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1 Johdanto  

 

Suomalainen koulutusjärjestelmä on panostanut oppimisympäristöjen kehittä-

miseen ja monipuolistamiseen jo pitkään. Tällä vuosituhannella on ajan hen-

gen mukaisesti kehityksessä painotettu erityisesti sähköisten oppimisympäris-

töjen kehittämistä. Oppimisympäristöksi voidaankin sanoa kaikkia tiloja, yhtei-

söjä ja paikkoja, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuu. Tässä työssä kehityk-

sen kohteena olevan sähköisen Cuulis-oppimisympäristön kehitti lukion lehtori 

Marianne Sjöberg diplomityössään ”Aktivoivaa opetusta tukeva verkko-

oppimisympäristö”, 2016. Sjöberg tiedosti Cuulis-oppimisympäristössä kurs-

silla etenemistä kuvaavan esitystavan puutteellisuuden jo luodessaan oppi-

misympäristöä ja siksi ehdotti sitä minulle tutkimusaiheeksi. Tämän työn pitkit-

tyessä Sjöberg itse kehitti esitystapaa lukuvuodeksi 2017-2018. Kehityksessä 

Sjöberg pisteytti matematiikan tehtävät haastetasoittain ja kehitti pylväsdia-

grammin kuvaamaan tehtävistä saavutettujen pisteiden suhdetta kokonaispis-

temäärään, aiemman tehtävämäärän osuutta kuvaavan ympyrädiagrammin li-

säksi.  Tämä uudistus mahdollisti tässä työssä, ensimmäiseksi kahden eri lu-

kuvuoden matematiikan kursseilla tehtyjen tehtävien sekä arvosanojen vertai-

lun ja toiseksi etenemistä kuvaavan esitystavan jälleen kehittämisen. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys perustuu opiskelijoiden matematiikan kurssilla 

tekemiin tehtäviin ja tehtyjen tehtävien haastetasoihin. Tehtävien ja niiden 

haastetasojen merkitykseen perehdytään matematiikkaa ja sen opetusta kä-

sittelevässä luvussa kaksi. Matematiikan tehtävät voidaan jaotella sen mu-

kaan, millaisia matemaattisen ajattelun tasoja niiden ratkaiseminen vaatii. Tä-

män työn tehtävät on jaoteltu perus, syventäviin ja haastaviin tehtäviin Jout-

senlahden (2005) pelkistettyä tehtäväluokitusta soveltaen. Perustehtävät ovat 

muistamista ja algoritmien hallintaa, kun haastavat tehtävät vaativat luovuutta 

soveltaa jo opittuja tietoja ja taitoja. Matemaattinen tieto voidaan jakaa kon-

septuaaliseen ja proseduraaliseen tietoon ja näiden tiedon osa-alueiden linkit-

tyminen toisiinsa mahdollistaa matemaattisen tietoverkon kasvun (Hiebert & 

Lefevre, 1986). Matemaattinen osaaminen perustuu laajan tietoverkon lisäksi 

ongelmanratkaisukykyyn, mukautuvaan päättelyyn sekä yritteliäisyyteen 
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(Kilpatrick;Swafford;& Findell, 2001). Määrällisen tutkimuksen tuloksia käsitte-

levässä luvussa kahdeksan, havaitaankin Sjöbergin uudistuksen tukevan ma-

temaattisen osaamisen kehittymistä, sillä uudistuksen havaitaan lisäävän so-

veltavien ja haastavien tehtävien tekoa sekä nostavan kurssikoearvosanojen 

keskiarvoa. Luvussa yhdeksän määrällisen tutkimuksen tuloksia tarkastellaan 

kriittisesti aiemman tiedon pohjalta sekä yleistetään esitystavan kehittämisen 

kannalta oleellisia asioita. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen, opiskelijan kurssilla etenemistä kuvaavan esitys-

tavan kehittämisen, kannalta on mielekästä hahmottaa oppijan aktiivinen rooli 

oppijana ja tähän tutustutaan luvussa kolme. Koska oppijaa ohjataan olemaan 

itse vastuussa oppimisestaan, vaikuttaa oppimismenestykseen oppijan it-

sesäätelykyvykkyys sekä motivaatio. Sisäisen motivaation viriämisen ja sen 

ylläpidon tiedetään olevan yksi tärkeistä keinoista pyrkiessä pysyviin oppimis-

tuloksiin (Ruohotie, 1998; Vilkko-Riihelä, 1999).  Etenemistä kuvaavan esitys-

tavan kehittämisessä, luvussa kymmenen, pyritään ulkoisen motivoinnin kei-

noin kannustamaan opiskelijaa monipuoliseen tehtävien tekoon, huomioiden 

opiskelijan oma tavoite. Esitystavan uudistuksella opiskelijaa ohjataan yritteli-

jäisyyteen sekä pitkäjänteisyyteen, ja uudistuksen avulla myös opettaja saa 

apuvälineen yksilöllisempään formatiiviseen arviointiin. Tarkemmin arviointia 

käsitellään luvussa kuusi, yleisesti koulun sekä tarkemmin aineistona olevien 

kurssien osalta. 

 

Tämän työn ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset korostavat tehtävien 

teon tärkeyttä matematiikan oppimisessa ja nostavat esiin haasteen, kuinka 

ohjata opiskelijaa tekemään tehtäviä opiskelijan oman kurssitavoitteen mukai-

sesti. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan toisen tutkimuskysymyksen 

mukaisesti, etenemistä kuvaavaa esitystapaa kehittäen. Etenemistä kuvaava 

esitystapa on kuitenkin vain yksi osa opiskelijan ohjausta kohti opiskelijan ta-

voitetta ja mielenkiintoisiksi jatkotutkimusaiheiksi esitetään muiden osa-aluei-

den huomioimista ja kehittämistä.    
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2 Matematiikka ja sen opetus 

 
”Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, 

hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa” 

(LOPS15). 

 

Tieteenä matematiikka on luovaa, deduktiiviseen päättelyyn perustuvaa käsit-

teellistä tiedettä. Koulussa opetettava matematiikka on kuitenkin luonteeltaan 

hyvin erilaista ja koulumatematiikka voidaankin määritellä yleissivistäväksi op-

piaineeksi, joka ei varsinaisesti ole matematiikkaa (Tossavainen, Didaktista 

matematiikkaa - tai ainakin uusi näkökulma matematiikan 

aineenopettajakoulutukseen, 2004, s. 120). Tässä työssä käsitellään kouluma-

tematiikkaa ja sen opettamista, joten matematiikka on luonnollista pyrkiä mää-

rittelemään koulumatematiikan tarpeiden mukaisesti. Opetushallituksen esittä-

mät opetussuunnitelman perusteet, myöhemmin POPS, antavat valtakunnalli-

set tavoitteet ja sisällöt oppiainekohtaisesti pyrkien edistämään yhtenäisen pe-

ruskoulun yhdenvertaista toteutumista (POPS14, s. 9), joten tässä työssä ma-

tematiikan luonne määritetään perusopetuksen opetussuunnitelmien perustei-

den mukaisesti, huomioiden vuosien 2004 ja 2014 suunnitelmat. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaa opetusta kehittämään 

oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetuksessa 

on otettava huomioon matematiikan kumulatiivinen luonne ja sen tulee luoda 

pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. 

Opetuksen tarkoituksena on kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa ma-

tematiikkaa monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätek-

nologiaa. Matematiikan opetuksella pyritään lisäksi kehittämään oppilaiden ky-

kyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia, myös arkipäivän tilanteissa. Matema-

tiikan opiskelu nähdään kokonaisvaltaisena, tavoitteellisena ja pitkäjänteisenä 

toimintana. (POPS14; POPS04.)  

 

Myös Tossavainen (Matematiikka ja kieli, 2005) esittää matematiikan hyvin 

monisäkeiseksi, sillä edes oppimisen ja opettamisen näkökulmasta ei mate-

matiikan luonnetta ja merkitystä voida kuvata yksikäsitteisesti. Matematiikan 
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opetusta voidaan tarkastella didaktisesta näkökulmasta, jolloin tarkastellaan 

matematiikan opetusta kehittyvänä ja muuntuvana tieteenalana, jonka tarkoi-

tuksena on ratkaista ajan hengen mukaisia ongelmia eri kulttuureissa yhdis-

täen matemaattiset ja kasvatustieteelliset tutkimukset (Sorvali & Tossavainen, 

2003). Sorvali ja Tossavainen (2003, s. 35) esittävät didaktisen matematiikan 

korostavan matematiikan muokkautuvuutta ajanhengen mukaisesti, ilman py-

syviä ja ulkoapäin annettuja absoluuttisia koulumatematiikan sisältöjä. Ope-

tushallituksen tasaisin väliajoin päivittämät opetussuunnitelman perusteet pe-

rus- ja lukio-opetukseen antavat ajankohtaiset määräykset paikallisille opetus-

suunnitelmille, jonka pohjalta opettaja toteuttaa työtään (POPS14; LOPS15).  

 

Matematiikan opetus lukiossa perustuu opiskelijoita kiinnostaviin aiheisiin ja 

ilmiöihin käyttäen vaihtelevia työtapoja ja ryhmäkokoja. Opiskelijoita ohjataan 

hahmottamaan matematiikkaa kokonaisuutena, joka koostuu pienemmistä 

matemaattisista käsitteistä. Tietokoneohjelmistoja, eli teknisiä apuvälineitä, 

käytetään tehokkaasti oppimisen, tutkimisen ja ongelmanratkaisun tukena ja 

opiskelijoita ohjataan luovuuteen ratkaistaessa matemaattisia ongelmia. Ope-

tuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää, hyödyntää ja 

tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. (LOPS15, s. 129.) Keväällä 2019 teh-

tiin ensimmäistä kertaa sähköinen matematiikan ylioppilaskoe. Lukion opetus-

suunnitelman perusteet (2015) edellyttääkin opiskelussa käytettävän dy-

naamisia matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, ti-

lasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa ja tekstinkäsittelyä ja lisäksi se ohjaa 

käyttämään digitaalisia tiedonlähteitä ja opettamaan kriittistä suhtautumista 

apuvälineiden rajallisuuteen ja hyödyllisuuteen.  

 

Tässä tutkimuksessa aineistona ovat seuraavat matematiikan kurssit: 

 

 MAY, Luvut ja lukujonot: pakollinen yhteinen matematiikan kurssi 

 MAA2, Polynomifunktiot ja -yhtälöt 

 MAA3, Geometria 

 MAA4, Vektorit. 
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2.1 Matematiikan tiedot ja taidot 

 

Oppilaan kyky käyttää ja soveltaa matematiikkaa perustuu oppilaan mate-

maattisiin tietoihin ja taitoihin. Matemaattinen tieto perustuu matemaattisten 

käsitteiden sekä ratkaisuun vaadittavien proseduurien hallintaan ja matemaat-

tiset taidot ovat näiden tietojen soveltamista.  

  

Konseptuaalinen tieto, eli käsitteellinen tieto, on tietoa, joka linkittyy jo ole-

massa oleviin tietoyksiköihin. Tieto voi olla konseptuaalista vain, jos tiedon 

omaaja tiedostaa tämän uuden tiedon suhteen aikaisemmin opittuun tietoon. 

Tietojen yhdistämistä voi tapahtua primaarisella tai reflektiivisellä tasolla. Pri-

maarisella tasolla tieto linkittyy samalla tai alemmalla abstraktisella tasolla kuin 

mitä tieto on esitetty. Reflektiivinen taso sen sijaan vaatii korkeammalla abst-

raktiotasolla olevia käsitteitä, jolloin tieto ei ole niin kontekstista riippuvaista. 

Primaarisella tasolla oppilas kykenee ratkaisemaan tehtäviä ja voi kokea hal-

litsevansa matematiikkaa, mutta jos käsitteet ja proseduurit eivät ole linkitty-

neet toisiinsa, ei oppilas kykene ratkaisemaan esimerkiksi ongelmanratkai-

suja, jotka vaativat reflektiivistä osaamista. (Hiebert & Lefevre, 1986, ss. 3-5.)  

 

Kouluissa usein opetetaan uusia käsitteitä ilman, että käsitteiden välisiä suh-

teita pohditaan, jolloin oppilaalle ei pääse muodostumaan reflektiivisen tason 

linkkejä ja näin konseptuaalisen tiedon omaksuminen hankaloituu 

(Joutsenlahti, Lukiolaisen tehtäväorientoituneen matemaattisen ajattelun 

piirteitä - 1990-luvun pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattisen 

osaamisen ja uskomusten ilmentämänä, 2005, s. 84).  Arkikielen sana ”ym-

märretty” kuvaa Joutsenlahden (2005) mukaan hyvin konseptuaalista tietoa. 

 

Proseduraalinen tieto koostuu formaalista kielestä ja matematiikan symboli-

sista esityksistä, sekä säännöistä, proseduureista ja algoritmeista ongelmien 

ratkaisemiseksi. Koulutehtävissä säännöt käsittävät symbolien väliset syntak-

sisäännöt, algoritmit perusteltavissa olevat suoritusjonot eri operaatioiden 

välillä ja proseduurit ja toistot suoritusjonon tehtävänannon ja ratkaisun välillä. 

Koulussa kokeiden tehtävät mittaavat usein oppilaan taitoja hallita annetuilla 
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symboleilla ja operaatioilla soveltavia tehtäviä ja ongelmanratkaisuja, joten 

koulukokeiden voidaan sanoa mittaavan proseduraalista tietoa. (Hiebert & 

Lefevre, 1986, ss. 6-7.) 

 
Konseptuaalisen ja proseduraalisen tiedon välille on tärkeää luoda linkkejä ja 

matematiikan opetuksen tulisikin tukea tätä tietoverkon laajentumista. 

Laajalla tietoverkolla oppilas kykenee yksinkertaistamaan haastavia ongelmia 

ymmärtämällä symbolien välisiä yhteneväisyyksiä, yleistämään proseduureja, 

sekä tarkastelemaan ratkaisuaan kriittisesti. Ongelmanratkaisuissa tarvittavat 

reflektiiviset taidot vaativat laajan tietoverkon pohjakseen ja ratkaisussa 

käytettävät strategiat eivät ole luontevasti jaettavissa konseptuaaliseen ja 

proseduraalisen tietoon. (Hiebert & Lefevre, 1986, ss. 9-14.)  

Erkki Pehkonen (Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkataidoista, 2011) 

kuvaa myös opiskelijan matemaattisen tiedon muodostuvan matemaattiseksi 

tietorakenteeksi, kun oppilas kykenee muodostamaan matemaattisen tiedon 

selkeäksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. Yksinään laskuvalmiuksen tai 

ymmärtämisen opetus ei Pehkosen (2011) mukaan kouluissa riitä, sillä 

ymmärryksen ei ole havaittu lisääntyvän paljosta laskemisesta tai laskutaidon 

kehittyvän ymmärryksen karttuessa, vaan näitä taitoja on opetuksen 

kehitettävä ja yhteenpunottava. 
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2.2 Matemaattinen osaaminen 

 

Perustuen tutkimuksiin ja tietoon kognitiivisesta psykologiasta sekä matema-

tiikan oppimisesta ja opettamisesta, ovat Kilpatrick, Swafford ja Findell (Adding 

It Up: Helping Children Learn Mathematics, 2001) luoneet matemaattisen 

osaamisen mallin, joka yleistää matematiikan onnistuneen oppimisen viiteen 

toiseensa kietoutuneeseen säikeeseen. Nämä viisi säiettä ovat: 

 

1. Konseptuaalinen ymmärtäminen (conceptual understanding) 

o matemaattisten käsitteiden, operaatioiden ja relaatioiden ym-

märrys 

2. Proseduraalinen sujuvuus (procedural fluency) 

o kyky käyttää matemaattisia proseduureja joustavasti, huolelli-

sesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti 

3. Strateginen kompetenssi (strategic competence) 

o kyky muodostaa, esittää ja ratkaista matemaattisia ongelmia 

4. Mukautuva päättely (adaptive reasoning)  

o kyky käyttää loogista ajattelua ongelman ratkaisuun, sekä pysty-

vyys reflektointiin, selittämiseen ja todistamiseen 

5. Yritteliäisyys (productive disposition)  

o kyky nähdä matematiikka järkevänä, käytännöllisenä ja arvok-

kaana yhdistettynä uskoon ahkeruuden merkityksestä ja taitoon 

luottaa omiin kykyihin. (Kilpatrick;Swafford;& Findell, 2001, s. 

116.) 

 

On tärkeää tiedostaa näiden viiden säikeen kutoutuvuus ja toisistaan riippu-

vuus, sillä matemaattista osaamista ei voida saavuttaa keskittymällä vain yh-

teen tai kahteen säikeeseen (Kilpatrick;Swafford;& Findell, 2001, s. 116).  
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2.3 Taksonomiat 

    

Koska matematiikan opetus ja tämä tutkimus pohjautuvat tehtävien tekoon, on 

mielekästä perehtyä siihen, mitä ajattelun tasoja oppija käyttää ratkoessaan 

eri vaatimustason tehtäviä ja kuinka nämä tehtävät jaotellaan. 

   

Ensimmäinen, 1950-luvulla kehitetty ja lukuisasti kasvatustieteellisissä julkai-

suissa lainattu, luokitusjärjestelmä on Bloomin taksonomia. Bloomin taksono-

mia kehitettiin kognitiivisten tavoitteiden luokitusjärjestelmäksi ja siinä ymmär-

tämistä kuvataan verbien avulla. Ajattelun tasot on jaettu kuuteen eri luokkaan 

ja hierarkkisesti järjestettynä alimmasta korkeimpaan ne ovat: 

 

1. muistaa, 2. ymmärtää, 3. soveltaa, 4. analysoida, 5. luoda ja 6. arvioida. 

 

Siirryttäessä alemmalta tasolta ylemmälle, tarvitaan siis laajempaa 

ymmärtämistä. (kts. Joutsenlahti, 2005, s.121; Sulkakoski, 2016, s.27.)  

 

Kaksi vuosikymmentä Bloomin taksonomian jälkeen kehitti Wilson matemaat-

tisen luokitusmallin Bloomin taksonomian pohjalta, jonka Joutsenlahti (2005, 

ss. 121-122) esittää väitöskirjassaan (Taulukko1: Joutsenlahden (2005) esit-

tämä Wilsonin malli, kognitiivisten tasojen keskeiset piirteet). Joutsenlahden 

(2005) kuvaamassa Wilsonin mallissa esitetään matemaattiset kognitiiviset ta-

sot ja niiden keskeiset piirteet, tiedostaen häilyvyys tasojen välillä. Taulukon 

avulla voidaan luokitella millaisia ovat tietyllä ajatteluntasolla olevien tehtävien 

keskeiset piirteet. 
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Taulukko 1: Joutsenlahden (2005) esittämä Wilsonin malli, kognitiivisten tasojen kes-

keiset piirteet. 

Kognitiivinen taso Keskeiset piirteet 

LASKUTAITO 

 yksinkertaiset muistamisharjoitukset ja rutiininomai-

set käsittelyharjoitukset 

 terminologian tunteminen 

 algoritmien käytön hallitseminen 

YMMÄRTÄMINEN 

 käsitteiden tietäminen 

 periaatteen, säännön tai yleistyksen tietäminen 

 matemaattisen rakenteen tietäminen 

 tehtävien eri osien muuntaminen muodosta toiseen 

ja menetelmällinen yleistäminen 

 tehtävän loogisuuden seuraaminen ja ymmärtämi-

nen 

SOVELTAMINEN 

 rutiinitehtävän ratkaiseminen 

 vertailujen tekeminen 

 tietojen erotteleminen 

 mallien ja rakenneyhtäläisyyksien hyväksikäyttö 

ANALYSOIMINEN 

 ei-rutiinitehtävien ratkaiseminen 

 relaation löytyminen 

 todistuksen konstruointi 

 yleistyksen muodostaminen ja koettelu 

 

Tehtävien luokittelu Wilsonin tasoille ei ole yksiselitteistä, sillä opiskelijoiden 

lähtötaso vaikuttaa siihen millä kognitiivisella tasolla oppilas työskentelee rat-

koessaan tehtävää (Näveri, 2009, s. 85; Joutsenlahti, 2005, s. 121). Tästä 

syystä Näveri (2009, s. 85) on väitöskirjassaan käyttänyt pelkistettyä tehtävä-

luokitusta jakaen tasot seuraavasti, 

 

1. Laskutaito: algoritmi annettu, käsitteen tietäminen 

2. Ymmärtäminen: käsitteen valinta ja käyttö 

3. Ymmärtäminen/Soveltaminen: useiden vaiheiden peräkkäinen 

käyttö  

4. Soveltaminen/Analyysi: luovuus. 
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Myös Joutsenlahti (2005, s. 123) on käyttänyt väitöskirjassaan vuonna 1996 

esittämäänsä pelkistettyä tehtäväluokitusta, joka jakaa matematiikan tehtävät 

seuraaviin vaativuustasoihin:  

 

1. Laskutaito/Ymmärtäminen: Faktojen muistaminen ja algoritmien 

hallinta, proseduraaliset tiedot 

2. Ymmärtäminen/Soveltaminen: Proseduurien hallinta ja kyky siirtää 

ja soveltaa niitä samankaltaisissa tehtävissä  

3. Soveltaminen/Analyysi: Konseptuaalisen tiedon hallinta ja strategi-

nen tieto ongelmanratkaisuissa. 

 

Tämän työn tutkimusaineistona olevat tehtävät on jaoteltu kolmeen eri haas-

tetasoon ja tästä syystä on mielekästä soveltaa Joutselahden pelkistettyä 

tehtäväluokitusta tarkasteltaessa tehtävien ratkaisuun vaadittavia kognitiivisia 

taitoja. Tämän työn tehtävien haastetasot ja tehtävien ratkaisuihin vaadittavat 

kognitiiviset taidot ovat:  

 

1. Perustehtävät (*): Faktojen muistaminen ja algoritmien hallinta, pro-

seduraaliset tiedot. 

2. Syventävät tehtävät (**): Proseduurien hallinta ja kyky siirtää ja so-

veltaa niitä samankaltaisissa tehtävissä  

3. Haastavat tehtävät (***): Konseptuaalisen tiedon hallinta ja strategi-

nen tieto ongelmanratkaisuissa, luovuus. 
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3 Matemaattinen ajattelu  

 

”Matemaattisen ajattelun oppiminen on avain matematiikan todelliselle  

oppimiselle” (Joutsenlahti, 2005, s. 228). 

 

Käsitteelle matemaattinen ajattelu ei ole muodostunut yksiselitteistä sisältöku-

vausta vaan sen on havaittu riippuvan tarkasteluympäristöstä. Oppilaalle ma-

temaattinen ajattelu on loogista ajattelua, kun tutkija määrittelee sen luovaksi 

ajatteluksi (Pehkonen, 2011, s. 12; Joutsenlahti, 2005). Joutsenlahti (2005) 

kuvaa matemaattisen ajattelun koostuvan uskomuksista, kulttuurista, mate-

maattisista kyvyistä, informaation prosessoinnista ja ongelmanratkaisusta ja 

sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Väitöskirjassaan Joutsenlahti tarkas-

telee matemaattista ajattelua painottaen tiedon prosessointia, niin yhteiskun-

nan, opettajan kuin opiskelijankin näkökulmasta. Tiedon prosessointi on myös 

tämän työn kannalta mielekäs näkökulma määriteltäessä matemaattista ajat-

telua ja siksi matemaattinen ajattelu määritellään Joutsenlahden (2005, s. 99) 

mukaan seuraavasti: ”Opiskelijan matemaattinen ajattelu on tiedon proses-

sointia, jossa tiedon lajeja ja toisaalta tiedon prosessointia ohjaavat affektiivi-

set tekijät (metakognitio) näkyvät oppijan matemaattisen osaamisen piirteinä.” 

 

 
3.1 Pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattinen ajat-

telu 

 

Joutsenlahden (2005) pitkää matematiikkaa opiskelevien matemaattista ajat-

telua tutkivan väitöskirjan mukaan pitkän matematiikan opiskelijat näkevät ma-

tematiikan loogisena, selvästi strukturoituna tieteenalana ja lisäksi tutkimuk-

sessa havaittiin, että opiskelijoiden uskomukset omista matematiikan oppijan 

taidoista vastasivat odotuksia ja he myös uskovat, että jokainen pystyy oppi-

maan matematiikkaa, kunhan opetusmenetelmien rooli ymmärretään opetuk-

sessa.  
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Tutkimuksessaan Joutsenlahti (2005) on jakanut opiskelijat nelikenttään sen 

mukaan, miten he ovat menestyneet kurssi- ja ylioppilaskokeessa sekä millai-

set uskomukset heillä on itsestään oppijana.  

 

1. Menestyjät: Matematiikka koetaan itselle tärkeäksi ja tiedostetaan sen 

prosessiluonne, matematiikka on mieluinen oppiaine. Positiivinen kuva 

itsestä matematiikan oppijana. Sujuvan proseduraalisen tiedonhallin-

nan avulla konseptuaalinen tietoverkko on laaja ja ongelmanratkai-

sussa vaadittavat strategiat hallitaan erinomaisesti.   

2. Kypsyjät: Matematiikka koetaan laaja-alaiseksi haasteeksi ja tehtävien, 

myös vaikeiden, eteen ollaan valmiita tekemään pitkäjänteisesti työtä. 

Opintojen loppuvaiheessa matematiikan keskeinen tieto saavutetaan 

konseptuaaliseksi, proseduraalinen tiedon hallinta kehittyy ja ongelma-

ratkaisutehtävät kyetään ratkaisemaan keskimääräistä paremmin kehit-

tyneen strategiataidon avulla.     

3. Suoriutujat ja luovuttajat: Matematiikka nähdään suoritteena, tehtävinä, 

joiden ratkaisuun on annettu työkalut ja ohjeet, käsitteiden ymmärtämi-

nen haastavaa ja ei omata kypsyjien kaltaista pitkäjänteisyyttä. Ongel-

manratkaisutehtävät ylivoimaisia suppean tietoverkon takia. Negatiivi-

nen kuva itsestä matematiikan oppijana. Luovuttajat jättävät pitkän ma-

tematiikan opiskelun kesken, koska heidän matemaattinen ajattelunsa 

on jäsentymätöntä eivätkä he kykene soveltamaan aikaisemmin opittua 

tietoa. 

4. Pettyjät: Tunnollisia matematiikan opiskelijoita, jotka tiedostavat työn 

merkityksen ja hallitsevat käsitteet ja proseduurit kontekstissa, mutta 

matemaattinen ajattelu on sisältörajoittunutta. Kurssikokeissa menesty-

vät taulukkokirjan ja laskimen avulla ja hyvät tulokset kurssikokeissa 

vahvistavat positiivista kuvaa matematiikan oppijana, ylioppilaskokeen 

valitseminen ylimääräiseksi kuitenkin vähentää valmistautumista ja joh-

taa pettymiseen. (Joutsenlahti, 2005, ss. 206-209, 218-222.) 

 

Kurssikokeissa menestymisen perusteella ei siis voida suoraan päätellä opis-

kelijan menestymistä ylioppilaskokeessa vaan opiskelijan opintojen aikana te-

kemien tehtävien tyypillä, monipuolisuudella ja opiskelijan pitkäjänteisyydellä 
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on iso merkitys menestymiseen pitkän matematiikan ylioppilaskokeessa ja 

näin ollen myös matemaattisen ajattelun kehittymisessä. Joutsenlahden 

(2005) mukaan myös pitkän matematiikan ylioppilaskokeen pakollisuudella ja 

ylimääräisyydellä on suuri vaikutus opiskelijoiden matemaattisen ajattelun ta-

soon, sen perusteella pyritäänkö oppimaan vain välttämättömyys vai todella 

ymmärtämään asia. 

 

 

3.2 Matematiikka ja kieli 

 

Matematiikan kieltä voidaan pitää muiden kielien tapaan ajattelun ilmentymänä 

(Tossavainen, 2005; Joutsenlahti, 2003). Opiskelijan matemaattisen ajattelun 

tasoa voidaan tulkita opiskelijan kielentämisen perusteella, kuinka hän esimer-

kiksi ilmaisee oppimaansa käsitettä muille. Ilmaisun perusteella opettaja voi 

tulkita mitkä ovat opiskelijan käsitteeseen liittämät keskeiset piirteet ja usko-

mukset. Opiskelijan kielentäessä käsitettä, joutuu opiskelija samalla konstruoi-

maan käsitettä ja näin hän samalla reflektoi ja jäsentää matemaattista ajatte-

luaan (Joutsenlahti, 2003, s. 123). Kielentämisen voidaan siis sanoa olevan 

oleellinen osa tiedon prosessointia. Isoimmat haasteet opiskelijoiden matema-

tiikan oppimisessa liittyvätkin enemmän matematiikan kielentämisen haastei-

siin kuin itse matemaattisen ongelman ratkaisuun (Tossavainen, Matematiikka 

ja kieli, 2005, s. 35). Joutsenlahti esittääkin, että kirjallista kielentämistä olisi 

lisättävä matematiikan tunneilla systemaattisesti, koska tällöin etenkin luonnol-

lista kieltä ilmaisuunsa käyttävät saivat vahvuuttaan esille matematiikan opis-

keluun (Joutsenlahti, 2010, s. 8). 
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4 Oppilaan rooli oppijana 

 

”Oppilasta, joka ottaa älyllisen vastuun tehtävästään, sanotaan tehtäväorien-

toituneeksi. Hän ei tee tehtävää opettajalle, vaan tekee sen tehtävän itsensä 

aiheuttaman jännitteen ja kiinnostavuuden vuoksi.”  

(Vilkko-Riihelä, 1999, s. 345.) 

 

Perusopetuksen ja lukion oppimiskäsitys perustuu siihen, että oppilas itse on 

aktiivinen toimija. Tavoitteena on, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja 

ratkaisemaan ongelmia, sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppi-

lasta ohjataan kohti tietoista oppimisprosessia, jolloin hän oppii toimimaan yhä 

itseohjautuvammin ja näin voi edistää omaa oppimistaan kohti elinikäistä op-

pimista. Lukio-opinnoissa ohjataan opiskelijaa myös tulkitsemaan, analysoi-

maan ja arvioimaan uutta informaatiota aikaisempien kokemusten ja tietojen 

pohjalta ja näin muodostamaan uutta tietoa. Rakentavan palautteen ja ohjauk-

sen avulla pyritään kehittämään opiskelijan ajattelua ja oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (POPS14, s. 17; LOPS15, s. 14.)  

 

 

4.1 Itsesäätely 

 

Pekka Ruohotie (Motivaatio, tahto ja oppiminen, 1998, s. 26) nostaa oppimis-

prosessin tärkeimmiksi tekijöiksi itsemääräämisen ja itsesäätelyn aspektit, sillä 

niiden pohjalta oppija suuntaa ja kontrolloi oppimistaan, motivaatiotaan ja suo-

ritustaan. Itsemääräämisen osalta on tärkeää, että oppija kokee itse ohjaa-

vansa omaa oppimistaan eikä oppiminen ole sidottuna ulkopuolisiin auktori-

teetteihin (Ruohotie, 1998, s. 27). 

 

Tiina Tuijulan (2011) seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, 

opiskelun kulusta ja odotusten toteutumisesta osoittaa, että opintomenestys 

peruskoulussa, lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa on vahvasti yhteydessä hy-

vään itsesäätelyyn ja heikompi menestys vastaavasti heikompaan itsesääte-

lyyn. Tuijula (2011) tarkastelee tutkimuksessaan itsesäätelyä iän, ohjauksen 
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ja ympäristön vaikutuksesta kehittyvänä ominaisuutena, johon vaikuttavat eri-

laiset säätelystrategiat.  

 
Itsesäätelyn muuttujina tutkimuksessa on käytetty seuraavia neljää: 
 

1.  Itsesäätely oppimisprosessissa ja tuloksissa: oppilas kykenee ref-

lektoimaan oppimistaan. 

2. Itsesäätely oppimisen sisällöissä: opiskelija on kiinnostunut aihealu-

eesta ja tutkii itse asiaa. 

3. Ulkoinen säätely: opiskelija tarvitsee ulkopuolisia ohjeita ja neuvoja 

opiskelun etenemiseen. 

4. Puutteellinen säätely: opiskelija ei hae apua opintoihinsa, vaikka 

opinnot eivät suju. (Tuijula, 2011.) 

 

Tuijula (2011, s. 156) on koonnut tutkimustuloksensa taulukkoon, joka jakaa 

opiskelijat eri itsesäätelyryhmiin, joilla jokaisella on ominainen itsesäätely, 

opintojen kulku ja odotukset ja niiden toteutuminen (Taulukko 2: Tiina Tuijula: 

Lukio-opiskelijoiden itsesäätelyryhmät ja erilaiset opintojen kulut). Taulukon it-

sesäätely -sarakkeessa käytetty asteikko, matala – korkea, kuvaa itsesäätelyn 

muuttujan voimakkuutta.  

Tuijula (2011, s. 157) kuitenkin huomauttaa, että opiskelijoiden säätelystrate-

giat, eli itsesäätelyn muuttujat, eivät ole lopullisia vaan opiskelijoilla on jopa 

vilkasta siirtyvyyttä itsesäätelyryhmästä toiseen opintojen aikana.  
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Taulukko 2: Tiina Tuijula: Lukio-opiskelijoiden itsesäätelyryhmät ja erilaiset opintojen 

kulut. 

   

Itsesäätely-
ryhmä 

Itsesäätely Opinto kulku 
Odotukset ja 

niiden toteutu-
minen 

Menestyvät navi-
goijat (noin joka 
kymmenes opis-

kelija) 

Kehittynyt it-
sesäätely sekä 
prosessin/tulos-
ten että sisältö-

jen suhteen. 
Myös ulkoinen 

säätely korkealla 
tasolla. 

Lukio-opiskelu 
sujuu erittäin hy-

vin ja valinnat 
ovat itsenäisiä ja 
kauaskantoisia. 

Hyvin menesty-
viä sekä opinto-

menestysodotus-
ten että to-

teuman suhteen. 

Tavalliset tasa-
painoilijat (noin 

joka kolmas 
opiskelija) 

Itsesäätely kes-
kitasoa proses-
sin/tuotosten 

mutta ei niinkään 
sisältöjen suh-
teen. Ulkoinen 

säätelykyky kor-
keahko. 

Suurimmalla 
osalla opinnot 
sujuvat ja pää-

määrät ovat 
melko selkeitä, 
mutta ryhmä pi-

tää sisällään 
myös hapuilevia 

opiskelijoita. 

Opintomenestys 
keskitasoa niin 

odotuksissa kuin 
toteuman suh-

teen. 

Säätelemättömät 
kulkeutujat (noin 

joka kolmas 
opiskelija) 

Itsesäätelyn mo-
lemmat tasot al-
haisia. Ulkoinen 
säätelytaso ryh-
mien matalin. 
Puutteellinen 

säätely ei lukion 
aikana vähene 

(toisin kuin 
muilla). 

Opinnoissa vä-
symystä, suunni-
telmattomuutta 

ja hallinnan puu-
tetta. Otteen 

saaminen omiin 
opintoihin ja tuen 
hakeminen vai-

keaa. 

Opintomenestys 
omaa odotusta 
parempi ja yltää 

keskitasoon. 

Ylikuormittuneet 
avuntarvitsijat 
(noin joka kuu-
des opiskelija) 

Puutteellinen 
säätely korkea, 
samoin ulkoinen 
säätelytaso. It-
sesäätely nou-

see keskitasolle 
varsinkin sisältö-

jen suhteen. 

Opintoihin moti-
voitumisessa it-
sensäkin tunnis-
tamia ongelmia. 
Epäilevät lukio-
opintojen sovel-
tuvuutta itsel-

leen. 

Opintomenestys 
matalahko sekä 
toteuman että 
odotusten suh-

teen. 
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On tärkeää tiedostaa, että lukio-opinnot tähtäävät vahvasti ylioppilaskokee-

seen, mikä toimii ennalta annettuna tavoitteena ja näin ohjaa merkittävästi 

opiskelijoiden ja opettajien toimintaa ja mahdollisesti vaikuttaa myös opiskeli-

joiden itsesäätelystrategioihin. Reilua neljäsosaa opiskelijoista ylioppilaskirjoi-

tukset stressasivat koko lukio-opintojen ajan ja ylioppilaskirjoitukset saattavat 

ohjata opiskelijoita opintojen alusta alkaen välineelliseen ja ulkopuoliseen it-

sesäätelyyn. Lukion opettajien olisikin tärkeää tunnistaa opiskelijoiden itsesää-

telyryhmä ja kyettävä tukemaan heikkoja opiskelijoita heidän vaikeuksiensa 

syiden mukaisesti, näin ohjausta voitaisiin kohdentaa oikein ja samalla vähen-

tää ulkoisen riippuvuuden syntymistä. Opettajien on myös tiedostettava riski 

identifioida vähemmistöryhmiä.  (Tuijula, 2011, ss. 156-165.) 

 

Tunnistamalla opiskelijan itsesäätelyryhmä voidaan opiskelijan odotusten pe-

rusteella löytää keinoja opiskelijan motivointiin, tukea mielekästä opiskelua ja 

sitouttaa opiskelija opintoihinsa. Lisäksi opiskelijoiden opintoja koskevien ta-

voitteiden ja odotuksien näkyväksi tekeminen opinnoissa antaa opiskelijoille 

realistisemman kuvan opiskelijan omasta etenemisestä opintoprosessin eri 

vaiheissa ja näin mahdollistaa opiskelijaa kehittymään kohti vahvempaa it-

sesäätelyä. (Tuijula, 2011, ss. 166,167.) Tämän työn kannalta on mielekästä 

todeta, että pitkän matematiikan opiskelijat olivat Tuijulan (2011, s. 155) tutki-

muksen mukaan tyypillisesti navigoijia ja tasapainoilijoita ja harvemmin avun-

tarvitsijoita. 
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4.2 Oppimismotivaatio 

 

Motivaatio muodostuu motiiveista, tiedostetuista tai tiedostamattomista. Motii-

vit ohjaavat ja virittävät oppijan kohti päämäärää. Eri motiivien joukko ohjaa 

motivaatiota enemmän sisäiseksi tai ulkoiseksi, täysin erillisiä nämä motivaa-

tion muodot eivät ole ja motiivin viriäminen on myös hyvin tilannekohtaista. 

Sisäinen motivaatio on omaehtoista, oppijan toimintaa oppijan itsensä takia. 

Ulkoinen motivaatio puolestaan riippuu ympäristöstä, se saa oppijan toimi-

maan palkkion tai rangaistuksen pohjalta. Pysyviin oppimistuloksiin tähdättä-

essä on tärkeää panostaa sisäisen motivaation virittämiseen ja ylläpitämiseen, 

sillä ulkoiset motivaatiot ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja tilannekohtaisia. kun 

taas sisäisen motiivit tyydyttävät oppijan ylemmän asteen tarpeita ja ovat muu-

toinkin kestoltaan pidempiä. (Ruohotie, 1998; Vilkko-Riihelä, 1999.) Esimer-

kiksi oppilas, joka opiskelee hyvän arvosanan takia, on ulkoisesti motivoitunut 

ja oppilas, joka opiskelee mielenkiinnostaan asiaa kohtaan, on sisäisesti moti-

voitunut. 

 

Kirjassa ”Motivaatio, tahto ja oppiminen” Ruohotie (1998, s. 39) esittää seu-

raavat edellytykset sisäisen opiskelumotivaation syntymiselle: 

 

 kärsivällinen, kannustava ohjaaja, joka tukee oppijoiden oppimisponnis-

teluja eikä aiheuta pelkoa ylikriittisellä käytöksellään tai rangaistuksilla; 

 oppijoiden suoritusvalmiuksien ja tehtävän vaikeuden yhteensovittami-

nen niin, että heille syntyy menestymisen odotuksia ja heillä on mahdol-

lisuus onnistua (ts. pyritään maksimoimaan onnistumisen kokemukset 

ja vahvistamaan uskoa omiin kykyihin sekä minimoimaan itseä koske-

vat syytökset epäonnistumisen jälkeen); 

 haasteelliset harjoitustehtävät (oppija saa positiivista vahvistusta yl-

täessään oppimistavoitteisiin); 

 vaihtelevat ja mielenkiintoiset tehtävät ikävystymisen ja kyllästymisen 

välttämiseksi sekä 

 ohjaajan kyky esittää tehtävät oppimismahdollisuuksina, joista selviyty-

miseen hän antaa mielellään apua. 
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Ulkoisina oppimisen motivaatioina voidaan pitää opettajan tarvetta selittää mi-

hin oppilas tulee oppimaansa myöhemmin elämässään tarvitsemaan, oppimis-

ympäristön mielekkääksi asettelua ja palkkion antamista. Ulkoista motivaatiota 

käyttävät opetusstrategiat kykenvät parantamaan suoritusta tehokkaastikin, 

sillä ulkoinen palkitseminen lisää innostusta, mutta riskinä on oppijan ohjaami-

nen palkkion maksimointiin suhteessa työn määrään. Ulkoisen motivaation ris-

kit voidaan välttää korostamalla työskentelyprosessia tuloksen sijaan. 

(Ruohotie, 1998, ss. 39,41; Vilkko-Riihelä, 1999, ss. 346,347.) 
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5 Oppimisympäristö 

 

” Hyvä oppimisympäristö auttaa oppimaan ja kasvamaan turvallisessa ja ta-

sapainoisessa ympäristössä, jossa kutakin jäsentä arvostetaan hänen omista 

lähtökohdistaan käsin, jolloin rakennetaan myös perusta sille, millaiseksi yk-

silö itsensä kokee myös tulevaisuudessa.” 

(Piispanen, 2008.) 

 

Oppimisympäristön käsite on hyvin laaja-alainen ja monimuotoinen ja sen poh-

jimmaisena tarkoituksena on avata uudenlaisia mahdollisuuksia opettamisen 

ja oppimisen jäsentämiseen (Mikkonen;Vähähyyppä;& Kankaanranta, 2012). 

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 määrittää oppimisympäristöiksi pai-

kat ja tilat, sekä yhteisöt ja toimintakäytännöt, joissa opiskelu ja oppiminen ta-

pahtuu. Oppimisympäristön tehtävänä on tukea yksilön ja yhteisön kasvua, op-

pimista ja vuorovaikutusta, sillä palvellessaan tarkoitustaan ne edistävät vuo-

rovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Suomalainen 

koulutusjärjestelmä on painottanut oppimisympäristöjen kehittämistä ja moni-

puolistamista rahoittamalla useita hankkeita ja näin mahdollistanut ideoinnin 

syntymisen. Painotus oppimisympäristöjen kehityksessä on painottunut hank-

keisiin, joissa tietotekniikka on vahvasti osallisena, erilaiset sovellukset ja ajan-

henkisyys huomioon ottaen. (Smeds;Krokfors;Ruokamo;& Staffans, 2010; 

POPS14, s. 29.) Myös tässä työssä kehitystyön kohteena oleva oppimisympä-

ristö on tietotekniikkaan pohjautuva verkko-oppimisympäristö.  

 

Kun kouluissa kehitetään oppimisympäristöjä, on tärkeää ottaa opiskelijat mu-

kaan kehitystyöhön ja huomioida heidän yksilölliset tarpeensa pyrkien yksilön 

ja yhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Oppimisympäristöistä pyritään 

luomaan monipuolisia ja opiskelijoita rikastuttavia, opiskelumotivaation edistä-

jiä. Opiskelijoita ohjataan käyttämään digitaalisia oppimisympäristöjä ja muu-

toinkin oppimisympäristöjä pyritään laajentamaan oppilaitoksen ulkopuolelle.  

(POPS14, s. 30; LOPS15, ss. 14-15.)  
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5.1 Cuulis-oppimisympäristö 

 

Cuulis-oppimisympäristö on eri oppilaitoksille suunnattu kurssimuotoiseen 

opetukseen soveltuva verkko-oppimisympäristö, jonka Marianne Sjöberg ke-

hitti diplomityössään ”Aktivoivaa opetusta tukeva verkko-oppimisympäristö” 

vuonna 2016. Cuulis toimii yleisimmillä selaimilla ja siitä on saatavilla Android-

laitteille sovellus. Cuulis-oppimisympäristöön liittyminen vaatii rekisteröitymi-

sen niin opiskelijalta kuin opettajaltakin.  

Kaikkien käyttäjien pääsivusto koostuu Etusivu, Omat kurssit ja Kaikki kurssit 

-osioista, joiden avulla käyttäjän on helppo navigoida oppimisympäristössä. 

Omat kurssit -osiossa on esillä kaikki kurssit, joilla käyttäjä on osallisena sekä   

tässä osiossa opettaja voi luoda tai kopioida kursseja. Kaikki kurssit -osiossa 

on esillä kaikki käyttäjän oppilaitosten kurssit, joihin hän on osallinen. Kurs-

seille liittyminen tapahtuu kurssikohtaisen kurssiavaimen avulla, näin opettaja 

voi hallita kurssin tietoihin pääsyn vain kurssin osallisille.  

Kurssisivusto koostuu: 

 

1. Etusivu: Sisältää ilmoitustaulun, kurssiaikataulun, mahdollisuuden opis-

kelijalle asettaa oma kurssitavoite sekä antaa palautetta kurssista opet-

tajalle. 

2. Materiaalit: Opettajan lisäämiä tiedostoja ja linkkejä, mahdollisuus kan-

sioihin. 

3. Kurssitehtävät: Opettajan lisäämä tehtävärunko, johon opiskelijat mer-

kitsevät tehtäviään seuraavasti: ”Osasin”, ”Tein, mutten osannut ilman 

apua” ja ”Haluan käydä tunnilla läpi”. Merkintöjen perusteella opiskeli-

jalle päivittyy sektoridiagrammi, joka kuvaa edistymistä tehtävien te-

ossa. Jos opettaja on pisteyttänyt tehtävät, opiskelijoille hahmottuu pyl-

väsdiagrammi hahmottamaan edistymistä tehtävissä suhteessa vai-

keustasoon. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus kommentoida halua-

maansa tehtävää. Opettajalla on mahdollisuus tarkastella opiskelijoiden 

etenemistä tehtävien teossa sekä yleisesti että yksilöllisesti. 

4. Kurssityöt: Opiskelijat voivat liittyä alueelle ryhmätöitä tehdessään ja 

palauttaa valmiin työnsä tiedostona, mikäli opettaja näin haluaa. 
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5. Itsearviointi: Opettajan muokattavissa oleva arviointilomake opiskeli-

joita varten. Opettajalla mahdollisuus kommentoida ja pisteyttää itsear-

viointeja. 

6. Keskustele: Opettajan halutessa reaaliaikainen keskustelualusta opis-

kelijoille, jossa mahdollisuus myös ”tykkäämiseen”. 

7. Äänestä: Opettajan hallitsema osio, monivalintatyylisiä äänestyksiä 

8. Osallistujat: luettelo kurssin opettajista ja opiskelijoista, mahdollistaa 

sähköpostiviestinnän. Opettajalla mahdollisuus lisätä opiskelijoita. 

9. Aikalaskuri kurssikokeeseen (valinnainen): Opettajan hallinnoima, 

mahdollisuus reaaliaikaiseen aikalaskuriin kurssikoetta ajatellen. 

(Sjöberg, Tietoa Cuulis-oppimisympäristöstä.) 

  



 23

6 Arviointi ja arvosana 

 

”Monipuolisella ja kannustavalla palautteella tuetaan opiskelijan matemaatti-

sen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä sekä ylläpidetään ja vahviste-

taan opiskelumotivaatiota. Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään matematii-

kan osaamista ja ymmärtämistä sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja.”  

(LOPS15, s. 129.) 

 

Arvioinnilla pyritään edistämään opiskelijan oppimista ja antamaan opiskeli-

jalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Kurssin alussa 

opiskelijoille esitetään mitä heidän tulisi oppia ja kuinka oppimista arvioidaan. 

Suoritettuaan lukiokurssin on opiskelijalle annettava kurssiarvosana perustuen 

opiskelijan monipuoliseen näyttöön kurssin aikana siten, että arvioinnin koh-

teena ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Annettua arviointia voivat hyödyntää 

myös muut tahot, kuten vanhemmat, jatko-opintojen järjestäjät ja opettaja itse 

arvioidessaan opetuksen vaikuttavuutta. (LOPS15, s. 228.)  

Numeroarvioinnissa käytetään asteikkoa 4-10 seuraavasti: 

5: välttävät, 6: kohtalaiset, 7: tyydyttävät, 8: hyvät, 9: kiitettävät ja 10: erinomai-

set tiedot ja taidot, arvosana 4: hylätty (Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom.). 

 

Tehtävien teko kurssilla kehittää opiskelijan tietoja ja taitoja. Sami Julinin ja 

Juhani Rautopuron tutkimus perusopetuksen matematiikan oppimistuloksista 

9. vuosiluokalla 2015 osoittaa, että annettujen tehtävien aktiivinen tekeminen 

pitkällä aikavälillä parantaa oppilaiden oppimistuloksia ja koetta edeltävän illan 

opiskelulla pystytään vain harvoin saavuttamaan sama ratkaisuosuus ko-

keessa. Myös Kati Hirvonen (2012, s. 112) toteaa matematiikan oppimistulok-

sia peruskoulun päättövaiheessa 2011 käsittelevässä raportissaan, että usein 

tai lähes aina kotitehtävänsä tekevät oppilaat menestyivät tilastollisesti erittäin 

merkittävästi paremmin arvioinnissa verrattuna oppilaisiin, jotka tekivät koti-

tehtävät vain joskus, harvoin tai ei juuri koskaan.  
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6.1 Arviointi aineiston kursseissa 

 
Tämän tutkimuksen aineistona olevien kurssien oppisisällöt ja arviointiperus-

teet ovat kurssiohjeena näkyvissä Cuulis-oppimisympäristön Materiaalit koh-

dassa kurssikohtaisesti. Lisäksi kurssiohjeessa opiskelijoita kehotetaan seu-

raamaan omaa oppimistaan kurssin edetessä tehtyjen tehtävien määrän ja 

laadun, sekä testien avulla. Koska lukuvuoden 2016-2017 kurssien MAA4.1 ja 

MAA4.2 kurssiohjetta ei ollut tarkasteluhetkellä nähtävissä, oletetaan arvioin-

nin noudattavan muiden saman lukuvuoden pitkän matematiikan kurssien ar-

viointia. Kaikki kurssit arvioitiin arvosanoin 4-10 ja kaikilla kursseilla kokeeseen 

osallistumisehtona oli, että vähintään 30 % kurssitehtävistä on tehtynä ennen 

kurssikoetta.  

 

 

Kuva 1: Arviointiperusteet kurssille MAY lukuvuonna 2016-2017 (Sjöberg). 
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Lukuvuonna 2016-2017 MAY -kurssilla tehtävät arvioitiin tehtyjen tehtävien 

laadun mukaisesti ja vain huolellisesti tehdyistä tehtävistä sai hyväksyttyyn 

kurssikokeeseen lisäpisteitä 0-4, taulukon mukaisesti (kts. Kuva 1: Arviointipe-

rusteet kurssille MAY lukuvuonna 2016-2017 (Sjöberg)). Lukuvuoden 2016-

2017 pitkän matematiikan kursseilla MAA2 ja MAA3, oletettavasti myös MAA4, 

sai huolellisesti tehdyistä tehtävistä lisäpisteitä 0-5 kokeen kokonaispistemää-

rään, annetun taulukon mukaisesti (kts. Kuva 2: Arviointiperusteet kursseilla 

MAA2 ja MAA3 lukuvuonna 2016-2017 (Sjöberg)). 

 

 

 

Kuva 2: Arviointiperusteet kursseilla MAA2 ja MAA3 lukuvuonna 2016-2017 (Sjö-
berg). 
 

Lukuvuonna 2017-2018 lisäpisteitä tehtyjen tehtävien lisäksi pystyi hankki-

maan tekemällä kurssikohtaisen itsearviointilomakkeen huolellisesti. Itsearvi-

oinnista oli mahdollista saada kokeeseen 0-2 lisäpistettä kursseilla MAY, 

MAA2 ja MAA3. Näiden kurssien lisäpisterajat muuttuivat edeltävään lukuvuo-

teen verrattuna siten, että opiskelijan tehdessä kurssitehtävistä 80-100 % sai 

opiskelija neljä lisäpistettä, 4-5 lisäpisteen sijaan. Myös MAY kurssin tehtävien 

arvioinnista luovuttiin, kaikissa kursseissa tehtävien teossa edellytettiin kuiten-

kin huolellisuutta (kts. Kuva 3: Arviointiperusteet kursseilla MAY, MAA2 ja 

MAA3 lukuvuonna 2017-2018 (Sjöberg)). 
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Kuva 3: Arviointiperusteet kursseilla MAY, MAA2 ja MAA3 lukuvuonna 2017-2018 

(Sjöberg). 

 
Pitkän matematiikan MAA4 kursseilla oli lisäpisteet tuplattu verrattuna muihin 

lukuvuoden 2017-2018 kursseihin. Tässä lisäpisteitä kokeeseen pystyi hank-

kimaan 0-8 ja itsearvioinnista oli lisäksi mahdollista saada maksimissaan neljä 

lisäpistettä (kts. Kuva 4: Arviointiperusteet kursseilla MAA4 lukuvuonna 2017-

2018 (Sjöberg)). 

 

 

Kuva 4: Arviointiperusteet kursseilla MAA4 lukuvuonna 2017-2018 (Sjöberg). 
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7 Tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkimuksessa tehtävänä on kehittää Cuulis -oppimisympäristön opis-

kelijoiden kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan luonnetta. Nyt opiskelijoi-

den etenemistä ja ahkeruutta kurssilla kuvaa tehtävien kokonaismäärään suh-

teuttava ympyrädiagrammi sekä tehtävien haastetason pisteyttäen huomioiva 

pylväsdiagrammi (Kuva 6: Opiskelijan etenemistä kuvaavat diagrammit), luku-

vuotena 2016-2017 oli käytössä vain ympyrädiagrammi. Diagrammit muuttu-

vat reaaliaikaisesti sen mukaan, kun opiskelijat merkitsevät tehtävät osatuiksi 

tai yritetyiksi (Tein, mutten osannut ilman apua) oppimisympäristön opiskelija-

kohtaiseen sähköiseen lomakkeeseen (Kuva 5: Tehtävien merkitseminen op-

pimisympäristöön). 

 

 

Kuva 5: Tehtävien merkitseminen oppimisympäristöön. 

 

Tähdet tehtävänumeron perässä kuvaavat tehtävän haasteellisuustasoa  

(Kuva 5). MAY-kursseilla tähtien merkitys kuvataan seuraavasti:  

* = välttävä taso, ** = tyydyttävä/hyvä taso, *** = kiitettävä taso.  

Pitkän matematiikan kursseilla tähdet kuvataan seuraavasti: 

* = perustehtävät, ** = syventävät tehtävät,  

*** = soveltavammat/haastavammat tehtävät. 

Opiskelijalla on myös mahdollista pyytää tehtävää yhdessä tunnilla käytäväksi 

tai kirjoittaa kommenttia tehtävästä. 
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Kuva 6: Opiskelijan etenemistä kuvaavat diagrammit. 

 

Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen käytössä olleen pylväsdiagrammin (kts. 

Kuva 6: Opiskelijan etenemistä kuvaavat diagrammit) avulla pyritään kuvaa-

maan opiskelijan etenemistä kurssilla kokonaisvaltaisemmin. Tehtävät on pis-

teytetty haasteellisuustason mukaan seuraavasti: * = 1p, ** = 2p ja *** = 3p. 

Opiskelijan kerryttäessä pisteitä nousee hänen pistepalkkinsa pylväsdiagram-

minsa kohti kurssin maksimipistemäärää. Pylväsdiagrammissa on esitettynä 

myös opettajan asettamat ohjeelliset osaamistasot pisteytettynä.  

 

Kehittämisidea tuli Cuulis-oppimisympäristön kehittäjältä Marianne Sjöbergiltä 

vuonna 2016. Sjöberg jo luodessaan verkko-oppimisympäristöään tiedosti ete-

nemisen esitystavan suppeuden ja tästä syystä ehdottikin sitä minulle tutkimus 

ja kehitysaiheeksi. Lukuvuonna 2017-2018 Sjöberg itse kehitti pisteytyksen ja 

palkkidiagrammin ympyrädiagrammin rinnalle.  

 

Kehittämisen kannalta mielekästä tässä työssä on, 

1) Kvantitatiivisesti tutkia lukuvuosien välisiä eroja ja esittää seuraava tut-

kimuskysymys: 

 Millaisia vaikutuksia muutoksella on ollut tehtävien tekoon ja arvo-

sanoihin? 

2) Tulosten ja teorian perusteella pyrkiä kehittämään kurssilla etenemistä 

kuvaavaa esitystapaa.  
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8 Määrällisen tutkimuksen tulokset 

 

Aineisto on kerätty Cuulis-oppimisympäristöön lukuvuosina 2016-2017 ja 

2017-2018 aikana kertyneistä opiskelijoiden merkinnöistä ja opiskelijoiden 

kurssikokeiden arvosanoista, tulokset on analysoitu Excel -ohjelmistolla. Opis-

kelijat, joilla ei kurssikokeesta merkitty tulosta, jätettiin tässä tutkimuksessa 

huomiotta ja vain opiskelijoiden osatuiksi merkitsemät tehtävät huomioitiin 

tässä työssä tehdyiksi tehtäviksi.  Aineistoksi on valikoitunut neljän eri kurssin 

aineisto niiden toistumisen vuoksi näinä lukuvuosina.  

Kurssit ovat; 

- kaikille yhteinen ja pakollinen kurssi MAY, otoskoko 27 lukuvuonna 16/17 

ja 31 lukuvuonna 17/18 

- pitkän matematiikan polynomeja käsittelevä kurssi MAA2, otoskoko 26 lu-

kuvuonna 16/17 ja 30 lukuvuonna 17/18 

- pitkän matematiikan geometrian kurssi MAA3, otoskoko 26 lukuvuonna 

16/17 ja 25 lukuvuonna 17/18 

- pitkän matematiikan vektorit-kurssi MAA4, jossa kaksi ryhmää molempina 

lukuvuosina, otoskoot 21 ja 17 lukuvuonna 16/17 ja 32 ja 28 lukuvuonna 

17/18. 

 

Lukuvuoden 2016-2017 MAY-kurssilla on käytetty eri välineistöä kuin muilla 

kursseilla. Lukuvuoden 16/17 MAY-kurssilla tehtävät tehtiin kirjasta vihkoon, 

käyttäen perinteistä funktiolaskinta, kun muilla kursseilla käytettiin tietoko-

neella olevaa laskinohjelmistoa ja vihkoa käytettiin vain tarvittaessa luonnos-

teluun. 
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8.1 Arvosanat lukuvuosittain 

 

Tutkiessa pisteytyksen vaikutusta arvosanaan on mielekästä tarkastella luku-

vuosikohtaisia arvosanaeroja. Tulosten yksinkertaistamiseksi kurssikokeiden 

arvosanat on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Arvosanojen lukumäärät 

lukuvuosittain ja kurssikohtaisesti on esitetty taulukoiden (Kuva 7 ja Kuva 8). 

 

 

Kuva 7: 2016-2017 arvosanat. 

 

Kuva 8: 2017-2018 arvosanat. 

 

Lukuvuonna 2016-2017, kun tehtäviä ei ollut pisteytetty (Kuva 7), kurssikoear-

vosanoja annettiin 133 kappaletta, joista eniten on saatu arvosanaa 4 (33 kpl) 
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ja vähiten arvosanaa 10 (1 kpl). Jos hylättyä arvosanaa (4) ei huomioida, on 

arvosanaa 6 (26 kpl) saatu useimmin ja sen viereisiä arvosanoja 5 (20 kpl) ja 

7 (19 kpl) lähes yhtä paljon. Arvosanaa 8 (6 kpl) ja 9 (8 kpl) on saatu selvästi 

näitä vähemmän. Hyväksytyistä arvosanoista arvosanojen voidaan sanoa pai-

nottuvan arvosanan 6 ympärille. Aineiston arvosanojen keskiarvona luku-

vuonna 16/17 on 5,76 ja huomattavaa on kurssien MAA3 ja MAA4 suuri hylät-

tyjen arvosanojen joukko (14 kpl + 13 kpl = 28 kpl). 

 

Lukuvuonna 2017-2018, kun tehtävät oli pisteytetty haastetasoittain (Kuva 8), 

kurssikoearvosanoja annettiin 145 kappaletta, joista suurin joukko on arvosa-

naa 4 (44 kpl) ja pienin joukko arvosanaa 10 (5 kpl). Jos hylättyä arvosanaa ei 

tarkastella on tänäkin lukuvuonna saatu arvosanaa 6 (32 kpl) eniten ja arvo-

sanoja 5 (18 kpl) ja 7 (23 kpl) seuraavaksi eniten. Mainittakoon arvosanan 7 

suurempi joukko, myös MAY kurssilla. Arvosanoja 8 (12 kpl) ja 9 (11 kpl) on 

saatu myös selvästi heikompia arvosanoja vähemmän.  Aineiston arvosanojen 

keskiarvo lukuvuonna 17/18 on 6,55 ja tässäkin huomattavana arvosanan 4 

suuri joukko, etenkin kursseilla MAA2 ja MAA4 (15 kpl + 19 kpl = 34 kpl). 

 

Vertailun selkeyttämiseksi arvosanat esitetään prosentuaalisin osuuksin luku-

vuosittain (Taulukko 3: Arvosanojen osuus). Lukuvuonna 17/18 arvosanaa 4 

on saatu yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin lukuvuonna 16/17. Hei-

kompia arvosanoja 5, 6 ja 7 on prosentuaalisesti saatu enemmän lukuvuonna 

16/17, kun taas parempia arvosanoja 8, 9 ja 10 on saatu enemmän lukuvuonna 

18-19. Huomattavin prosentuaalinen ero lukuvuosien välillä on arvosanassa 5, 

jota on saatu kuusi prosenttiyksikköä vähemmän lukuvuonna 17/18, muiden 

arvosanojen pysyessä 1-3 %-yksikön muutoksessa. Lukuvuoden 16/17 kes-

kiarvo 5,76, on 0,79 arvosanaa lukuvuoden 18-19 keskiarvoa 6,55, heikompi. 

 

Taulukko 3: Arvosanojen osuus. 

  

  
ARVOSANOJEN OSUUS 

4 5 6 7 8 9 10 KA 

16/17 0,29 0,18 0,23 0,17 0,05 0,07 0,01 5,76 

17/18 0,30 0,12 0,22 0,16 0,08 0,08 0,03 6,55 
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8.2 Tehdyt tehtävät ja arvosana 

 

Tulokset on analysoitu Excel -ohjelmistolla ja tulokset on tulkittu ja esitetty te-

oksen Ilkka Mellin, Tilastolliset menetelmät (2006), pohjalta. Aineistossa tutki-

taan kahden muuttujan välistä tilastollista riippuvuutta, eli korrelaatiota, regres-

sioanalyysin keinoin. Korrelaation avulla voidaan esittää millainen ja kuinka 

voimakas riippuvuus kahdella muuttujalla toisistaan on.  Tässä työssä muuttu-

jien korrelaatiota on tutkittu graafisen pistediagrammin avulla, pisteiden paikan 

määräytyessä opiskelijan tekemien tehtävien osuuksista ja arvosanasta. Pis-

teiden välille on sovitettu suora Excel -ohjelmistossa pienimmän neliösumman 

menetelmää käyttäen ja näin muodostuneen lineaarisen regressiosuoran  

(y = kx+b) avulla on mallinnettu tehtyjen tehtävien ja arvosanan riippuvuutta. 

Pistediagrammissa pisteiden etäisyyttä regressiosuorasta kuvataan korrelaa-

tiokertoimen neliöllä R2, eli selitysasteella. Selitysaste esitetään tässä prosen-

tin sadasosina, lähellä nollaa olevat selitysasteet kuvaavat olematonta korre-

lointia ja selitysasteen lähestyessä yhtä, pistejoukko korreloi täysin suoran 

suhteen. Kaikkien kurssien kuvaajat esitetään Liitteessä 1.  

 

 

Kuva 9: 17/18 MAY -kurssilla tehdyt tehtävät.  

 

Pistediagrammeissa esitetyt tulokset (Kuva 9: 17/18 MAY -kurssilla tehdyt 

tehtävät) on taulukoitu lukuvuosittain kurssikohtaisesti esittäen 

regressiosuoran kulmakerroin (kk) ja vakiotermi (b), sekä selitysaste (R2). 

Taulukoissa esitetään myös kurssilla tehtyjen tehtävien aritmeettinen 

keskiarvo (ka), tehtävien lukumäärä (n), keskiarvon ja lukumäärän suhde (ka/n), 

keskihajonta (s), sekä keskiarvon 95 % luottamusväli (0,95). Lisäksi  on 

y = 8,5697x - 0,2124
R² = 0,3925

y = 5,4415x + 3,3426
R² = 0,3969

y = 5,2331x + 5,3508
R² = 0,4003

y = 8,5561x + 1,882
R² = 0,5572
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taulukoitu haastetasoisesti  variaatiokerroin (v), eli keskihajonnan ja 

keskiarvon osamäärä, joka tässä esitetään prosentin sadasosina, sekä 

tehtyjen tehtävien minimi- ja maksimimäärät vaihteluvälin (w) avulla. Tehtävien 

haasteellisuustaso esitetään pisteytetysti (1, 2 ja 3) sekä näiden summana 

(kaikki). Tehtävät huomioidaan tässä tehtävä-, ei pistemääräisesti ja tehtävien 

haastetasot mukaillaan Joutsenlahden tehtävien vaatimustason mukaan, 

käyttäen seuraavia nimityksiä: 

1 = perus-, 2 = syventävät ja 3 = haastavat tehtävät. 

 

 

8.2.1 Lukuvuosi 2016-2017 – tehtäviä ei pisteytetty 

 

Lukuvuoden 2016-2017 (Taulukko 4: Lukuvuoden 2016-2017 kurssien regres-

siosuorien kertoimet sekä tehtyjen tehtävien osuus haastetasoittain) regres-

siosuorien kulmakertoimet ovat positiivisia, MAA2 perustehtäviä lukuun otta-

matta (-0,18), siis likimain kaikki pistejoukkoon sovitetut suorat ovat nousevia, 

vakiotermin b saadessa arvoja 1,86 – 5,93. Regressiosuorien selitysasteet 

vaihtelevat merkittävästi, matalin selitysaste, 0,00, on MAA2 perustehtävien 

negatiivisen kulmakertoimen suoralla sekä MAA4.2 haastavien tehtävien 

myös lähes vakiosuoralla (kk = 0,24) ja parhaiten pistejoukkonsa kanssa kor-

reloi MAA2 kurssin haastavat tehtävät, selitysaste 0,65. Kaikkiaan kaikkia teh-

täviä on kursseilla tehty keskimäärin 37 % (MAY) – 49 % (MAA4.2), tehtävien 

osuuksien sallien suurimmillaan 10 %-yksikön vaihtelun luottamusvälin ollessa 

95 %. Kaikkien tehtävien kohdalla kurssin MAA3 kaikkien tehtävien teko en-

nustaa selvimmin (R2 = 0,445) arvosanaa 10,25 (y = kk+b, kun x = 1). 

 

Perustehtäviä kurssilla MAA2 on tehty keskiarvollisesti eniten, 79 %, kun 

muilla kursseilla perustehtäviä on tehty 70±6 %. Kaikissa kursseissa 1-2 opis-

kelijaa on tehnyt kaikki perustehtävät ja kaikki opiskelijat ovat tehneet vähin-

tään 13 perustehtävää, variaatiokertoimet ovat haastetasojen pienimmät. 

Kaikkien perustehtävien tekeminen kurssilla ennustaa heikohkoa koearvosa-

naa (<7,0) hyvin heikosti (R2 < 0,20); 6,61 MAY (R2 = 0,029), 5,54 MAA2  

(R2 = 0,000), 6,17 (MAA3 R2 = 0,190), 6,07 MAA4.1 (R2 = 0,074) ja 6,94 

MAA4.2 (R2 = 0,197). 
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Syventäviä tehtäviä on myös tehty keskiarvollisesti eniten MAA2 kurssilla,  

44 %, muilla kursseilla 29 % (MAY) – 40 % (MAA3). Kaikki syventävät tehtävät 

on tehnyt vain yksi opiskelija MAA2 kurssilla, muilla kursseilla on jääty 1-6 teh-

tävää maksimista ja vähimmillään syventäviä tehtäviä on tehty 1-4. Kaikkien 

syventävien tehtävien tekeminen ennustaa keskitasoista koearvosanaa (6,1-

8,5) vaihtelevasti (0,01 < R2 < 0,45); 8,16 MAY (R2 = 0,221), 6,86 MAA2 (R2 = 

0,175), 8,52 MAA3 (R2 = 0,442), 6,12 MAA4.1 (R2 = 0,004) ja 7,42 MAA4.2  

(R2 = 0,229). 

 

Taulukko 4: Lukuvuoden 2016-2017 kurssien regressiosuorien kertoimet sekä tehty-

jen tehtävien osuus haastetasoittain. 

   kk b R2 ka n ka/n s 0,95 v w 

16/17     

MAY     

N=27 

1 1,14 5,47 0,029 37,19 58 0,64 10,17 3,84 0,27 [13,58] 
2 2,75 5,41 0,221 15,93 55 0,29 11,03 4,16 0,69 [1,51] 

3 3,01 5,93 0,208 4,00 43 0,09 7,69 2,90 1,89 [0,28] 

kaikki 3,39 4,96 0,192 57,11 156 0,37 23,87 9,00 0,41 [31,137] 

16/17 

MAA2 

N=26 

1 -0,18 5,72 0,000 43,38 55 0,79 9,15 3,52 0,21 [25,55] 
2 2,28 4,58 0,175 23,19 53 0,44 14,07 5,41 0,61 [4,53] 

3 6,14 4,84 0,650 5,42 45 0,12 8,56 3,29 1,58 [0,34] 

kaikki 4,31 3,55 0,283 72,00 153 0,47 27,31 10,50 0,38 [43,141] 

16/17 

MAA3 

N=26 

1 3,90 2,27 0,190 30,46 40 0,76 7,69 2,96 0,25 [14,40] 
2 5,44 3,08 0,442 15,46 39 0,40 8,21 3,16 0,53 [4,38] 

3 6,59 4,71 0,212 3,58 44 0,08 5,30 2,04 1,48 [0,28] 

kaikki 8,39 1,86 0,445 49,50 123 0,40 16,86 6,48 0,34 [29,106] 

16/17 

MAA4.1 

N=21 

1 1,63 4,44 0,074 31,12 44 0,71 6,63 3,15 0,21 [18,44] 
2 1,09 5,03 0,004 12,18 38 0,32 8,75 4,16 0,72 [2,32] 

3 0,24 5,34 0,000 2,53 28 0,09 2,83 1,35 1,12 [0,11] 

kaikki 1,94 4,59 0,064 45,82 110 0,42 16,67 7,92 0,36 [25,87] 

16/17 

MAA4.2 

N=17 

1 3,98 2,96 0,197 33,94 46 0,74 8,04 3,82 0,24 [17,46] 
2 2,47 4,95 0,229 13,88 36 0,39 10,93 5,19 0,79 [1,33] 

3 2,41 5,40 0,141 5,82 28 0,21 6,84 3,25 1,17 [0,21] 

kaikki 3,33 4,28 0,220 53,65 110 0,49 24,25 11,53 0,45 [20,95] 

 

Haastavia tehtäviä on tehty keskiarvollisesti selvästi muita haastetasoja vä-

hemmän, vain MAA4.2 kurssilla on tehty keskiarvollisesti viidennes tehtävistä, 

kun muilla kursseilla haastavia tehtäviä on tehty keskimäärin vain 10±2 %. 

Enimmillään haastavia tehtäviä on tehnyt opiskelijoista ¾ (MAA2 ja MAA4.1) 
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ja kokonaan haastavat tehtävät on jättänyt tekemättä MAY -kurssilla 11 opis-

kelijaa ja muilla kursseilla 5-7 opiskelijaa. Kaikkien haastavien tehtävien teke-

minen ennustaa hyvää, jopa kiitettävää koearvosanaa (8-10, kun R2 > 0,2); 

8,98 MAY (R2 = 0,208), 10,98 MAA2 (R2 = 0,650), 11,3 (MAA3 R2 = 0,212), 

5,58 MAA4.1 (R2 = 0,000) ja 7,81 MAA4.2 (R2 = 0,141). 

 
 
8.2.2 Lukuvuosi 2017-2018 – tehtävät pisteytetty 

 

Lukuvuonna 2017-2018, kun tehtävät oli pisteytetty haastetasoittain (Taulukko 

5: Lukuvuoden 2017-2018 kurssien regressiosuorien kertoimet sekä tehtyjen 

tehtävien osuus haastetasoittain.), kaikki kulmakertoimet ovat positiivisia vaih-

dellen lähes vakiosuorasta kk=0,05 (MAA2) hyvin jyrkästi nousevaan suoraan 

kk=8,57 (MAY1), vakiotermien arvojen vaihdellessa välillä -0,21 - 5,35. Reg-

ressiosuorista parhaiten tehtävien vaikutusta arvosanaan kuvaa MAY -kurssin 

kaikki tehtävät (R2=0,557) ja heikoiten MAA2 kurssin perustehtävien lähes va-

kiosuora (R2=0,000). Kaikkia tehtäviä kursseilla on tehty keskimääräisesti eni-

ten, 62 %, kurssilla MAA4.2, muilla kursseilla tehtävien keskimääräisten 

osuuksien ollessa 51-58 %, luottamusvälillä 95 % vaihtelu enimmillään 7,8 %-

yksikköä. Kaikista kursseista luotettavimmin ennustaa MAY -kurssin kaikki teh-

tävät arvosanaa 10,44 (y = kk+b, kun x = 1) selitysasteella 0,557. 

 

Perustehtävistä on tehty keskiarvollisesti isoin osuus 87 %, MAA4.2 -kurssilla, 

kun muilla kursseilla perustehtäviä on tehty 83±1 %, variaatiokerrointen ol-

lessa haastetasoista pienimpiä. Kurssilla MAA2 yksi opiskelija on tehnyt kuusi 

perustehtävää ja yksi opiskelija on tehnyt kaikki perustehtävät. Kursseilla 

MAA3, MAA4.1, ja MAA4.2 on 4-5 opiskelijaa tehnyt kaikki perustehtävät, MAY 

kurssilla vain kaksi. Kaikkien perustehtävien tekeminen ennustaa vaihtelevasti 

(0,0 < R2 < 0,3) heikomman keskitason arvosanaa; 8,36 MAY (R2 = 0,393), 

4,99 MAA2 (R2 = 0,000), 6,47 (R2 = 0,104), 6,51 MAA4.1 (R2 = 0,237) ja 6,74 

MAA4.2 (R2 = 0,278). 

 

Syventävistä tehtävistä keskiarvollisesti suurin osuus on tehty kurssilla MAY 

(64 %) ja hyvin lähelle samaa osuutta on ylletty kurssilla MAA.4.2 (62 %). Myös 
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kurssien MAA2 ja MAA4.1 syventävien tehtävien osuus on luokkaa 60 %, kun 

kurssilla MAA3 syventäviä tehtäviä tehty vain puolet tehtävistä (50 %), luotta-

musvälin 95 % ollen joukkonsa laajin. Syventävistä tehtävistä on kaikki tehtä-

vät tehty vain MAA3 kurssilla (yksi opiskelija), vaikka kyseisen kurssin syven-

tävien tehtävien määrä on lukuvuoden suurin. Vähimmillään syventäviä tehtä-

viä on tehty, kaikki kurssit huomioiden, viisi kappaletta. Kaikkien syventävien 

tehtävien tekeminen ennustaa vaihtelevasti (0,2 < R2 <0,5) keskitasoista arvo-

sanaa; 8,78 MAY (R2 = 0,397), 5,83 (R2 = 0,139), 7,87 MAA3 (R2 = 0,318), 6,78 

(R2 = 0,156), 7,60 (R2 = 0,472). 

 

Taulukko 5: Lukuvuoden 2017-2018 kurssien regressiosuorien kertoimet 

sekä tehtyjen tehtävien osuus haastetasoittain. 

   kk b R2 ka n ka/n s 0,95 v w 

17/18 

MAY 

N=31 

1 8,57 -0,21 0,393 23,52 28 0,82 3,38 1,19 0,15 [14,28] 

2 5,44 3,34 0,397 21,40 27 0,64 5,16 1,82 0,30 [8,26] 

3 5,23 5,35 0,400 7,96 29 0,29 5,79 2,04 0,70 [0,22] 

kaikki 8,56 1,88 0,557 52,88 84 0,58 12,10 4,26 0,25 [27,71] 

17/18 

MAA2 

N=31 

 

1 0,05 4,94 0,000 30,33 37 0,82 6,12 2,19 0,20 [6,37] 

2 2,13 3,70 0,139 22,90 38 0,60 8,08 2,89 0,35 [5,35] 

3 2,03 4,48 0,105 10,00 40 0,25 7,76 2,78 0,78 [0,27] 

kaikki 2,70 3,75 0,130 63,23 115 0,55 17,31 6,19 0,27 [36,94] 

17/18 

MAA3 

N=25 

 

1 3,45 3,02 0,104 23,52 28 0,84 4,61 1,81 0,20 [14,28] 

2 3,89 3,98 0,318 21,40 43 0,50 11,00 4,31 0,51 [5,43] 

3 3,45 5,06 0,210 7,96 32 0,25 7,49 2,93 0,94 [0,30] 

kaikki 4,92 3,39 0,302 52,88 103 0,51 20,25 7,94 0,38 [29,100] 

17/18 

MAA4.1  

N=32 

 

1 5,85 0,66 0,237 30,88 37 0,83 5,60 1,94 0,18 [18,37] 

2 3,04 3,74 0,156 23,63 40 0,59 9,44 3,27 0,40 [5,38] 

3 1,36 5,19 0,039 9,25 36 0,26 9,43 3,27 1,02 [0,30] 

kaikki 3,67 3,47 0,149 63,75 113 0,56 22,55 7,47 0,34 [23,104] 

17/18 

MAA4.2 

N=28 

1 6,51 0,23 0,278 32,89 38 0,87 5,40 2,00 0,16 [16,38] 

2 4,55 3,05 0,472 24,68 40 0,62 10,60 3,93 0,43 [7,39] 

3 4,13 4,42 0,438 12,21 35 0,35 9,85 3,65 0,81 [0,30] 

kaikki 5,76 2,30 0,484 69,79 113 0,62 23,93 8,86 0,34 [33,107] 
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Haastavia tehtäviä on tehty keskiarvollisesti suurin osuus kurssilla MAA4,  

35 %, muilla kursseilla osuuden ollessa 27±2 %. Kursseilla MAY ja MAA2 on 

yksi opiskelija, joka ei ole tehnyt yhtään haastavaa tehtävää, muilla kursseilla 

kolmesta neljään opiskelijaa on jättänyt täysin haastavat tehtävät tekemättä. 

Yhdelläkään kurssilla ei yksikään opiskelija ole tehnyt kaikkia syventäviä teh-

täviä. Kaikkien haastavien tehtävien tekeminen ennustaa hyvää, jopa erin-

omaista arvosanaa (8,5-10, kun R2 > 0,3); 10,58 MAY (R2 = 0,400), 6,51 MAA2 

(R2 = 0,105), 8,51 MAA3 (R2 = 0,318), 6,55 MAA4.1 (R2 = 0,039) ja 8,54 

MAA4.2 (R2 = 0,438). 

 

 

8.2.3 Tehtyjen tehtävien vertailu lukuvuosittain 

 

Lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 tehtäviä on keskimääräisesti tehty eri 

määrä kaikkiaan ja haastetasoittain (kts. Taulukko 4: Lukuvuoden 2016-2017 

kurssien regressiosuorien kertoimet sekä tehtyjen tehtävien osuus haasteta-

soittain ja Taulukko 5: Lukuvuoden 2017-2018 kurssien regressiosuorien ker-

toimet sekä tehtyjen tehtävien osuus haastetasoittain). Tässä osuudessa tar-

kastellaan lukuvuosien välisiä keskiarvollisia eroja ja siksi tässä alaluvussa 

tehtyjen tehtävien määrillä tarkoitetaan tehtyjen tehtävien keskiarvollisia mää-

riä. 

 

Lukuvuonna 2016-2017 tehtäviä oli kaiken kaikkiaan 652 kappaletta, kun lu-

kuvuonna 2017-2018 tehtäviä oli 528 kappaletta ja tehtävien määrät vaihtelivat 

kurssikohtaisesti (Kuva 10: Tehtävien kokonaismäärät kursseittain lukuvuo-

sina 2016-2017 ja 2017-2018). Kaikista tehtävistä lukuvuonna 16/17 oli tehty 

278 tehtävää, eli 43 % ja lukuvuonna 17/18 oli tehty 298 tehtävää, eli 56 %. 

 

Kurssilla MAY tehtävien kokonaismäärä oli 158 tehtävää, kun lukuvuonna 

2017-2018 määrä oli 83 tehtävää, tehtäviä on kuitenkin tehty lähes yhtä suuri 

määrä molempina lukuvuosina (16/17: 57 tehtävää, 17/18: 52 tehtävää). Kurs-

silla MAA2 on tehty tehtäviä yhdeksän tehtävää vähemmän, kun tehtävien ko-

konaismäärä on vähentynyt 38 tehtävällä lukuvuodesta 16/17 (153 kpl) luku-

vuoteen 17/18 (115 kpl). Myös kurssilla MAA3 tehtävien kokonaismäärä on 
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vähentynyt lukuvuoden 16/17 123 tehtävästä lukuvuoden 17/18 103 tehtä-

vään, mutta tehtäviä on tehty kolme enemmän lukuvuonna 17/18. Kursseilla 

MAA4 tehtävien kokonaismäärä kasvoi kolmella tehtävällä tarkastellessa luku-

vuotta 17/18, tehtävien tehtiin määrällisesti myös enemmän lukuvuonna 17/18 

(MAA4.1: 18 tehtävää, MAA4.2: 6 tehtävää).     

 

 

Kuva 10: Tehtävien kokonaismäärät kursseittain lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-

2018. 

 

Tehtyjä tehtäviä haastetasoisesti tarkastellessa tiedostetaan ajoittain suuri 

keskihajonta1 ja tästä syystä on mielekästä tarkastella tehtyjen tehtävien 

osuuksien eroavaisuuksia keskiarvon ja jakauman keskilukua kuvaavan me-

diaanin (md) avulla. Keskimäärin kaikkien kurssien kaikkien haastetasojen 

tehtäviä on tehty lukuvuonna 2017-2018 suhteellisesti enemmän kuin luku-

vuonna 2016-2017 (Taulukko 6: Tehtyjen tehtävien osuudet lukuvuosittain). 

Lukuvuosittaista tehtävien haastetasoista eroavaisuutta keskiarvollisesti ja 

mediaanisesti havainnollistaa kuvaaja, josta havaitaan tehtyjen tehtävien 

                                            
1 s.28Taulukko 4: Lukuvuoden 2016-2017 kurssien regressiosuorien kertoimet sekä tehtyjen 
tehtävien osuus haastetasoittain. ja Taulukko 5: Lukuvuoden 2017-2018 kurssien regres-
siosuorien kertoimet sekä tehtyjen tehtävien osuus haastetasoittain. 
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osuuksien pienenevän tehtävien haastetason kasvaessa lukuvuodesta riippu-

matta (Kuva 11: Tehtyjen tehtävien osuudet keskiarvollisesti ja mediaanisesti 

haastetasoittain). 

 

 

Kuva 11: Tehtyjen tehtävien osuudet keskiarvollisesti ja mediaanisesti haastetasoit-

tain. 

 

Perustehtäviä on tehty lukuvuoden 16/17 kursseissa 73 % (ka: 0,73, md: 

0,72), kun lukuvuoden 17/18 kursseissa tehtäviä on tehty 11 % -yksikköä 

enemmän (ka: 0,84; md: 0,88). Suurin ero perustehtävissä on MAY -kurssilla 

(Δka: 0,18; Δmd: 0,24), mutta huomioiden kurssien tehtävämäärän suuren 

vaihtelun lukuvuosittain (30 tehtävää), on mielekästä tarkastella MAA4 kurs-

sien eroa, joissa ero on 13 % -yksikön luokkaa (MAA4.1: Δka: 0,12; Δmd: 

0,21 ja MAA4.2: Δka: 0,13; Δmd: 0,23). Kursseilla MAA4 perustehtäviä on 

mediaanisesti tehty reilu viidesosa enemmän lukuvuonna 17/18. Pienintä 

muutos perustehtävissä on kurssilla MAA2, jossa tehtäviä on tehty 3 %-yksik-

köä enemmän, mediaanisen eron ollessa 9 %-yksikköä. 

 

Syventäviä tehtäviä on lukuvuonna 17/18 tehty 22 %-yksikköä enemmän kuin 

lukuvuonna 16/17, mediaanisen eron ollessa 32 %-yksikköä (16/17: ka: 0,37; 

md: 0,30 ja 17/18: ka: 0,59; md: 0,62). Merkittävin ero syventävissä tehtä-

vissä on perustehtävien tapaan MAY -kurssilla (Δka: 0,35; Δmd: 0,42), huo-

mattaan tässäkin tehtävämäärän vähentyneen reilusti (28 tehtävää). Kurssilla 
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MAA4.1 syventäviä tehtäviä on tehty 27 %-yksikköä enemmän, mediaanisen 

eron ollessa 34 %-yksikköä ja kurssilla MAA4.2 syventäviä tehtäviä on tehty 

23 %-yksikköä enemmän, mediaanisen eron ollessa 43 %-yksikköä. Pienin 

syventävien tehtävien määrän kasvu on MAA3 kurssilla (Δka: 0,10; Δmd: 

0,14), kun lukuvuonna 17/18 tehtävistä on tehty keskimäärin puolet.  

 

Haastavia tehtäviä on tehty lukuvuotena 17/18 (ka: 0,28; md: 0,21) keskiar-

vollisesti ja mediaanisesti 16 %-yksikköä enemmän kuin lukuvuonna 16/17 

(ka: 0,12; md: 0,05). Keskiarvollisesti suurin ero haastavissa tehtävissä on 

MAY -kurssilla (Δka: 0,20; Δmd: 0,22) ja mediaanisesti suurin ero on MAA4.2 

kurssilla (Δka: 0,14; Δmd: 0,26), kurssilla MAA4.1 mediaanisen eron olleen 

kaikkein pienin, 4 %-yksikköä, keskiarvollisen eron ollessa 17 %-yksikköä. 

Huomattakoon lukuvuonna 17/18 haastavissa tehtävissä keskiarvon olevan 

suurempi kuin mediaanin, kuten on lukuvuoden 16/17 kurssin MAA 3 perus-

tehtäviä lukuun ottamatta kaikissa kursseissa. 

 

Taulukko 6: Tehtyjen tehtävien osuudet lukuvuosittain. 

  16/17 17/18 Erotus 

    ka/n md/n ka/n md/n
 Δka Δmd 

MAY 
1 0,64 0,62 0,82 0,86 0,1 0,24 
2 0,29 0,25 0,64 0,67 0,3 0,42 

3 0,09 0,02 0,29 0,24 0,2 0,22 

MAA2 

 

1 0,79 0,75 0,82 0,84 0,0 0,09 
2 0,44 0,38 0,60 0,64 0,1 0,26 

3 0,12 0,04 0,25 0,16 0,1 0,12 

MAA3 

 

1 0,76 0,85 0,84 0,89 0,0 0,04 
2 0,40 0,35 0,50 0,49 0,1 0,14 

3 0,08 0,06 0,25 0,22 0,1 0,16 

MAA4.1 

 

1 0,71 0,68 0,83 0,89 0,1 0,21 
2 0,32 0,26 0,59 0,60 0,2 0,34 

3 0,09 0,07 0,26 0,11 0,1 0,04 

MAA4.2 
1 0,74 0,70 0,87 0,93 0,1 0,23 
2 0,39 0,28 0,62 0,71 0,2 0,43 

3 0,21 0,04 0,35 0,30 0,1 0,26 
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9 Pohdinta 

 

Tutkimuskysymyksessä pohdittiin pisteytyksen vaikutusta arvosanoihin ja teh-

tyihin tehtäviin kaikille lukiolaisille yhteisellä MAY- kurssilla, sekä pitkän mate-

matiikan kolmella ensimmäisellä kurssilla. Määrällisessä tutkimuksessa ver-

tailtiin lukuvuotta ennen tehtävien pisteytystä sekä lukuvuotta, jolloin tehtävät 

oli pisteytetty haastetasoittain. Tutkimus painottui arvosanojen ja tehtyjen teh-

tävien muutoksien tutkimiseen. Tässä luvussa pohditaan määrällisen tutki-

muksen tuloksia kriittisesti tässä työssä aiemmin esitetyn teorian pohjalta. 

Yleistettäessä tuloksia on huomattava suhteellisen heikko kurssimenestys ai-

neiston kursseilla sekä erityisesti MAY -kurssin verkkoon siirtyminen, muun 

digitalisoitumisen ohella.  

 

Opiskelijoiden eteneminen kurssilla on esitetty ympyrädiagrammin keinoin mo-

lempina tarkastelulukuvuosina. Ympyrädiagrammi perustuu opiskelijoiden teh-

tävämerkintöihin, siitä onko tehtävä osattu vai onko tehtävää yritetty tehdä 

(Tein, mutten osannut ilman apua, kts. Kuva 5: Tehtävien merkitseminen op-

pimisympäristöön).  Jos tehtävää ei lainkaan pyritty ratkaisemaan, jätettiin 

kohta merkitsemättä. Tehtävien merkitseminen yritetyiksi ja siitä seurannut 

avun kysyminen ja tehtävien tarkastelu kielentämisen keinoin on matematiikan 

oppimisen kannalta tärkeää (Joutsenlahti, Matematiikan kirjallinen 

kielentäminen lukiomatematiikassa, 2010), mutta yksiselitteisyyden vuoksi 

tässä tutkimuksessa vain osatut tehtävät huomioitiin tehdyiksi tehtäviksi. 

Koska merkinnät ovat opiskelijoiden omia näkemyksiä tehtävän suorituksesta, 

on tämä myös hyvä huomioida tuloksia tarkastellessa. 

 

Tehtävien pisteytyksen jälkeen oli kaikkien kurssien tehtyjen tehtävien osuudet 

suurempia kuin ennen tehtävien pisteytystä (kts. Taulukko 6: Tehtyjen tehtä-

vien osuudet lukuvuosittain).  Tehtyjen tehtävien määrän kasvun oletettiin ai-

kaisempien tutkimusten perusteella vaikuttavan positiivisesti kurssikokeessa 

menestymiseen ja tätä ajatusta tuki myös tämän tutkimuksen tulos, kurssiko-

keiden arvosanojen keskiarvo nousi lähes yhden arvosanan verran. Arvosa-
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nojen nousuun voidaan olettaa vaikuttavan pisteytyksen lisäksi myös arvioin-

nin painottumisen formatiiviseen arviointiin, eli tässä tehtävistä ja itsearvioin-

nista kurssikokeeseen saatuihin suurempiin lisäpistemääriin. 

Lukuvuosittaisessa vertailussa hylättyjen arvosanojen osuus pysyi lähes kol-

manneksessa ja suurin hylättyjen arvosanojen osuus oli pitkän matematiikan 

kursseilla. Huomattakoon, että Tiina Tuijulan mukaan pitkän matematiikan 

opiskelijoista suurin osa on tyypillisesti navigoijia ja tasapainoilijoita, mutta 

tässä tutkimuksessa arvosanojen painottuessa keskivertoa heikompaan, ei 

näin voida olettaa. Tuijulan mukaan myös pitkän matematiikan opiskelijat ovat 

harvemmin avuntarvitsijoita, mutta tämän tutkimuksen suuri hylättyjen arvosa-

nojen joukko ja suhteellisen pieni tehtyjen tehtävien osuus on ristiriidassa Tui-

julan näkemyksen kanssa. Arvosanojen keskiarvon noustessa, voidaan pis-

teytyksen todeta motivoineen kokeesta hyväksytyn arvosanan saaneiden 

joukkoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan opiskelijoiden saadessa realisti-

sen kuvan omien opintojen etenemisestä opintojen eri vaiheissa, kehittyy opis-

kelijan itsesäätely vahvemmaksi, mikä puolestaan näkyy parempina arvosa-

noina ja suurempina tehtyjen tehtävien osuuksina.  

Tutkittaessa tehtyjen tehtävien kokonaismäärän ja haastetasojen vaikutusta 

arvosanaan, tulkittiin regressiosuoraa, joka perustui opiskelijakohtaisiin arvo-

pareihin, jotka muodostuivat tehtyjen tehtävien osuuksista ja kurssikoearvosa-

nasta. Tämä suora oli lähes aina nouseva ja korreloidessaan selvimmin piste-

joukkonsa kanssa, ennusti suora erinomaista arvosanaa, kun kaikki tehtävät 

on tehty. Tämä on myös linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa. Negatiivi-

set ja lähes vakiosuorat eivät lainkaan korreloineet pistejoukkonsa kanssa. 

Huomioitakoon haastavien tehtävien osalta, että kumpanakin lukuvuonna 

haastavien tehtävien vähäinenkin tekeminen ennusti parempaa arvosanaa, 

huomioiden vaihtelevasta korrelaatiosta tuleva epätarkkuus. Koska haastavat 

tehtävät vaativat korkeampia ajattelun tasoja, on näiden tehtävien tekemiseen 

kannustaminen tärkeää. Opiskelijan tehtävistä saavuttaman pistemäärän 

osuus tehtävien kokonaispistemäärästä kuvaa siis paremmin opiskelijan tie-

toja ja taitoja kuin tehtyjen tehtävien osuus. 
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Tehtävien pisteytys mahdollisti uudenlaisen ulkoista motivaatiota kehittävän 

esitystavan oppimisympäristöön, pylväsdiagrammin. Pylväsdiagrammin avulla 

opiskelijaa voitiin ohjata selkeämmin kohti opiskelijan omia tavoitteita ja näin 

pyrkiä virittämään opiskelijan omaa sisäistä motivaatiota. Pylväsdiagrammissa 

esitettyjen ohjeellisten osaamistasojen avulla voitiin myös tukea opiskelijoiden 

itsesäätelyä, erityisesti vahvaa ulkoista säätelyä tarvitsevia opiskelijoita. Pis-

teyttämisen seurauksena kasvoi useamman pisteen tehtävien osuus teh-

dyissä tehtävissä ja myös suurempi joukko opiskelijoista teki enemmän näitä 

tehtävätyyppejä. Tekemällä perustehtävien lisäksi syventäviä ja haastavia teh-

täviä, opiskelija harjoitti proseduraalisten tietojen lisäksi proseduurien sovelta-

mista ja konseptuaalisen tiedon hallintaa. Näiden osa-alueiden harjoittaminen 

ja hallinta on tärkeää matemaattisen ajattelun kehittymisen kannalta, jota kurs-

sikokeessa menestymisen lisäksi myös ylioppilaskokeessa menestyminen 

vaatii. Ylioppilaskokeessa menestymistä ennustaa Joutsenlahden (2005) mu-

kaan paremmin opiskelijoiden kursseilla tekemien tehtävien tyyppi ja monipuo-

lisuus sekä opiskelijan pitkäjänteisyys kuin kursseilla saatu arvosana. Tehtä-

vien pisteytyksen vaikutukset opiskelijoiden tekemiin tehtäviin vaikuttavat siis 

kurssikohtaista tarkastelua laajemminkin.  

 

Joutsenlahden (2005) mainitsemat Kypsyjät ovat tehneet haastavampia tehtä-

viä jo ennen pisteytystä, sillä he kokevat matematiikan laaja-alaiseksi haas-

teeksi ja ovat valmiita tekemään pitkäjänteisesti töitä tehtävien eteen. Myös 

Pettyjien voidaan olettaa tehneen syventäviä ja haastavia tehtäviä jo ennen 

tehtävien pisteytystä. Sen sijaan Joutsenlahden (2005) esittämät Suoriutujat 

ja Luovuttajat näkevät matematiikan suoritteina, joihin on annettu työkalut ja 

ohjeet. Suoriutujien ja Luovuttajien tehtävien teko on painottunut perustehtä-

viin, jolloin heidän matemaattinen ajattelunsa ja pitkäjänteisyytensä ei ole ke-

hittynyt. Tehtävien pisteytyksen jälkeen voidaan olettaa tämän joukon tehneen 

myös enemmän syventäviä ja haastavia tehtäviä, koska syventävien ja haas-

tavien tehtävien osuus oli kasvanut merkittävästi. Hajonta tehtävien teossa on 

kuitenkin hyvin suurta ja osa opiskelijoista on voinut luovuttaa jo kesken kurs-

sin, tehden vaaditut 30 % tehtävistä ja vain kokeilleen kokeesta läpipääsyä.   
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Tehtävien pisteyttäminen on vaikuttanut positiivisesti hieman kurssikokeiden 

arvosanoihin sekä kurssilla tehtyjen tehtävien kokonaismäärään. Merkittävin 

positiivinen vaikutus pisteytyksellä on ollut tehtyjen tehtävien haastetasoihin, 

perustehtäviä haastavampia tehtäviä on tehty selvästi enemmän. Opiskelijoi-

den voidaan siis sanoa kursseilla hankkineen paremman matemaattisen osaa-

misen tehtävien pisteyttämisen seurauksena. 
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10 Johtopäätökset ja kehitysideat 

 

Tässä kappaleessa esitetään määrällisen tutkimuksen ja teorian pohjalta ke-

hitysideoita opiskelijoiden kurssilla etenemistä kuvaavaan esitystapaan. Mää-

rällinen tutkimus osoitti, että tehtävien pisteytys haastetasoittain (perustehtä-

vät yksi piste, syventävät tehtävät kaksi pistettä ja haastavat tehtävät kolme 

pistettä) kannustaa opiskelijaa tekemään enemmän vaativampia tehtäviä kuin 

pelkkä tehtyjen tehtävien määrän tarkastelu. Lisäksi pisteytyksen mahdollis-

tama pylväsdiagrammi ja sen ohjeellisten taitotasojen esittäminen osoitettiin 

teoriaan nojaten toimivaksi esitystavaksi. 

 

Tämän työn tekemisen aikana Sjöberg on kehittänyt oppimisympäristönsä 

kurssitehtävät -osioon saavutettujen lisäpisteiden määrän, kuvaajan, joka esit-

tää tehtyjen tehtävien osuutta prosentteina, sekä taulukon, jossa lisäpisteiden 

pisterajat esitetään (Kuva 12: Sjöbergin uudistus lukuvuodelle 2018-2019, li-

säpisteet). 

 

 

Kuva 12: Sjöbergin uudistus lukuvuodelle 2018-2019, lisäpisteet. 
 

Todettakoon Sjöbergin uudistuksen tukevan ulkoisen motivoinnin keinoin opis-

kelijaa tehtävien tekoon. Lisäpisteiden esittäminen kurssilla etenemistä kuvaa-

van esitystavan yhteydessä kuvaa selkeämmin opiskelijan tekemien tehtävien 

vaikutusta kurssin kokonaissuoritukseen kuin kurssin etusivulla oleva huomio 

lisäpisteistä. Koska uudistus selkeyttää ja motivoi, voidaan sitä pitää hyvänä 

uudistuksena. Kehitysideana tähän uudistukseen esitän lisäpisteiden sekä nii-

hin oikeuttavien prosenttiosuuksien esittämisen kuvaajassa, jolloin lisäpistei-

den saanti hahmottuu entistä selkeämmin (Kuva 13: Sjöbergin lukuvuoden 

2018-2019 lisäpisteuudistuksen kehitysidea). Kehityksen myötä opiskelijalle 
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hahmottuu selkeämmin lisäpisteiden saanti sekä kurssilla eteneminen suh-

teessa lisäpisteisiin oikeuttavien prosenttiosuuksien muodostamiin välitavoit-

teisiin. 

   

 

Kuva 13: Sjöbergin lukuvuoden 2018-2019 lisäpisteuudistuksen kehitysidea. 
 

 

Tutkimuksen, teorian ja jo tehdyn uudistuksen pohjalta esitän kehitysehdo-

tukseksi pylväsdiagrammin ja koordinaatiston yhdistelmän, jossa vaaka-akse-

lilla on tehtävien määrä ja pystyakselilla tehtävistä saadut pisteet. Koordinaa-

tistossa on piste, jonka sijainti määräytyy opiskelijan merkitsemien tehtävien 

mukaan. Piste kuvaa opiskelijan merkitsemää tehtävä määrää ja tehtävistä 

saavutettua pistemäärää. Pisteen ja koordinaatiston akselien avulla voidaan 

myös määrittää alue, joka vaakasuunnassa kuvaa tehtyjen tehtävien osuutta 

kokonaistehtävämäärään sekä pystysuunnassa tehtyjen pisteiden osuutta ko-

konaispistemäärään. Tehtyjen tehtävien prosenttiosuus voidaan halutessa 

esittää diagrammissa, mutta välttämätöntä se ei ole, koska osuudet ilmenevät 

lisäpistekuvaajassa (kts. Kuva 12 ja Kuva 13). Diagrammissa kulkee myös 

suora, joka on muotoa y = kx, missä kulmakertoimen (k) suuruus on kurssin 

tehtävistä saatavien pisteiden keskiarvo. Koska suora kuvaa kurssin tehtävistä 

saatavien pisteiden keskiarvoa tehtävämääräkohtaisesti, kutsutaan tätä kes-

kiarvosuoraksi. Diagrammissa esitetään lisäksi opettajan asettamat ohjeelliset 

osaamistasot (Kuva 14: Opiskelijan kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan 

kehittäminen – uudistettu diagrammi). 

 

Pisteen etäisyys keskiarvosuorasta kuvaa opiskelijalle opiskelijan tekemien 

tehtävien haastetasoa. Pisteen ollessa keskiarvosuoran alapuolella on opiske-

lijan tekemien tehtävien haastetaso painottunut perustason tehtäviin. Pisteen 

ollessa keskiarvosuoralla tai sen välittömässä läheisyydessä on opiskelija teh-
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nyt kaikkien haastetasojen tehtäviä tasaisesti tai hänen tehtävien teko on pai-

nottunut syventäviin tehtäviin. Pisteen ollessa keskiarvosuoran yläpuolella on 

opiskelija tehnyt runsaimmin haastavia tehtäviä. 

 

 
Kuva 14: Opiskelijan kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan kehittäminen – uu-
distettu diagrammi. 
 

Uudistetun diagrammin avulla opiskelijalle hahmottuu jo kurssin alussa kuva 

tehtävien määrän ja haastetason vaikutuksesta siihen, kuinka yltää haluamal-

leen opettajan asettamalle ohjeelliselle osaamistasolle. Esimerkkidiagram-

missa (Kuva 14) on hyvän tason saavuttaakseen kaikista tehtävistä tehtävä 

noin 75 % siten, että kaikkien haastetasojen tehtäviä on tehty yhtä paljon. 

Näin opiskelijaa kannustetaan jo kurssin alussa ja sen aikana tarkastelemaan 

tekemiensä tehtävien määrää ja haastetasoa pienemmissä tehtäväkokonai-

suuksissa, joihin kaikki tehtävät on jo aihealueittain jaettu (noin 10 tehtävää 

aihealueessa, kts. Kuva 5: Tehtävien merkitseminen oppimisympäristöön). 
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Uudistetun diagrammin avulla opiskelija siis saa reaaliaikaista tietoa etenemi-

sestään kurssilla. Lisäksi diagrammissa olevan pisteen ja akselien muodosta-

man alueen avulla opiskelijalle hahmottuu hänen etenemisensä suhteessa 

koko kurssin tehtäviin ja pisteisiin.  

 

Kurssin alussa opiskelijoita kehotetaan asettamaan tavoite kurssille. Tämä 

opiskelijan itselleen esittämä tavoite on mielekästä yhdistää uudistettuun dia-

grammiin, sillä näin opiskelija pystyy itsearvioimaan omaa edistymistään 

koko kurssin aikana. Koska opiskelijan tavoitteet kurssilla voivat olla hyvin 

monimuotoisia ja tämä tutkimus painottui tehtyjen tehtävien esitystavan kehit-

tämiseen, on mielekästä esittää seuraavat kaksi diagrammia tukevaa tavoit-

teiden esitystapaa: 

 

1. Tekstiruutu diagrammin vieressä: mahdollistaa kirjallisen ta-

voitteiden ilmaisun sekä tavoitteen ja sen hetkisen etenemisen 

tarkastelun. 

2. Tavoitenuoli: osoittaa opiskelijan tavoitteekseen asettamaa tai-

totasoa diagrammissa. 

 

Tavoitteiden esiintuonti opiskelijan kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan 

yhteyteen mahdollistaa opiskelijaa kehittymään kohti vahvempaa itsesääte-

lyä, sekä ohjaa opettajan formatiivista arviointia opiskelijan tavoitteiden mu-

kaiseksi. Tässä arviointi on erityisesti opiskelijan matemaattisen ajattelun ke-

hittymisen tukemista opiskelijan tavoitteen mukaiseksi, ohjaamalla opiskelijaa 

tekemään hänelle sopivan haastetason tehtäviä. Tavoitteen tarkastelu ja tar-

vittaessa mahdollisuus sen muuttamiseen kurssin kuluessa on tärkeää, jotta 

opiskelija hahmottaa oman roolinsa oppijana.  

  

Oppimaan oppimisen kannalta olisikin mielekästä antaa opiskelijalle kurssin 

lopussa tehtävän itsearvioinnin avuksi koonti hänen kaikista merkinnöistään 

kurssin aikana. Tämä tavoitteiden ja toteuman välisen muutoksen tutkiminen 

ja sen hyödyntäminen tässä kontekstissa olkoon ensimmäinen ehdotus jatko-

tutkimusaiheeksi.  Erityisesti yritetyiksi (Tein, mutten osannut ilman apua) 
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merkittyjen tehtävien vaikutus kurssimenestykseen olisi kiintoisa yksityis-

kohta tässä asiayhteydessä.  

 

Lisäksi tärkeimmiksi huomioiksi tarkastellessa opiskelijan etenemistä kuvaa-

van esitystavan kehittämistä, nostan opiskelijan kurssilla tekemien tehtävien 

haastetasojen esiin tuomista, sekä opiskelijan tavoitteen liittämistä etene-

mistä kuvaavan esitystavan yhteyteen. Koska kurssilla etenemistä kuvaava 

esitystapa on vain yksi keino ohjaamaan opiskelijaa kohti tavoitettaan, esitän 

toiseksi jatkotutkimusaiheeksi yleisellä tasolla muiden osa-alueiden havaitse-

misen ja kehittämisen.  
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y = 3,9828x + 2,9609
R² = 0,1973
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y = 0,0548x + 4,9384
R² = 6E-05

y = 2,1304x + 3,6995
R² = 0,139y = 2,0321x + 4,4753
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y = 3,4479x + 3,0237
R² = 0,1038
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y = 5,8498x + 0,6576
R² = 0,2372

y = 3,0401x + 3,7435
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