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1 Johdanto 
 

As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as 
far as they are certain, they do not refer to reality. 
 
Jos matematiikka kuvaa todellisuutta, se ei ole puhdasta. Jos matematiikka on 
puhdasta, se ei kuvaa todellisuutta. 

– Albert Einstein1 

 

Kysymys siitä, mihin matematiikkaa käytetään ja miksi sitä pitää opiskella, on 

mietityttänyt minua aika ajoin jo omilta peruskouluajoilta lähtien, ensin oppilaana 

ja opiskelijana2 ja nyt myöhemmin valmistuvana opettajana, vaikkakaan minua 

ei ole koskaan häirinnyt se, etten välttämättä tiedä, mihin tulen tarvitsemaan 

opiskelemaani asiaa. Tässä tapauksessa saatan olla poikkeus, sillä monella ei 

tunnu riittävän sisäistä intoa matematiikan opiskeluun. Erityisesti lukiossa omal-

la kohdallani kysymys on noussut tietämättömyydestä, voiko lukiossa opiskelta-

vaa matematiikkaa todella käyttää johonkin. Myöhemmin itseäni on pohditutta-

nut, kuinka kysymykseen olisi hyvä vastata ja miten sellainen tilanne, jossa 

opiskelija kysyy, mihin opiskeltavaa asiaa tarvitaan, olisi hyvä hoitaa. Yliopis-

tossa olen saanut pienen kurkistuksen ja ajatuksen siitä, missä matematiikkaa 

käytetään. Käyttökohteet ovat jotain, mihin peruskoulussa ja lukiossa ei välttä-

mättä törmää, mutta jotka olisivat hyviä esimerkkejä kerrottaviksi oppilaille. Eri-

tyisesti itseäni tässä pro gradussa kiinnostaa koulumatematiikka, löytävätkö 

opiskelijat siitä yhteyden reaalimaailmaan ja kuinka opettajat perustelevat ma-

tematiikan opiskelun tarpeellisuutta opiskelijoilleen. 

 

Ensimmäinen mahdollisuus tutkia aihetta tuli minulle suorittaessani opettajan 

pedagogisia opintoja Helsingin opettajankoulutuslaitoksella lukuvuonna 2013–

2014. Aihetta käsitteli Samuel Ottenin (2011) artikkeli Cornered by the Real 

World: A Defense of Mathematics, jonka pohjalta kiinnostuin tutkimaan aihetta 

ja kysymään yläkoulun opettajilta heidän näkemyksiään. Jos opiskelija kysyy 

                                            
1
 Einstein, A. (1921). Geometry and Experience.  Luettu 17.7.2018 

http://www.relativitycalculator.com/pdfs/einstein_geometry_and_experience_1921.pdf. Suom. 
https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein  
2
 Vaikka tässä käytänkin oppilas ja opiskelija sanaa kuvaamaan peruskoulussa ja sen jälkeisis-

sä jatko-opinnoissa olevia oppijoita, en tee muuten tutkimuksessani eroa näiden kahden sanan 
välillä. 

http://www.relativitycalculator.com/pdfs/einstein_geometry_and_experience_1921.pdf
https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
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”Mihin tätä käytetään?” tai ”Mihin tarvitsen tätä?”, kuinka opettaja vastaa? Artik-

keli käsittelee eri vastauksien hyviä ja huonoja puolia ja antaa erään kirjoittajan 

mielestä hyvän vaihtoehtoratkaisun tilanteeseen. Halusin lähteä kysymään 

kuinka opettajat selvittävät tilanteen. Kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, 

lieneekö hyvää ”oikeaa” vastausta ollenkaan. Jotenkin opiskelijoiden kysymyk-

seen tulisi kuitenkin vastata ja ehkäpä näin saada opiskelijat motivoituneem-

miksi ja kiinnostuneemmaksi matematiikasta. Opiskeltavalla asialla tulisi olla jo-

tain merkitystä. Huhtala (2003, 2) määrittelee matematiikan merkityksen tarkoit-

tamaan käyttökelpoisuutta, käytännön sovellettavuutta, mielekkyyttä, ymmärrys-

tä ja kokemusta siitä, että matematiikkaa voi käyttää omassa arkipäivän elä-

mässään.  

 

Tutkimuksessani on narratiivinen lähestymistapa, jolla haluan antaa opettajille 

mahdollisuuden omaan vapaaseen kerrontaan ja pohdintaan sekä heidän ää-

nensä kuuluviin omakohtaisilla kirjoituksilla. Keskeisiä teemoja tämän tarinalli-

sen ja kerronnallisen narratiivisuuden lisäksi ovat opettajien käyttämät motivoin-

tikeinot ja kuinka he perustelevat opiskelijoille matematiikan tarpeellisuutta.  



 3 

2 Teoreettinen tausta 
 

Seuraavassa esittelen tutkimukseeni liittyviä aikaisempia tutkimuksia ja julkaisu-

ja motivaatiosta, opittavan asian merkityksestä ja motivointikeinoista sekä ker-

ron tutkimuksissa käytettävästä narratiivisesta tutkimuotteesta. 

 

2.1 Motivaatio 

Kasvatuspsykologian näkökulmasta ”motivaatio on määritelty sisäiseksi tilaksi, 

joka saa aikaan, ohjaa ja pitää yllä toimintaa”. Motivaatiolla on vaikutusta opis-

kelijan valintoihin eri toiminta- ja käyttäytymisvaihtoehtojen välillä. Lisäksi se 

vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka määrätietoisesti opiskelija ryhtyy tekemään 

matematiikan tehtäviä, miten intensiivistä hänen toimintansa on ja miten sitke-

ästi hän jaksaa tehdä aloittamaansa tehtävää. Motivaatio vaikuttaa myös tuntei-

siin ja ajatteluun, kuten innostus tai ahdistus matematiikkaa kohtaan. (Lehtinen, 

Kuusinen & Vauras, 2007, 177.) Motivaatioteoriat voidaan jakaa useaan eri ka-

tegoriaan, myöhemmin keskityn kuitenkin pelkästään sisäisen ja ulkoisen moti-

vaation jakoon. 

 

2.1.1 Opiskeltavan asian merkityksellisyys 
 

Bloomin mukaan aikaisemmin opittu tieto luo tärkeän pohjan uuden asian oppi-

miselle. Olennaista tässä on, että opiskelija kokee oppimisen mielekkääksi ja 

oppimisen arvoiseksi. (ks. Yrjönsuuri, 1989, 48.) Lukiomatematiikka ei aina kui-

tenkaan näyttäydy hyödyllisenä tai motivoivalta opiskella. Yleisesti tulisi muis-

taa, että niin koko lukiolla kuin siellä opiskeltavalla matematiikallakin tähdätään 

jatko-opintoihin sekä tulevaan ammattiin ja elämään, käsiteltävät aiheet laaje-

nevat peruskoulun matematiikasta (LOPS, 2015, 12, 129, 131, 136).  

 

Oppimistilanteissa luodut kokemukset ovat tärkeitä oppimiselle (Poikela, 1998, 

36). Opetuksen tulisi olla sellaista, että opiskelija pystyy soveltamaan oppi-

maansa koulun ulkopuolella ja siinä tulisi näkyä yhteyksiä matematiikan ja arki-

elämän välillä (LOPS, 2015, 129, 131, 136). Matematiikan opiskelu- ja oppimis-

kokemusten tulisi olla merkityksellisiä opiskelijalle ja opetuksen tulisi tarjota 

myönteisesti vaikuttavia kokemuksia (Huhtala, 2003, 2, 8; Yrjönsuuri, 1989, 48). 
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Opiskelijan tulisi nähdä, että matematiikkaa on mahdollista käyttää apuvälinee-

nä käytännön ongelmissa, joita voidaan mallintaa matematiikan avulla (LOPS, 

2015, 131, 136).  

 

Vaarana kuitenkin on, että matematiikka jää tuntumaan ulkokohtaiselta. Jos 

opiskelija kokee matematiikan opiskelun merkityksettömäksi, voi tämä vaikuttaa 

kielteisesti koko oppiaineen opiskeluun sillä hetkellä ja myöhemmin (Yrjönsuuri, 

1989, 44). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (Brush, 1981, 38) havaittiin ma-

tematiikalla olevan ominaisuuksia, joista oppilaat eivät pidä: (1) aiheet vaikeutu-

vat ja muuttuvat abstraktimmiksi melko aikaisessa vaiheessa, (2) opitaan val-

mista tietoa eikä päästä toteuttamaan omia ideoita, (3) matematiikan käyttö ar-

keen on rajoittunutta ja (4) numeroiden kanssa työskentely ei anna parempaa 

ymmärrystä itsestä tai yhteiskunnasta, matematiikka tuntuu persoonattomalta. 

Vaikka matematiikan vähäinen suosio verrattuna muihin aineisiin ja ahdistus si-

tä kohtaan eivät ole opettajien vika, niin opettajilla on mahdollisuus muuttaa 

opiskelijoiden asenteita ja suhtautumista. Tehtävät ja aktiviteetit, joissa opiskeli-

jat pääsevät käyttämään luovuuttaan, aiheet, joita käytetään aikuisiän arkielä-

mässä tai töissä sekä tapaukset, jotka herättävät henkilökohtaista mielenkiintoa 

voisivat olla tällaisia tapoja.  (Brush, 1981, 39.) 

 

2.1.2 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 
 

”Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan, että ihmisen toimintaa säätelevät palkkiot 

tai rangaistukset. Sisäinen motivaatio puolestaan viittaa siihen, että toiminta it-

sessään on palkitsevaa, eikä ihminen toimi ulkoisten motiivien perusteella.” 

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004, 203.) Opiskelumotivaatio voidaan jakaa 

kolmeen tyyppiin: (1) tilannekohtainen, (2) välineellinen ja (3) sisällöllinen moti-

vaatio (Engeström, 1982, 29). Opiskelumotivaatio määritellään opiskelijan opis-

keluun ja siitä edelleen oppimiseen kohdistamakseen motivaatioksi (Yrjönsuuri, 

1989, 59). Luokittelen tilannekohtaisen ja välineellisen opiskelumotivaation ul-

koiseksi motivaatioksi ja sisällöllisen opiskelumotivaation sisäiseen motivaati-

oon. 
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Tilannekohtainen opiskelumotivaatio ilmenee, jos ulkoiset tekijät, kuten aiheen 

uutuudenviehätys tai opettajan käyttämät välineet, herättävät kiinnostuksen 

opiskelua kohtaan. Motivaatio on tilapäistä, lyhytkestoista ja altis häiriöille eikä 

yleensä keskity olennaiseen. (Engeström, 1982, 28–29.) Matematiikan opiskeli-

jalla tällainen opiskelumotivaatio ei suuntaudu sisältöön tai rakenteeseen vaan 

tieto siirtyy opiskelijalle tämän sisäistämättä sitä (Yrjönsuuri, 1989, 61). 

 

Vieraantunut eli välineellinen opiskelumotivaatio on ulkoista motivaatiota sel-

keimmillään. Siinä opiskelija tavoittelee ulkoisia palkintoja tai pyrkii välttämään 

epäonnistumisia ja rangaistuksia. Mielenkiinto ei kohdistu itse opiskeltavan ai-

heen sisältöön, vaan opiskelija tähtää selviytymiseen ja suoritukseen. Tieto ei 

säily muistissa pitkään, sillä se on vain pyritty oppimaan ulkoa mahdollisimman 

helposti. Opiskelija tähtää vai hyviin arvosanoihin tai kurssin läpipääsyyn ja 

käyttää keinoja, joilla oppiminen jää pinnalliseksi. (Engeström, 1982, 29.) 

 

Sisällöllinen opiskelumotivaatio kuvaa hyvin sisäistä motivaatiota. Se on tietois-

ta motivaatiota, jossa mielenkiinto kohdistuu matematiikan sisällön opiskeluun 

ja omaksumiseen sekä sen käyttömahdollisuuksiin. Opiskelija ymmärtää asian 

käyttöarvon eikä keskity suoriutumiseen vaan pohtii opittavaa asiaa. (Enge-

ström, 1982, 29.) Opiskelulla on henkilökohtaista merkitystä tietoiseen ja tavoit-

teelliseen matematiikan oppimiseen (Yrjönsuuri, 1989, 61). 

 

Negatiiviset tunteet, kielteiset kokemukset ja jatkuvat vastoinkäymiset vähentä-

vät opiskelumotivaatiota matematiikkaa kohtaan, johtavat itseluottamuksen vä-

henemiseen ja opiskelun ulkoistumiseen. Tällöin sisäistä motivaatiota ei pääse 

syntymään. Ulkoinen motivaatio on kuitenkin mahdollista saada muuttumaan si-

säiseksi motivaatioksi esimerkiksi innostavan ja kannustavan opettajan roh-

kaisemana. (Hakkarainen ym., 2004, 203; Yrjönsuuri, 1989, 61.) Lisätäkseen 

opiskelijoiden sisäisen motivaation kehitystä opettajien pitää opettaa tietoja ja 

taitoja, jotka ovat oppimisen arvoisia. Siispä opiskelijat pitää saada ymmärtä-

mään, että matematiikan opetus, jota he saavat, on hyödyllistä. Ennen kuin si-

säisen motivaation kehittyminen voi alkaa, opiskelijoilla täytyy olla tietty muka-

vuuden tunne matematiikkaan, heitä täytyy haastaa menestymään ja olettaa 

onnistuvan. (Middleton & Spanias, 1999, 67, 81.) 
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2.1.3 Motivointikeinoja 
 

Opettajan opiskelijoihin kohdistama motivaatio voi motivoida opiskelijoita sisäi-

sesti tai ulkoisesti sekä olla pitkä- tai lyhytkestoista. Opettajien oma näkemys 

siitä, mikä on sisäisesti motivoivaa matematiikassa, vaikuttaa olennaisesti sii-

hen, minkälaisia tehtäviä he valitsevat oppitunneille (Middleton & Spanias, 

1999, 76). Opetuksen ulkoisten ja sisäisten tekijöiden täytyy olla tasapainossa. 

Ulkoisia tekijöitä ovat opetuksen aikana suoraan näkyvät asiat, kuten opiskeli-

joiden käyttäytyminen ja opetuksen muoto. Sisäisillä tekijöillä taas vaikutetaan 

opiskelijoiden oppimiseen aktiivisena ja tietoisena toimintana. (Engeström, 

1982, 15.) 

 

Teksasilaisessa tutkimuksessa (Matteson, Swarthout & Zientek, 2011, 290) jao-

tellaan opettajien käyttämät motivointikeinot viiteen eri kategoriaan: (1) todelli-

nen maailma, (2) opetusstrategiat, (3) ulkoiset palkinnot, (4) tuutorointi ja (5) 

oppilas-opettajavuorovaikutus. Engeströmin (1982, 15, 17) mukaan opetuksen 

ulkoiset tekijät, esimerkiksi opetusstrategiat tai oppilaiden viihdyttäminen eivät 

saa mennä oppimistavoitteen edelle. Ulkoiset ärsykkeet eivät ole riittävä keino 

sisäiseen motivointiin. Opiskelijoiden mielenkiinto opetettavaa asiaa kohtaan pi-

tää saada heräämään sisällöstä käsin. On nähtävä oppimateriaalia ja opetus-

menetelmiä pidemmälle kokonaisuuksiin. Tuloksellinen opetus perustuukin ope-

tuksen sisäisten tekijöiden hallintaan, joita ulkoiset tekijät tukevat. 

 

Reaalimaailma 

Matematiikka voidaan koettaa sitoa todellisen maailman esimerkkeihin tai opis-

kelijoiden elämää koskettaviin tehtäviin. Matematiikan yhdistäminen todellisuu-

teen sisältää (1) käytännön esimerkkejä, (2) todellisen maailman esimerkkejä ja 

sovelluksia, (3) arjen ongelmia esittämällä tehtäviä, joita opiskelijat voisivat 

kohdata työssä, lomalla tai elämässään ja (4) verojen, loppusumman ja hinnan 

arvioinnin oppimista. Opiskelijoiden elämää koskettaviin tehtäviin kuuluvat (1) 

aiheen liittäminen opiskelijoiden elämään sanallisilla tehtävillä, (2) henkilökoh-

taiset esimerkit, (3) opiskelijoiden liittäminen osaksi ongelmaa ja (4) opintojen 

tärkeyden selittäminen. (Matteson ym., 2011, 291.) Todellisen elämän tilantei-



 7 

siin liittyvät tehtävät, jotka eivät ole valmiiksi yksinkertaiseen tehtävänantoon 

muotoiltuja, auttavat opiskelijoita näkemään matematiikan hyödöllisyyden. Kui-

tenkaan matematiikan hyödyllisyyden tai tärkeyden ymmärtäminen ei ole opis-

kelijoiden sisäistä motivaatiota kehittävää. (Middleton & Spanias, 1999, 81.) 

 

Opetusstrategiat 

Tutkimuksen mukaan kokeneet opettajat käyttivät usein erilaisia opetusmetode-

ja ja työvälineitä. Opetusmetodeihin luetaan ryhmätyöskentely (yhteisöllinen 

oppiminen, parityöskentely jne.) tai luennointi, mallinnus, toiminnalliset aktivitee-

tit, käsin kosketeltavat tehtävät, monipuoliset tavat käsitellä kotitehtäviä, tiivis-

telmät ja opiskelijoiden osallistaminen opetustilanteeseen. Opetuksessa käytet-

täviä välineitä olivat teknologia, käsitteenmuodostusvälineet (palikat, sauvat, 

murtokakku jne.) sekä tietokone. Opetusstrategioihin kuuluvat myös aiheen liit-

täminen aikaisemmin opittuun tietoon ja kokonaisuuksien yhteenveto.  

 

Tulokset näiden metodien käytöstä poikkesivat eri opettajien kohdalla, ja jotkut 

raportoivat, että luennointi tai ryhmätyöt olivat epämotivoivia. (Matteson ym., 

2011, 291, 292.)  

 

Ulkoiset palkinnot 

Opettajien käyttämät ulkoiset motivointikeinot voidaan jakaa sanallisiin ja konk-

reettisiin palkintoihin. Sanallisia palkintoja ovat kehuminen, kannustaminen ja 

suullinen palaute. (Matteson ym., 2011, 291.) Opettajien mielestä opiskelijat ar-

vostavat sanallista palkintoa materiaalisia enemmän siirtyessään ylemmille luo-

kille (Hufton, Elliot & Illushin, 2003, 373). Nykyisessä Suomen opetussuunnitel-

man mukaisessa opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota lukion matematiikan ar-

vioinnissa, siten että se ylläpitää ja vahvistaa opiskelijan opiskelumotivaatiota. 

Arviointi on monipuolista ja siihen kuuluu myös kannustava palaute. (LOPS, 

2015, 129.) 

 

Konkreettisia palkintoja tutkimuksen (Matteson ym., 2011, 291) mukaan olivat 

(1) karkki, muu palkinto tai lisäpisteet oppitunneille osallistumisesta, (2) juhlat 

lukukauden projektin jälkeen, (3) lisäaika kotitehtävien tekemiseen ja (4) palkin-

tojärjestelmä, jolla voi saada pisteitä tai palkintoja. Tällaisten konkreettisten pal-
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kintojen ei kuitenkaan aina oltu raportoitu olevan onnistuneita pitkässä juoksus-

sa. 

 

Tuutorointi 

Tuutoroinnissa opettajan rooli on olla enemmän ohjaajana. Sitä voi käyttää eri 

tavoin oppitunnin aikana. Vaihtoehtoina ovat osa tunnista opettajajohtoisesti ja 

osa ohjaamassa opiskelijoita tai opettajan siirtyminen kokonaan tuutoriohjaajak-

si, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen ajan opiskelijoiden kanssa ja toisaalta 

opiskelijoiden keskinäisen kanssakäymisen. 

 

Oppilas-opettajavuorovaikutus 

Oppilas-opettajavuorovaikutuksessa tähdätään luottamuksen kasvattamiseen 

opiskelijoiden kyvyssä ratkaista matemaattisia ongelmia ja vahvistetaan myön-

teistä ilmapiiriä luokkahuoneessa. Luottamuksen rakentamisen metodeita olivat 

sellaisten aktiviteettien antaminen, jotka auttavat opiskelijoita itsevarmuuden ra-

kentumisessa ja opiskelijoiden auttaminen, niin että he tuntevat pystyvänsä las-

kemaan matematiikkaa, jolloin he osallistuvat myös halukkaammin. (Matteson 

ym., 2011, 292.) Oppilaiden luottamusta ja myönteistä asennetta matematiikkaa 

kohtaan voi vahvistaa erilaisilla kysymyksenasetteluilla, arvaamalla ja arvioimal-

la vastauksen oikeellisuutta, kuulemalla ryhmän mielipidettä yksilön sijaan sekä 

pyytämällä oppilaita selittämään asioita omin sanoin ääneen (Willis, 2010, 55–

56, 63, 92). 

 

Kannustavan luokkahuoneilmapiirin luomiseksi käytettiin (1) oppimisen tekemis-

tä kilpailuhenkiseksi ja hauskaksi, (2) luokkahuoneen tekemistä paikaksi, jossa 

opiskelijat eivät pelkää esittää kysymyksiä ja (3) turvattiin, että opiskelijat ym-

märtävät, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa. Tutkimuksen opettajat rapor-

toivat, että oma innostus ja kunnioitus sekä opiskelijoiden tuntemaan oppiminen 

olivat motivoivia keinoja. Opettajat käyttivät myös huumoria ja pyrkivät etteivät 

ole tylsiä. (Matteson ym., 2011, 292; ks. myös Willis, 2010, 76, 95.) Nämä voi-

vat synnyttää ainakin tilannekohtaista opiskelumotivaatiota.  

 

Willis (2010, 77) kertoo tutkimuksista, joissa opiskelijan ja opettajan välistä hy-

vää vuorovaikutusta edistivät tietynlaiset opettajan toimet kuten tuen tarjoami-
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nen, asian selittäminen kunnes opiskelija ymmärtää, opiskelijoiden kohtelu kun-

nioittavasti, opiskelijoiden nimien käyttäminen, tervehtiminen sekä iloinen ja in-

nostunut olemus opetettavasta asiasta. 

 

2.2 Narratiivisuus 

Narratiivisuus tutkimuksessa tarkoittaa lähestymistapaa, joka keskittyy kerto-

muksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimus voi käyttää tarinoita materi-

aalinaan tai tutkimus voidaan ymmärtää uudeksi kertomukseksi maailmasta. 

(Heikkinen, 2007, 142.) Kertomus välittää sanatonta tietoa ja oletuksia kulttuu-

rista. Tarina ja kertomus voidaan erottaa toisistaan. Yhdestä tarinasta voidaan 

muodostaa monta kertomusta. Eri ihmiset voivat kertoa saman tarinan erilaisilla 

kertomuksilla. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 189.) Tässä tutkimuksessa en 

kuitenkaan tee eroa sanojen välillä.  

 

Narratiivinen lähestymistapa tutkimuksiin yleistyi 1980-luvulta alkaen. Sen käyt-

tö ei ole yhtenäistä eri tieteenaloilla, vaan sillä voi olla monta merkitystä ja pää-

määrää. Tutkimuksen lisäksi käyttömuotona on myös ammattityössä käytettävä 

apuväline. (Heikkinen, 2007, 143–144.) Heikkinen (2007, 144) jaottelee narratii-

visuuden neljään eri käyttötapaan: (1) tiedonprosessi, konstruktivistinen tiedon-

käsitys, (2) kertomukset aineistona, (3) aineiston analyysitavat ja (4) käytännöl-

linen merkitys. 

 

2.2.1 Narratiivisuus konstruktivistisena tutkimusotteena 
 

Konstruktivismissa ajatellaan ihmisen rakentavan, siis konstruoivan, tietonsa 

maailmasta ja omasta itsestä kertomusten kautta. Ihminen perustaa tietonsa ai-

kaisemman tiedon ja kokemusten varaan. Tieto on muuttuvaa ja sitä luodaan 

kokoajan lisää ja uudelleen – kertomuksina. Yhtä todellisuutta ei ole, vaan ihmi-

set luovat omia todellisuuksiaan. Totuudessa ei päästä objektiivisuuteen, mutta 

tarinalla välitetään jokin autenttinen näkökulma tilanteesta. Aika, paikka ja tar-

kastelijan asema ovat vaikuttavia tekijöitä näkökulmaan. Tietäminen on aina 

jostakin näkökulmasta, jonkun ihmisen tietoa. 

 



 10 

2.2.2 Narratiivit tutkimusaineistona 
 

Tutkimuksen aineisto voidaan luokitella kolmeen peruskategoriaan: numeeri-

nen, lyhyet sanalliset vastaukset tai kerronta. Minkälaisia vastauksia aineistoon 

saadaan, riippuu kysymyksenasettelusta. (Polkinghorne, 1995, 6.) Kerronnalli-

seen haastatteluun vaikuttavat monet seikat, muun muassa tutkimuksen aihepii-

ri (menneisyys, nykyisyys, omakohtaiset merkitykset), haastattelun tekniikka 

sekä kysymysten määrä (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 192). 

 

Laajasti ajateltuna narratiivisuuden voidaan käsittää sisältävän mikä tahansa 

suorasanainen, proosallinen materiaali – kirjoitettu tai suullinen. Rajatumpi käsi-

tys narratiivisuudesta on, että se viittaa vain kertomuksiin, ei mihin tahansa 

proosaan. Kertomuksella täytyy olla etenevä juoni, joka luo viitekehyksen tapah-

tumille. (Polkinghorne, 1995, 6–7.) 

 

Kertomus ei tarkoita pelkästään kuvitteellista tarinaa vaan narratiivista aineistoa 

ovat niin elämäkerrat, päiväkirjat kuin muukin aineisto, jota ei ehkä ole alun pe-

rin tarkoitettu tutkimustarkoitukseen. Narratiivinen aineisto eroaa numeerisesta 

tai yksisanaisesta ja luettelomaisesta aineistosta, sitä ei voi tiivistää numeroiksi 

tai kategorioiksi vaan se vaatii aina tulkintaa. (Polkinghorne, 1995, 7; Heikkinen, 

2007, 147–148). 

 

2.2.3 Aineiston analysointi 
 

Narratiivisuus voi tarkoittaa myös aineiston analysointitapaa. Polkinghorne 

(1995, 12–16) jakaa tämän narratiivien analyysiin (analysis of narrative) ja nar-

ratiiviseen analyysiin (narrative analysis). Lopputulokset näissä kahdessa ana-

lysointitavassa ovat erilaiset. Narratiivien analyysi menee tarinoista yleisiin ele-

mentteihin ja narratiivinen analyysi taas elementeistä tarinoihin. 

 

Narratiivien analyysissä tutkimuksessa kerätään tarinoita materiaaliksi. Analyysi 

nostaa esille yhteisiä teemoja, joita löytyy kaikista tarinoista. Tavallisesti tämä 

tapa vaatii enemmän kuin yhden tarinan aineistokseen. Narratiivien analyysi 

pohjautuu paradigmaattiseen eli matemaattis-loogiseen tapaan luokitella aineis-
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toa. Tarinat voidaan yrittää sovittaa aikaisempiin teorioihin tai luoda käsiteluokat 

aineiston perusteella. Vahvuutena tässä analyysissä on, että voidaan tehdä 

yleisiä johtopäätöksiä, mutta toisaalta kertomusten yksityiskohdat ja ainutkertai-

suus häviävät. 

 

Narratiivisessa analyysissa tutkimuksen aineisto koostuu tilanteista tai tapahtu-

mista kertovista kuvauksista. Tutkijat yhdistävät nämä kuvaukset yhdeksi tai 

useammaksi kertomukseksi, kuten tapaustutkimukseksi, elämäntarinaksi tai 

ajanjaksoksi henkilön elämästä. Tutkijan tehtävänä on löytää yhtenäinen juoni, 

joka liittää tapahtumat yhteen ja antaa niille merkityksen. Toisin kuin narratiivien 

analyysissä, jossa pyritään teemoihin jakamiseen, tässä ei luokitella vaan luo-

daan kokonaisuus. 

 

2.2.4 Käytännön työväline 
 

Narratiiveja voidaan käyttää myös ammatillisena työvälineenä. Tutkimuksen li-

säksi narratiivisuutta on sovellettu muun muassa psykologiassa, opettajankou-

lutuksessa, sosiaali- ja vanhustyössä sekä markkinoinnissa. Monet sovellukset 

perustuvat ajatukseen, että identiteetti rakentuu kertomusten varaan. Elämänta-

rinaa tuotettaessa identiteetti muokkautuu, uusiutuu ja luodaan itsestä ehjem-

pää kokonaisuutta. (Heikkinen, 2007, 151–152.) 

 

Tutkimuksessa ja ammatillisena työvälineenä tarinoiden käyttötarkoitus on eri. 

Ammattikäytössä tarinoiden totuudellisuudella ei ole niin väliä, mutta tutkimuk-

sessa sen sijaan tarkoituksena on muodostaa totuudellista tietoa, siksi nämä pi-

täisi muistaa erottaa toisistaan (emt.) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata lukion matematiikan opettaji-

en käyttämiä motivointikeinoja ja lisäksi nostaa erikseen esille matematiikan 

käytettävyys opiskelijoiden arkielämässä opettajien näkökulmasta. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millä keinoin opettaja motivoi opiskelijoita matematiikan opiskeluun? 

2. Millä tavoin opettaja perustelee matematiikan tarpeellisuutta opiskelijoil-

le? 

3. Millä tavoin opettaja liittää matematiikan käytännön sovelluksiin? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia haastattelemalla lukion matematiikan ai-

neenopettajia. Haastattelut tukevat tutkielmani narratiivista lähestymistapaa an-

taen minulle mahdollisuuden esittää avoimia kysymyksiä rajatussa teemassa ja 

haastateltaville opettajille mahdollisuuden kertoa näkemyksensä omin sanoin. 
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4 Tutkimuksen toteutus  
 

4.1 Tutkimusstrategia 

Tutkielmani tutkimusstrategia on kvalitatiivinen eli laadullinen, sillä menetelmäk-

seni valitsin narratiivisen tutkimusotteen. Tutkimusasetelmana voidaan pitää ta-

paustutkimusta, haastattelen vain muutamia opettajia ja kerron heidän tarinan-

sa. Narratiivisuus näkyy monessa kohtaa tutkimustani, kuten teoriaosuudessa 

sitä erittelin.  

 

Tapaustutkimus eli case study tarjoaa yksilöllisiä esimerkkejä todellisilta ihmisil-

tä todellisissa tilanteissa ja ympäristöissä pelkkien teorioiden sijaan. Tapaustut-

kimuksella saadaan myös erilaista tietoa numeerisiin analyyseihin verrattuna. 

Käyttämällä tulkintaan ja analyysia eikä tilastollisia menetelmiä voidaan kehittää 

teorioita, jotka auttavat ymmärtämään muita samanlaisia tapauksia ja ilmiöitä. 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007, 253.) 

 

Hyödynnän tapaustutkimuksen mahdollistamia etuja, jotka ovat erityisen hyödyl-

lisiä koulukontekstin tutkimuksessa, kuten aineiston vahva todentuntu (strong in 

reality), mutta vaikea järjestettävyys, aineiston arvo muiden tutkijoiden ja koh-

deyleisön erilaisille tulkintamahdollisuuksille, tutkimustulosten käytännön arvo ja 

käytettävyys sekä ymmärrettävyys lukijalle (Adelman ym., 1980, Cohenin ym. 

mukaan, 2007, 256). 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

Tutkimuskohteena olivat lukion matematiikan aineenopettajat. Keräsin aineiston 

pääkaupunkiseudun kolmessa eri lukioissa haastattelemalla matematiikan opet-

tajia. Haastatteluihin osallistui neljä opettajaa. Haastattelut suoritettiin kahden 

opettajan kanssa sähköpostin välityksellä ja kahden kanssa kasvotusten kes-

kustellen, jolloin haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin jälkikäteen. Aineisto kerät-

tiin helmi-toukokuussa 2016. Haastattelut tehtiin aikana, jolloin oli voimassa 

vuoden 2003 lukion opetussuunnitelma. Aineiston analyysin aikana lukioissa on 

otettu käyttöön uusi vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteet. 
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Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, niin että minulla oli valmiina kysy-

myksiä (ks. liite 1), jotka esitin kaikille opettajille. Polkinghornen aineiston pe-

ruskategorioista (numeerinen, lyhyet vastaukset, kerronta) haastateltujen opet-

tajien vastaukset kuuluvat kerrontaan. Haastatteluilla hain opettajien subjektiivi-

sia näkemyksiä tutkimusaiheestani. Pyrin saamaan henkilökohtaisia, kokemuk-

sellisia kertomuksia matematiikkaan motivoinnista ja sen arkielämään liittämi-

sestä. Opettajat saivat pohtia aiheita vapaasti omin sanoin ja esittää omia huo-

mioitaan. Sähköpostiviestittelyä käytiin muutamaan otteeseen, jolloin perusky-

symysten lisäksi esitin tarkentavia jatkokysymyksiä. Nauhoitetuissa haastatte-

luissa esitettiin myös kaikille yhteiset kysymykset ja tämän lisäksi niistä voitiin 

poiketa kesken haastattelun riippuen, miten keskustelu eteni. 

 

4.3 Aineiston analysointi 

Analysointivaiheessa hyödynnän niin narratiivisuutta kuin teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysiä. Teoriaohjaava analyysi ei pohjaudu pelkästään aineistoon tai teo-

riaan vaan on jotain näiden väliltä. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 97) kerto-

vat, analyysin alku voi olla aineistolähtöistä, mutta lopulta mukaan tuodaan teo-

riasta nousevia teemoja. Alussa käytänkin tarinankerrontaa raportissani narra-

tiivisen analyysin mukaan eli opettajien vastauksista luon heille henkilökuvat ja 

tarinat haastatteluaineiston pohjalta.  

 

Lähdettäessä tekemään aineiston analyysiä kaikki tunnistetiedot hävitetään ja 

vastauksia käsitellään anonyymeinä. Haluan käyttää opettajilla kuitenkin nimiä 

enkä esimerkiksi pelkkiä kirjaimia A, B, C, koska nimet tuovat luonnollisuutta ta-

rinoihin. Niinpä olen nimennyt opettajat. Aineistoista kootaan jokaiselle opetta-

jalle tarina, jossa vuorottelevat oma kerrontani, joka pohjautuu haastatteluihin ja 

opettajien vastauksista suorat lainaukset, jolloin heidän oma äänensä pääsee 

autenttisena kuuluviin.  

 

Yhteenvedossa lähtökohtana on aineiston teemoittelu tutkimuskysymysteni pe-

rusteella sekä teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa on hyödynnetty Mattesonin 

ym. (2011) tutkimusta. Tapaustutkimuksen kyseessä ollessa tärkeintä ei ole tu-
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losten yleistäminen ja teorioiden muodostaminen vaan oleellisempaa on tapa-

uksen ymmärtäminen ja esille tuominen (Stake, 2000, 437). 

 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Seuraavaksi esittelen neljä tarinaa neljästä opettajasta, heidän käyttämistään 

motivointikeinoista ja matematiikan ja arkielämän yhteyksistä. Olen päättänyt 

laittaa opettajat järjestykseen heidän työvuosiensa mukaan. 

 

5.1 Villen tarina 

ille on matematiikan ja kemian opettaja. Hän on toiminut opettajana kol-

me vuotta. Pääasiassa hän on työskennellyt lukiossa painottuen viime ai-

koina lyhyen matematiikan opettamiseen. Opetuksessaan hän pyrkii vapaaseen 

ilmapiiriin, jossa opiskelijat keskenään ja opettajan kanssa opiskelevat asioita. 

 
Opetuksen tulee olla mahdollisimman vuorovaikutteista, niin oppilaiden välillä 
kuin opettajan ja oppilaan välillä, siihen pyrin. 
 

Vuorovaikutteisuutta luonnollisesti oppitunneille tuo Villen käyttämä yksilöllisen 

oppimisen malli. 

 
Käytän yksilöllisen oppimisen mallia, joskin välillä käyn myös joitain asioita yh-
teisesti aikataulutettuna. Mutta pääsääntöisesti oppilaat etenevät omaa tahtiaan 
opiskelupajatyylillä kavereiden ja opettajan avustuksella. 
 

Yksilöllisen oppimisen mallista on eriasteisia versioita. Villellä se eroaa perintei-

sestä opettajajohtoisesta opettamisesta seuraavasti: 

 
Ainoa merkittävä ero on se, että yhteinen opetus on poissa ja en vaadi etene-
mään mihinkään tiettyyn tahtiin. Käytännössä opetan asiat moneen kertaan 
pienryhmille ja oppilaat opettavat usein toisiaan. Ryhmässä opiskelu ja harjoit-
telu korostuu. En varsinaisesti pidä vielä arviointikeskustelua, mutta suunnitel-
missa on. Lisäksi keskustelen muuten oppilaiden kanssa hyvin paljon tunneilla 
heidän opiskelustaan. 
 

Oppimateriaalina opiskelijoilla yleisimmin on kirja, jonka lisäksi he tekevät it-

searviointia ja voivat käyttää netistä saatavia opetusvideoita. Arviointi on kol-

meosainen. 

 
Päämateriaalina on kirja, sen lisäksi on itsearviokokeita ja opetus.tv:n videot 
käytössä. Minulla on vielä kurssilla  

V 
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 40 % päättökoe  

 20 % itsearvioinnista (itsearviointikokeet + tavoitteiden saavuttaminen) 

 40 % opiskelun etenemisestä. 
 

Opiskelijat asettavat omia tavoitteita kurssille. Itsearvioinnissa he pystyvät suh-

teuttamaan omaa työpanostaan eri tasoille ja vertaamaan osaamistaan kirjan 

tehtäviin. 

 
Heidän ohjeistus perustuu siihen, että he näkevät, mitä tasoa mikäkin työmäärä 
vastaa. Lisäksi tehtävät on asetettu vaikenevaan järjestykseen, jolloin sama oh-
jeistus myös kuvastaa sitä kuinka hyvin he osaavat asiat. Ohjeistan heitä aina 
asettamaan jonkin tason, jonka ainakin haluavat saada. Menevät siitä sitten yli 
jos motivaatiota ja aikaa yllättäen riittääkin. 
 

Yksilöllisen oppimisen mallia ei ole aivan ongelmatonta toteuttaa Villen työsken-

telemässä koulussa. Ongelmia tuottavat muun muassa koulun opiskelijamäärät, 

kurssimuotoisuus ja opettajan vaihtuminen. Lyhyessä matematiikassa katkonai-

suutta opiskeluun tuo myös se, että matematiikkaa ei ole joka jaksossa. 

 
Lukio on kurssimuotoinen ja en opeta kaikkia koulun matematiikan kursseja, jo-
ten en voi taata, että oppilas aloittaessaan seuraavan kurssin saisi sen suorite-
tuksi. Toki sallin oppilaan edetä seuraavaan kurssiin, mutta eipä siihen kukaan 
ole vielä tarttunut, sillä lyhyessä matematiikassa, jota pääosin olen nyt opetta-
nut, harvoin on samalla oppilaalla kahta peräkkäistä jaksoa matematiikkaa. 
(oppilas ei edes ajattele jatkavansa matematiikkaa seuraavassa jaksossa).  
 
Sama ongelma kuin etenemisessä seuraavaan kurssiin pätee jäämisessä jäl-
keen, sillä opettaja voi vaihtua ja kurssien välillä saattaa olla parikin kuukautta. 
 
Lisäksi koulumme on iso, joten opiskelijat myös vaihtuvat paljon. 
 

Koska yksilöllisen oppimisen mallissa tukeudutaan opettajan lisäksi paljon mui-

den opiskelijoiden vertaisapuun, on opiskelukavereilla suuri merkitys uuden asi-

an opiskelussa. 

 
Oppilaat ovat ottaneet menetelmän hyvin vastaan. Suurin osa suhtautuu neut-
raalisti. Niistä, joilla on jokin mielipide, suurin osa on suhtautunut menetelmään 
positiivisesti. Suurin merkitys on opiskelukavereilla. Yksinäiset puurtajat suhtau-
tuvat negatiivisemmin, kuin ne joilla on opiskelukaveri. 
 

Ville kokee, että lyhyessä matematiikassa melko moni tarvitsee motivointia ma-

tematiikan suorittamiseen. 

 
Moni oppilas on erityisesti lyhyen matematiikan puolelle tullessaan asenteella 
"kunhan saa oppimäärän suoritettua eli myöhemmissä kursseissa 4 riittää". 
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Yksilöllisen oppimisen mallin avulla Villen on mahdollista huomioida opiskelijan 

oma taso, ja opiskelija pystyy sovittamaan opiskelun ja etenemisen sen mu-

kaan. Antoisia ovat opettajan ja opiskelijan kahdenkeskiset kohtaamiset, joissa 

opiskelijalle voi luoda helposti onnistumisen kokemuksia. 

 
Motivointina toimii hyvin oppilaan oman tason huomioiminen yksilöllisen oppi-
misen mallissa ja se että heille voi luoda helposti onnistumisen kokemuksia 
kahdenkeskisissä opastushetkissä. 
 

Näkyvimpiä tuloksia opettajalle opiskelijoiden motivaation kasvusta ovat laske-

miseen käytetyn ajan lisääntyminen ja selkeämpi ulosanti. 

 
[Yksilöllisen oppimisen mallissa h]arjoittelun määrän merkittävä kasvu ja aivan 
onnettomien räpellysten selvä väheneminen kuvaavat parhaiten motivaation 
kasvua. 
 

Lukion matematiikassa opiskelijasta voi monissa kohdissa tuntua hankalalta 

nähdä matematiikan käyttömahdollisuuksia. Opiskelijan tiedustellessa, miksi jo-

tain asiaa täytyy opiskella, Ville on monesti joutunut vastaamaan, ettei juuri tätä 

aihetta tarvitse jatkossa välttämättä mihinkään.  

 
Tarpeellisuus nousee useissa kohdissa vastaan ja monessa kohdassa joutuu 
sanomaa, että "tuskinpa sinä tähän enää lukion jälkeen törmäät". 
 

Vaikka matematiikassa opiskellaankin aiheita, joita opiskelija ei välttämättä 

enää myöhemmin kohtaa, on sen opiskelu silti tarpeellista.  

 
Koulumatematiikassa on aiheita, jotka eivät tule koskaan enää koulun jälkeen 
vastaan. Mutta se ei tarkoita, että sen opiskelu olisi tarpeetonta. Matematiikka 
kehittää ennen kaikkea ajattelua ja päättelyä. 
 

Lisäksi perusmatematiikan taidot vahvistuvat, kun asioita käsitellään pidemmäl-

le. 

 
Matematiikassa on myös monia aiheita, jotka tulevat lähes joka päivä vastaan. 
Näidenkin aiheiden hallinta vahvistuu, kun aiheissa mennään syvemmälle (ulos 
jokapäiväisistä aiheista). 
 

Lukio on yleissivistävä oppilaitos eikä siellä opiskeltava matematiikka mene 

hukkaan vaan antaa valmiuksia paljon muuhunkin.  

 
Mutta yleensä jatkan tästä [miksi matematiikkaa pitää opiskella] keskustelemal-
la oppilaan kanssa lukion yleissivistävyydestä ja siitä miten matematiikka on it-
se asiassa kaikkein laajiten yleissivistävä aine, sillä sitä on aivan kaikkialla. Jol-
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loin matematiikan ymmärtäminen auttaa ymmärtämään todella monia muitakin 
asioita.  
 

Matematiikan havainnollistamiseen ei ole yhtä yleistä ratkaisua. Villen mielestä 

asiaa tulisi lähestyä opiskelijalle tutusta suunnasta, jolloin uuden aiheen pystyy 

kytkemään aikaisempaan ja sen omaksuminen helpottuu eikä esimerkiksi taker-

ruta hankaliin termeihin. 

 
Matematiikan konkretisointi ja havainnollistaminen on aivan tapauskohtaista, 
mutta pyrin aina selittämään asian oppilaalle tutuilla asioilla, jolloin itse matema-
tiikkaan keskittyminen olisi helpompaa. (ei jää miettimään mitään hankalaa ter-
miä jne.) 

 

Kaikkea matematiikkaa ei ole välttämätöntä liittää käytännön esimerkkeihin Vil-

len mukaan, sillä esimerkit voivat ajoittain tuntua teennäisiltä. Sopivissa kohdis-

sa konkreettinen malli kuitenkin helpottaa asian ymmärtämistä. 

 
Asian konkretisoinnin ja ajattelemisen kannalta on oleellista, että aihe voidaan 
kiinnittää johonkin tuttuun aiheeseen, mutta itse matematiikan kannalta hieman 
väkisin väännetty esimerkki on usein lähinnä typerä. 
 

Käytännön esimerkkinä matematiikan mahdollistamista asioista Villellä toimii 

kännykkä. 

 
Nykyään tutuimpana esimerkkinä puhelimen toiminta, että oppilas tuijottaa itse 
asiassa ruudussaan pelkkää matematiikkaa, vaikkei sitä näekään. 
 

Vasta vähän aikaa kestäneellä opettajanurallaan Ville ei ole kokenut matematii-

kan opettamisen muuttuneen. Motivaatiota opiskelijat ovat aina tarvinneet. Jotta 

opiskelijoiden mielenkiinto matematiikkaa kohtaan säilyy, heidän täytyy saada 

onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa.  

 
Ei motivointi ole mihinkään muuttunut. Oppilaan tarvitsee usein vain kokea, että 
tämähän sujuu ja tämänkin voi oppia. 
 

Ottaessaan käyttöön yksilöllisen oppimisen mallin opetuksen pääpaino Villellä 

on siirtynyt opettajajohtoisesta opettamisesta opiskelijoiden henkilökohtaiseen 

ohjaamiseen. Uuden mallin ottaminen käyttöön on ollut Villelle helppoa, sillä 

hänen aikaisempikaan opetustyyli ei ole ollut kovin opettajavetoinen. 

 
Opetuksessa on lähinnä henkilökohtainen ohjaaminen painottunut yksillöllisen 
oppimisen mallin myötä. Mutta ei sekään hirveän paljon, sillä olen alusta asti 
opettajavetoisen osuuden pitänyt aika pienenä ja antanut oppilaiden harjoitella 
ohjatusti paljon. 
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Konkreettinen matematiikan esimerkki, jota opiskelijat pääsevät laskemaan Vil-

len tunneilla on talousmatematiikasta. 

 
Talousmatematiikassa lasketaan oppilaalle lainasuunnitelma oman asunnon os-
toa varten ja verrataan sitä yleiseen vuokratasoon.  
 

Tällainen opiskelijoiden elämää koskettava aihe on havainnollinen ja saa opis-

kelijat huomaamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja omiin tulevaisuuden valin-

toihinsa. 

 
Moni huomaa siinä, että opiskeluaikana tulee olemaan vaihtoehtoja asunnon 
suhteen. Tällaisen omaa elämää käsittelevän asian läpikäyminen on yleensä 
oppilaiden mielestä hyvä. 
 

5.2 Sonjan tarina 

onja on ollut seitsemän vuotta opettajana, alkuvuosina ammattiopistossa 

ja loput nykyisessä koulussaan, jossa lukion lisäksi toimii myös peruskou-

lu. Hänellä on matematiikan lisäksi pätevyys fysiikan opettamiseen, mutta hän 

opettaa tällä hetkellä vain matematiikkaa. Opetettavana hänellä on niin pitkää 

kuin lyhyttä sekä yläkoulun matematiikkaa. 

 

Sonja pitää opetustyyliään perinteisenä, opetus etenee opettajan johdolla, kui-

tenkin niin, että opettaja ei sanele asioita vaan kysellen oppilailta. 

 
No varmaa, tavallaan kuitenki aika perinteinen, 1800-lukulainen opetustyyli tie-
tyllä tavalla. Paitsi… kyl mä niiku arvostan tai pidän kuitenkin tärkeenä sitä että 
on vuorovaikutusta oppilaitten kanssa paljon ja että opettaja tavallaan vaan ky-
selee ja oppilaat keksii ne vastaukset, kehittää niiku ne ite päässään. En mä ha-
lua mitenkään luennoida. Mut niiku johtaa niitten ajattelua oikeisiin suuntiin. 
 

Erityisen tärkeänä Sonja näkee opiskelijoidensa itsenäisen harjoittelun määrän. 

 
Mä painotan myös aika paljon sitä että jää tosi paljon aikaa itsenäiseen harjoit-
teluun. Et se on mun mielestä se avain, miten matikkaa opitaan. Yritän pitää 
opettajajohtoisen osuuden tosi lyhyenä ja aina jättää harjoittelulle aikaa. 
 

Kysymys opiskelijoiden motivoinnista saa Sonjan mietteliääksi. Ensimmäisenä 

ajatuksena on, että opiskelijat eivät tarvitse erityistä motivointia opettajalta. 

 
Lukiossa harvemmin tarvii erityisesti mitenkään motivoida. Tai en mä tiiä… Tää 
on kyllä aika vaikee kysymys. Suurimmalla osalla joku motivaatio siihen löytyy 
itellä.  
 

S 
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Hän tiedostaa, että kiinnostus matematiikkaa kohtaan on lähtöisin opiskelijasta 

eikä opettaja pysty välttämättä vaikuttamaan siihen suuresti. 

 
Ja sitte kuitenkin motivaatio, miten se syntyy, voiko joku toinen ihminen taval-
laan sen synnyttää tai pitääks sen olla jo kuitenki aika valmiina sillä oppilaalla? 
 

Matematiikan oppimiseen ei ole oikotietä, vaan se vaatii pitkäjänteistä työsken-

telyä. Opettaja voi auttaa ja kannustaa, mutta viime kädessä opiskelu on oppi-

laan itsensä vastuulla. 

 
En mä tiiä, onks siihe mitää vippaskonsteja, että ”taivaalta sataa rahaa” -
motivaattori. 
 

Mietittyään hetken Sonja saa kerrottua, millaista motivointia hän käyttää ja min-

kä on kokenut toimivaksi. Ulkoisena motivaationa toimii pisteiden kerääminen 

tehdyistä tehtävistä. 

 
No, on meil tietenkin semmonen esimerkiks lisäpistesysteemi, että jos laskee 
enemmän tehtäviä, ni sitte niistä saa pisteitä kokeeseen suoraan. Se voi olla 
tavallaan, onhan se ulkoista motivaatiota. Tämmöset niiku kannustus- tai palkit-
semissysteemit. 
 

Tehtävien ahkera laskeminen tuo esiin opiskelijan halun matematiikan harjoitte-

luun ja siitä on syytä palkita. 

 
Se on mun mielestä myös sitä tuntiaktiivisuutta tai semmosta harrastuneisuutta, 
ku laskee niitä tehtäviä. 
 

Niin kuin Sonjan opetustyylistä tulee ilmi, hän sanoo painottavansa itsenäistä 

harjoittelua oppitunnin aikana. Tehtävien tekoon kannustamalla opiskelijoilla on 

mahdollisuus omakohtaisiin onnistumisiin. 

 
No sitte, tietenki yks, mikä motivoi, on kun saa niitä onnistumisen kokemuksia ja 
siinä tulee taas se, että kun on tarpeeks aikaa harjotella, ni sitte kuitenki se ta-
pahtuu koulussa, ni voi kysyä esim. multa. Kyl se motivoi, kun sitte onnistuu 
niissä [tehtävissä]. 
 

Opettaja mahdollistaa opiskelijoiden onnistumiset tarjoamalla näille tehtäviä, 

jotka nostavat opiskelijoiden osaamistasoa sopivissa määrin kerrallaan. 

 
Tietenki ne tehtävät mitä tehään täytyy valita sillee, että siellä saa onnistumisen 
kokemuksia. Totta kai pitää lähtee tavallaan sieltä riman alapuolelta, että sieltä 
se lähtee. Jos et sä osaa ensimmäistäkään tehtävää, ni eihän se ketään moti-
voi. Vaan pitää lähtee sieltä helposta liikkeelle ja saadaan niitä onnistumisen 
kokemuksia, ja sieltä sitte pikku hiljaa mennä kohti vaikeempia.  
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Vaikka opettaja tarjoaisikin oikeanlaisen oppimispolun opiskelijalle, on tämän 

silti itse kuljettava polkunsa. 

 
Mutta siihen tulee se oppilaan oma panostaminen, pitäähän sen laskea niitä 
[tehtäviä]. Ei se opettaja voi sitä työtä tehä sen oppilaan puolesta. Kyllä se vaan 
niin menee, että sitte ku niitä onnistumisen kokemuksia alkaa tulla, ni totta kai 
se motivoi. 
 

Koska lukion jälkeen usein hakeudutaan jatko-opintoihin, matematiikan tarpeen 

sovittaminen omaan tulevaisuuteen voi toimia motivaationa sen opiskeluun.  

 
Tietenki sitte tavallaan se tietoisuuden lisääminen siitä, mihin matikkaa voi tarvi-
ta: voi ehkä saada paremman ammatin ja enemmän rahaa, paremman elämän 
sillä matikan avulla. 

 

Matematiikan tarve tulevaisuudessa voi tosin vaihdella suuresti. Sonja kärjistää 

ääripäät: 

 
Kylhä mä ainaki tarvin mun elämässä aika paljon koulumatikkaa. Mut sitte voin 
taas kuvitella et vaikka joku puliukko jossain Piritorilla, ni mihin se tarvii jotain 
matikkaa, ni ei varmaan kauheen paljoo. 
 

Tässä on opiskelijoillekin ajattelemisen aihetta. 

 
Jos joku oppilas kysyy multa, mihin sitä matikkaa elämässä tarvii, ni kyllä mä 
sanon, että se riippuu täysin siitä, millanen elämä sulla tulee olemaan. Sitte mä 
annan just nää esimerkit siitä että millasessa elämässä tarvii matikkaa ja milla-
sessa elämässä ei välttämättä tarvii. 
 

Olipa tulevaisuuden ammatti kuitenkin lähes mikä tahansa, matematiikasta ei 

pääse helposti eroon. 

 
Mut esim. verotuksen kannalta ihan hyvä tietää, jos aikoo ikinä mitään töitä tehä 
ja veroja maksaa. Tai jos aikoo ikinä mitään omistaa, ni sun täytyy jonku verran 
osata vähän laskee. 
 

Siispä matematiikka on Sonjan mielestä hyvin monille ihmisille edes jossain 

määrin tarpeellista. Kääntöpuolena matematiikan osaamattomuudella voi aiheu-

tua vaikeuksia tulevaisuudessa. 

 
Jotain asioita on vaan ehkä helpompi ymmärtää, jos ymmärtää vähän matema-
tiikkaa. Mut miten paljon asioista haluu sitte ymmärtää. Haluuko olla ihan tyhmä 
ja ymmärtämätön vai vähä niiku sivistyny. 
 

Matematiikan avulla lukiolaisia on mahdollista valmistaa vastuulliseen talouteen. 
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Eihän noi nykynuoret välttämättä tiiä tavallaan maailmasta mitään, ei ne tajuu 
paljo asiat maksaa tai mitä tehä. Miten paljon pitää tehdä töitä, että saa tietyn 
verran vaikka rahaa, että saa sitte ostettua jotain? Ku ei oikein tiiä tommosista 
asioista, tietysti niiku matematiikassa voi myös vähä yrittää valistaa semmosista 
asioista. 
 

Sonja mainitsee myös matematiikan tarpeen tietoteknisellä alalla. 

 
- - [E]simerkiksi jossain niiku tietokonepelin kehittäminen tai muu, siihenhän ma-
tikkaa tietysti tarvitaan. Tietokoneitten kanssa just, jos yhtään enempää tekee 
mitään, ni sillee niiku selviää. Ohjelmointikieli on tavallaan matikkaa. 
 

Sonja tekee selkeän eron pitkään ja lyhyeen matematiikkaan ja erikseen mainit-

see, ettei usko arkielämän esimerkkien motivoivan pitkää matematiikkaa opis-

kelevia opiskelijoita. 

 
Okei, no ehkä lyhyessä matikassa toi [matematiikan liittäminen oppilaan omaan 
elämään tuo matematiikan lähemmäs oppilasta] voi olla totta, mutta mä ainaki 
uskon ite, että pitkässä matikassa sillä [arkielämän esimerkeillä] ei oo mitään 
tekemistä sen motivoinnin kanssa. 
 

Erityisesti pitkässä matematiikassa silloin kun Sonja pystyy tarjoamaan edis-

tyneemmille opiskelijoille haasteita ja he suoriutuvat niistä, se motivoi heitä 

opiskelemaan edelleen. Jälleen tulee ilmi, että arkielämä ei ole motivoiva tekijä 

pitkän matematiikan opiskelijoiden kohdalla. 

 
- - [P]itkässä matikassa mä oon huomannu, että niitä motivoi ensinnäki, esimer-
kiksi hyviä [oppilaita], noi haasteet, että ne saa tarpeeks haastavia tehtäviä. Sil 
ei oo mitään väliä, liittyykse arkielämään.  

 

Sonja painottaa vielä sanomaansa jatko-opintomahdollisuuksilla uudelleen. Pit-

kän matematiikan opiskelijoilla on usein selvät suunnitelmat, mihin he haluavat 

päästä lukion jälkeen ja tietävät tarvitsevansa pitkää matematiikkaa siihen. 

 
Ja sitte toinen, mikä niitä [pitkää matematiikkaa opiskelevia] motivoi, on taval-
laan tietosuus siitä että matikka avaa jotain jatko-opintopaikkoja. Et voi olla sel-
keitä suunnitelmia mennä lääkikseen tai jonnekii teknilliseen korkeakouluun, ja 
se niiku toimii motivoijana siihe matikkaan, ei välttämättä ne arkielämään liitty-
vät asiat.  

 

Lukiolaisille tiedon tarpeellisuus on hyvin senhetkistä eivätkä he mieti, tulevatko 

käyttämään oppimiaan matemaattisia taitoja myöhemmin elämässään eikä se 

häiritse heitä. 

 
Mut ei kukaan ikinä sitä tavallaan vielä noin aattele että ei tuu sitä tarvimaan tai 
ei sitä jotenki kyseenalaisteta, vaan ne aattelee, että ne tarvii sitä esimerkiksi 
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sillä kurssilla, ne tarvii sitä siinä matematiikassa. Ne tarvii sitä yo-kirjotuksissa, 
jatko-opinnoissa. - - Siis ne ajattelee vaan mun mielestä enimmäkseen sitä 
kautta, että ne tarvii sitä nyt siinä tilanteessa sillä kurssilla. - - Mut en mä oo ko-
kenu sitä myöskään mikskään ongelmaks eikä ne tuu sinne mitenkään, pitkään 
matikkaan ainakaan, minkään arkielämän esimerkkien takia. 
 

Lyhyessä matematiikassa taas käytännöllisyys korostuu. 

 
Et tosiaan lyhyessä matikassa ehkä ne arkielämän esimerkit on tärkeämpiä. 
 

Pelkän käytännöllisyyden ja työkalun lisäksi matematiikka on oma alansa, joka 

tulee enemmän ilmi pitkässä matematiikassa. 

 
Nii ne [lyhyen matematiikan lukijat] ei nää sitä matikkaa tieteenalana. Ne, jotka 
pitkässä matikaa on, ni niittenhän pitää ymmärtää matikan tieteen merkitys, 
mun mielestä siinä tulee se ero. Lyhyt matikka on just enemmän sitä arkielä-
mää. 
 

Havainnollistamisessa varma keino Sonjan mukaan on kuva. 

 
Kyllähän sä voit piirtää niiku sekä geometriaa että jossain derivoinnissa voit piir-
tää niitä asioita. Mun mielestä kuva aina kuitenkin tuo sen lähemmäs oppilasta. 
Tietenki sitte joku todennäköisyyslaskenta, kyllähän siinä se havainnollistami-
nen vielä onnistuu aika kivasti. Kyllä, kuvien avulla ensisijaisesti kyllä. Ja sitte 
olipa mikä tahansa kurssi ni aina voi tosiaan kuvan piirtää. 
 

Lisäksi myös peruskoulun puolelta tutut keinot geometriassa toimivat yhä luki-

ossakin. 

 
Oon mä lukiossakin kyllä geometrian kurssilla esimerkiks leikannu jonku Pring-
les-purkin auki, että ne näkee lieriön vaipan, että mimmonen se on. 
 

Tietotekniset välineet eivät ole suuressa osassa Sonjan opetusta, mutta niissä 

kohdin, joissa ne voittavat perinteiset välineet, Sonja käyttää niitä. 

 
Joo, no esimerkiks vaikka joku derivaattakurssi pitkässä matikassa, ku tulee se 
derivaatan määritelmä erotusosamäärän raja-arvona. Siinä pystyy niille [oppi-
laille] näyttää, miten ne tangentit liikkuu ja sitä raja-arvoo havainnollistamaan 
niin hyvin sillä GeoGebralla. Sitä ei pysty tekemään käsin paremmin, niin siinä 
tietokone on esimerkiksi semmonen, millä tulee paremmin siinä kohtaa. 
 

Sonja ei ole kuullut matematiikan kyseenalaistamista oppitunneillaan. 

 
Kyllä ne tietää, lukiolaiset tietää, mihin matikkaa tarvitaan eikä sitä tarvi niille 
perustella. 
 

Sen sijaan hänen mukaansa lukiolaiset miettivät paljon enemmän pitkän ja ly-

hyen matematiikan valinnan välillä kuin yleisesti matematiikan tarpeellisuutta. 
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Mutta ehkä lukiossa niiku se kysymys on enemmänkin ”tarvinko mä nyt taval-
laan pitkän vai lyhyen matikan”. Se on niinku se, mitä ne miettii. Ei ne sitä var-
sinaisesti pelkän matikan tarvitsemista. - - Perusteluna tietenki tulee aina se, et-
tä mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Mitkä ammatit kiinnostaa? Tai mitkä jatko-
opinnot?  
 

Matematiikan opettajana Sonja osaa auttaa opiskelijaa ja kertoa tarvittavat tie-

dot matematiikan tarpeesta eri ammattivaihtoehdoissa. 

 
Ja sitte kyllä mun mielestä mä osaan niille helpommin kertoa, niiku mihin sä just 
tarvit sitä pitkää matikkaa tai mihin et. 
 

Käytännön esimerkki Sonjan oppitunneille tulee luonnollisesti lyhyen matematii-

kan talousmatematiikan kurssilta. 

 
No sitte, tietty lyhyessä matikassa, joku talousmatikan kurssi. Sehän on täynnä 
[käytännön esimerkkejä]. Siellä opetellaan opintotukien hakemista ja lasketaan 
jotain veronpalautuksia. Voi ottaa ihan niiku ite, paljonko sais ite vaikka opinto-
tukea. Että ihan omat tiedot ja kaikki semmoset otetaan huomioon. 
 

Tämänhetkisten lukion aloittaneiden opiskelijoiden kanssa Sonja on huoman-

nut, että motivointi ei ole niinkään innostamista matematiikkaan vaan opettamis-

ta laskurutiiniin, jolla oppimistuloksia saataisiin. 

 
Aatellaan, että on ihan ku se ois jotenki noloa, että joutuu tekemään töitä. - - Ja 
sitte kai sitä motivointia, ni miten ne saa motivoitua, eli ”potkittua perseelle”, että 
ne tekis jotain. Koska ei ennen tarvinnu. Ennen ne into piukeena teki niitä teh-
täviä, ei siinä tarvinu mitään kummempia systeemejä. 
 

Oppituntien vähyys ja sisältömäärät kursseilla eivät anna mahdollisuuksia pal-

joon oppikirjan ulkopuolelta. 

 
- - [M]ä meen kyllä ihan niillä kirjan tehtävillä. Et siinä se aika on kuitenkin niin 
kortilla, varsinkin pitkässä matikassa. Et ei siihen oikein juuri mitään ylimäärästä 
mahu ottaan. - - Nii tota, että rupee siihen sitte repii jotain arkielämän esimerk-
kejä, hirvee kiire muutenkin. 
 

Koska jotkut opiskelijat luulevat pärjäävänsä tekemättä juuri mitään matematii-

kan oppimisensa eteen, oma osaamisen taso voi tulla yllätyksenä kokeen jäl-

keen arvosanassa. Tämä saa jotkut opiskelijat heräämään, että oman matema-

tiikan osaamisen eteen täytyy tehdä töitä eli opiskella enemmän. 

 
Jossain vaiheessa nousee seinä kyllä pystyyn, melkeinpä voisin näin väittää. 
Toisille tulee sellanen motivointinelonen, tajutaan että pitäis alkaa jotain tehä-
kin. Se nelonen niiku motivoi tekemään, ei siihenkään tarvita mitään arkielämän 
esimerkkejä. 
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Uudessa voimaan tulleessa Opetussuunnitelman perusteissa on yhteinen ma-

tematiikan aloituskurssi pitkän ja lyhyen matematiikan lukijoille. Jotta tällä saa-

taisiin opiskelijoita kiinnostumaan matematiikasta, Sonjalla on oma mielipiteen-

sä. Matematiikka rakentuu hyvin vahvasti aikaisemmin opitun päälle, joten luki-

ossa tarvittavia perustaitoja olisi hyvä vahvistaa. 

 
Yhteisen kurssin idea ois, että siinä tavallaan motivoidaan ne sinne pitkään ma-
tikkaan. - - . Ensinnäki sen kurssin sisällöt on täysin väärät, että niillä ketään 
motivoitais yhtään mihinkään. Ja mitkä ne siis pitäis olla? Mun mielestä sem-
moset, millä tuettais oppilaan kehittymistä sinne pitkään matikkaan, koska asi-
astahan on helppo innostua silloin, ku tuntee, että sitä osaa. Ihan semmonen 
polynomien pyörittämisen taito - - Kun ne saatais tosi vahvalle pohjalle, ni ois 
varmasti paljo helpompi lähtee sinne pitkään matikkaan. Ku sitte se, et aina 
tappelis joka ikises tehtäväs niiku sen kanssa, et saatais joku polynomi jaettua 
tekijöihin vai ei. 
 

Sonja tiivistää mietteensä urheiluvertaukseen. 

 
Et kyllähän me iteki harrastetaan vaan niitä urheilulajeja, missä mä oon hyvä. 
Että enhän mä ala harrastamaan mitää golfia, missä mä oon ihan paska. Koska 
ei se motivoi mua yhtään. Totta kai mua motivoi ne lajit, missä mä voitan tai oon 
paras. Ihan samanlailla se menee niiku jossain matikassaki. Ni jos ois ne pe-
rusasiat niin vankalla pohjalla, et sit niiku tulis niitä onnistumisen kokemuksia, 
totta kai se motivoi. 
 

5.3 Eskon tarina 

sko on ollut opettajana niin yliopistolla, lukiossa kuin yläkoulussakin. Yh-

teensä opetusvuosia on tullut 20. Tällä hetkellä hän työskentelee lukiossa 

ja opettaa molempia, pitkää sekä lyhyttä matematiikkaa. Hänellä on enemmän 

kokemusta pitkän matematiikan opettamisesta, mutta tällä hetkellä yli puolet 

tunneista on lyhyttä matematiikkaa. 

 

Vaikka Esko on toiminut opettajana pitkään, hän kehittää jatkuvasti omaa ope-

tustaan. Opetustyyli vaihtelee kunkin ryhmän kanssa hyväksi havaittujen tapo-

jen pohjalta. 

 
Opetustyylini muokkautuu edelleen aika paljon. Yleisesti sanoisin, että tavoit-
teena olisi vaihtelevat ja monipuoliset opetusmenetelmät. Käytettävät menetel-
mät riippuvat tietenkin ryhmästä, millaiseen työskentelyyn opiskelijat ovat tottu-
neet. 
 

Aikoinaan Eskolla oli lukiossa käytössään perinteinen opetustyyli, joka johtui 

sen helposta rakenteesta ja ajankäytöstä.  

E 
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Pitkään opetin varsin perinteisesti: läksyt, uusi asia, uuden asian harjoittelu. 
Näin erityisesti lukion pitkässä matematiikassa. 
 

Kuitenkin jo silloin yläkoulun puolella hänellä oli mahdollisuus monipuolisempiin 

oppitunteihin. 

 
Yläkoulun puolella aikaa riitti paremmin perustuntien lisäksi erilaisten menetel-
mien käyttöön: tutkivaa oppimista, työpistetyöskentelyä jne. 
 

Nykyisin opetuksen pääpaino Eskolla on opiskelijoiden aktivoinnissa ja yhdessä 

oppimisella. 

 
Nykyään pyrin organisoimaan tunnit niin, että opiskelijoiden aktiivinen toiminta 
maksimoituisi. Korostan yhteisöllistä oppimista. 
 

Jotta ajankäyttö olisi mahdollisimman hyödyllistä opiskelijoille, oppitunnilla kes-

kitytään opiskelijoille vaikeisiin asioihin sekä sen tunnin uuteen asiaan. Oppi-

tunnilla opiskelijat saavat apua niin opettajalta kuin toisiltaankin. 

 
Kotitehtävistä käyn läpi vain ne, jotka opiskelijat toivovat. Näin tunnista vapau-
tuu aikaa uuteen asiaan liittyvien tehtävien tekemiseen, jolloin opiskelijoilla on 
muiden opiskelijoiden ja opettajien tuki kognitiivisesti haastavimpien tehtävien 
tekemisessä. 
 

Tällä on ollut Eskon mukaan myönteinen vaikutus oppimiseen, jolloin saadaan 

hyvä oppimisen kierre.  

 
Seurauksena on, että kotitehtävät osataan ja seuraavallakin tunnilla päästään 
keskittymään uuteen asiaan. 
 

Esko haluaisi käyttää opetuksessaan tutkivaa oppimista, jossa opiskelijat selvit-

tävät uutta aihetta ilman opettajan kertomia valmiita vastauksia. Kaikissa tilan-

teissa tämä ei kuitenkaan onnistu. 

 
Pyrkimykseni on käyttää tutkivaa oppimista uusia käsitteitä opiskeltaessa. Aina 
se ei onnistu. Ei ole aivan helppoa keksiä hyviä käsitteeseen johdattelevia teh-
tävänantoja. 
 

Tutkivan oppimisen vaihtoehtona Esko näkee perinteisen opettajajohtoisen 

opettamisen, joskin siihenkin hän voi soveltaa opiskelijalähtöisiä tapoja. 

 
Vaihtoehtona on tietenkin esittää uusi asia perinteisesti. Silloinkin pyrin dialogiin 
ryhmän kanssa, ja saatan osia, joita aikaisemmin olisin esittänyt suoraan, an-
taakin opiskelijoille tehtäväksi selvittää. 
 



 27 

Näissä tilanteissa hän pyrkii tuomaan esiin sen, kuinka uusi asia liittyy aiemmin 

opittuun. 

 
Tällöin koitan tuoda näkyville tarvittavia aikaisemmin opittuja tietoja. 
 

Eskon opetukseen kuuluu tietotekniset välineet. Hänen mielestään ne voittavat 

monessa kohtaa vihkon ja kynän. 

 
Korostan teknisten välineiden käyttöä oppimisessa, laskinta tai Geogebraa. 
Monessa asiassa niiden avulla pystytään paremmin opiskelemaan matematiik-
kaa perinteiseen verrattuna. 
 
Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen tietokone mukanaan kaikilla tunneil-
la. Konetta käytetään runsaasti. 
 

Teknisten välineiden käyttö on myös yksi osa oppimistapahtumaa. 

 
Lisäksi, välineiden sujuva käyttö vaatii erilaisten tietojen ja ajattelutapojen op-
pimista. 
 

Eskolla on selkeät näkemykset motivaatiosta ja hän onkin perehtynyt eri moti-

vaatioteorioihin. 

 
On aivan selvää, että opiskelussa tarvitaan motivaatiota. Motivaatio on niin mo-
nipolvinen käsite, että alan tutkijat eivät välttämättä puhu motivaatiosta, vaan 
mieluummin käyttävät jotakin selkeämmin määriteltyä käsitettä. 
 

Hän nimeää itselleen tärkeitä motivaation teorioita. 

 
Omaan ajatteluuni ovat vaikuttaneet teoria itsepystyvyydestä (self-efficacy), it-
semääräämisteoria, odotusarvoteoriamalli (expectancy-value theory), attribuu-
tioteoria, teoria kiinnostuksesta (interest) ja erityisesti oppimisorientaatioteoriat. 
Motivaatio liittyy myös vahvasti oppimisympäristöajatteluun. 
 

Hän pitää motivaation esittämistä keinona tai temppuna vanhanaikaisena. 

 
Kuin tuulahdus kellarista. Joskus 90-luvulla, kun itse auskultoin, puhuttiin, että 
tuntisuunnitelman alussa pitää olla motivointiosuus. Motivaation luomiminen 
nähtiin juuri jonain temppuna tai keinona.  
 

Siksipä hänellä motivaatio on taustalla oleva vaikutin, joka ei ole opetuksesta 

erikseen irrotettava osa. 

 
En erikseen välttämättä motivoi opiskelijoita. Niin tehtiin joskus 80- tai 90- luvuil-
la. Pyrin kyllä huomioimaan motivaation monella eri tavoin. 
 

Motivaation ilmenemistä voi olla vaikea eritellä muusta opetuksesta.  
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Luultavasti on varsin vaikeaa kirjoittaa, miten eri motivaatioteoriat konkreettises-
ti näkyvät toiminnassa. Ne ovat taustalla kokonaisvaltaisessa asennoitumises-
sa. 
 

Joitain konkreettisia tapoja Esko pystyy kuitenkin kertomaan. Ensimmäisenä on 

kyvykkyyden korostaminen synnynnäisen lahjakkuuden sijaan. 

 
Oppimisorientaatioteorioista ehkä konkreettisin vaikutus omaan työskentelyyni 
on se, että korostan oppimisessa lahjakkuuden (pysyvä, synnynnäinen ominai-
suus) sijasta kyvykkyyden kehittämistä, sitä, että motivaation vaikutus oppimi-
seen on paljon suurempi kuin lahjakkuuden. 
 

Aihetta käsitellään opiskelijoiden kanssa keskustellen. 

 
Ainakin puhun asiasta suoraan, yleensä kun ekalla [luokalla] kohtaan opiskelijat 
ensimmäistä kertaa. Korostan oppimisen prosessiluonnetta ja sitä, että moti-
vaation vaikutus oppimiseen on suurempi kuin synnynnäisen lahjakkuuden. 
 

Kaksi muuta motivaation tapaa liittyy opiskelijan omaan suoritukseen sekä 

omaan opiskeluun keskittymiseen. 

 
Yksi konkreettinen asia on, että en nykyään anna opiskelijoille mitään informaa-
tiota, jossa he voivat vertailla omaa suoritustaan muiden suorituksiin. Toinen, 
jos ajattelen, että joku opiskelija erityisesti tarvitsee apua, en osoita tätä hänel-
le/ryhmälle menemällä suoraan hänen luokseen. Kiertelen ja kaartelen ja py-
sähdyn useamman kohdalle. 
 

Eskon opetuksessa näkyy kolme motivaation perustarvetta, jotka hän esittelee: 

 
[Edward] Decin ja [Richard] Ryanin itsemääräämisteorissa motivaatiosta on 
kolme perustarvetta: pätemisen, sosiaalisen kuuluvuuden sekä itsemääräämi-
sen tarpeet. 
 

Ensimmäisenä ovat opiskelijoiden onnistumisen kokemukset. Tärkeimpänä 

opiskelijoiden motivaationa Esko pitää oikean taitotason asettamista ja siitä 

saatavia onnistumisen kokemuksia. 

 
Onnistumisen kokeminen liittyy tarpeeseen päteä. 
 
Ehkä koko opettamisen perusidea on, että vaikeustasoa pitäisi säätää opiskeli-
joille sopivaksi, että se sattuisi heidän lähikehityksen vyöhykkeelleen. Riittävän 
haastava, jotta tehtävä olisi mielenkiintoinen, mutta toisaalta pienellä avustuk-
sella opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus onnistua. 
 

Vaikeustason säätämiseen reagointi tulee kokemuksen kautta. 
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- - [J]os huomaan, että asia on joillekin opiskelijoille liian vaikeata, helpotan teh-
täviä vinkeillä tai valitsemalla toisia tehtäviä. Toisille taas annan haastavampia 
tehtäviä. Kokemuksen kautta on myös syntynyt käsitys, mitkä asiat ovat opiske-
lijoille yleensä vaativia. Tämä vaikuttaa siihen, miten opetan asioita. 
 

Omalla opetustyylillään opettaja pystyy myös seuraamaan opiskelijoiden osaa-

mista ja oppimista. 

 
Tärkeää on myös se, että ei vain luennoi, vaan antaa "uuden teorian" käsitte-
lyssä vaikka osatehtäviä opiskelijoille tehtäväksi, jotta pääsee seuraamaan, 
kuinka hyvin opiskelijat osaavat asiat. Oleellista on siis, että tunnilla tarkkailen 
ja neuvon opiskelijoita aktiivisesti. Kierrän luokassa, jotta opiskelijat voivat ky-
syä, kun satun kohdalle. 
 
Onnistumisen kokemuksia syntyy, kun opiskelijat onnistuvat itse suoriutumaan 
heille sopivan haastavista tehtävistä. - - Eli opettajana en sano vastausta suo-
raan. Kuuntelen opiskelijan omia ratkaisutapoja.  
 

Lähtökohtaisesti Eskon opiskelijoilla on jo valmiiksi kiinnostusta matematiikkaa 

kohtaan, jota onnistumiset vielä vahvistavat. 

 
Yleensä opiskelijat haluavat oppia matematiikkaa, jolloin onnistumisen koke-
mukset ruokkivat motivaatiota. 
 

Lähikehityksen vyöhykkeen lisäksi toisena perusajatuksena Eskolla on edes 

jonkinlaisen oman päätäntävallan antaminen opiskelijoille. 

 
Kouluopiskelussa, jossa kurssien tavoitteet on jo määritelty opetussuunnitelman 
perusteissa, on mielestäni aika vähän liikkumatilaa opiskelijoiden omille tavoit-
teille. Kuitenkin tutkimusten mukaan on hyvä, jos opiskelijoille annetaan edes 
joissakin asioissa mahdollisuus valita itse. Tämän takia opettamisen toisena pe-
russääntönä minulla on, että opiskelija saa loppujen lopuksi itse valita mitä teh-
täviä tekee. 
 

Ei niin, että opiskelijat tekisivät tunnilla tehtäviä ilman opettajan ohjeistusta, mut-

ta he saavat poiketa opettajan suosittelemista tehtävistä. 

 
Annan kyllä läksytehtävät ja tunnilla tehtävät tehtävät, mutta samalla sanon, et-
tä opiskelijat saavat valita sellaisia tehtäviä, jotka itse kokee omalle oppimisel-
leen hyödyllisiksi. 
 

Kolmas motivaation perustarve näkyy luokkatyöskentelyssä. 

 
Sosiaalisen kuuluvuuden tarve on mukana siinä, että korostan yhteisöllistä 
työskentelyä. 
 

Yhteisöllisyys näkyy Eskon opetuksessa muun muassa luokkatilan järjestelyinä 

ja siinä, ettei vain opettaja ole äänessä oppitunnin aikana. 
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Yhteisöllisyys näkyy luokissa juuri siinä, että pulpetit on järjestetty ryhmiin. Toi-
saalta ohjeistan opiskelijoita työskentelemään ryhmissä, pyrin kommunikoimaan 
ryhmille, tilanne tietenkin huomioiden. Yhteisöllisyys näkyy erityisesti siinä, että 
pyrin minimoimaan opettajajohtoisen esityksen, mutta kyllä sitäkin tarvitaan. 
Maailma ei ole mustaa tai valkoista. 
 

Opiskelijoiden matematiikan tarve tulevaisuudessa on Eskon mukaan hyvin 

moninainen eikä etukäteen voi tietää mitä elämä tuo tullessaan. 

 
Mitä on elämä? Mitä on todellinen elämä? Opiskelu on yhtä todellista kuin bilet-
täminen. Ensimmäistä tehdään paljon enemmän kuin jälkimmäistä. Oma vas-
taukseni opiskeijoille on, että riippuu hyvin pitkälti, millaisen elämän tulette elä-
mään, mitä matematiikkaa tarvitsette. 
 

Motivaatio-ongelmia matematiikkaan tulee, kun opiskelija ei koe sitä itselleen 

mielekkääksi. Eskon kohdalla tämä tilanne tulee esiin harvoin, luultavasti opis-

kelijoiden perhetaustan ansiosta. 

 
Yleensä ne, jotka sitä kyselevät, ovat niitä, jotka eivät oikein koe mielekkääksi 
matematiikan opiskelua.  Motivaatioon vaikuttaa oleellisesti usko siitä, että opit-
tavaa asiaa tarvitaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä opetan koulussa, jossa 
suurella osalla opiskelijoita on varmaankin kotitaustan ansiosta varsin suuri us-
komus matematiikan tarpeellisuudesta. 
 

Monille matematiikan osa-alueille on vaikea löytää esimerkkiä opiskelijoiden 

tämän hetkisestä elämästä. 

 
Moniin yksittäisiin asioihin on vaikea löytää perusteita, miten tätä asiaa tarvitsi-
sit juuri tämän hetkisessä elämässä. Toisaalta, tarpeellisuus tulevaisuudessa 
riippuu millaisen elämän opiskelijat elävät. 
 

Havainnollisuutta matematiikkaan Eskon tunneilla tuo sekä visuaalinen esitys 

että lukujen käyttäminen. 

 
Riippuu tilanteesta [kuinka havainnollistan matematiikkaa]. GeoGebran avulla 
pystyy havainnollistamaan monia asioita. Joissakin yhteyksissä yleisyyden si-
jaan esitän asian konkreettisten lukujen avulla. Matematiikassa on tärkeä pääs-
tä konkreettisesta abstraktiin ja vastaavasti abstraktista konkreettiseen. 
 

Uuden asian opiskelussa on myös hyvä tuoda esille, millaisia ongelmia sillä 

pystyy ratkaisemaan. 

 
Nykyisin kirjoissa sovellustehtävät ovat usein vasta lopussa. Minusta niiden pi-
täisi olla alussa, jotta saataisiin kuva, millaiseen ongelmaan olemme ratkaisua 
hakemassa. 
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Esimerkkinä käytännön tehtävästä matematiikassa Eskolla on avoin tehtä-

vänanto. 

 
Geometriasta tulee mieleen yksi lempitehtävä: suunnittele puolen litran mitta. 
Voisi olla myös mittasarja. 

 

5.4 Annen tarina 

nne on matematiikan ja tietotekniikan opettaja. Hän on ollut opettajana 25 

vuotta. Nämä vuodet hän on ollut samassa koulussa, jossa toimii lukio ja 

peruskoulu. Hän opettaa lukion puolella vain pitkää matematiikkaa, jonka lisäksi 

myös yläkoulun matematiikkaa ja tietotekniikkaa.  

 

Annen oppitunnit ovat pitkälti perinteisiä ja etenevät opettajajohtoisesti. Hän pe-

rustelee, miksei käytä toisenlaista opetustyyliä. 

 
[M]ä en oikein tykkää siitä, et sitä [opettajajohtoista opetustyyliä] kovasti de-
monisoidaan, koska mun mielestä opettaja on kuitenkin sen alan asiantuntija. 
Ni musta ois jotenki hassua, että se asiantuntija olis siellä luokassa hiljaa ja sit-
te ne oppilaat yrittäis pähkäillä niitä asioita ja ottaa niistä selvää kukin sitten 
omien kykyjensä mukaan. 
 

Niinpä Annen mielestä opettaja asiantuntijana pystyy johdattelemaan opiskelijat 

oleellisen tiedon ääreen ja jättämään toissijaisen tiedon vähemmälle. Tämä 

vaatii sitä, että opettajalla on näkyvä rooli oppitunnilla. 

 
Että must se on aika paljon joustavampaa, että jos se opettaja, ku se osaa kui-
tenkin nostaa sen oleellisen siitä opetettavasta asiasta. 
 

Teoriaosuuden Anne pyrkii käymään tehokkaasti. Se ei selkeästä opettajajoh-

toisuudestaan huolimatta ole kuitenkaan mitään opettajan yksinpuhelua. 

 
Mä yritän aina ottaa sen [uuden asian] niiku mahollisimman tiiviisti, mut keskus-
tellen. 
 

Oikeilla kysymyksillä ja johdattelulla opettaja voi saada opiskelijat ymmärtä-

mään opetettavan asian ainakin näennäisesti omin avuin. 

 
Sillai mä aina sanon, että mun opetusmenetelmä on sellanen et mä yritän luoda 
semmosen illuusion, et oppilas on itse keksinyt sen asia. Johdatella niiku sen 
oppilaan ajatukset, sillai että sitte ajattelee: ”Aa, no se menee varmaan noin”. 
”Et näinhän tää varmaan menee.” 
 

A 
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Ahaa-elämyksillä opiskelijoille voidaan luoda onnistuneita oppimiskokemuksia. 

Annen on kuitenkin myönnettävä, että koko luokallinen opiskelijoita ei aina pää-

se tähän.  

 
Ja sitte tulee ikään kuin semmonen kokemus, et keksin tämän asian, tai edes 
joku siitä ryhmästä olis niiku mukana siinä opetuskeskustelussa ja johdattelus-
sa. 
 

Annen opettajajohtoinen opetustyyli ottaa siis myös opiskelijat huomioon eikä 

ole vain ainoastaan opettajan tiedon kaatamista opiskelijoille.  

 
Että, en mä sitä luennoinniksi kutsuis, sitä omaa opetusmenetelmääni, vaan 
semmonen opetuskeskustelu ois ehkä parempi. 
 

Yläkoulun puolella Anne sanoo käyttävänsä vaihtelevampia tehtäviä oppitun-

neilla, mutta lukiossa erilaiset pelit, pulmat sekä ryhmä- ja parityöt jäävät vä-

hemmälle. Hänen mukaansa ajankäyttö niihin on ongelmallista eikä niistä saa 

samanlaista hyötyä oppimiseen kuin peruskoulussa. 

 
Ihan hyvin vois käyttää [vaihtelevampia tehtäviä], ei siin mitään estettä oo. Jo-
tenki ehkä tuntuu, et sille ei oo aikaa. Et se pelin organisointi veis liikaa aikaa ja 
sit se hyöty siitä pelistä ois kuitenkin jotenki...  
 

Perinteinen oppitunnin kulku tuntuu jopa niin itsestään selvältä, että Anne ei 

edes ole ajatellut muunlaisia vaihtoehtoja. 

 
En mä oo sitä hirveesti ajatellu, mutta jotenki ehkä näin tässä miettii, nii se hyö-
ty siitä peliin käytetystä... hyötysuhde ois huono. 
 

Käytäntöä esimerkiksi todennäköisyyslaskentaan tuovat pelikortit ja arpakuutiot, 

mutta nekin ovat sivuosassa. 

 
Et ollaan me esimerkiks jossain todennäkösyyskurssin alussa ni tietysti vähän 
pelikortteja ja noppia käytetty, mut sekin on vähän sitte sellast ehkä teoreettista, 
että ei niinkään et siin ois aidosti joku peli. 
 

Verrattuna peruskouluun käytettävien pulmatehtävien pitäisi olla jo melko haas-

tavia ja niitä pitäisi suunnitella enemmän. Sopivia, haasteellisia tehtäviä ei vain 

tunnu olevan helposti saatavilla. 

 
En mä sitä, mun mielest se [pelit] kyl sopis lukioonkin ihan hyvin. Et pitäis olla 
vaan aika haastavia sitte, niiku siihen opiskeltavaan asiaan liittyviä, että ei siellä 
nyt oikein mitään kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslaskupeliä voi pelata. 
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Niinpä Annen oppitunnit ovat yleensä perinteisen kolmijakoisia, kotitehtävien, 

uuden asian ja laskemisen välillä. Vaihtelua tuovat teorian ja tehtävien tekemi-

sen vuorottelu oppitunnin aikana. 

 
Useimmat oppitunnit lukiossa varsinkin rakentuu siihen perinteiseen, et kotiteh-
tävät - uusi asia - harjoitellaan. Kyl mä sitä yritän vähä rikkoo, sillai että vaihte-
lee vähä järjestystä ja et on nii, et käydään jotain asiaa, sit harjotellaa ja käy-
dään lisää asiaa ja taas harjotellaan. Et se nyt ei ihan olis se kolmijako. Mutta 
kyl se aika usein, sillai se menee. 
 

Annen opettamassa lukiossa opiskelijat ovat tullessaan melko motivoituneita 

matematiikan opiskeluun. Pettymyksiä aiheutuu, kun opiskelija ei pysty vastaa-

maan omiin odotuksiinsa. 

 
Tota, kyllähän varmasti motivaatiota jokainen tarvitsee, mutta et jos puhutaan 
niiku meiän lukiosta, ni kylhän ne on aika motivoituneita suurin osa tullessaan 
meille. Et sitte ehkä suurin ongelma on se, että tullaan niiku sillai toiveikkaana 
ja innokkaana ja hyvillä arvosanoilla sieltä peruskoulusta, ja sit se ei lähekään 
se pitkä matematiikka rullaamaan ihan sillä tavalla ku on odotettu. 
 

Pettymyksen jälkeen Anne on havainnut kaksi vaihtoehtoa: joko löytää uusi mo-

tivaatio matematiikan opiskeluun tai luovuttaa. 

 
Tulee sellanen kauhee pettymys, ni se siitä kuopasta nouseminen on joillekin 
ylivoimasta. Useimmat siinä kyllä siitä selviää ja löytää sen innon uudestaan ja 
antaa niiku itelleen aikaa tottua. Mut jotkut sitte antaa periks, ku ne jotenki luu-
lee, ettei tästä mitää tuukaan, ”etten mä osaakaan matematiikkaa”. 
 

Lukion matematiikkaan mukaan pääseminen vaatii siis aikaa tottua ja oman hy-

väksynnän epäonnistumisille. Ne opiskelijat, jotka eivät koe pärjäävänsä, Anne 

yrittää vakuuttaa heidän omista kyvyistään selvitä ja oppia. 

 
Et se vaatii semmost keskustelua ja innostusta ja vakuuttelua ja lohduttamista 
ja kaikkee sellasta. ”Kyl tää ihan, kyllä sä onnistut, että ei tää mitään ylivoimasta 
oo. Alku on aina hankalaa, ennenkö sitte tottuu.” 
 

Oppitunneilla motivaation synnyttämisessä Anne pyrkii saamaan opiskelijoille 

omia oivalluksia. Anne kertoo opiskelijoilleen, millaisia ongelmia opittavalla asi-

alla voidaan ratkaista. 

 
No kyl mä aika paljon käytän - - sellasia just mistä tulis se oivallus siihen asi-
aan, että asetetaan ikään kuin joku ongelma, johon me tarvitaan joku työkalu tai 
joku tapa ajatella tai mikä se nyt sit milloinkin on. 
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Annen opiskelijoille tällainen ratkaisun hakeminen ongelmaan on ollut toimiva 

tapa lähteä uuden asian opetteluun. 

 
Mutta sillain niiku ongelmalähtöisesti yritän lähteä ja siitä mä oon huomannu, et-
tä aika monet mielellään tarttuu, johtuen ehkä just siitä, että meiän opiskelijat on 
hyvin motivoituneita lähtökohtasesti. Kyl se on, mä oon kokenu, et se on aika 
kiva tapa alottaa uus asia. 

 

Uutta asiaa lähdetään tutkailemaan yhdessä opettajan johdolla: ”Mitä ominai-

suuksia tällä matematiikan ilmiöllä on ja mitä sillä voidaan tehdä?” Tällainen lä-

hestymistapa on vakiintunut Annen opetuksessa. 

 
Lähtee jonku ongelman tai pulman, tai niiku lähtee ihmettelemään, että mitähän 
tässä nyt vois tehdä ja mikä juttu tää on. Sit lähtee rakentamaan, että näinhän 
me päästäänkin tähän käsiksi. Se vois ehkä olla semmonen aika vakiintunut 
käytäntö minulla. 
 

Annen koulussa kaikilla matematiikan opettajilla on käytössä lisäpistejärjestel-

mä, jolla tehtäviä tekemällä saa kokeeseen lisäpisteitä.  

 
Kurssikoe on tietysti, se on se tärkein [arvioinnissa]. Mun mielestä matematiik-
kaa on helppo mitata kokeella, sitä osaamista. Mut kyllä sitte mä kerään, tai 
teetän niillä paljon tehtäviä tai sillä tavalla että ne saa tehdä. Ne saa tavallaan 
lisäpisteitä siitä, jos ne tekee paljon tehtäviä. 
 

Omalla työpanoksella saatava hyöty kurssin arvosanaan motivoi opiskelijoita 

laskemaan tehtäviä, mikä johtaa myös parempaan koemenestykseen. 

 
Totta, on se [lisäpisteet tehtävistä] semmonen yks motivointikeino, en mä ees 
laskenu sitä, tajunnu tossa. Totta kai se motivoi osaa oppilaista. - - Kyllä joo, 
mä oon saanu ihan positiivista palautetta oppilailta, siitä että tää on hyvä sys-
teemi, etteihän tulis muuten laskettua niin paljoo. - - Ja enitenhän se vaikuttaa 
sit siihen, että kokeesta tulee niitä pisteitä enemmän, ku on harjotellu. Kyllä ne 
sen ymmärtää itekin. Sehän siel on takaa-ajatuksena. 
 

Toisaalta lisäpistejärjestelmällä on myös ei-toivottuja vaikutuksia. 

 
Joskus [lisäpistejärjestelmä motivoi] sitte myös väärällä tavalla. Kyllähän siellä 
sitte aina näkee et on tyyliin, kirjan takaa kopioitu vastauksia vihko täyteen, että 
saatais niitä lisäpisteitä. Onhan ne sitte aika noloja, ku sitä kysyy. Niiku ajaudu-
taan kyseenalaisiin tekoihin sitten epätoivoissaan, että saatais ne muutamat li-
säpisteet. 
 

Lukiossa opittavat matematiikan taidot eivät välttämättä tule opiskelijalle suo-

raan käyttöön myöhemmässä elämässä. Kysymykseen onko koulumatematiikka 

hyödyllistä tai elämässä tarvittavaa matematiikkaa, Anne vastaa seuraavasti: 
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On ja ei. Et tota, ei varmaan kukaan tarvitse kaikkea sitä matematiikkaa, mitä 
lukiossa joutuu opiskelemaan niiku sinänsä se, niitä taitoja suoraan. 
 

Toisille riittää vähäisempi matematiikan osaaminen ja toiset taas päätyvät alalle, 

jossa matematiikalla on hyvinkin keskeinen rooli. 

 
Varmaan murto-osa niistä opiskelijoista derivoi elämässään sen jälkeen, kun ne 
lähteen täältä koulussa. Että ei sillä tavalla. Mut sitte taas on paljon sellasiakin 
elämänuria, missä pitää osata derivoida ja ymmärtää tämmösiä ilmiöitä, mitä 
matematiikassa tutkitaan hyvinkin syvällisesti. Että me ei etukäteen tiedetä, että 
kuka milleki alalle lähtee. 
 

Lukiossa tarkoituksena onkin antaa laajat valmiudet jatkaa moniin erilaisiin 

suuntiin. Anne pitää lukion matematiikan sisältöjä hyvänä. 

 
Mun mielestä on ihan hyvä, että opetetaan aika laajasti. Kauheen syvällehän 
näissä ei mennä, että enemmänkin tää on rakennettu tää oppimäärä sillä taval-
la, et se on aika laaja mutta ei kauheen syvä. Että antaa sitte valmiuksia hyvin 
monenlaisiin tarpeisiin jatkoelämässä koulun jälkeen. 
 

Ennemmin kuin matematiikka antaa taitoja tiettyjen osa-alueiden soveltamiseen 

se antaa yleisemmällä tasolla käytettäviä henkisiä taitoja. 

 
Et enemmänkin se antaa valmiuksia loogiseen ajatteluun ja semmoseen elä-
mässä selviämiseen, että osaa pistää niiku asioita järjestykseen ja analysoida 
ja et elämä ei oo kaaosta, vaan et on syy-seuraussuhteita. 
 

Tämä onkin Annen mielestä yksi tärkeimpiä taitoja, jonka matematiikan opiske-

lusta voi saada. 

 
Se on mun mielestä se oleellisempi juttu tässä matematiikan opiskelussa kun 
niinkään se että osaa laskea x-akselin ja käyrän väliin jäävän alueen pinta-alan. 
 

Matematiikkaa esiintyy monilla aloilla, niin insinööritieteissä kuin humanistisilla-

kin aloilla. Matematiikan käyttö on monipuolista ja tarvittaessa hyvin syvälle 

menevää, Anne kertoo. Taustalla näkyvät peruskoulussa ja lukiossa opitut ai-

heet. Matemaattinen näkökulma on yksi tulokulma tarkasteltavaan kohteeseen. 

 
Monenlaista matematiikkaa tarvitaan, kyllä mä nyt sen tiedän. Ja hyvinkin niiku 
syvällisiä matemaattisia valmiuksia tarvitaan ihan niiku analyysistä, todennäköi-
syys/tilastomatematiikasta, et kyllä niille paljon käyttöä on eri aloilla: talous, tek-
niikka ja kai ne tarvii tilastomatematiikkaa kaiken maailman humanistisissakin 
aineissa. Et ei sielläkään päästä ilman sitä matemaattista näkökulmaa. 
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Se, mitä matematiikkaa antaa ihmiselle, on usein huomaamatonta ja arkipäi-

väistä. Matematiikan loogisuuden voi löytää myös oppitunnin ulkopuolelta päivit-

täisistä tilanteista. 

 
Kyl se vaan joka paikassa tupsahtaa eteen. Me ei vaan sitä nähdä, se on niin 
arkista meillä, arkielämässäkin se matematiikka. Me ollaan vähän sokeita sille 
usein, että miten suuri merkitys sillä onkaan, että osataan laskea ja niiku just 
ymmärtää näitä eri asioiden välisiä suhteita matemaattisesta näkökulmasta. 
 

Vaikka Annen mielestä on tärkeää, että matematiikalla on käyttökohteita koulu-

maailman ulkopuolella, se ei ole kuitenkaan matematiikan opiskelun itseisarvo.  

 
On tietysti, sillä [että matematiikalla on yhteys todelliseen elämään] on merkitys-
tä. Pakko se on kytkeä opetuksessakin, mutta se ei mun mielestä oo se.. et 
kaikkea ei tarvitse kytkeä todelliseen elämään, koska matematiikka on niin pal-
jon enemmän ku todellinen elämä. 
 

Anne haluaa opiskelijoidensa ymmärtävän, että kaikkea matematiikkaa ei tarvit-

se tai ole mahdollista kytkeä heidän elämäänsä. 

 
Se [matematiikka] on paljon suurempi asia [kuin todellinen elämä] ja mun mie-
lestä sitäki täytyy tuoda oppilailleki esille, ettei ne kuvittele että matematiikkaa 
on ainoastaan se et ku me lasketaan rahaa tai kiihtyvyyksiä tai lujuuksia, vaan 
et se on niiku ääretön avaruus se matematiikka. 
 

Yksi osa-alue, jota Anne haluaakin tuoda esille, on että matematiikkaa voi ja pi-

tää opiskella myös matematiikan itsensä takia. 

 
Et tota, ei kaikkea voi konkretisoida. Ja sen kynnyksen ylittäminen onki monelle 
aika vaikee. Että matematiikka on filosofiaa. Et se ei oo tekninen aine eikä sillä 
tavalla niiku ees luonnontieteellinen aine pelkästään, vaikka se on tietysti sitä-
kin. Näin mä sen ajattelen. 
 

Anne ei kuule lukiolaisiltaan matematiikan opiskelun kyseenalaistamista. Hänen 

mukaansa opiskelijat olettavat, että opittuja taitoja tullaan tarvitsemaan myö-

hemmin. 

 
Lukiossa, ei lukiossa oikeestaan nyt ku mä tarkemmin ajattelen, ni en mä muis-
ta, että lukiossa olis joku kysyny [mihin matematiikkaa tarvitaan]. Mut peruskou-
lun puolella sit tietysti enemmän kyseenalaistetaan sitä, miks tälläsiä täytyy 
opiskella, mut ei nää meiän lukiolaiset kyllä. Ne on jotenki niin ehkä. Emmä 
tiä..varmaan sitä miettii, mutta jotenki pitää sitä itsestään selvänä, et ”kai näitä 
sitte jossain tarvitaan”. Ettei ne ota sitä esille. En ainakaan muista että ois. 
 

Opettamilleen peruskoululaisille Anne antaa käytössä olevasta matematiikasta 

esimerkkejä nykytekniikasta. 
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Kyl mä selitän justiin näitä, just otan esille erilaisia niiku teknisiä sovelluksia, et-
tä jonku ne ydinvoimalatkin pitää suunnitella ja rakentaa ja kännykät pitää 
suunnitella ja rakentaa. Et tää meiän maailma on niin tekninen, kaikki, mihin me 
kosketaan, on teknistä. Että siellä taustalla on paljon matemaattista osaamista. 
Pitää olla, että tää meiän maailma ylipäätään pyörii ja että järjestelmät toimii, 
jos jääkaapissakin on jo tietokone, niin ei se ilman matemaattista osaamista oo 
mahdollista. Et ehkä sitä mä tuon esille. 
 

Kolikon toinen puoli on, että kaikkien ei tarvitse osata samaa määrää matema-

tiikkaa. Sen opiskelu kuitenkin kehittää ajattelua ja hahmotuskykyä. 

 
Mut kyllä mä paljon korostan sitä, että ei tästä oo teistä, tai oppilaista, oo tarko-
tus tehä mitään insinöörejä suinkaan kaikista, vaan just tää ajattelemisen kehit-
tyminen ja se että pystyy pohtimaan tämmösiä asioita ja hahmottamaan niitä, 
se edesauttaa ylipäätään elämässä selviämistä. Just tätä niiku kaaoksen hallit-
semista. 
 

Anne täydentää vielä sanomalla, että yläkoululainenkin ymmärtää, ettei mate-

matiikka ole vain mekaanista laskemista. 

 
Kyllä ne sit kuitenki jo yläasteikäset ymmärtää, että ei se oo pelkästään se, et 
saanko mä nyt oikeen vastauksen tästä, tai jos mä nyt meen Alepan kassalle 
töihin ni pitääkö mun osata sieventää polynomeja. Et se ei oo se juttu. 
 

Matematiikasta voi löytää itselleen myös ajanvietettä ja harrastuksen. Anne esit-

tää matematiikan pelinä, jossa on sovitut säännöt. 

 
Kyllä mä sitte yritän tuoda sinne sitä, että se matematiikka on niin hauskaa. Se 
on vähän niin kuin joku peli, jota pelataan. Siin on tietyt säännöt ja sitte voi teh-
dä siirtoja suuntaan tai toiseen. Mut sitte kaikki liittyy kaikeen. Se on sellanen 
ääretön avaruus se matematiikka. Että siitä löytyy myös paljon hauskaa, ihan 
vaan. 
 

Matematiikka on myös esteettistä ja sen tuottamasta sisällöstä voi nauttia. 

 
Kylhän ihmiset tekee kaikenlaisia, ratkoo sudokuja ja muita, ei siitäkään mitään 
hyötyä oo kellekään, mut mukavaa, siitä nauttii. Samanlailla matematiikasta voi 
nauttia ihan sinällään ajattelematta niitä hyötynäkökulmia. Matematiikka on hy-
vin visuaalisesti nautinnollista, siitä löytyy ihan sellanenkin puoli, et sillä voi tuot-
taa iloa silmälle myös. 
 

Anne luottaa matematiikan sovelluksissa oppikirjojen tarjontaan. 

 
Kylhän niitä on kirjatkin pullollaan näitä käytännön esimerkkejä ja konkreettisia 
sovelluksia. Että suunnitellaan, joku astia, joka täyttää tietyt ehdot, materiaali-
kustannukset tai. Ihan oppimateriaalista löytyviä, ei mulla nyt oikeestaan mitään 
omia.. omia semmosia Heureka-juttuja oo. 
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Katsauksen opiskeltavan matematiikan taustoihin saa, kun Anne kertoo opiske-

lijoilleen aiheeseen liittyvää historiaa. 

 
Aika paljon mä niiku panostan siihen, et mä esittelen sitä matematiikan niiku 
historiaa tai sillai sopivassa kohdassa aina yritän ottaa semmosia pieniä katsa-
uksia, miten joku asia on lähteny syntymään tai miten jotakin ilmiötä on lähdetty 
tutkimaan aikoinaan. Ja vähän niitä historian henkilöitäkin ja sitä aikakautta, et-
tä mitä muuta siihen aikaan on tapahtunu. 
 

Matematiikan historiaa ei Annen havaintojen mukaan ole oppimateriaaleissa 

juurikaan, mutta hän pitää sen esille tuomista tärkeänä. 

 
Se on ehkä sellanen, mitä mun mielestä ei oppimaterialeissa kauheesti tuoda 
esiin, mut mikä mun mielestä ois kyllä tärkee se semmonen historiallinen jat-
kumo. 
 

Historian esimerkeillään Anne saa tuotua uuden näkökulman matematiikan 

opiskeluun.  

 
Matematiikassakin semmoset hauskat, mikä on matematiikalle aika tyypillistä 
jopa, että on tutkittu jotain asiaa teoreettisesti, esimerkiks alkuluvut, joka on ol-
lut – sitä on pidetty suurin piirtein noitatieteenä ja semmosena vähä epäilyttä-
vänä aikoinaan, eikä niillä ollu mitään hyötykäyttöö. Mut nykyään ne on ihan 
ehdottoman välttämättömän tärkee, alkulukuteoriat ja -menetelmät. 
 

Uusia löytöjä on mahdollista tehdä kokeilemalla ja tutkimalla tuntematonta. 

 
Ja tälläsiä esimerkkejä löytyy muitakin historiasta, ne on must kauheen mielen-
kiintosia. Ja ehkä just sitä, miks sitä matikkaa täytyy… et sen kanssa täytyy 
leikkiä ja vähä laajentaa sen tällä hetkellä olevan reaalimaailman ja reaalitodel-
lisuuden ulkopuolelle. Maailma muuttuu. Sitte voidaanki yks kaks huomata et 
hei, täähän onkin aika kätevä systeemi, jota voidaan hyödyntää. 
 

Anne kokemuksen mukaan opiskelijat pitävät näistä historiankatsauksista. Niillä 

voi saada ymmärrystä matematiikasta tarvitsematta laskea mitään. Hän antaa 

esimerkin vielä historian henkilöstä. 

 
Sitte on hauska kun tuodaan, joku, no nyt viimeks esimerkiks kun puhuttiin tota 
aritmeettisista summista, nii sitte aina kerron tarinan herra Gaussista ja sit ku 
niille on tuttu Gaussin käyrä, mut eihän ne tiedä mikä Gaussi se on, ja mikä jut-
tu tää on. Pääsee vähä kertomaan ja laajentamaan sitä mistä oikein on kysy-
mys. Miks sillä on semmonen nimi, sillä kellokäyrällä. Kyllä mä oon ainaki ko-
kenu, että oppilaat tykkää niistä. Ihan mukava pieni askel sen matematiikan si-
sällön ulkopuolelle. 
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6 Yhteenveto tutkimuskysymyksistä 
6.1 Millä keinoin opettaja motivoi opiskelijoita matematiikan 

opiskeluun? 

Teoriaosuudessa esiteltyjä motivointikategorioita – reaalimaailma, opetusstra-

tegiat, ulkoiset palkinnot, tuutorointi ja oppilas-opettajavuorovaikutus – oli näh-

tävissä myös tutkimukseni opettajien vastauksissa. Toiset motivointikeinot olivat 

selkeitä ja jatkuvassa käytössä ja toisia taas käytettiin valikoidusti siellä täällä. 

 

6.1.1 Opetusstrategiat 
 

Näkyvimpänä vastauksissa nousivat opetusstrategiat, jotka vaihtelevat opetta-

jan mieltymysten ja kokemusten mukaan. Toisaalta opettajat eivät suoranaisesti 

liittäneet opetustapojaan motivaatioon johtuen ehkäpä omasta kysymyksenaset-

telustani. Erilaisilla opetusstrategioilla ja esittämällä asian eri tavoin voidaan tu-

kea monipuolisesti opiskelijoiden vahvuuksia ja oppimistyylejä (Willis, 2010, 26). 

Myös lukion opetussuunnitelma (LOPS, 2015, 14) kehottaa käyttämään erilaisia 

opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. 

 

Haastatteluissani opetustyyleistä ja -käytänteistä mainittiin yksilöllinen oppimi-

nen, ryhmätyöskentely, opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen, tutkiva 

oppiminen, tutusta vieraaseen eteneminen ja asian liittäminen aiemmin opit-

tuun, ongelmalähtöisyys sekä kyselevä ja dialoginen opetus. Jokainen haasta-

teltava toi ilmi, ettei halua luennoida vaan ottaa opiskelijat mukaan. Tämän poh-

jalta näyttäisi, että opetuksessa ei haluta vain kertoa asioita opiskelijoille, vaan 

eri tavoin heitä pyritään ottamaan mukaan oppimistilanteeseen. Osallistamalla 

opiskelijat toimimaan keskenään sekä opettajan kanssa heistä tehdään aktiivi-

sia osapuolia oppitunnilla. Pelkkä läsnäolo ei riitä, vaan opiskelijoilta vaaditaan 

myös ajatustyötä, pohdintaa ja keskustelua opettajan johdolla tai ilman. Tutki-

valla oppimisella ja ongelmalähtöisyydellä halutaan herätellä opiskelijoita tutki-

maan ja mahdollisesti löytämään vastauksia itselle vieraaseen asiaan. Matema-

tiikan oppimisen ja opettamisen kumulatiiviseen luonteeseen taas sopii tutusta 

vieraaseen eteneminen ja asian peilaaminen jo opittuihin taitoihin. 
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Vaihtelevuutta oppituntiin tuovat perinteisen tuntirakenteen (kotitehtävät, uusi 

asia, tehtävien laskeminen) rikkominen ja erilaiset työskentelytavat. Vaikka pe-

rinteinen oppitunnin rakenne olisi helppo ja rutinoitunut niin opettajan kuin opis-

kelijoidenkin kannalta, niin välillä vaihtelu virkistää.  Oppitunti voi mennä koko-

naan ilman opettajan esillä oloa kuten Villellä oli pääsääntöisesti tai sitten mää-

rätyissä kohdissa opiskelijoiden täytyy keskittää huomionsa opettajan opetuk-

seen. Anne sanoi pilkkovansa kolmijakoista rakennetta välillä pienempiin osa-

siin, niin että uusi asia ja laskeminen vuorottelevat. Vaihtelevista työskentelyta-

voista Esko ja Anne kertoivat, että ne ovat olleet käytössä erityisesti yläkoulun 

puolella, mutta sitten jostain syystä lukiossa jäävät pois. Molemmat mainitsivat 

syyksi ajanpuutteen. Nähdäänkö lukio tulostavoitteellisempana, jolloin sinne ei 

mahdu ja ehdi ottaa niin paljoa esimerkiksi tutkivaa oppimista, piste-, pari- ja 

ryhmätyöskentelyä tai pelejä? 

 

Kaikki haastatellut korostivat ajankäyttöä laskemiseen, eri keinoin pyritään hyö-

dyntämään oppitunnin aika, jolloin käytössä on asiantunteva opettaja ja opiske-

lutoverit. Villellä oppitunnit olivat opiskelupajatyylisiä, jolloin opiskelijat saavat 

vapaasti edetä ja tutkia aihealueita. Koko oppitunti on tällöin varattu opiskelijoi-

den aktiiviseen omatoimiseen opiskeluun. Sonja ja Anne pyrkivät opettajajohtoi-

sen osuuden jälkeen mahdollisimman nopeasti päästä siirtymään tehtävien las-

kemiseen ja itsenäiseen harjoitteluun. Esko vapautti aikaa kotitehtävien läpi-

käymisestä uusille tehtäville. Vaikka matematiikka on teoreettista ja abstraktia 

(vrt. Brush, 1981, 38), niin vaikuttaisi siltä, että näiden opettajien mukaan ma-

tematiikkaa opitaan tekemällä. Kaavat ja säännöt aukeavat paremmin, kun niitä 

pääsee käyttämään ja kokeilemaan. 

 

Opetusstrategioiden osana käytettävistä välineistä tietokone ja tekniikka jakavat 

mielipiteitä. Villellä internetistä saatavat opetusvideot olivat osa opiskelumateri-

aalia. Opiskelijat etsivät itse tietoa ja käyttivät sitä tarvittavissa kohdissa. Eskon 

tunneilla opiskelijoilla oli tietokoneet jatkuvasti käytössään. Hän korosti laskimen 

ja matemaattisten ohjelmien hyödyntämistä. Hänen mielestään tekniset välineet 

ovat usein parempia kuin pelkkä kynä ja paperi ja kehittävät myös erilaisia ajat-

telutapoja. Sonja taas tuntui välttelevän tietotekniikkaa, jos vain mahdollista. Ai-

noastaan niissä kohdin, joissa tietokoneen mahdollistamasta liikkeestä ja dy-
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naamisuudesta verrattuna käsin tehtyyn kiinteään esitysmuotoon on hyötyä, 

hän käyttää tekniikkaa. Tietotekniikka matematiikassa voi olla motivoivaa opis-

kelijoille ja mahdollistaa uudenlaisia lähestymistapoja, mutta sen käyttö riippuu 

siis paljon opettajan omasta lähestymistavasta. Nykyinen lukion opetussuunni-

telma (LOPS, 2015, 14–15, 129) ja uudistuva ylioppilastutkinto kannustavat kui-

tenkin tietotekniikan käyttämiseen ja hyödyntämiseen myös matematiikan opis-

kelussa. 

 

Tuutorointi 

Mattesonin ym. (2011, 290, 292) tutkimuksessa tuutorointi on toisaalta nostettu 

omaksi kategoriakseen ja toisaalta taas esitetty oppilas-

opettajavuorovaikutuksen alle kuuluvana. Itse näen tuutoroinnin tai opettajan 

ohjaajana toimimisen yhtenä opetusstrategiana (ehkäpä toisena ääripäänä lu-

ennoinnille) enkä omana kategorianaan. Vaikka siinä on paljon oppilaan ja opet-

tajan välistä suoraa toimintaa, niin kuitenkin se hallitsee opettajan toimimista ja 

opetustyyliä sillä tavoin, että laittaisin sen oppilas-opettajavuorovaikutuksen si-

jaan opetusstrategioiden kategoriaan.  

 

Kaikki opettajat käyttivät tuutorointia, toiset korostetusti enemmän ja toiset vä-

hemmän vuorotellen opettajajohtoisen osuuden kanssa. Villellä voisi sanoa lä-

hes koko opetuksen olleen tuutoriopetusta, jossa opettaja ei juurikaan ole ää-

nessä kaikkien oppilaiden kuunnellessa yhtä aikaa vaan opettaja on ennem-

minkin ohjaaja, joka yksilöllisesti auttaa opiskelijoita ja opiskelijaryhmiä kohden-

netusti näiden opiskellessa itsenäisesti edeten. Muutkin tutkimuksen opettajat 

kyllä käyttivät tätä, mutta heillä opettajajohtoisuus oli mukana myös selvemmin. 

Anne oli jopa sitä vastaan, että opettaja siirtyisi ohjaajaksi. Hänen mukaansa 

opettajalla on asiantuntijuutta, jota hän pystyy jakamaan eikä että opiskelijoiden 

tarvitsisi keksiä asioita tyhjästä itse. Opettaja pystyy johdattamaan oleellisen 

tiedon äärelle. Tilanne ei välttämättä ole aivan näin mustavalkoinen kuin tässä 

kuvataan, mutta se tuo kärjistetysti esille erilaisia näkemyksisä.  
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6.1.2 Ulkoiset palkinnot 
 

Yhdessä tutkimukseni kouluista oli yhteisesti opettajilla käytössä ulkoisena pal-

kintona lisäpistejärjestelmä, jolla tehtäviä tekemällä pystyi kompensoimaan ko-

keesta saatavia pisteitä. Tämä motivoi opiskelijoita laskemaan enemmän, mikä 

näkyy myöhemmin koetuloksissa. Se osoitti myös opiskelijan tuntiaktiivisuutta ja 

harrastuneisuutta. Opettajat pitivät tätä toimivana, joskin joskus se johti kyseen-

alaisiin keinoihin, kun oppilas jopa kopioi tehtäviä pisteiden toivossa. 

 

Mielestäni myös arviointi, erityisesti kokeet, kuuluu ulkoisiin palkintoihin. Hyvän 

arvosanan tavoittelu, kokeessa pärjääminen tai kurssin läpipääseminen voivat 

olla ulkoisia palkintoja, joilla vahvistetaan välineellistä ulkoista motivaatiota. Vil-

lellä oli opiskelijoita, joilla pelkkä läpipääsy riitti tavoitteeksi, joten pakollinen 

suoritus motivoi vähimmäistarpeiden täyttymiseen. Lisäksi Sonja kertoi, että 

matematiikan tarve voidaan nähdä käynnissä olevalla kurssilla tai ylioppilaskir-

joituksiin tähtäämisellä, jolloin ne motivoivat opiskeluun ainakin hetkellisesti. 

Myös huono koetulos voi saada opiskelijan heräämään ja panostamaan opiske-

luun. 

 

Sanallisista palkinnoista ei tullut paljoakaan mainintoja, vaikka uskonkin, että 

tutkimukseni opettajat niitä käyttävät. Ehkä kehuminen ja kannustaminen ovat 

niin automatisoituneita, tiedostamattomia ja huomaamattomia opetuksen ohes-

sa, ettei niitä osattu tuoda esiin. Anne kertoi, että omaan suoritukseen pettynei-

den ja itsetunnoltaan heikkojen opiskelijoiden kanssa tarvitaan vakuuttelua ja 

innostamista. 

 

6.1.3 Oppilas-opettajavuorovaikutus 
 

Oppilas-opettajavuorovaikutusta esiintyi myös haastattelemieni opettajien kes-

kuudessa. Tähän vuorovaikutukseen kuuluu Mattesonin ym. (2011, 292) mu-

kaan opiskelijoiden luottamuksen rakentaminen ja tukevan luokkahuoneympä-

ristön luominen.  
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Ville pyrki yksilöllisen oppimisen mallilla maksimoimaan vuorovaikutuksen niin 

opiskelijoiden kuin opettajankin välillä, kun opettajajohtoinen kaikille yhteinen 

osuus on otettu pois. Tällöin kohtaamisia pienryhmien ja yksilön kanssa tulee 

paljon. Samoin Esko kertoi luokkahuonejärjestelyillä tukevansa yhteisöllisyyttä 

ja ryhmätyöskentelyä. Hän pyrki oppitunneilla tarjoamaan niin opiskelijoiden 

kuin opettajan tuen kohdissa, joissa opiskelijat kokevat tehtävät liian haastavik-

si. Sonja mainitsi pitävänsä tärkeänä, että opettajan ja opiskelijoiden välillä on 

vuorovaikutusta, joka ilmenee opettajan ja opiskelijoiden välisenä vuoropuhelu-

na. 

 

Tilanteissa, joissa opettaja kyselee ja opiskelijat vastaavat, on opiskelijan kan-

nalta riski, että hänen vastauksensa on väärä ja hän nolaa itsensä muiden 

edessä (vrt. Willis, 2010, 52–53). Väärien vastausten pelkoa ja epäaktiivisuutta 

luokassa voikin vähentää edellä esitellyillä tavoilla. Jos opettajalla on enemmän 

kahdenkeskistä aikaa ja mahdollisuus kohdata opiskelijoitaan enemmän yksilöl-

lisesti ei tule samanlaista ryhmäpainetta, jossa opiskelija olisi esillä muiden 

kuunnellessa. Samoin ryhmätyöskentelyllä voidaan rohkaista tuomaan omia 

ajatuksia ja olemaan aktiivinen pienryhmässä oppitunnin aikana. Toisaalta Ville 

huomautti, että opiskelijoilla, joilla ei ole niin paljoa kavereita ja jotka tykkäävät 

tehdä harjoituksia yksin, eivät välttämättä niinkään pidä ryhmässä työskentelys-

tä. 

 

Esko toi esille opiskelijoiden oman päätäntävallan yhtenä motivointikeinona. 

Hän antoi opiskelijoiden valita, mitä tehtäviä nämä haluavat tehdä. Jopa tällaiset 

rajatut vaihtoehdot voivat vaikuttaa opiskelijan sitoutumiseen ja onnistumiseen 

(Willis, 2010, 143). Lisäksi hän ei kannustanut vertailemaan itseä toisiin, mikä 

auttaa mahdollisesti suoriutumaan omalla tasolla. Hän myös korosti kyvykkyyttä 

lahjakkuuden sijaan. Villellä opiskelijoiden päätäntävalta oli näkyvissä siinä, että 

he saivat edetä omaan tahtiin ja omien tavoitteiden asettaminen oli osa kurssi-

suoritusta. Uskon, että näillä toimilla vahvistetaan hyvää luokkailmapiiriä, kun 

opiskelijoille annetaan vastuuta opiskelustaan ja jokaisen mahdollisuuksia ko-

rostetaan. 
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Mielestäni Annen historian katsaukset, hänen esille tuomansa nautinto matema-

tiikasta ajanvietteenä ja matematiikan esteettisyys kertovat siitä, että hän pyrki 

tekemään matematiikasta hauskaa ja muutakin kuin puurtamista laskujen kans-

sa, vaikka laskeminen olisikin pääosassa. Hänellä oli myös omaa mielenkiintoa 

ja intoa tuoda näitä asioita esille. Tarinankerronnalla voi luoda myönteisiä muis-

tijälkiä ja tarinamuotoista esitystä on usein helpompi seurata (Willis, 2010, 76). 

 

Mattesonin ym. (2011, s. 292) tutkimuksessa mainittiin, että opettajan on hyvä 

tuntea oppilaansa. Ville kertoi käyvänsä paljon keskusteluja ja opastushetkiä 

yksittäisten opiskelijoiden kanssa. Esko ei halunnut paljastaa ryhmälle heikom-

pia opiskelijoita, vaan hän tasapuolisesti kiertää opiskelijoiden joukossa kuiten-

kin niin, että apua tarvitsevat opiskelijat saavat tukea samalla. Tehtävien aset-

tamisessa hän hyödyntää kokemuksiaan ja opiskelijoiden tuntemusta. Eskolla 

opiskelijoiden tottumukset vaikuttivat käytettäviin opetusmenetelmiin. Samoin 

Anne käytti menetelmiä, joiden on huomannut toimivan opiskelijoiden kanssa. 

 

Onnistumisen kokemukset 

Ehkä tärkeimmäksi motivaation vauhdittajaksi nousi opiskelijoiden onnistumisen 

kokemukset, joille opettaja voi luoda otollisen ympäristön. Kaikki haastatellut 

opettajat mainitsivat tämän useaan kertaan. Koen, että lähes kaikki tutkimukse-

ni opettajien tekemät valinnat – opetustyyli- ja menetelmät, ajan käyttö harjoitte-

luun, tuen antaminen, palkitseminen, kannustaminen, vuorovaikutuksellinen 

opetus – omassa toiminnassaan tähtäävät siihen, että opiskelijoilla olisi mahdol-

lisuus onnistumisen kokemuksiin. Tunne ja kokemus osaamisesta ovat tärkeitä, 

kuten Ville sanoi.  

 

Lähikehityksen vyöhykkeellä sopivalla vaikeustasolla etenemällä opiskelija oppii 

ja saavuttaa uusia taitoja, jolloin hän myös innostuu jatkamaan. Perusteet pitää 

hallita, jonka jälkeen voi lähteä nostamaan osaamistaan niin kuin Sonja toi ilmi. 

Hänen mukaansa erityisesti taitavat opiskelijat tarvitsevat haasteita, joita voivat 

ratkaista. Esko taas antoi vaikeissa kohdissa opiskelijoille vinkkejä tai kehotti 

kokeilemaan toista tehtävää. Mutta kuten Sonja kuitenkin totesi, pelkkä opetta-

jan luoma oppimistilanne ja -ympäristö eivät riitä vaan oppiminen tarvitsee en-

nen kaikkea opiskelijan oman panostuksen. 
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6.1.4 Reaalimaailma 
 

Mattesonin ym. (2011, 291) neljäs kategoria motivaatiotavoissa oli reaalimaail-

ma yhdistäminen matematiikkaan. Reaalimaailman käyttöä opetuksessa käsit-

telen enemmän kahdessa seuraavassa tutkimuskysymyksessä. 

 

6.2 Millä tavoin opettaja perustelee matematiikan tarpeellisuut-

ta opiskelijoille? 

Opettajien vastauksissa nousi esille, että kaikkea matematiikkaa ei ole mahdol-

lista tai ei edes tarvitse liittää opiskelijoiden elämään. Matematiikka on muutakin 

kuin käytännönsovellukset. Anne ja Sonja puhuivat matematiikasta omana tie-

teenalanaan ja filosofianaan. Pelkän laskemistaidon lisäksi matematiikka antaa-

kin tutkimukseni opettajien mukaan ymmärrystä myös muista oppiaineista ja tie-

teenaloista, analyyttisyyden, järjestelmällisyyden, loogisuuden ja hahmottami-

sen taitoja sekä kehittää ajattelua ja päättelyä ja antaa matemaattisen näkökul-

man eri asioiden välisiin syy-seuraussuhteisiin. 

 

On myös tosi asia, että matematiikan tarpeellisuutta ei voi vielä lukiovaiheessa 

välttämättä tietää ja elämä näyttää, kuinka suurta roolia se kullekin näyttelee. 

Kuitenkin lukiomatematiikan tehtävä on osana lukiota yleissivistää ja antaa laa-

jat valmiudet monenlaisiin tarpeisiin. Anne sanoikin, että ei läheskään kaikkea, 

mitä lukiossa opetellaan, tule tarvitsemaan myöhemmässä elämässä. 

 

Ville huomautti, että matematiikasta ei pidä väkisin pyrkiä keksimään esimerk-

kejä nuorten elämään. Huonot esimerkit voivat tuntua typeriltä ja olla epämoti-

voivia. Ne esimerkit, joissa matematiikan tarpeellisuus näkyy, liittyvät omaan ta-

louteen, omaisuuteen, veroihin, palkkaan ja kulutukseen, elämänvalintoihin, ku-

ten jatko-opintoihin ja ammattiin sekä mahdollisiin asumismuotoihin, tekniik-

kaan, fysiikkaan, tilastoihin ja rakentamiseen. Sonja toi esille myös ohjelmoin-

nin, jossa matemaattinen loogisuus on avainasemassa.  

 

Erilaisten teknisten ratkaisujen kuten tehtaiden, tietokoneohjelmien ja kännykän 

valmistukseen on tarvittu matematiikkaa, joka on toiminut välineenä tehdä jota-
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kin käyttökelpoista. Työkaluna ja välineenä toimimisen lisäksi matematiikkaa on 

näissä laitteissa ja rakennelmissa koko ajan mukana, joten se on myös osa 

käyttökohdetta ja -kokemusta, joskaan ei välttämättä kovin näkyvänä. 

 

Edellä olevat matematiikan tarpeellisuudesta kertovat esimerkit eivät välttämät-

tä kosketa nuorten elämää juuri lukioaikana. Lyhytnäköinen tarve on tietysti 

meneillään olevasta kurssista ja lukiosta selviytyminen. Yhtenä opiskelijoiden 

omakohtaisena motivaationa toimi ainakin Sonjan mukaan tieto matematiikan 

tarpeesta jatko-opinnoissa. Tällöin opettajan on mahdollista toimia myös hie-

man opinto-ohjaajana ja kertoa enemmän näistä matematiikan avaamista ovista 

opiskelijoiden tulevaisuudessa. 

 

Ville käytti perusteena myös, että vaikka opiskeltava asia ei näyttäisi olevan tar-

peellista, niin se vahvistaa aiemmin opittuja asioita. Anne taas toi esille, että 

vaikka asiaa ei saisi kytkettyä käytäntöön, niin sille voi myöhemmin löytyä paik-

ka, jossa sitä voi soveltaa. Matematiikka on kehittynyt myös teoria käytännön 

edellä, kuten alkuluvut osoittavat. 

 

6.3 Millä tavoin opettaja liittää matematiikan käytännön sovel-

luksiin? 

Opettajat antoivat esimerkkejä käyttämistään käytännön sovelluksista niin ta-

loudesta, geometriasta kuin todennäköisyyslaskennastakin. 

 

Talouteen liittyvissä tehtävissä voitiin huomioida arvio opiskelijan omista varois-

ta ja ajantasaiset säädökset ja hintataso. Ville vertaili opiskelijoidensa kanssa 

asuntolainan takaisinmaksua ja vuokratasoa, jolloin opiskelijat konkreettisesti 

saavat tuntumaa vaihtoehtoisiin asumismuotoihin. Sonjan oppitunneilla taas 

saatettiin laskea opintotuen määrää ja verotusta. Näissäkin voidaan huomioida 

opiskelijan oma taloudellinen tilanne. 

 

Geometriasta Esko antoi esimerkin lempitehtävästään opiskelijoiden suunnitella 

oma tietyn tilavuuden mitta tai mittasarja. Koska tehtävänanto on avoin, loppu-

tuloksena voi mahdollisesti olla hyvin monenlaisia ratkaisuja. Tehtävät, joita voi 
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lähestyä monin eri tavoin ja joissa on useita oikeita ratkaisuja, lisäävät oppilai-

den osallisuutta ja myönteistä riskinottoa lähteä ratkaisemaan tehtävää (Willis, 

2010, 64, 66). Sonjalla oli käytössä yläkoulussakin hyödyntämänsä kappaleiden 

tarkastelu fyysisesti. Tietyn muotoisen tuotepaketin avaaminen antaa käsityk-

sen kappaleesta ja sen ominaisuuksista. 

 

Anne kertoi käyttävänsä todennäköisyyslaskennassa sen ilmiöitä kuvaavia peli-

kortteja ja noppia, joskin ne ovat mukana vain sivuosassa kurssin alussa. Li-

säksi hän teki historiakatsauksia matematiikan kehittymisestä, jolloin saa laa-

jemman käsityksen käsiteltävän aiheen kokonaiskuvasta. Historian tarkastelu 

liittää matematiikan laajempaan yhteiskunnalliseen tilaan ja aikaan. Pohtimalla 

ja vertailemalla historian henkilön elämää aikaa ja nykyaikaa voidaan saada 

oppilaat samaistumaan tilanteeseen, jossa matemaatikko on kehitellyt tunnetun 

lauseensa tai teoreemansa (Willis, 2010, 120). 

 

Omien tehtäviensä lisäksi opettajat kertoivat hyödyntävänsä oppikirjojen valmii-

ta soveltavia ja käytännön tehtäviä liittyen kurssien aiheisiin. Nämä tuntuivatkin 

olevan pääosassa eikä opettajilla ollut monia omia käytännön tehtäviä edellä 

esille tulleiden lisäksi.   
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7 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuus lähtee tutkimuksen kuvauksesta ja raportoinnista vas-

taten kysymyksiin mitä, miksi, milloin ja miten tehtiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

140–141). Olen perinteistä tutkimusraportin muotoa noudattaen koonnut nämä 

omien otsikoidensa alle ja täten huolehtinut, että nämä asiat tulevat esille tutki-

muksessani. 

 

Luettuani metodikirjallisuutta ja luotettavuuskriteeristöjä huomasin, että laadul-

lista tutkimusta ja vieläpä narratiivista tutkimusta ja tapaustutkimusta voidaan 

lähestyä monilla eri tavoin. Totuuksia on monenlaisia ja riippuu tarkastelutavas-

ta, mikä muodostuu tutkimuksen totuudeksi.  

 

Konstruktivistisen ajattelutavan kannalta narratiivisen tutkimuksen perinteinen 

luotettavuustarkastelu reliabiliteetilla ja validiteetilla voi olla ongelmallista eikä 

välttämättä sovellu siihen (Heikkinen, 2007, 152). Tarinat ovat omakohtaisia, 

subjektiivisia näkemyksiä ja kuvaavat maailmaa kertojan silmin. Narratiivinen 

tutkimusote poikkeaakin monesta muusta, sillä siinä ei tähdätäkään tiedon ob-

jektiivisuuteen. Tarinoiden ei tarvitse olla tosia, vaikka ne kertovatkin todellisuu-

desta. 

 

Narratiivisen tutkimuksen lopputuotoksessa kertojana on tutkija ja usein tarina 

on kerrottu hänen äänellään, niin tässäkin tapauksessa, viime kädessä tarinat 

ovat tutkijana minun kokoamiani. Tutkijalla on rooli kertomuksen kirjoittajana ja 

on otettava huomioon, kuinka hänen näkemyksensä ovat vaikuttaneet kerto-

muksen muotoutumisessa. Ei ole olennaista kysyä, onko tarina oikea tai tosi, 

koska se on tutkijan luomus. Käytännössä tarinan arvo riippuu siitä, tarjoaako 

se lukijalle oivalluksia ja ymmärrystä asiasta. (Polkinghorne, 1995, 19, 20.)  

 

Tarkasteltaessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta Lincoln ja Denzin (1994, 

579) erittelevät luotettavuuden käsitteitä. He esittelevät verisimilituden eli toden-

tunnun käsitteen jälkistrukturalistisessa tutkimuksessa. Verrattuna muihin tutki-

musotteisiin narratiivisuus antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa tarinana, 

jossa parhaimmillaan on vahva todentuntu. ”Todentuntu on tunne jostain sellai-
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sesta, joka puhuttelee tarinan lukijaa tai kuulijaa sen kautta, mitä tämä on itse 

elämässään kokenut.” (Heikkinen, 2007, 153.) Olennaista ei ole tarinan totuu-

dellisuus vaan että se on lukijalle uskottava ja tämä voi eläytyä tarinan henkilöi-

den asemaan. Todentunnussa (verisimilitude) vaikuttavat juurikin tekstin uskot-

tavuus ja toisaalta tekstin sopiminen aikaisemmista tutkimuksista saatuun teo-

reettiseen viitekehykseen (Lincoln & Denzin, 1994, 579).  

 

Vaikka kaikilla ei olisikaan kokemusta opettajuudesta, niin kuitenkin kaikki ovat 

olleet joskus oppilaan asemassa ja opiskelleet matematiikkaa ja tätä kautta voi-

vat asettaa omat kokemuksensa tarinoihin. Matematiikkaan ei voi olla törmää-

mättä elämässään, joten se koskettaa kaikkia. Kirjoittajana minun ja opettajien 

välille todentuntua tuovat kulttuuri, ympäristö ja ammatillinen suuntautuminen, 

jotka ovat yhteisiä minulla haastateltujen opettajien kanssa. Opettajien taustaa, 

työhistoriaa ja opetustapoja selvittävillä kysymyksillä pyrin saamaan kuvan heis-

tä itselleni, jotta voin asettua heidän asemaansa. Tarinat seuraavat pitkälti opet-

tajien kertomuksia, ja omatkin lisäykseni myötäilevät heidän kerrontaansa. Lai-

naukset ovat opettajien omia kirjoittamiaan vastauksia tai kerrotusta litteroituja, 

joten ne ovat täysin haastattelemieni kerrontaa haastattelutilanteissa. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tai uskottavuutta ei voi kuitenkaan jättää pelkästään 

lukijan arvioitavaksi, vaan myös minun tutkijana täytyy pystyä esittämään todis-

teet tutkimuksen luotettavasta toteuttamisesta. 

 

Tutkimuksessani opettajat ovat itse saaneet oman muistinsa ja valintojensa pe-

rusteella kertoa oman näkemyksensä heille esitettyihin kysymyksiin. Aineisto ja 

tutkimustulokset olisivat olleet mahdollisesti erilaisia, jos olisin käyttänyt lisäksi 

muunlaisia menetelmiä, kuten lomaketta, oppitunneilla havainnointia tai kysy-

mällä opiskelijoiden kokemuksia (vrt. triangulaatio, Janesick, 2000, 391; Met-

sämuuronen, 2011, 115). Opettajien tarinat ovat omaa käsialaani ja heidän ker-

tomustensa lisäksi siellä kuuluu myös minun ääneni, kun olen yhdistänyt heidän 

kertomuksiaan kokonaisuuksiksi. Tarinoilla annan lukijalle valikoituja, opettajien 

henkilökohtaisia näkemyksiä tutkimusaiheestani, mikä toivottavasti antaa uutta 

ymmärrystä aiheeseen. 
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7.1 Tutkimuksen vakuuttavuus, vastaavuus, yhtenäisyys ja 

käytännöllisyys 

Tarkastelen tässä tutkimukseni luotettavuutta narratiivisen lähestymistavan 

kannalta. Riessman (1993, 2008) esittää neljä narratiivisen tutkimuksen luotet-

tavuuskriteeriä, joiden suomenkieliset vastineet olen ottanut Portaankorva-

Koiviston (2010, 408) väitöskirjasta: vakuuttavuus (persuasiveness tai plausibili-

ty), vastaavuus (correspondence), yhtenäisyys (coherence) ja käytännöllisyys 

(pragmatic use). 

 

7.1.1 Vakuuttavuuden kriteeri 
 

Vakuuttavuus kertoo tulkinnan ymmärrettävyydestä ja kuinka järkeenkäypä tä-

mä on. Tutkimus on vakuuttava, kun teoreettiset väitteet ja aineisto tukevat toi-

siaan ottaen huomioon kuitenkin aineiston mahdolliset vaihtelevat tulkinnat. 

Ongelmana kuitenkin on, että tulkinnat ovat sidottu aikaan ja paikkaan ja toi-

saalta kaksi erilaista tulkintaa voivat olla yhtä vakuuttavia. (Riessmann, 1993, 

65–66.) 

 

Lähdekirjallisuutena käyttämäni amerikkalainen tutkimus (Matteson ym., 2011) 

käsitteli jokseenkin samaa aihetta kuin omani. Siinä aineistoa oli kerätty moni-

puolisemmilla tavoilla kuin itselläni. Erilaisista lähtöasetelmista huolimatta sain 

samansuuntaisia tuloksia ja pystyin teemoittelemaan aineistoni heidän luokitus-

tensa mukaan. Eroavaisuuksiakin löytyi. Uskon tämän olevan osin kulttuuri- ja 

sijaintisidonnaista ja tietysti jokaisella opettajalla on persoonalliset toimintata-

pansa, jotka tuovat vaihtelua. Huomionarvioista on, että kummassakaan tutki-

muksen osallistujamäärä ei ollut suuri, mutta siitä huolimatta saatiin tarpeeksi 

monipuolinen aineisto, joka on luokiteltavissa. Samoin Willisin (2010) julkaisusta 

löytyi yhteneväisyyksiä haastattelemieni opettajien vastausten kanssa, mutta 

tulkintaa tarvittiin, sillä teksti oli kohdennettu pääosin nuorempien oppilaiden 

opettajille kuin tutkimukseni opettajat. Toki uusiakin havaintoja ja tulkintoja tuli 

verrattuna aiempiin tutkimuksiin, mutta tämähän on juuri tutkimuksen tarkoitus, 

luoda uutta tietoa. 
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7.1.2 Vastaavuuden kriteeri 
 

Vastaavuus tarkoittaa, että tulokset palautettaisiin osallistujien tarkasteltavaksi. 

Tutkimuksen uskottavuus paranee, jos tutkijan tulkinnat ovat tunnistettavissa 

tyydyttävällä tavalla osallistujien kannalta. On kuitenkin kyseenalaista, voivatko 

osallistujat vahvistaa tutkijan tulkintoja. Tarinat eivät ole muuttumattomia, aika 

kuluu ja kokemuksen merkitys voi muuttua. Tutkijalla on myös kokonaiskuva 

kaikista tarinoista kun taas osallistujat ovat vain yksittäisiä kertojia aineistossa. 

Osallistujat voisivat myös olla täysin eri mieltä tulkinnoista, joten onkin tärkeä 

erottaa tutkijan näkemys ja osallistujan oma kokemus. (Riessman, 1993, 66–

67.) 

 

Pääosin ajallisista syistä, mutta myös vähentääkseni osallistujien kuormittavuut-

ta ja tehdäkseni tutkimukseen osallistumisesta mahdollisimman helppoa, en ai-

neiston keräämisen jälkeen lähtenyt ”hyväksyttämään” tulkintoja ja tutkimustu-

loksia haastateltavilla. Saatoin joissain kohdin olla haastateltujen opettajien 

kanssa eri mieltä tai jäin pohtimaan toimisinko omassa opetuksessani samoin. 

Tulkinnoissa ja tarinan kirjoittamisessa pitäydyin kuitenkin tiukasti opettajien 

kertomissa ja niin kirjalliset kuin litteroidut sitaatit ovat todella suoria lainauksia. 

Korjasin joitain kirjoitusvirheitä ja jätin pois ainoastaan kasvotusten tehdyissä 

haastatteluissa täytesanoja kuten ”niinku”. Kunnioitin myös opettajien puheta-

paa vaikka jotkin ilmaisut olisivat olleet itselleni epätyypillisiä tai kiroilu kesken 

haastattelun hätkähdyttävää. En myöskään halunnut lähteä muuttamaan litteroi-

tuja haastatteluja kirjakielen muotoon. Sitaatit eivät ole samassa järjestyksessä 

kuin keskustelumme haastattelujen aikana vaan olen järjestänyt ne tarinoiden 

kannalta kerronnallisesti sujuvaan järjestykseen. Osin sitaatteja on pilkottu pie-

niin osiin ja paikoin taas lainauksissa on useita virkkeitä. Lyhyillä lainauksilla en 

ole tavoitellut asian irrottamista asiayhteydestään vaan haluan eritellä opettajien 

sanomisia tarkkaan, jotta mikään ei hukkuisi kokonaistarinan massaan. Tätä 

vahvistamaan ja jäsentelemään olen lisännyt itseni omin sanoin kuvaillun ker-

ronnan asiasta. 
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7.1.3 Yhtenäisyyden kriteeri 
 

Yhtenäisyyden kriteeri voidaan jakaa globaaliin, paikalliseen ja teemalliseen yh-

tenäisyyteen. Globaali yhtenäisyys viittaa tutkimuksen tavoitteeseen, mitä haas-

tateltavat haluavat osallistumisellaan edistää. Paikallisesti yhtenäisyys näkyy 

kertojien vaikutuksessa tarinaan: millaisia retorisia keinoja, kielellisiä ilmauksia, 

vastakohtia ja rinnakkaisia tapauksia haastateltavat käyttävät tuodakseen 

asiansa esille. Teemallinen yhtenäisyys näkyy, kun samat aiheet ovat mukana 

merkitsevästi ja toistuvasti. Tutkijan täytyy huomioida jatkuvasti kertojan usko-

mukset ja tavoitteet (globaali) kertomuksen rakenteen (paikallinen) ja tekstiä 

yhdistävien teemojen (teemallinen) valossa. Jotta tulkinta ei olisi vain tilapäinen 

vaan kestävä, pitää yhtenäisyyden olla vahva kaikilla kolmella tasoilla. (Riess-

man, 1993, 67.) Haastateltava tuskin ajattelee kertovansa tarinaa vain tutkijalle, 

vaan hänellä on mielessä kohdeyleisö, jolle tutkimus on osoitettu (Portaankor-

va-Koivisto, 2010, 408). 

 

Kun hain haastateltavia tutkimukseeni, kerroin alkuun vain tutkimuksen aiheen, 

en tarkkoja haastattelukysymyksiä. Monet tutkimuspyyntöni saaneet eivät vas-

tanneet takaisin ollenkaan tai vastasivat, etteivät erinäisistä syistä pysty osallis-

tumaan tai koe olevansa sopivia tutkimukseeni. Minun ei tarvinnut tehdä karsin-

taa osallistujista vaan opettajat tekivät sen puolestani. Kun halukas löytyi, esitte-

lin hänelle tutkimusta hieman tarkemmin ja esitin haastattelukysymykset. Säh-

köpostitse käydyissä haastatteluissa osallistujilla oli aikaa harkita ja muuttaa 

vastauksiaan ja muotoilla ne kirjalliseen muotoon. Kasvokkain tehdyissä haas-

tatteluissa taas kysymykset tulivat hetkessä eikä haastelluilla ollut samanlaista 

pitkää miettimisaikaa vastauksilleen. Ilmaisussa kuuluukin, että suullisissa 

haastatteluissa on epäröintiä ja sanojen hakemista, jotta haastateltava sai 

asiansa sanottua. 

 

En voi tietenkään tietää, miksi juuri nämä opettajat lähtivät mukaan tutkimuk-

seeni, mutta uskon heidän ajatelleen, että heillä on tietynlaista perehtyneisyyttä 

tai kiinnostusta aiheeseen ja heillä on sanottavaa, jonka he haluavat kertoa 

eteenpäin, oli kohteena sitten minä tutkijana, heidän oppilaansa, opettajakolle-

gat laajemmin tai kenties joku muu. Valitsemani aineistonkeruutapa tuki mah-



 53 

dollisuutta minun esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää selvennystä, jos en 

ollut varma, mitä haastateltava tarkoittaa. Teemallista yhtenäisyyttä vahvisti 

haastatteluiden muoto teemahaastatteluna. Riessman (1993, 67; 2008, 189) 

kuitenkin huomauttaa, että jopa strukturoidussa narratiivisessa tutkimuksessa 

tutkijan on vaikea huomioida yhtenäisyyttä ja muuttaa omia oletuksiaan haasta-

teltavan uskomuksista ja tavoitteista kesken haastattelua. 

 

7.1.4 Käytännöllisyyden kriteeri 
 

Viimeinen todellinen validiteetin testi ja kriteeri, jolla narratiivista tutkimusta voi-

daan Riessmanin (2008, 193) mukaan arvioida, on käytännöllisyys eli voiko tut-

kimuksesta tulla perusta muille tulevaisuuden tutkimuksille. Tämä ei kuitenkaan 

auta tutkijaa tämän selvittäessä tutkimuksensa luotettavuutta. Lukijalle voidaan-

kin tarjota tietoa luotettavuuden (trustworthiness) määrittämiseksi: kuvataan 

kuinka tulkinnat tuotettiin, tehdään näkyväksi mitä tehtiin, eritellään kuinka tut-

kimusprosessissa onnistuttiin ja annetaan alkuperäinen aineisto muiden tutkijoi-

den käyttöön. (Riessman, 1993, 68.)  

 

Aineiston tulkinnassa ja analysoinnissa kokosin raa’at kirjalliset ja litteroidut vas-

taukset opettajien tarinoiksi aloittaen opettajan ja tämän opetustyylin esittelystä, 

jotta lukija pääsee mukaan kyseisen opettajan arkeen. Tämän jälkeen käsittelin 

muita haastatteluissa esille tulleita asioita pyrkien selkeään luettavuuteen ja su-

juviin siirtymisiin eri aiheiden välillä. Tarinoissa on tietynlainen juoni alkaen esit-

telystä ja päättyen loppukaneettiin, välissä käydään eri aiheissa, tunnelmissa ja 

juonenkäänteissä. 

 

Jakaessani aineistoa teemoihin käytin puhtaaksi kirjoittamiani tarinoita, jotta en 

ottaisi tuloksia aineistosta, joka ei ole näkyvissä tutkimuksessa. Siispä yhteen-

vedon tulokset on johdettu aiemmin esitellyistä tarinoista. Kun tarinat kuvasivat 

yksittäisiä opettajia, on yhteenvedossa taas etsitty yhteisiä ja eroavia vastauksia 

teemoista. Luokittelua tehtiin vastauksissa esiintyvien avainsanojen ja -fraasien 

perusteella. Olen siis tarkastellut aineistoa niin yksilön kuin teemojenkin kannal-

ta.  
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Haastattelutilanteissa olen antanut opettajien vastata myös kysymysten ulko-

puolelta ja aineistoon tulikin kohtia, jotka olen jättänyt pois, koska ne eivät kos-

keneet tutkimusaihettani. Kuitenkin haastattelut ovat lähes kokonaisuudessaan 

nähtävissä opettajien sitaateissa, joten aineisto on hyvin esillä tutkimuksessani 

ja jokaisella on mahdollisuus nähdä nämä opettajien vastaukset ja tehdä omia 

tulkintojaan kertomista. Alkuperäisen aineiston antaminen muille on kyseen-

alaista, sillä siinä voisi vaarantaa tutkittavien anonymiteetin, mikä ei olisi eetti-

sesti oikein. 
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8 Pohdintaa 
 

Lähdin hakemaan opettajien haastattelujen kautta merkitystä ja motivaatiota 

matematiikan opiskelulle. Haasteltaviksi sattui opettajia, jotka olivat töissä kou-

luissa, joissa opiskelijoiden taustat antavat valmiiksi hyvät lähtökohdat koulun-

käynnille. Täten nämä opettajat ovat kertomansa mukaan onnekkaassa ase-

massa siinä mielessä, että heillä on vähemmän opiskelijoiden motivaatio-

ongelmia ja opiskelijat tähtäävät lukion jälkeen jatkokoulutuspaikkoihin, jolloin 

matematiikka nähdään tarpeellisena eikä sen hyödyllisyyttä juurikaan kyseen-

alaisteta. Opettajille oli kuitenkin kehittynyt omia tapoja, joilla pitää opiskelijoi-

den mielenkiintoa yllä tai lisätä sitä entisestään. Omat epäonnistumisetkin opet-

tajana pitää myöntää ja ottaa oppia niistä, opiskelijalle ei pysty aina tarjoamaan 

tätä tyydyttävää vastausta tai opetus ei tavoita kaikkia opiskelijoita. Matematii-

kan opettajien onnistumisen kokemuksia ja hyväksi havaittuja tapoja pitäisi mie-

lestäni tuoda enemmän esille. Olen nähnyt tätä etenkin taito- ja taideaineiden 

kohdalla valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella sosi-

aalisessa mediassa. Miksei matematiikkaankin kaikilla luokka-asteilla ja ikä-

luokilla voisi ottaa tällaista tiedon vaihtamista ja jakamista yli koulu- ja kuntarajo-

jen? 

 

Mielestäni motivaatio ja tunne matematiikan tarpeellisuudesta leikkaavat toisi-

aan. Niin kuin Huhtala (2003, 2) sanoi, että matematiikan oppimiskokemukset 

vaativat merkityksellisyyttä ja merkityksellisyyteen vaaditaan omakohtaisen käy-

tettävyyden näkemistä. Mikä siis antaa merkityksen ja näyttää käytettävyyden, 

jos ei itseä koskevat esimerkit? Tutkimukseni opettajilla arkielämään yhdistämi-

nen ei ollut huomattavasti esillä ja usein tukeuduttiin oppikirjan valmiisiin sisäl-

töihin. Useampi mainitsi kiireen ja ajanpuutteen, jolloin ylimääräistä materiaalia 

ei voi ottaa mukaan opetukseen. Lisäksi pelien ja omakohtaisten esimerkkien 

hyötysuhdetta oppimiseen ei nähty riittävänä. Näitä havaintoja tukee Middleto-

nin ja Spaniaksen (1999, 81) tutkimustulos, että reaalimaailman esimerkit ja 

tehtävät eivät ole sisäistä motivaatiota kehittävää. Joten on ymmärrettävää, että 

tutkimukseni opettajatkaan eivät painottaneet opetuksessa reaalimaailman so-

velluksia, vaan olivat valinneet sisäisen motivaation kehittämiseen toisenlaiset 

keinot ja tavat, joilla pyrittiin korostamaan opiskelijan onnistumisen kokemuksia. 
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Kuinka näille onnistumisen kokemuksille saataisiin otolliset olosuhteet useam-

minkin, niin että ne tekisivät matematiikasta miellyttävää ja hauskaa? 

 

Tämä tutkimus kertoi opettajien näkemyksen matematiikan tarpeellisuudesta. 

Erityisesti itselleni nousi kysymykseksi tämän tutkimuksen jälkeen, minkälainen 

matematiikka opiskelijoita kiinnostaa. Osaavatko he ilmaista, mitä haluaisivat 

matematiikalla saavuttaa? Vastaavia tutkimuskysymyksiä voisi siis lähteä selvit-

tämään opiskelijoiden näkökulmasta. Jos opiskelijat saisivat päättää, minkälais-

ta matematiikkaa he opiskelisivat? 

 

Matematiikan suosion lasku on edelleen ajankohtainen ja koulu- ja yritysmaail-

maa sekä valtamedioita puhuttava aihe. Ylioppilaskirjoitukset, yliopistojen pää-

sykokeet ja näiden keskinäinen painotus ovat muuttumassa. Kiinnostusta ja ma-

tematiikan lukijoiden määrää on pyritty lisäämään uudistamalla sisältöjä ja ta-

voitteita sekä lisäämällä matematiikan painoarvoa jatkokoulutuspaikkoihin. Tu-

levaisuus näyttää, kuinka nämä kaikki muutokset vaikuttavat ja tuottavatko ne 

hedelmää vai pitääkö löytää vielä uudenlaisia keinoja nostamaan matematiikan 

suosiota ja tuomaan se näkyväksi ja käytettäväksi opiskelijoille. Ehkäpä uusi il-

miöopettamisen trendi tuo myös matematiikkaan mukaan ainerajat ylittäviä ai-

heita ja uusia oivalluksia oppikirjojen ulkopuolelta. 

 

Kuinka sitten opiskelijoiden kysymykseen matematiikan tarpeellisuudesta tulisi 

vastata? Artikkelissaan Samuel Otten (2011, 24) ehdottaa ennakointia: Luo-

daan aikaisessa vaiheessa oppimisympäristö, jossa ei tarvitse kysyä, mihin ma-

tematiikkaa tarvitaan, koska joko oppilaat ovat sitoutuneet matematiikan opiske-

luun ja pitävät matematiikkaa itsessään arvokkaana tai he ovat löytäneet itse 

vastaukset sen tarpeellisuuteen. Avoimeksi kuitenkin jää, kuinka tällaiseen tilan-

teeseen voi päästä. Olisiko sisältöjen toisenlainen valinta, ajankäytön erilainen 

suunnittelu ja matematiikan tieteenalan ja filosofian esilletuominen tällaisia kei-

noja? Tämä voisi olla kokeilemisen arvoinen asia. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 

Kaikille esitetyt haastattelukysymykset: 

 

1. Työhistoria: Kuinka kauan olet toiminut opettajana? Opetatko muita ai-

neita kuin matematiikkaa, mitä? Opetatko pitkää ja/tai lyhyttä matema-

tiikkaa? Opetatko muissa oppilaitoksissa kuin lukiossa? Oletko tehnyt 

muuta kuin opettajan työtä? 

2. Millainen opetustyyli sinulla on? Millaisia opetusmenetelmiä käytät? 

3. Millä tavoin motivoit opiskelijoita matematiikan opiskeluun? Tarvitsevatko 

he motivaatiota? 

4. Onko koulumatematiikka elämässä tarvittavaa matematiikkaa? Millaista 

matematiikkaa nykyisin tarvitaan? Onko tärkeää, että matematiikalla on 

yhteys todelliseen elämään? 

5. Millä tavoin konkretisoit ja havainnollistat matematiikkaa? 

6. Miten perustelet opiskelijoille matematiikan tarpeellisuu-

den/hyödyllisyyden? 

7. Onko matematiikan opettaminen/motivointi muuttunut työurasi aikana? 

Millä tavoin? 

8. Kerro muutama esimerkki käytännön esimerkeistä, joita käytät opiskeli-

joiden kanssa. 


