyttökelpoiseksi. Tavoitteenani on algebra, joka soveltuisi kaikille peruskou-
lulaisille. En pidä hyvänä keinona ratkaista matematiikan opetuksen ongelmia 
tasokursseilla tai valinnaisuuden lisäämisellä. Ne muodostuvat helposti jatko-
opintoperusteiksi ja ovat siten ongelmallisia tasa-arvon kannalta. Peruskoululai-
sia ei mielestäni tule ennen perusopetuksen päättövaihetta asettaa koko koulu-
tusuraan vaikuttavien valintojen eteen. (Ks. luku Matematiikkaa kaikille, How-
son ja Wilson 1990, 15.)  

 
 

6.2 Algebran ideat ja tavoitteet 
 
Vaihtoehdoksi ”inerteillä ideoilla” lastatulle matematiikan opetukselle White-
head (1967, 79) esittää, että opetuksen tulisi välttää yksityiskohtien kumulatii-
vista keräämistä, tehtävien tulisi sen sijaan keskittyä harvoihin yleisiin, keskei-
siin ideoihin: ”deal directly and simply with the few general ideas of farreaching 
importance” (korostus minun). 

Mitä olisivat algebran keskeiset, kauaskantoiset ideat ja miten ne tulisi 
esittää opetussuunnitelmissa? Idealähtöisen algebran kokeilussa (luku 5) keskei-
siä ideoita olivat kirjainsymbolien käyttö ongelmanratkaisussa ja matematiikan 
lainalaisuuksien, sääntöjen ja säännönmukaisuuksien kuvaamisessa. Tavoitteena 
oli oppia laskemaan luvuilla ja suureilla, joiden arvoa ei tunneta, kuvaamaan 
käytännön tilanteita matemaattisina lausekkeina, tulkitsemaan lausekkeita, kir-
joittamaan ja ratkaisemaan yhtälöitä sekä oppia matematiikan teoriaa.  

Keskeisten ideoiden pitäisi näkyä myös opetussuunnitelmassa, ne olisi 
tuotava selvästi esiin. Opetussuunnitelmaan tulisi sisällyttää kuvailua ja pohdin-
taa: Mikä kullakin sisältöalalla on keskeistä? Mihin opetuksella pyritään? Miten 
tavoitteita lähestytään? Tämän tyyppistä kuvailevaa henkeä, vaikkakin melko 
suppeasti esitettynä, oli 1980-luvun alussa julkaistussa vihkosessa Peruskoulun 
matematiikan oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma (Kouluhallitus 1982). 

USA:n matematiikan opettajien järjestö NCTM ryhtyi 1990-luvulla kehit-
tämään uudenlaista opetussuunnitelmaa. Kehittelytyön tuloksena julkaistiin v. 
2000 uudet opetussuunnitelman perusteet 400-sivuisena laitoksena Principles 
and Standards for School Mathematics (NCTM 2000). ”Periaatteilla” (princi-
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ples) tarkoitetaan keskeisiä näkemyksiä tasa-arvosta, opetuksesta ja oppimisesta, 
arvioinnista ja teknologiasta. Periaatteet voidaan nähdä eräänlaisena ohjelmaju-
listuksena, niissä esitetään visioita ja pyritään herättämään keskustelua matema-
tiikan opetuksen kehittämiseksi. Keskustelun pohjaksi luodaan yhtenäistä kieltä 
ja käsitteistöä, esitetään esimerkkejä ja annetaan suosituksia.  

NCTM:n julkaisussa standardeilla kuvataan tavoiteltavaa tasoa, mutta ei 
niinkään opintosaavutusten mittaamisen kuin opetuksen kehittämisen kannalta. 
Standardit eivät koske vain oppimistuloksia vaan opetustapahtumaa kokonaisuu-
tena, opetusta, opiskelua, oppimista, sisältöjä. Algebran tavoitteita luokille 6–8 
kuvataan seuraavasti: 

In the middle grades, students should work more frequently with algebraic symbols 
than in lower grades. It is essential that they become comfortable in relating symbolic 
expressions containing variables to verbal, tabular, and graphical representations of 
numerical and quantitative relationships. Students should develop an initial under-
standing of several different meanings and uses of variables through representing 
quantities in a variety of problem situations. – –Whenever possible, the teaching and 
learning of algebra can and should be integrated with other topics in the curriculum. 

(NCTM 2000, 233) 

Yleisten tavoitteiden jälkeen eri sisältöalueita käsitellään seikkaperäisesti ja va-
laistaan esimerkeillä. Keskeiset tavoitteet esitetään toiminnan muotoon puetuilla 
tavoitelauseilla: “they become comfortable in relating symbolic expressions”, 
“should develop an initial understanding of several different meanings and uses 
of variables” (kursivointi minun). Standardit on siis kirjoitettu pikemminkin tai-
tojen kehittämisen kuin haluttujen lopputulosten muotoon. – Nähtäväksi jää, mi-
ten hyvin näillä periaatteilla ja standardeilla pystytään vaikuttamaan opetuksen 
käytäntöihin. Opetuksen keskeiset ideat niissä ainakin näkyvät hyvin. 
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7 Näkemyksiä algebran oppimisesta 
 
Tässä luvussa pohdin oppimisen kysymyksiä, oppimista osana opetustapahtu-
maa peruskoulun yläluokkien matematiikan opetuksen, erityisesti koulualge-
bran, kontekstissa. Edellä (luku 5) kutsuin opetuskokeilun oppimisnäkemystä 
Resnickin (Resnick ja Hall 1998) mukaan tietoon ja työpanokseen perustuvaksi 
konstruktivismiksi. Tässä luvussa pyrin käsittämään oppimista perusteellisem-
min, niin että voisin viedä käsitykset oppimisesta käytännön opetuksen tasolle. 
Aluksi tarkastelen ”vallitsevia” oppimisnäkemyksiä: Miten oppimista kuvataan 
opetussuunnitelmissa ja miten opetussuunnitelman oppimisnäkemykset näkyvät 
käytännön opetustyössä? Mitä muutoksia tai tarkennuksia vallitseviin oppimis-
näkemyksiin tarvitaan, jotta ne kantaisivat käytännön työhön ja palvelisivat ope-
tuksen kehittämistä? Mitä algebran oppimisessa tapahtuu, mihin oppiminen pe-
rustuu ja mitä se edellyttää, kun algebrasta tulee oppilaalle luonnollista ja käyt-
tökelpoista? 

 
 

7.1 ”Vallitsevista” oppimisnäkemyksistä 
 
Kupari (1999, 34) kuvaa oppimisen teorioiden ja oppimisnäkemysten kehitystä 
matematiikan opetuksessa viime vuosisadalla neljällä vaiheella (tässä Kuparin 
taulukosta hiukan lyhennettynä): 

1920–30:  ”drilli ja harjoitus” (Thorndike): tavoitteena laskennallinen sujuvuus; kei-
nona prosessin jakaminen pieniin paloihin, ulkoa oppiminen 

1930–50:  ymmärtävä, mielekäs matematiikka (Brownell): matemaattisten ideoiden ja 
periaatteiden ymmärtäminen; satunnaisesti assosioiva oppiminen, matem. 
suhteiden ja yleistysten korostaminen 

1960–70:  hierarkkinen oppiminen, uusi matematiikka (Bruner, Gagne): tiedon esi-
tysmuodot, oppiaineen rakenne ja oppimisen hierarkkisuus; rakenteiden 
opiskelu, toiminnallisuus, spiraaliperiaate 

1980– :  konstruktivismi, luova matematiikka (Piaget, Wittrock, von Glaserfeld): 
oppijan aktiivisuus tiedon konstruoijana, aikaisemman tiedon ja kokemuk-
sen merkitys; oppilaiden ajattelun ja toiminnan tarkkailu, käsitteiden op-
piminen, ongelmakeskeinen opetus. 

(Kupari 1999, 34) 

Mitä luonnehdinnat oikeastaan kuvaavat, oppimista, opiskelua vai opetusta? Eri 
aikakausina matematiikan opetuksen teorioissa on painotettu opetustapahtuman 
eri aspekteja: didaktiikkaa, tavoitteita ja sisältöjä, oppimisprosessia. Siteeratut 
luonnehdinnat kuvaavat pääasiassa tätä näkökulman ja painotuksen muuttumis-
ta, muutosta ”opetustapahtumanäkemyksessä”, käsitykset oppimisesta sinänsä 
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välittyvät epäsuorasti. Kun opetustapahtumaa katsotaan eri näkökulmista, näh-
dään eri asioita; aikakausien kuvaukset eivät välttämättä kohdistu samoihin ope-
tustapahtuman tekijöihin eivätkä siten ole aivan yhteismitallisia. Käytännön ope-
tustapahtumaa ajatellen näkemykset voivat mennä lomittain: tavoitteena ”ym-
märtävä, mielekäs matematiikka: matemaattisten ideoiden ja periaatteiden ym-
märtäminen” ja oppimisprosessinäkemyksenä ”oppilaan aktiivisuus tiedon 
konstruoijana” sopisivat hyvinkin samaan opetusmuotoon. Samoin ”drilli ja har-
joitus” on paljon käytetty keino ”hierarkkisen oppimisen” toteuttamisessa.  

Suomalaisessa matematiikan opetuksen tutkimuksessa on konstruktivismi 
ollut vallitseva oppimisnäkemys ainakin viime vuosikymmeneltä alkaen (mm. 
Björkqvist 1998; Kupari 1999; Leino 1997; Paasonen ym. 1993; Repo 1996). 
Konstruktivismin (mm. Rauste-von Wright ja von Wright 1994; Phillips 2000) 
perusajatukset oppijasta aktiivisena tiedon konstruoijana ja oppimisen tilanne- ja 
kontekstisidonnaisuudesta on otettu myös opetussuunnitelman perusteisiin: 

Nykyinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia oman tietorakenteensa 
jäsentäjänä. Oppilaan käsitykset ja odotukset ohjaavat sitä, mihin hän havaintonsa 
kohdistaa, mitä informaatiota hän ottaa vastaan ja millaisen tulkinnan sille antaa. Jo-
kainen oppija on yksilö, jonka kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden 
oppimiselle. 

(Opetushallitus 1994, 10, korostus alkuperäistekstissä) 

Miten tämä ”nykyinen oppimiskäsitys” näkyy käytännön opetustyössä, opettaji-
en näkemyksissä ja oppikirjoissa? Kuparin (1999, 40) mukaan erilaiset lähesty-
mistavat (karkeasti jaotellen behavioristinen ja konstruktivistinen) ovat opettaji-
en ajattelussa useimmiten sekoittuneet muodostaen erilaisia yhdistelmiä, ”beha-
vioristisen tradition horjuttaminen ei ole helppoa”.  

Oppimisen teorioita ja näkemyksiä ei ole helppo kääntää opetuksen mal-
leiksi. Käytännön opetuksessa opetusmuodot eri aikakausina eivät välttämättä 
ole noudattaneet edellä esitettyä jaottelua. Nykyisistäkin peruskoulun matema-
tiikan oppikirjoista löytää helposti oppimisen hierarkkisuuteen ja ”drilliin ja har-
joitukseen” sopivia opetusmalleja. Valistuksen Mittausopissa vuodelta 1929 
lähdetään puolestaan varsin ”konstruktivistisilta” kuulostavista periaatteista: 

1. Opetuksen tulee lähteä tutulta havaintopohjalta 
Opetuksen on lähdettävä tutusta esineestä, sellaisesta, jonka jokainen lapsi on nähnyt 
ja jossa kulloinkin esillä oleva mittausopillinen seikka esiintyy. – – 

2. Opetuksen tulee olla käytännöllistä 
Kun opetus näin lähtee tutulta pohjalta, on se jo omiansa osoittamaan, että mittausopin 
opetus on läheisessä yhteydessä jokapäiväisen elämän kanssa. – – Toivon, että jokai-
nen opettaja otsikkokuvista löytää sopivia aiheita keskustelulle, – – joka johtaisi lapsia 
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kulkemaan ”silmät auki”, kiinnittämään huomiota niihin muotoihin, jotka alituisesti 
esiintyvät ympärillämme. 

3. Opetuksen tulee johtaa oppilasta toimimaan 
Mittausopin opetus tarjoo kiitollisen pohjan lasten omintakeiselle askartelulle. – – Sa-
malla kun ns. teon periaate täten toteutetaan, muodostuu itse mittausopin opetus tämän 
kautta paljoa mielenkiintoisemmaksi kuin muuten. Lapsen huomiokyky kasvaa, silmä 
terottuu ja luontainen toimintahalu saa sopivaa tyydytystä. 

(Merikoski 1929, 3) 

Peruskoulun alkuvuosina matematiikan opetussuunnitelmissa ja opetuksesta 
käydyssä keskustelussa keskityttiin pääosin rakenteellisiin, sisällöllisiin ja mene-
telmällisiin kysymyksiin, ts. miten opetus järjestetään (mm. tasokurssit), mitä 
opetetaan ja mitä opetusmenetelmää käytetään. Oppimista kuvattiin epäsuorasti 
opetusmenetelmien tai oppiaineksen jäsentämisen kautta: ”Tietokokonaisuus, 
jolla on selkeä struktuuri, omaksutaan helpommin, se säilyy mielessä helpom-
min ja on helpommin sovellettavissa uusille alueille kuin jäsentymätön tieto” 
(Komiteamietintö 1970a, 35). 1980-luvulta alkaen alettiin yhä enemmän tuoda 
esiin myös oppimis- ja opiskeluprosessia koskevia kysymyksiä. Tähän vaikutti 
ennen kaikkea kognitiivisen psykologian tutkimusten tuoma uudenlainen tieto 
ihmismielestä tiedon käsittelijänä ja sen myötä myös oppimisesta. (Leino 1982; 
Rauste-von Wright ja von Wright 1994.)  

Leino (1982, 338) ennakoi jo 1980-luvun alussa opiskeluprosessin saavan 
valta-aseman opetussuunnitelmaa koskevassa päätöksenteossa ainakin peruskou-
lussa ”lähivuosina” – siis 80-luvulla: ”peruskoulun matematiikan opetus joudu-
taan yhä tietoisemmin suunnittelemaan mielekkään opiskeluprosessin aikaan-
saamiseksi. Suuntauksessa jätetään tietojen korostus vähemmälle, kun taas eri-
laiset lähestymistavat ja strategiat otetaan keskeisemmiksi”. Opetussuunnitel-
man perusteissa 1985 viitattiin lyhyesti yksilölliseen oppimisprosessiin, mutta 
vasta vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet voidaan katsoa kirjoitun Lei-
non tarkoittamassa, oppimis- ja opiskeluprosessia korostavassa hengessä.  

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa oppimisprosessi ja opiske-
luvalmiudet ovat korostetusti esillä. Tavoitteeksi asetetaan ”erilaisten tiedon-
hankinnan keinojen oppiminen, tietojen käsittelytaidot sekä itsenäinen työs-
kentely”, opettaminen on ”ennen kaikkea optimaalisten oppimismahdolli-
suuksien luomista sekä positiivisen oppimishalun virittämistä ja ylläpitämistä 
pedagogiikan keinoin”. (Opetushallitus 1994, 10–12, korostukset alkuperäisteks-
tissä.) 

Oppimisprosessia korostavissa näkemyksissä näyttää puolestaan opetuk-
sen sisältö jäävän usein liiankin vähälle huomiolle (mm. Shulman 1986b), tästä-
hän myös vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteita on moitittu. Oppimaan 
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oppimisen ja ajattelun taitojen rinnalla opittavan tiedon – varsinkin oikean tie-
don – painottamista saatetaan pitää peräti vanhanaikaisena, ”drilliin ja harjoituk-
seen” kuuluvana jäänteenä. (Bereiter 2002b; Resnick ja Hall 1998.)  

Mm. Resnickin (1987, 1988, 1995; Resnick ja Hall 1998) ja Bereiterin 
(2002b) mukaan syynä monien opetuksen uudistuspyrkimysten epäonnistumi-
seen on, että vaihtoehdoiksi tarjotut mallit ovat olleet vain yhden opetuksen osa-
tekijän uudistuksia: uusia näkemyksiä on esitetty yksipuolisesti vain joko ope-
tusmenetelmistä, sisällöistä tai oppimisprosessista. Painotuksen muuttaminen 
opetustapahtumassa tai käsitysten muuttuminen yhdellä opetustapahtuman osa-
alueella, esim. oppimisprosessista, eivät vielä takaa opetuksen uudistamista. 

 
 

7.2 Oppimisprosessista 
 
Perusopetuksen vastikään uudistetuissa opetussuunnitelman perusteissa (Ope-
tushallitus 2004) kuvataan oppimisprosessia seuraavasti:  

Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän 
aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka 
oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin 
rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä 
oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on 
kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongel-
manratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympä-
ristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia 
mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallis-
tua yhteiskunnan toimintaan. 

(Opetushallitus 2004, 18) 

Vallitsevat oppimisteoreettiset näkemykset, joihin uudessakin opetussuunnitel-
massa kuvattu oppimisnäkemys nojaa, koostuvat pääpiirteissään kolmen teoreet-
tisen tarkastelutavan yhdistelmästä: konstruktivistisesta tietoteoriasta, kognitiivi-
sesta psykologiasta ja oppimisen tilanne- ja kulttuurisidonnaisuudesta. Oppimis-
tutkimuksen eri alueilla on kehitetty malleja ja käsitteitä kuvaamaan toisaalta 
oppimisessa tapahtuvia mielen sisäisiä prosesseja, merkitysten konstruointia ja 
mielessä organisoituneita tiedollisia rakenteita, ja toisaalta oppimista muutoksi-
na yksilön toimintavalmiuksissa tietyssä sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäris-
tössä. – Seuraava yhteenveto perustuu pääosin Lehtisen ym. (2003) esittämiin 
ajatuksiin oppimisprosessia kuvaavista malleista ja niiden yhteensovittamisen 
ongelmista.  
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Konstruktivismi on perimmältään oppi siitä, miten inhimillinen tieto on 
mahdollista. Se on filosofinen tai tietoteoreettinen näkemys ihmisen suhteesta 
ympäröivään todellisuuteen. Konstruktivismin perussanomaksi voidaan tiivistää: 
Jokainen ihminen konstruoi itse ymmärryksensä ulkopuolisesta maailmasta. Ei 
ole olemassa mitään suoraa kanavaa, jonka kautta ihminen voisi siirtää tietojaan 
ja osaamistaan toisten ihmisten mieleen. Ihmistä ei voida ymmärtää opetustoi-
mintojen passiiviseksi kohteeksi, vaan ihmisen mieli pyrkii aktiivisesti löytä-
mään merkityksiä ja selityksiä ympäröivän maailman ilmiöille ja samalla kehit-
tämään ajattelun työvälineitä tämän ymmärryksen edistämiseksi. (Ks. myös 
Phillips 2000.) 

Ihminen muodostaa tietoa maailmasta ja organisoi sitä mielessään. Kogni-
tiivisesta psykologiasta opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen on omaksuttu 
näkemys oppimisesta tiedon organisoitumisena, miten tiedot ja kokemus ovat 
”varastoituneina” ihmisen mielessä. Tiedot ja toiminnat eivät ole joukko irralli-
sia mielteitä, vaan ihminen pyrkii jäsentämään ne laajemmiksi organisoiduiksi 
kokonaisuuksiksi, skeemoiksi. Tiedollisten rakenteiden organisoimisena oppi-
mista on kuvattu varsinkin verrattaessa, miten eri alojen asiantuntijoiden (eks-
perttien) tietämys poikkeaa vasta-alkajien (noviisien) tietämyksestä. Eksperteillä 
skeemat muodostavat hyvin organisoituneita hierarkkisia rakenteita, noviiseilla 
yhteydet muodostuvat pinnallisempien, satunnaisten ominaisuuksien ja mieltei-
den perusteella. (Ks. myös Skemp 1986.) 

Ns. sosiokonstruktivistinen suuntaus korostaa oppimisen kulttuurisidon-
naisuutta, situationaalisuutta ja kontekstisidonnaisuutta. Se, miten ympäristöä 
opitaan ymmärtämään ja ongelmia ratkaisemaan, määräytyy suurelta osin kult-
tuurille tyypillisistä toiminnoista ja välineistä (esim. kielestä).   

Opetussuunnitelman perusteissa kuvattuun oppimisnäkemykseen on koot-
tu aineksia eri suuntauksia edustavista oppimisen teorioista. Oppiminen onkin 
niin kompleksinen ilmiö, että sitä tuskin on hedelmällistä kuvata vain yhdestä 
lähtökohdasta käsin. Taustoiltaan erilaisista teorioista nostettujen oppimisen 
piirteiden yhteen sulauttaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tiivistettyinä 
lausumina esitetyt kuvaukset eivät myöskään helposti käänny didaktisiksi mal-
leiksi. Samallakin oppimisen piirteellä voidaan perustella jopa vastakkaisia di-
daktisia näkemyksiä. Onko esim. oppimisen tilannesidonnaisuudesta pääteltävä, 
että olisi parempi opettaa konkreettista, juuri tietyssä tilanteessa käytettävää ma-
tematiikkaa vai abstraktia matematiikkaa, joka soveltuu yleisiin tilanteisiin (An-
derson ym. 2004)?  

Oppimisen prosessinäkemysten lisäksi matematiikan oppimisen teoriaan 
tulisi sisällyttää myös itse matematiikka, se mitä matematiikan opetuksessa ope-
tetaan, opiskellaan ja opitaan. Miten esim. luonnollisen ja käyttökelpoisen algeb-
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ran oppiminen eroaa inerttiin algebraan johtavasta oppimisesta? Sisältöjen nä-
kökulmasta oppimiskäsitys liittyy kiinteästi käsitykseen tiedosta ja maailmasta: 
mitä on tieto ja missä se on? 

 
 

7.3 Mielessä vai maailmassa? – oppimisen metaforia 

If it makes sense neither to suppose the world has intrinsic power to draw the mind to 
specific bits of itself, nor to suppose that the mind has intrinsic power to indicate spe-
cific bits of the world, then how is it possible for mental states to have contents that are 
about the world in determinate ways? Since neither supposition sheds any real light, a 
temptation arises to interpose intermediaries to do the stillmysterious work of connect-
ing mind and world. The distinction between Platonist and mentalist intermediaries is 
not always sharp; it’s not always clear whether the intermediary counts as a distillation 
of the world, which draws the mind to itself, such as a Platonic form, or as a distilla-
tion of the mind, which points at the world, such as an interpretation. 

(Hurley 1995) 

Nykyiset vallitsevat oppimisnäkemykset ovat tarjonneet vaihtoehdon behavioris-
tiselle näkemykselle oppimisesta tiedon siirtymisenä. Behaviorismiin liitetään 
jyrkän objektivistinen näkemys tiedosta: tieto on valmiina olemassa ja siirrettä-
vissä. Toinen ääripää tässä suhteessa on mentalistinen näkemys tiedosta ja tie-
tämisestä mielen konstruktiona ja ominaisuutena. Dikotomista mieli-maailma -
asetelmaa pyritään välttämään situationaalisissa näkemyksissä, joissa tieto kyt-
ketään vahvasti tilanteeseen ja toimintaan.  

Sfardin (1998) mukaan viimeaikaiset käsitykset ja uskomukset oppimises-
ta voidaan karkeasti jakaa kahteen johtavaan metaforaan, hän nimittää näitä tie-
donhankintametaforaksi (acquisition metaphor) ja osallisuusmetaforaksi (parti-
cipation metaphor). Puhumalla oppimisen metaforista teorioiden sijaan Sfard 
haluaa rikkoa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun rajoja, hän uskoo näin päästä-
vän käsiksi teorioiden ja käytäntöjen taustalla vaikuttaviin, oppimista koskeviin 
perimmäisiin käsityksiin.  

Sfardin (1998) kuvaamassa tiedonhankintametaforassa oppimisen ydin-
asiana on tiedon (käsitteiden, merkitysten, skeemojen) hankkiminen. Tiedon-
hankintametaforan mukaisissa malleissa korostetaan mielen sisäisiä prosesseja, 
oppijan aktiivisuutta tiedon konstruoijana, tietorakenteita, aikaisempia tietoja 
jne. Osallisuusmetaforassa oppiminen puolestaan nähdään yhteisön jäseneksi 
kasvamisena. Edellä (luvun 7.2 alussa) siteeratussa vuoden 2004 opetussuunni-
telman perusteiden oppimiskuvauksessa (Opetushallitus 2004, 18) esiintyvät 
molemmat metaforat. Kognitiiviset ja konstruktivistiset näkemykset myötäilevät 
tiedonhankintametaforaa, yhteisölliset ja situationaaliset näkemykset osalli-
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suusmetaforaa. Bereiter (2002b) kuvaa ”mieli säiliönä” -metaforalla (mind as 
container) näkemyksiä, joilla oppimista yleisesti argumentoidaan. Metafora si-
sältää pitkälti samantapaisia ajatuksia – tosin karrikoidummassa sävyssä – kuin 
Sfardin esittämä tiedonhankintametafora. 

 
 

7.3.1 Tiedonhankinta- tai ”mieli säiliönä” -metafora 
 
Bereiter (2002b) peräänkuuluttaa kirjassaan Education and mind in the know-
ledge age kouluopetuksen pohjaksi uudenlaista näkemystä oppimisesta, tiedosta 
ja mielestä. Hänen mukaansa opetusta toteutetaan ja sitä argumentoidaan varsin 
yleisesti eräänlaisen ”kansanteorian” pohjalta. ”Kansanteoriassa” tieto nähdään 
erillisinä yksiköinä ja mieli tiedon säiliönä ja oppiminen on joko mielen täyttä-
mistä uusilla tietoyksiköillä tai mielen sisällön järjestämistä uudelleen. Oppisi-
sällöt nähdään ”kansanteoriassa” tietoyksiköinä. Sisällöt ovat hankittavia tietoja 
ja taitoja, jotka oppilaalta ensin puuttuvat ja jotka hän oppiessaan saa haltuunsa 
mielensä sisällöksi. ”Kansanteorian” mukaan esim. matematiikan opetuksessa 
joko siirretään matematiikan teoriaa oppilaan mielen sisällöksi tai jäsennetään 
mielen sisältöä uudelleen. (Bereiter 2002b.)  

Myös Sfard (1998) katsoo, että oppimisen kuvauksissa käytetään varsin 
yleisesti tiedonhankintametaforan mukaisia käsitteitä. Vaikka taustateoriat vaih-
televat, ”oppiminen” on perimmiltään kuitenkin samankaltaista: oppiminen on 
tiedon, käsitteiden, merkitysten, skeemojen hankkimista, konstruktiota, sisäis-
tämistä, omaksumista, kehittämistä, akkumuloitumista jne. Vuoden 1994 ope-
tussuunnitelman perusteissa kuvataan oppimista tiedon hankkimisen ja ”mielen 
sisällön” näkökulmasta seuraavasti:  

Matematiikan opiskelussa oppilas nähdään aktiivisena tiedon hankkijana, käsitteli-
jänä ja tallentajana, jolle oppiminen on opittavien asioiden liittämistä hänen aikai-
sempiin tietoihinsa sekä hänen aikaisempien ajatus- ja toimintamalliensa uudelleenra-
kentamista ja täydentämistä.  

(Opetushallitus 1994, 76, korostus alkuperäistekstissä) 

Miksi tiedonhankintametafora ei yksinään riitä kuvaamaan oppimista esim. kou-
lualgebrassa? Tiedonhankintametaforan käsittein voidaan kuvata, mitä oppimi-
sessa tapahtuu, mutta ei eritellä sitä, mitä oppimisesta seuraa. Myös perinteises-
sä, kumulatiivisesti rakennetussa koulualgebrassa oppiminen voidaan nähdä tie-
don konstruointina, liittämisenä aikaisempiin tietoihin ja tietorakenteen uudel-
leen järjestämisenä, vaikka se johtaisikin inerttiin algebraan, ”Algebra from 
which nothing follows” (Whitehead 1967, 7). Koska tiedonhankintametaforassa 
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oppiminen jää mielen sisäiseksi asiaksi, se ei anna välineitä kuvata sitä, mitä 
oppimisesta seuraa: miten näkyy käytännössä, että oppilas on liittänyt algebran 
tiedot aikaisempiin tietoihinsa ja mukauttanut algebran tietorakennettaan, skee-
maansa? 

Tiedonhankintametaforan mukaisissa näkemyksissä on kaksijakoista suh-
tautumista kysymykseen, onko tieto mielessä vai maailmassa. Toisaalta niissä 
tuetaan mentalistista ajattelutapaa tiedosta mielen konstruktiona, toisaalta tieto 
kuitenkin nähdään objektina, joka on hankittavissa. Objektivististen ja mentalis-
tisten näkemysten ristiriitaisuus on tullut esiin erityisesti ”mielen sisältöä” ko-
rostavien konstruktivististen oppimisnäkemysten yhteydessä. Jos tieto on mielen 
konstruktiota, miten se suhtautuu maailmaan ja muiden tietoon? Jos tieto on 
”valmis”, erillinen objekti, miten se voi olla konstruktiota yksilön mielessä? 

 
  

7.3.2 Osallisuusmetafora 
 
Osallisuusmetaforassa (participation metaphor) oppiminen nähdään yhteisön 
jäseneksi kasvamisena sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Metaforan näkemykset 
pohjautuvat situationaalisen oppimisen teorioihin, joita on alun perin kehitetty 
kuvaamaan epämuodollista oppimista kulttuurin siirtämisessä sukupolvelta toi-
selle tai mestari-oppipoika -tilanteissa. (Sfard 1998.) 

Situationaalisissa näkemyksissä tieto ei ole ”mielen säiliössä” vaan se on 
toiminnan ja diskurssin aspekti. Tieto voidaan rinnastaa kieleen: kaikki tieto on 
vahvasti sidottu kulttuuriin, toimintaan ja tilanteeseen, jossa se on syntynyt ja 
jossa sitä käytetään. Tieto tai käsite ei ole määriteltäviä väitelauseita vaan käsit-
teeseen kuuluu myös käsitteen käyttöä ja käsitteen käytön välittämää tietoa maa-
ilmasta. (Brown ym. 1989.)  

Greenon (1998) mukaan oppiminen on aina situationaalista, se tapahtuu 
aina jossain tilanteessa. Opetuksen kannalta haasteena on järjestää oppimistilan-
teet sellaisiksi, että tilannetekijät edistäisivät toivottua oppimista. Olennaista on, 
millaisiin tilanteisiin oppilaat tulevat osallisiksi: 

As a scientific perspective, situativity does not say what educational practices should 
be adopted. However, it does say that the activities of different learning practices are 
important, not only for differences in their effectiveness or efficiency, but also because 
participation in those practices is fundamental in what students learn. If we value stu-
dents’ learning to participate in practices of inquiry and sense-making, we need to ar-
range learning practices of inquiry and sense-making for them to participate in. 

(Greeno 1998, 14) 
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Perinteisessä algebran opetuksessa on osallistuttu ”koulumatematiikan” toimin-
tamalleihin, arkipäivän matematiikassa on mukailtu konkreettisen arkielämän 
tilanteita. Miten oppilaat pääsisivät osallisiksi teoreettisen matematiikan toimin-
toihin? 

Osallisuusmetaforassa mieli-maailma -dikotomia kierretään muuttamalla 
tieto osaksi toimintaa. Mutta samalla siinä tavallaan menetetään tiedon paikka 
”maailmassa”, tieteellinen tieto reaalisena tuotteena. Osallisuusmetaforan puut-
teena voidaankin pitää, että malliin on vaikea sisällyttää tiedon sinänsä ominais-
piirteiden, teorioiden ja rakenteiden, tutkimista eri tiedonaloilla. Teoreettinen 
tieto on vaarassa jäädä kovin vähälle huomiolle, marginaaliseksi. (Paavola ym. 
2002; Sfard 1998.) 

 
  

7.3.3 Välittäviä metaforia 
 
Eräs apukeino, jota on käytetty välittäjänä oppimisnäkemysten mieli-maailma 
-ongelmassa, on Popperin ”kolmen maailman” -malli. Popperin mallissa ”maa-
ilma 1” on aineellinen, fyysisten olioiden maailma, ”maailma 2” on mentaalinen 
ja ”maailma 3” yliyksilöllisten kulttuurituotteiden, käsitteiden ja teorioiden maa-
ilma (Popper 1994; Bereiter 2002b; Hakkarainen ym. 2000, 193; Niiniluoto 
1997, 128; Pihlström 1997, 90 ja 137; Y. Yrjönsuuri 1993, 52). Matematiikan 
teoria, objektiivinen tieto, on tämän mallin mukaan ”maailman 3” tuote, mate-
matiikan kokeminen ja subjektiivinen tietämys kuuluvat ”maailmaan 2” ja ma-
tematiikkaa voidaan käyttää myös reaalimaailman, ”maailman 1”, jäsentämi-
seen. 

Bereiter (2002b) käyttää Popperin ”kolmen maailman” -mallia oppimis-
teoriansa perustana tehdessään eroa ”mieli säiliönä” -metaforaa myötäilevään 
”kansanteoriaan”. Bereiterin (emt.) mukaan ”kansanteoria” kuvaa oppimista 
muutoksina ”maailmassa 2”. Hän haluaa siirtää näkökulman mielen sisällöstä 
teorian maailmaan, nostaa ”maailman 3” tuotteet ja niiden konstruoinnin keskei-
semmiksi myös koulussa tapahtuvassa oppimisessa. Hän kutsuu ”maailman 3” 
tuotteita käsitteellisiksi tuotteiksi (conceptual artifacts) ja rinnastaa niiden ole-
massaolon minkä tahansa ihmisten tekemän tuotteen olemassaoloon, ne ovat 
yhtä reaalisia, aidosti olemassa. Näiden tuottamisesta Bereiter (emt.) käyttää ni-
mitystä tiedonrakentelu (knowledge building, suomennosta ”tiedonrakentelu” 
käyttävät mm. Hakkarainen ym. 2000). Tiedonrakentelu poikkeaa pelkästä op-
pimisesta siinä, että pelkkä oppiminen koskee ”maailmaa 2”, tavoitteena on lisä-
tä oppilaan tietämystä, mielenkiinto kohdistuu oppilaan mielen sisältöön, kun 
taas tiedonrakentelussa käsitellään ”maailman 3” asioita, teorioita, käsitteitä, 
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selityksiä. Selkeä esimerkki tiedonrakentelusta on tietotyö, jossa tavoitteena on 
uuden käsitteellisen tuotteen valmistaminen. Vaikka siinäkin tapahtuu oppimis-
ta, oppiminen sinänsä mielen sisältönä ei ole tietotyön päätavoite. (Bereiter 
2002b.) 

Mieli-maailma -dikotomia pyritään tiedonrakentelumetaforassa välttä-
mään toisaalta ”kolmen maailman” -mallilla, toisaalta laajentamalla tietokäsitet-
tä. Tieto ei ole vain väitelauseina esitettäviä tosia uskomuksia vaan se on moni-
muotoista, osa dynaamista prosessia, taitoja, käsityksiä, tuntemuksia, toiminta-
tapoja. ”Käsitteellisenä tuotteena” tieto on aidosti olemassa ”maailmassa 3”. 
(Bereiter 2002b; Paavola ym. 2002.) 

Olisiko tiedonrakentelumallista apua algebran oppimisen hahmottamises-
sa? Popperin ”kolmen maailman” -malli ei selitä eri ”maailmojen” suhteita eikä 
vastaa ontologisiin kysymyksiin, miten ja missä ”maailmassa” oliot sinänsä ovat 
olemassa (Niiniluoto 1997; Pihlström 1997). Pragmaattisesti, henkilökohtaisen 
toiminnan (havaitsemisen, tietämisen, ymmärtämisen jne.) kannalta käsitteellistä 
tietoa, subjektiivista kokemusta ja fyysistä maailmaa ei voida pitää erillisinä, jo 
pelkkään havaitsemiseenkin liittyy aina myös teoreettista, käsitteellistä tietoa. 
Eri ”maailmojen” sisällöt onkin syytä nähdä yhteen kietoutuneina (Pihlström 
1997). Näin ollen ei ole ongelmatonta erottaa tiedonrakentelua pelkästä oppimi-
sesta eri ”kohdemaailmojen” perusteella. Peruskoululainen ei myöskään luo sa-
massa mielessä matematiikan teoriaa ”maailmaan 3” kuin tieteellistä työtä teke-
vä matemaatikko, peruskoululainen ei keksi uusia matematiikan tosiasioita 
”maailmaan 3”. 

Puutteistaan huolimatta tiedonrakentelumetafora antaa kuitenkin käyttö-
kelpoisen välineen tarkastella algebran oppimista ja nähdä algebran keskeiset 
ideat oppimisen tavoitteena. Tiedonrakenteluajattelussa oppiminen nähdään toi-
mintana, jossa rakennetaan tuotteita. Näin malli tavallaan ”ulkoistaa” oppimisen; 
oppiminen ei jää vain oppilaan ”pään sisäiseksi” toiminnaksi, vaikka oppilaalle 
jääkin aktiivinen rooli tiedon rakentajana. Kun oppilas rakentaa ”käsitteellistä 
tuotetta”, hän on tietoinen päämäärästä, mihin tarkoitukseen tuotetta valmiste-
taan. Opittava asia on rakenneltava tuote, se ei  ole hankittava objekti, joka olisi 
etukäteen valmiina olemassa. 

Tiedonrakentelumetafora on hyödyllinen nimenomaan isoissa, teoreettisis-
sa ja rakenteellisissa asioissa. Yksinkertaisissa asioissa, kuten nimitykset ja las-
kualgoritmit, oppisisältöjä ja oppimista voidaan jäsentää vaikkapa ”kansanteori-
an” mukaisesti tietoyksiköinä ja mielen sisältöinä ja ominaisuuksina: ”oppilas 
tuntee polynomikäsitteen” ja ”oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtä-
lön”. Koulualgebrassa opitaan kuitenkin paljon sellaista, joka ei ole selvästi ra-
jattavissa yksiköiksi, josta ei voida sanoa: ”Olen oppinut sen!” (”Olen oppinut 
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yhtälökäsitteen!”) Tiedonrakentelumetafora antaa mahdollisuuden nostaa oppi-
misen kohteiksi tällaiset vähittäin muodostuvat ideat, käsitykset ja teoriat – ett-
eivät ne jäisi vain sen varaan, että ”jotain ihmeellistä” tapahtuu oppilaan päässä. 

Oppimisen situationaalisuutta korostavissa teorioissa oppimistilanteet on 
tapana rinnastaa mestari-oppipoika -asetelmaan. Perinteisessä mestari-
oppipoikatilanteessa oppiminen kuitenkin tapahtuu hyvin käytännöllisessä tilan-
teessa ja rajatulla aihealueella, joten siitä johdetut opetus- ja oppimismallit eivät 
ole suoraan siirrettävissä kouluopetukseen. Collins ym. (1991) ovat pyrkineet 
muokkaamaan traditionaalisesta mestari-oppipoika -mallista kouluopetukseen 
soveltuvan version, jota he kutsuvat kognitiiviseksi oppipoikamalliksi (cognitive 
apprenticeship). Mallin kehittäminen ei tarkoita vain mestari-oppipoika -mallin 
muokkaamista vaan myös haasteita kouluopetukselle. Kirjoittajat (emt.) näkevät 
kolme keskeistä piirrettä, joissa traditionaalisen mestari-oppipoika -oppiminen 
eroaa oppimistilanteesta koulussa ja joissa siis tarvitaan oppimismallien ja käy-
täntöjen yhteen sovittamista. 

Ensiksikin perinteisessä oppipoikakoulutuksessa opittava toiminto on 
usein helposti näytettävissä. Kouluoppimisessa sen sijaan opitaan ajattelua. Ajat-
telu sinänsä ei ole näkyvää, mutta se olisi kuitenkin saatava näkyväksi, opettajan 
ajattelu oppilaille ja oppilaiden ajattelu opettajalle. Jotta opettaja näyttäisi ma-
temaattisen ajattelun esimerkkiä ja toimisi ”mestarina” ongelmanratkaisutilan-
teissa, olisi myös ongelmanratkaisussa käytettävä ns. hiljainen tieto voitava tuo-
da esiin. Tämä vaatii metakognitiivisia ja reflektiivisiä taitoja, toimintojen tar-
kastelua monella tasolla: Miten meneteltiin? Miksi näin meneteltiin? Missä ti-
lanteissa näin voidaan menetellä? 

Toiseksi perinteisessä oppipoikatilanteessa valmistetaan konkreettisia 
tuotteita, joten toiminnan tavoite on helposti kuvattavissa. Oppija tietää, mitä 
varten hänen on harjoiteltava esim. tiettyä työn osavaihetta. Työn osavaiheet liit-
tyvät selvästi valmistettavaan tuotteeseen. Kouluopetuksessa tavoiteltava ”tuote” 
ja osatoimintojen yhteys siihen ovat vaikeammin selitettävissä. Haasteena on, 
miten kuvataan tavoite, kun tavoitellaan sellaista, mitä ei tunneta, ja millaisissa 
konteksteissa abstraktit osatoiminnot saadaan oppilaille mielekkäiksi. 

Kolmanneksi perinteisessä oppipoikatilanteessa opittavat taidot ovat osa 
annettua tehtävää (esim. napinläven tekeminen takkiin), taitoja ei ajatella käytet-
tävän muissa, aivan erilaisissa yhteyksissä. Kouluopetuksessa sen sijaan on ta-
voitteena, että tiedot ja taidot ovat yleisesti transferoitavissa. Oppilaille tulisikin 
esittää monenlaisia tehtäviä vaihtelevissa konteksteissa, jotta he saisivat kuvan 
hankittujen taitojen käyttökelpoisuudesta. 

Kognitiivista oppipoikamallia on käytetty varsinkin kehitettäessä teknolo-
giapohjaisia oppimisympäristöjä (mm. Järvelä 1996). Oppipoikamallin perusaja-
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tuksia noudattaa myös Schoenfeld ongelmakeskeisessä matematiikan opetuksen 
mallissaan (Brown ym. 1989; Collins ym. 1991). Schoenfeld (1992, 1994) on 
käyttänyt ongelmakeskeistä opetustapaa collegetason matematiikan opetuksessa. 
Hän ei väheksy perinteisessä matematiikan opetuksessa opetettavia sisältöjä tai 
struktuuria mutta näkee opetuksen tavoitteet laajemmin matemaattisena ajattelu-
na, ”voimana” (mathematical power) ja näkemyksenä (mathematical point of 
view). Kun oppilaiden toivotaan oppivan matemaattista ajattelua ja toimintatapo-
ja, oppimisympäristön tulee antaa tukea ja malleja tällaiselle toiminnalle, oppi-
laiden tulee päästä osallisiksi ”matemaattiseen kulttuuriin”. 

Kognitiivinen oppipoika -metaforassa ei kuvata niinkään oppimista sinän-
sä vaan pikemminkin, mitä seuraamuksia on opetukselle, kun oppiminen näh-
dään situationaalisena toimintana mestari-oppipoika -tilanteessa. Metaforan etu-
na on, että siinä kiinnitetään huomiota tilanne- ja kulttuurisiin tekijöihin. Esim. 
algebran opiskelussa ei opita vain algebran sisältöjä vaan laajemmin toiminta-
kulttuuria algebran alueella: miksi algebra on tehokasta ja mihin sitä tarvitaan? 
Kognitiivinen oppipoika -metafora ja tiedonrakentelumetafora ovat hyvin yhteen 
sovitettavissa, vaikka niissä katsotaan oppimista hiukan eri näkökulmista. Ma-
tematiikan opetukseen oppipoikametafora sopii sikälikin hyvin, että matematii-
kassa on aina mukana myös toiminnallinen puoli, matematiikka ei ole pelkäs-
tään  tietämistä, se on myös tekemistä. 

 
 

7.4 Taidoista ja kyvyistä 
 
Taidollisia ja toiminnallisia kognitiivisia tavoitteita on ollut tapana jäsentää hie-
rarkkisiksi taksonomioiksi (mm. Bloomin taksonomia; Bloom ym. 1971). Näissä 
alimmalla tasolla ovat muistamiseen perustuvat rutiinitoiminnot ja ulkoa oppi-
minen, sitten tulevat ymmärtäminen ja korkeamman tason ajattelun ja ongel-
manratkaisun taidot ja luova ajattelu. Tavoitetaksonomioista kuuluisin on ns. 
Bloomin taksonomia (Bloom ym. 1971, alkup. 1956), jota varsinkin peruskou-
lun alkuaikoina paljon siteerattiin (kuvio 17): 
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     arviointi (evaluation) 

    synteesi (synthesis) 

   analyysi (analysis) 

  soveltaminen (application) 

 ymmärtäminen (comprehension) 

tieto (knowledge) 

”muistaminen” � ”ongelmanratkaisu” � ”arviointi” 

 
Kuvio 17. Kognitiivinen tavoitetaksonomia (Bloom ym.1971; Lahdes 1977, 77) 

 
Bloom kehitti taksonomiansa 1950-luvulla oppimistulosten arvioinnin tueksi, 
kun testeissä oli todettu käytettävän pääasiassa alemman tason rutiinitaitoja mit-
taavia tehtäviä. Bloomin taksonomian pohjalta on kehitetty lukuisia uusia versi-
oita (ks. Aksela 2005). Myös matematiikan opetusta varten kehitetty Wilsonin 
taksonomia (kuvio 9 luvussa 2.5.2) pohjautuu Bloomin taksonomiaan. Siinä ma-
tematiikan osaamisen tasot alhaalta ylöspäin ovat: laskutaito, ymmärtäminen, 
soveltaminen, analysointi.  

Tavoitetaksonomioita on tulkittu myös hierarkkiseksi oppimisen etenemis-
järjestykseksi, niissä ”käyttäytymisen luokittelu perustuu psykologiseen teoriaan 
siitä, mikä on todennäköisesti oikea asioiden oppimisjärjestys” (Lahdes 1977, 
76). Niinpä myös opetus ja opiskelu on järjestetty etenemään taksonomian mu-
kaisessa järjestyksessä alhaalta ylöspäin, rutiineista soveltamiseen ja ongelman-
ratkaisuun. Matematiikan opetuksen traditiossa, mm. oppikirjoissa, tämä näkyy 
selvästi: ensin esitetään tiedot esimerkkien avulla, sitten varmennetaan laskutai-
toja rutiinitehtävillä ja niiden jälkeen – jos aikaa jää – on ymmärtämistä ja sovel-
tamista vaativien tehtävien aika (mm. Schoenfeld 1992). (Ilmiö on niin yleinen, 
että Schoenfeldin mukaan ongelmanratkaisutehtävät voidaan jopa määritellä teh-
täviksi, jotka ovat jakson lopussa.)  

Taksonomioista johdetuissa hierarkkisissa opetusmalleissa on kaksi kes-
keistä ongelmaa. Toisaalta ne perustuvat kovin rajoittuneeseen näkemykseen 
tiedosta. Tietojen oppiminen on alemman tason toimintaa. Tieto on ”vain” tie-
toa, faktoja, ja tietojen oppiminen muistamiseen perustuva rutiinitoiminto. Toi-
saalta portaittaisissa tasomalleissa vaiheet ovat erillisiä, oppiminen tapahtuu 
käymällä läpi sarja näitä vaiheita. Ensin opitaan tiedot, sitten niitä opitaan ym-
märtämään ja soveltamaan. Soveltamista, tiedon käyttöä, ei nähdä itse tiedon 
oppimiseen kuuluvaksi asiaksi. (Bereiter 2002b.) Hierarkkinen luokittelu antaa 
myös helposti kuvan, että oppiminen eri tavoitetasoilla on kertakaikkinen jo-
ko/tai -tapahtuma. Tiedot, taidot ja käsitteet joko osataan, hallitaan, ymmärre-
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tään … tai sitten ei, ikään kuin nämä olisivat selkeitä, rajallisia ”olioita”. (Ernest 
1991, 239.)  

Tavoitetaksonomioissa korkeammalla tasolla olevat ajattelun ja ongelman-
ratkaisun taidot voidaan nähdä paitsi oppimisen tasoina ja osaamisena myös 
yleisemmin kykyinä, ts. millaisiin suorituksiin oppilas pystyy tai millaista ajatte-
lua hänen ikäkaudeltaan voidaan edellyttää.  

Hierarkkisten opetusmallien taustalla on myös kehitysvaiheteorioihin 
(mm. Piaget ja Inhelder 1966) pohjautuvia näkemyksiä ajattelun taidoista ja ky-
vyistä. Näiden mukaan ajattelun taidot, operaatioiden vaiheet, kypsyvät tietyssä 
järjestyksessä ikäkausiin liittyen. Korkeamman vaiheen operaatioiden käyttämi-
nen edellyttää, että hallitsee edeltävät alemman tason operaatiot. Ajattelun vai-
heiden kypsymisestä riippuu, mitä on kulloinkin mahdollista oppia.  

Kehitysvaiheteorioissa oletetaan, että kypsymisen myötä ajattelussa ja si-
ten myös oppimisessa tapahtuu laadullisia muutoksia. Tästä on johdettu ajatus, 
että oppiminen tapahtuu luonnostaan yksinkertaisesta monimutkaiseen: ensin 
opitaan rutiini ja sitten ongelmanratkaisutaidot, siis tavoitetaksonomioiden jär-
jestystä noudattaen. (Rauste-von Wright ja von Wright 1994.)  

Kehitysvaiheisiin pohjautuvissa malleissa ajattelun taitoja pidetään yleisi-
nä kykyinä, niiden kehittymistä tarkastellaan irrallaan suoritettavien tehtävien 
sisällöistä ja niissä vaadittavista tiedoista (Bidell ja Fisher 1992). Tällaisten 
yleisten taitojen harjoittelua on joskus haluttu sisällyttää myös kouluopetukseen. 
Tulokset eivät kuitenkaan ole olleet lupaavia ja vahvaa näyttöä onkin saatu päin-
vastaisesta ts. ajattelun taitojen ja spesifisten sisältöjen vahvasta yhteydestä. 
(Bruer 1994; Resnick ja Hall 1998; Resnick ym. 1992.) Resnickin (1987) mu-
kaan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitojen opetus onkin luontevinta liittää ai-
nekohtaisten sisältöjen opetukseen, tietyn oppisisällön opetus yleensäkin on pe-
rusteltua vain, mikäli se kehittää näitä taitoja.  

Resnickin (mm. Resnick ja Hall 1998) tietoon ja työpanokseen perustu-
vassa oppimisnäkemyksessä tiedot, taidot, ymmärtäminen, kyvyt ja lahjakkuus 
kuuluvat yhteen ja ovat muuttuvia ja kehittyviä. Oppilaan tietämys ja kokemus 
karttuvat oppimisen myötä, mutta oppiminen ei ”luonnostaan” etene yksinker-
taisista rutiinitaidoista ongelmanratkaisuun. Opetuksen tulee tarjota aineksia 
korkeamman tason taitojen kehittämiselle opiskelun kaikissa vaiheissa. Ajatte-
lun taidot kehittyvät haasteellisissa tehtävissä, ajateltaessa. Toki lapsen ajattelu 
on erilaista kuin ekspertin aikuisen ajattelu, mutta se ei ole enemmän ru-
tiinimaista tai vähemmän ajattelua.  

Resnick (1987, 3) luonnehtii ”korkeamman tason” ajattelua: se ei ole algo-
ritmista, se on kompleksista, siinä sallitaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, päätte-
lyä ja tulkintoja voidaan eritellä, käytetään monenlaisia, joskus keskenään risti-
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riitaisiakin kriteerejä, siedetään epävarmuutta, ajattelu on itsenäistä, luodaan 
merkityksiä ja järjestystä, se vaatii ponnistelua. Tällainen ajattelu on mahdollista 
matematiikan opiskelussa kaikissa ikävaiheissa, se ei edellytä, että ensin on har-
joiteltava ”alemman tason” taitoja.  

Tiedonhankintametaforalle ja taksonomia-ajattelulle on yhteistä, että niis-
sä tieto on hankittavaa ja tiedot ja taidot ovat erillisiä: tiedot hankitaan ensin, 
sitten hankitaan taidot. Osallisuusmetaforassa ja tiedonrakentelussa tiedot ja tai-
dot sulautuvat yhteen osaksi toimintaa ja osaamista.   

 
 

7.5 Koulumatematiikan oppimisnäkemyksiä: tiedonhankinnasta 
kompetenssiajatteluun 

 
Peruskoulun alkuaikoina matematiikan opetuksessa lähtökohtana oli tieteellinen 
matematiikka. Oppiaineksen vahvalla strukturoinnilla pyrittiin siirtämään mate-
matiikan tietorakenne oppilaan tiedolliseksi rakenteeksi. Tiedot koottiin kumula-
tiivisesti matematiikan rakennetta noudattaen ja taitoja kehitettiin tavoitetak-
sonomian mukaisessa hierarkkisessa järjestyksessä. 1970-luvun opetussuunni-
telman ja oppikirjojen tietonäkemystä voidaan pitää objektivistisena ja oppimis-
näkemystä pitkälti tiedonhankintametaforaa myötäilevänä. 

Arkipäivän matematiikan korostuessa 1980-luvulla peruskoulussa näke-
mys matematiikasta siirtyi työvälineajattelun suuntaan. Työvälinenäkökulman 
korostuminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita oppimismetaforan vaihtumista. 
Tiedonhankintametafora ja objektivistinen tietonäkemys voivat liittyä myös työ-
välineajatteluun. Matematiikka voidaan edelleen nähdä valmiina, se on hankitta-
vissa työvälineeksi ”mielen työkalupakkiin”, josta se voidaan ottaa tarvittaessa 
käyttöön (Parker 2001). Tiedonhankintametafora ja taksonomia-ajattelu näkyvät 
1980-luvun oppikirjoissa varsin selvästi (ks. luku 4). Toki arkipäivän matema-
tiikassa on tavoiteltu myös osallisuutta. Osallisuus on tällöin tarkoittanut arki-
päivän tilanteita ja järjestys on ollut selkeä: asiat ensin opitaan ja sitten ”osallis-
tutaan” soveltamalla tietoja arkipäivän tilanteisiin.  

Situationaalisten ja konstruktivististen oppimisnäkemysten voimistuessa 
on nähty tarpeelliseksi sisällyttää myös matematiikan opetustilanteisiin toimin-
nallisuutta, projekteja, pelejä ja pulmia. Oppikirjoihin toiminnallisia tehtäviä 
lisättiin varsinkin v. 1994 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen. Osaksi toi-
minnallisuutta on käytetty motivointikeinona, sillä on pyritty antamaan myöntei-
siä kokemuksia matematiikasta (Opetushallitus 1994, 77). Toiminnallisilla teh-
tävillä on tarjottu myös aitoja toimintatilanteita, harjoiteltu ”maailmassa” toi-
mimista. Toiminnallisissa tehtävissä on olennaista, millaisia matemaattisia pro-
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sesseja niissä kehitetään ja minkä ”maailman” toimintoihin osallistutaan. Berei-
ter (2002b) käyttää nimitystä ”hands-on” aktiviteeteista, joissa pääpaino on 
konkreettisessa toiminnassa. Pinnallisesti toteutettu hands-on -toiminnallisuus 
voi jäädä puuhasteluksi, jossa tavoitteena on pikemminkin suoritus kuin oppimi-
nen (mm. Bereiter  2002b; Hakkarainen ym. 2000). Itse matematiikka, sen kau-
askantoiset keskeiset ideat voivat peittyä aktiviteettien ja konkreettisen tuotok-
sen varjoon.  

Koulualgebraa on ollut vaikea sovittaa toiminnallisuuteen, ongelmakes-
keisyyteen tai arkipäivän matematiikkaan. Kontekstisidonnaisen käyttömatema-
tiikan painottuminen opetussuunnitelmissa on merkinnyt algebran oppisisältöjen 
supistamista ja keventämistä (ks. luku 4). Arkipäivän kontekstia on algebran 
opetuksessa käytetty uuteen asiaan johdateltaessa lähinnä analogiana (esim. 
”hedelmäsalaattivertaus”, luku 8.1.1) ja sovellustehtävissä aihepiirinä. Pääosin 
algebra on kuitenkin opiskeltu kontekstista irrallaan. Kun asiat on opittu, niitä 
on sovellettu käytännön tilanteisiin. Soveltaminen on ollut valmiin tiedon sovel-
tamista, siinä on opittu uusia menettelytapoja mutta ei juurikaan uusia matema-
tiikan lainalaisuuksia. Arkipäivän konteksti on liitetty algebran soveltamiseen 
mutta ei niinkään itse algebran oppimiseen. 

Mouwitz (2003) erottaa matematiikan opetuksessa tietonäkemysten suh-
teen kolme vaihetta tai lähestymistapaa. Esimodernia tietonäkemystä Mouwitz 
kuvaa hyvin objektivistiseksi: tietoja ja taitoja pidetään erillisinä, tosi ja hyödyl-
linen tieto voidaan etukäteen valita opetettavaksi, tieto on siirrettäviä yksiköitä. 
Modernissa lähestymistavassa huomiota kiinnitetään tiedon eri muotoihin, mm. 
hiljaiseen tietoon. Ymmärtäminen on ydinkäsite oppimista arvioitaessa. Tiedon 
muotoja kuvataan mielen ominaisuuksina. Myöhäismodernissa lähestymistavas-
sa tietoa tarkastellaan oppimisen tuloksena, kompetenssina. Tiedon merkitys 
nähdään pragmaattisena. Oppiminen ei ole mielen ominaisuus vaan uusien toi-
minta- ja suhtautumistapojen omaksumista. Kompetenssissa eri tiedon muodot 
esiintyvät rinnakkain eikä niiden erottelua pidetä tärkeänä. 

Suomalaisessa opetussuunnitelmassa ei juuri näy ”myöhäismodernin” tie-
tonäkemyksen mukaista kompetenssiajattelua, oppimista kuvataan ”modernein” 
käsittein: ”Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toi-
minnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee 
opittavaa ainesta.” (Opetushallitus 2004, 18), sisällöt esitetään ”esimodernin” 
lähestymistavan mukaisesti tietojen luettelona: ”lauseke ja sen sieventäminen”, 
”potenssilauseke ja sen sieventäminen” ja osaaminen taitoina: oppilas osaa ”rat-
kaista ensimmäisen asteen yhtälön” tai ”sieventää yksinkertaisia algebrallisia 
lausekkeita” (emt. 164–166). ”Myöhäismoderneja” näkemyksiä löytyy mm. uu-
desta amerikkalaisesta opetussuunnitelmasta (NCTM 2000) ja PISA-
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tutkimuksesta (Kupari ja Törnroos 2002). Niissä oppimistavoitteita ja -tuloksia 
on kuvattu kompetenssiajattelun mukaisesti taitavuutena (proficiency) tai tiedon 
käyttötaitoina ja osaamisena (literacy). Tiedot ja taidot ovat taitavuuden kom-
ponentteja.  

Amerikkalaisessa opetussuunnitelmajulkaisussa Principles and Standards 
for School Mathematics (NCTM 2000) asetetaan oppimisen periaatteeksi ym-
märtävä oppiminen (learning with understanding) ja tavoitteeksi taitavuus:  

Being proficient in a complex domain such as mathematics entails the ability to use 
knowledge flexibly, applying what is learned in one setting appropriately in another. 
One of the most robust findings of research is that conceptual understanding is an im-
portant component on proficiency, along with factual knowledge and procedural facil-
ity.  

(NCTM 2000, 20) 

Käyttökelpoinen ja tehokas matematiikan osaaminen koostuu kolmesta kom-
ponentista: faktatiedosta, proseduraalisesta taidosta ja käsitteellisestä ymmärtä-
misestä.  

Kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa matemaattisella osaamisella (mat-
hematical literacy) tarkoitetaan kykyä soveltaa matemaattista tietoa käytännön 
tarkoituksiin eri yhteyksissä, jotka edellyttävät asioiden ymmärtämistä, pohti-
mista ja perustelemista. Matemaattista osaamista ovat esimerkiksi ajatusten erit-
tely ja perustelu sekä matemaattisten ongelmien asettaminen, muotoileminen ja 
ratkominen. Tiedon soveltaminen ja käyttäminen edellyttävät myös matematii-
kan perustietoja ja -taitoja: terminologian tuntemista, faktatietoutta sekä lasku-
toimitusten ja ratkaisumenetelmien suoritus- ja käyttötaitoja. (Kupari ja Törn-
roos 2002, 41.) 

Kompetenssiajattelussa taitavuuden komponentit ovat samantasoisia ja 
toisiinsa kytkeytyviä toisin kuin hierarkkisissa taitotasomalleissa. Osaamisen 
komponenttimalli antaa mahdollisuuksia yhdistellä situationaalisia ja objektivis-
tisia oppimis- ja tietonäkemyksiä, osaaminen koostuu monenlaisista osatekijöis-
tä. Vaarana kuitenkin on, että näin osaamiseen ja oppimiseen liitetään ”kaikki 
hyvä ja kaunis”, jolloin kuvaukset jäävät kovin yleisiksi ja olennaiset ideat hä-
märtyvät. Algebran opetuksen perustana olevan oppimisnäkemyksen tulisi antaa 
opettajalle tukea hänen etsiessään vastauksia kysymyksiin: mikä on keskeistä 
tämän asian oppimisessa ja miten sen tulisi näkyä ko. asian opettamisessa? 
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7.6 Hyvä koulualgebra: emergenssiä ja ”tartuntakahvoja” 
 
Oppimista käsittelevän luvun lopuksi hahmottelen hyvän koulualgebran oppi-
mismetaforaa, jossa algebra nähdään luonnollisena ja käyttökelpoisena.  

Pragmatistis-realistisen näkemyksen mukaisesti maailma on maailma 
meille monella tavalla. Myös algebran opetuksessa maailma, tieto ja algebra on 
syytä nähdä monenlaisena, monella tavalla olemassa olevana. Algebra on sekä 
”maailmassa” että mielessä. Se on aidosti olemassa ”maailmassa 3”, sitä voidaan 
tarkastella objektina. Mutta algebra on myös yksilön konstruktiota, kokemusta, 
toimintaa, sosiaalista vuorovaikutusta ja diskurssia. Oppilaan konstruoima al-
gebran tietorakenne koostuu monenlaisista komponenteista. Opittavana sisältönä 
oleva algebra sisältää sekä objektiivista tietoa että mielen tietoa ja ”maailmassa” 
toimimista.  

Oppiminen on aina situationaalista, oppimistilanteissa opitaan aina muu-
takin kuin opiskeltavia sisältöjä (perinteisesti tulkittuna). Kun koulualgebrasta 
halutaan luonnollista ja käyttökelpoista, vähemmän inerttiä, on pyrittävä vaikut-
tamaan nimenomaan algebran ei-objektiivisiin piirteisiin: tulkintoihin ja toimin-
tatapoihin, oppilaan oman maailman, reaalimaailman ja matematiikan maailman 
välisiin linkkeihin ja ”tartuntakahvoihin” (intermediaries, ks. Hurley-sitaatti lu-
vun 7.3 alussa). Jotta opittaisiin ”kolmen maailman” algebraa, on myös toimit-
tava kaikissa kolmessa ”maailmassa”. Opittu ei transferoidu luonnostaan ”maa-
ilmasta” toiseen, arkipäivän sovelluksista teorian maailmaan tai päinvastoin. 
Koulualgebrassa pitäisi pystyä vastaamaan oppilaan kysymykseen: ”Mitä tämä 
minuun kuuluu, mitä minä tällä tiedolla teen?” ja myös kysymyksiin: ”Miten 
tämä matematiikka toimii? Minkälaisia sääntöjä käytetään, mihin säännöt perus-
tuvat? Mikä tekee algebrasta niin tehokasta?” 

Algebran oppiminen on tiedonrakentelua, jossa rakennetaan ”käsitteellistä 
tuotetta”, matematiikan teoriaa. Algebran keskeiset ideat ovat oppilaille uusia 
innovaatioita, niistä oppilaat saavat kuvan, mihin opiskelussa pyritään. Ideoiden 
tulee olla riittävän tuttuja, ”tartuttavissa”, jotta oppilas saa niistä kiinni, voi kes-
kustella, pohtia ja päätellä. Ideat eivät ole opittavia tietoyksiköitä tai matematii-
kan osa-alueita vaan keskeisiä tarkoituksia, ts. idea ei ole esim. yhtälön ratkai-
seminen vaan yhtälö sinänsä, mikä se on ja mihin sitä tarvitaan. Ideoissa tulee 
myös olla ”emergenttiä” ainesta, tilaa tiedonrakentelulle, teorioiden vähittäiselle 
rakentamiselle, mielikuville, omalle ymmärrykselle.  

Opetustilanteet nähdään kognitiivisina oppipoikatilanteina. Matemaattinen 
ajattelu pyritään tekemään näkyväksi, jotta oppilaat pääsisivät osallisiksi mate-
maattiseen kulttuuriin, toimintatapoihin, teorianmuodostukseen. Opiskelussa 
tavoitellaan taitavuutta, kompetenssia, taitoa käyttää algebraa. Kompetenssi 
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koostuu useista komponenteista, tiedoista, taidoista, suhtautumistavoista. Algeb-
ran kompetenssissa olennaisimpia ovat algebran keskeiset ideat. 

Oppiminen perustuu tietoihin ja työpanokseen. Tiedot, taidot ja kyvyt ovat 
kehittyviä. Oppiminen ei ole hierarkkista tai vaiheittaista, sen ei tarvitse edetä 
portaittain rutiineista korkeamman tason taitoihin. Ajattelun taitoja harjoitetaan 
opiskelun kaikissa vaiheissa, algebraa opitaan juuri tarkoituksessa kehittää ajat-
telun taitoja. Algebran käytön oppiminen kuuluu algebran oppimiseen, algebran 
käyttö ei ole ”valmiin” tiedon soveltamista. 
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8 Monenlaista algebraa 
 
Edellisessä luvussa käsittelin oppimista erilaisten metaforien avulla. Tässä lu-
vussa pyrin paneutumaan tarkemmin algebran ominaisuuksiin ja sen oppimisen 
erityispiirteisiin: mitä on koulualgebra ja millaista tietoa siinä opitaan? 
 
  
8.1 Kahdenlaista algebraa  
 

Protarkhos: Tarkoittanet laskemista ja siihen kuuluvia taitoja, jotka äsken luettelit. 
Sokrates: Nimenomaan. Mutta eikö nekin pidä jakaa kahteen ryhmään? – – 
Protarkhos: Mihin näiden kahden matematiikan välille vedetään raja? 
Sokrates:  Ero on hyvin selvä. Tavallisen ihmisen laskutoimituksessa yksiköt vaih-

televat: puhutaan esimerkiksi kahdesta leiristä tai kahdesta lehmästä tai 
kahdesta maailman pienimmästä tai suurimmasta yksiköstä. Filosofi taas 
ei tee näin – ellei hän lähde siitä, että kaikki lukemattomat yksiköt ovat 
keskenään samanlaisia.  

Protarkhos: Olet oikeassa: ero lukuja käsittelevien ihmisten välillä on todella suuri, ja 
on perusteltua puhua kahdenlaisesta matematiikasta.  

Sokrates:  Entä rakennustyössä ja kaupankäynnissä tarvittava laskeminen ja mit-
taaminen ja filosofian piirissä harrastettava geometria ja matematiikka: 
onko niitä kutakin yksi, vai olisiko syytä puhua kahdesta? 

Protarkhos: Edellisen perusteella äänestäisin kahta. 

(Platonin dialogista Filebos, Platon 1982, 330) 

Algebraan johdateltaessa käytetään peruskoulun oppikirjoissa usein lausekkeita, 
joissa ”yksiköt vaihtelevat”, joissa kirjaimet viittaavat tiettyyn objektiin: 

Merkitse lausekkeena: luvusta y  vähennetään lukujen x  ja 8  summa 

Kirjoita matemaattisena lausekkeena käyttäen taulukossa olevia lyhenteitä.  
a) Nopeus on matkan ja ajan osamäärä.  
b) Suorakulmaisen särmiön tilavuus on pohjan pinta-alan ja korkeuden tulo.  

Taksimatkan hinta voidaan ilmoittaa lausekkeena 96,0⋅x  euroa, missä x tarkoittaa ajo-
kilometrien lukumäärää. Lisäksi peritään aloitusmaksu, joka on arkisin 3,70 € ja yö- ja 
pyhäaikoina 5,89 €. 
a) Laske taksimatka hinta 8 kilometriltä arkitaksan mukaan. 

(Kartio 1, 104–106) 

Kirjainsymbolien merkitykset ovat näissä johdattelevissa esimerkeissä selvästi 
esillä: ”luvut x  ja y ”, ”ajokilometrien lukumäärä x ”. Kirjainlausekkeiden las-
kutoimitukset, lausekkeiden sieventäminen, sen sijaan opiskellaan oppikirjojen 
mukaan pääosin muodollisesti sääntöjä seuraten liittämättä kirjainsymboleihin 
ulkopuolisia merkityksiä. Kirjainsymbolit ovat ”termien kirjainosia” ja lausek-
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keet suoritettavia tehtäviä: ”Sievennä lauseke”. Kun algebraa käytetään ongel-
manratkaisussa, kirjainsymbolit taas viittaavat ulkopuoliseen objektiin, ne tar-
koittavat tuntematonta lukua tai suuretta. Onko siis ”perusteltua puhua kahden-
laisesta matematiikasta”?  

 
 

8.1.1 Kirjainsymbolien merkityksistä 
 
Symbolien (merkkien tai sanojen) merkityksistä puhuttaessa on tapana erottaa 
symbolin sinänsä merkitys ja se, mihin symboli viittaa. Edellistä kutsutaan sym-
bolin tai sanan mieleksi eli intensioksi, jälkimmäistä referenssiksi. (esim. Carnap 
1964; Hudson 1995.) Edellä siteeratussa Filebos-dialogissa Protarkhos ja Sokra-
tes keskustelevat tavallisten kansalaisten ”referenssimatematiikasta” ja filosofien 
formaalista ”intensiomatematiikasta”. Kumpaa opetetaan koulualgebrassa ja 
kumpi olisi ”oikeaa” matematiikkaa? 

Perusoppiainesehdotuksessa vuodelta 1976 neuvotaan käyttämään konk-
reettisia malleja: 

Tässä kuten aikaisemmin rationaalilukujen laskutoimituksia opetettaessa on kiinnitet-
tävä riittävää huomiota perusteelliseen käsitteenmuodostukseen konkreetteja laskutoi-
mitusmalleja käyttäen esimerkiksi seuraavan tyyppisin tehtävin: 2 a(ppelsiinia) + 
2 b(anaania) + 3 a(ppelsiinia) = 5 a(ppelsiinia) + 2 b(anaania). Tällaisten kirjainvakioi-
ta tai muuttujia sisältävien lausekkeiden käsittely ennen polynomien opettamista antaa 
oppilaalle kokemuksia, joihin voidaan perustaa polynomien määrittely, toisin sanoen 
ne auttavat oppilasta ymmärtämään polynomin käsitettä. Näin ehkäistään ennakolta 
niitä vaikeuksia, joita polynomien laskutoimitusten opettamisessa usein esiintyy. 

(Kouluhallitus 1976, 49) 

”Hedelmäsalaattivertauksen” ohella toinen yleisesti käytetty johdattelutapa on 
kirjainsymbolien rinnastaminen mittayksiköihin ja mittaluvuilla laskemiseen 
kuvioiden yhteydessä:  

a) 7 m   b) x  c) a  

7 m 
 

7 m 
 

x 
 

x b 
 

b 

 7 m    x  

 

 a  

 p = 7 m+7 m+7m+7 m 
= 4·7 m 
= 28 m 

p = x+x+x+x 
= 4·x 
= 4x 

 p = a+b+a+b 
= a+a+b+b 
= 2a+2b  

 
Kuvio 18. Algebran johdantotehtävä (Matematiikan maailma 2, Potenssit ja polynomit, 10)  
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Konkreettisiin referensseihin turvautumiseen koulualgebrassa suhtaudutaan kak-
sijakoisesti. Toisaalta algebran vaikeutta selitetään sillä, että algebra on abstrak-
tia, kirjainsymbolit ja lausekkeet eivät viittaa fyysisiin objekteihin. Toisaalta 
juuri konkreettisen referenssin puuttumista pidetään algebran vahvuutena. Mm. 
Sutherland (1990) katsoo, että algebran voima tehokkaana ongelmanratkaisun 
välineenä perustuu siihen, että siinä lausekkeiden käsittelyn voi tehdä formaalil-
la tasolla ajattelematta tilanteeseen liittyviä tekijöitä. Hän pitää referenssi-
merkitysten hakemista algebrassa suorastaan paradoksaalisena: 

The second is the search for referential meaning with the aim of making algebra more 
accessible to pupils. I argue that this search for meaning is paradoxical because the 
power of algebra lies in suppression of referential meaning. 

(Sutherland 1990, 173) 

Opetuskokeilussa (luku 5) algebra aloitettiin tehtävillä, joissa oppilaat kirjoitti-
vat lausekkeita konkreettisista tilanteista, kirjainsymboleilla oli siis selkeästi 
tietty referenssimerkitys. Symbolit merkitsivät tuntemattomia lukuja tai ”pusse-
ja” ja ”laatikoita”, joiden arvo voi vaihdella. Kun kirjainsymboleilla piti merkitä 
esim. 5 laatikollista helmiä ja 4 helmeä, oppilaat käyttivät myös merkintää 

HL 45 + , kirjainsymbolit olivat ikään kuin yksiköitä tai sanojen lyhenteitä. Op-
pikirjan mekaanisissa tehtävissä kirjainsymbolit olivat ”vain kirjaimia”. Kun 
oppilailta kysyttiin, mitä kirjaimet voisivat tarkoittaa annetussa lausekkeessa, he 
vastasivat yleensä objektilla (”omenaa ja appelsiinia”) tai yksiköillä (”metriä ja 
senttimetriä”).  

Oppikirjoissa kirjainsymbolia nimitetään yleisesti muuttujaksi:   

Marianne tutki tietokoneen taulukkolaskentaohjelmalla, kuinka paljon puhelu maksaa. 
Hänellä on kaksi arvoa, 12 ja 2, joita sanotaan vakioiksi, koska ne pysyvät koko ajan 
samoina. Minuuttimäärä muuttuu jokaisen puhelun mukana ja tätä muuttuvaa tekijää 
hänen ohjelmassaan esittää tyhjä ruutu. Kun ruutuun sijoitetaan puhelun kesto minuut-
teina, tietokone laskee puhelun hinnan sentteinä. 

12 + 2 · �     12 + 2·x 

Matematiikassa puhelun hinta kirjoitetaan lausekkeena, jossa muuttuvia arvoja saava 
laatikko korvataan kirjaimella. Yleisimmin käytetty kirjain on x. Kirjainta kutsutaan 
muuttujaksi juuri sen vuoksi, että se saa vaihtelevia arvoja. (Kartio 1, 101, korostuk-
set alkuperäistekstissä) 

Matematiikassa kirjaimia kutsutaan tavallisesti muuttujiksi , sillä kirjaimien paikalle 
voidaan sijoittaa eri lukuja. Muuttujia käytetään yleensä kaavoissa suureita merkitse-
mässä. Tavallisesti muuttujina käytetään kirjaimia x, y ja z, mutta myös muita kirjai-
mia voidaan käyttää. Arvot, jotka eivät muutu, ovat vakioita. Esimerkiksi luvut ovat 
vakioita. (Kerroin, Kurssit 1–3, 136, korostukset alkuperäistekstissä.) 
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Küchemann (1981, 104) erottaa kuusi erilaista tapaa, joilla kirjaimia tulkitaan 
koulualgebrassa. Luokitus on paljon käytetty, sitä siteerataan useissa lähteissä 
(mm. Kieran 1989; MacRegor ja Stacey 1997; Orton ja Frobisher 1996; myös 
Hihnala 2005). Tulkintatapoja ovat: 

1) kirjaimelle haetaan arvoa 
esim. 85 =+a , ?=a  tai 13 += nm , ?=m  

2) kirjaimia ei noteerata lainkaan, niille ei anneta mitään merkitystä, tehtävät 
ratkaistaan eliminoimalla kirjaimet 
esim. 762246=−n , ?247=−n  tai jos 8=+ fe , mitä on gfe ++ ? 

3) kirjaimia käytetään objekteina (lausekkeiden sievennyksessä tällainen tul-
kinta voi tuottaa oikean vastauksen) 
esim. aaa 752 =+  (”2 omenaa + 5 omenaa”) 

4) kirjainta pidetään jonakin (yhtenä) tuntemattomana lukuna, 
esim. lisää 4 lausekkeeseen 5+n  tai  kerro 5+n  neljällä 

5) kirjain tulkitaan yleistetyksi luvuksi, joka voi saada useita arvoja 
esim. mitä voit sanoa d:stä, jos 10<+ dc   ja dc < ?  tai  
onko NPLNML ++=++ , ei koskaan, joskus (milloin?), aina? 

6) kirjainta käytetään muuttujana, siihen liitetään systemaattisuutta 
esim. siniset lyijykynät maksavat 5 p/kpl ja punaiset 6 p/kpl. Merkitse lau-
seena: ostetaan b on sinistä kynää ja r punaista ja kokonaishinnaksi tulee 
90 p   tai  kumpi on suurempi n2  vai 2+n ? 

Luokitus on tarkoitettu hierarkkiseksi, siinä edetään asteittain kohti kehit-
tyneempää, ”parempaa” tulkintatapaa. Kolmea ensimmäistä tulkintatapaa pide-
tään alkeellisina ja muuttujatulkintaa tavoiteltavana. Erityisesti varoitetaan tul-
kitsemasta kirjainsymbolia objektiksi. ”Hedelmäsalaattivertaus” (ks. edellä pe-
rusoppiainessitaatti) on paljon käytetty, mutta se voi antaa oppilaille suppean 
mielikuvan kirjainten käytöstä: kirjainlausekkeessa a ei yleensä tarkoita objektia 
(appelsiinia) vaan lukua (appelsiinien lukumäärää). (Küchemann 1981; Orton ja 
Frobisher 1996;  Pimm 1987.)  

Em. luokituksessa (kuten myös Hartin ym. (1981) mukaan) muuttujatul-
kinnaksi ei vielä riitä, että kirjaimet saavat vaihtelevia arvoja. Muuttujatulkinta 
edellyttää lisäksi lukujen keskinäisten suhteiden tarkastelua ”korkeammalla ta-
solla”: esim. yhtälössä 9065 =+ rb  ei ajatella vain järjestettyjä pareja (b,r), jot-
ka toteuttavat yhtälön, vaan myös sitä, millä tavalla b:n arvon muuttuminen vai-
kuttaa r:n arvoon.  

Oppikirjoissa ”muuttuja” määritellään luvuksi, joka saa vaihtelevia arvoja. 
Muuttujan määrittely on näin väljempi kuin em. luokituksessa. Kirjainsymbolin 
tulkintaa yleistetyksi luvuksi käytetään lausekkeen arvoa laskettaessa ja esitettä-
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essä laskukaavoja ja säännönmukaisuuksia matemaattisina lausekkeina. Tavalli-
sissa koulualgebran sovellustehtävissä sanallisesta tehtävästä kirjoitetaan yhtälö 
ja ratkaistaan tuntematon, jolloin kirjainsymboli tarkoittaa tuntematonta lukua, 
jonka arvo ratkaistaan. Suuressa osassa koulualgebran tehtäviä, kuten potenssien 
ja polynomien laskusääntöjä opeteltaessa, lausekkeita käsitellään sääntöjä seura-
ten, syntaktisesti, kirjainten merkitykseen ei juuri kiinnitetä huomiota. Esim. sie-
vennettäessä vaikkapa lausekkeita  22 980210 xxxx −+−+−  tai 231)5( x  (tehtä-
vät ovat 7. luokan oppikirjasta) päähuomio on seurattavassa laskusäännössä: 
”Näin menetellään”.  

Koulualgebran tehtävä sinänsä ei aina määrää kirjainsymbolin tulkintata-
paa eikä sitä voida välttämättä päätellä tehtävän suorituksesta. Tyyppiä ”jos 

8=+ fe , mitä on gfe ++ ?” oleva tehtävä voidaan ratkaista eliminoimalla 
kirjaimet, mutta se ei sulje pois sitä, että kirjaimet ymmärretään yleiseksi luvuk-
si tai muuttujiksi. Toisaalta vaikka ymmärrettäisiinkin kirjaimet muuttujina, mo-
net tehtävät voidaan ratkaista mekaanisesti ajattelematta kirjainten merkitystä tai 
vaikkapa objektitulkintaa apuna käyttäen.  

Historiallisesti varhaisin algebra kehittyi nimenomaan ongelmanratkaisun 
työkaluksi. Algebran varhaisia vaiheita kutsutaan retoriseksi ja ”synkopaattisek-
si” vaiheeksi, tehtävät ja ratkaisuprosessi kuvattiin sanallisesti, symboleita käy-
tettiin lyhenteinä. Varsinainen symbolinen algebra, jossa kirjainsymboleita käy-
tetään strukturaalisesti matematiikan lainalaisuuksien, deduktiivisen päättelyn ja 
systemaattisen muutoksen kuvaamisesta, lasketaan alkaneeksi vasta 1500-1600-
luvun taitteessa. (Boyer 1994; Sfard 1995.) Sfardin (emt.) mukaan useat tutki-
mukset osoittavat, että oppilaiden on huomattavasti luontevampaa käyttää reto-
rista kuin symbolista algebraa. Esim. yhtälön ratkaisussa käytetään yleisimmin 
laskutoimitusten käänteisyyttä. Yhtälön katsominen erillisinä, yhtä suurina lau-
sekkeina, joita voidaan muokata itsenäisesti, on oppilaille vierasta. (Strukturaa-
lista ja operationaalista aspektia koulualgebrassa käsittelen lähemmin luvussa 
8.2.)  

Strukturaalinen tarkastelu ja muuttujatulkinta eivät edellytä luopumista 
konkreettisista referensseistä. Kokeiluopetuksessa käytettiin aluksi tehtäväkon-
teksteja, joissa kirjaimet tarkoittivat pusseja tai laatikoita, joiden sisältö voi 
vaihdella. Tällaista tulkintaa tuettiin myös muissa yhteyksissä. Pussi- tai laatik-
kotulkinnalla voidaan päästä lukujen keskinäisten suhteiden ja muutoksen sys-
temaattiseen tarkasteluun. Esim. yhtälöön 9065 =+ rb  johtavan tehtävän voisi 
esittää muodossa:  

5 sinisessä pussissa ja 6 punaisessa pussissa on yhteensä 90 esinettä (esim. lyijy-
kynää). Sinisissä pusseissa on kussakin b kpl ja punaisissa pusseissa r kpl. Tutki 
eri mahdollisuuksia b:n ja r:n arvoiksi. 



 144 

 
Konkreettinen tulkinta voi tehdä systemaattisen tarkastelun mielekkääksi ja aut-
taa ymmärtämään lukujen välistä riippuvuutta. Monet tutkijat (mm. Fey 1989; 
Kieran ym. 1996) suosittelevat numeeristen taulukkolaskentatehtävien käyttöä 
koulualgebrassa, koska katsovat niiden vahvistavan kirjainsymbolien tulkintaa 
muuttujana. Kokeiluopetuksessa muuttujatulkintaa pyrittiin tukemaan tehtävillä, 
joissa tuli verrata lausekkeita. Epäyhtälötehtävät sopivat hyvin lausekkeiden sys-
temaattiseen tarkasteluun: millä m:n arvoilla 50,11203 ⋅+⋅ m  < 00,11503 ⋅+⋅ m ? 
(tehtävä 18, luvussa 5.6.3).  

 
 

8.1.2 Toimintojen oikeellisuuden vakuuksista 
 
Oppilaat tekevät algebrallisten lausekkeiden käsittelyssä paljon virheitä. Osa 
virheistä toistuu systemaattisesti, noudatetaan ikään kuin väärää sääntöä, ”epä-
sääntöä” (malrule, Resnick ym. 1987). Tavallisia virheitä ovat mm. 

cbacba +−=+− )( , abba 532 =+  tai 222)( baba +=+ . Oppilaiden olisi voi-
tava jotenkin kontrolloida suoritustaan ja varmistua käyttämiensä sääntöjen pä-
tevyydestä. Mihin oppilas voi lausekkeen käsittelyssä turvautua? 

Resnick ym. (1987) kuvaavat koulualgebran ”vakuuksia”, merkityksen 
lähteitä, kolmiolla (kuvio 19):  

 
 Formalismi  

   

Laskutoimitukset 
luvuilla 

 
 Tilanteeseen liitty-

vät tekijät 
 

Kuvio 19. Merkityksen lähteet koulualgebrassa  (Resnick ym. 1987, 172)   

 
Formalismilla tekijät tarkoittavat matematiikassa noudatettavia muodollisia 
sääntöjä. Siihen kuuluvat loogisten sääntöjen lisäksi myös nimitykset ja merkin-
täsopimukset. Formaalilla tasolla käsitellään lausekkeita sinänsä, niihin ei liitetä 
algebran ulkopuolisia referenssimerkityksiä. Algebrallisen lausekkeen ja lauseen 
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merkitys muodostuu puhtaasti sen matemaattisesta sisällöstä, mitä matemaattista 
informaatiota se välittää. Formaali algebra on kuitenkin oppilaille vierasta, oi-
keiden sääntöjen erottaminen ”epäsäännöistä” pelkästään sen perusteella tuottaa 
vaikeuksia. 

Kun formalismi ei riitä vakuudeksi, on tukea haettava muualta. Kuviossa 
19 kolmion ”kantakulmat” edustavat algebrallisten lausekkeiden ja lauseiden 
referenssimerkityksiä. Referenssejä on kahta lajia. Toisaalta algebra voidaan 
nähdä aritmetiikan yleistyksenä, jolloin esim. lausekkeen sieventämissäännön 
toimivuutta voidaan kokeilla laskemalla joillakin lukuarvoilla. Esim. sääntöä 

cbacba −−=+− )(  voidaan tehdä uskottavaksi korvaamalla kirjainsymbolit 
luvuilla: 2510)25(10 −−=+− . (Resnick ym. 1987.) Kokeiluopetuksessa kävi 
ilmi, että esimerkkitapauksia voidaan käyttää varmistuksena, antamaan tukea ja 
sulkemaan pois vääriä vaihtoehtoja, mutta ne eivät välttämättä tee sääntöä. Lu-
vuilla laskettaessa tapaukset eivät välttämättä yleisty ja toisaalta ”todistettaessa” 
luvuilla esim. vähennyslaskusääntöä käytetään algebraan kuulumatonta aritme-
tiikan sääntöä: suluissa olevat lasketaan ensin. 

Tavoitteena on tietenkin sujuvuus lausekkeiden käsittelyssä, niin ettei 
merkityksiä tarvitsisi aina ajatella. Konkreettisten referenssien keksiminen on 
usein työlästä ja keinotekoistakin. Laskutoimituksissa auttaa sekin, että symbolit 
ja toiminnot ”nähdään” konkreettisina ja ”puhutaan auki” luonnollisella kielellä. 
Em. vähennyslasku )( cba +−  voidaan lukea: ”a:sta vähennetään b ja c” ja saa-
da tulokseksi sääntö: cbacba −−=+− )(  (”a:sta vähennetään ensin b ja sitten 
c”). (Vastaavasti vähennyslasku )( cba −−  luettaisiin: ”a:sta vähennetään b ja 
-c”.) 

Olen törmännyt toistuvasti samaan virheeseen opiskeltaessa yhtälöitä 9. 

luokalla, oppilaat laskevat: 6
12

6
)1

2
(6 −=− zz

. Virhettä ei tule, jos oppilas näkee 

merkinnän 
2

z
 tarkoittavan z:n puolikasta, 0,5z, jos hän näkee ja lukee merkinnän  

konkreettisesti: z on objekti, luku tai suure (tai pelkästään ”z”), josta otetaan 
puolikas. Kun z:n puolikas kerrotaan 6:lla, saadaan 3z.  

Tilannereferenssistä voidaan saada tukea laskutoimituksissa, mutta tilan-
teessa pitäytymisestä koituu myös ongelmia. Tarvittaessa tilanteesta on osattava 
myös irrottautua. Eräs oppilaani kirjoitti tehtävään:  
 

Esimerkki 8. Hedelmäkorissa on 6 kg hedelmiä. Niitä on kahta laatua, joista toisen hinta on 
2 €/kg ja toisen 1,5 €/kg. Koko korin sisältö maksaa 8,2 €. Kuinka paljon ko-
rissa on kutakin laatua? 

 

yhtälöparin:  
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x kg + y kg = 6 kg 
2x € + 1,5y € = 8,2 € 

ja kertoi ylemmän yhtälön kahdella. Ongelmia tuli, kun hän yritti vähentää yhtä-
löt puolittain, mutta toinen yhtälö oli kirjoitettu hinnoista ja toinen määristä: 
”Miten voin vähentää euroja kilogrammoista?” Yhtälöparin ratkaiseminen tällai-
sessa tapauksessa edellyttäisi irrottautumista tilanteesta, yksiköiden supistamista 
yhtälöistä. 

 
 

8.1.3 Formaalia vai ”referenssialgebraa”? 
 
Perinteisessä koulualgebrassa opiskellaan ensin nimityksiä ja kirjainlausekkei-
den laskutoimituksia, lausekkeiden sieventämistä formaalissa muodossa (ks. Lii-
te 2). Esim. 7. luokan oppikirjassa pohjustetaan vähennyslaskua esimerkillä: 

12)12(1)12( +−=−−=−− aaa , josta sitten johdetaan sääntö: ”Sulkeet, joiden 
edessä on miinusmerkki, voidaan poistaa, kun kaikkien sulkeiden sisällä olevien 
termien etumerkit vaihdetaan vastakkaisiksi.” (Yläasteen Plussa 1, 110). Kun 
laskusäännöt on opiskeltu, algebraa sovelletaan ongelmanratkaisutehtävissä. Pe-
rinteisessä koulualgebrassa edetään siis formalismista referenssimerkityksiin. 
Kokeiluopetuksessa lähdettiin ”referenssialgebrasta” ja formaaleihin sääntöihin 
tultiin, kun toimintoja tarkasteltiin suoritusten jälkeen. 

Kun koulualgebrasta halutaan tehdä luonnollista ja käyttökelpoista, voi-
daan konkreettisten referenssien käyttämistä puolustaa ainakin kolmesta näkö-
kohdasta. Ensiksikin oppimisen situationaalisuuden kannalta: luonnolliseen ja 
käyttökelpoiseen algebran pyrittäessä on perusteltua järjestää opiskelutilanteet 
luonnollisuutta ja käyttökelpoisuutta tukeviksi. Tuttuun kontekstiin liitetyssä 
”referenssialgebrassa” tehtävät ovat mielekkäitä, siinä käsitellään tuttuja asioita, 
algebrasta voidaan puhua luonnollisella kielellä ja se voidaan yhdistää aiemmin 
opittuun matematiikkaan ja epämuodolliseen päättelyyn.  

Toiseksi konkreettisten referenssien avulla voidaan tehdä myös formaalia 
algebraa ymmärrettäväksi. Toimintojen formaalit perustelut ovat oppilaille vie-
raita, ne eivät aina riitä vakuuttamaan toimintojen oikeellisuudesta. Referenssi-
merkitykset toimivat ikään kuin ”tartuntakahvoina” oman ajattelun ja formaalin 
algebran välillä. Kun algebrasta puhutaan tutulla, konkreettisella kielellä, toi-
minnot saadaan tuntumaan luonnollisilta. Formaalissa muodossa säännöt voi-
daan nostaa esiin sitten, kun ne ovat tulleet konkreettisessa yhteydessä tutuiksi.  

Kolmanneksi ”referenssialgebraa” voidaan puolustaa myös sisältöjen op-
pimisen, siis ”tiedonhankinnan” näkökulmasta. Algebra on käyttökelpoista, kos-
ka se on tehokas väline ongelmanratkaisussa ja sääntöjen kuvaamisessa. Käy-
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tännön tilanteiden kuvaaminen matemaattisina lauseina on kuitenkin vaikeaa ja 
vaatii paljon harjoittelua. Harjoittelua vaatii myös matematiikan lauseiden kään-
täminen tilanteiden kuvauksiksi. Kokeiluopetuksessa oppilaiden oli vaikeaa 
ymmärtää symbolien avulla merkittyjä laskukaavoja, esim. monikulmion kulmi-
en summan kaavaa )2(180 −n  tai celsiusasteiden muuttamista fahrenheitasteiksi 
kaavalla 328,1 += CF  (ks. luku 5). Keväällä 2002 oli perusopetuksen kansallises-
sa kokeessa ongelmanratkaisuosan viimeisenä tehtävänä: 

 

Esimerkki 9. Kalan kuntokerroin k määritellään kaavalla 
3l

m
k = , missä m on kalan massa 

kilogrammoina ja l kalan pituus metreinä.  

a) Hauki painaa 5,2 kg ja sen pituus on 91 cm. Laske hauen kuntokerroin. 

b) Eräässä järvessä haukien kuntokerroin on keskimäärin 7,2. Kuinka paljon 
painaisi 77 cm pitkä hauki?   (Mattila 2002, 57)  

 
Keskimääräinen ratkaisuprosentti oli a)-kohdassa 58 % (täysin oikein 46 %) ja 
b)-kohdassa 39 % (täysin oikein 31 %). Lähes kolmannes (29,7 %) vastaajista ei 
saanut a)-kohdasta yhtään pistettä. (Mattila 2002, 57 ja 141.) Symbolikielellä 
kirjoitetut kaavat tuottavat siis vaikeuksia vielä 9.-luokkalaisillekin. Kaavojen 
ymmärtäminen on kuitenkin varsin olennaista matematiikan käytössä muilla tie-
donaloilla mm. fysiikassa ja tilastotieteessä.  

Referenssien käyttäminen koulualgebrassa ei tarkoita, että algebrasta py-
rittäisiin tekemään kokeellista tiedettä, jossa johtopäätökset perustellaan empiiri-
sesti. Referenssit liittyvät symbolimerkintöihin, mutta matematiikan säännöt 
ovat yleisiä, ne ovat ”matemaattisia tosiseikkoja” eivät empiirisiä. Referensseis-
tä saadaan tukea, psykologista vakuutta toiminnoille, niillä ei todisteta matema-
tiikan lauseita. Lauseen, säännön, oppiminen on eri asia kuin sen todistaminen, 
”matemaattinen todistus luo uuden käsitteen” (Wittgenstein 1985, 149). 

Matematiikka ”maailman 3” mielessä on abstraktia, ”käsitteellinen tuote”. 
Mutta yksilön kokemuksena konkreettisuus ja abstraktisuus on suhteellista. Mi-
kä koetaan konkreettisena, mikä abstraktina, muuttuu sitä mukaa kuin tiedot ja 
kokemus matematiikasta lisääntyvät. Konkreettisena koetaan se, mikä on opittu 
ja mitä on riittävästi käytetty, abstrakteina koetaan uudet ideat. Myös formaalit 
säännöt ja menettelytavat voivat tuntua hyvinkin konkreettisilta, jos niiden pe-
rusteella toimiminen on tuttua ja hyvin hallinnassa. (Fang 1970.) 

 
 



 148 

8.2 Käsitteitä vai prosesseja? 
 
Sfardin (1998) mukaan oppimisnäkemykset voidaan karkeasti jaotella tiedon-
hankinta- tai osallisuusmetaforaan. Näkemyksissä opittavasta matemaattisesta 
tiedosta käytetään usein kaksijakoista luokittelua tietämiseen ja tekemiseen, kä-
sitteisiin ja prosesseihin. 

Kaksijakoisia luokitteluja ja tietotyyppien nimityksiä on lukuisia (ks. Haa-
pasalo 2003, 2). Jaotteluja on tehty eri näkökulmista: didaktisesta (oppimisen, 
opetuksen järjestämisen ja arvioinnin), episteemisestä (miten tieto syntyy) ja 
matemaattisen ajattelun kehittymisen (advanced mathematical thinking) näkö-
kulmasta. Luokittelut pohjautuvat erilaisiin näkemyksiin tiedosta ja oppimisesta, 
mutta perimmältään niissä kuvataan samaa asiaa: matematiikkaan kuuluu kah-
denlaista tietoa, käsitteellistä tietoa ja proseduraalista eli menettelytapatietoa.  

 
 

8.2.1 Tiedon luokitteluja 
 
Anderson (1980) käyttää tiedon kaksijakoisessa luokittelussaan nimityksiä dek-
laratiivinen (tosiasiatieto) ja proseduraalinen (toiminta- tai menetelmä-) tieto. 
Andersonin (emt.) mukaan deklaratiivinen tieto vastaa niitä asioita, joista olem-
me tietoisia, tiedämme ja voimme yleensä kuvata toisille. Deklaratiivista tietoa 
(”tietää, että …”) edustaa esimerkiksi lause: ”George Washington oli Amerikan 
Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti”. Proseduraalinen tieto (”tietää kuin-
ka…”) näkyy toiminnassa mutta siitä ei yleensä olla tietoisia eikä sitä voida esit-
tää verbaalisesti. Esimerkiksi on vaikea selittää sanallisesti polkupyörällä aja-
mista tai sääntöjä, joiden mukaan käytetään äidinkieltä. 

Hiebert ja Lefevre (1986) jakavat matemaattisen tiedon käsitteelliseksi 
(konseptuaaliseksi) ja menetelmälliseksi (proseduraaliseksi) tiedoksi. He tarkas-
televat tiedon muotoja kognitiivisen struktuurin näkökulmasta. Käsitteelliselle 
tiedolle on heidän mukaansa ominaista linkittyneisyys. Käsitteellisen tiedon 
karttuminen tarkoittaa käsitesuhteiden lisääntymistä aikaisemmin omaksuttujen 
käsitteiden välillä tai uuden tiedon linkittymistä olemassa olevaan tietoon.  

Menetelmällisellä matemaattisella tiedolla Hiebert ja Lefevre (1986) tar-
koittavat formaalia symbolijärjestelmää, ts. matematiikan kieltä ja sen syntaksia, 
ja algoritmista menetelmällistä tietoa. Heidän mukaansa menetelmällistä tietoa 
voidaan käyttää puhtaan syntaktisesti kuten lausekkeiden sievennyksessä (”sym-
bolien manipulointina”) tai ongelmanratkaisussa konkreettisiin objekteihin liit-
tyvänä. Matematiikan osaaminen edellyttää sekä menetelmällistä että käsitteel-
listä tietoa ja nimenomaan niiden linkittymistä yhteen. Hiebertin ja Lefevren 
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(1986) luokittelua on paljon käytetty matematiikan opetuksen tutkimuksissa 
(suomalaisista mm. Hihnala 2005; Joutsenlahti 2005; Pietilä 2002; Silfverberg 
1999). 

Yrjönsuuri (1993, 1994) käyttää kaksijakoisessa luokittelussaan nimityk-
siä algoritminen ja dialektinen matematiikka. Jaottelun perustana on matematii-
kan historiallinen kehitys. Dialektinen matematiikka on ongelmakeskeistä, täs-
mällistä, loogista ja deduktiivista. Algoritmisessa matematiikassa painopiste on 
toiminnassa: ”Algoritminen matematiikka on työkalu ratkaista tehtäviä” (Yrjön-
suuri 1994, 116). Siitä voisi olla esimerkkinä ympyrän pinta-alan laskeminen 
kaavaa 2rA π=  käyttäen (kun ei mietitä kaavan perusteluja). Kärjistetyn algo-
ritmista toimintaa kuvaa Wittgenstein (1985) matemaattisissa huomioissaan: 

Ihmiset ostavat ja myyvät halkoja. Kasoja mitataan mittakepillä, joka kertoo pituuden, 
leveyden ja korkeuden mittaluvut, ja tuloksena oleva luku on vaadittava ja maksettava 
markkamäärä. He eivät tiedä, ’miksi’ näin tapahtuu, he yksinkertaisesti vain menette-
levät niin: Näin menetellään. – Eivätkö nämä ihmiset laske? 

(Wittgenstein 1985, 74)   

Sfard (1991) puhuu strukturaalisesta ja operationaalisesta ajattelusta (concep-
tions). Strukturaalisessa ajattelussa matemaattinen entiteetti (käsite, merkintä) 
nähdään todellisena objektina, määriteltynä, staattisena rakenteena. Operationaa-
lisesti nähtynä matemaattinen merkintä on pikemminkin mahdollinen kuin todel-
linen objekti. Algebrallinen ilmaisu (lauseke tai lause) voidaan nähdä sekä struk-
turaalisena (säännön tai asiantilan kuvauksena) että operationaalisena (suoritet-
tavana tehtävänä). Sfardin (emt. 4) mukaan operationaalisen ja strukturaalisen 
ajattelun välillä on ”syvä ontologinen kuilu”. 

Sfard (1995) tarkastelee dualismia operationaalinen/strukturaalinen myös 
algebran historian pohjalta. Aluksi algebra tarkoitti tietynlaista tapaa ratkaista 
ongelmia, algebrallisia merkintöjä käytettiin yksinomaan operationaalisessa 
mielessä. Sfardin (emt.) mukaan monet tutkimukset tukevat näkemystä, että 
myös algebran oppimisessa operationaalinen vaihe edeltää strukturaalista ja vai-
keudet siirryttäessä operationaalisesta ajattelusta strukturaaliseen ovat ”myö-
täsyntyisiä” (inherent, emt. 22). 

Haapasalon ja Kadijevich’in (2003, 81) mukaan menetelmällinen (prose-
duraalinen) tieto tarkoittaa sääntöjen, algoritmien ja proseduurien tarkoituksen-
mukaista ja onnistunutta käyttöä. Käsitteellinen (konseptuaalinen) tieto tarkoit-
taa tietoa ja toimimista (”drive”) käsitteistä, säännöistä, proseduureista jne. 
koostuvissa verkostoissa. Heidän mukaansa menetelmällinen tieto on hallitse-
vassa asemassa käsitteelliseen tietoon nähden sekä tieteellisen tiedon että yksi-
löllisen tiedon kehittymisessä. Opetukselle Haapasalo ja Kadijevich (emt.) kat-
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sovat olevan tarjolla kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa: 1) kehityksellinen, 
jossa oletetaan että menetelmällinen tieto mahdollistaa käsitteellisen tiedon ke-
hittymisen, ja 2) koulutuksellinen, jossa oletetaan menetelmällisen tiedon riip-
puvan käsitteellisestä tiedosta. Edellisessä eteneminen perustetaan menetelmälli-
selle tiedolle ja asioiden toivotaan tätä kautta ikään kuin ”loksahtavan” käsitteel-
liseksi tiedoksi. Jälkimmäisessä taas panostetaan alun alkaen käsitteellisen tie-
don syntymiseen pitäen kuitenkin koko ajan mukana myös menetelmällisiä as-
pekteja. (Haapasalo ja Kadijevich 2003; Haapasalo 2003.) 

 
 

8.2.2 Enkapsulaatio 
 
Matematiikan opetuksen tutkimuksessa on kehitetty malleja kuvaamaan mate-
maattisen ajattelun kehittymistä tapahtumana, jossa matemaattisesta toiminnasta 
kehittyy vähitellen käsitteellinen objekti (mm. Dubinsky 1991; Davis ym. 1997; 
Gray ym. 1997; Sfard 1991; Tall 1991, 1993, 1995). Mallit pohjaavat Piaget’n 
ajatukseen matemaattisen käsitteen muodostumisesta toiminnan sisäistyessä ja 
”enkapsuloituessa” objektiksi. Jotta toimintaa voisi tarkastella, reflektoida ja 
siihen viitata, se täytyy nähdä objektina. Tähän objektiin voidaan taas kohdistaa 
seuraavan asteen toimintoja. Malleissa oletetaan, että menetelmällinen tieto 
edeltää käsitteellistä tietoa. Mallit ovat yleensä hierarkkisia, niissä edetään tiet-
tyjen vaiheiden kautta. Esim. Dubinskyn mallissa (APOS) toiminnasta (action) 
muodostuu toistettavissa ja kuvattavissa oleva prosessi (process), joka sitten 
”enkapsuloituu” mentaaliseksi objektiksi (object) ja edelleen osaksi mentaalista 
skeemaa (schema) (Dubinsky 1991; Davis ym. 1997)4. Sfard (1991) nimeää vas-
taavat vaiheet: interiorization, condensation ja reification. 

Gray ja Tall (Gray ym. 1997; Tall 1991, 1995) ovat tutkineet käsitteen ja 
prosessin yhteensulautumista alakoululaisilla aritmetiikan opiskelun yhteydessä 
(kokonaislukujen yhteenlaskussa). He käyttävät termiä ”procept” kuvaamaan 
mentaalista objektia, joka syntyy symbolimerkintään liittyvän prosessin ja käsit-
teen yhteensulautumisessa. Heidän määrittelemänsä ”prosepti” koostuu kolmes-
ta komponentista: prosessista, sen tuloksena syntyneestä matemaattisesta objek-
tista ja symbolimerkinnästä, joka kuvaa joko objektia tai prosessia. Grayn ja 
Tall’in mukaan edistyneimmille oppilaille on ominaista joustavuus tietämisen ja 
laskemisen välillä, he osaavat johtaa suorituksen perusteella uusia tosiasioita, 
esim. koska 4+7=11, siitä seuraa että 4+8=12 jne. Juuri tämä joustavuus erottaa 
edistyneimpien oppilaiden oppimistyylin vähemmän edistyneistä: tiedot auttavat 
                                                 
4 Mm. Repo (1996) on käyttänyt Dubinskyn mallia tutkiessaan derivaatan käsitteen konstruointia lukiolaisilla ja 

Attorps (2006) Sfardin luokitusta tutkiessaan opettajien käsityksiä yhtälöistä. 
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laskemisessa ja laskemisesta osataan johtaa uusia tietoja. Näin esim. luvun 12 
käsite (”prosepti”) saa uutta sisältöä.  

Sfard (1991) korostaa, että käsitteen kehittymisessä operationaalinen puoli 
edeltää strukturaalista sekä yksilön ajattelussa että tieteen kehityksessä. Sfard 
(emt.) kuvaa käsitteen kehitysvaiheita matemaattisen objektin muodostumisena 
suhteessa siihen, miten itsenäinen, suorituksesta riippumaton matemaattinen ob-
jekti on. Ensimmäisessä vaiheessa (interiorization) oppija tutustuu toimintaan ja 
kehittyy vähitellen taitavaksi toimijaksi. Toisessa vaiheessa (condensation) op-
pija pystyy tarkastelemaan toimintaa kokonaisuutena, yleisellä tasolla. Kor-
keimmalla tasolla (reification) tapahtuu ontologinen muutos: prosessista tulee 
objekti, jolla on staattinen struktuuri ja johon seuraavan tason toiminta voi koh-
distua. 

Mm. Confrey ja Costa (1996) kritisoivat matemaattisten objektien ottamis-
ta keskeiseksi metaforaksi kuvattaessa matemaattisen ajattelun kehittymistä. He 
eivät kiellä matemaattisten objektien merkitystä sinänsä, kritiikki kohdistuu ob-
jekteihin matematiikan oppimista määrittävinä ydinasioina, siis että oppiminen 
nähdään matemaattisten objektien konstruointina. He katsovat objektiajattelun 
ongelmiksi muun muassa: matematiikka nähdään hierarkkisena, matemaattista 
ajattelua kehitetään käymällä läpi hierarkkinen sarja vaiheita, joissa edellisen 
vaiheen prosessista muodostuu seuraavan vaiheen objekti, vaiheesta toiseen siir-
ryttäessä oppija kohtaa episteemisiä esteitä tai kognitiivisia kuiluja. Objektimal-
lit pohjaavat objektivistiseen tietonäkemykseen, matematiikan kontekstuaalinen 
ja situationaalinen puoli jää huomiotta. 

 
 

8.2.3 Koulualgebran käsitteet ja prosessit 

Useiden matemaattisten ja luonnontieteellisten käsitteiden synnyttämiseen ihmiskun-
nalta on kulunut satoja, joissakin tapauksissa tuhansia vuosia. Ei ole mahdollista, että 
koululainen lyhyessä ajassa löytää oikean keskeisen käsitteen. Jos opetus keskittyy lii-
kaa käsitteiden perustelemiseen ja vertailuun, ennen kuin käsitteet on omaksuttu, niin 
aikaa kuluu liikaa. Käsitteiden ’oikeus’ ilmenee, kun käsitteitä sovelletaan, ja vasta sit-
ten avautuu se, miksi annettu määritelmä tai käsite on oikea. 

(Martio 1998, 85) 

Miten käsitykset käsitteellisestä ja menetelmällisestä tiedosta näkyvät perintei-
sessä koulualgebrassa? Koulualgebraa moititaan usein symbolien manipuloin-
niksi, jossa keskitytään formaaleihin, syntaktisiin sääntöihin (mm. Kaput 2000). 
Onko tällainen ”sääntöalgebra” pääasiassa menetelmällistä tietoa vai opitaanko 
siinä myös käsitteitä?  
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Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien mukaan oppilas osaa prosesse-
ja ja tuntee tai ymmärtää käsitteitä: ”osaa sieventää kirjainlausekkeita”, ”tuntee 
polynomikäsitteen” ja ”ymmärtää yhtälökäsitteen” (Opetushallitus 1999b, 59). 
Mutta mitä ovat koulualgebrassa opetettavat ja opittavat käsitteet ja käsitteelli-
nen tieto? Tai mitä on koulualgebran menettelytapatieto, lausekkeiden sieven-
tämistä ja yhtälöiden ratkaisemista? Mitä oppilaan tulisi tietää, jotta hän täyttäisi 
kriteerin: ”osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön algebrallisesti” (Opetus-
hallitus emt. 59)? Mikä yhteys on yhtälön algebrallisen ratkaisemisen osaamisel-
la ja yhtälökäsitteen ymmärtämisellä? Edellyttääkö yhtälön ratkaisemisen osaa-
minen yhtälökäsitteen ymmärtämistä tai kääntäen käsitteen ymmärtäminen las-
kurutiinien osaamista?  

Kun opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa puhutaan käsitteistä, ”käsitteet” 
ovat yleensä selkeärajaisia, määriteltäviä asioita. Oppikirjoissa määritellään 
muuttuja, potenssi, polynomi, samanmuotoinen termi, yhtälö jne. Nämä käsitteet 
sitten ”tunnetaan” tai ”ymmärretään”. Yksinkertaiset käsitteet kuten ”polynomi” 
onkin helppo määritellä. Yhtälö määritellään oppikirjassa lyhyesti: ”Yhtälö on 
kahden lausekkeen merkitty yhtäsuuruus” (Yläasteen Plussa 1, 115). Vastaavasti 
yksinkertaiset menettelytavat opetetaan sääntöinä: ”Jos sulkulausekkeen edessä 
on miinusmerkki, vaihdetaan kaikkien suluissa olevien termien etumerkki” tai 
”Yhtälössä voidaan termi siirtää puolelta toiselle, kun samalla vaihdetaan sen 
etumerkki”. Kun koulualgebraa harjoitellaan perinteisesti vaihe vaiheelta, pieni-
nä askelina suppealla alueella kerrallaan, kuva opittavasta tiedosta rajoittuu hel-
posti tällaisiin yksinkertaisiin, määritelminä annettuihin käsitteisiin ja sääntöinä 
kuvattuihin menettelytapoihin, nimikkeisiin ja laskurutiineihin. Mutta millaises-
ta tiedosta on kyse silloin, kun oppilas ”ymmärtää kirjainten merkityksen ja tar-
koituksenmukaisuuden matemaattisina symboleina” (Opetushallitus 1999b, 59)? 
Onko kyse käsitteistä vai prosesseista vai onko kyse tiedosta ollenkaan? 

Koulua on moitittu suppeasta ja staattisesta tietokäsityksestä (mm. Vouti-
lainen ym. 1992). Nähdäkseni tämä ei ole vain koulun ongelma. Tiedon kuvaa-
minen ei yleensäkään ole helppoa. Kun tieto määritellään ”todeksi uskomuksek-
si”, määritelmä voi antaa mielikuvan selkeärajaisista tosiasioista, jotka voidaan 
esittää sanallisesti väitelauseina, propositioina. Tällainen tieto on myös tietoa 
jostakin, jonkin asian representaatio. Toimintaan – ajatteluun, ongelmanratkai-
suun, teorian rakentamiseen, matematiikan osaamiseen – kytkeytyy kuitenkin 
paljon tietoa, jota on vaikea ajatella ”asioita representoivina” väitelauseina tai 
sanallisesti annettuina menettelyohjeina. (Vehkavaara 2003.)  

Koulualgebran kuvaaminen käsitteiden avulla on vaikeaa: ”Sana ’käsite’ 
on aivan liian epämääräinen” (Wittgenstein 1985, 352). Koulualgebran keskeiset 
ideat, kirjainsymbolien käyttöön, lausekkeiden vertaamiseen, yhtälön käyttöön 
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jne. liittyvät ”käsitteet” ja toimintaperiaatteet, ovat työvälineitä ja rakennusmate-
riaalia ongelmien ratkaisemisessa ja matematiikan teorian rakentamisessa. Ne 
ovat ”käsitteitä”, jotka ”auttavat meitä käsittämään” (Wittgenstein 1985, 368). 
Ne eivät ole rajattuja ”tietoyksiköitä” tai menettelytapoja. Niitä ei voida esittää 
tai opettaa suoraan säännöillä ja määritelmillä (Bereiter 2002b; Vygotski 1982). 
Miten voitaisiin määritellä tai opettaa suoraan erotuksen käsite? ”Yhtälö” voi-
daan määritellä lausekkeiden yhtäsuuruutena, mutta se ei tyhjennä yhtälökäsitet-
tä, se ei vielä auta käsittämään, mistä yhtälössä on kyse. Käsite ”yhtälö” tuskin 
tulee peruskoulussa ”valmiiksi”, se muotoutuu yhtälön käytössä. ”Kaksi lause-
ketta ovat yhtä suuret, kun niiden erotus on nolla” ei ole vain sääntö tai menette-
lytapa, vaan antaa myös sisältöä yhtäsuuruuden ja vähennyslaskun (erotuksen) 
käsitteille. Tällaisessa tiedossa on vaikea vetää rajaa käsitteellisen tiedon ja me-
nettelytapatiedon välille, tietäminen ja tekeminen kuuluvat niin erottamattomasti 
yhteen. Käsitteen ymmärtäminen edellyttää myös ”käsitteen käytön käsitteen” 
ymmärtämistä. 

Tall’in (1995) mukaan olennainen ero alkeismatematiikan ja korkeamman 
matematiikan välillä on, että alkeismatematiikassa objektit kuvataan mutta kor-
keammassa matematiikassa ne määritellään. Alkeismatematiikassa objektin 
(”proseptin”) ominaisuudet johdetaan toiminnassa saadusta kokemuksesta, kor-
keammassa matematiikassa ne johdetaan formaalista määritelmästä. Mutta mikä 
on kokemustietoa ja mikä formaalia tietoa ja päättelyä? Matematiikkaa opiske-
levan peruskoululaisen kokemus matematiikasta on kovin erilainen verrattuna 
edistyneemmän opiskelijan tai tieteellistä työtä tekevän matemaatikon koke-
mukseen. Näillä on ”kokemustietoa” myös formalismista ja deduktiivisesta päät-
telystä. Deduktiivisen todistamisen ja päättelyn merkitys lisääntyy matemaatti-
sen ajattelun kehittyessä. Korkeamman matematiikan käsitteissä, esim. ”raja-
arvo”, määritelmä sanoo enemmän, ne ikään kuin ”täyttyvät” enemmän määri-
telmästä kuin koulualgebran käsitteet kuten ”erotus” tai ”yhtälö”. Mutta silloin-
kin käsitteen käyttö on olennaista sen omaksumisessa: ”Käsitteiden ’oikeus’ il-
menee, kun käsitteitä sovelletaan, ja vasta sitten avautuu se, miksi annettu mää-
ritelmä tai käsite on oikea” (Martio 1998, 85). 

 
  

8.2.4 Hyvän koulualgebran käsitteet, prosessit ja objektit  
 
Vaikka koulualgebran kuvaaminen käsitteiden avulla onkin vaikeaa, toki käsit-
teet ja määritelmät ovat tärkeitä. Käsitteitä tarvitaan ”käsittämisessä”, olemuksi-
en luomisessa maailmaan ja määritteleminen kuuluu matemaattiseen toimintata-
paan ja kulttuuriin. Mutta käsitteet ”maailman 2” mielessä  eivät synny määritte-
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lemällä ja suoraan opettamalla. Vygotskin (1982, 154) mukaan käsitteiden suora 
opettaminen on ”tosiasiallisesti mahdotonta ja pedagogisesti hyödytöntä”, sillä 
saadaan aikaan vain tyhjää toistamista ja verbalismia.  

Koulualgebra ei redusoidu käsitteiksi, prosesseiksi tai objekteiksi, mutta 
sitä on syytä tarkastella käsitteiden, prosessien ja objektien näkökulmasta. Jotta 
koulualgebrassa opittaisiin matematiikan teoriaa, algebrallisia ilmaisuja on opit-
tava tarkastelemaan myös objekteina, ei vain suoritettavina tehtävinä. Puhun 
kuitenkin mieluummin strukturaalisesta ja operationaalisesta ajattelusta tai nä-
kemisestä kuin käsitteellisyydestä ja menetelmällisyydestä tiedon sinänsä omi-
naisuutena.  

Miten nähdään merkitty algebrallinen lauseke tai lause, millaisena asiana 
se tulkitaan? Lauseke, esim. )42(3 −x , voi olla suoritettava tehtävä: ”Sievennä 
lauseke!”, se voi olla myös asiantilan kuvaus (kolmesti tietty määrä) tai tehtävän 
vastaus. Algebrallinen lause 126)42(3 −=− xx  voi olla suoritettu tehtävä tai 
sääntö.  

Lause 126)42(3 −=− xx  voidaan lukea: ”Kolme kertaa kaks’ äks miinus 
4 tekee kuus’ äks miinus 12”. Mutta sitä voidaan myös katsoa yhtäsuuruutena: 
”Nämähän ovat yhtä suuret!”, jolloin yhtälön vasen ja oikea puoli ovat samassa 
asemassa, vasen puoli ei ”tee” oikeaa puolta. Em. lauseesta voi nähdä osittelu-
lain sovelluksen, saada ymmärrystä sille, mistä osittelulaissa on kyse. Yhtäsuu-
ruutta kuvaava lause voi olla myös suoritettava tehtävä, ratkaistava yhtälö.  

Yhtenä algebran vaikeutta selittävänä piirteenä pidetään sitä, että aritme-
tiikassa oppilaat ovat tottuneet näkemään laskutoimitusmerkit toiminnallisina, 
tavallaan käskyinä: ”Laske!” ja antamaan tehtävään numeerisen vastauksen, 
mutta algebrassa laskulauseke voi olla myös tehtävän vastaus. Tämä voi tuntua 
oppilaista oudolta, lasku näyttää keskeneräiseltä. Tästä ongelmasta käytetään 
nimitystä ”lack of closure obstacle” (mm. Tall ja Thomas 1991). ”Loppuun las-
kemisen” takia oppilaat usein merkitsevät abba =+ , ilman laskutoimitusmerk-
kiä. 

Perinteisessä algebran opetuksessa on pyritty rakentamaan systemaattista 
tiedollista rakennetta etenemällä kumulatiivisesti vaihe vaiheelta. Mutta opiskelu 
on ollut varsin algoritmista, operationaalista puolta korostavaa. Lausekkeiden ja 
lauseiden tarkastelu objekteina (mitä nämä ovat?) on jäänyt toiminnallisen puo-
len (mitä tästä tulee?) varjoon. Lausekkeen sieventäminen ja sulkeiden poista-
minen tekee tulokseksi yksinkertaistetun lausekkeen. Myös yhtälön ratkaisualgo-
ritmia opiskeltaessa oppilaat helposti keskittyvät suoritukseen, saatu ratkaisu on 
vain suorituksen tulos, sitä ei välttämättä osata edes liittää alkuperäiseen yhtä-
löön. Oppilaiden on luontevampaa ratkaista yhtälö kuin tarkistaa, onko annettu 
luku yhtälön ratkaisu.  
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Hyvä koulualgebra on monimuotoista. Algebraan kuuluu käsitteitä, pro-
sesseja, objekteja ja formalismia. Algebrallisia lauseita ja lausekkeita tarkastel-
laan strukturaalisesta ja operationaalisesta näkökulmasta. Algebran opetuksessa 
ei edetä hierarkkisesti vaihe vaiheelta prosesseista formalismiin, vaan algebran 
eri puolia harjaannutetaan jo aloitusvaiheessa. Algebran eri puolet eivät kehity 
luonnostaan yhtä osatekijää harjoituttamalla.  

Käsitteet, prosessit ja objektit kuuluvat algebraan, mutta jaottelu ei tyhjen-
nä algebrassa opittavan tiedon olemusta. Algebrassa opittava tieto ei ole palau-
tettavissa käsitteiksi, prosesseiksi tai objekteiksi. Esim. kokeiluopetuksessa esiin 
tulleita ongelmia, ”mitan” nimeämistä, yhtäsuuruusmerkin käyttöä mielessä 
”nämä ovat yhtä suuret” tai vaikeuksia lausekkeiden tulkinnassa, ei voida pelkis-
tää käsite-,  prosessi- tai objektiongelmiksi. Ne ovat vuorovaikutus- ja kohtaa-
misongelmia matematiikan eri ”maailmojen” välillä. Algebra ”maailman 2” 
mielessä on emergenttiä, kehkeytyvää. Hyvässä koulualgebrassa opetuksen tulee 
luoda ”tartuntakahvoja” ja antaa tilaa tiedonrakentelulle. 
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OSA IV  TUTKIMUKSEN TUOTE JA 
ARVIOINTIA 

 

Osa IV on kaksijakoinen, siinä esitellään tutkimuksen tuote ja arvioi-
daan tutkimuksen pätevyyttä ja merkitystä. Tuotteen esittelyssä näkö-
kulma on tuotekehittelijän, arvioinnissa pääasiassa tutkijan: 
 
 

 
 
Luvussa 9 esitellään tutkimuksessa kehitetty IDEAA-

opetusmalli. Mallia tarkastellaan kahdella tasolla: käytännöllisenä 
opetuksen muotona ja teoreettisena mallina. Mallia arvioidaan suh-
teessa sen toimivuuteen opetuksessa, käytettävyyteen ja kytkentöihin 
”hyvään koulualgebraan”. 

Luvussa 10 arvioidaan tutkimusta, pohditaan sen pätevyyttä, re-
levanssia ja merkitystä. 

Tuote-
kehittelijä 

 
Opettaja 

 
Tutkija 
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9 Algebran opetuksen IDEAA-malli 
 
Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa kehitetyn tuotteen, idealähtöisen algebran 
opetusmallin peruskoulun 7. luokan algebran opetukseen. Nimeän opetusmallin 
IDEAA-malliksi. Malli on tarkoitettu algebran aloitukseen: kirjainsymbolit ote-
taan käyttöön ja harjoitellaan lausekkeen kirjoittamista, laskutoimituksia kirjain-
lausekkeilla ja yhtälön käyttöä ongelmanratkaisussa.  
Asetin luvussa 2.5.3 tutkimuskysymyksiksi: 

1. Miten opetusmallin kehittäminen tapahtui? 
2. Millaista algebraa kouluopetuksessa tulisi tavoitella?  
3. Millainen on tässä tutkimuksessa kehitetty luonnolliseen ja käyttökelpoi-

seen koulualgebraan pyrkivä opetusmalli? 
 

Tutkimuksen päätavoite on ollut opetusmallin kehittäminen, siis vastata kysy-
mykseen 3. Muut kysymykset ovat tavallaan sille alisteisia. Kysymykseen 1 vas-
tauksena on tutkimus kokonaisuudessaan. Myös kysymystä 2 olen käsitellyt läpi 
koko tutkimuksen, historiallisessa katsauksessa (luku 4), empiirisessä osassa 
(luku 5) ja teoriaosuudessa (luvut 6-8). Niissä tehdyt johtopäätökset sisältyvät 
myös IDEAA-malliin. 

Avainsanana tässä tutkimuksessa on ollut ”idea”. Idean ymmärrän kanta-
vaksi voimaksi tai eteenpäin vieväksi virraksi. Opetuskokeilussa perusajatukse-
na oli algebran jäsentäminen keskeisten ideoiden varaan. Opetusmallin olen ni-
mennyt IDEAA-malliksi. Nimellä haluan kuvata algebran opetuksen jäsentämis-
tä idealähtöisesti mutta myös itse mallia opetuksen ideana. Hahmottelin edellä 
oppimista tiedonrakenteluna, jossa ideat toimivat innovaatioina ja ”tartuntakah-
voina”. Opetusmallin haluan jakaa vastaavanlaisena ”ideainnovaationa”. Pyrin 
esittelemään opetusmallin niin väljästi, että siihen jäisi tilaa omille näkemyksille 
ja tiedonrakentelulle, mutta toisaalta niin konkreettisesti, että siihen olisi helppo 
tarttua.  

Tutkimuksen tuotteena opetusmallia on tarkasteltava kahdella tasolla: ope-
tuksen ja opiskelun muotona (vastaamaan kysymykseen, miten opettaminen ja 
opiskelu IDEAA-mallilla tapahtuu) ja mallina sinänsä (vastaamaan kysymyksiin 
mallin ominaisuuksista, toiminnasta ja käytettävyydestä). Opetuksen muotona 
pyrin esittämään mallille eräänlaisen ”käyttöohjeen”, jonka avulla opettaja voisi 
soveltaa mallia omassa työssään. Mallin tasolla esittelen perusteluja, seurauksia 
ja käytettävyyttä. 
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9.1 IDEAA-malli opetuksen muotona 
 
9.1.1 Opetusideat 
 
IDEAA-opetusmalli on tarkoitettu algebran aloitukseen perusopetuksen 7. luo-
kalla.  Opetusmallissa on kaksi perusperiaatetta: 1) opetuksen jäsentäminen kes-
keisten ideoiden varaan lähtien algebran käytöstä ja 2) ”oikean” matematiikan ja 
oppilaan oman, ”katumatematiikan” yhteyden vahvistaminen. Opetusmallissa 
ideoilla tarkoitetaan kantavia voimia, keskeisiä tarkoituksia: mihin algebraa tar-
vitaan, missä se on käyttökelpoista. IDEAA-mallissa 7. luokan algebran keskei-
set ideat ovat: 

1. Kirjainsymboleita apuna käyttäen kvantiteetteja (suureita tai lukuja) voi-
daan verrata ja niillä suorittaa laskutoimituksia, vaikka niiden arvoa ei 
tunneta.   

2. Kirjainsymboleiden käytöstä on apua monien arkielämään, matematiik-
kaan ja muihin tiedonaloihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Algeb-
rassa opitaan uusi ongelmanratkaisustrategia. 

3. Kirjainsymboleista on apua sääntöjen ja säännönmukaisuuksien kuvaami-
sessa. Symbolikielellä kirjoitetuista algebran lauseista on mahdollista 
nähdä matematiikkaa, ne kuvaavat matematiikan lainalaisuuksia. 

Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta opetettavia 
sisältöjä tarkastellaan em. käyttötarkoituksiin nähden. Mihin esim. polynomien 
vähennyslaskua käytetään ja miksi juuri sitä on tarpeen osata? Algebran oppisi-
sältö voidaan ryhmitellä viiteen alueeseen (joka eivät ole toisiaan poissulkevia). 
Algebrassa opitaan:  

- strategiaa 
-  muuttujan käyttö, yhtälön käyttö 

- lausekkeen kirjoittamista ja tulkitsemista 
-  tilanteiden kuvaaminen kirjainlausekkeilla, kirjainlausekkeiden tulkit-
seminen, säännönmukaisuuksien kirjoittaminen muuttujaa käyttäen 

- laskutaitoja 
-  lausekkeen arvon laskeminen, laskutoimitukset kirjainlausekkeilla (yh-
teen- ja vähennyslasku, luvulla kertominen), lausekkeiden vertaaminen, 
yhtälön ratkaiseminen; opetuksessa rajoituttiin vain ensimmäisen asteen 
polynomeihin. 

- matematiikan teoriaa 
-  laskutoimitusten perusteluja, osittelulaki, yhtälön ratkaisun perustelut 
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- merkintäsopimuksia (tapoja) ja kielenkäyttöä 
-  kirjainsymbolit, kertomerkin pois jättäminen, nimityksiä jne. 

Opetuksen kannalta sisältöaluejako tarkoittaa lähinnä erilaisia näkökulmia al-
gebraan, ts. miltä kannalta algebraa katsotaan, mihin opetuksen tulee antaa mah-
dollisuuksia, jaottelu ei tarkoita opetuksen ja opiskelun jakamista erillisiin sisäl-
töalueisiin tai vaiheisiin. Algebran sisältöjä opiskellaan samanaikaisesti rinnak-
kain lähtien algebran käytöstä. Algebran käyttö on olennainen osa ”algebran si-
nänsä” opiskelua, ei jälkeenpäin tapahtuvaa soveltamista. Laskutoimitukset opi-
taan käyttötilanteissa. Esim. vähennyslaskua käytetään vastaamaan kysymyk-
seen: ”Kuinka paljon enemmän on A:lla kuin B:llä?” eikä vain tehtävänä: ”Las-
ke lausekkeiden erotus!” Laskusääntöjä ei opeteta etukäteen sievennyssääntöinä, 
muodolliset säännöt nostetaan esiin, kun toimintoja tarkastellaan suoritusten jäl-
keen: ”Näin meneteltiin!”  

Algebran lausekkeita ja lauseita on mahdollista tarkastella sekä strukturaa-
lisesti (mitä tämä on?) että operationaalisesti (mitä tästä tulee?) ja nähdä lasku-
lauseista myös matematiikan lainalaisuuksia. Opetuksessa harjaannutetaan eri-
laisia näkemisen tapoja. Mitä on nähtävissä esim. laskulauseesta 

baba 156)52(3 −=− ? Miksi näin lasketaan, mitä sääntöä käytetään? Lausek-
keiden näkemistä objekteina tuetaan, kun kirjoitetaan lausekkeita itse ja tulki-
taan annettuja laskukaavoja luonnollisella kielellä. Mitä kertoo esim. kaava 

328,1 += cf , jolla celsiusasteet c muutetaan fahrenheitasteiksi f?  ”Kun celsi-
usasteina annettu lämpötila kerrotaan 1,8:lla ja siihen lisätään vielä 32 astetta, 
tuloksena on sama lämpötila fahrenheitasteina.”  

Algebrassa opiskeltavat matematiikan säännöt kytketään oppilaan omaan 
ajatteluun ja aikaisempiin tietoihin. Käytetään hyväksi konkreettista puhetapaa, 
tuttuja tehtäväkonteksteja ja referenssimerkityksiä. Niistä saadaan tukea, psyko-
logista vakuutusta, myös tarkistettaessa toimintojen oikeellisuutta. Opetuksessa 
pyritään välttämään vain kouluopetusta varten kehitettyjä sääntöjä, joissa lasku-
lausekkeet pilkotaan termeiksi ja laskutoimitukset redusoidaan sievennyssään-
nöiksi. Lausekkeita tarkastellaan kokonaisina myös laskutoimituksissa. 

Opetuksessa käytetään tuttua, luonnollista kieltä, vältetään vierasta sanas-
toa. Laskutoimituksia ”puhutaan auki”, esim. )( cba −−  luetaan: ”a:sta vähen-
netään b ja vähennetään -c”. Oppilaiden intuitiivista ajattelua hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan, esim. osittelulaki on oppilaille intuitiivisesti itsestään 
selvä (luonnollisella luvulla kerrottaessa): )(3 ba +  on ”kolmesti a ja kolmesti b”. 

IDEAA-mallissa oppiminen nähdään tiedonrakenteluna, jossa ideat toimi-
vat ”tartuntakahvoina”. Ideat esitellään oppilaille uusina innovaatioina mutta 
kuitenkin niin tuttuina, että oppilaat tietävät, mitä opetuksessa tavoitellaan, mitä 
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ollaan rakentamassa. Algebraa ei opeteta valmiina toimintasääntöinä vaan jäte-
tään tilaa oppilaiden omille ideoille, pohdinnoille ja keskustelulle.  

Algebran oppiminen ei ole vain oppilaan pään täyttämistä ”tietoyksiköil-
lä”, se on myös mahdollisuuksien avaamista ja toimintamallien omaksumista. 
Oppiminen on situationaalista, vahvasti sidottua kieleen ja kulttuuriin. Koulual-
gebrassa opitaan muutakin kuin ”sisältöjä”. Situationaalisuuden huomioiminen 
ei tarkoita vain arkipäivän sovelluksia, vaan oppilaita tutustutetaan myös ”oike-
an” matematiikan toiminta- ja ajattelutapoihin, päättelyyn ja matemaattiseen 
kulttuuriin. Opetustilanteet nähdään mestari-oppipoika -asetelmana, jossa opet-
taja toimii ”mestarina” ja pyrkii tuomaan näkyviin matematiikassa käytettäviä 
ajattelumalleja, ja ”tuotteena” on kognitiivisia taitoja, kompetenssia. Olennaista 
on, mitä algebran oppimisesta seuraa, mitä oppilas sillä tiedolla tekee, miten se 
auttaa häntä maailman jäsentämisessä. 

Opiskelu ei IDEAA-mallissa etene hierarkkisesti rutiineista ongelmanrat-
kaisuun tavoitetaksonomioiden järjestystä noudattaen. Siinä kehitetään korke-
amman tason ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja ja käytetään opittuja tietoja 
ja taitoja opiskelun kaikissa vaiheissa. Oppiminen perustuu tietoon ja työpanok-
seen. Tiedot, taidot ja kyvyt ovat kehittyviä, oppilaille tarjotaan tilaisuuksia ke-
hittää taitojaan haasteellisissa ongelmatilanteissa.  

Taulukkoon 6 olen koonnut vielä tiivistetysti IDEAA-mallin keskeisimmät 
ideat: ideat oppimisesta, algebrasta ja didaktisista ratkaisuista. 
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Taulukko 6. Ideat IDEAA-opetusmallissa 

 
Ideat oppimisesta 

- oppiminen on situa-
tionaalista 

- kognitiivinen oppi-
poika -malli 

- ei tarkoita vain arkipäivän tilanteita vaan myös matemaattis-
ta kulttuuria 

- huomiota muuhunkin kuin ”sisältöihin” perinteisessä mie-
lessä 

- oppiminen on tie-
donrakentelua 

- ideat toimivat ”tartuntakahvoina” 
- tavoitteet kuvattavissa  

 

- tiedot, taidot ja ky-
vyt ovat kehittyviä 

- ei hierarkkisia taksonomiamalleja, korkeamman tason taitoja 
kehitetään kaikissa vaiheissa 

Ideat algebrasta 

- algebralla on käyt-
töä ongelmanratkai-
sussa ja matematii-
kan teorian oppimi-
sessa  

- muuttujan käyttö, yhtälön käyttö 
- voidaan laskea vaikka ei tunneta arvoa  
- nähdään matematiikan lakeja (strukturaalinen tarkastelu) 

- opitaan tietoja, taito-
ja ja toimintaval-
miuksia  

- opitaan strategiaa, lausekkeiden kirjoittamista ja tulkitsemis-
ta, laskutoimituksia, yhtälöiden käyttöä, matematiikan teori-
aa, merkintätapoja ja sopimuksia 

- algebra on moni-
muotoista 

- lausekkeita tarkastellaan strukturaalisesti ja operationaali-
sesti 

- algebraan kuuluu prosesseja, objekteja ja formalismia, mutta 
niitä ei opita hierarkkisena sarjana 

 

- mitä algebran oppi-
misesta seuraa? 

- algebra antaa toimintamahdollisuuksia, välineitä ongelman-
ratkaisuun ja näkökulmia matematiikkaan 

Ideat didaktisista ratkaisuista 

- lähdetään algebran 
käytöstä 

- laskulait opitaan käyttötilanteissa, opitaan myös, missä tilan-
teissa käytetään (esim. yhtälöä) 

- opetetaan ”oikeaa” 
matematiikkaa 

- nostetaan matematiikan lainalaisuudet esiin 
- laskutoimituksia ei redusoida sievennyssäännöiksi 

 

- algebra liitetään 
omaan matematiik-
kaan 

- keskustellaan algebrasta 
- käytetään tuttua, luonnollista kieltä, laskutoimituksia ”puhu-

taan auki” 
- hyödynnetään aikaisempia tietoja ja intuitiivista ajattelua 

 
 

9.1.2 Esimerkkejä opetustilanteista IDEAA-mallilla 
 
Luvussa 5 olen kertonut idealähtöisen algebran opetuskokeilusta tutkimukseni 
alkuvaiheessa. Siitä löytyy esimerkkejä kokeiluopetuksessa käytetyistä tehtävis-
tä. Samantapaisia tehtäviä olen käyttänyt myös kokeilun jälkeen vuosittain opet-
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taessani algebran kurssia 7. luokalla. Havainnollistan vielä muutamalla esimerk-
kitehtävällä opetuksen toteuttamista IDEAA-mallilla.  

”Kirjainlaskenta” voidaan aloittaa merkitsemällä tuntematonta lukua jol-
lain symbolilla (kirjaimella tai piirrosmerkillä). Tähän lukuun kohdistetaan las-
kutoimituksia ikään kuin se tunnettaisiin: ”lisää lukuusi 7, kerro saatu tulos kah-
della, vähennä 4, jaa saatu tulos kahdella, vähennä alkuperäinen luku” tms.  Täl-
laisia ”seuraa sääntöä” -tehtäviä on helppo keksiä. Tehtävät opettavat, että tun-
temattomaankin objektiin voidaan kohdistaa laskutoimituksia. 

 
Esimerkki 10. Merkitään lukua: � 

Lisätään 7: � + 7 
Kerrotaan 2:lla: 2(� + 7) = 2� + 14 
Vähennetään 4: 2� + 14 - 4 = 2� + 10 
Jaetaan 2:lla: (2� + 10):2 = � + 5 
Vähennetään alkuperäinen luku: � + 5 - � = 5 

 
Merkitsemistä harjoitellaan konkreettisissa tilanteissa. Samalla voidaan opetella 
laskutoimituksia. Yhteenlasku ja kokonaisluvulla kertominen sujuvat tutuissa, 
konkreettisissa tilanteissa ongelmitta. Vähennyslaskua kannattaa aluksi harjoi-
tella tapauksissa joissa vähenevä on selvästi suurempi kuin vähentäjä.  

 
Esimerkki 11. A:lla on 5 laatikollista helmiä ja vielä 12 helmeä, B:llä on 3 laatikollista ja 9 

helmeä. Laske: 
a) Kuinka paljon on A:lla ja B:llä yhteensä? 
b) Kuinka paljon enemmän on A:lla kuin B:llä? 
c) Kuinka paljon on C:llä, jos hänellä on kolme kertaa niin paljon kuin A:lla? 
d) Kuinka paljon on kullakin, jos laatikossa on 17 helmeä?   

 
Oppilaat pyrkivät aluksi kirjoittamaan yhteenlaskussa vastaukset ilman lasku-
toimitusmerkkiä: HLHLHL 218)93()125( =+++ , koska vastauksia ei ole 
totuttu antamaan laskulausekkeina, ne näyttävät oppilaista keskeneräisiltä. Mer-
kitsemiseen pitää kiinnittää huomiota, varsinkin kertolaskussa sulut jäävät hel-
posti pois.  Merkitsemistä on syytä korostaa myös siksi, että laskulait ovat näh-
tävissä merkityissä laskulauseissa. 

Johdattelun jälkeen laskutoimitusten harjoitteluun voidaan käyttää mm. 
seuraavan tyyppistä tehtävää: 
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Esimerkki 12. A:lla on karkkeja 3 pussia ja 2 laatikkoa ja vielä 6 irtokarkkia. B:llä on 2 
pussia ja 3 laatikkoa, mutta hän syö niistä 5 karkkia.  
Merkitse paljonko on  A:lla: B:llä: 
Merkitse ja laske 
a) Kuinka paljon on A:lla ja B:llä yhteensä?  
b) Kummalla on enemmän? Kuinka paljon enemmän? 
c) Kuinka paljon on kummallakin, jos pussissa on 22 karkkia ja laatikossa 18 
karkkia? 
d) Jos pussissa on 22 karkkia, kuinka monta karkkia täytyy olla laatikossa, 
jotta A:lla ja B:llä olisi yhtä monta karkkia? 

 
Tässä tehtävässä harjoitellaan lausekkeen merkitsemistä symbolimerkintää käyt-
täen ja lausekkeiden laskutoimituksia. Tehtävän a)-kohdassa opitaan yhteenlas-
kua: )532()623( −++++ LPLP , b)-kohdassa vähennyslaskua 

)532()623( −+−++ LPLP  ja c)-kohdassa lausekkeen arvon laskemista, d)-
kohdassa voidaan johdatella yhtälön käyttöön vertaamisessa 

5322262223 −+⋅=++⋅ LL  ja yhtälön ratkaisemiseen. Vähennyslasku 
)532()623( −+−++ LPLP  voidaan lukea: ” )623( ++ LP :sta vähennetään 

2P:tä, 3L:ää ja –5”. Vähennyslaskua ei redusoida sulkeiden poistamiseksi, vaan 
turvaudutaan aiemmin opittuihin vähennyslaskusääntöihin (esim. 11)5(6 =−− ).  

Laskulausekkeissa kirjainsymboleille voidaan antaa monenlaisia merki-
tyksiä. Ne voivat tarkoittaa yksiköitä (mittakeppiä, laatikkoa), objektia (helmiä), 
tuntematonta lukua (Villen tikkareiden määrä) tai muuttuvia lukuja tai suureita. 
Symbolien käyttäminen tarkoittamaan pusseja ja laatikoita, joiden sisältö voi 
vaihdella, tukee symbolien muuttujatulkintaa. Muuttujatulkintaa voidaan koros-
taa myös esimerkissä 12 taulukoimalla A:n ja B:n karkkimääriä P:n ja L:n eri 
arvoilla  

Sääntöjen ja säännönmukaisuuksien kirjoittaminen matemaattisena lau-
sekkeena vaatii paljon harjoittelua. Harjoitusta tarvitaan sekä säännönmukaisuu-
den hahmottamiseen esim. kuviosarjasta että sen kirjoittamiseen matemaattisena 
lausekkeena. Oppilaiden on usein vaikea kuvailla sanallisesti tilanne muuttuvan 
suureen avulla, esim. kuviossa:  

 •    • •  
•  •  •   • 
 •    • •  

paikkojen (mustien pisteiden) määrän riippuminen pöytien (neliöiden) määrästä. 
Muuttuvassa tilanteessa oppilaat pyrkivät kuvailemaan nimenomaan muutosta: 
”Kun pöytiä tulee yksi lisää, paikkamäärä lisääntyy kahdella”. Laskusäännön 
löytäminen edellyttää, että on ”nähtävä toisin”, esim.: ”jokaisessa pöydässä on 
kaksi paikkaa ja päädyissä vielä kaksi paikkaa”. Säännönmukaisuustehtävissä 
kannattaa käyttää hyväksi mahdollisuus erilaisten näkemisen tapojen vertailuun. 
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Harjoitusta tarvitaan myös valmiina annettujen laskukaavojen ja sääntöjen 
tulkitsemisessa ja soveltamisessa. Oppilaat kokevat kaavat vaikeina, varsinkin 
jos he eivät ymmärrä niiden perusteluja. Kun oppilaat kirjoittavat itse lausekkei-
ta konkreettisista tilanteista (kuten esimerkeissä 11 ja 12), he osaavat myös las-
kea lausekkeiden arvoja, konkreettinen tilanne tukee arvon laskemista (”5 laati-
kollista helmiä ja vielä 12 helmeä, kun laatikossa on 17 helmeä”). Mutta kun 
laskukaava annetaan valmiina, esim. monikulmion kulmien summa )2(180 −n , 
lausekkeen arvon laskeminen on paljon vaikeampaa. Oppilaat kokevat usein, 
etteivät tiedä, miten lasketaan, jos eivät ymmärrä, miksi näin lasketaan. Kaavoja 
kannattaa ”lukea auki”, kääntää ne tilanteiden kuvauksiksi: ”monikulmion kul-
mien summa saadaan, kun vähennetään kulmien määrästä kaksi ja kerrotaan ero-
tus 180:llä”. 

Kun yhtälöä käytetään ongelmanratkaisutehtävissä, kirjoitetaan yleensä 
sanallisessa muodossa annetuista tiedoista lausekkeita ja muodostetaan yhtälö. 
Ensiksi on osattava valita jokin annetuista suureista ”mitaksi”, joka merkitään 
symbolilla, siis nimetään. Muut suureet kuvataan nimetyn mitan avulla. Oppilai-
ta on syytä ohjata käyttämään lyhyitä muuttujanimiä, yksinkertaisia symboleja, 
ei pitkiä ja kuvailevia nimiä (”Villen tikkarit”). Yhtälön kirjoittamisessa on op-
pilaille uutta, että yhtäsuuruusmerkkiä käytetään ilmaisemaan: ”Nämä ovat yhtä 
suuret”, eikä totutusti: ”Tästä tulee …”. Yhtälön kirjoittaminen, saman asian 
merkitseminen kahdella tavalla, vaatii uudenlaista ajattelua. Ongelmia tuottaa 
juuri tämän ajattelutavan omaksuminen pikemminkin kuin yhtälön mekaaninen 
ratkaiseminen. Yksinkertaisia yhtälöitä voidaan ratkaista päättelemällä, joten 
yhtälöä voidaan käyttää ongelmanratkaisussa, vaikka muodollista ratkaisualgo-
ritmia ei olekaan vielä opetettu. 

Yhtälön kirjoittaminen on helpointa aloittaa tilanteista, joissa toiselle puo-
lelle yhtäsuuruusmerkkiä tulee luku, siis muotoa ”yhteensä heillä on …” olevista 
yhtälöistä. Tällaiset yhtälöt on myös helppo ratkaista laskutoimitusten kääntei-
syyden perusteella, esim.  

 
Esimerkki 13. Tomilla, Raimolla ja Harrilla on kaikkiaan 575 € jaettavana keskenään. He 

jakavat summan niin, että Tomi saa 19 € enemmän kuin Raimo ja Raimo saa 
17 € enemmän kuin Harri. Miten paljon Tomi saa? 

 
On kuitenkin syytä harjoitella myös tehtäviä, joissa yhtälöä ei kirjoiteta yhteis-
summan vaan jonkin muun annetun tiedon perusteella:  

 
Esimerkki 14. Kasperilla on kolme kertaa niin monta pähkinää kuin Jesperillä ja Jesperillä 

kaksi kertaa niin monta kuin Jonatanilla.  Kasperilla on 85 pähkinää enem-
män kuin Jonatanilla. Kuinka monta on kullakin? 
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Tehtävän lauserakenteella on suuri merkitys sille, miten helposti se on käännet-
tävissä matemaattiseksi lauseeksi. Tehtävän kääntäminen vaikeutuu huomatta-
vasti, jos ei voida seurata suoraan luonnollisen kielen lauserakennetta kuten seu-
raavassa esimerkissä: 

 
Esimerkki 15. Laske kuvioiden sivujen pituudet, kun suorakulmion piiri on 10 suurempi 

kuin kolmion piiri. 

 
Tässä tehtävässä oppilaiden on helppo muodostaa piirien lausekkeet 253 +x  ja 

164 +x , mutta miten ne saadaan yhtä suuriksi? Lauserakenne: ”Suorakulmion 
piiri on kymmenen suurempi kuin kolmion piiri” ilmeisesti johtaa siihen, että 
suuri osa oppilaista lisää 10 suorakulmion piiriin, siis ”on 10 suurempi” tulki-
taan toiminnaksi: ”suurenna 10:llä”.  

Epäyhtälöt jäivät pois peruskoulun opetussuunnitelmista 1980-luvun puo-
livälissä. Uusissa vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa ne taas maini-
taan algebran sisältöluettelossa. Epäyhtälötilanteet: ”Milloin A on suurempi kuin 
B?” ovat varsin hedelmällisiä, ne tarjoavat tilaisuuden lausekkeiden systemaatti-
seen vertailuun ja tukevat näin muuttuja-ajattelua. Yksinkertaisten epäyhtälöiden 
tutkiminen ei edellytä ratkaisualgoritmin opettamista. Ratkaisuja voidaan etsiä 
päättelemällä tai taulukoimalla.  
 

Esimerkki 16. Pekka myy autoja. Hän saa palkkaa kuukaudessa 650 € ja lisäksi hän saa 210 
€ jokaisesta myymästään autosta. Merkitse ja laske  
a) Paljonko Pekka saa palkkaa kuukaudessa, jos hän myy n autoa? 
b) Marraskuussa Pekan palkka on 2750 €. Kuinka monta autoa hän on myy-
nyt?  
c) Kuinka monta autoa Pekan pitää myydä, jotta hänen palkkansa olisi yli 
4000 €? 
Myös Pirkko myy autoja. Hänen palkkansa on 330 € kuukaudessa ja lisäksi 
hän saa 250 € jokaisesta myymästään autosta.  
d) Paljonko Pirkko saa palkkaa kuukaudessa, jos hän myy n autoa? 
e) Toukokuussa Pirkon palkka oli 3180 €. Kuinka monta autoa hän oli myy-
nyt? 
f) Kuinka monta autoa Pirkon tulee kuukaudessa myydä, jotta palkka olisi yli 
4000 €? 
g) Jos Pekka ja Pirkko myyvät yhtä monta autoa kuukaudessa, kumman 
palkka on suurempi? Millä automäärällä palkat ovat yhtä suuret? 

 

x+10 x+10 

x+5 

x+1 

x+7 
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Tehtävän g)-kohdassa on vertailtava lausekkeita n210650+  ja n250330+ . Pe-
ruspalkkojen ero on 320 € Pekan hyväksi ja yhdestä autosta saatavien palkkioi-
den ero 40 € Pirkon hyväksi. Jos autoja myydään 8 kpl, palkat ovat yhtä suuret, 
jos enemmän, pärjää Pirkko, jos vähemmän, pärjää Pekka. Ratkaisu löytyy myös 
taulukoimalla palkkoja eri automäärillä:  

 
autoja Pekan palkka Pirkon palkka 

1 810 580 
2 1070 830 
3   

jne.   
   

 

Opetuksessa käytetään monenlaisia tehtävätyyppejä ja vaihtelevia konteksteja. 
Myös oppilaat voivat keksiä tehtäviä. Tehtävien vaihtelevuus ja ”koukeroisuus” 
eivät kuitenkaan ole itsetarkoituksia. Ne eivät saa jättää varjoonsa opittavaa ma-
tematiikkaa, ”oikeaa” matematiikkaa.  

 
 

9.1.3 Oppimistulosten arvioinnista 
 
Oppimistulosten arviointia olen vain ohimennen sivunnut edellä olevissa luvuis-
sa. Idean-malliin ei sisällykään uusia arviointimuotoja. Opetuksen periaatteet, 
keskeiset ideat ja algebran käytön painottaminen asettavat kuitenkin myös arvi-
oinnille tiettyjä vaatimuksia. 

Oppimistuloksia arvioidaan keskeisten ideoiden kannalta: Miten oppilas 
on omaksunut kirjainten käytön? Miten hän soveltaa laskutoimituksia? Miten 
hän käyttää kirjainsymboleita ongelmanratkaisussa? Miten hän osaa kuvata 
sääntöjä ja säännönmukaisuuksia matemaattisina lausekkeina? Miten hän osaa 
tulkita ja soveltaa annettuja laskukaavoja? Kun oppiminen nähdään kognitiivi-
nen oppipoika -tilanteena, arviointi kohdistuu ennen kaikkea toimintatapojen 
omaksumiseen, kompetenssiin, ts. siihen mitä algebran oppimisesta seuraa. 

Oppimistuloksia voidaan mitata kokeilla (liitteenä Liite 3 on opetuskokei-
lussa pidetty algebran koe). IDEAA-mallissa painotetaan kuitenkin myös jatku-
vaa arviointia. Oppilaita rohkaistaan tuomaan keskusteluissa esille omia ideoi-
taan ja käsityksiään. Vastaavasti kuin tietojen ja taitojen käyttäminen on olen-
nainen osa algebran opiskelua, ei jälkikäteen tapahtuvaa soveltamista, myös ar-
vioinnissa korostuu samanaikainen ”tässä ja nyt” -arviointi pelkän jälkikäteen 
suoritettavan mittaamisen sijaan. 
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9.2 IDEAA-mallin ominaisuuksista 
 
9.2.1 Teemoja ja metaforia 
 
Aluksi lähdin kehittämään idealähtöisen koulualgebran mallia puhtaasti opetuk-
sen muodoksi. Työn edetessä minulle itselleni opettajana ja tutkijana on vahvis-
tunut tiettyjä ”teemoja” eräänlaiseksi ”algebran opetuksen ideologiaksi”. Tarkoi-
tan ”teemoilla” toimintaa suuntaavia näkemyksiä, ihanteita ja tendenssejä. Ne 
eivät ole tutkimuksen ”tuloksia”, siitä johdettavissa, mutta ne ovat syntyneet tut-
kimuksen myötä ja vaikuttaneet tutkimukseen ja IDEAA-malliin. 

Tutkimuksissa on paljon käsitelty algebran opetuksen ja oppimisen on-
gelmia (ks. luku 2.4). Monet näistä tutkimuksista perustuvat vahvoihin hierark-
kisiin olettamuksiin algebrasta ja sen oppimisesta. Algebra nähdään ikään kuin 
kapuamisena jyrkkiä portaita tasolta toiselle ja jokaiseen siirtymäkohtaan liittyy 
”kognitiivisia kuiluja” ja ”episteemisiä esteitä”. Yksi ongelmakohta on siirtymi-
nen aritmetiikasta algebraan, toinen operationaalisen ajattelun kehittyminen 
strukturaaliseksi tai prosessien kehittyminen (”enkapsuloituminen”) objekteiksi. 
– Jospa ongelma onkin juuri algebran näkeminen lineaarisena ja hierarkkisena?  

Tutkimuksen edetessä yhdeksi opetuksen kehittämisen teemaksi minulle 
muodostui vaihtoehtojen hakeminen juuri näille lineaarisille ja hierarkkisille 
olettamuksille, jotka niin monella tavalla kytkeytyvät algebran opetuksen teori-
oihin ja perinteisiin käytäntöihin. Onko välttämätöntä, että opetus etenee rutii-
neista korkeamman tason taitoihin, että algebrassa edetään operationaalisesta 
strukturaaliseen, prosesseista objekteihin, että polynomien laskutoimitukset on 
opittava ennen kuin yhtälöitä voidaan käyttää ongelmanratkaisussa, että asiat 
ensin opitaan ja sitten niitä käytetään, jne.? Miksi algebrallisten lausekkeiden ja 
lauseiden näkeminen strukturaalisena on oppilaille niin vaikeaa? Ohjataanko 
oppilaita strukturaaliseen näkemiseen? Voisiko vaikeutta selittää sillä, että oppi-
laille harvoin tarjotaan tilaisuuksia kehittää strukturaalisen tarkastelun taitoja? 
Eikö ongelmakohtien, ”episteemisten esteiden”, ylittämiseen juuri tarvittaisi eri-
tyistä harjaannusta?  

IDEAA-malli  tarjoaa koulualgebraan hajautetun vaihtoehdon. Algebraa ei 
opiskella lineaarisena ja hierarkkisena sarjana vaan asioita opitaan rinnakkain ja 
limittäin. Portaittaisen hierarkiamallin sijaan koulualgebraa voitaisiin kuvata 
fraktaalimetaforalla (vrt. ”opetustapahtumafraktaali”, kuvio 5 luvussa 2.3.1). 
”Algebrafraktaali” sisältää kaikissa vaiheissa monenlaisia asioita, jonkinlaisina 
ituina ja siemeninä myös kehittynyttä matemaattista ajattelua. Näitä ituja ruoki-
taan jo varhaisessa vaiheessa konkreettisissa tilanteissa. Algebraa voidaan viljel-
lä jo alaluokilla: pusseja ja laatikoita piirtelemällä voidaan tutustua ”muuttu-
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jaan” ja johdatella yhtälöihin, strukturaalista näkemistä voidaan harjoitella esim. 
muotoa ”paljonko on laatikossa?”(tai ”mikä luku sopii laatikon paikalle?”) ole-
villa tehtävillä, kun laatikon paikkaa ja laatikoiden lukumäärää vaihdellaan, lai-
tetaan laatikoita yhtälön molemmille puolille jne. Näin pyritään lieventämään 
algebran ongelmakohtia, välttämään ”kognitiivisten kuilujen” ja ”episteemisten 
esteiden” syntymistä. Hajautettu malli ja fraktaaliajattelu eivät tarkoita, että al-
gebrassa ”kaikki käy”. IDEAA-mallin keskeiset ideat antavat ”algebrafraktaalil-
le” muodon, selkeät tavoitteet, jotka pitävät sen koossa.  

Toiseksi teemaksi on noussut monimuotoisuuden, monenlaisen katsomi-
sen ja monenlaisena näkemisen edistäminen. IDEAA-opetuksessa ei katsota 
vain yhteen suuntaan, eteenpäin. Hajautetussa IDEAA-mallissa katsellaan myös 
ympärilleen ja taaksepäin. Schön (1991) on eritellyt reflektiivisyyttä toiminnan 
reflektointina (on action) ja toiminnassa reflektointina (in action). Näen IDE-
AA-mallissa mahdollisuuksia molempiin, sekä niin, että ensin toimitaan ja sitten 
toimintaa tarkastellaan (esim. laskusääntöjen opiskelu), että myös niin, että  ref-
lektointi sulautuu osaksi toimintaa. Toimintaan kuuluu ehdollistaminen ja kyse-
leminen: Miten? Miksi näin? Entäs jos …? Algebralla on monenlaista käyttöä, 
algebran lausekkeita tarkastellaan monella tavalla, tulkitaan, luodaan merkityk-
siä. Tässä mielessä algebran metaforaksi sopisi vaikkapa luonnon tarkkailu: ha-
vaintoja tehdään monella tasolla, tutkimuksia monella tarkkuudella, ilmiöitä kat-
sotaan monista näkökulmista jne. 

 
 

9.2.2 Kehittämistavoitteet ja kytkennät hyvään koulualgebraan 
 
IDEAA-malliin liittyy kolmen tasoisia opetuksen kehittämisen tavoitteita. En-
siksikin malliin itseensä, sen perusperiaatteisiin, sisältyy tavoitteita, ideaaleja: 
opetus antaa kuvan algebran keskeisistä ideoista, on ”oikeaa” matematiikkaa, 
liittyy oppilaiden omaan ”katumatematiikkaan”. Toisaalta IDEAA-mallin tavoit-
teena on luonnollinen ja käyttökelpoinen algebra, joka koskettaa oppilasta, joka 
ei jää inertiksi. Kolmanneksi IDEAA-mallilla tavoitellaan hyvää koulualgebraa, 
jonka ominaisuuksia olen tarkastellut luvuissa 7–8 oppimisnäkemysten ja algeb-
ran erityispiireiden kannalta. Nämä tavoitteet eivät tietenkään ole erillisiä, mutta 
niillä on tavallaan eri rooli IDEAA-mallissa, ne poikkeavat siinä suhteessa, mi-
ten ”IDEAA-lähtöisiä” ne ovat. Mallin omat ideaalit sisältyvät IDEAA-malliin, 
ne ovat mallin periaatteita. Tavoite luonnollisesta ja käyttökelpoisesta algebrasta 
on nimenomaan mallin tavoite, malli on rakennettu sitä tavoitetta silmällä pitä-
en. Hyvä koulualgebra on yleisempi tavoite. Se ei synny mallista sinänsä, vaikka 
olenkin etsinyt hyvän algebran ominaisuuksia IDEAA-mallin näkökulmasta. 
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Kuvio 20. IDEAA-mallin tavoitteet 

 
Mitkä seikat IDEAA-opetusmallissa tukevat luonnollista ja käyttökelpoista al-
gebraa, algebraa joka ei jäisi inertiksi? Tässä suhteessa keskeisiä piirteitä ovat: 

1. Algebralla on käyttöä. 
2. Algebran keskeiset ideat ja tavoitteet ovat selkeästi esillä ja kuvattavissa. 
3. Algebrasta voidaan keskustella; algebrassa käytetään paljon luonnollista 

kieltä, tuttuja ilmaisuja ja ”tavallista” päättelyä. 
4. Opetus ei painotu irrallisten rutiinitaitojen harjoitteluun.  

Miten IDEAA-mallin perusperiaatteet kytkeytyvät luvuissa 7–8 esitettyihin hy-
vän algebran ominaisuuksiin? Kuvaan näitä yhteyksiä oheisella kaaviolla (kuvio 
18). Kuvaan yhteyksiä kaksisuuntaisilla nuolilla, koska kyse ei ole yksisuuntai-
sista vaikutus- tai kausaalisuhteista, IDEAA-malli ei johda tai takaa hyvää kou-
lualgebraa. Yhteys on pikemminkin funktionaalinen, IDEAA-mallin perusperi-
aatteet ovat toiminnallisesti sopusoinnussa hyvän algebran piirteiden kanssa. 

 

IDEAA-malli  

� mallin ideaalit 

Luonnollinen ja 
käyttökelpoinen  

algebra 

Hyvä algebra 
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Kuvio 21. IDEAA-mallin kytkennät hyvään koulualgebraan 

 
Opetuksen jäsentäminen keskeisten ideoiden varaan lähtien algebran käytöstä 
voidaan yhdistää luontevasti situationaalisiin ja kognitiivinen oppipoika 
-metaforan mukaisiin näkemyksiin oppimisesta. IDEAA-mallissa algebraa voi-
daan käyttää monenlaisissa konteksteissa. Kun algebrassa opetetaan ”oikeaa” 
matematiikkaa, oppilaat tutustuvat matematiikan ”oikeisiin” toimintatapoihin, 
matemaattiseen kulttuuriin.  

Algebran keskeiset ideat, uudet innovaatiot, ovat kuvattavissa oppilaille, 
oppilaat tietävät mihin opetuksessa pyritään, mitä ollaan rakentamassa. ”Tartun-
takahvoja” algebraan syntyy käyttötilanteista tutuissa konteksteissa ja myös tu-
tusta, luonnollisesta kielestä, konkreettisesta puhetavasta ja aiemmin opitun ja 
intuitiivisen ajattelun hyödyntämisestä. 

IDEAA-mallissa on mahdollista tukea algebran monimuotoisuutta, algebra 
ei ole vain laskutaitojen harjoittelua. Kun oppilaat kirjoittavat itse algebrallisia 
lausekkeita konkreettisista tilanteista, lausekkeet merkitsevät jotakin, ne ovat 

"Oikean" ma-
tematiikan ja 

oman matema-
tiikan yhdistä-

minen 

Jäsentäminen 
keskeisten ide-
oiden varaan 

lähtien algebran 
käytöstä  Algebra on emergent-

tiä ja monimuotoista  
(prosesseja, objekteja, 

formalismia) 

Tiedonrakentelu, 
"tartuntakahvat" 

Situationaalisuus,  
kognitiivinen oppipoika 

 Korkeamman tason taito-
ja kehitetään opetuksen  

kaikissa vaiheissa 
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objekteja, eivät vain suoritettavia tehtäviä. Lausekkeita käsitellään kokonaisina 
lausekkeina, laskutoimituksia ei redusoida sulkeiden poistamiseksi ja saman-
muotoisten termien yhdistämiseksi. Kun laskulauseita tarkastellaan suorituksen 
jälkeen ja haetaan toimintojen perusteluja, laskulauseita opitaan katsomaan 
myös strukturaalisesti.  

IDEAA-mallissa opetus lähtee algebran käytöstä, ei yksittäisten taitojen 
rutiiniharjoittelusta. Laskutaitoja harjaannutetaan käyttötilanteissa. Kun monen-
laisia asioita opiskellaan samanaikaisesti, esim. yhtälöä käytetään alusta alkaen, 
voidaan korkeamman tason ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja harjoitella 
opiskelun kaikissa vaiheissa.   

 
 

9.2.3 IDEAA-mallin käytettävyydestä 
 
IDEAA-opetusmalli tarkoittaa uudenlaista lähestymistapaa algebran opetukseen. 
Se ei vaadi uusia apuvälineitä tai välttämättömiä muutoksia ulkoisiin opetusjär-
jestelyihin. Sitä voidaan käyttää ihan tavallisessa koululuokassa, ihan tavallisissa 
opetustilanteissa.  

Opetuksen etenemistä ei ole syytä suunnitella liian yksityiskohtaisesti, ti-
laa tulee jättää yhteisille pohdinnoille ja oppilaiden omille ajatuksille. Suunni-
telmia on voitava mukauttaa tilanteissa havaittujen tarpeiden ja oivallusten mu-
kaan. Opetus rakennetaan algebran keskeisten ideoiden varaan. Ideoiden ei tar-
vitse välttämättä olla juuri samoja kuin tässä tutkimuksessa, opettaja voi nähdä 
asiat toisinkin. Ideoiden tulee kuitenkin olla ”isoja asioita”, algebran käyttötar-
koituksia, jotta ne voivat toimia opetuksen kantavina voimina.  

Tässä kuvattu malli on tarkoitettu algebran aloitukseen. Siinä käytetään 
paljon konkreettisia tilanteita sekä kontekstina että oppimisen tukena. IDEAA-
mallissa ei kuitenkaan pitäydytä toimimiseen  vain käsin kosketeltavien asioiden 
parissa. Yksilön kokemuksena konkreettisuus ja abstraktisuus on kehittyvää ja 
suhteellista. Esim. algebran lauseeseen baba 33)(3 +=+  voidaan päästä hyvin-
kin konkreettisella ajattelulla, mutta samalla lause voidaan nähdä myös yleisenä 
matemaattisena tosiseikkana. 

Olen käyttänyt IDEAA-mallia vuosittain omassa opetuksessani 7. luokan 
algebran kurssilla. Olen myös laajentanut mallin periaatteiden käyttöä muille 
matematiikan alueille ja muille luokille. Mallin perusperiaatteet soveltuvat ylei-
sesti matematiikan opetukseen esim. geometriassa, prosenttilaskussa jne. Perus-
koulun yläluokille tarkoitetut matematiikan oppikirjat eivät juuri tue IDEAA-
mallin tapaista opetuksen jäsentämistä. Oppikirjoja voidaan käyttää lähinnä teh-
täväpankkeina. Opetussuunnitelman perusteissa matematiikan tavoitteet on kir-



 174 

joitettu varsin suppeasti ja sisällöt luettelona. Suppeista ilmaisuista ei opettajan 
ole helppo nähdä, mikä kullakin sisältöalalla on keskeistä. IDEAA-mallin mu-
kainen lähestymistapa kaipaisi tuekseen nykyistä kuvailevampaa opetussuunni-
telmaa (ks. luku 6.2).  
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10 Pohdintaa ja arvioita 
 
Lopuksi pohdin tutkimuksen pätevyyttä ja relevanssia ja seuraamuksia. Miten 
tutkimuksen tuote, IDEAA-malli olisi jaettavissa? Mitä haasteita tutkimus antaa 
jatkotutkimuksille?  
 
  
10.1 Tutkimuksen pätevyydestä 
 
Tutkimuksen toteuttamista käsittelevässä luvussa selvittelin design-
tutkimukselle asetettavia pätevyyden kriteerejä ja kysymyksiä, joita pätevyys-
tarkastelussa tulisi esittää (taulukko 1 luvussa 3.3.3). Design-tutkimus koostuu 
teorian kehittelystä, tuotekehittelystä, ts. suoritettavasta interventiosta, ja valmis-
tettavasta tuotteesta, pätevyystarkastelua on tehtävä kaikilla näillä alueilla. Tut-
kimuksen pätevyyttä kuvaavat sen systeemivalidius, toimenpidevalidius ja seu-
raamusvalidius.  

Systeemivalidius koskee tutkimusta kokonaisuudessaan. Se tarkoittaa tut-
kimuksen uskottavuutta ja relevanssia: Vastaako tutkimus asetettuihin ongel-
miin? Onko tutkimus vakuuttava? Onko kerrottu totta? Ovatko johtopäätökset 
tehtävissä? Ovatko ongelmat, toimenpiteet ja tuote relevantteja opetuksen kehit-
tämisen kannalta? Onko tutkimuksella merkitystä? Toimenpidevalidius tarkoit-
taa suoritetun intervention johdonmukaisuutta ja mahdollisuuksia: Onko teorian 
ja toimenpiteiden vuorovaikutus johdonmukainen? Missä olosuhteissa vastaava 
interventio on mahdollinen? Kehittävätkö toimenpiteet koulualgebraa vähem-
män inertiksi? Seuraamusvalidius koskee tuotteen käyttökelposuutta. Näitä ky-
symyksiä tutkijan on kysyttävä myös tutkimuksen kuluessa, ei vain jälkikäteen. 
Kaikkiin validiuskysymyksiin ei ole eksplisiittisiä vastauksia, vastauksena on 
tutkimus kokonaisuudessaan, ja toisaalta kaikkia vastauksia ei voida antaa tut-
kimuksen itsensä perusteella, vastaukset riippuvat myös tutkimuksen vastaanot-
tajasta ja tuotteen sovellustilanteesta. 

Algebran opetuksen ongelmat ovat todellisia. Ne on todettu monissa tut-
kimuksissa sekä Suomessa että kansainvälisesti (ks. luvut 2.4 ja 4.4). Tutkimuk-
sessani olen puuttunut nimenomaan koulualgebran inertteihin piirteisiin. Tämä 
on minun valintani eräänlaiseksi ”arvopremissiksi”. Lähden siis olettamuksesta, 
että inerttien piirteiden karsiminen koulualgebrasta kehittäisi algebran opetusta. 
Tutkimuksessa olen kehittänyt vaihtoehtoisen algebran opetuksen mallin, IDE-
AA-mallin. Pyrin vakuuttamaan, että IDEAA-mallilla on mahdollista muuttaa 
opetusta vähemmän inertiksi ja että IDEAA-mallin käyttäminen kannattaa, ts. 
sillä on kytkentöjä hyvään koulualgebraan. 
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Tutkimuksen relevanssiin ja tuloksen käytettävyyteen olen pyrkinyt käy-
tännönläheisyydellä, joka tarkoittaa myös teorian ja käytännön yhteen sitomista. 
En ole ottanut teorioita valmiina vaan haastanut ne käytännön opetustyöstä saa-
duilla kokemuksilla, valikoinut ja yhdistellyt. Olen muodostanut teorioista sel-
laisia näkemyksiä, jotka olen voinut ymmärtää ja hyväksyä myös käytännön ta-
solla. Opetusmallin käytettävyys ei ole vain mallin teknistä toimivuutta vaan 
myös teorian ja käytännön yhteyttä. 

Ovatko johtopäätökset tehtävissä? Tutkimuksen tuote on IDEAA-
opetusmalli. Olen pyrkinyt esittämään sen sillä tasolla, että se on olemassa ja 
toimii ja että se mahdollistaa koulualgebran tekemisen luonnollisemmaksi ja 
käyttökelpoisemmaksi ja on yhdistettävissä hyvään koulualgebraan. En ole pyr-
kinyt enkä pystynyt kausaalisiin selityksiin. IDEAA-malli ei takaa algebran hy-
vyyttä. Olen kuitenkin pyrkinyt vakuuttamaan IDEAA-mallin teoreettisista ja 
käytännöllisistä perusteista. 

Opetuksen kehittämistutkimuksessa ei voida pitäytyä vain tosiasioiden 
kuvaamiseen, kehittämistutkimus on myös innovatiivista ja mahdollisuuksia 
pohtivassa mielessä normatiivista, siinä on kysyttävä myös ”entäs jos …?” ja 
”miten tulisi olla?”. Tämä innovatiivinen, mahdollisuuksia pohtiva osuus on tut-
kimuksessani olennainen. Olen käyttänyt metaforia, kehitellyt omia ilmaisuja, 
liikkunut ”harmaalla vyöhykkeellä”, ts. asioissa, jotka eivät kuulu ”tosiasioihin”. 
Olen kuitenkin pyrkinyt pitämään ”faktat ja normit” (is vs. ought, ks. luku 3.3.1) 
erillään, puhumaan ”totuuksia” vain tosiasioista. Kuvailulla ja metaforilla olen 
pyrkinyt myös luomaan tutkimukseen ”tartuntakahvoja”,  että tutkimus kosket-
taisi lukijaa eikä jäisi ”inerteiksi ideoiksi”.  

Tuotteen, IDEAA-mallin, käytettävyyttä olen pohtinut edellä luvussa 
9.2.3. Tuotteen käytettävyys ei kuitenkaan riipu vain tuotteesta itsestään vaan 
myös käyttäjästä ja sovellustilanteesta. Tutkimuksen merkitys riippuu siitä, mi-
ten onnistun vakuuttamaan opettajat ja opettajankouluttajat kehitetyn opetusmal-
lin eduista.  

Tutkimuksen rajoitteena on, että mallia on testannut vain yksi opettaja 
vaikkakin usean vuoden aikana. Myöskään mallin vaikutuksia oppimistuloksiin 
ei ole tutkimuksen puitteissa testattu. Oppimistuloksia on esitelty opetuskokei-
lusta kertovassa luvussa (luku 5), lisäksi liitteessä (Liite 3) on algebran kurssilla 
pidetyn kokeen tulokset. Kokeiluopetuksessa opetuksen tavoitteet, sisällöt ja 
painotukset poikkesivat huomattavasti perinteisestä, joten mittarin kehittäminen 
opetustapojen tuloksellisuuden vertailuun on varsin haasteellinen tehtävä, siihen 
ei ole tässä tutkimuksessa ollut mahdollisuuksia. Opetuskokeiluissa mukana ol-
leet oppilaat osallistuivat 9. luokalla Opetushallituksen järjestämiin perusope-
tuksen kansallisiin kokeisiin. Ensimmäisen kokeilukerran oppilaat tekivät vuo-
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den 2000 päättökokeen keväällä 2001, toisen kokeilukerran oppilaat osallistuivat 
vuoden 2002 kokeeseen. Olen koonnut liitteessä (Liite 4) olevaan taulukkoon 
algebran tehtävien tulokset kokeiluryhmillä ja valtakunnallisessa otoksessa. Tu-
loksista ei voida tehdä suoraan johtopäätöksiä IDEAA-mallin vaikutuksesta op-
pimiseen, koska koe pidettiin 9. luokalla ja IDEAA-malli koskee 7. luokan ope-
tusta. Jossain määrin suuntaa antavina tuloksia voidaan kuitenkin pitää: jos 
IDEAA-mallilla on vaikutusta oppimistuloksiin, vaikutukset ovat pikemminkin 
myönteisiä kuin kielteisiä. 

 
 

10.2 Tästä eteenpäin 
 
Tutkimuksessa on tuotettu opetusmalli, IDEAA-malli, perusopetuksen 7. luokan 
algebraan. Seuraava askel olisi tuotteen jakaminen, mallille tulisi saada käyttä-
jiä. Mallin perusteella olisi kirjoitettava käsikirja ja oppimateriaalia opettajien ja 
oppilaiden käyttöön.  

Jatkotutkimuksia tarvitaan opetusmallin vaikutuksista algebran oppimistu-
loksiin. IDEAA-mallin perusajatuksia ja ideoita oppimisesta, sisällöistä ja didak-
tiikasta ei tarvitse välttämättä rajoittaa vain algebraan ja perusopetuksen 7. luo-
kalle. Vastaavanlaisia opetusmalleja voitaisiin kehittää myös muihin matematii-
kan osa-alueisiin ja eri luokka-asteille, myös alaluokkien opetukseen. 

 
 

10.3 Lopuksi 
 
Algebra on ollut pitkään peruskoulun matematiikan ”murheenkryyni”. Oppimis-
tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi ja sen opiskelua on ollut vaikea motivoida. 
Algebran opetuksen ongelmia on pyritty ratkaisemaan lähinnä kahdella tavalla: 
keventämällä sisältöjä ja myöhentämällä opetuksen aloittamista. Algebran oppi-
sisältöjä on kevennetty kaikissa peruskoulun aikana tehdyissä opetussuunnitel-
mauudistuksissa viimeisintä, vuoden 2004 uudistusta lukuun ottamatta. Algeb-
ran opetuksen rakenteeseen eivät opetussuunnitelmat ole tuoneet uusia vaihtoeh-
toja. Oppikirjoihin tuli vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen myötä jon-
kin verran monimuotoisuutta, varsinkin algebraan johdatteluun haettiin uusia 
muotoja. Uusimpien 7. luokan oppikirjojen mukaan algebran opetuksessa näyt-
tää taas perinteinen polynomialgebra saavan lisää painoa  (Liite 2). 

Algebran opetuksen tutkimukset ovat ansiokkaasti selvittäneet algebran 
oppimiseen liittyviä ongelmakohtia. Mutta algebraa on kenties liikaakin ruvettu 
katsomaan ”ongelmana” ja vahvistettu uskomusta, että ongelmat ovat joko al-
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gebrassa sinänsä tai myötäsyntyisinä oppilaiden ”päässä”, algebrallisen ajattelun 
puuttumisena. Minä olen lähtenyt tutkimuksessani toisenlaisesta olettamuksesta: 
algebraa voidaan ja sitä tulisi opettaa niin, että ylittämättömiä esteitä ja kuiluja 
ei syntyisi, vaan opetus kehittäisi algebrallista ajattelua. Algebran itujen kehit-
täminen voitaisiin aloittaa jo alaluokilla (vrt. Kaput’in, 2000, ajatus aritmetiikan 
”algebratisoinnista”). 
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Liitteet 
Liite 1  Yläasteen oppikirjojen sisältöjä 1970-luvulta 1990-luvulle 

 
 Luokka-aste, jolla sisältöjä käsitellään5 
Sisällöt: 70-luku  80-l. alku 90-l. alku 
Potenssit    
Potenssin määritelmä   7 – 9 7 – 9  7 – 9 
Potenssikaavat  7 – 9 7 – 9 (7 kertol.) 8 – 9 
0 eksponenttina 7 – 9 7 – 9 9 
Negatiivinen eksponentti  8 – 9 9 (vain 10:n pot.) 
Murtoluku eksponenttina 9 9 – 

Polynomit    
Yhteen- ja vähennyslasku  7 – 9 7 – 9 7 – 9 
Kertolasku    
- monomi x polynomi  7 – 9 7 – 9 7 – 9 
- polynomi x polynomi 7 – 9 8 – 9 8 – 9 
Muistikaavat 8 – 9  8 – 9  – 
Jakolasku     
- Monomilla jakaminen 8 – 9 9 9 
- Polynomilla jakaminen 8 – 9 9 – 
Jaollisuus  9 9 – 
- tekijöihin jako 0-kohtien avulla 9 – – 

Murtolausekkeet     
Laskutoimitukset  9 9 – 

Yhtälöt ja epäyhtälöt     
1. asteen yhtälö  7 – 9 7 – 9 7 – 9 
Muuttuja nimittäjässä  9 9 – 
Itseisarvoyhtälö 8 – 9 9 – 
2. asteen yhtälö  9 9 – 
Yhtälö sovelluksissa  (hyvin vähän) 7 – 9 7 – 9 

Yhtälöpari     
Lineaarinen yhtälöpari 8 – 9 9 9 
Muuttuja nimittäjässä 9 – – 
2. asteen yhtälöpari 9 – – 
Yhtälöpari sovelluksissa (hyvin vähän) 9 9 

Epäyhtälöt     
Lineaarinen epäyhtälö 7 – 9 7 – 9 – 
Kaksoisepäyhtälö – 8 – 9 – 
Itseisarvoepäyhtälö 8 – 9 9 – 

Lisäksi:  
70-l. Rationaaliluvut, Reaaliluvut, Joukkotoimitusten käyttö, Tasogeometriaa ja tri-

gonometriaa, Avaruusgeometriaa, Vektorit, Tilastot, Todennäköisyys, Auto-
maattinen tietojen käsittely 

80-l. Rationaaliluvut, Reaaliluvut, Tasogeometriaa ja trigonometriaa, Avaruusgeomet-
riaa, Vektorit, Tilastot, Todennäköisyys, ”Arkipäivän matematiikkaa”, Auto-
maattinen tietojen käsittely  

90-l. Rationaaliluvut, Reaaliluvut, Tasogeometriaa ja trigonometriaa, Avaruusgeomet-
riaa, Tilastot, Todennäköisyys, ”Matematiikkaa tarvitaan”, ”Valinnaista matema-
tiikkaa” 

                                                 
5 Oppikirjat: 1970-luku: Koululaisen matematiikka, laaja kurssi 7-9; 80-luvun alku: Peruskoulun matematiikka 

7-9; 90-luvun alku: Plussa 7-9. 
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Liite 2  Algebran sisältönimikkeet 2000-luvun oppikirjoissa 7. luokalla 

 

Kerroin, kurssit 1-3 (Otava) 
Matemaattisia malleja 
- Yksinkertaisia ja monimutkaisia riippu-

vuussuhteita, Taulukot, Kuvaajat, Kuvaajien 
laatiminen, Keksi sääntö,  

- Kirjaimet muuttujina, Muuttujalausekkeet, 
Lausekkeen arvo 

- Termien yhdistäminen, Kertominen vakiol-
la, Luvulla jakaminen 

- Yhtä suuret lausekkeet, Termien lisääminen 
ja vähentäminen puolittain, Kertominen ja 
jakaminen puolittain 

- Pähkäillään ja päätellään 

  

Kartio 1 (Tammi) 
Muuttujakirjain 
Potenssin perusteita 
- Potenssimerkintä, Eksponentin vaikutus-

alue, Laskujärjestys 
Potensseilla laskeminen  
- Samankantaisten potenssien tulo ja osamää-

rä, Tulon ja osamäärän potenssi, Potenssin 
potenssi, Nolla eksponenttina, Negatiivinen 
eksponentti, Kymmenpotenssimuoto 

Neliöjuuri 
- Neliöstä neliöjuureen, Laskeminen neliöjuu-

rilla, Reaaliluvut 
Polynomi 
- Polynomin käsite, Samanmuotoisten termi-

en yhdistäminen 
Testaa tietosi, Opin ja oivallan 
Kertaustehtäviä kokeeseen 
Lisätehtäviä 

  

Laskutaito 7  (WSOY)  
Algebraa 
- Funktiokone, Muuttuja ja lauseke, Lausek-

keen arvo  
- Lausekkeiden yhteenlasku  
- Lausekkeen kertominen ja jakaminen luvul-

la  
- Lausekkeen muodostaminen  
- Urheillaan  
Kertaustehtäviä 
Yhtälöt 
- Tasapainovaaka 
- Yhtälö 
- Ratkaisu lisäämällä ja vähentämällä 
- Ratkaisu kertomalla ja jakamalla 
- Ratkaisu vaiheittain 
Sanallisia tehtäviä 

  

Lasku-Matikainen 7 (MFKA) 
Algebra 1 
- Lähtötasotesti, Mitä algebra on? 
Muuttujan lauseke 
- Muuttujan käyttö geometriassa, Muuttuja-

termi ja vakiotermi, Kertomerkin poisjät-
täminen, Lukujonoja, Lausekkeen muodos-
taminen, Lausekkeen arvon laskeminen 

Potenssit 
- Määritelmä, Eksponentin vaikutusalue 
- Tulon ja osamäärän potenssi, Samankan-

taisten potenssien tulo ja osamäärä, Po-
tenssin potenssi, Eksponenttina potenssi, 

- Kertaustehtäviä potensseista 
Polynomit 
- Summalausekkeen sieventäminen 
- Polynomeihin liittyviä käsitteitä ja nimi-

tyksiä, Polynomien termien järjestäminen, 
Asteluku, Polynomin merkitseminen 

- Polynomin arvon laskeminen 
- Samanmuotoiset termit, Samanmuotoisten 

termien yhdistäminen 
- Polynomien yhteenlasku, Vastapolynomi, 

Polynomien vähennyslasku 
- Polynomien kertolasku 
- Kertaustehtäviä polynomeista 
Yhtälöt 
- Yhtälöihin liittyviä peruskäsitteitä 

 - Ratkaisun tarkistaminen 
- Yhtälön ratkaiseminen 

 - Yhtäpitävät (ekvivalentit) yhtälöt 
 - Yhtälön ratkaisemisen periaatteita 

- Yhtälön käyttö sanallisissa tehtävissä 
- Kertaustehtäviä yhtälöistä 
Algebran kertaus 
Tiivistelmä, Kertaustehtäviä 
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Liite 3  ”Kirjainlaskennan” koe lv. 1999-2000 
7. MATEMATIIKKA   Nimi:  __________________________________ 
KIRJAINLASKENTAA    Pisteitä: ___/____  Numero: ________ 

 
1. a. Laske janojen erotus, jos a = 6 cm. b. Laske suorakulmion piiri, jos y =1,5 cm ja 

z =1,4 cm. 
 

5 a 

1 6 a 

 
12/16, kolmella laskuvirhe, yksi ei ym-
märtänyt (16a=6-a!) 

 

9/16,  kuudella  lasku-
virheitä vaikka laskin 
käytössä; oppilas, joka 
ei osannut a-kohtaa, 
laski tämän oikein 
paitsi jätti kertomatta 
2:lla 

 
c. Laske kolmion sivujen pituudet, kun 
sen piiri on 57 cm. 

                               (cm) 

10 x

8x-3

6x

 

 

7/16  viidellä laskuvirhe (yhtälön rat-
kaisussa tai sijoituksessa), neljä ei 
osannut ollenkaan 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________/6 

2. Kuvassa on janat A ja B ja niiden pituudet. 
Merkitse ja laske 
a. Janojen yhteispituus 

15/16, 1:llä 8x-6 

A

5x-4

B

3x+2
 

b. Janan A pituus kolminkertaisena 

14:llä oikea vastaus, näistä 4 ei merkinnyt sulkeita, yksi laski 3B ja yksi 3A+B  
c. Kuinka paljon pitempi on jana A kuin jana B 

10/16, kolmella vastaus 2x-2, yhdellä 2x+2 ja kahdella 2x+6 
_______________________________________________________________________/6 

3. Tavaran kuljetus lentorahtina naapurimaan pääkaupunkiin maksaa 80 mk ja lisäksi 12 mk 
kilogrammalta.  
a. Merkitse lausekkeena kuljetuksen hinta.  

7 merkitsi käyttäen muuttujaa esim. 80 + 12x, 7 merkitsi 80mk+12mk/kg, yksi 
80mk+12mk, yksi ei merkinnyt ollenkaan. 

b. Kuinka paljon maksaa 20 kg:n paketin lähettäminen? 

15/16 oikein 

c. Kuinka painavan paketin voi lähettää 500 mk:lla? 

15/16 oikein (oppilas, joka laski b-kohdan väärin, laski tämän oikein) 
 

_______________________________________________________________________/6 
 
 

7z+4 

(cm)  

12y 
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4. a. A:n jakoi 778 mk:n pikavoiton neljän pelaajan kesken. 
Merkitse ja laske rahamäärät jaon jälkeen, kun 
B sanoi: ”Minulla on 20 mk vähemmän kuin A:lla.” 
C sanoi: ”Minulla on kaksi kertaa niin paljon kuin B:llä.” 
D sanoi: ”Minulla on 20 mk vähemmän kuin C:llä. 
A sanoi: ”Hupsis! Yksi kymppi on pudonnut lattialle.” 

7/16 sai oikean vastauksen, kolmella  pieni laskuvirhe vaille oikein, viidellä oikean-
suuntaista yritystä mutta eivät saaneet yhtälöä tai laskivat siinä väärin, yksi jakoi 
4:llä. 

 
b. Monikulmion (kolmion, neliön, 5-kulmion jne.) kulmien astelukujen summa voidaan 

laskea kaavasta 180(n-2), jossa n on kulmien määrä. Laske astelukujen summa, kun 
kulmia on 4 
kulmia on 7  

12/16 oikein, yksi laski n-2=n:2, yhdellä laskujärjestysvirhe: ei laskenut sulkeita en-
sin, yksi ei tehnyt ollenkaan, yksi ei ymmärtänyt, mitä n tarkoittaa. 
             
Kuinka monta kulmaa on kuviossa, kun sen kulmien astelukujen summa on 1440˚? 

10/16 oikein, yksi jätti lisäämättä 2, viisi ei osannut ollenkaan. 
_______________________________________________________________________/6 

5. a. Etsi luvut x ja y, joille on voimassa 3x - y = 7. Kuinka monta tällaista lukua löydät? 

7 antoi useita lukupareja ja vastasi, että niitä on äärettömästi, neljä antoi useita pare-
ja, mutta ei tiennyt tai kertonut niitä olevan äärettömästi, yksi antoi vain yhden luku-
parin, neljä ei osannut ollenkaan. 

 
b. Täydennä yhteenlaskupyramidi. 
 

   
    
     

3x -5 -x 2 
 

5 oppilasta pääsi oikeaan tulokseen. 
 

_______________________________________________________________________/4 
 
6. Kuusikulmion muotoiset tummat laa-

tat reunustetaan samanmuotoisilla 
valkoisilla laatoilla kuvan mukaisesti 

 

   1 keskuslaatta                3 keskuslaattaa 
 
a. Laske tarvittavien reunuslaattojen määrä, jos rakennelmassa on 12 tummaa keskuslaat-

taa. 

9/16 61 laattaa, yksi käytti kaavaa 5n+6, yksi laski väärin oikeasta kaavasta 6n-(n-1), 
yksi kaavasta 4n+(n+1), laskukaavoina myös n····5 ja n····6, n····5-n,  n····4+2. 
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b. Merkitse lausekkeena tarvittavien reunuslaattojen määrä, jos rakennelmassa on n kes-
kuslaattaa. 

oikeita lausekkeita 11/16: neljällä 5n+1, kahdella n4+n+1, yhdellä  
n····4+2+n-1,kahdella 6n-(n-1), kahdella 6+(n-1)·5.  

_______________________________________________________________________/4 
 
7. Laske: 

a. =++− )35(3)68(2 xx  

11/16 oikein, kaikki sovelsivat osittelulakia oikein, laskuvirheitä erimerkkisten luku-
jen yhteenlaskussa. 

 
b. =−−−+ )14()2(32 ttt    

3/16 oikein, virheet yleensä lausekkeen vähentämisessä ja erimerkkisten lukujen yh-
teenlaskussa. 

_______________________________________________________________________/4 
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Liite 4  Perusopetuksen päättökokeiden tuloksia 

 
Perusopetuksen päättökoe 2000, valtakunnallinen otos 
1. kokeiluryhmällä  sama koe keväällä 2001 
 Oikein vastanneita 

Perustehtävät  
1. kokeilur.  
(n = 20) 

Päättökoe  
(n = 4444) 

Muuttujan merkitys A22 45 % 38,7 % 
Potenssilausekkeen muunnos A24 65 % 44,5 % 
Osittelulaki, kertojana x A25 65 % 35,6 % 
Lausekkeen sievennys A26 80 % 55,5 % 
Polynomien vähennyslasku A27 45 % 37,9 % 
    
Ongelmanratkaisutehtävät    
Yksinkertainen yhtälö B2a 90 % 80,7 % 
Yksinkertainen yhtälö B2b 90 % 66,4 % 
Yksinkertainen yhtälö B2c 85,5 % 71,4 % 
Säännönmukaisuus kuviossa B5a 70 % 75 % 
Säännönmukaisuus kuviossa B5b 55 % 37,4 % 
Säännönmukaisuus kuviossa B5c 45 % 20,6 % 

B8 35 % 24 % Yhtälön tai yhtälöparin avulla ratkais-
tava ongelma B8 pisteka. (max. 6)   3,75 2,33 

 

 
Perusopetuksen päättökoe 2000, valtakunnallinen otos 
2. kokeiluryhmä osallistui kokeeseen 
 Oikein vastanneita 

Perustehtävät  
2. kokeilur.   
(n = 16) 

Päättökoe  
(n = 4195) 

Kuvion piirin lauseke A9  87,5 % 84,7 % 
Samankantaisten potenssien tulo A10 100 % 66,3 % 
Osittelulaki, ketojana 5 A11 100 % 70,8 % 
Monomin korottaminen potenssiin A22 68,75 % 39,0 % 
Lausekkeen arvo A23 75 % 62,0 % 
    
Ongelmanratkaisutehtävät    
Yksinkertainen yhtälö B3a 93,75 % 66,7 % 
Yksinkertainen yhtälö B3b 93,75 % 71,5 % 
Sanallinen ongelmatehtävä B3c 62,5 % 23,7 % 
Säännönmukaisuus kuviossa B4a 100 % 75,5 % 
Säännönmukaisuus kuviossa B4b 68,75 % 37,6 % 
Säännönmukaisuus kuviossa B4c 68,75 % 16,9 % 

B8a 85 % 45,5 % ”Kalan kuntokerroin”: a) lausekkeen 
arvo b) jaettavan ratkaiseminen B8b 79 % 30,5 % 
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