
 

 

Tehostettu 
kisällioppiminen 
Tehtäväpaketti tangentista lukion MAA7-kurssille tehostetun     
kisällioppimisen tueksi 
 

4.6.2019 
 

 

Matias Kaukolinna 

Pro gradu -tutkielma 

Matematiikka  

Matematiikan laitos 
Helsingin yliopisto 

 

 

 



 
1 

Tiedekunta/Osasto ︎ Fakultet/Sektion ︎ Faculty 

Matemaattis-luonnontieteellinen 
Laitos ︎ Institution ︎ Department 

Matematiikan ja tilastotieteen laitos 

Tekijä ︎ Författare ︎ Author  

Matias Kaukolinna 

Työn nimi ︎ Arbetets titel ︎ Title 

Tehostettu kisällioppiminen – Tehtäväpaketti tangentista lukion MAA7-kurssille tehostetun 
kisällioppimisen tueksi 

Oppiaine ︎ Läroämne ︎ Subject  

Matematiikka 

Työn laji ︎ Arbetets art ︎ Level  

Pro gradu -tutkielma 
Aika ︎ Datum ︎ Month and year 

 Kesäkuu 2019 
Sivumäärä ︎ Sidoantal ︎ Number of pages  

s.112 + 24 liitesivua  

Tiivistelmä ︎ Referat ︎ Abstract 

 
Tarkoituksena on tutustua tehostettuun kisällioppimisen opetusmenetelmään ja tarkastella        
lukion sovellukseen varten luodun tehtäväpaketin toimivuutta tehostetun kisällioppimisen        
tukena. Yliopiston matematiikan opetuksessa tehostettua kisällioppimista on käytetty vuodesta         
2011 lähtien ja lukiossa sitä ollaan sovellettu jo vuodesta 2012 lähtien. 
 
Tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman hyvä ja toimiva tehtäväpaketti tehostetun          
kisällioppimisen lukio sovelluksen tueksi, sekä samalla ottaa selvää minkälaisia tehtäviä          
tehostettu kisällioppiminen oikeastaan tarvitsee ja mikä tarkoitus tehtävillä oikeastaan on          
opetuksessa. Tehtävät ovat tärkein tapa oppia tehostetussa kisällioppimisessa. Tehtävien         
avulla opitaan kurssin tavoitteet ja sisällöt, sekä kehitetään opiskelijan matemaattista tietoa ja            
matemaattista osaamista. 
 
Tehtäväpaketin soveltuvuutta tehostettuun kisällioppimiseen tutkitaan muokatun Bloomin       
taksonomian avulla, Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 MAA7-kurssin tavoitteiden        
ja keskeisten sisältöjen mukaan. Samalla käydään läpi, miten tehtäväpaketti soveltuu          
tehostettuun kisällioppimiseen matemaattisen tiedon, matemaattisen osaamisen, sekä       
oppimisen ja opettamisen näkökulmista. Tarkoituksena on pohtia, kuinka hyvin tehtäväpaketin          
tehtävät soveltuvat tehostetun kisällioppimisen periaatteisiin ja kuinka tehtäväpakettia voidaan         
käyttää tehostetun kisällioppimisen tukena. 

Avainsanat ︎ Nyckelord ︎ Keywords 
Tehostettu kisällioppiminen, kognitiivinen kisällioppiminen, kisällioppiminen,  matematiikka, 
matemaattinen tieto, matemaattinen osaaminen, opetus, oppimateriaali 

Säilytyspaikka ︎ Förvaringsställe ︎ Where deposited 

Kumpulan tiedekirjasto 

Muita tietoja ︎ Övriga uppgifter ︎ Additional information 



 
2 

 

Sisällysluettelo 

Johdanto 4 

1. Matemaattinen tieto 7 
1.1.Konseptuaalinen tieto 7 
1.2. Proseduraalinen tieto 9 

1.2.1 Konseptuaalinen tieto ja proseduraalinen tieto 10 
1.3. Strategiatiedot 12 

1.3.1. Metakognitiot 14 

2. Matemaattinen osaaminen 16 
2.1. Matemaattinen taito jaoteltu osa-alueittain 16 
2.2. Mistä matematiikan osaaminen koostuu 19 
2.3 Matemaattinen suorituskyky 20 
2.4 Matemaattisen osaamisen tasot tehtävien ratkaisun pohjalta, 23 

3.  Matematiikan opettaminen ja oppiminen 25 
3.1 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 25 
3.2 Matemaattisen osaamisen opettaminen 27 
3.3.Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 30 

3.3.1. Älykkyyden muokattavuus 30 
3.3.2. Minäpystyvyys 32 
3.3.3. Sinnikkyys 33 
3.3.4.Oppimisen kulttuuri 34 

4. Tehostettu kisällioppiminen 36 
4.1 Teoreettinen tausta 37 

4.1.1 Perinteinen kisällioppiminen 37 
4.1.2. Kognitiivinen kisällioppiminen 39 

4.2 Tehostettu kisällioppiminen 43 
4.2.1. Tehostettu kisällioppiminen Helsingin yliopistossa 46 
4.2.2 Tehostettu kisällioppiminen lukiossa 50 

4.2.2.1 Tehostetun kisällioppimisen malli 50 
4.2.2.2 Kisällioppiminen.fi - nettisivu 58 
4.2.2.3. Miten tehostettua kisällioppimista voidaan käyttää lukiossa? 59 

4.3 Tutkimustuloksia kisällioppimisesta 62 
4.4 Kokemuksia tehostetun kisällioppimisen käytöstä 63 
4.5 Tehostettu kisällioppiminen muut opetusmenetelmät 66 

5. Tehtäväpaketti 68 
5.1 Tehtäväpaketti: esittely ja käyttö tehostetun kisällioppimisen tukena 69 



 
3 

5.1.1 Esittely 69 
5.1.2 Käyttö tehostetun kisällioppimisen tukena 70 

5.2 Tehtäväpaketin analysointi ja jaottelu menetelmiin tutustumista 72 
5.2.1. Muokattu Bloomin taksonomia 72 
5.2.2  Tehtävien taustalla olevat tavoitteet ja keskeiset sisällöt 76 

5.3 Analysointi ja jaottelu 77 
5.3.1 Tehtävä 2 (Tangentti yksikköympyrässä) 79 
5.3.2 Tehtävä 5 (Tangentti yksikköympyrässä) 81 
5.3.3 Tehtävä 10 (Tangentti yksikköympyrässä) 83 
5.3.4 Tehtävä 30 (Tangenttifunktio) 85 
5.3.5 Tehtävä 48 (Tangenttifunktio) 86 
5.3.6 Tehtävä 69 (Tangentin derivaatta) 87 
5.3.7 Tehtävä 70 (Tangentin derivaatta) 89 

5.4. Tiedon luonne ja ajattelutaito -jaottelu tehtäväpaketin tehtäville 90 
5.5 Yhteenveto kaikkien tehtävien analyysista 91 
5.6. Pohdinta: Millä tavalla tehtäväpaketin tehtävät soveltuvat tehostettuun 
kisällioppimiseen? 94 

6. Loppupäätelmät 100 

Lähteet 105 

Liite A: Tehtävien analysointitaulukko 113 

Liite B: Tehtäväpaketti 119 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
4 

Johdanto 
 
Tässä pro gradussa tutustutaan tehostettuun kisällioppimiseen, sekä tehostettua        

kisällioppimista varten luotuun tehtäväpakettiin. Tehtäväpaketti on tehty lukion pitkän         

matematiikan trigonometrian kurssia varten. Lukion 2015 vuoden       

opetussuunnitelmassa (LOPS2015) tämä tarkoittaa pitkän matematiikan kurssia       

MAA7 (trigonometriset funktiot). Tehtäväpaketin tehtävät käsittelevät MAA7-kurssin       

tangentti osuutta. Tehtäviä on yhteensä 70 kappaletta. Jokainen tehtävä on lajiteltu           

ja analysoitu valmiiksi analysointitaulukkoon, joka löytyy liitteestä A. Tehtäväpaketti         

löytyy kokonaisuudessaan liitteestä B. 

 

Pro gradussa jatkan tekemääni ryhmätyötä, jonka tein yhdessä Heli Virtasen ja Leo            

Seppälän kanssa Helsingin yliopiston Opettaja työnsä tutkija seminaari- kurssilla.         

Ryhmätyössä loimme yhdessä pienen tehtäväpaketin tehostetun kisällioppimisen       

hengessä. Tehtäväpaketti käsitteli sinin, kosinin ja tangentin perusteita.        

Tehtäväpaketti analysoitiin ja lajiteltiin muokatun Bloomin taksonomian ja        

MAA7-kurssin tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen avulla. Kurssin aikana luodun         

tehtäväpaketin toimivuutta testattiin yhdessä lukiossa kahdella eri ryhmällä.        

Tehtäväpaketin toimivuudesta saatiin yleistä palautetta kurssin opiskelijoilta ja        

kurssin opettajalta. Tämän ryhmätyön pohjalta lähdin kehittämään tehtäväpakettia        

pelkästään tangentista MAA7-kurssille ja soveltumaan tehostetun kisällioppimisen       

tueksi vielä paremmin.  

 

Tarkoituksena on tutustua tehostettuun kisällioppimiseen opetusmenetelmänä ja       

pohtia minkälaisia tehtäviä tehostettuun kisällioppimiseen oikeastaan tarvitaan ja        

kuinka hyvin luomani tehtäväpaketti soveltuu tehostetun kisällioppimisen tueksi.        

Tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman hyvä ja toimiva tehtäväpaketti         

tehostettuun kisällioppimisen lukio sovelluksen tueksi, sekä ottaa selvää tehtävien         

merkityksestä tehostetulle kisällioppimiselle. 

 



 
5 

Tehtäväpaketin soveltuvuutta tehostettuun kisällioppimiseen tutkitaan muokatun      

Bloomin taksonomian avulla, lukion opetussuunnitelman MAA7-kurssin tavoitteiden       

ja keskeisten sisältöjen mukaan. Samalla käydään läpi, miten tehtäväpaketti         

soveltuu tehostettuun kisällioppimiseen matemaattisen tiedon, matemaattisen      

osaamisen, sekä oppimisen ja opettamisen näkökulmista. Tarkoituksena on pohtia,         

kuinka hyvin tehtäväpaketin tehtävät soveltuvat tehostetun kisällioppimisen       

periaatteisiin ja kuinka tehtäväpakettia voidaan käyttää tehostetun kisällioppimisen        

tukena. Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävillä on hyvin suuri rooli. Tehtävien         

avulla opetetaan kurssien tavoitteet ja sisällöt.  

 

Ensimmäisessä luvussa tutustutaan, mitä oikeastaan matemaattinen tieto on. Tämä         

tarkastelu käydään Joutsenlahden (2005) väitöskirjan avulla, missä matemaattinen        

tieto on lajiteltu konseptuaaliseen tietoon, proseduraaliseen tietoon ja        

strategiatietoon. Tarkoituksen on tutustua tehtäväpaketin analysoinnin taustalla       

oleviin tiedon lajeihin matemaattisen tiedon näkökulmasta. Samalla tutustutaan        

ylipäätänsä matemaattiseen tietoon, mitä se on ja mitä se pitää sisällänsä.           

Matemaattisella tiedolla on hyvin paljon vaikutusta matemaattiseen osaamiseen,        

sekä matematiikan oppimiseen ja opettamiseen (Joutsenlahti 2005). 

 

Toisessa luvussa esitellään, mitä matemaattinen osaaminen oikeastaan on ja miten          

sitä voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Matemaattisessa osaamisessa       

nähdään, kuinka matemaattisen tiedon hallinta vaikuttaa taustalla. Matemaattinen        

osaaminen on yhteydessä siihen, kuinka matematiikka opitaan ja opetetaan. 

 

Kolmannessa luvussa tarkoituksena on tarkastella hieman, mitä matematiikan        

opettaminen on lukion 2015 vuoden opetussuunnitelman (LOPS2015) mukaan, sekä         

käydään lävitse mitä matematiikan osaamisen opettaminen oikeastaan on. Luvussa         

tarkastellaan, mitkä asiat vaikuttavat matematiikan opettamiseen, sekä kuinka        

matemaattinen tieto ja osaaminen näkyvät matematiikan opettamisessa ja        

oppimisessa. Samalla tutustutaan neljään tekijään, jotka vaikuttavat yleisesti        

oppimiseen. Nämä tekijät ovat ajattelun muokattavuus, minäpystyvyys, sinnikkyys ja         

oppimisen kulttuuri. 
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Neljännessä luvussa tutustutaan tehostettuun kisällioppimiseen. Aluksi käydään läpi        

tehostetun kisällioppimisen taustateoriaa perinteisestä kisällioppimista ja kognitiivista       

kisällioppimista. Tämän jälkeen käydään lävitse tehostettua kisällioppimista       

yliopistossa ja lukiossa. Seuraavaksi tarkastellaan hieman tutkimustuloksia ja        

kokemuksia tehostetusta kisällioppimisesta. Lopuksi vertaillaan lyhyesti tehostettua       

kisällioppimista muihin oppilaslähtöisiin opetusmenetelmiin. Tarkoituksena on ottaa       

selvää, mitä tehostettu kisällioppiminen on ja miten se eroaa muista samantyylisistä           

opetusmenetelmistä. Samalla nähdään, kuinka hyvin tehostetussa kisällioppimisessa       

otetaan huomioon matemaattinen tieto, matemaattinen osaaminen ja miten        

matematiikkaa opetetaan tehostetun kisällioppimisen mukaan.  

 

Viidennessä luvussa esitellään ja analysoidaan tehostettua kisällioppimista varten        

luotu tehtäväpaketti. Tehtäväpaketti koostuu 70 tehtävästä ja se löytyy         

kokonaisuudessaan liitteistä (Liite B). Aluksi viidennessä luvussa käydään lävitse         

hieman tehtäväpakettia ja kuinka sitä voidaan käyttää tehostetun kisällioppimisen         

tukena. Tämän jälkeen käydään läpi tehtäväpaketin analysointi ja jaottelu         

periaatteet. Tehtäväpaketti analysoidaan muokatun Bloomin taksonomia mukaan ja        

lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman MAA7-kurssin tavoitteiden ja keskeisten       

sisältöjen perusteella. Tehtäväpaketin tehtävät ovat jaoteltu myös teoria-ja        

tehtäväsarja-tehtäviin. Kaikkien tehtävien analysointi ja jaottelu löytyvät       

analysointitaulukosta (Liite A). Lopuksi pohditaan, miten tehtäväpaketti täyttää        

kisällioppimisen periaatteet ja miten se soveltuu tehostettuun kisällioppimisen        

opetusmenetelmän tueksi.  

 

Luvussa 6 tehdään loppupäätelmät ja yhteenveto, sekä pohditaan miten         

tehtäväpaketista voisi tehdä vielä paremmaksi ja mitä siihen pitäisi lisätä, jotta           

tehtäväpaketti olisi vielä parempi ja soveltuisi vielä paremmin tehostettuun         

kisällioppimiseen. 
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1. Matemaattinen tieto 
 
Matemaattista tietoa käydään lävitse Jorma Joutsenlahden ‘’ Lukiolaisen       

tehtäväorientoituneen matemaattisen ajattelun piirteitä - 1990-luvun pitkän       

matematiikan opiskelijoiden matemaattisen osaamisen ja uskomusten      

ilmentämänä ’’ väitöskirjan avulla. Tarkoituksena on ottaa selvää, mitä        

matemaattinen tieto oikeastaan on ja mistä se koostuu. Joutsenlahti (2005) jakaa           

matemaattisen tiedon väitöskirjassaan kolmeen osaan konseptuaaliseen tietoon,       

proseduraaliseen tietoon ja strategiatietoon. Matemaattinen tieto näkyy       

matematiikan osaamisessa, sekä se vaikuttaa millä tavalla matematiikkaa opetetaan         

ja opitaan (Joutsenlahti 2005). Tarkoituksena on tutustua tehtäväpaketin        

analysoinnin taustalla oleviin tiedon lajeihin matemaattisesta näkökulmasta.       

Tehtäväpaketin tehtävien yhtenä tarkoituksena on edistää matemaattista tiedon        

osaamista, jotta se soveltuisi hyvin matematiikan opetukseen. 

1.1.Konseptuaalinen tieto 

Konseptuaalinen tieto on tietoa, jolla on paljon erilaisia linkittyneitä suhteita moneen           

eri suuntaan. Konseptuaalinen tieto koostuu tiedon palasten verkostosta, jossa         

jokaisen erillään olevan tiedon palasen välillä on erilaisia linkittyneitä suhteita muihin           

palasiin. Nämä linkittyneet suhteet ovat yhtä tärkeitä, kuin yksittäiset erillään olevat           

tiedon palaset. Konseptuaalinen tieto koostuu siis monista tiedon palasista, jotka          

muodostavat yhdessä suuria tietojen kokonaisuuksia. Konseptuaalisessa tiedossa       

tieto nähdään osa laajempaa tietojen verkostomaista kokonaisuutta, jossa jokainen         

tiedon palanen on osa jotain suurempaa ja laajempaa tietokokonaisuutta. Yksittäinen          

tiedon osa ei voi olla konseptuaalista tietoa. Tieto on konseptuaalista tietoa vain, jos             

sen käyttäjä tunnistaa ja havaitsee sen olemassa olevat linkittyneet suhteet muihin           

olemassa oleviin tietokokonaisuuksiin tai muihin tiedon palasiin. Kuitenkin        

yksittäisestä tiedon palasesta voi kehittyä lopulta konseptuaalista tietoa. Tämä         

tapahtuu, kun yksittäisten tietojen palasten välisiä suhteita ja linkkejä alkaa ajan           

kanssa muodostumaan tai niitä aletaan itse aktiivisesti rakentamaan. Suhteiden         
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muodostuminen tapahtuu kahdella tavalla, joko muistissa kahden yksittäisen tiedon         

välillä, tai juuri opitun uuden tiedon ja jo muistissa valmiina olevan tiedon välillä             

(Hiebert & Lefevre 1986, 3-4). 

 

Tiedon liittyminen toiseen tietoon tapahtuu kahdella eri tasolla konseptuaalisessa         

tiedossa primaarisella tasolla tai reflektiivisellä tasolla. Primaarisella tasolla tieto         

kytkeytyy toiseen tietoon samalla tai alemmalla abstrakti tasolla. Tällöin uusi tieto           

esiintyy samanlaisessa asiayhteydessä kuin vanha jo opittu tieto. Reflektiivisellä         

tasolla tieto liitetään korkeamman tason tietoon käsitteiden avulla. Reflektiivisenä         

tasolla kahden eri tiedon väliset yhteydet eivät ole sidottuja yhteen tiettyyn tai            

samaan asiayhteyteen. Reflektiivisellä tasolla yhdistetään kaksi erillään olevaa tietoa         

ja asiayhteyttä keskenään osaksi laajempaa tietoa. Hiebert, J. & Lefevre, P. (1986),            

4-5). 

 

Joutsenlahti (2005,84) tuokin esille, että konseptuaalista tietoa voidaan esittää hyvin          

monella eri tavalla. Tästä hyvä esimerkki on Haapasalon (2003) MODEM projekti,           

jossa konseptuaalinen tieto rakennettiin ja määritettiin käyttämällä käsitteistä        

verbaalista, graafista ja symbolista esittämistapaa. Samalla projektissa käytettiin        

myös näiden eri esittämistapojen ominaisuuksia hyödyksi konseptuaalisen tiedon        

kuvaamisessa. 

 

Joutsenlahti (2005,84) tuo esille sen, että konseptuaalisen tiedon oppiminen on          

hyvin haastavaa oppilaille. Yksi syy tähän on se, että konseptuaalinen tieto ei pääse             

kehittymään kunnolla. Oppilaat ja opiskelijat kokevat jo opitut matemaattiset käsitteet          

liian irrallisina toisistaan. Jos ja kun matemaattiset käsitteet jäävät irrallisiksi          

toisistaan, niitä ei voida lopulta täysin ymmärtää. Yleensä oppilaat osaavat          

käsitteistä vain määritelmän. Tästä johtuen oppilaat eivät pysty pohtimaan eri          

käsitteiden välisiä suhteita, sillä he eivät täysin ymmärrä käsitteitä. Tämän takia           

suhteet eivät myöskään muodostu eri käsitteiden välille ja näin ollen opitut käsitteet            

jäävät irrallisiksi toisistaan. (Joutsenlahti 2005, 84 viitaten Haapasalon julkaisuja         

1997a, 66). Tämän takia on hyvä suunnitella tehtäviä opiskelijoille, jossa käsitteitä           

yhdistetään myös keskenään. 
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Joutsenlahti (2005, 85) tuo väitöskirjassaan esille ymmärretty käsitteen, joka on          

konnektionistisen näkemyksen perusteella eräs tiedon tila, jossa tieto on yhdistynyt          

moniin muihin tietoihin eri vahvuisina linkkeinä ja on sen takia mahdollista yhdistää            

muihin tilanteisiin. Tämän perusteella Joutsenlahti (2005, 85) esittääkin, että juurikin          

ymmärretty tieto on konseptuaalista tietoa.  

1.2. Proseduraalinen tieto 

Proseduraalinen tieto koostuu kahdesta eri osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue        

koostuu matematiikan formaalista eli muodollisesta kielestä, johon kuuluu        

matematiikan esittäminen erilaisten symbolien avulla. Ensimmäinen osa-alue       

koostuu taidosta osataan käyttää erilaisia matemaattisia symboleita kuvaamaan        

matemaattisia ideoita. Ensimmäisessä osassa täytyy tietää säännöt milloin ja miten          

matemaattisia symboleita käytetään. Esimerkiksi yhteenlaskussa täytyy osata       

käyttää + merkkiä ja tietää, miten kahden luvun yhteenlasku merkitään. (Hiebert &            

Lefevre 1986, 6 -7).  

 

Toinen osa-alue proseduraalisesta tiedosta koostuu taas algoritmeista, säännöistä ja         

proseduureista eli menetelmistä, joiden avulla ratkaistaan matemaattisia ongelmia ja         

tehtäviä. Proseduurit ovat lyhyesti määriteltynä erilaisia ohjeita tai menetelmiä siitä,          

kuinka tehtävät ratkaistaan. Usein nämä proseduurit suoritetaan ja toteutetaan         

etukäteen sovitulla jonomaiselle tavalla, missä edellinen tiedon jäsen vaikuttaa aina          

seuraavaan tiedon jäseneen. Tämä jonomainen luonne erottaa proseduraalisen        

tiedon muista tiedon lajeista. Proseduurit voivat rakentua muista proseduureista tai          

rakentua päällekkäin. Proseduurit ovat usein hyvin ja selkeästi määritelty. (Hiebert &           

Lefevre 1986,6- 7)  

 

Proseduurit eli menetelmät voidaan jakaa kahteen eri ryhmään symbolisen         

maailman proseduureihin, jotka toimivat matemaattisten objektien (esimerkiksi 71, +,         

x) kanssa tai ei-symbolisen maailman proseduureihin, jotka koostuvat konkreettisista         
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objekteista, kielikuvista ja ongelmanratkaisu strategioista. (Hiebert & Lefevre 1986, 6          

-7) 

Koulussa opiskeltava matematiikka pohjautuu suurimmaksi osaksi proseduraaliselle       

tiedolle. Tästä hyvä esimerkki on matematiikan kokeessa olevat tehtävät. Kaikki          

koetehtävät ovat selkeästi määritelty. Koetehtävien avulla mitataan oppilaan taitoja         

hallita tiettyjä proseduureja tiettyjen jo opittujen symbolien avulla. Samalla kokeessa          

mitataan oppilaan ongelmanratkaisutaitoja, jotka perustuvat ennalta opittuihin       

proseduureihin. (Hiebert & Lefevre 1986, 6 -7) 

1.2.1 Konseptuaalinen tieto ja proseduraalinen tieto 

Proseduraaliseen tietoon kuuluu oleellisesti ongelmanratkaisun strategiat.      

Proseduraalinen tieto ei ole siis pelkästään matemaattisten symboleiden avulla         

laskemista tai vain niiden käyttöä. Suurin ero proseduraalisen ja konseptuaalisen          

tiedon välillä on se, että proseduraalinen tieto voidaan nähdä koostuvan jonosta.           

missä uusi tieto rakentuu toisesta ennalta olevasta tiedosta, kun taas          

konseptuaalisessa tiedossa kaikki tiedon palaset ovat verkottuneita keskenään ja         

niiden väliltä löytyy monia erilaisia suhteita (Hiebert & Lefevre 1986, 7-8)  

 

Proseduraalinen tiedon avulla voidaan ratkaista matemaattisia ongelmia nopeasti ja         

tehokkaasti. Proseduraalinen tieto on osittain automaatista ja se saavutetaan monien          

toistojen, harjoitusten ja tehtävien tekemisen avulla. Automaatio mahdollistaa        

proseduraalisen tiedon nopean aktivoinnin ja toteutuksen. Proseduraalinen tieto ei         

vaadi paljoakaan tietoista ajattelemista tai toteuttamista, kun sitä verrataan         

konseptuaaliseen tietoon. Tämän ominaisen piirteen takia proseduraalinen tieto on         

sidoksissa vain tiettyihin tehtävä tyyppeihin (Schneider & Stern 2005). 

 

Toisaalta on hyvä tiedostaa, jos oppiminen keskittyisi vain ja ainoastaan          

proseduurien ulkoa oppimiselle ja hallitsemille, syntyisi paljon ongelmia. Proseduurit         

eli menetelmät ilman konseptuaalista tietoa eli käsitteitä heikkenevät ja tulevat          

tehottomiksi nopeasti. Tällöin proseduureja ei voida hyödyntää uusissa tilanteissa         

enää niin helposti (Hiebert & Lefevre 1986, 21-22). Konseptuaalinen tieto antaa siis            
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sisällön ja merkityksen eri proseduureille. Konseptuaalisen tiedon avulla voidaan siis          

ymmärtää käytössä olevia proseduureja, sekä tietää, miten ne toimivat. 

 

Kun tehtäviä ratkaistaan, ei osata sanoa tai edes tiedetä tarkalleen, milloin ratkaisun            

apuna käytetään pelkästään proseduraalista tietoa ja milloin taas konseptuaalista         

tietoa. Näiden kahden tiedon lajin välinen raja on hyvin häilyvä (Hiebert & Lefevre             

1986, 9). Joutsenlahti (2005, 87) määrittelee ja tuo esille väitöskirjassaan, että           

yleensä ymmärretty tieto nähdään konseptuaalisena tietona, kun taas taito nähdään          

proseduraalisena tietona.  

 

Haapasalon (2003) mukaan taas, kun tutkitaan konseptuaalista ja proseduraalista         

tietoa tehdään usein liian helposti olettamuksia, että proseduraalinen tieto on          

dynaamista ja rikasta luonteeltaan, kun taas konseptuaalinen tieto on luonteeltaan          

kömpelö ja köyhä. Haapasalon (2003) mukaan nämä olettamukset        

konseptuaalisesta ja proseduraalisesta tiedosta eivät sovi modernille konstruktivismi        

mallille matematiikan oppimisesta ja opettamisesta.  

 

Matemaattinen tieto koostuu suurelta osin konseptuaalisesta ja proseduraalisesta        

tiedosta. Konseptuaaliseen tietoon vaikuttaa hyvin paljon ennalta opitut        

menettelytavat eli proseduurit. Nämä opitut menettelytavat vaikuttavat ja        

muokkaavat konseptuaalista tietoa. Oppilaat eivät voi kehittyä hyviksi matematiikan         

osaajiksi, jos konseptuaalinen tieto jää irralliseksi ja ilman yhteyttä proseduraaliseen          

tietoon. Jos menettelytapoja ei yhdistetä millään tavalla käsitteisiin, oppilaille voi          

syntyä vääränlainen kuva omasta matematiikan osaamisestaan. Oppilaat voivat        

osata ratkaista jotain matemaattisia ongelmia ja suoriutua erilaisista tehtävistä, mutta          

he eivät ymmärrä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Proseduraalinen ja          

konseptuaalinen tieto luovat yhdessä hyvää pohjaa matematiikan       

kokonaisvaltaiselle oppimiselle ja osaamiselle (Hiebert & Lefevre 1986, 9).         

Tämän takia pitää suunnitella matematiikan tehtäviä, joissa yhdistetään tietoisesti         

käsitteitä ja menetelmiä keskenään. 
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1.3. Strategiatiedot 

Kun tarkastellaan matemaattista tietoa, sitä ei voida jakaa pelkästään         

konseptuaaliseksi tiedoksi tai proseduraaliseksi tiedoksi. Matemaattisesta tietoa on        

myös näiden kahden tiedon välissä. Ongelmanratkaisun apuna käytettävät strategiat         

ovat hyvä esimerkki tällaisesta tiedosta. (Hiebert & Lefevre 1986, 9) Väitöskirjassaan           

Joutsenlahti (2005, 89) kutsuu tällaista tietoa ‘’strategiatiedoksi’’. 

 

Erilaisten strategioiden avulla voidaan hallita ja ohjata erilaisia kognitiivisia         

prosesseja haastavissa tilanteissa. Matemaattiset strategiat ovat siis eräänlaisia        

toimintamalleja, jotka koostuvat matemaattisista käsitteistä, lauseista ja       

algoritmeista. Strategioihin ja niiden hallintaa kuuluu hyvin merkittävänä osana         

metakognitiot. Nämä metakognitiot ohjaavat ja säätelevät strategioita. Näitä        

strategioita ja niitä ohjaavia metakognitioita kutsutaan yhdessä heuristisiksi        

prosesseiksi (Joutsenlahti 2005, 89, viitaten Haapasalon julkaisuihin 1997b, 1998)  

 

Polyan (1971) mukaan ongelmanratkaisun voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen:         

ongelman ymmärtämiseen, suunnitelman laatimiseen, suunnitelman     

toteuttamiseen ja tulosten tarkastamiseen. Näihin ongelman ratkaisun vaiheisiin        

voidaan liittää heuristiset prosessit eli strategiat ja metakognitiot (Polya 1971).  

 
Taulukko 0: Polyan ongelman ratkaisun vaiheet, sekä ratkaisuun liittyvät heuristiikat.          

(Joutsenlahti 2005, 89; Polya 1971) 

Vaihe Heuristiikat 

Ongelman ymmärtäminen A. varmista, että ymmärrät 
tuntemattoman, annetun datan ja 
sitä yhdistävät ehdot 

B. varmista, että ymmärrät 
päämäärän, lähtötilanteen ja 
sallitut operaatiot 

C. piirrä graafi tai diagrammi ja ota 
käyttöön sopiva merkintätapa 

D. jos ensimmäinen ongelman 
esitystapa ei johda ratkaisuun, 
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niin formuloi ongelma uudelleen 

Suunnitelman laatiminen A. mieti, tunnetko rakenteellisesti 
analogista ongelmaa ja yritä 
ratkaista 

B. mieti, tunnetko 
yksinkertaisempaa ongelmaa, 
jossa on samankaltainen 
tuntematon 

C. jos et osaa ratkaista ongelmaa, 
niin yritä muuttaa ongelmasi 
sellaiseen muotoon, jonka osaat 
ratkaista 

D. yksinkertaista ongelma 
erityistapaukseen ja ratkaise se 

E. yleistä ongelma ja ratkaise se 
F. jaa ongelma pienempiin osiin, 

jotka osaat ratkaista 

Suunnitelman toteuttaminen  

Tulosten tarkastaminen A. yritä ratkaista ongelma toisella 
tavalla 

B. tarkista ratkaisu vaikutukset 
 
Joutsenlahden (2005, 90) mukaan tärkeintä ongelman ratkaisussa on juurikin         

ongelman ymmärtäminen. Jokaisen ongelman ratkaiseminen alkaa aina siitä, että         

ongelman ratkaisija lopulta ymmärtää ongelman ja tietää, mitä siinä pitää oikeastaan           

ratkaista ja miten pitää edetä. Yleensä tuntemattomat asiat ja annetut tiedot ovat            

helposti nähtävissä ja löydettävissä varsinkin matemaattisissa tehtävissä. Tosin on         

hyvä tiedostaa, että tehtävän ongelman hahmottaminen visuaalisesti kuvan tai         

kaavion avulla ei ole kaikille opiskelijoille tai oppilaille helpoin tai luontaisin tapa            

lähteä ratkaisemaan ongelmaa. Jos ongelman ratkaisun suunnitteluvaiheessa       

hyödynnytetään samankaltaisia tehtäviä, oppilas hyödyntää konseptuaalista tietoa       

nähdäkseen tehtävien välillä samankaltaisuuksia. Tosin tällöin samankaltaisten       

tehtävien ja ongelmien täytyy olla tuttuja oppilaalle tai opiskelijalle, jotta tehtävän           

ratkaiseminen olisi helpompaa (Joutsenlahti 2005, 90-91). Suunnitelman       

toteutusvaiheessa ei käytetä lainkaan heuristiikkoja hyödyksi, sillä toteuttamisen        

vaiheessa ennalta tehty suunnitelma tehtävän tai ongelman ratkaisuksi käydään vain          

läpi (Joutsenlahti 2005, 90; Polya 1971).  
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Schoenfeld (1985, 44) määrittelee heuristiikat perussääntöinä tehokkaalle       

ongelmanratkaisulle ja hänen mielestä heuristiikat ovat laajoja strategioita, joiden         

avulla voidaan helpottaa vaikeiden ja tuntemattomien ongelmien ratkaisua.  

 

Joutsenlahti (2005, 90) viittaa Schoenfeldiin (1992,353) myöhempään tutkimukseen,        

jossa Schoenfeldin mielestä Polyan strategioita on selkeämpi käyttää ratkaisun         

analysointiin tehtävien tekemisen jälkeen, kuin itse tehtävän ratkaisun etsimiseen. 

1.3.1. Metakognitiot  

Ongelmanratkaisun vaiheisiin, sekä niiden hallintaa vaikuttaa hyvin paljon yksilön         

metakognitiot, sillä juuri metakognitiot säätelevät käytössä olevia strategioita ja         

vaikuttavat yksilön päätöksentekoon (Joutsenlahti 2005, 91; viitattu McLeod 1989,         

25). Joutsenlahden (2005, 91) mukaan metakognitiot säätelevät strategiatietoa ja          

tuovat mukaansa ongelmanratkaisuun yksilön tunnemaailman ja tunteet.       

Metakognitioilla on myös hyvin paljon vaikutusta proseduraaliseen -ja        

konseptuaaliseen tiedon hallintaan. Joutsenlahden (2005,91) tuo esille sen, että         

juuri metakognitiot säätelevät tietoa ja vaikuttavat siihen, kuinka tietoa lopulta          

käsitellään. 

 

Metakognitiot ovat lyhyesti määriteltynä yksilön omaa ajattelua omasta ajattelusta.         

Metakognitioita voidaan tutkia kolmesta eri näkökulmasta. Nämä näkökulmat ovat         

linkittyneet toisiinsa, mutta niillä on omat selkeät vaikutus alueensa (Joutsenlahti          

2005, 91; Schoenfeld 1987, 189-195). 

 

Ensimmäinen näkökulma on omien ajatteluprosessin tunteminen ja tiedostaminen.        

Tämä ajatteluprosessi kehittyy lapsuudesta lähtien ja mitä vanhemmasta        

opiskelijasta tai oppijasta on kysymys, sitä tärkeämpi siihen on kiinnittää huomiota.           

Opiskelijalla täytyy olla selkeä kuva siitä, mitä hän oikeasti osaa kehittyäkseen           

ongelmanratkaisussa (Joutsenlahti 2005, 91; Schoenfeld 1987, 189-195).  
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Toinen näkökulma on kontrolli ja itsesäätely . Opiskelijan kontrolli ja itsesäätely          

auttavat opiskelijaa olemaan selvillä siitä mitä tekee ja arvioimaan oman tekemisen           

hyödyllisyyttä. Arviot omasta osaamisesta auttavat valitsemaan tai etsimään oikean         

strategian tai lähestymistavan ongelmanratkaisuun. Yleensä opiskelijalla on heikko        

itsesäätely ja kontrolli, mikä taas aiheuttaa vaikeuksia ongelmanratkaisuprosessissa.        

(Joutsenlahti 2005, 91; Schoenfeld 1987, 189-195).  

 

Kolmas näkökulma metakognitioon on uskomukset ja intuitio. Opiskelijoiden        

omat uskomukset matematiikkaa kohtaan ja sen käytöstä ovat yleensä negatiivisia.          

Negatiivisilla uskomuksilla on vaikutusta uusien asioiden oppimiseen. (Joutsenlahti        

2005, 91; Schoenfeld 1987, 189-195).  

 

Joutsenlahti (2005,92) mukaan opiskelijat voivat kehittää omaa metakognitiivista        

tietoisuutta ääneen ajattelemalla. Joutsenlahden (2005,92) mielestä ääneen       

ajattelun avulla matemaattinen ajattelu ja matemaattinen kieli ovat toisiinsa         

linkitettyinä. Joutsenlahden (2015,92) mielestä juurikin tämä muodostunut yhteys        

kielen ja ajattelun välillä auttaa opiskelijaa ongelman hahmottamisessa, sekä lopulta          

myös ratkaisun etsimisessä. 

 

Joutsenlahti (2005,92) mielestä opiskelijan matemaattinen ajattelu saa vaikutteita        

opiskelijan metakognitiosta ja opiskelijan metakognitioon vaikuttavat erilaiset       

uskomukset ja asenteet.  

 

Uskomukset kuuluvat merkittävänä osana matemaattista maailmankuvaa eli       

näkökulmaa, jonka kautta matematiikkaa ja matemaattisia tehtäviä lähestytään.        

Matematiikkaan liittyvät uskomukset vaikuttavat siihen, kuinka ongelmia       

lähestytään, mitä tekniikoita käytetään, kuinka paljon aikaa käytetään        

ongelman ratkaisuun, kuinka kovasti ratkaisun eteen tehdään töitä.        

Uskomukset luovat pohjaan, jonka varaan rakennetaan matemaattinen tieto,        

heuristiikat, sekä vaikuttavat siihen, miten tietoa käytetään matematiikan        

parissa ( Schoenfeld 1985, 44).  
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2. Matemaattinen osaaminen 
Tässä luvussa tutustutaan erilaisiin tapoihin määritellä matemaattista osaamista.        

Aluksi tutustutaan PISA-tutkimuksen (OECD 2006) käyttämään matemaattisen       

osaamisen jaotteluun. Tämän jälkeen käydään läpi Kilpatrick, Swafford & Findell          

(Kilpatrick, Swafford & Findell 2001) tapaa määritellä matemaattisen osaamisen         

osa-alueita. Seuraavaksi tarkastellaan NAEP (NAGB 1999) esittämää matemaattista        

suorituskykyä, jossa matemaattinen osaaminen on jaettu kolmeen eri osaan. Lopuksi          

tutustutaan myös, miten matemaattista osaamista voidaan tarkastella tehtävien        

ratkaisun pohjalta. Jokaisessa näissä eri tavassa matemaattista osaamista kuvataan         

ja selvennetään erilaisten käsitteiden avulla. PISA käyttää tutkimuksessaan        

matemaattista kompetenssia (mathematical competence) käsitettä, kun taas       

Kilpatrick,Swafford & Findell (Kilpatrick ym. 2001) käyttävät käsitettä matemaattinen         

osaaminen (mathematical literacy). NAEP (NAGB,1999) käyttää matemaattisesta       

osaamisesta käsitettä matemaattinen suorituskyky (mathematical power). Yhteistä       

näille kaikille on se, että matemaattinen osaamisen koostuu erilaisista taidoista ja           

kyvyistä, joiden taustalla vaikuttaa matemaattisen tiedon hallitseminen ja kuinka sitä          

lopulta käytetään. Matemaattinen tieto nähdään kaikkien näiden taitojen        

kokonaisuuden hallitsemisena (Joutsenlahti 2005).  

2.1. Matemaattinen taito jaoteltu osa-alueittain  

Yksi tapa mitata matemaattista osaamista on jaotella se kahdeksaan eri          

osa-alueeseen. Jokaisen eri osa-alueen osaamiseen ja hallitsemiseen tarvitaan        

erilaisia taitoja ja kykyjä. Nämä kahdeksan osa-aluetta muodostavat yhdessä         

kattavan kokonaisuuden matemaattisesta osaamisesta. Tärkeää on kuitenkin       

huomata, et jokainen näistä kahdeksasta eri osa-alueesta voidaan hallita eri          

osaamisen tasolla. Oppilaalla tai opiskelijalla joku näistä kahdeksasta osa-alueesta         

voi olla vahvempi kuin joku toinen  OECD (2006, 96-97). 
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1. Ajatteleminen ja päättely: käsittelee kysymyksiä, jotka ovat hyvin tyypillisiä         

matematiikassa esimerkiksi ”Onko olemassa...?”, ”Jos on olemassa niin ...?”,         

”Miten löydän…?”,”Kuinka paljon on..?,”,”Kuinka monta on…?”. Tämä       

osa-alue käsittelee vastausten tietämisen tämänkaltaisiin kysymyksiin, erottaa       

keskenään määritelmät, teoreemat, oletukset, hypoteesit, esimerkit, sekä       

ymmärtää ja käsittää matematiikan käsitteiden laajuuden ja rajat. 

2. Perusteleminen/argumentointi: tietää mitä on matemaattinen todistaminen      

ja kuinka se eroaa muista matemaattisista perusteluista. Henkilö osaa seurata          

ja arvioida erilaisia matemaattisia perusteluita ja jolla on tunne heurestiikasta,          

sekä osaa luoda ja ilmaista matemaattisia perusteluita. 

3. Kommunikointi: kyky ilmaista itseään matemaattisesti kirjallisesti ja       

suullisesti ja sekä ymmärtää muiden kirjallista ja suullista väittämiä         

matemaattisessa kontekstissa.  

4. Mallintaminen: henkilö osaa mallintaa ja jäsentää tilanteita tai aloja. Eli osaa           

mallintaa todellisen tilanteen matemaattisten rakenteiden avulla. Osaa tulkita        

matemaattisia malleja todellisissa tilanteissa. Osaa työstää matemaattisia       

malleja ja parannella malleja. Osaa reflektoida, analysoida ja kritisoida         

matemaattisen mallia ja sen tuloksia. Osaa kommunikoida mallista, sen         

tuloksista ja mallin tulosten rajallisuudesta. Osaa seurata ja kontrolloida         

mallinnus prosessia.  

5. Ongelman esittäminen ja ratkaiseminen: osaa luoda, määritellä ja muotoilla         

erilaisia matemaattisia ongelmia. Osaa ratkaista erilaisia matemaattisia       

ongelmia monella eri tavalla. 

6. Esittäminen: osaa tulkita, kääntää ja erotella matemaattisia kohteita ja         

tilanteita erilaisten esitys tapojen avulla. Tietää eri matemaattisten        

esitystapojen väliset suhteet. Osaa valita ja vaihtaa eri matemaattisten         

esitystapojen välillä tilanteiden ja tarkoituksien mukaan 

7. Symbolisen, formaalin ja teknisen kielen ja operaatioiden käyttö: osaa         

tulkita symbolista ja formaalista kieltä ja ymmärtää yhteyden luonnolliseen         

kieleen. Osaa käsitellä väittämiä ja ilmaisuja, jotka sisältävät symboleita ja          

kaavoja. Osaa käyttää muuttujia, ratkaista yhtälöitä ja tehdä laskuja. 
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8. Apuvälineiden käyttö: tieto erilaisista apuvälineistä ja työkaluista. Osaa        

hyödyntää erilaisia apuvälineitä, joista voi olla apua matematiikassa. Tietää ja          

ymmärtää näiden apuvälineiden mahdolliset rajoitukset. 

(OECD 2006, 97,  suom. Rautiainen 2010)  

 

Kun tarkastellaan matemaattista ongelmanratkaisua, nämä kaikki kahdeksan       

osa-aluetta ovat kytköksissään toisiinsa. Ongelmanratkaisutilanteessa näitä kaikkia       

taitoja tarvitaan ja hyödynnetään samanaikaisesti. Jos tehtävien avulla haluttaisiin         

testata vain yhtä taitoa näistä kahdeksasta osa-alueesta, luotaisiin helposti liian          

keinotekoisia tehtäviä. Luodut tehtävät eivät myöskään antaisi oikeaa kuvaa         

opiskelija tai oppilaan matemaattisesta osaamisesta. Kaikkien opiskelijoiden ja        

oppilaiden yksittäiset osa-alue taidot ongelmanratkaisussa tilanteissa vaihtelevat.       

Suurin osa matemaattisesta osaamisesta opitaan koulussa. Näihin opiskeltaviin        

asioihin vaikuttaa opiskelijan aikaisemmat kokemukset ja jo opittu tieto. Koulussa          

matematiikan ymmärtäminen hankitaan vähitellen. Opiskelijoiden matemaattinen      

lukutaito kehittyy kokemusten kautta ja näihin kokemuksiin vaikuttavat erilaiset         

sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja tapahtumat (OECD 2006, 97).  

 

Tämän matematiikan taidon jaottelusta nähdään selkeästi Joutsenlahden (2005) eri         

matemaattisen tiedon lajien osa-alueet konseptuaalinen tieto, proseduraalinen tieto        

ja strategiatieto. Samalla nähdään, että kaikki nämä matemaattisen osa-alueiden         

osat ovat läsnä aina, kun ratkaistaan jotain matemaattista ongelmaa. Matemaattisen          

osaamisen hallitseminen on hitaasti kasvava prosessi johon vaikuttaa ennalta opitut          

asiat ja tilanteet. Mitä enemmän tehtävissä vaaditaan ja käsitellään näitä          

matemaattisen osa-alueiden hallintaa sen monipuolisempia ja opettavaisempia       

tehtävät ovat matemaattisen osaamisen kannalta. Vain yhden osa-alueen mittaavia         

tehtäviä olisi vaikea ja turha tehdä. Tehtävien avulla voidaan siis harjoitella eri            

matemaattisen osa-alueiden taitoja. Matemaattiseen osaamiseen vaikuttaa      

opetuksen tilanteet ja ympäristö. Opetuksen tilanteisiin ja ympäristöön on siis myös           

syytä kiinnittää huomiota, jos halutaan kehittää matemaattista osaamista. 
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2.2. Mistä matematiikan osaaminen koostuu 

Matemaattinen osaaminen voidaan nähdä koostuvan viidestä eri säikeestä. Nämä         

viisi säiettä yhdessä muodosta vahvan kokonaisuuden matemaattisesta       

osaamisesta: 

1. Konseptuaalinen ymmärtäminen  

Tähän osa-alueeseen kuuluu se, että ymmärtää matemaattisia käsitteitä,        

erilaisia laskennallisia operaatioita ja matemaattisia suhteita.  

2. Proseduurien sujuvuus. 

Tämä osa-alue koostuu proseduurien hallinnasta ja sujuvuudesta. Tehtävien        

ratkaiseminen onnistuu joustavasti, tarkasti ja tehokkaasti. 

3. Strateginen kyvykkyys 

Perustuu kykyyn muodostaa ja ratkaista erilaisia matemaattisia ongelmia,        

sekä esittämään niitä toisella tavalla. 

4. Mukautuva päättelykyky 

Tähän osa-alueeseen kuuluu looginen ajattelu, selittäminen, perustelu ja        

reflektointi.  

5. Tuloksellinen mielenlaatu 

Perustuu siihen, että ymmärtää matematiikan tärkeyden ja merkittävyyden,        

sekä näkee matematiikan hyödyllisenä. 

(Kilpatrick ym. 2001, 5) 

 

Nämä viisi eri säiettä ovat kaikki tärkeitä yksittäisiä osia matemaattisesta          

osaamisesta. Jos joku näistä säikeestä, puuttuu matemaattinen osaaminen ei ole          

niin vahva kuin se voisi olla. Säikeet ovat kietoutuneena toisiinsa tiukasti kiinni ja             

ovat toisistaan riippuvaisia, sekä yhdessä muodostavat vahvan kokonaisuuden        

(Kilpatrick ym. 2001,5). Kilpatrick ja kumppaneiden (2001,5) mukaan tämän jaottelun          

avulla opettaja pystyy pohtimaan, millä tavalla oppilaat voisivat kehittää omaa          

matemaattista osaamista ja kuinka hyvin oppilaat hallitsevat matemaattisen        

osaamisen. Samalla jaottelu auttaa opettajaa näkemään, miten ja mihin suuntaan          
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oppilaan matemaattista osaamista tulisi kehittää. Jaottelun auttaa myös pohtimaan,         

miten matemaattista osaamista pitäisi opettaa oppilaille(Kilpatrick ym. 2001, 5). 

 

Jos kokonaisvaltaista matemaattista osaamista halutaan kehittää, pitäisi keskittyä        

jokaiseen säikeeseen yhtenä suurena kokonaisuutena, eikä vain keskittyä        

kehittämään vain yhtä säiettä näistä viidestä (Kilpatrick ym. 2001, 11) . Kilpatrick ja            

kumppanit (2001,11) tuovat esille, että usein koulun matematiikan opetuksessa         

keskitytään yleensä vain yhden säikeen kehittämiseen tai korkeintaan vain         

muutamaan. 

 

Kilpatrick ja kumppaneiden (2001,11) mielestä näiden viiden matemaattisen säikeen         

kehittäminen pitäisi ohjata koulumatematiikan oppimista ja opetusta, sillä ne yhdessä          

luovat kattavan matemaattisen osaamisen kokonaisuuden. Tärkeää on huomata,        

että opetuksen ei pidä pohjautua ääripäihin esimerkiksi siihen, että oppilaat oppivat           

vain opettajalähtöisesti, tai pelkästään lukemalla kirjaa tai tekemällä matematiikkaa         

itsenäisesti. Opetuksen ja opetusmenetelmien pitäisi olla monipuolisia. (Kilpatrick ym.         

2001, 11) 

 

Näistä viidestä matematiikan osaamisen säikeestä nähdään myös helposti        

Joutsenlahden (2005) esittämät matemaattisen tiedon lajit. Joutsenlahti (2005) tuo         

tämän myös itse julki omassa väitöskirjassaan. 

 
Monipuolisten tehtävien ja monipuolisten opetusmenetelmien avulla pystytään       

edistämään myös, näitä matemaattisen osaamisen osa-alueita. Tärkeintä olisi        

kehittää tehtäviä, joiden avulla voitaisiin kehittää jokaista viittä eri säiettä yhtenä           

suurena kokonaisuutena.  

2.3 Matemaattinen suorituskyky  

NAGB (1999, 39-40) esittämä matemaattinen suorituskyky koostuu       

konseptuaalisesta ymmärtämisestä, proseduraalisesta tiedosta ja     

ongelmanratkaisusta . Konseptuaalinen ymmärtäminen koostuu oppilaan tiedosta      

tietää mitä ja mistä matematiikassa on kyse, kun taas proseduraalinen tieto koostuu            
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oppilaan tiedosta tietää miten ja kuinka matematiikka käytetään. Konseptuaalisen         

ymmärtämisen ja proseduraalinen tietämisen avulla pystytään tunnistamaan ja        

ymmärtämään matemaattisia tilanteita ja ongelmia, sekä tekemään malleja        

matemaattisista ongelmista, jotka voidaan myös ratkaista. Nämä kaksi kykyä         

konseptuaalinen ymmärtäminen ja proseduraalinen tieto luovat yhdessä pohjaa        

kolmannelle kyvylle eli ongelmanratkaisulle. Näiden kolmen kyvyn avulla voidaan         

kumminkin vain ainoastaan kuvata oppilaiden tapaa toimia matemaattisten        

käsitteiden ja ongelmien parissa. On vaikea sanoa milloin ja mikä tehtävä olisi täysin             

kuvattavissa näiden kykyjen avulla. Näiden kolmen kyvyn avulla voidaan kuvailla          

suunnilleen, kuinka oppilaat toimivat matemaattisten ongelmien parissa, sekä miten         

he ratkaisevat tehtäviä ja millä tavalla.  (NAGB 1999, 39-40).  

 

Konseptuaalinen ymmärtäminen  

Konseptuaalinen ymmärtäminen näkyy matematiikan opiskelijan tai oppilaan       

käytössä monella eri tavalla. Konseptuaalista ymmärtämistä käytetään todisteiden        

hankintaan, tunnistamiseen ja nimeämiseen. Sen avulla voidaan luoda käsitteistä         

esimerkkejä ja vasta esimerkkejä, sekä tunnistaa ja käyttää erilaisia periaatteita,          

jotka pohjautuvat väitteiden yleistyksiin ja niiden välisiin suhteisiin. Konseptuaaliseen         

ymmärtämiseen kuluu faktojen ja määritelmien tietäminen, sekä niiden soveltaminen         

erilaisissa ongelmissa. Konseptuaalisen ymmärtämisen avulla osataan vertailla,       

vastakkain asetella ja yhdistää toisiinsa liittyviä käsitteitä ja periaatteita, sekä          

tarvittaessa laajentaa niitä. Konseptuaalisen ymmärtämisen kyvyn avulla käsitteitä        

tunnistetaan, tulkitaan, sekä osataan käyttää erilaisia merkintöjä, termejä ja         

symboleita käsitteiden kuvaamisen apuna. Konseptuaalisen ymmärtämisen avulla       

osataan tulkita olettamuksia ja yhtäläisyyksiä matemaattisessa kontekstissa. (NAGB        

1999, 40-41). 

 

Konseptuaalinen ymmärtäminen kuvaa oppilaan kykyä toimia käsitteiden       

määritelmien ja suhteiden kanssa. Konseptuaalinen ymmärtäminen on kyky osata         

esittää käsitteiden määritelmiä ja suhteita. Konseptuaalinen ymmärtäminen heijastaa        

oppilaan taitoja luoda esimerkkejä. Konseptuaalinen ymmärtäminen on kyky, jonka         

avulla oppilas pystyy esittämään, kommunikoimaan ja ymmärtämään käsitteitä        
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monella eri tavalla, sekä pystyy tarvittaessa muokkaamaan niitä (NAGB 1999,          

40-41). 

 

Proseduraalinen tietäminen  

Proseduraalinen tietäminen esiintyy matematiikan opiskelijan tai oppilaan käytössä        

eri tavoilla. Proseduraalista tietämistä joudutaan käyttämään oikean proseduurin eli         

menetelmän valitsemiseen ja käyttöön. Proseduraalisen tietämisen avulla       

perustellaan ja tarkistetaan proseduurin oikeellisuus käyttämällä konkreettisia       

malleja tai symbolisia menetelmiä hyväksi. Proseduraalista tietämistä käytetään        

hyväksi proseduurien laajentamiseen ja muokkaamiseen ongelmanratkaisun      

yhteydessä. Proseduraaliseen tietämiseen kuuluu matemaattiset algoritmit.      

Proseduraaliseen tietämiseen sisältyy kyky lukea ja tehdä kaavioita ja kuvaajia, sekä           

toimia geometristen mallien kanssa.  

 

Proseduraalinen tieto nähdään yleensä taitona yhdistää oikea algoritmi oikeassa         

matemaattisessa kontekstissa oikeaan ongelmaan. Proseduraaliseen tietoon kuuluu       

opiskelijan taito ymmärtää milloin ja miksi mikäkin proseduuri antaa oikean          

vastauksen. Tärkeää on ymmärtää missä kontekstissa mitäkin proseduuria        

käytetään ja miksi (NAGB 1999, 41). 

 

Ongelmanratkaisu  

Ongelmanratkaisussa käytetään jo ennalta opittuja matemaattisia tietoja ja taitoja         

hyväksi uusissa ongelmanratkaisutilanteissa. Ongelmanratkaisussa pitää osata      

tunnistaa ja muotoilla erilaisia ongelmia. Tärkeää on osata käyttää erilaisia          

strategioita, malleja, tietoja, taitoja ja proseduureja aina, kun ratkaistaan uusia          

ongelmia, joita ei ole ennen kohdannut Ongelmanratkaisussa on tärkeä osata          

arvioida ratkaisun vaiheet ja oikeellisuus. Ongelmanratkaisutilanteissa pitää       

hyödyntää konseptuaalista ymmärtämistä, proseduraalista tietämistä, päättely ja       

ongelman muokkaus taitoja. Ongelmanratkaisutilanteissa nähdään kuinka hyvin       

oppilaat käyttämät heidän matemaattista osaamistaan hyödyksi (NAGB, 1999        

41-42). 
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Näistä edellä mainituista ja kuvatuista kyvyissä nähdään selvästi Joutsenlahden         

(2005) esittämät matemaattisen tiedon lajit. Tämän havainnoin myös Joutsenlahti         

(2005) tuo itse väitöskirjassaan esille. Konseptuaalinen ymmärtäminen vastaa        

konseptuaalista tiedon käyttöä. Proseduraalinen tietäminen vaatii proseduraalisen       

tiedon käyttämistä. Ongelmanratkaisussa käytettään strategiatietoa (Joutsenlahti      

2005). 

 

Koulussa ongelmanratkaisutilanteet perustuvat erilaisten tehtävien tekemiselle, kun       

tarkastellaan opiskelijoita tekemässä ja ratkomassa tehtäviä voidaan nähdä, mitä ja          

kuinka hyvin opiskelijat käyttävät matemaattista osaamista hyväksi. Tämän takia         

tehtävät kannattaa suunnitella hyvin, jotta voidaan edistää opiskelijoiden        

matemaattista osaamista. Tehtävien tekemisen aikana voidaan havainnoida, miten        

opiskelijat käyttävät kyseisiä matemaattisen osaamisen osa-alueita, sekä       

matemaattista tietoa. 

2.4 Matemaattisen osaamisen tasot tehtävien ratkaisun      

pohjalta,  

Opiskelijan matemaattista osaamista voidaan tutkia myös tulkitsemalla opiskelijan        

tekemien matematiikan tehtävien ratkaisuja . Tulkitsemisen avulla voidaan       

opiskelijan matemaattinen osaaminen jaotella viiteen erilaiseen osaamisen tasoon.        

(Rautiainen 2010,  viitattu Yrjönsuuri 2002) 

 

1. Rakenteeton tieto 

Rakenteeton tieto on luonteeltaan puutteellista. Tiedossa ei ole mitään         

selkeää mallia tai järjestystä. Rakenteetonta tietoa käytettävä henkilö ei ole          

oppinut matemaattista ajattelun mallia, jota tarvittaisiin tehtävän ratkaisua        

varten.  

2. Yksinkertainen tieto 

Tehtävän kokonaisuutta ei ymmärretä täysin ja vastauksessa on vain jokin          

tärkeä osatekijä, mutta muuten vastaus on väärin, koska vastauksesta         

puuttuu jotain, tai siinä on virheitä. 
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3. Monirakenteinen tieto 

Monirakenteisessa tiedossa oppilaan tai opiskelijan vastaus rakentuu monista        

erillään olevista tiedon osista, jotka ovat kuitenkin valittu loogisesti.         

Tehtävässä olevat päätökset ovat yleensä hyvin valikoivia ja huonosti         

perusteltu. Vastaus on lähes oikein, mutta tietoa ei ole tarpeeksi. Tosin           

ratkaisut lyhyissä tehtävissä ovat lähes aina täysin oikein, 

4. Konkreettisten yleistysten tieto 

Konkreettisten yleistysten tiedossa oppilaan tai opiskelijan vastauksessa       

käytetään hyväksi tehtävän lähes kaikki tai osa olennaisesta tiedosta, henkilö          

pystyy tehtävän kontekstissa yhdistämään käsitteitä ja ajatuksia, henkilöllä on         

taitoja muodostaa ratkaisu ja ongelmatilanne kokonaisuutena. 

5. Abstraktin ajattelun käyttö taito:  

henkilö ymmärtää kokonaisuuden käsiteltävästä asiasta ja osaa ajatella        

abstraktisesti, osaa hyödyntää tehtävänratkaisussa perusoletuksia, uutta      

tietoa ja vastaesimerkkejä, jotka puuttuvat tehtävänannosta, osaa muodostaa        

tehtävän ongelmalle eri ratkaisutapoja.  

(Rautiainen 2010,  viitattu Yrjönsuuri, 2002) 

 

Oppilaan matemaattista osaamista voidaan siis tarkastella tehtävien vastauksien        

perusteella. Ratkaisujen tulkinnan avulla voidaan pohtia kuinka kehittää opetusta         

eteen päin ja miten auttaa opiskelijoita kehittämään matemaattista osaamistaan.         

Ratkaisujen avulla nähdään, mitä opiskelijat oikeasti osaavat. Tämän tiedon avulla          

opettaja voi kehittää myös omaa opetustaan. 
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3.  Matematiikan opettaminen ja oppiminen  

Matematiikan opettamiseen ja oppimiseen vaikuttaa hyvin paljon matemaattinen tieto         

ja matemaattinen osaaminen. Se miten oppilaat ja opettajat hallitsevat         

matemaattisen tiedon ja matemaattisen osaaminen vaikuttaa siihen, miten        

matematiikkaa opitaan ja opetetaan (Kilpatrick ym. 2001, Joutsenlahti 2005)         

Seuraavaksi tutustutaan Lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman perusteisiin      

(LOPS2015) ja matemaattisen osaamisen opettamiseen (Kilpatrick ym. 2001).        

Lopuksi tutustutaan hieman neljään eri oppimiseen vaikuttavaan tekijään. Nämä         

tekijät ovat älykkyyden muokattavuus, minäpystyvyys, sinnikkyys ja oppimisen        

kulttuuri. 

3.1 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 
Opetuksen pitäisi toteuttaa lukiossa opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.       

Seuraavaksi tutustutaan lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman perusteisiin      

määritelmään matematiikasta, sekä yleisiin tavoitteisiin matematiikan pitkälle       

oppimäärälle, jotta nähtäisiin millä tavalla opetusta järjestetään lukiossa pitkän         

matematiikan osalta (LOPS2015).  

 

Lukion 2015-vuoden opetussuunnitelma (LOPS2015) painottaa matematiikan      

asemaa ja tärkeyttä tämän päivän kulttuurissa. Opetussuunnitelma tuo esille         

matematiikan tärkeyden tieteelle, teknologialle, taloudelle, yrittäjyydelle ja       

turvallisuudelle. Matematiikan opetuksessa pitää ottaa huomioon matemaattisen       

ajattelu opettaminen, matematiikan rakenteiden ja perusteiden hallitseminen       

matematiikan kirjallisen ja puhutun taidon opettaminen, sekä edistää oppilaan taitoja          

laskemaan, kehittämään erilaisia malleja ilmiöistä ja opettaa opiskelijalle        

ongelmanratkaisutaitoja (LOPS 2015). 

 

Lukion opetussuunnitelman (LOPS 2015, 130) mukaan matematiikan opetuksessa        

opiskeltavat asiat valitaan sellaisista asioista, ilmiöistä, sekä niihin kytköksissä         

olevista ongelmista, jotka ovat opiskelijoiden mielestä kiinnostavia. Opetuksessa on         
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tarkoitus käyttää hyödyksi erilaisia opetustapoja. Opiskelijat työskentelevät       

matematiikan oppitunneilla sekä yksin että ryhmissä. Opetustilanteissa tarkoituksena        

on saada opiskelijat tekemään omia kysymyksiä, olettamuksia ja päätelmiä, joita he           

pystyvät myös itse tarvittaessa myös perustelemaan. Opetuksen tarkoituksena on         

saada opiskelija ymmärtämään erilaisia matemaattisia käsitteitä ja liittämään, niitä         

laajempiin kokonaisuuksiin. Opetussuunnitelmassa tuodaan esille se, että opiskelijaa        

pyritään tukemaan käyttämään ajattelun apuna kuvia, piirroksia ja erilaisia välineitä.          

Opiskelijan matemaattisen tiedon taitoja pyritään tukemaan niin, että opiskelija         

pystyy hyödyntämään matemaattisen tiedon eri osa-alueita (LOPS 2015, 130). 

 

Tärkeää on myös kannustaa opiskelijaa löytämään omia ratkaisuja matemaattisiin         

ongelmiin. Opetuksessa pitää myös tuoda esille matematiikan ja arjen välistä          

yhteyttä opiskelijoille. Matematiikan opetuksessa opiskelijoita ohjataan,      

kannustetaan omiin kiinnostuksen kohteisiin, sekä samalla kehitetään opiskelijan        

omia tiedonhankinta taitoja (LOPS 2015, 130). 

 

Matematiikan pitkän oppimäärän yhtenä tarkoituksena on kehittää opiskelijan        

matemaattista valmiutta ja yleissivistystä, jotta se täyttäisi ammatillisten ja         

korkeakouluopinnoissa vaadittavat kriteerit. Pitkässä matematiikassa tarkoituksena      

on opettaa matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä opiskelijalle, sekä opettaa         

matemaattisen tiedon luonnetta. Pitkässä matematiikassa pyritään myös antamaan        

selkeä kuva matematiikan tärkeydestä yhteiskunnalle, sekä kuinka matematiikkaa        

voidaan soveltaa arjessa, tieteessä ja tekniikassa (LOPS 2015, 131). 

  

Lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman perusteet määrittää pitkän matematiikan       

opetuksen tavoitteet seuraavalla tavalla (LOPS 2015, 131): 

 

‘’Opetuksen tavoitteet 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
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● saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn       

sekä oppii niiden kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä,        

taitoihinsa ja ajatteluunsa  

● rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä        

niiden kriittiseen arviointiin  

● ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan        

matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä,      

keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen      

täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 

● oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 

● kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan  

● harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu       

tekemään otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja        

sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten yleistettävyyttä 

● harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään      

erilaisia ratkaisustrategioita 

● osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä      

apuvälineitä ja tietolähteitä.’’ (LOPS 2015, 131) 

 

Lukion vuoden 2015 opetussuunnitelma perusteet ohjaavat lukiossa olevan        

matematiikan opetuksen järjestämistä ja antavat opetukselle raamin. Lukion        

opetussuunnitelmassa nähdään edellä esitettyjä matematiikan osaamista ja       

matemaattisen tiedon hallinnan osa-alueita. Tehtävien pitää olla merkityksellisiä,        

täyttää edellä mainitut matemaattisen tiedon osa-alueet, sekä edistää matemaattista         

osaamista, jotta tehtävät täyttäisi opetussuunnitelman esitetyt opetuksen tavoitteet.  

3.2 Matemaattisen osaamisen opettaminen 

Kilpatrick ja kumppanit esittelevät ‘’Adding It Up: Helping Children Learn          

Mathematics’’ teoksessaan heidän näkemyksiään tehokkaasta oppimisesta, jonka       

avulla voidaan edesauttaa matemaattisen osaamisen kehittämistä. (Kilpatrick ym.        

2001, 8) 
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Kilpatrick ja kumppaneiden (2001) mielestä tehokas opetus on opetusta, joka          

edesauttaa matemaattisen osaamisen kehittymistä. Tehokkaalla opetuksella on       

monenlaisia esiintymismuotoja ja jokaisella opetuksen esiintymismuodolla omat       

hyvät ja huonot puolensa. Kaikkia olemassa olevia opetusmenetelmiä voidaan         

tarkastella näkökulmasta, jossa otetaan huomioon, miten opettajat, opiskelijat ja         

opetuksen sisältö ovat vuorovaikutuksessa keskenään opettamisen ja oppimisen        

kontekstissa (Kilpatrick ym. 2001, 8). Kuvan 2 avulla Kilpatrick ja kumppanit (2001,            

9) esittävät heidän näkemystään, millä tavalla opettajat, opiskelijat ja opetuksen          

sisältö ovat vuorovaikutuksena keskenään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2 (Kilpatrick ym. 2001, 9)  

 

Kilpatrick ja kumppaneiden (2001, 8-9) mielestä matematiikan opetuksen ja         

oppimisen tehokkuus koostuu suurelta osin opettajan matemaattisesta tiedosta ja         

sen käytöstä. Matematiikan opetuksen ja oppimisen tehokkuuteen vaikuttaa kuinka         

opettaja huomio oppilaita, sekä kuinka hän työskentelee heidän kanssa. Oppilaiden          

sitoutuminen matemaattisiin tehtäviin ja niiden tekeminen vaikuttavat myös        

matematiikan opetuksen ja oppimisen tehokkuuteen (Kilpatrick ym. 2001,8- 9). 

 

Tehokkaaseen oppimiseen vaikuttaa kolme tärkeää osa-aluetta matemaattinen        

sisältö, opettaja ja oppilaat. Oppimisen tehokkuuteen vaikuttaa lopulta se, kuinka          

hyvin opetustilanteessa nämä kolme osa-aluetta ovat vuorovaikutuksessa       

keskenään. Itse opetukseen vaikuttaa hyvin monet erilaiset asiat. Opetukseen         
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vaikuttaa paljon se, minkälaisia tehtäviä opettaja valitsee oppitunnille ja kuinka          

paljon aikaa oppilaille annetaan tehtävien tekemiseen (Kilpatrick ym. 2001, 9). 

 

Kilpatrick ja kumppanit (2001) mielestä tehokasta oppimista kehittävät opettajat         

odottavat paljon oppilailtaan. Tehokkaat opettajat motivoivat oppilaitaan arvostamaan        

käytettävissä olevien oppimistehtävien merkitystä. Koulussa opettajat ovat       

vuorovaikutuksessa monien erilaisten oppilaiden kanssa, joilla kaikilla on omat         

erilaiset taustansa ja omat erityiset taidot. Tehokkaat opettajat osaavat luoda          

oppimiskulttuurin, jossa kaikki oppilaat oppivat toisiltaan erilaisia taitoja. Opettajan         

odotukset oppilaista ja heidän osaamisen tasosta voivat vaikuttaa siihen, millaisia          

tehtäviä opettaja antaa, minkälaisia kysymyksiä opettaja esittää oppilailleen ja millä          

tavalla opettaja motivoi oppilaitaan. Opettajan odotukset oppilaiden osaamisesta        

vaikuttavat oppilaiden mahdollisuuksiin oppia ja samalla heidän       

opiskelumotivaatioon. Se, kuinka oppilaat suhtautuvat opettajan opetukseen ja        

antamiin tehtäviin, vaikuttaa lopulta opettajan näkemykseen siihen, kuinka hyvin         

oppilaat edistyvät ja mitä he osaavat. Tämä taas vaikuttaa siihen millaisia tehtäviä            

opettaja antaa jatkossa (Kilpatrick ym. 2001, 9). 

 

Kilpatrick ja kumppanit (2001,9) mielestä opettamiseen vaikuttaa paljon se, kuinka          

hyvin oppilaat sitoutuvat opetuksessa käytettäviin oppimistehtäviin. Tehtävissä ja        

tehtävien teossa opiskelijoiden täytyy yhdistää heidän informaali tietonsa ja         

kokemuksensa koulussa opetettaviin matemaattisiin käsitteisiin. Tähän Informaalin       

tiedon ja matemaattisten käsitteiden yhdistämisen apuna voidaan käyttää        

konkreettisia työvälineillä, joiden avulla voidaan tutustua matemaattisiin käsitteisiin ja         

ajatuksiin. Esimerkiksi laskimien avulla voidaan lisätä konseptuaalista       

ymmärtämistä. Toistojen, harjoittelun ja tehtävien avulla voidaan automatisoida        

proseduureja, jotka ymmärretään jo entuudestaan ( Kilpatrick ym. 2001, 9) . 

 

Kilpatrick ja kumppanit (2001,9) tuovat esille, että nykyään tiedetään paljon, mitkä           

asiat vaikuttavat opettamisen. Tosin Kilpatrick ja kumppaneiden (2001,9) mielestä         

opettamisen ja oppimisen tutkiminen keskittyy yleensä vain hyvin pieniin         
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osa-alueisiin, vaikka heidän mielestä järkevämpää olisi tutkia, miten opettaja, oppilas          

ja matematiikan sisältö ovat vuorovaikutuksessa keskenään.  

 

Tämän takia on hyvä tutkia ja pohtia, miten luoda ja tehdä opetukseen soveltuvia             

tehtäviä, joihin opiskelijat suhtautuisivat positiivisesti. Matematiikan tehtävien avulla        

opettaja voi vaikuttaa oppimisen sisältöön ja sitä kautta vaikuttaa oppilaiden          

sitoutumiseen oppimistehtäviin ja motivaatioon tehdä oppimistehtäviä. Se miten        

opettaja käyttää tehtäviä vaikuttaa opiskelijoiden suhtautumiseen. Tehtävien avulla        

voidaan vaikuttaa opiskelija asenteeseen ja sitoutumiseen tehtävien tekemiseen.        

Tehtävien avulla voidaan vaikuttaa opetukseen ja opiskelijan oppimiseen. 

3.3.Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

Seuraavaksi tutustutaan neljään oppimiseen vaikuttavaan tekijään älykkyyden       

muokattavuuteen, minäpystyvyyteen, sinnikkyyteen ja oppimisen kulttuuriin. Nämä       

tekijät liittyvät toisiinsa ja niillä on vaikutusta opiskelijoiden ja oppilaiden          

motivaatioon, sekä oppimisen, opettamisen ja opiskelun mielekkyyteen. Käyn näitä         

tekijöitä lävitse Charles A. Dana Center at the University of Texas at Austin and Agile               

Mind, Inc. Learning and the Adolescent Mind , nettisivuston avulla lävitse, jonne ollaan            

koottu paljon tutkimustietoa oppimiseen vaikuttavista tekijöistä monista eri lähteistä. 

 

Tehtävien ja opetuksen avulla pitäisi myös pystyä kehittää oppimiseen vaikuttavia          

tekijöitä, jos halutaan vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen.  

3.3.1. Älykkyyden muokattavuus 

Älykkyyden muokattavuudella tarkoitetaan uskomuksia älyn ja älykkyyden       

ominaisuuksista. Älykkyyden voidaan ajatella olevan joko pysyvä ominaisuus tai         

muuttuva ominaisuus. Jos älykkyyden uskotaan tai nähdään olevan pelkästään         

pysyvä ominaisuus, sitä ei voida muokata. Jos taas älykkyyden uskotaan olevan           

muuttuva ominaisuus, sitä voidaan muokata ja kehittää. Oppimiseen vaikuttaa hyvin          

paljon se, nähdäänkö älykkyys muuttuvana vai pysyvänä ominaisuutena. (Dweck &          

Leggett, 1988; Dweck, 2000)  
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Opiskelijat, jotka uskovat älykkyyden olevan vain pysyvä ominaisuus, luulevat työn          

tekemisen oppimisen eteen osoittavan alhaista älykkyyttä. Kun pysyvään        

älykkyyteen uskova opiskelija kohtaa vaikeita käsitteitä, joita ei ymmärrä, hallitse tai           

opi heti, he tekevät automaattisesti vähemmän töitä oman oppimisensa eteen ja           

luovuttavat helpommin. He eivät myöskään usko, että he voisivat kehittyä työn teon            

avulla (Dweck 2007 ; Dweck & Leggett 1988; Dweck 2000). 
 

Jos taas opettajat eivät usko tai tiedä älykkyyden olevan muuttuva ja alati kehittyvä             

ominaisuus, he uskovat omien opiskelijoiden älykkyyden olevan pysyvä ominaisuus.         

Jos tällöin heidän opiskelijansa kohtaavat haasteita oppimisessa, opettajat näkevät         

sen epäonnistumisena, eikä uutena tilaisuutena oppia ja kehittää älykkyyttä.         

Opiskelijat oppivat enemmän jatkuvan vaivannäön ja yrittämisen avulla. Tästä syystä          

opiskelijoita täytyy tukea, rohkaista ja kertoa, että heidän taidot kehittyvät jatkuvasti           

eteenpäin.   (Dweck & Leggett 1988; Dweck 2000; Dweck 2008)  

 

Jos opiskelijoille opetetaan älykkyyden olevan jatkuvasti kehittyvä ja muokattavissa         

oleva ominaisuus, he huomaavat älykkyyden kehittyvän ja kasvavan, sitä mukaan          

mitä enemmän töitä he tekevät sen kehittämisen eteen. Älykkyyden         

muokattuvuuteen uskovilla oppilailla on positiivinen asenne oppimiseen, he nauttivat         

enemmän haastavista tehtävistä. Älykkyyden muokattuvuuteen uskovilla oppilailla on        

myös korkeat oppimistavoitteet. (Dweck & Leggett 1988; Dweck 2000) 

 

Dweck (2000, 23) mielestä opiskelijat, jotka uskovat älykkyyden olevan pysyvä          

ominaisuus, ovat huolissaan omista suorituksista ja siitä, että näyttäisivät viisailta.          

Opiskelijat, jotka uskovat älykkyyden olevan muokattavissa ja alati muuttuva         

keskittyvät uusien asioiden oppimiseen, sekä kehittämään omaa älykkyyttään        

(Dweck 2000, 23).  

 

Dweck(2008) tuo tutkimustuloksia joiden mukaan mukaan opiskelijoiden usko        

älykkyydestä vaikuttaa heidän matemaattisiin saavutuksiin. Opiskelijat, jotka uskovat        
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älykkyyden olevan vain pysyvä ominaisuus eivät pärjänneet niin hyvin, kuin          

opiskelijat, jotka uskoivat älykkyyden olevan muokattavissa (Dweck 2008) 

 

Dweck (2008) tuo esille tapoja, jolla opiskelijoille voidaan opettaa älykkyyden          

muokattavuutta: 

● Opettamalla opiskelijoille taitojen ja lahjojen olevan ominaisuuksia, joita        

voidaan kehittää.  

● Arvostamalla haasteita, vaivannäköä ja virheiden tekemistä. 

● Antamalla palautetta ja kehuja. 

3.3.2. Minäpystyvyys  

Minäpystyvyyteen liittyy uskomukset omiin mahdollisuuksiin ja luottamus omiin        

kykyihin. Uskomukset vaikuttavat siihen, minkälaisia valintoja tehdään, kuinka paljon         

antaa ahdistuneisuuden vaikuttaa tehtävien tekemiseen, kuinka sinnikkäästi tekee        

tehtäviä ja kuinka paljon tekee työtä erilaisten haasteiden eteen. Uskomukset          

vaikuttavat motivaatioon saada keskeneräiset työt ja tehtävät tehtyä valmiiksi.         

Opiskelijoiden on hyvä tietää, että minäpystyvyyttä voidaan kehittää. Opiskelijoille         

pitää myös kertoa, miten ja millä tavalla minäpystyvyyttä voidaan kehittää, sillä se            

vaikuttaa heidän uskomuksiin ja mahdollisuuksiin suoriutua teoreettisessa       

ympäristössä. Minäpystyvyyttä voidaan kehittää neljällä tavalla.  

 

1. Kun koetaan teoreettista menestystä, uskotaan menestyvän uudestaan       

tulevaisuudessa. 

2. Opiskelijat voivat oppia toisilta opiskelijoilta asioita, joita ei itse osaa. Tällä           

tavalla he voivat kehittää heidän omaa minäpystyvyyttä. 

3. Uskomuksiin vaikuttaa palaute, jota he saavat muilta opiskelijoilta ja         

opettajalta.  

4. Uskomuksiin vaikuttavat tunteet, ajatukset ja fysiologinen tila. Tunteet,        

ajatukset ja fysiologinen tila vaikuttavat omalta osaltaan myös tehtävien         

tekemiseen. 

(Bandura 1997) 
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Bandura (1997) mukaan minäpystyvyys kehittyy parhaiten omien aikaisemmat        

kokemukset ja suoritusten kautta, sillä niiden avulla tiedetään, mitä onnistumiseen ja           

menestymiseen tarvitaan. Opiskelijan usko omiin kykyihin vahvistuu aikaisempien        

onnistumisen ja menestyksen avulla. Opiskelijan epäonnistumiset puolestaan       

heikentävät uskoa omiin kykyihin. Opiskelijoilla, joilla on korkea minäpystyvyys         

tarkkailevat omaa oppimista useammin, ja käyttävät erilaisia strategioita ohjaamaan         

heidän työskentelyään. Opiskelijoilla joilla on korkea minäpystyvyys tekevät paljon         

töitä tavoitteiden eteen vaikeuksista huolimatta ja näkevät epäonnistumisen vain         

tilaisuutena oppia uutta. Minäpystyvyys vaikuttaa myös opiskelijan motivaatioon        

(Bandura 1997). 

3.3.3. Sinnikkyys 

Sinnikkyys koostuu motivaatioista, itsekontrollista ja positiivisesta ajatusmallista ja se         

on akateemiselle asiantuntijalle tärkeä ominaisuus, joka syntyy vaivannäön ja         

ponnistelun tuloksena. Sinnikkyyttä tarvitaan, kun kohtaa erilaisia vaikeuksia ja         

ongelmia. Se auttaa selviytymään vaikeiden haasteiden ja ongelmien läpi.         

Sinnikkyyden avulla opiskelijat voivat saavuttaa akateemisia ja omia tavoitteitaan.         

Sinnikkyyttä tarvitaan vastoinkäymisiä ja hankalia ongelmia vastaan. (Duckworth,        

Peterson, Matthews & Kelly 2007; Reed & Jeremiah 2017 ). 

 

Opettajat ja vanhemmat voivat vaikuttaa opiskelijan sinnikkyyden ja vaivannäön         

kehittymiseen, sekä edistää opiskelijan omia taitoja, jotka synnyttävät tehokasta         

vaivannäköä. Sinnikkyyteen liittyviä taitoja ovat ajanhallinta, strategioiden       

järjestäminen ja tavoitteiden laatiminen (Duckworth ym. 2007; Reed & Jeremiah 2017 ).  

 

Opiskelijoiden ponnisteluihin, vaivannäköön ja sinnikyyeen vaikuttaa paljon se miten         

opetus on järjestetty. Opiskelijat ovat sinnikkäitä, näkevät vaivaa ja jatkavat          

ponnisteluitaan, kun heidän toimiaan tuetaan. Opettajat voivat tukea oppilaitaan         

ponnisteluun vaivannäköön ja sinnikkyyteen monella eri tavalla: 

1. Autetaan opiskelijoita kehittämään itsesäätely ja itsekontrolli taitoja.  

2. Opetetaan opiskelijoita saavuttamaan ja asettamaan tavoitteita. 
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3. Autetaan opiskelijoita suunnittelemaan tapoja pääsemään vaikeiden esteiden       

ylitse omassa arjessaan ja koulussa 

4. Jaetaan onnistumisen kokemuksia ongelmien yli pääsystä ja tavoitteiden        

toteutumisesta. 

5. Virheiden tekemisestä oppiminen  

6. Toisto avulla saavutetaan asioiden osaaminen, ei heti ensimmäisellä        

yrittämisellä 

7. Kehitetään oppimisen kulttuuria. 

8. Keskitytään enemmän oppimisen prosessiin kuin lopputuloksiin. 

9. Opettamalla älykkyyden olevan alati kehittyvä ominaisuus. 

(Duckworth ym. 2007; Reed & Jeremiah 2017; Bashant 2014, Flanagan & Einarson             

2017 ). 

 

Sinnikkyys on myös yksi tapa, jonka avulla voidaan mitata yksilön hyvinvointia.           

Sinnikkyys on ominaisuus, joka koostuu sitkeydestä, johdonmukaisuudesta ja        

pysyvyydestä. Sinnikkyys avulla pitkäaikaisia suunnitelmia tavoitellaan jatkuvasti ja        

pysyvästi. Sinnikkyys auttaa pääsemään erilaisten vaikeuksien yli (Duckworth ym.         

2007) 

 

Duckworth ja kumppaneiden (2007) mielestä sinnikkyys saattaa olla yksi         

ominaisuus, joka erottaa menestyneet yksilöt muista ihmisistä. Sinnikkäät yksilöt         

saavat aikaiseksi muita ihmisiä enemmän, vaikka älykkyyttä olisi yhtä paljon          

(Duckworth ym. 2007). 

3.3.4.Oppimisen kulttuuri 

Oppimisen kulttuurilla on paljon vaikutusta oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiseen ja          

osaamiseen. Nykyisten tutkimusten mukaan oppimisen kulttuuriin vaikuttaa monet        

eri tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa oppilaiden ja opettajien asenteet ja            

uskomukset, luokkahuoneen ja oppimistilan vaikutus oppimiseen, resurssit ja        

opettajien käyttämät menetelmät (Bolam, McMahon, Stoll, Thomas, Wallace, ,         

Greenwood, Hawkey, Ingram, Atkinson & Smith 2005; Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, &            

Thomas, 2006) 
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Oppimisen kulttuurilla on positiivinen vaikutus oppimiseen, kun oppilaat, opiskelijat ja          

opettajat kehittävät yhdessä oppimisen yhteisöä ja ympäristöä.. Tämä oppimisen         

yhteisö voidaan määritellä ryhmänä henkilöitä, jotka jakavat samat arvot ja          

uskomukset, sekä ovat valmiita oppimaan toisiltaan. Opettajat oppivat oppilailta,         

oppilaat oppivat opettajilta ja oppilaat oppivat samalla toisiltansa. Tarkoituksena on          

luoda oppimiseen keskittynyttä yhteisöä, jossa oppilaat, opiskelijat ja opettajat ovat          

kaikki tarkoituksenmukaisesti kehittämässä ja rakentamassa tietoa yhdessä.       

Oppimisen yhteisössä tärkeää on yhtenäisyys, yhteistoiminnallisuus ja toisten        

tukeminen. Oppimisen yhteisössä kaikki ottavat yhteisen vastuun oppimisesta,        

jakavat resursseja ja näkemyksiä keskenään. Samalla kaikki kunnioittavat toisiaan ja          

pitävät yhteisöä koossa . (Bolam ym. 2005; Stoll ym. 2006) 

 

Oppimisen kulttuurin luomiseen ja kehitykseen vaikuttavat monet eri koulun sisäiset          

ja ulkoiset asiat. Nämä voidaan jakaa neljään kategoriaan:  

1. keskitytään oppimisen prosesseihin 

2. hyödynnetään kaikki mahdollinen henkilökunnan, sekä yhteisöstä resursseista 

3. hallinnollisten resurssien käyttö 

4. vuorovaikutuksessa koulun ulkoisten tekijöiden kanssa, sekä niiden       

hyödyntäminen 

(Stoll ym. 2006) 

 

Oppimisyhteisön luomisen tarkoituksena on edistää koulun ja yhteisön kestävää         

kehitystä, sekä oppilaiden oppimista. Tehokas oppimisyhteisö koostuu erilaisista        

ominaisuuksista, jossa otetaan huomioon yhteiset arvot ja tavoitteet, yhteinen         

vastuus edistää oppilaiden oppimista, yhteistyö, jossa keskitytään yksilön ja         

yhteisölliseen oppimiseen, avoimuus, verkostoituminen, yhteistyö, osallistava      

jäsenyys, luottamus ja kunnioitus yhteisön jäsenten välillä, sekä toisten tukeminen          

(Bolam ym. 2005). 
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4. Tehostettu kisällioppiminen  
Tässä luvussa tutustutaan tehostettuun kisällioppimiseen, jota käytetään yhtenä        

Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella opetusmenetelmänä. Tehostettu      

kisällioppiminen pohjautuu tekemällä oppimiseen ja jatkuvaan kaksisuuntaisen       

palautteen saamiseen. Tehostettu kisällioppiminen kehitettiin alunperin tietojen       

-käsittelytietoon laitoksella vuonna 2010 (Vihavainen, Paksula & Luukkainen, 2011a;         

Vihavainen, Paksula, Luukkainen & Kurhila, 2011b) . Tätä opetusmenetelmää         

sovelletaan myös lukion matematiikan opetuksessa Helsingin kaupungin       

Mäkelänrinteen lukiolla (http://kisallioppiminen.fi/tietoa.html ) 

 

Ensimmäisessä alaluvussa tutustutaan tehostetun kisällioppimisen ((engl. extreme       

apprenticeship ) teoreettiseen taustaan kisällioppimiseen (apprenticeship) ja tästä       

kehitettyyn kognitiiviseen kisällioppimiseen (cognitive apprenticeship method ).      

Toisessa alaluvussa keskitytään tehostettuun kisällioppimiseen opetusmenetelmänä      

Helsingin yliopistolla, sekä opetusmenetelmän lukio versioon. Kolmannessa       

alaluvussa tutustutaan tutkimustuloksiin tehostetusta kisällioppimisesta. Neljännessä      

tarkastellaan, minkälaisia kokemuksia tehostetusta kisällioppimisesta on saatu       

lukiossa ja Helsingin yliopistossa. Viidennessä alaluvussa vertaillaan lyhyesti        

tehostettua kisällioppimista muihin opetusmenetelmiin.  

 

Tehostetun kisällioppimisen opetusmenetelmässä otetaan hyvin huomioon edellä       

käydyt Joutsenlahden (2005) esittämät matemaattisen tiedon lajit, eri matemaattisen         

osaaminen osa-alueet ja matemaattisen osaamisen opettaminen. Tehostetun       

kisällioppimisen arvojen, periaatteiden ja soveltamisen avulla voidaan myös        

vaikuttaa oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin älykkyyden muokattavuuteen,      

minäpystyvyyteen, sinnikkyyteen, sekä oppimisen kulttuurin. Matemaattista tietoa,       

matemaattista osaamista, sekä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan edistää        

juurikin tehtävien tekemisen avulla tehostetussa kisällioppimisessa. 
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4.1 Teoreettinen tausta 
Tehostetun kisällioppimisen teoreettinen tausta perustuu perinteiselle      

kisällioppimiselle ja siitä muokattuun kognitiiviselle kisällioppimiselle (Vihavainen ym.        

2011a). Aluksi käydään lävitse perinteistä kisällioppimista ja tämän jälkeen siitä          

kehitettyä kognitiivisen kisällioppimisen mallia. 

4.1.1 Perinteinen kisällioppiminen  

Perinteinen kisällioppiminen perustuu siihen, että aluksi mestari näyttää ensin omalle          

oppipojalleen (kisällilleen), kuinka jokin työ tai siihen kuuluva vaihe tehdään. Tämän           

jälkeen mestari ohjaa ja seuraa vierestä oppipojan työn tekemistä ja etenemistä.           

Oppipoika pyrkii tekemään saman työn tai siihen kuuluvan vaiheen samalla tavalla           

kuin mestari. Mestarin tehtävänä on auttaa oppipoikaansa työn tekemisessä juuri          

tarvittava määrä. Mestari antaa samalla oppipojalleen vähitellen lisää vastuuta,         

kunnes oppipoika osaa tehdä työn kokonaan ilman tukea. Kisällioppimisessa         

näytetään ensin oppipojalle, kuinka työ tehdään ja autetaan oppipoikaa tekemään          

sama työ kokonaan itse ( Collins, Brown & Holum 1991, 2).  

 

Kisällioppiminen koostuu neljästä tärkeästä vaiheesta mallinnus (modeling),       

valmennus(coaching), tukeminen (scaffolding) ja häipyminen (fading). (Collins ym.        

1991, 2).  

1. Mallinnus (modeling) vaiheessa oppipoika seuraa tarkasti mestarin       

työskentelyä ja sitä, kuinka työ ja siihen kuuluvat vaiheet tehdään. Mallinnus           

vaiheessa mestarin pitää näyttää selkeästi oppipojalle mitä tehdään ja millä          

tavalla, jotta oppipoika pystyisi tekemään työn kokonaan itse. Perinteisessä         

kisällioppimisessa suurin osa oppimisesta tapahtuu, kun seurataan muiden        

työskentelyä. Mallinnus vaiheessa oppipojat seuraavat myös toisten       

oppipoikien työskentelyä ja samalla he myös oppivat toisiltaan tärkeitä taitoja.          

(Collins ym. 1991, 2).  

2. Tukemisen (scaffolding) vaiheessa mestari antaa tukea oppipojalleen vain        

sen verran, että oppipoika saa työn tehtyä. Tarvittavan tuen määrä vaihtelee.           
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Neuvoa voidaan antaa vierestä kädestä pitäen tai vain muutama sanallinen          

vinkki (Collins ym. 1991, 2).  

3. Tukemisen vaiheeseen kuuluu oleellisesti myös häipymisen (fading) vaihe,        

jossa tukea poistetaan vähitellen. Samalla oppipojalle annetaan enemmän ja         

enemmän vastuuta työn tekemisestä ja loppuun saamisesta (Collins ym.         

1991, 2).  

4. Valmennus (coaching) vaihe on kisällioppimisen keskeisin vaihe. Se        

vaikuttaa koko opetuksen prosessin taustalla. Mestari voi valmentaa        

oppipoikaansa monella eri tavalla, valitsemalla tehtävät, antamalla vinkkejä ja         

tukea, arvioimalla oppipojan työtä ja työskentelyä, ottamalla selvää oppipojan         

haasteista ja ongelmista, antamalla palautetta, jäsentämällä ja selkeyttämällä        

erilaisia työtapoja. Tässä vaiheessa tarkoituksena on valvoa ja tarkkailla         

oppipojan oppimista alusta loppuun asti (Collins ym. 1991, 2).  

 

Perinteisessä kisällioppimisessa minkä tahansa uuden asian oppiminen koostuu        

pitkälti työskentelyn seuraamiselle, tuen saamiselle mestarilta, sekä yksilölliselle        

harjoittelulle. Näiden avulla oppipojat oppivat kehittämään omia valvonta ja         

itsekorjaus taitojaan. Tarkoituksena kisällioppimisessa on se, että oppipoika oppii         

yhdistämään työhön tarvittavat taidot (menetelmät) ja konseptuaaliset tiedot        

keskenään kehittyäkseen lopulta itse mestariksi. Perinteisessä kisällioppimisessa       

mestarin työskentelyn seuraaminen on hyvin tärkeässä roolissa, sillä sen avulla          

oppipojat pystyvät luomaan työstö konseptuaalisen mallin ennen kuin lähtevät itse          

harjoittelemaan työn tekemistä. Konseptuaalinen malli auttaa oppipoikia       

keskittymään työn tekemiseen ja suorittamiseen. Kun oppipoika on nähnyt työstä          

valmiin mallin hän tietää, mitä hänen pitäisi tehdä, mitä hänen pitää saada            

aikaiseksi ja mihin lopputulokseen päästä. Konseptuaalisen malli antaa        

mahdollisuuden edetä työssä itsenäisesti eteenpäin, sekä ymmärtämään mestarin        

antamia neuvoja ja vinkkejä paremmin työn valmiiksi saamiseksi (Collins ym. 1991,           

2).  

 

Oppiminen kisällioppimisessa tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa.     

Kisällioppimisessa moni tärkeä kognitiivinen ominaisuus ja taito tulee siitä         
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alakulttuurista, johon suurin osa kyseisen taidon tai ammatin osaajista ja harjoittajista           

kuuluu. Oppipojilla on tätä kautta pääsy tarvittaviin asiantuntijamalleihin (taitoihin)         

ja tietoihin, joita he tarvitsevat opittavien taitojen todelliseen hallitsemiseen ja lopulta           

mestariksi kehittymiseen. Kisällioppimisessa oppipojilla voi olla monia eri mestareita         

ja heiltä kaikilta opittuja erilaisia asiantuntijamalleja. Tämä auttaa oppipoikia         

ymmärtämään ja näkemään, että jokin tietty työ ja se sen vaiheet voidaan tehdä             

lopulta monella eri tavalla. Oppipojat oppivat samalla, ettei kukaan yksittäinen          

henkilö tai edes oma mestari tiedä kaikkea opiskeltavasta aiheesta tai alasta.           

Oppipojat pääsevät kisällioppimisen aikana seuraamaan samalla muita oppipoikija        

jotka kaikki ovat eri tasolla mestariksi kehittymisessä. Tämän avulla oppipojat          

huomaavat, että jokaisella on henkilöllä erilaisia taitoja ja kykyjä. Tämä havainto           

rohkaisee ja auttaa oppipoikia näkemään oppimisen ja ammattitaidon saavuttamisen         

eri vaiheita. Oppipojat huomaavat oppimisen ja mestariksi pääsemisen lopulta         

olevan vaiheittain kasvava prosessi. Näin oppipojat voivat asettaa selkeitä tavoitteita          

omalle oppimiselle ja mestariksi etenemiselle (Collins ym. 1991, 2).  

4.1.2. Kognitiivinen kisällioppiminen  

Kognitiivinen kisällioppiminen eroaa perinteisestä kisällioppimisesta kolmella tavalla: 

 

1. Perinteisessä kisällioppimisessa menetelmät työn oppimiseen ja työn       

suorittamiseen ovat helposti havaittavissa, kun taas kognitiivisessa       

kisällioppimisessa lukemisessa, kirjoittamisessa tai ongelmanratkaisussa     

ajattelua, sekä ajatteluun liittyviä prosesseja täytyy tuoda esille        

tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi. Kognitiivisessa kisällioppimisessa     

opettajan täytyy tuoda oma ajattelunsa esille oppilaille ja oppilaiden ajattelu          

täytyy tehdä näkyväksi opettajalle. Tämä on selkein ero perinteisen         

kisällioppimisen ja kognitiivisen kisällioppimisen välillä. Kognitiivisessa      

kisällioppimisessa tehtävän tai työn taustalla olevat ajattelun prosessit täytyy         

tuoda esille, jotta oppilaat voivat tarkkailla, soveltaa ja harjoitella tehtävän          

ratkaisuun tarvittavia ajatteluprosesseja opettajan tuen ja muiden oppilaiden        

avulla (Collins ym. 1991, 3).  
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2. Perinteisessä kisällioppimisessa työ ja työskentelytavat opitaan työpaikoilla       

vasta silloin, kun ne tulevat työtä tehdessä vastaan. Itse työhön tarvittavien           

tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti vain työpaikalla. Työ ja          

siihen kuuluvat taidot opitaan työpaikalla. Oppipojat (kisällit) ymmärtävät syyn         

oppipoikakoulutus prosessille (kisällioppimiselle), kun he näkevät työn eri        

vaiheita suunnittelusta itse työn toteutukseen. Oppipojat ovat motivoituneita        

tekemään töitä ja oppimaan kaikki työvaiheet, koska he ovat nähneet          

mestarin tekemän valmiin työn ja siihen kuuluvat työnvaiheet. Näin oppipojat          

tietävät mitä pitää tehdä, että työ saadaan valmiiksi. Tähän työn valmiiksi           

saamiseen auttaa se, että oppipojat ovat nähneet ensin mestarin tekemän          

mallin valmiista työstä. Seuraamalla mestarin työskentelyä oppipojat samalla        

ymmärtävät, miksi työhön kuuluvat välivaiheet ovat tärkeitä ja miksi ne          

tehdään. Kognitiivisessa kisällioppimissa opettajat työskentelevät koulussa ja       

tekevät työtä opetussuunnitelman avulla, joka keskittyy pääsääntöisesti       

lukemiseen, kirjoittamiseen, luonnontieteisiin ja muihin oppiaineisiin, jotka       

ovat erillään oppilaiden tavallisesta arjesta. Kognitiivisessa kisällioppimisessa       

yhtenä haasteena on juurikin tehdä opetussuunnitelman abstrakteista asioista        

oppilaille ymmärrettäviä ja merkityksellistä (Collins ym. 1991, 3).  

 

3. Perinteisessä kisällioppimisessa opittavat taidot kuuluvat työhön ja sen eri         

vaiheisiin. Esimerkiksi vaatteen ompelemisessa oppipoika oppii vain räätälin        

ammattiin liittyviä taitoja. Oppipoika tuskin ikinä kohtaa tilanteita, jossa hän          

voisi soveltaa tai käyttää räätälin ammattia varten opittuja taitoja jossain          

toisessa työssä. Kognitiivisessa kisällioppimisessa oppilailta vaaditaan      

jatkuvasti jo opittujen asioiden soveltamista uusiin tilanteisiin. Kognitiivisen        

kisällioppimisen suurimpana haasteena on luoda tehtäviä, jotka ovat        

johdonmukaisia ja monipuolisia. Tehtävien pitäisi samalla rohkaista oppilaita        

reflektoimaan ja käsittelemään eri tehtävien välisiä yhtäläisyyksiä.       

Kognitiivisessa kisällioppimisessa yhtenä tarkoituksena on opettaa oppilaita       

käyttämään ja soveltamaan jo opittuja taitoja, sekä ymmärtämään milloin         

tiettyjä taitoja tarvitaan ja milloin ei (Collins ym. 1991, 3).  
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Perinteisen kisällioppimisen voi muokata tarvittaessa kognitiiviseksi      

kisällioppimiseksi kolmella tavalla:  

1. Identifioimalla kaikki työn vaiheet ja tehdä ne näkyväksi ja selkeiksi          

oppilaille. 

2. Sijoittamalla abstraktit tehtävät aitoihin tilanteisiin, jotta oppilaat       

ymmärtäisivät, mikä oikeastaan on tehtävän merkitys ja tarkoitus.  

3. Tehtävien ja tilanteiden monipuolisuutta vaihdellaan ja esitetään       

tilanteiden yleiset näkökulmat, jotta oppilaat voivat soveltaa       

opiskeltavaa asiaa muihin tilanteisiin. 

 (Collins ym. 1991, 3) 

 

Kognitiivinen kisällioppiminen koostuu neljästä oppimisympäristön tasosta: sisältö, 

metodi, järjestys ja sosiologia (Collins ym. 1991).  

 

1. Sisältö taso koostuu alan tiedosta, oivaltamiseen johtavista strategioista ,        

sekä hallinta- ja oppimisstrategioista  (Collins ym. 1991). 

2. Kognitiivisen kisällioppimisen metodeihin kuuluvat mallinnus (modeling),      

valmennus (coaching), tukeminen (scaffolding), ilmaiseminen (articulation),      

reflektio (reflection) sekä tutkiminen (exploration) (Collins ym. 1991). 

3. Järjestyksen taso koostuu kolmesta pääperiaatetta, jotka ovat keskenään        

tasapainossa, (1) aluksi tutustutaan yleisiin tietoihin ja taitoihin        

kokonaisuudessaan yksityiskohtien sijasta, (2)kasvava vaikeusaste ja      

(3)viimeisenä monipuolisuuden lisääminen (Collins ym. 1991). 

4. Sosiologiseen taso koostuu tilanne oppimisesta, kulttuurista, sisäisestä       

motivaatiosta ja yhteistyöstä (Collins ym. 1991). Sosiologinen taso keskittyy         

oppimisen sosiaaliseen puoleen ja yhteisön vaikutukseen. Paikannetulla       

oppimisella tarkoitetaan monipuolista oppimisympäristöä, jossa opetettavasta      

asiasta opetetaan kaikki mahdollinen ja ymmärretään milloin mitäkin taitoa         

voidaan soveltaa ja milloin taitoa pitää vaihtaa. Sosiologisessa tasossa         

keskitytään kokonaisvaltaiseen kulttuurin oppimiseen, yhteistyöhön ja      

sisäiseen motivaatioon (Collins, Brown & Newman 1987).  
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Collins ja kumppanit (1991,3) tuovat esille sen, että kognitiivinen kisällioppiminen on           

vain yksi tapa oppia, muiden menetelmien ohessa. Kirjan lukeminen tai luennon           

kuunteleminen ovat myös hyvin tärkeitä tapoja oppia, sekä ylipäätänsä kaikki          

tilanteet, missä konseptuaalista ja fakta tietoa yhdistellään keskenään . (Collins          

ym. 1991, 3). 

 

Collins ja kumppanit (1991,3) mielestä aktiiviset kuuntelijat ja lukijat voivat oppivat           

asioita, joita ei välttämättä opita oppipoika menetelmän (kisällioppimisen) avulla, sillä          

heidän mielestä aktiiviset kuuntelijat ja lukijat tekevät jo parhaansa oppimisen eteen           

testaamalla omaa ymmärtämistä ja ottamalla selvää asioista, joita he eivät vielä           

ymmärrä. Tosin Collinsin ja kumppaneiden mielestä (1991,3) oppilaat, jotka eivät ole           

aktiivisia kuuntelijoita tai lukijoita oppisivat paremmin kisällioppimisen avulla, sillä sen          

avulla autetaan ja pakotetaan oppilasta käyttämään omaa ymmärrystään. Vikbergin         

(2012) mielestä yhtenä haasteena kognitiivisessa kisälli oppimisen       

opiskelumenetelmässä on juurikin luoda tehtäviä, joiden ratkaisemisesta olisi hyötyä         

ja merkitystä oppimiselle. 

 

Kisällioppimisen avulla tavoitellaan asiantuntijaksi (mestariksi) kehittymistä, jossa       

mestarin tehtävänä on auttaa omia oppipoikijaan asiantuntijaksi pääsemiseen ja         

siihen kehittymiseen. Kognitiivisessa kisällioppimisessa päätarkoituksena on juurikin       

pyrkiä ajattelun kulun havainnollistamiseen ja selkeyttämiseen, sekä antamaan tukea         

ja ohjausta juuri tarpeellinen määrä asioiden oppimista varten (Collins ym. 1991).           

Kognitiivisessa kisällioppimisessa oppimisessa keskitytään enemmän oppimisen      

prosessiin kuin itse lopputulokseen ja tämän takia kognitiivinen kisällioppiminen         

soveltuu hyvin monipuolisten asioiden opiskeluun kuten matematiikan tai kielten         

opiskeluun. Asiantuntijoiden käyttämä strateginen tieto koostuu pääosin heidän        

faktatiedoista, käsitteistä ja proseduureist a (Collins ym. 1991). Tämän syyn takia          

on hyvä, jos tehtävissä yhdistetään konseptuaalista ja prosedruaalista tieto         

keskenään. Tehtävien avulla pystytään opettamaan opiskelijoille asiantuntijoiden       

käyttämiä strategioita ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä kehittämään matemaattista       

osaamista ja tietoa. 
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4.2 Tehostettu kisällioppiminen  

Tehostettu kisällioppiminen perustuu kognitiiviselle kisällioppimiselle, tekemällä      

oppimiselle (learning by doing) ja jatkuva-aikaiseen kaksisuuntaiseen palautteeseen.        

Alunperin tehostettu kisällioppiminen kehitettiin ohjelmoinnin opiskelua varten       

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella (Vihavainen ym. 2011a).       

Myöhemmin tehostetusta kisällioppimisesta aloitettiin muokkaamaan ja soveltamaan       

matematiikan kursseille soveltuvaksi. (Rämö & Vikberg 2014).  

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tarkoituksena on kehittää opiskelijoista      

asiantuntijoita ja luoda opetusjärjestys, jossa otetaan huomioon oppimisen        

tilannesidonnaisuus. Tehostetun kisällioppimisen avulla kehitetään opiskelijan      

opiskelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Samalla pyritään kannustamaan ja        

tukemaan opiskelijoita omatoimiseen opiskeluun. (Vikberg, Oinonen & Rämö 2015).  

 

Tehostettu kisällioppiminen perustuu neljälle tärkeälle arvolle (Vihavainen ym.        

2011a): 

1. Tekemällä oppiminen (Learning by doing) 

Tekemällä oppiminen tarkoituksena on se, että asioita oppii täydellisesti vain          

harjoittelemalla.  

2. Jatkuva-aikaiseen kaksisuuntaiseen palautteeseen (Continuous feedback) 

Jatkuva-aikainen palaute on tehostetussa kisällioppimisessa kaksisuuntaista.      

Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat saavat palautetta etenemisestä kurssin         

opettajilta ja ohjaajilta. Opettaja ja ohjaajat saavat tietoa opiskelijoiden         

etenemisestä, kun he seuraavat heidän kehittymistä ja haasteita.Opettaja ja         

ohjaajat saavat palautetta opiskelijoilta, opiskelijat saavat palautetta       

opettajilta ja ohjaajilta. 

3. Ei-Kompromisseja  (No compromise) 

Ei-komropromisseja (no-compromise) tarkoittaa tehostetussa    

kisällioppimisessa, sitä että taitoja harjoitellaan niin kauan kunnes ne osataan.          

Tehostetussa kisällioppimisessa oppimisessa edetään omalla tahdilla.  
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4. Oppilaasta (oppipojasta) kehittyy lopulta mestari (An apprentice becomes        

a master) 

Tehostetussa kisällioppimisessa tavoiteena on, että opiskelijasta (oppipojasta)       

tulee lopulta mestari opiskeltavassa asiassa.  

 

Nämä edellä kuvatut arvot näkyvät tehostetun kisällioppimisen opetuksessa monella         

eri tavalla. Tehostetussa kisällioppimisessa luennointia ja luennoilla istumista on vain          

tarpeellinen määrä, jotta kurssin aikana annettavista tehtävistä selviytyy ja saa          

riittävästi taustatietoa tehtävien ratkaisuun. Luennoilla on tarkoitus käydä läpi asioita          

ja keskeisiä sisältöjä, jotka liittyvät kurssin aikana annettuihin tehtäviin. (Vihavainen          

ym. 2011a)  

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävien tekeminen on keskeisin tapa oppia ja         

käydä uudet asiat lävitse. Kurssin aikana annetaan paljon pakollisia tehtäviä , joiden           

avulla on tarkoitus oppia laskurutiinia ja vahvistaa opiskelijoiden osaamisen         

tunnetta. Tehtävät ovat monipuolisia, selkeitä ja hyvin suunniteltuja. Tehtävät         

toimivat pieninä välietappeina ja oppimistavoitteina, jotka ovat saavutettavissa.        

Samalla oppilailta kannustetaan etsimään tietoa itsenäisesti. Tehtävien teossa on         

samalla paljon apua tarjolla, jotta opiskelija eivät jää yksin ongelmien kanssa.           

(Vihavainen ym. 2011a).  

 

Oppilaille annettavien tehtävien pitää olla monipuolisia ja vaihtelevia, sillä         

matemaattisessa osaamisessa käytetään hyödyksi sekä käsitteitä (konseptuaalista       

tietoa), että proseduureja (proseduraalista tietoa), sekä ymmärtämistä liittää nämä         

kaksi (Hiebert & Lefevre 1986). Kun oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan erilaisia,           

monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä , he oppivat tehtäviä tehdessä ammattilaisten         

käyttämiä ongelmanratkaisutaitoja . (Collins ym. 1991) Tehtävät tehostetussa       

kisällioppimisessa on siis suunniteltava, niin että ne kehittävät konseptuaalista tietoa,          

sekä niiden avulla opiskelijat pystyvät yhdistmään konseptuaalista tietoa ja         

proseduraalista tietoa keskenään (Rämö, Oinonen & Vikberg 2015). 
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Pääpaino tehostetussa kisällioppimisessa perustuu henkilökohtaiselle opetukselle.      

Tämä henkilökohtainen opetus pohjautuu suoraan kognitiivisen kisällioppimisen       

valmennus ja tukemisen vaiheelle. Tukemisen vaiheessa on tarkoitus antaa vain          

väliaikaista tukea. Tukemisen vaiheessa opiskelijalle ei kerrota suoraan oikeita         

vastauksia, vaan tarkoituksena on ohjata opiskelija oivaltamaan vastaus itse. (Rämö          

ym. 2015, Vihavainen ym. 2011a). Tehostetun kisällioppimisessa käytössä oleva         

ohjaus tapa perustuu suoraan Vygotskyn teoriaan (Vygotsky 1978). Vygotskyn         

esittämän teorian mukaan oppiminen on tehokkainta, kun opiskelijalle annetaan         

juuri tarpeeksi tietoa opiskelijan oman ratkaisukyvyn vahvistamiseksi. Valmennus        

tehostetun kisällioppimisen kursseilla perustuu tehtävien määrän valintaa ja        

tehtävien haastavuuden asettamiseen. Ohjaamisessa hyvin tärkeää kaksisuuntaisen       

palautteen vaikutus oppilaiden, sekä opettavan tiimin välillä. Kaksisuuntaisessa        

palautteesta opettava tiimi saa palautetta oppilaiden oppimisesta, kun he arvioivat          

oppilaiden ratkaisuja kurssin aikana ja samalla, kun he auttavat oppilaita          

ratkaisemaan tehtäviä. Oppilaat saavat palautetta tehtävien ratkaisusta. Oppilaat        

saavat paljon rohkaisua ja tukea, kun he ratkaisevat tehtäviä (Rämö ym. 2015). 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa oppilaille annetaan paljon tukea kahdenkeskisen       

opettamisen ja ohjaamisen muodossa, jotta he pysyvät opetuksessa mukana ja          

samalla heitä pystytään auttamaan tekemään parhaansa tehtävien ratkaisemisen        

eteen. Kun tätä apua on tarjolla paljon ja aina tarvittaessa, oppilaat eivät luovuta niin              

helposti tehtävien ratkaisemisessa, vaan yrittävät sinnikkäästi tehdä parhaansa        

oman oppimisen eteen (Rämö ym. 2015).  

 

Syy kognitiivisen kisällioppimisen muuttaminen ja kehittäminen tehostetuksi       

kisällioppimiseksi, oli se, että kognitiivisessa kisällioppimisessa tehtävien painoarvo        

ei ollut kovinkaan suuri, vaikka tehtävien tekemisen vaikutus oppimiseen on          

merkittävä (etenkin ohjelmoinnille). Tehtävillä on myös paljon vaikutusta opiskelijan         

motivaation, joka jo itsestään vaikuttaa hyvin paljon oppimiseen, sillä motivoituneet          

opiskelijat pärjäävät paremmin kuin ulkoisen syyn takia opiskelevat opiskelijat.         

(Vihavainen ym.  2011a) 
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Toinen osa-alue, jossa tehostettu kisällioppiminen eroaa kognitiivisesta       

kisällioppimisesta, on kaksisuuntaisen palauteen merkitys opiskelijan motivaatioon ja        

viihtyvyyteen. Kaksisuuntainen palaute auttaa opiskelijaa kehittymään taidossa       

eteenpäin ja juuri oikeanlainen tehtävien haastavuus aste, ohjaajien ja opettajien tuki           

auttavat omalta osaltaan pitämään opiskelijoiden mukavuusaluetta korkealla.       

(Vihavainen ym.  2011a) 

4.2.1. Tehostettu kisällioppiminen Helsingin yliopistossa 

 
Tehostettu kisällioppiminen kehitettiin alun perin kognitiivisesta kisällioppimisesta       

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitoksella. Aluksi tehostettua     

kisällioppimista sovellettiin vain ohjelmoinnin kursseilla. (Vihavainen ym. 2011a ;        

Vikberg ym. 2015). Ensimmäisen kerran tehostettua kisällioppimista sovellettiin        

matematiikan laitoksella Logiikan I-kurssin yhteydessä pienimuotoisella kokeilulla       

keväällä 2011, jossa vertailtiin perinteisellä tavalla opetettua Logiikan I-kurssia         

tehostetun kisällioppimisen avulla pidettyyn Logiikka I- kurssiin (Vikberg, 2012,         

Vikberg ym. 2015). Kevään kokeilun jälkeen tehostettu kisällioppiminen otettiin         

käyttöön ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetuilla kursseilla Lineaarialgebra I        

ja II. Kursseille osallistui yli 400 opiskelijaa. Tehostettua kisällioppimisen         

opetusmenetelmää käytetään nykyään Helsingin yliopistolla monissa eri       

kandivaiheen kursseilla. (Vikberg ym. 2015). 

 

Ennen tehostettua kisällioppimista yliopistolla matematiikan kurssit järjestettiin niin,        

että opiskelijat istuivat noin 4-5 tuntia viikossa luennoilla ja opiskelijoiden täytyi tehdä            

itsenäisesti luentoihin liittyviä viikoittaisia laskuharjoitustehtäviä. Nämä luentojen       

ulkopuolella tehdyt laskuharjoitukset tarkastettiin myöhemmin viikoittain pidettävissä       

kahden tunnin mittaisissa laskuharjoitusten läpikäynti - ja esittelytilaisuudessa.        

Tehostetussa kisällioppimisessa tätä luentojen määrää on vähennetty ja asioiden         

oppimisessa pääpaino on siirtynyt tehtävien tekemiseen. Aikaa ei käytetä, niin          

paljoa luennolla istumiseen ja teorian kuuntelemiseen. Tarkoituksena on käydä         



 
47 

luentojen ja kurssin sisällöt tehtävien tekemisen ja ratkaisemisen avulla lävitse          

(Rämö & Vikberg 2013) 

Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella tehostettu kisällioppiminen pääajatus on        

tiivistetty kolmeen osaan: 

1. Opiskelija toimii aktiivisesti oman opiskelunsa eteen. 

2. Opiskelija saa tukea opiskeluun 

3. Vuorovaikutteinen palaute opettajan ja opiskelijoiden välillä. (Opiskelijat       

saavat ohjaajilta palautetta tekemistään tehtävistä, kun taas kurssin        

opettava tiimi näkee mitä opiskelijat osaavat eli kaksisuuntainen        

palaute))  

(Rämö & Vikberg 2013) 

Kursseilla, joissa käytetään tehostettua kisällioppimista oppiminen etenee       

seuraavalla tavalla: 

1. Aluksi opiskelija tutustuu kurssin uuteen asiaan helppojen tehtävien        

avulla. 

2. Seuraavaksi opiskelija tutustuu kurssimateriaalin itsekseen     

suoriutuakseen viikoittaisista tehtävistä . Tarvittaessa opiskelija saa      

yksilöllistä ohjausta opettavalta tiimiltä.  

3. Luennolla käsitellään uusi asia, johon oppilaat tutustuivat edellisellä        

viikolla tekemällä siihen liittyviä tehtäviä . 

4. Samalla viikolla luennoilla käsiteltävästä aiheesta, johon oppilaat ovat        

tutustuneet tekemällä helppoja tehtäviä, annetaan vaikeampia tehtäviä  

(Rämö & Vikberg 2013) 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa jo heti kurssin alussa opiskelija tutustuu uuteen         

asiaan itsenäisesti tekemällä viikoittain annettavia tehtäviä valmiiksi annetun        

kurssimateriaalin avulla. Tehtävien tekemiseen ja kurssimateriaalin lukemiseen ja        

ymmärtämiseen opiskelija saa tarvittaessa tukea kurssin opettavalta tiimiltä. Kun         

opiskelija on itse tutustunut uuteen asiaan, käsitellään tätä uutta asiaa luennolla.           

Luentojen tehtävänä on toimia tehostetussa kisällioppimisessa yleisinä       



 
48 

keskustelutilaisuuksia, kuin pelkästään vain uuden tiedon opettamisen tilaisuutena.        

(Rämö & Vikberg 2013). Kurssin opiskeltaviin asioihin ja sisältöihin tutustutaan jo           

etukäteen itsenäisesti tehtävien avulla. Luennoilla pohditaan yhdessä muiden        

kanssa kurssin sisältöjen välisiä yhteyksiä, sekä keskitytään ja liitetään jo opittuja           

asioita suuriin kokonaisuuksiin (Vikberg ym. 2015) .  

 

Tehostetun kisällioppimisen kursseilla annetaan paljon viikkottain suoritettavia       

tehtäviä . Viikoittain annettujen tehtävien avulla opitaan matemaattista kirjoittamista,        

sekä matemaattista ilmaisua. Tehtävien vaikeustaso vaihtelee helposta vaativiin.        

Helppojen tehtävien avulla keskitytään rutiinien harjoittamiseen ja vaatien        

tehtävien avulla kurssin käsitteisiin ja sisältöihin käydään tarkemmin lävitse         

(Vihavainen ym. 2011a) . 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävät suunnitellaan niin, että  

1. Tehtävien avulla opitaan kurssin keskeiset asiat. 

2. Tehtävät ohjaavat opiskelijaa tutustumaan asioihin itsenäisesti      

kurssimateriaalin avulla.  

3. Tehtävien avulla opiskelijan huomio keskitetään oppimisen näkökulmasta       

tärkeisiin asioihin.  

4. Tehtävien pitää auttaa opiskelijaa oivaltamaan asiat itse 

5. Tehtävä vaikeutuvat asteittain. 

6. Tehtävät auttavat kertaamaan jo opittuja asioita.  

7. Tehtävissä yhdistetään sekä konseptuaalista, että proseduraalista tieto       

keskenään. 

(Oinonen 2014; Rämö ym. 2015; Vihavainen ym. 2011a) . 

 

Palautteen antaminen ja saaminen ovat hyvin tärkeässä asemassa tehostetussa         

kisällioppimisessa. Opiskelijoiden tekemiä tehtäviä tarkistetaan viikoittain, josta       

opettava tiimi näkee, kuinka hyvin opiskelijat ovat osanneet viikon aikana          

käsiteltävänä olleen aiheen. Tämän avulla kurssin ohjaajat ja opettaja saa          

realistisen kuvan siitä, mitä opiskelijat oikeasti osaavat ja mitä he ovat oppineet.            
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Opiskelijat saavat samalla itse palautetta viikon aikana tehdyistä tehtävistä ja heidän           

on mahdollista korjata virheellisiä ratkaisuja. Näin opiskelijat oppivat omien         

virheiden korjaamista. Tehostetussa kisällioppimisessa virheistä ei rangaista, sillä        

virheistä on tarkoitus oppia (Rämö & Vikberg 2013). Opiskelijoiden vastauksista          

kurssin vetäjä ja opettava tiimi saavat tietoa, mitkä kurssin asiat tai sisällöt ovat olleet              

hankalia. Jos opiskelijoilla on syntynyt väärinkäsityksiä, niitä on mahdollista korjata          

yhteisesti luennolla tai seuraavissa harjoitustehtävissä (Vikberg ym. 2015) .        

Palautteen antamisessa ja saamisessa toteutuu samalla myös kognitiivisen        

kisällioppimisen ajattelun näkyväksi tekemistä. 

 

Helsingin yliopiston tehostetun kisällioppimisen kursseille on paljon osallistuja.        

Kursseille, joissa on yhteensä 300 opiskelijaan, on varattu henkilökohtaista ohjausta          

varten kurssista vastuussa olevan opettaja lisäksi noin seitsemän muuta ohjaajaa.          

Nämä ohjaajat valitaan haastattelujen avulla. Ohjaajien tehtäviin kuuluu auttaa         

opiskelijaa tehtävien teossa, tarkistaa opiskelijoiden palautettuja tehtäviä ja osallistua         

viikoittaiseen palaveriin, jossa käydään läpi harjoitustehtävissä esiintyneitä kurssin        

oppimistavoitteita , sekä keskustellaan ohjaamiseen tarvittavaa pedagogiikkaa.      

Kurssin vastuuopettaja auttaa opiskelijoita tehtävien ratkaisussa ja tarkastaa heidän         

ratkaisujaan ohjaajien kanssa (Vikberg ym. 2015). Kun opiskelijoita ohjataan         

tehtävien teossa, ohjauksessa ei anneta valmiita vastauksia suoraan opiskelijalle,         

vaan opiskelija autetaan oivaltamaan ratkaisut tehtäviin itse (Rämö & Vikberg 2013). 

 

Tehostetun kisällioppimisen käyttö opetuksessa tarvitsee tavallisesta opetuksesta       

eroavia käytännön järjestelyjä. Tästä hyvä esimerkki on Helsingin yliopistolla toimiva          

opetustiimi, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta, auttaa         

tehtävien ratkaisemisessa ja tarkistaa opiskelijoiden viikoittaisia laskuharjoituksia,       

tämä opetustiimi koostuu pääsääntöisesti assistenteista ja yliopiston opettajista.        

(Rämö & Vikberg 2013). Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen pääkäytävä on          

muutettu täysin opiskelijoiden omaksi työskentely tilaksi. Käytävien seinillä on paljon          

liitutauluja ja pöydän ovat järjestetty ryhmiin käytävän reunoille. Opiskelijat voivat          
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näin siis työskennellä yhdessä pienissä ryhmissä ja samalla keskustella tehtävien          

tekemisen aikana (Vikberg ym. 2015). 

4.2.2 Tehostettu kisällioppiminen lukiossa  

Tehostettuun kisällioppimisen opetusmenetelmän lukiota varten muokattuun malliin       

tutustutaan Mari Torkkelin vuonna 2015 tekemän pro gradu -tutkielman         

‘’Opiskelijoiden kokemukset matematiikan kisällioppimisessa lukiossa’’ avulla, sekä       

samalla tutustutaan tehostettua kisällioppimista varten luotuun nettisivuun       

http://kisallioppiminen.fi ja lopuksi käydään läpi, miten tehostettua kisällioppimista        

voidaan soveltaa lukiossa.  

4.2.2.1 Tehostetun kisällioppimisen malli  

Tehostetusta kisällioppimisen lukio versiosta Mari Torkkeli on tehnyt pro gradu          

-tutkielman ‘’Opiskelijoiden kokemukset matematiikan kisällioppimisessa lukiossa’’.      

Pro gradussaan Mari Torkkeli tutki, millä tavalla opiskelijat kokevat tehostetun          

kisällioppimisen opetusmenetelmänä. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, millä tavalla       

opettaja ja opiskelijat toimivat tehostetussa kisällioppimisessa ja minkälaisia        

kokemuksia oppilaat saivat tehostetun kisällioppimisen pienryhmäoppimisessa.      

Tutkimus suoritettiin lukiossa, jossa tehostettua kisällioppimista on sovellettu        

opetusmenetelmänä jo vuodesta 2012 lähtien. Torkkeli tarkasteli tutkimusmateriaalin        

perusteella tehostettua kisällioppimista viidestä eri näkökulmasta: työskentely       

pienryhmissä, opettaja ohjaajana, itseohjautuvuus, hetkessä mukana ja välitön        

opiskeluilmapiiri. Tutkimustulosten perusteella saatiin tehtyä malli, jonka avulla        

voidaan määritellä kisällioppimisen pääperiaatteita, sekä antaa opettajalle       

kysymyksiä, joiden avulla voidaan tarkistaa, kuinka hyvin opetus täyttää tehostetun          

kisällioppimisen pääperiaatteet. Malli on luotu tukemaan opettajaa toteuttamaan        

omassa opetuksessaan tehostettua kisällioppimista ja tarvittaessa kehittämään sitä        

paremmaksi. Tutkimuksen perusteella luodussa mallissa tehostettu kisällioppiminen       

on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen: pienryhmässä oppiminen, itseohjautuvuus,        

hetkessä mukana, opettaja ohjaajana, myönteinen opiskeluilmapiiri ja digitalisoinnin        

mahdollisuudet. Mallin avulla voidaan suunnitella matematiikan kursseja, joissa        

hyödynnetään tehostettua kisällioppimista, sekä kehittää opetuksessa tehostettua       
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kisällioppimista eteenpäin. Kuvassa 3 on hahmoteltu tämän mallin osa-alueet ja          

niihin liittyvät tarkistuskysymykset ovat taulukossa 1 (Torkkeli 2015). 

Kuva 3  Periaatteet tehostetussa kisällioppimisessa (Torkkeli 2015, 55). 
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Taulukko 1. Kisällioppimisen kysymykset, joiden avulla voidaan tarkastaa kisälli 
oppimisen periaatteiden toteutumista (Torkkeli 2015, 55). 

Tehostetun kisällioppimisen periaate 
 
 

Tarkista 
 

Pienryhmässä oppiminen Istuvatko opiskelijat kolmen-neljän hengen 
ryhmissä? 

Keskustelevatko opiskelijat 
matematiikasta? 

 

Itseohjautuvuus Eteneekö opiskelijoiden tehtävien 
ratkominen annetun aikataulun puitteissa? 

Käyttävätkö opiskelijat oppimateriaalia? 

 

Hetkessä mukana 
 

Onko jatkuva palaute kaksisuuntaista? 

Onko tukea opiskelijoiden kysymyksiin 
riittävästi ja oikea-aikaisesti saatavilla? 

 

Opettaja ohjaajana Kehitätkö jatkuvasti asiantuntijuuttasi? 

Muistatko reflektoida omaa työskentelyäsi? 

 

Myönteinen opiskeluilmapiiri 
 

Viihtyvätkö opiskelijat matematiikan 
tunnilla? 

Onko opiskelijoiden toiminta 
vastavuoroista? 

 

Digitalisoinnin mahdollisuudet Onko tukea saatavilla matematiikan tuntien 
ulkopuolella? 

Onko luentoja saatavilla? 
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Pienryhmässä oppiminen  
Pienryhmässä opiskelijat saavat tukea toisiltaan ja he voivat keskustella ja puhua           

matematiikasta keskenään. Pienryhmässä opiskelu mahdollistaa mukavan      

oppimisilmapiirin ja helpottaa opettajan tuen antamista. Matematiikasta       

keskusteleminen auttaa opiskelijoita ymmärtämään matematiikkaa ja kehittämään       

heidän vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja. Pienryhmä oppimisessa opettaja jakaa        

oppilaat noin kolmen tai neljän hengen ryhmiin ja pyrkii pitämään keskustelun           

matematiikassa. Pienryhmässä opettajan on myös helpompi tarjota henkilökohtaista        

opetusta. (Torkkeli 2015). Pienryhmä oppiminen auttaa opiskelijoita seuraamaan        

muiden opiskelijoiden työskentelyä tätä kautta tapahtuu perinteisen kisällioppimiseen        

kuulava mallinnus vaihe. Oppiminen tapahtuu pienryhmä oppimisessa sosiaalisessa        

kulttuurissa, jossa opiskelijat näkevät muita opiskelijoita, jotka ovat eri vaiheessa          

oppimisessa ja oppivat näiltä myös taitoja (Collins ym. 1991). Pienryhmä          

oppimisessa toteutuu samalla myös kognitiiviseen kisällioppimiseen kuuluva       

sosiologinen taso, jossa keskitytään oppimisen sosiaaliseen puoleen ja yhteisön         

vaikutukseen ( Collins ym. 1987). 

 

Itseohjautuvuus 
Tehostettu kisällioppiminen on oppilaskeskeinen opetusmenetelmä, jossa annetaan       

opiskella vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelijat päättävät, miten he käyttävä         

aikansa, sekä mitä ja miten he opiskelevat. Opiskelijat saavat luoda itse oman            

aikataulunsa oppimiselle ja edetä sen mukaan. Itseohjautuvuuteen liittyy oman         

ajattelun ja oman tekemisen vaikutus oppimiseen. Itseohjautuvuuteen kuuluu se, että          

opiskelijat lukevat ja tutustuvat itsenäisesti opetusmateriaaliin. Tavoitteena on        

erityisesti se, että oppilaat oppivat käyttämään opetusmateriaalia opiskelun tukena         

(Torkkeli 2015). Itseohjautuvuudessa nähdään Collins ja kumppaneiden (1991)        

esittämä perinteiselle kisällioppimiselle kuuluva ominaisuus itsenäinen harjoittelu,       

jossa opiskeltavia asioita ja menetelmiä harjoitellaan itsenäisesti. Tehostetussa        

kisällioppimisessa painotetaan opiskelijan omatoimista opiskelua (Vikberg ym. 2015). 
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Hetkessä mukana  
Tehostettuun kisällioppimisen ‘’hetkessä mukana¨- periaate, koostuu jatkuvasta       

kaksisuuntaisesta palautteesta, värikoodit opiskelu tekniikasta ja juuri oikea        

aikaisesta apuna tehtävien tekemiseen. Nämä kolme osa-aluetta auttavat        

matematiikan opettamista ja oppimista. Opettaja näkee kuinka hyvin oppilaat ovat          

oppineet asiat, sekä mitä he osaavat. Samalla opettaja auttaa opiskelijoitaan, niissä           

kurssin sisällöissä, jotka ovat haastavia. Opiskelijat saavat jatkuvasti tietoa, mitä he           

osaavat ja kuinka hyvin. Tämä auttaa opiskelijoita parantamaan heidän osaamistaan          

koko kurssin ajan (Torkkeli 2015).  

 
Jatkuva kaksisuuntainen palaute tapahtuu opettajan ja opiskelijan välillä, sekä         

opiskelijan ja opettajan välillä. Opettaja näkee, mitä opiskelija osaa ja opiskelija voi            

arvioida omaa oppimistaan. Torkkelin pro gradu tutkimuksessa jatkuva        

kaksisuuntainen palaute toteutettiin viikoittain tapahtuvien testien avulla, jotka        

perustuivat viikon aikana opiskeluihin asioihin. Nämä testit auttoivat opettajaa         

näkemään, kuinka hyvin viikon aikana opitut asiat olivat opittu. Opiskelijat taas           

näkivät, mitä he osasivat viikon aikana käydyistä asioista. Testit motivoivat          

opiskelijoita kertaamaan viikon aikana käsiteltyjä asioita. Opiskelijoiden mielestä        

testeissä tehdyt virheet auttoivat oppimisessa, sillä testeissä tehdyt virheet         

muistettiin ja seuraavalla kerralla on suurempi mahdollisuus osata asiat oikein          

tekemättä virheitä (Torkkeli 2015). 

 

Värikoodit opiskelutekniikkaan tarkoituksena on merkitä kolmella eri värillä vihreä,         

keltainen tai punainen ylös kuinka minkäkin tehtävän ratkaisu tai sen yrittäminen           

onnistui. Opiskelijat merkitsivät ylös vihreällä ympyrälle ne tehtävät, jotka he osasivat           

ratkaista heti ensimmäisellä yrityksellä. Keltainen väri piti merkitä, jos tehtävä meni           

väärin, mutta uudelleen yrittämisen avulla saatiin ratkaistua. Punainen väri merkittiin,          

kun, tehtävää ei saatu tehtyä, vaikka sai apua. Opiskelijat, jotka käyttivät           

värikoodeja, sanoivat niiden auttavan oman muistin virkistämiseen auttavan, sekä         

näkemään välittömästi mitä osaa. Värikoodit helpottivat opiskelijoiden kokeeseen        

kertaamista, sillä niiden avulla he pystyivät jälkikäteen katsoa, miten tehtävät olivat           

sujuneet. Värikoodit auttavat opiskelijoita näkemään, mitä he osaavat ja kuinka          
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hyvin. Kun värikoodausta oli käytetty kotona, niin tunnilla pystyi kysymään apua           

vaikeisiin tehtäviin opettajalta. Opiskelijoiden mielestä värikoodit helpottivat       

opiskelua (Torkkeli 2015). 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tehdään paljon tehtäviä, joten juuri oikean        

aikainen apu on hyvin tärkeässä osassa. Tunnilla opettaja kiertelee ja auttaa           

oppilaita ratkaisemaan tehtäviä. Opiskelijat saavat apua juuri sinä hetkenä, kun he           

kamppailevat vaikeiden asioiden kanssa. Opiskelijoiden mielestä juuri vaikeissa        

tehtävissä oikea-aikaisesta avusta oli todella paljon hyötyä. (Torkkeli 2015). Torkkeli          

(2015) pohtii tutkimuksessaan, että juuri oikea-aikainen apu auttaa opiskelijoita         

pääsemään korkeammalle tasolle omassa oppimisessa. 

 

Torkkelin (2015) esittämässä ‘’Hetkessä mukana’’- periaatteessa nähdään       

perinteisen ja kongitiivisen kisällioppimisen ominaisuuksia mallinnus (modeling),       

valmennus (coaching), tukeminen (scaffolding) (Collins ym.1991). Kaksisuuntaisen       

palautteen avulla opiskelijan ajattelua tehdään opettajalle näkyväksi ja samoin myös          

opettajan ajattelua opiskelijalle. Opettaja näkee tämän avulla, mitä opiskelijat         

oikeasti osaavat. 

 
 
Opettaja ohjaajana 

Tehostetussa kisällioppimisessa opettajan tehtävä on olla koko luokan ohjaaja.         

Ohjaajana toimimisessa opetta kehittäää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan ja reflketoi         

omaa työskentelyää (Torkkeli 2015). 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa opettaja auttaa kaikkia edistymään opiskelussa ja        

huolehtii, ettei ketään jää jälkeen. Opettajan tehtävänä on auttaa opiskelijoita          

ymmärtämään käsiteltävissä olevaa teoriaa ja sisältöä. Auttaessa tehtävien        

ratkaisussa opettaja ei oleta, että opiskelija osa kaiken tarvittava tiedon tehtävän           

ratkaisuun vaan opettaja aloittaa selittämisen perusasioista. Opettajan tehtävänä on         

varmistaa, että opiskelija ymmärtää mistä lähteä liikkeelle ja auttaa niin kauan,           

kunnes opiskelija ymmärtää itse mitä pitää tehdä ja kuinka edetä. Opettajan neuvoo            
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ja ohjaa opiskelijoita itse löytämään ratkaisun kysymysten avulla. Opettajan pitää olla           

helposti lähestyttävissä ja saatavilla aina kun apua tarvitsee (Torkkeli 2015). 

 

Torkkelin (2015) tutkimuksesta kävi ilmi, että opiskelijat pitivät opettajaa ohjaajana          

hyvin kannustavana, selkeänä, ymmärrettävän, ymmärtäväisenä, avuliaana,      

motivoivana, sekä opettaja oli aina tarvittaessa tavoitettavissa. Opiskelijat kokivat         

hyötyvänsä opettajan avusta, sillä opettaja avasi vaikeita asioita selkeästi. Opettaja          

alusti uutta asiaa, sekä kokosi aina jo opitun asian taululle kaikille samanaikaisesti.            

Oppilaat kokivat saaneensa kurssin aikana henkilökohtaista apua (Torkkeli 2015). 

 

Torkkeli (2015) tutkimukseen osallistuvan opettajan mukaan tehostettu       

kisällioppiminen toimii hyvin noin 20 opiskelijan ryhmissä. Jos oppilaita on enemmän           

kuin kaksikymmentä pitäisi miettiä tarvitaanko apuopettajia vai voiko opetuksen         

jakaa kahdelle opettajalle. Yhtenä vaihtoehtona on se, että ryhmät ovat suunniteltu           

eri tavalla. Kun oppilaat ovat noin 4 hengen ryhmissä opettajan helpompi ohjata            

monia kerrallaan, ryhmissä istuessa opettaja voi hoitaa koko ryhmän asiat yhdellä           

kerralla. Tehostetussa kisällioppimisessa opettaja toimii oman alansa asiantuntijana        

(Torkkeli 2015) . 

 

Opettajan rooli tehostetussa kisällioppimisessa on hyvin samankaltainen, kuin        

perinteisen kisällioppimisen mestarin rooli. Opettaja antaa henkilökohtaista opetusta        

opiskelijoille, joka taas pohjautuu suoraan kognitiivisen kisällioppimisen valmennus        

ja tukemisen vaiheelle. Tukemisen aikana opettaja antaa vain väliaikaista tukea ja           

sitä vähennetään, sitä mukaan kun opiskelijan taidot paranevat. (Vihavainen ym.          

2011a, Collins ym. 1991) 

 

Myönteinen opiskeluilmapiiri  
Torkkelin (2015) tutkimuksen mukaan opiskelijat olivat sitä mieltä, että hyvä ilmapiiri           

vaikutti positiivisesti oppimiseen ja auttoivat heitä oppimaan. Torkkelin (2015)         

tutkimuksen perusteella opiskelijoiden mielestä hyvä ja myönteinen opiskeluilmapiiri        

koostuu neljä asiasta. Ensimmäiseksi opettajan rooli on hyvin tärkeä myönteiselle          

opiskeluilmapiirille, sillä opettaja mahdollistaa luokkaan edellytykset, joiden varaan        
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voidaan rakentaa hyvää opiskeluilmapiiriä. Toiseksi opiskelutilanne pitää olla        

paineeton ja keskustelua salliva. Kolmanneksi aina pitää saada kysyä apua.          

Neljänneksi oma aktiivinen rooli oppimisesta saa ajan kulumaan nopeasti. Torkkeli,          

2015) 

 

Tehostetun kisällioppimisen avulla luotu myönteinen opiskeluilmapiiri auttaa       

matematiikan oppimisessa (Torkkeli 2015). Torkkeli (2015) viittaa Nakarin (2003)         

tekemään tutkimukseen, jonka mukaan hyvän työilmapiirin on myös huomattu olevan          

yhteydessä työssä jaksamiseen. Matematiikan oppimisen nautintoon vaikuttaa       

merkittävästi opiskeluilmapiiri (Torkkeli 2015, viitattu Vandecandelaere ym. 2012). 

 

Torkkelin (2015) esittämässä myönteisessä opiskeluilmapiirissä toteuttuu      

kognitiivisen kisällioppimisen sosiologisen tason ominaisuuksia. Myönteisessä      

opiskeluilmapiirissä keskitytään juurikin oppimisen sosiaaliseen puoleen sekä       

yhteisön vaikutukseen (Collins ym. 1987, Collins ym. 1991).  

 

Digitalisoinnin mahdollisuudet 
Digitalisointi antaa paljon lisämahdollisuuksia tehostettuun kisällioppimiseen.      

Opiskelijoiden opiskelua voidaan tukea digitalisaation avulla. Luentojen ulkopuolella        

voidaan esimerkiksi tarjota opiskelijoille tukea ja luentoja voidaan tarjota opiskelijoille          

jälkikäteen katseltavaksi (Torkkeli 2015). Torkkelin (2015) mielestä tehostettu        

kisällioppiminen ja digitalisointi voidaan liittää yhteen. Digitalisaation avulla        

tehostettua kisällioppimista voidaan kehittää eteenpäin (Torkkeli 2015). 

 

Eri tutkimustulosten perusteella ollaan havaittu, että teknologian tuominen ja         

liittäminen matematiikan opetukseen, kehittää oppimista ja opettamista. Teknologia        

auttaa oppilaita ja opiskelijoita perustelemaan ja yleistämään matematiikan        

määritelmiä ja käsitteitä. Teknologian on havaittu vaikuttavan matemaattisiin        

saavutuksiin (Torkkeli (2015), viitaten Skouras 2006, Pierce ym. 2007, Cheung ja           

Slavin 2013, Li ja Ma 2010)). Torkkeli (2015) tuo myös esille Chefailin (2003)             

tutkimustuloksia, joiden perusteella tehostetun kisällioppimisen oppimisympäristö      

hyötyy teknologiasta.  
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Teknologia auttaa opiskelijoita etsimään ammattilaisten käyttämiä tietoja, opiskelijat        

saavat tukea tehostetun kisällioppimisen valmennus ja tuki vaiheisiin. Teknologian         

avulla ongelmia voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa. Teknologia auttaa         

ajattelun näkyväksi tekemisessä ja auttaa opiskelijaa yksilöllisessä oppimisessa.        

Teknologian avulla opiskelijat voivat soveltaa metakognitiivisia taitojaan (Torkkeli,        

2015). Ajattelun näkyväksi tekeminen on yksi kognitiivisen kisällioppimisen        

tärkeimmistä ominaisuuksista (Collins ym. 1991). 

4.2.2.2 Kisällioppiminen.fi - nettisivu 

Tehostettua kisällioppimisen lukio mallia varten on luotu nettisivu, jota voidaan          

käyttää opetuksen tukena lukiossa. Tehostettu kisällioppiminen soveltuu hyvin lukio         

opetukseen ja sitä on sovellettu lukio opetuksessa jo vuodesta 2012 lähtien.           

(http://kisallioppiminen.fi ). Nettisivusto http://kisallioppiminen.fi on hyvä esimerkki      

siitä, kuinka digitalisaatiota voidaan käyttää tehostetun kisällioppimisen tukena.  

 

Opetusmenetelmän ja opettajan työn tueksi sivustolle on luotu        

Beta-kurssihallintapalvelu, jonka avulla opettaja pystyy seuraamaan opiskelijoiden       

osaamista, tehtävien tekemistä ja suoritettujen tehtävien määrää reaaliaikaisesti.        

Beta-kurssihallintapalvelun avulla helpotetaan kaksisuuntaisen palautteen antamista      

ja toteuttamista lukion kurssien aikana. Beta-kurssinhallinta palvelun avulla nähdään,         

kuinka hyvin opiskelijat kokevat itse osaavansa tehdä kurssin tehtäviä         

(http://kisallioppiminen.fi ). Tämän avulla opettaja voi suunnitella omaa opetusta ja         

miettiä, miten oppilaiden osaamista voisi kehittää. 

 

Sivustolle http://kisallioppiminen.fi on luotu sekä lyhyen matematiikan ja pitkän         

matematiikan valmiita kurssimateriaaleja. Kaikki materiaalit ovat avoimia ja ilmaisia.         

Materiaaleja voidaan käyttää samanaikaisesti Beta-kurssin hallintapalvelun kanssa.       

(http://kisallioppiminen.fi ) 

 

Sivustolta löytyvät lyhyen - ja pitkän matematiikan kurssimateriaalit koostuvat aluksi          

esittely sivulla, jossa kerrotaan kurssin tavoitteet ja keskeinen sisältö, sekä annetaan           
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opiskeluohjeet materiaalin käyttöön opiskelijoille. Jokaisen kurssin sisältö on jaettu         

lukuihin. Lukuja on kolmesta kuuteen kappaletta jokaista kurssia kohden. Lukujen          

sisältö on valittu matemaattisten aihealueiden mukaan. Jokainen luku koostuu         

tavoite-osuudesta, jossa kerrotaan, mitä kyseinen luku käsittelee ja mitä pitäisi          

oppia. Jokainen luku on jaettu teoriaosuuteen eli tehtäväsarja 1, tehtäväsarja 2 ,            

tehtäväsarja 3 ja itsearviointitehtäviin. Teoriaosuus sisältää luvun teoriat        

aihealueittain ja tehtäviä, jotka liittyvät suoraan käsiteltävään teoriaan. Tehtäväsarja         

2 ja tehtäväsarja 3 sisältävät haastavampia tehtäviä, joissa yhdistetään teoriaa ja           

syvennetään opittuja asioita. Itsearviointitehtävien avulla on tarkoitus varmistaa, että         

on oppinut luvun keskeiset asiat. Itsearviointi tapahtuu tekemällä itsearviointitestin         

opetus.tv:n polku-palvelun kautta. Tämän itsearviointitestin avulla opiskelijat       

pääsevät harjoittelemaan samalla omien ratkaisujen pisteyttämistä valmiiden       

ohjeiden avulla. (http://kisallioppiminen.fi ) 

4.2.2.3. Miten tehostettua kisällioppimista voidaan käyttää lukiossa? 

Kisällioppiminen lukiossa blogissa ‘’Miten ja miksi kisällioppimista’’ Piia Vikberg käy          

lävitse, miten hän soveltaa kisällioppimista lukiossa.  

 

1. Aluksi tehtäviä tehdään pienryhmissä. Tarkoituksena on tutustua uuteen        

teoriaan tehtävien avulla. Samaan aikaan, kun opiskelijat tekevät tehtäviä,         

opettaja kiertää luokassa ja antaa henkilökohtaista ohjausta sekä opetusta.         

Pienryhmästä opiskelija saavat toisiltaan vertaistukea. 

2. Tämän jälkeen pidetään opetustuokio, jonka aikana käydään keskeisimmät ja         

tärkeimmät asiat yhdessä lävitse. Samalla keskustellaan      

pienryhmätyöskentelyn aikana esiin nousseista ongelmista ja kysymyksistä.       

Voidaan esimerkiksi ratkaista, joku hankala tehtävä yhdessä. Opiskelijoille        

näytetään myös jokin haastava tehtävä, jonka avulla he näkevät minkälaisia          

tehtäviä heidän pitäisi osata ratkaista. 

3. Opetustuokion jälkeen jatketaan tehtävien tekemistä pienryhmissä. Tehtävien       

avulla harjoitellaan lisää kurssin asioita ja teoriaa. Samaan aikaan, kun          

opiskelijat tekevät tehtäviä, opettaja kiertää luokassa ja antaa henkilökohtaista         
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ohjausta sekä opetusta. Pienryhmästä opiskelija saavat toisiltaan       

vertaistukea. 

4. Kun tehtäviä on tehty tarpeeksi. Tarkistetaan, mitä oikeastaan ollaan opittu.          

Tämä tapahtuu, joko opettajalle palautettavien tehtävien avulla tai opetus tv:n          

polkutehtävien avulla, jossa kerrataan aihealueen sisältöä. 

5. Ennen uutta aihealuetta pidetään opetustuokio, jonka aikana tehdään        

yhteenveto aihealueen tehtävistä ja teorioista. Opettaja antaa opiskelijoille        

palautetta työskentelystä ja tehtävien tekemisestä. Tarvittaessa voidaan       

jatkaa lisää harjoittelua ja tehtävien tekemistä. 

(Vikberg, P, 2016, http://kisallioppiminen.fi  ) 
 

 

(Kuva 4, Vikberg, P, 2016,http://kisallioppiminen.fi ) 

 

Vikberg, P (2016) tuo blogikirjoituksessaan esille, että tehostetun kisällioppimisen         

kurssien materiaalit ovat jaettu noin neljään tai kuuteen lukuun. Tehostetun          

kisällioppimisen opetuksessa käytössä olevat kurssimateriaalit löytyvät      
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http://kisallioppiminen.fi -sivustolta. Aikaa jokaisen luvun sisällön käymiseen ja luvun         

tehtävien tekemisen kannattaa varata viikko tai kaksi. (Vikberg,P,        

2016, http://kisallioppiminen.fi  ).  

Aluksi kurssimateriaalista käydään ensimmäisen luvun teoria lävitse tekemällä siihen         

liittyvät tehtävät eli tehtäväsarja 1. Tehtävät ovat suunniteltu http://kisallioppiminen.fi         

-sivuston kurssimateriaaleissa niin, että opiskelijoiden täytyy aluksi tutustua        

kurssimateriaalin teoriaan ratkaistakseen tehtäväsarja 1 tehtävät. Luvun tehtäviä        

tehdään yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmissä tai itsenäisesti.        

Samalla opettaja auttaa, tukee ja ohjaa opiskelijoita tehtävien ratkaisemisessa ja          

teorian ymmärtämisessä. Pienryhmätyöskentely kannustaa opiskelijoita     

keskustelemaan matematiikasta ja pohtimaan tehtävissä esiintyviä ongelmia ja        

haasteita yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa(Vikberg,P     

2016, http://kisallioppiminen.fi  ).  

Kun opiskelijat ovat tehneet ensimmäisen luvun teoriaan liittyvät tehtävät eli tehtävä           

sarja 1, opettaja pitää opetustuokion, jonka aikana käydään lävitse luvun          

keskeisimmät ja tärkeimmät asiat. Opetustuokiossa pohditaan yhdessä tehtävien        

tekemisen aikana syntyneitä havaintoja ja kysymyksiä. Opetustuokion ajankohta on         

sovittu opiskelijoiden kanssa etukäteen. Ennen opetustuokiota jokaisen       

opiskelijoiden pitäisi olla tehnyt kaikki tehtäväsarjan 1 tehtävät, jotta         

opetustuokiossa voidaan pohtia yhteisesti tehtäväsarjan sisältämiä asioita.       

Opetustuokiossa opettaja voi näyttää myös yhden haastavan tehtävän, jonka         

opiskelijoiden pitäisi osata, kun ovat tehneet kaikki luvun tehtävät (Vikberg,P 2016,). 

Kun tehtäväsarja 1 tehtävät on tehty ja siihen liittyvä opetustuokio on pidetty            

opiskelija jatkavat kyseisen luvun tehtäväsarjojen 2 ja 3 tekemistä. Tehtäväsarjojen          

tehtävien tekemistä tehdään omaan tahtiin pienryhmissä. (Vikberg,P 2016,        

http://kisallioppiminen.fi  ) 

Kun ensimmäiseen lukuun ennalta varattu aika on käytetty kokonaan, selvitetään ,           

mitä opiskelija on oppinut luvusta ja mitä hän osaa. Tämän selvittämiseen on            

mahdollista käyttää erilaisia itsearviointitestejä ja sekä erikseen opettajalle        

palautettavia tehtäviä. Tämän tarkoituksena on se, että opiskelija saa palautetta ja           
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tiedon siitä, mitä on oppinut kyseistä luvusta. Samalla opettaja näkee, mitä           

oikeastaan opiskelijat ovat oppineet. Kun itsearviointitestit ja opettajalle        

palautettavat tehtävät ovat tehty, opettaja voi vielä pitää opetustuokion, jossa          

käydään luvun keskeisimmät asiat vielä yhdessä lävitse. Tämän avulla voidaan          

varmistaa se, että ovatko opiskelijat oikeasti osanneet luvussa käsitellyt asiat.          

Opetustuokion aikana opettaja antaa palautetta opiskelijoille työn teosta. Ennen kuin          

siirrytään seuraavaan lukuun opiskelija voivat kysyä opettajalta luvun tehtävistä ja          

niihin liittyvistä teorioista.  (Vikberg,P 2016, http://kisallioppiminen.fi )  

Vikberg, P (2016) tuokin esille, että kurssimateriaalin eräs käyttötarkoitus on eriyttää           

opiskelijoita heidän omien taitojensa mukaan. Nopeammat ja taitavimmat opiskelijat         

ehtivät tekemään kaikki luvun tehtävät, kun taas hitaammat ehtivät tehdä          

tehtäväsarja I tehtävät ja osan kahdesta muusta tehtäväsarjasta (Vikberg,P  2016).  

4.3 Tutkimustuloksia kisällioppimisesta  
Ohjelmoinnin opetuksessa tulokset ja kokemukset tehostetusta kisälliopetuksessa       

ovat olleet todella hyviä. Tehostettu kisällioppimisen on havaittu vaikuttavan         

positiivisesti opiskeluun yli kurssin ja jopa lukukauden, vaikka sitä ei käytettäisi           

ollenkaan myöhemmillä kursseilla opetusmenetelmänä (Vihavainen, Luukkainen,      

2013; Keijonen, Kurhilam &Vihavainen, 2013). Tehostettu kisällioppiminen auttaa        

opiskelijoita luomaan hyviä tapoja ja rutiineja asioiden oppimiseen (VIhavainen,         

Paksula, Luukkainen & Kurhila ,2011c).  

 

Tehostettu kisällioppiminen on otettu hyvin vastaa opiskelijoiden keskuudessa.        

Suurin osa opiskelijoista haluaisivat jatkaa opetusta tehostetun kisällioppimisen        

mukaan. Tehostetun kisällioppimisen avulla opiskelijoiden luottamus omiin kykyihin        

kasvoi merkittävästi kurssin aikana (Fatto, Dodero & Gennari, 2014). 

 

Ensimmäisissä kognitiivisissa kisällioppimisen tutkimuksissa otetaan kantaa      

digitaalisaation vaikutukseen opetuksessa. Jos kisällioppimisen apuna käytetään       

tietotekniikka, se auttaa tutkijoita ja opettajia tekemään tarkempia huomioita         

oppimisen tukemiseen. Tietokoneavusteinen kisällioppimisen avulla voidaan      

kiinnittää huomiota ja edistää opiskelijoiden mestariksi kehittymisen vaiheita,        
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puuttua opiskelijoiden kohtaamiin vaikeuksiin, sekä antamaan opiskelijoille vinkkejä        

opiskeluun, suunnittelemaan ja kehittämään opetuksen järjestelyä parempaan       

suuntaa (Collins ym. 1987). 

 

Kisällioppimisesta ja digitalisaation soveltamisesta on tehty myös uudempia        

tutkimuksia. Tästä hyvä esimerkki on eräs verkkokurssi ammatilliseen        

valmennukseen (Guralnick, 2011). Kyseinen kurssi oli toteutettu       

monimuoto-opetuksena. Kyseisen kurssin aikana opiskelijoiden motivaatio ja       

kiinnostus kasvoi (Dodero, & Cerbo, 2012) . Ohjaajat ja opettajat hyötyvät          

digitalisaatiosta, kun tehtävien tarkistamista ohjelmoinnissa käytetään automaattista       

koodin tarkastamista apuna (Vihavainen, Luukkainen, 2013). Kun automaattinen ja         

reaaliaikainen palaute yhdistetään digitalisaatioon, voidaan ratkaista mahdollisia       

säästää aikaa. Ohjaajien ja opettajan työaikaa voidaan kohdistaa tällä tavoin muihin           

asioihin, kuin pelkästään tehtävien tarkastamiseen. Samalla palautteen antaminen        

helpottuu. Tästä hyvä esimerkki on myös http://kisallioppiminen.fi sivustolla toimiva         

Beta-kurssihallintapalvelu. 

4.4 Kokemuksia tehostetun kisällioppimisen käytöstä  

Mari Torkkelin 2015 -vuonna tekemässä pro gradussa ‘’Opiskelijoiden kokemukset         

matematiikan tehostetussa kisällioppimisessa lukiossa” tarkasteltiin oppilaiden ja       

opettajien kokemuksia ja tehostettua kisällioppimista oppimismenetelmänä lukiossa.       

Kyseinen tutkimus tehtiin vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteiden        

mukaisen MAA5 vektorit-kurssin aikana (LOPS2003). Tutkimukseen osallistui 20        

opiskelijaa. Tutkimuksen tuloksena oli, että niin opettaja kuin oppilaat kokivat          

tehostetun kisällioppimisen postiiviisena ja asioiden oppiminen oli tehokasta        

tehostetun kisällioppimisen avulla (Torkkeli 2015). 

 

Torkkelin (2015) tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijoiden osaamisen taso nousi         

selvästi, kun verrattiin tehostetun kisällioppimisen avulla vedettyä kurssia        

opettajajohtoisesti vedettyyn kurssiin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että opiskelijat        

osasivat hyvin kurssin keskeiset asiat. Tutkimuksessa havaittiin myös, että         



 
64 

heikoimpien oppilaiden arvosanat nousivat. Aikaisemmin muilta kursseilta 5-6        

arvosanoja saaneet oppilaat saivat nyt tehostetulla kisällioppimisella vedetyltä        

kurssilta 7-8 arvosanoja. Koko kurssin kokonaiskeskiarvo oli lopulta 29 pistettä 36           

pisteestä. Kurssin jälkeen suoritettiin kysely, jonka mukaan 67% opiskelijoista         

voisivat jatkaa samalla opetusmenetelmällä, 22% eivät haluaisi jatkaa samalla         

opetusmenetelmällä ja 11% eivät ottaneet kantaa (Torkkeli  2015) . 

 

Helsingin yliopistossa tehostettua kisällioppimista on tutkinut Juulia Lahdenperä        

2015 vuonna tekemässään pro gradussa ”Opiskelijoiden matemaattinen osaaminen        

tehostetun kisällioppimisen menetelmässä”. Lahdenperä (2015) käsittelee pro       

gradussaan, millä tavalla tehostettu kisällioppiminen on vaikuttanut opiskelijoiden        

matemaattiseen osaamiseen ja miten matematiikan kirjoittaminen onnistui       

opiskelijoilta. Lahdenperän (2015) tekemä tutkimus toteutettiin Helsingin yliopistolla        

”Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I” kurssilla. ”Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I”         

kurssikokeeseen osallistui 372 opiskelijaa, joista 315 sai hyväksytyn arvosanan.         

Kurssikokeen keskiarvo oli lopulta 3,03 maksiarvosanasta 5. Matemaattista        

kirjoittamista käsittelevien tehtävien keskiarvosana oli opiskelijoilla 8,8 pistettä.        

Tehtävien maksimipistemäärä oli yhteensä 12. Opiskelijat osasivat hyvin kertoa ja          

selittää, mitä tehtävät käsittelevät. Samalla lähes kaikki opiskelijat vastasivat ja          

käyttivät kokonaisia lauseita tehtävien vastauksissa. Kokonaan tekstittömiä       

vastauksia oli hyvin vähän (Lahdenperä 2015). Lahdenperä (2015) tuo esille, että           

kurssin aikana tehtyjen tehtävien tekemisen ja matemaattisen osaamisen välinen         

suhde oli positiivinen. Tutkimuksessa tarkasteltiin matemaattista sisällön osaamista,        

sekä matemaattista kirjoittamista. 

 

Lahdenperän (2015) tutkimuksesta havaittiin myös ohjauksen hyöty oppimiselle.        

Opiskelijat, jotka kävivät aktiivisesti ohjauksissa, sekä tekivät keskimäärin 40         

prosenttia enemmän kurssitehtäviä ja he saivat vähän parempia pisteitä         

matematiikan kirjoittamisesta verrattuna niihin opiskelijoihin, jotka eivät käyneet        

ohjauksissa.  
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Rämö, Oinonen ja Vikberg (2015) käyvät läpi julkaisussaan ”Extreme Apprenticeship          

- Emphasising Conceptual Understanding in Undergraduate Mathematics”       

tehostettuun kisällioppimiseen liittyviä tuloksia. Vertaillessaan perinteistä opetusta       

tehostettun kisällioppimiseen he huomasivat, ettei kokeista saatu pisteiden keskiarvo         

eronnut juuri merkittävästä eri opetusmenetelmien välillä. Tosin julkaisussa pohdittiin,         

että kokeiden vaikeus tasoilla saattoi olla eroavaisuuksia (Rämö ym. 2015). 

 

Rämö ja kumppanit (2015) vertailivat samalla laskurutiinia tehostetun        

kisällioppimisen avulla vedetyn kurssin ja perinteisesti vedetyn kurssin välillä. He          

huomasivat, että tehostetun kisällioppimisen mukaan vedetelyyä kurssilla       

konseptuaalinen oppiminen lisääntyi. Konseptuaalista oppimisen parantamista ei       

tehty vähentämällä laskurutiinia parantavia tehtäviä, vaan koko kurssin        

kokonaistehtävämäärä kasvoin, niin että molempia tehtävätyyppejä oli mukana        

paljon (Rämö ym. 2015). Tutkimuksessa korostettiin paljon erityyppisten tehtävien         

antamisen tärkeyttä opiskelijoille. Tämä sen takia, jotta kurssilla opitaan tarvittavat          

käsitteet ja menetelmät (Rämö ym. 2015). Tehostetun kisällioppiminen on havaittu          

myös ylipäätänsä tukevan oppimista, sekä lisäävään opiskelijoiden aktiivisuutta        

(Rämö ym. 2015). 

 

Lahdenperä, Postareff, ja Rämö (2018) julkaisun ‘’Supporting Quality of Learning in           

University Mathematics: a Comparison of Two Instructional Designs’’ tutkimuksessa         

vertailtiin kahta eri kurssia. Ensimmäisessä kurssissa sovellettiin oppilaslähtöisiä        

menetelmiä perinteiseen luento pohjaiseen kurssiin. Toisessa kurssissa käytettin        

tehostettua kisällioppmista opetusmenetelmänä. Tutkimuksessa havaittiin, että      

tehostetun kisällioppimisen avulla vedetty kurssi tuki paremmin oppimista,        

minäpystyvyyttä, sekä antoi enemmän positiivisia kokemuksia opetus - ja         

oppimisympäristöstä (Lahdenperä ym. 2018). Tehostettu kisällioppiminen tukee       

oppimisen kulttuurin ja opiskelijan minäpystyvyyden edistämistä. 
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4.5 Tehostettu kisällioppiminen muut opetusmenetelmät  

Perinteisellä yliopiston matematiikan kurssilla on noin neljä tai viisi luentotuntia          

viikossa. Luennoilla on tarkoitus käydä läpi koko kurssin teoria. Samalla joka viikko            

opiskelijat saavat noin kuusi tai seitsemän tehtävään ratkaistavaksi. Tehtävien         

ratkaisuista keskustellaan ja käydään lävitse kurssin opettajan johdolla        

järjestettävissä laskuharjoitus esittely ja keskustelutilaisuuksia, joka kestää noin        

kaksi tuntia (Rämö ym. 2015). 

 

Tehostetun kisällioppimiseen pohjautuvilla kursseilla tehtäviä tehdään huomattavasti       

enemmän kuin perinteisillä yliopiston matematiikan kursseilla. Tehtäviä annetaan        

noin 15-20 kappaletta joka viikko. Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävät ovat         

suunniteltu tukemaan konseptuaalisen tiedon kehittymistä, sekä liittämään       

proseduraalista ja konseptuaalista tietoa keskenään. (Rämö ym. 2015) 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tarjotaan tukea opiskeluun ja tehtävien tekemiseen        

opiskelijoille noin 20 tuntia viikossa. Opetuksen pääpaino on henkilökohtaisessa ja          

pienryhmä -opetuksessa. Opetuksen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa       

ymmärtämään ja löytämään ratkaisu kysymysten ja kuuntelemisen avulla. Valmiita         

vastauksia ei anneta. Joka viikko valitaan pari tehtävää, jotka tarkastetaan. Näistä           

tehtävistä Opiskelijat saavat kirjallista palautetta heidän tekemistä tehtävistään.        

Palautteessa käsitellään vastauksen oikeellisuutta ja kieltä. Opiskelijoita samalla        

kannustetaan parantamaan ratkaisua, jos tarpeellista. Virheistä opitaan.(Rämö ym.        

2015).  

Tärkeä ero muihin opetusmenetelmiin on se, että tehostetussa kisällioppimisessa on          

pyritty vähentämään passiivista työskentelyä, kuten luennolla istumista.       

Tarkoituksena on tehostaa, lisätä ja korostaa opiskelijoiden omaa ja aktiivista          

työskentelyä (Rämö ym. 2015). 

  

Tehostetulla kisällioppimisella on samankaltaisuuksia monien opiskelijalähtöisten      

opetusmenetelmien kanssa, kuten yksilöllinen oppiminen, käänteinen luokkahuone       



 
67 

(flipped classroom), käänteinen opetus, vapaaseen kyselyyn perustuva oppiminen        

(IBL) ja ongelmalähtöinen oppiminen (PBL). Rämö ym. 2015); Toivanen 2012).          

IBL ja PBL oppimisessa keskitytään yhteistyöhön, tulosten esittämiseen ja         

oppimistaitojen kehittämiseen. Käänteisessä luokkahuone menetelmässä opiskelijat      

tutustuvat uuteen asiaan video oppituntien avulla vapaa-ajallaan, aika tunnilla         

käytetään keskustelemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen pienryhmissä (Rämö ym.        

2015). Yksilöllisessä oppimisessa yhdistetään useita konstruktivistisiin käsitykseen       

perustutuvia opetusmenetelmiä. Yksilöllisessä oppimisessa yhdistetään pienryhmä      

oppimista, omaan tahtiin oppimista, tavoitteellista oppimista, sulautuvaa opetusta ja         

käänteistä opetusta. Oppitunneilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan opettajajohtoista          

opettamista ja opetusmateriaali koostuu oppikirjoista ja opetusvideoista. Opiskelija        

etenevät omaan tahtiin tehtävien teossa, mutta kurssin suorittamisella on sovittu          

aikaraja. Tehtäviä ei myöskään tarkisteta yhteisesti vaan tehtävien tarkistaminen jää          

oppilaan omalle vastuulle (Toivanen 2012).  

 

Näissä edellä mainituissa opetusmenetelmissä yhteistä tehostetun kisällioppimisen       

kanssa oppilaiden sitoutuminen ja valmistautumiseen käsiteltävään teoriaan ennen        

oppitunnin tai luennon alkua. (Rämö ym. 2015; Toivanen, 2012). Tehostetussa          

kisällioppimissa tarkoituksena on se, että oppilaasta tulee lopulta mestari omassa          

oppiaineessaan. Mestaruus saavutetaan tekemällä tehtäviä ja aktiviteetteja, jotka        

ovat tehty muistuttamaan ammattilaisten tekemiä tehtäviä. Tehostetussa       

kisällioppimisessa ei myöskään käytetä videoituja oppitunteja, vaan tarkoituksena,        

että oppilaat tutustuvat kurssimateriaaliin apulaisopettajien avulla. Opetus pohjautuu        

suoraan henkilökohtaiselle opettamiselle. Tehostetussa kisällioppimisessa     

itsenäisesti paljon töitä luentojen ja oppituntien ulkopuolella, mutta opiskelijoille         

tarjotaan paljon apua ja tukea. (Rämö ym. 2015). Lukiossa tehostetussa          

kisällioppimisessa opiskelijat tutustuvat asiaan aluksi itsenäisesti tekemällä       

helpompia ja selkeästi teoriaan painottuvia tehtäviä, jonka jälkeen pidetään         

opetustuokio, jossa käsitellään tehtävissä esiintyviä teoriaa ja keskustellaan        

tehtävistä.  (Vikberg,P  2016; http://kisallioppiminen.fi ; Torkkeli 2015).  
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5. Tehtäväpaketti 
Tässä luvussa tutustutaan tehtäväpakettiin, joka on tehty tehostetun kisällioppimisen         

opetusmenetelmää varten. Tehtäväpaketin tarkoituksena on opettaa Lukion       

opetussuunnitelman (LOPS 2015) MAA7 -kurssin trigonometrian tangentti osuus.        

Tehtävien erityinen tavoite on saada opiskelija lukemaan ja opiskelemaan tangentin          

teoriaan itsenäisesti tehtävien avulla. 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävillä on suuri rooli oppimisessa ja tämä on yksi           

selkeä ero tehostetun kisällioppimisen ja kognitiivisen kisällioppimisen välillä        

(Vihavainen yms 2011a). Tämän takia tässä luvussa tutkitaan luotua         

tehtäväpakettia tiedon luonteen ja ajatteluun vaadittavien taitojen kautta, jotta         

voidaan varmistaa tehtävien toimivuuden, monipuolisuuden, matemaattisen tiedon,       

matemaattisen osaamisen ja ajattelun taitojen kehittäjänä. Samalla selvitetään,        

kuinka hyvin luotu tehtäväpaketti täyttää lukion opetussuunnitelman (LOPS 2015)         

MAA7-kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt, jotta nähdään kuinka hyvin         

tehtäväpaketti soveltuu opetukseen sisältöjen perusteella. Tarkoituksena on       

selvittää, kuinka hyvin luotu tehtäväpaketti soveltuu tehostettuun kisällioppimiseen.  

 

Aluksi tutustutaan yleisesti tehtäväpakettiin ja sen sisältöön, sekä siihen miten sitä           

voidaan käyttää tehostetun kisällioppimisen tukena. Tämän jälkeen tutustutaan        

tehtäväpaketin analysointi ja jaottelu menetelmiin. Seuraavaksi tehtäväpaketista       

analysoidaan seitsemän tehtävää muokatun Bloomin taksonomian tiedon lajien        

ajattelutaitojen avulla, sekä lukion 2015 vuoden opetussuunnitelman perusteiden        

(LOPS 2015) MAA7-kurssi tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen perusteella.        

Tehtäväpaketin tehtävät jaotellaan myös teoria-tehtäviin ja tehtäväsarja -tehtäviin.        

Analysoinnin ja jaottelun jälkeen pohditaan, miten tehtäväpaketti täyttää tehostettuun         

kisällioppimiseen tehtävien suunnitelun vaadittuja asioita, miten tehtäväpaketti       

täyttää tehostetun kisällioppimisen arvot, sekä miten tehtäväpaketti täyttää        

tehostetun kisällioppimisen mallin. 
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5.1 Tehtäväpaketti: esittely ja käyttö tehostetun      

kisällioppimisen tukena 

5.1.1 Esittely 

Tehtäväpaketti on tehty tukemaan tehostettua kisällioppimista. Tehtävät pohjautuvat        

lukion 2015 vuoden opetussuunnitelman MAA7- kurssin tangentti osuuteen.        

Tehtäväpaketin laajuuden takia se on lisätty sen liitteisiin (liite B), joka kannattaa            

silmäillä lävitse ennen etenemistä. Tehtäväpaketti koostuu kolmesta aihealueesta:        

Tangentti yksikköympyrässä, Tangenttifunktio ja Tangentin derivaatta.  
 

Ensimmäisen aihealueen Tangentti yksikköympyrässä  tehtävät käsittelevät: 

● sinin ja kosinin yhteyttä tangenttiin 

● tangenttia yksikköympyrässä 

● tangentin suuntakulman merkitseminen ja likiarvon määrittäminen      

yksikköympyrän avulla  

● miten merkitään yksikköympyrän avulla kaikki mahdolliset kulmat , joilla on          

sama tangentti, kuin valmiiksi annetulla kulmalla α   

● tangentin tarkkojen arvojen merkin määrittämistä yksikköympyrän avulla 

● miten yksikköympyrän avulla voidaan määritellä tangentti yhtälöiden kaikki        

ratkaisut 

Toisen aihealueen  Tangenttifunktio tehtävät käsittelevät:  

● tangenttifunktion kuvaajan piirtämistä, hahmottamista ja tulkintaa 

● kuvaajan ja yksikköympyrän välistä yhteyttä 

● tangentti yhtälöiden ratkaisemista 

● trigonometrisia kaavoja 

● tangenttifunktion ominaisuuksia 

Kolmannen aihealueen  Tangentin derivaatta  tehtävät  käsittelevät:  

● tangentin derivaatta  

● tangenttifunktion ääriarvoja 
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Jokaisen aihealueen tehtävät etenevät vaikeusjärjestyksessä. Tehtävät alkavat aina        

helpommilla teoriaan pohjautuvilla tehtävillä ja vaikenevat asteittain, niin että         

jokaisen aihealueen viimeiset tehtävät ovat haastavampia kuin alkupään tehtävät,         

sekä niissä joutuu soveltamaan ja syventämään jo opittuja asioita. Tämä toteuttaa           

kognitiivisen kisällioppimisen järjestyksen tason, jossa aluksi tutustutaan yleisiin        

tietoihin ja taitoihin yhtenä suurena kokonaisuutena. tehtävillä on kasvava         

vaikeusaste ja ne monipuolistuva loppua kohden ( Collins ym. 1991).  

 

Kaikki tehtävät ovat jaoteltu teoria tehtäviin ja tehtäväsarja tehtäviin.         

Teoria-tehtävät pohjautuvat suoraan kurssin teoriaan ja keskeisiin sisältöihin.        

Teoria-tehtäviä tekemällä opiskelijan on tarkoitus oppia aihe-alueen perusasiat.        

Teoria-tehtäviä on tarkoitus tehdä aluksi itsenäisesti kurssimateriaalin tai käytössä         

olevan oppikirjan avulla. Tehtäväsarja-tehtävät ovat haastavampia tehtäviä, joiden        

avulla kerrataan, syvennetään ja sovelletaan jo opittua asiaa, sekä käydään kurssin           

vaikeampia asioita lävitse.  

 

Tangentti yksikköympyrä osuudessa on yhteensä 26 tehtävää, joista 9 on          

teoria-tehtäviä ja 17 on tehtäväsarja-tehtäviä. Tangenttifunktio osuudessa on        

yhteensä 23 tehtävää, joista 8 on teoria-tehtävää ja 15 on tehtäväsarja-tehtäviä.           

Tangenttifunktion derivaatta osuudessa tehtäviä on yhteensä 21, joista 8 on teoria           

tehtävää ja 13 tehtäväsarja tehtäviä. Tehtäviä on yhteensä 70 kappaletta. 

5.1.2 Käyttö tehostetun kisällioppimisen tukena 

Tehtäväpaketti käsittelee pitkän matematiikan MAA7-kurssin tangentti osuutta.       

Teoria, kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt tangenttiin liittyen opitaan tekemällä          

tehtäviä. Tehtävät ovat monipuolisia ja osittain kertaavia luonteeltaan. Tehtävät         

etenevät helposta vaikeampaan, jotta oppilaan motivaation tehtävien tekemiseen        

pysyisi korkealla. Tehtävien avulla pyritään myös yhdistämään konseptuaalista tietoa         

ja proseduraalista tietoa. Tehtävien ratkaisemiseksi opiskelijoiden täytyy tutustua        

käytössä olevaan oppimateriaaliin. 
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Aluksi tehtäväpaketista opiskelijat tekevät ensimmäisen aihealueen (Tangentti       

yksikköympyrässä) teoria-tehtävät käytössä olevan oppikirjan tai kurssimateriaalin       

avulla. Tehtäviä tehdään oppitunnilla pienryhmissä, sekä opettajan tuen avulla.         

Teoria-tehtävien tekemiseen varataan jokin yhteisesti sovittu aika, jonka kuluessa         

tehtävät pitää olla tehtynä. Kun teoria-tehtävät on tehty valmiiksi sovitun ajan           

kuluessa, pidetään opetustuokio. Opetustuokion aikana käydään opettajan johdolla        

yhdessä lävitse ensimmäisen aihealueen teoriaa lävitse ja samalla keskustellaan         

teoria-tehtävistä, sekä syvennetään tehtävien avulla opittua teoriaa. Opetustuokion        

jälkeen siirrytään tekemään aihealueen tehtäväsarja-tehtäviä. Kun tarpeeksi aikaa        

on käytetty tehtävien tekemiseen ja suurin osa ensimmäisen osa-alueen         

tehtäväsarja-tehtävistä on tehty, pidetään opetustuokio, jonka aikana keskustellaan        

ensimmäisen osa-alueen teoriasta, tehtävistä ja pohditaan yhdessä, mitä oikeastaan         

ollaan opittu. Opetustuokioiden aikana liitetään tehtävissä esiintyvät teoriat,        

menetelmät ja käsitteet toisiinsa, sekä pohditaan yhdessä tehtävien teon aikana          

ilmestyneistä ongelmista ja annetaan palautetta opiskelijoille omasta osaamisestaan.        

Tämän jälkeen siirrytään tekemään toisen osa-alueen teoria-tehtäviä ja toistetaan         

sama kuin edellä. 

 

Tehostetun kisällioppimisen arvot tekemällä oppiminen, kaksisuuntainen palaute,       

ei-kompromisseja ja oppilaasta tulee mestari tapahtuu opetuksessa, kun tehdään         

tehtäviä. (Vihavainen ym. 2011a). Henkilökohtainen opetus tulee ilmi, kun opettaja          

kiertää luokassa ja auttaa opiskelijoita ymmärtämään tehtävien taustalla olevaa         

teoriaa, sekä ratkaisemaan tehtäviä. Tällöin opetuksessa tapahtuu myös        

kognitiivisen kisällioppimisen valmennus ja tukeminen. Valmennus tehostetun       

kisällioppimisen kursseilla perustuu tehtävien määrän valintaa ja tehtävien        

haastavuuden asettamiseen. Tukemisen vaiheessa on tarkoitus antaa vain        

väliaikaista tukea. Tukemisen vaiheessa opiskelijalle ei kerrota suoraan oikeita         

vastauksia, vaan tarkoituksena on ohjata opiskelija oivaltamaan vastaus itse. (Rämö          

ym. 2015). 

 

Opettaja tukee oppilaita tehtävien teossa ja antaa juuri ja juuri tarpeeksi apua.            

Tehtävien tekemisen aikana tapahtuu kaksisuuntainen palaute, opiskelijoiden       
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ajattelua tehdään opettajalle selväksi ja samalla opiskelija voi kysyä opettajalta          

neuvoa tehtävien tekemiseen. Opetustuokioiden aikana opiskelijat voivat kysyä ja         

keskustella tarkemmin käsitellystä teoriasta, kun siihen on tutustuttu ennalta         

tekemällä siihen liittyviä helppoja tehtäviä. Opetustuokiossa opettaja käy        

syvällisemmin aihe alueen teoriaa lävitse ja pystyy korjaamaan oppilaiden virheellisiä          

näkemyksiä aihealueen teoriasta, sekä tehtävien ratkaisuista. Tehtävien tekemisen        

aikana opettaja näkee, mitä opiskelijat oikeasti osaavat ja missä heillä on haasteita.            

Näihin haasteisiin opettaja pystyy vaikuttamaan opetustuokioiden aikana, sekä        

kahdenkeskisessä opetuksessa.  

5.2 Tehtäväpaketin analysointi ja jaottelu menetelmiin      

tutustumista 
Tehtävät analysoidaan ja jaotellaan muokatun Bloomin taksonomian avulla, sekä         

lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman MAA7-kurssin tavoitteiden ja keskeisten       

sisältöjen avulla. Kaikki tehtävät lajitellaan myös teoria-tehtäviin ja tehtäväsarja-         

tehtäviin. Aluksi käydään lävitse hieman muokattua Bloomin taksonomiaa. Tämän         

jälkeen tutustutaan lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman (LOPS 2015)       

MAA7-kurssin tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin. 

5.2.1. Muokattu Bloomin taksonomia 

Kirjassa “A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing” (Anderson & Krathwohl,           

2001) oleva taksonomia-taulukko on yksi tapa arvioida ja tutkia tehtävien          

haastavuutta. Taulukon avulla voidaan lajitella tutkia ja havainnollistaa erilaisten         

tehtävien kognitiivisten prosessien haastavuutta sekä jaotella tehtävissä tarvittavaa        

tiedon luonnetta. Taksonomia-taulukko on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2: Taksonomiat. ( Anderson & Krathwohl, 2001). 

Tiedon luonne Kognitiivisen prosessin vaativuus (ajattelutaidot) 

1. 
Muistaa 

2. 
Ymmärtää 

3. 
Soveltaa 

4.  
Analysoida 

5.  
Arvioida 

6.  
Luoda 

Faktatieto (A)       

Konseptuaalinen       
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tieto (B) 

Proseduaalinen 
tieto (C) 

      

Metakognitiivinen 
tieto (D) 

      

 

Tiedon luonteen lajeja muokatun Bloomin taksonomia mallissa on neljää eri          

kappaletta: 

1. Faktatieto (A) koostuu perusrakenteista, joita oppilaiden pitää tietää        

harjoituksissa tai osata ratkaista ongelmia sen avulla. Faktatieto jakaantuu         

kahteen alaluokkaan: 

○ Faktatieto (Aa) koostuu terminologia tiedosta. 

○ Faktatieto (Ab) koostuu tarkoista yksityiskohdista ja perusrakenteista       

koostuvista tiedosta. 

Faktatietoa (A) on se, että ratkaisussa osataan käyttää oikeaa termiä, sekä           

osaa ja tietää tarkkoja yksityiskohtia ja perusrakenteita. Hyvä esimerkki         

faktatiedosta on se, että tietää ja tuntee piin olemassaolon.  

2. Konseptuaalinen tieto (B) koostuu perusrakenteiden keskinäisistä suhteista,       

jotka muodostavat ja toimivat yhdessä laajemmassa tiedon kokonaisuudessa.        

Konseptuaalinen tieto (B)  jakaantuu kolmeen alaluokkaan: 

○ Konseptuaalinen tieto(Ba)  koostuu luokittelu ja kategoria tiedosta. 

○ Konseptuaalinen tieto(Bb) koostuu periaatteiden ja yleistyksen      

tiedosta. 

○ Konseptuaalinen tieto(Bc) koostuu teorioiden, mallien ja rakenteiden       

tiedosta. 

Konseptuaalisessa tietodossa (B) osataan luokitella ja kategorisoida       

asioita, sekä tiedetään erilaisia periaatteita ja yleistyksiä. Hyvänä esimerkkinä         

on se, että tietää Pythagoraan lauseen, sekä siihen liittyviä teorioita, malleja ja            

rakenteita. 
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3. Proseduraalinen tieto(C) koostuu tiedosta kuinka käyttää tiettyjä metodeja,        

taitoja, algoritmeja, menetelmiä ja millä kriteereillä. Proseduraalinen tieto (C)         

jakaantuu kolmeen alaluokkaan: 

○ Proseduraalinen tieto (Ca) koostuu oppiaine kohtaisista taidoista ja        

algoritmeistä. 

○ Proseduraalinen tieto (Cb) koostuu oppiaine kohtaisista metodeista ja        

tekniikoista. 

○ Proseduraalinen tieto (Cc) koostuu erilaisten menetelmien      

käyttökriteeristä. Eli tiedoista milloin mitäkin tekniikkaa, algoritmia tai        

taitoa voi käyttää.  

Proseduraalisessa tiedossa (C) hyödynnetään tietoa oppiainekohtaisista      

taidoista ja algoritmeista. Tästä hyvä esimerkki on kokonaislukujen        

jakolaskuun tarvittavat keinot, tiedot erilaisista tekniikoista ja menetelmistä,        

sekä milloin näitä menetelmiä voidaan käyttää tehtävän ratkaisussa hyödyksi.  

4. Metakognitiivinen tieto (D) koostuu kognitiivisesta tiedosta, sekä oman        

kognition havainnoimisesta ja tiedostamisesta. Metakognitiivinen tieto (D)       

jakaantuu kolmeen alaluokkaan:  

○ Metakognitiivinen tieto (Da) koostuu strategia tiedosta. 

○ Metakognitiivinen tieto (Db) koostuu kognitiivisista tehtävistä, jotka       

sisältävät kontekstuaalista ja konditionaalista tietoa. 

○ Metakognitiivinen tieto (Dc) koostuu itsetuntemuksesta. 

Metakognitiiviseen tietoon (D) kuuluu ongelmanratkaisutaidot, itsetuntemus,      

sekä tehtävät, jotka sisältävät tarkoituksenmukaista kontekstuaalista ja       

konditionaalista tietoa.  

 (Anderson & Krathwohl  2001; Krathwohl 2002) 

Muokatun Bloomin taksonomian tiedon lajeilla on hyvin paljon yhtäläisyyksiä         

ensimmäisessä luvussa esitettyyn matemaattisen tiedon osa-alueisiin, jossa       

Joutsenlahden (2015) mukaan matemaattinen tieto jaettiin konseptuaaliseen tietoon,        

proseduraaliseen tietoon ja strategiatietoon.  
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Bloomin muokatussa taksonomiassa ajattelujen taitoja kuusi erilaista, jotka kaikki         

voidaan jakaa omiin alaluokkiin. Seuraavassa taulukossa 3 esitellään muokatun         

bloomin taksonomian pääluokat, sekä niiden alaluokat (Anderson & Krathwohl 2001,          

Krathwohl 2002). Lisäksi taulukkoon 3 on lisätty eri verbejä, joiden avulla voidaan            

kuvata jotakin ajattelun taitoa (Krathwohl 2002; Honkola, Isola, Jutila, Savilampi,          

Rahkonen & Wennström 2009) 

Taulukko 3: Ajattelun taitojen pää- ja alaluokat (Anderson & Krathwohl 2001 ,           
Krathwohl 2002)  ja verbit, jotka liittyvät luokkiin, Honkala ym. 2009). 

Pääluokka Alaluokat Esimerkkejä verbeistä, 
joita tehtävissä voi 
esiintyy 

1. Muistaa 
 
Pitkäaikaisesta muistista 
haetaan oleellista tietoa. 

Tunnistaminen 
Mieleen palauttaminen 

Järjestää, kerätä, 
määritellä, kuvata, löytää, 
tunnistaa, listata, muistaa, 
nimetä, esittää, lainata, 
palauttaa mieleen, 
toistaa, näyttää, kertoa 

2. Ymmärtää 
 
Otetaan selvää 
ohjeellisten viestien 
merkityksestä, johon 
kuuluu suullinen, 
kirjallinen ja graafinen 
tiedonvälitys. 

Tulkitseminen 
Esimerkin antaminen 
Luokitteleminen 
Yhteenvedon tekeminen 
Päätteleminen 
Vertaaminen 
Perusteleminen 

Muuttaa, luokitella, 
puolustaa, erotella, 
keskustella, arvioida, 
selittää, yleistää, 
paikantaa, ennustaa, 
raportoida, muotoilla 
uudelleen, valita, 
ratkaista, kääntää 

3. Soveltaa 
 
Käytetään tai toteutetaan 
proseduureja annetussa 
tilanteessa. 
 

Menetelmän 
rutiininomainen 
soveltaminen 
Menetelmän soveltava 
käyttäminen 

Soveltaa, laskea, 
muuttaa, valita, 
täydentää, rakentaa, 
kehittää, ottaa 
käytäntöön, tuottaa, 
suhteuttaa, käyttää 

4. Analysoida 
 
Pilkotaan aineistoa 
rakennusosiin ja 
havaitaan, kuinka osat 
reagoivat keskenään ja 
kuinka ne vaikuttavat 
kokonaisuuteen.  
 

Erotteleminen 
Jäsentäminen 
Piilomerkityksen 
havaitseminen 

Analysoida, järjestää, 
hajottaa osiinsa, laskea, 
kategorioida, luokitella, 
verrata, yhdistää, asettaa 
vastakkain, kritisoida, 
kokeilla, kyseenalaistaa, 
testata 



 
76 

5. Arvioida 
 
Tehdään erilaisia arvioita 
kriteerien ja standardien 
perusteella. 
 
 

Tarkastaminen 
Arvosteleminen 

Kategorisoida, kerätä, 
yhdistää, yleistää, johtaa, 
tehdä, muokata, 
suunnitella, valmistaa, 
ehdottaa, järjestää 
uudelleen, kerrata, 
kirjoittaa uudelleen, 
summata 

6. Luoda 
 
Laitetaan yhteen 
rakenneosia, joiden avulla 
voidaan luoda uutta tai 
tehdään kokonaiseksi tai 
rakennetaan 
alkuperäinen. 

Kehittäminen 
Suunnitteleminen 
Tuottaminen 

Tehdä johtopäätös, 
arvostella, tulkita, 
oikeuttaa, mitata, 
ennustaa, suositella, 
tehdä ero, vakuuttaa, 
mitata 

 

5.2.2  Tehtävien taustalla olevat tavoitteet ja keskeiset sisällöt  

Tehtävien tarkoituksena on täyttää lukion opetussuunnitelman 2015 (LOPS 2015)         

MAA7-kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Tavoitteille on annettu lyhenteet T1-T7          

ja keskeisille sisällöille on annettu omat lyhteet K1-K5. Tämä lyhenteiden käyttö           

helpottaa tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin viittaamista. Jokainen tehtäväpaketin        

tehtävä on jaoteltu näiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen perusteella. Tämän          

avulla nähdään kuinka hyvin tehtäväpaketti täyttää opetussuunnitelman asettamat        

tavoitteet ja keskeiset sisällöt, sekä kuinka monipuolisia tehtävät oikeastaan ovat.  

''Trigonometriset funktiot (MAA7) 

Tavoitteet 

T1: ''Tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla'' 

T2: ''Osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä         (x)  sin f = a  

tai ''(x) (x)  sin f = sin g  

T3: ''Osaa trigonomisten funktioiden yhteydet ja ''in x os x   s 2 + c 2 = 1 an x  t = sinx
cosx  

T4: ''Osaa derivoida yhdistettyjä funktioita'' 

T5: ''Osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla'' 
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T6: ''Osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä'' 

T7: ''Osaa käyttää teknisiä apuvälineitä ratkaisemisessa ja trigonometristen        

funktioiden derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa'' 

Keskeiset sisällöt 

K1: ''Suunnattu kulma ja radiaani'' 

K2: ''Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen'' 

K3: ''Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen'' 

K4: ''Yhdistetyn funktion derivaatta'' 

K5: ''Trigonometristen funktioiden derivaatat''  

(LOPS 2015, 133) 

5.3 Analysointi ja jaottelu 
 
Kaikki tehtäväpaketin tehtävät on analysoitu ja sijoitettu taulukkoon, joka löytyy          

liitteestä A. Taulukon ensimmäinen jaottelu periaate on tehtävä numero, sekä           

mihin tehtäväpaketin osa-alueeseen tehtävä kuuluu. Toinen jaottelun periaatteen        

taulukossa perustuu MAA7-kurssin tavoitteiden (T1-T7) ja keskeisten sisältöjen        

(K1-K5) täyttymiseen tehtävien osalta. Kolmas jaottelu periaate taulukossa on         

muokatun Bloomin taksonomia ajattelutaidot. Neljäs jaottelun periaate on        

muokatun Bloomin taksonomian tiedon luonne. Viides jaottelu periaatteen osassa         

tehtäväpaketin tehtävät ovat lajiteltu, joko teoria-tehtäviin tai tehtäväsarja-tehtäviin,        

jossa teoria-tehtävät pohjautuvat suoraan kurssin teoriaan ja keskeisiin sisältöihin,         

kun taas tehtävä-sarja tehtävät ovat haastavampia tehtäviä ja soveltavampia. 

 

Tehtäviä on yhteensä 70 kappaletta, joten kaikkien tehtävien tarkkoja sijoitteluita tai           

analysointia ei käydä lävitse. Kaikkien tehtävien analysointi ja jaottelu löytyy          

kuitenkin liitteestä A . Taulukossa 4 on seitsemän tehtävään valittuna         

tehtäväpaketista, joista kolme ensimmäistä tehtävää käydään tarkemmin lävitse.        

Loput neljä tehtävää ovat esimerkkinä jaottelusta ja eri tehtävätyypeistä, joita ei           

käydä yhtä tarkasti lävitse. 
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Analysoinnin ja jaottelun avulla selvitetään yksittäisten tehtävien monipuolisuutta,        

eroavaisuuksia, MAA7-kurssin tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen täyttämistä, sekä        

miten tehtävät täyttävät muokatun Bloomin taksonomia tiedon lajit ja ajattelutaidot.          

Tarkoituksena on tutkia muokatun Bloomin taksonomian, sekä MAA7-kurssin        

tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen avulla selvittää, kuinka hyvin tehtäväpaketti         

soveltuu käytettäväksi tehostettuun kisällioppimiseen.  

Taulukko 4:  Esimerkki tehtävien jaottelusta.  

Tehtävä numero ja 
osa-alue 

LOPS 
2015 

Ajattelutaidot Tiedon luonne Teoria / 
Tehtäväsarja 

2  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1, 
K1,K2 

2.Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 

5  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T3 
K2 

1.Muistaa Faktatieto (A) Teoria 

10 
Tangentti 

yksikköympyrässä 
 

T1,T2,T7 
K2,K3 

3.Soveltaa Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

30 
Tangenttifunktio 

 

T2, 
K1,K2,K3 

3.Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

48 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

6. Luoda Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

69 
Tangentin derivaatta 

T1,T2,T3,
T5,T7 
K1,K2,K3, 
K4,K5 

4.Analysoida Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

70 
tangentin derivaatta 

T1,T2,T3,
T5,T7 
K1,K2,K3,
K4 K5 

6.Luoda Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 
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5.3.1 Tehtävä 2 (Tangentti yksikköympyrässä) 

2  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1, 
K1,K2 

2.Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 

 
2. ääritä kuvan avulla ja desimaalin tarkkuudella sin α, cos α ja  tan α, kun  M     

)  α 20°    a = 1  
)  α 0°  b =  - 6  
)  α 45°  c =   
) P iirrä omavalintainen kulma yksikköympyrään ja selvitä millä muilla kulmilla,  d  
   on sama tangentti kuin 120°, 0° ja 45° välillä    - 6  60°, 360°[ - 3  ] ,   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ehtävä 2 ratkaisu  T :  

 
a) in(120°) 0,    s ≈  9 c) in ( 45°) ,  s ≈ 0 7  

os(120°) ,  c =  - 0 5 os ( 45 °) ,  c ≈ 0 7  
an (120°) ,  t ≈  - 1 7 an ( 45°) 1  t =   

 
b) in ( 0°) ,  s - 6 ≈  - 0 9 d) ulmilla  300°, 120° 0 °, 40 °  K  - 6  - 2  

os ( 0°) ,  c - 6 = 0 5  n samat tangentit välillä  o   60°, 360°[ - 3  ] .  
an ( 0°) ,  t - 6 ≈  - 1 7 ulmilla 225°, 45°, 35°, 15°  K   - 1  - 3  

 n samat tangentit välillä  o   60°, 360°[ - 3  ] .  
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Tehtävä 2 kuuluu tehtäväpaketin ‘’Tangentti yksikköympyrässä’’ osa-alueeseen.       

Tehtävä 2 on hyvin monipuolinen tehtävä, jonka avulla käydään lävitse          

yksikköympyrän trigonometristen funktioiden perusteita. Tehtävän tarkoituksena on       

selventää, miten yksikköympyrää voidaan käyttää ja soveltaa trigonometristen        

tehtävien ratkaisemisessa. Tehtävän avulla havainnollistetaan sinin, kosinin ja        

tangentin yhteyksiä ja eroja. Samalla nähdään, millä tavalla sini, kosini ja tangentti            

arvot vaihtelevat ja käyttäytyvät yksikköympyrässä. Tehtävässä opitaan piirtämään        

yksikköympyrälle, jokin haluttu kulma, sekä etsimään yksikköympyrän avulla, muut         

kulmat joilla on sama tangentti tietyllä aste välillä. Tehtävän avulla havainnollistetaan           

trigonometrisia funktioita yksikköympyrän kuvan avulla. 

 

Tehtävä 2 täyttää LOPS (2015, 133) tavoitteen T1:’’Tutkii trigonometrisia funktioita          

yksikköympyrän symmetrioiden avulla’’ . Tehtävässä oppilaalle annetaan       

tutkittavaksi, mitä arvoja kulman sini, kosini ja tangentti saavat yksikköympyrässä.          

Tehtävän avulla opitaan lukemaan kulman sini, kosini ja tangentti arvoja          

yksikköympyrän avulla, sekä etsimään kaikki ne kulmat, joilla on sama tangentti           

tietyllä aste välillä.  

 

Tehtävä 2:ssa käydään läpi LOPS (2015) keskeiset tavoitteet K1: ‘’Suunnattu kulma           

ja radiaani’’ ja K2: ‘’Trigonometriset funktiot symmetria- ja        

jaksollisuusominaisuuksineen’’. Tehtävässä opiskelija tutustuu suunnattuun     

kulmaan, sekä tangentin symmetria- jaksollisuusominaisuuteen.  

 

Muokatun Bloomin taksonomista tehtävä 2 täyttää parhaiten ymmärtää ajattelutaidon         

ja tiedon luonteeltaan tehtävä soveltuu parhaiten konseptuaalisen tiedon        

määritelmään. Tehtävä täyttää hyvin helposti myös faktatiedon määritelmän. Tehtävä         

on täyttää ymmärtää ajattelutaidon, koska tehtävässä täytyy ottaa selvää ohjeellisten          

viestien merkityksestä. Tehtävässä opiskelija joutuu ottamaan selvää kirjallisesta ja         

graafisesta tiedonvälityksestä. Tehtävässä opiskelija vertailee eri vastauksia       

keskenään ja tekee tulkintoja, sekä antaa esimerkin piirtämällä yhden         

omavalintaisen kulman yksikköympyrään. Konseptuaalinen tieto täyttyy, kun       

tehtävässä ratkaistaan sinin, kosinin ja tangentin arvot yksikköympyrän avulla         
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samoille kulmille. Tehtävässä yhdistetään kuva ja laskutoimitus keskenään. Kulmat         

ratkaistaan tehtävässä yksikköympyrän avulla, vaikka tehtävän voisi helposti laskea         

laskimella. 

 

Tehtävä 2 on ajateltu olevan teoria tehtävä, sillä siinä käydään lävitse           

yksikköympyrän perusteita, sekä liitetään tangentin teoriaa sinin ja kosinin teoriaan.          

Tehtävä on osittain kertaava, sillä tehtävässä yhdistetään tangentin, sinin ja kosinin           

piirtämistä yksikköympyrään. 

5.3.2 Tehtävä 5 (Tangentti yksikköympyrässä) 

5  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1 
K2 

1. Muistaa Faktatieto (A) Teoria 

 
5. äydennä kuvan mukaisen ympyrän neljännekset merkeillä  (+ tai ),  T  -  

un kyseessä on  k   
 

)  sin  a  
)  cos  b  
)  tan  c  
)  P iirrä  kulma yksikköympyrään, jonka sinin arvo on positiivinen ja kosinin  d   
    arvon on negatiivinen. Missä yksikköympyrän neljännessä tämä kulma sijaitsee?    

 
 

:ehtävä  5 ratkaisu  T  
 

)        sin                            b)       cos                            c)       tan  a  
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d)  Kulma 120° sijaitsee toisessa neljänneksessä. Kulman sini arvo on positiivinen ja kosinin    
     arvo on negatiivinen.    

 
 
Tehtävä 5 kuuluu tehtäväpaketin ‘’Tangentti yksikköympyrässä’’ osa-alueeseen.       

Tehtävässä on tarkoitus havainnollistaa trigonometristen funktioiden arvojen       

vaihtelua yksikköympyrän avulla, sekä kulman piirtämistä yksikköympyrään. 

 

Tehtävä 5 täyttää LOPS (2015, 133) tavoitteen T1:’’Tutkii trigonometrisia funktioita          

yksikköympyrän symmetrioiden avulla’’. Tehtävässä täytyy tietää, millä tavalla sinin,         

kosinin ja tangentin arvot vaihtelevat yksikköympyrässä, sekä miten piirtää kulma          

yksikköympyrään, jonka sinin arvo on positiivinen ja kosinin negatiivinen. 

  

Tehtävä 5 käydään läpi LOPS (2015) keskeinen sisältö K2: ‘’Trigonometriset funktiot           

symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen’’. Tehtävän avulla voidaan nähdä sinin,        

kosinin ja tangentin symmetria-ja jaksollisuusominaisuuksia. Tehtävän avulla       

nähdää, miten sinin, kosinin ja tangentin arvot ovat toisiinsa kytköksissään. 

 

Muokatun bloomin taksonomista tehtävä 5 täyttää parhaiten muistaa ajattelutaidon ja          

tiedon luonteeltaan tehtävä soveltuu parhaiten faktatiedon määritelmän.       

Konseptuaalista tietoa tehtävässä opitaan, kun huomataan miten eri trigonometristen         

funktioiden arvot vaihtelevat yksikköympyrässä. Muistaa ajattelu taito täyttyy, koska         

tehtävässä täytyy tunnistaa ja mieleen palauttaa sinin, kosinin ja tangentin arvojen           

vaihtelut yksikköympyrässä. Faktatieto on tehtävässä se, että tiedostaa, mikä on          

yksikköympyrä ja osaa piirtää, jonkun tietyn kulman yksikköympyrälle.        



 
83 

Konseptuaalinen tieto tulee esille tehtävässä, kun samanaikaisesti käydään sinin,         

kosinin ja tangentin arvojen vaihtelua yksikköympyrän perusteella, silti tehtävä on          

enemmän faktatietoa, kuin konseptuaalista. 

 

Tehtävä 5 kuuluu teoria-tehtäviin, sillä siinä käydään lävitse yksikköympyrän         

perusteita, sekä liitetään tangentin teoriaa sinin ja kosinin teoriaan. Tehtävä on myös            

hyvin helppo. 

5.3.3 Tehtävä 10 (Tangentti yksikköympyrässä) 

10 
Tangentti 

yksikköympyrässä 
 

T1,T2,T7 
K2,K3 

3.Soveltaa Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

 
10. iirrä Geogebralla  kulma α 5, °  yksikköympyrälle.  Ratkaise sin  α,  P = 4 8  

os α ja tan α yksikköympyrän avulla.  c iirrä yksikköympyrään  P  
ulman α vastakulma, suplementikulma, kehäpiste  k   a tangenttipiste.  j  
iirrä myös vastakulman ja suplementti kulman kehäpiste ja tangenttipiste.  P  

 
ehtävä 10 ratkaisu  T :
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Tehtävä 10 kuuluu tehtäväpaketin ‘’Tangentti yksikköympyrässä’’ osa-alueeseen.       

Tehtävän tarkoituksena on opettaa yksikköympyrän piirtämistä tietokoneella, sekä        

opettaa selvittämään yksikköympyrän avulla kulman tangenttipiste, kehäkulma,       

vastakulma, suplementtikulma, sekä niiden kehä ja tangentti pisteet. Tehtävän avulla          

käsitteitä käydään visuaalisesti lävitse. 

 

Tehtävä 10 täyttää LOPS (2015,133) tavoitteet: T1:’’Tutkii trigonometrisia funktioita         

yksikköympyrän symmetrioiden avulla’’ , T2: ‘’Osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia         

yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä tai ’’ ja T7: ‘’Osaa käyttää    (x)  sin f = a   (x) (x)  sin f = sin g      

teknisiä apuvälineitä ratkaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen       

määrittämisessä sovellusongelmissa’’. Trigonometrisia funktioita tutkitaan piirtämällä      

ne yksikköympyrälle ja yhtälöt ratkaistaan kuvan avulla. Opiskelija samalla pääsee          

harjoittelemaan Geogebran käyttöä. Tehtävässä opitaan ratkaisemaan sinin, kosinin        

ja tangentin yhtälöitä yksikköympyrän avulla. 

 

Tehtävässä 10 käydään läpi LOPS (2015,133) keskeiset sisällöt K1: ‘’Suunnattu          

kulma ja radiaani’’ ja K3: ‘’Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen’’. Tehtävässä         

kerrataan suunnattua kulmaa ja ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä. 

 

Muokatusta Bloomin taksonomiasta tehtävä 10 täyttää parhaiten soveltaa        

ajattelutaidon ja tiedon luonteeltaan tehtävä soveltuu parhaiten metakognitiivisen        

tiedon määritelmään. Tehtävä täyttää faktatiedon määritelmän, konseptuaalisen       

tiedon määritelmän ja proseduraalisen tiedon määritelmän. Tehtävä täyttää soveltaa         

ajattelutaidon, koska tehtävässä on selkeästi määritelty tilanne, jossa joutuu         

käyttämään tiettyjä proseduureja, jotta tehtävän saa ratkaistua. Tehtävässä        

sovelletaan jo opittuja ratkaisumenetelmiä. Tehtävässä joutuu osata erilaisia        

käsitteitä ulkoa, joten se täyttää faktatiedon määritelmän. Konseptuaalinen tieto         

näkyy, kun samassa tehtävässä yhdistetään eri käsitteitä ja menetelmiä keskenään,          

sekä samassa tehtävässä ratkaistaan sinin, kosinin ja tangentin tietyn kulman arvot           

yksikköympyrässä. Proseduraalinen tieto näkyy, kun joutuu pohtimaan, mitä        

ratkaisumenetelmiä tehtävässä joutuu käyttämään. Tehtävä täyttää parhaiten       
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metakognitiivisen tiedon, sillä tehtävässä joutuu käyttämään strategiatietoa hyväksi,        

jotta tehtävän saa ratkaistuksi, sekä yhdistämään konseptuaalista ja proseduraalista         

tietoa keskenään.  

 

Tehtävä 10 kuuluu tehtäväpaketissa tehtäväsarja- tehtäviin, sillä siinä käydään         

lävitse ja kerrataan jo opittuja yksikköympyrän perusteita. Tehtävässä joudutaan         

soveltamaan Geogebraa tai muuta vastaavaa ohjelmaan. 

5.3.4 Tehtävä 30 (Tangenttifunktio) 

30 
Tangenttifunktio 

 

T2, 
K1,K2,K3 

3.Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

 
30.   atkaise yhtälöt kolmen desimaalin tarkkuudella. V ertaile vastauksia keskenään.  R  

 
a) an x ,  t =  - 3 1  
b) an x 1  t =   
c) an x 0  t =   
d) an x 100  t =   
e) os x ,   c =  - 3 1  
f) os x 1  c =   
g) os x 0  c =   
h) os x 100  c =   
i) in x ,   s =  - 3 1  
j) in x 1  s =   
k) in x 0  s =   
l) in x 100  s =   

 
 

Tehtävä 30 kuuluu tehtäväpaketin Tangenttifunktio osa-alueeseen. Tehtävässä       

käydään läpi trigonometristen funktioiden ominaisuuksia ja verrataan niitä        

keskenään, sekä vahvistetaan trigonometristen funktioiden ratkaisun osaamista.       

Tehtävässä tutustutaan samalla trigonometristen funktioiden arvojoukkoihin.      

Tehtävän avulla opitaan, että tangentti funktion arvojoukko on eri kuin sinin ja            

kosinin.  
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Tehtävä 30 täyttää LOPS (2015, 133) tavoitteen: T2: ‘’Osaa ratkaista sellaisia           

trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä tai ’’.     (x)  sin f = a   (x) (x)  sin f = sin g  

Tehtävässä ratkaistaa hyvin yksinkertaisia trigonometrisia funktioita. 

 

Tehtävässä 30 käydään läpi LOPS 2015 keskeiset sisällöt K1: ‘’Suunnattu kulma ja            

radiaani’’,  ‘’K2: Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen’’ 

 ja K3: ‘’Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen’’. 

Muokatusta Bloomin taksonomiasta tehtävä 30 täyttää parhaiten soveltaa        

ajattelutaidon ja tiedon luonteeltaan tehtävä soveltuu parhaiten proseduraalisen        

tiedon määritelmään. Tehtävä täyttää helposti myös, konseptuaalisen tiedon ja         

faktatiedon määritelmän Proseduraalinen tieto näkyy tehtävissä, kun ratkaistaan        

trigonometrisia yhtälöitä. Konseptuaalista tieto esiintyy tehtävässä, kun oppilas        

vertailee vastauksia keskenään ja huomaa funktioiden arvojoukkojen olevan        

erilaiset. Faktatietoa tehtävissä on se, että ymmärtää, mitä tarkoittavat sin, cos ja            

tan.  

 

Tehtävä 30 kuuluu tehtäväpaketissa teoria- tehtäviin, sillä siinä käydään lävitse ja           

trigonometristen funktioiden ratkaisemista, sekä arvojoukkoa. Tehtävässä ratkaistaan       

yksinkertaisia trigonometrisia funktioita.  

5.3.5 Tehtävä 48 (Tangenttifunktio) 
 

48 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

6. Luoda Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

 
48. .ee juliste trigonometristen funktioiden ratkaisutavoista ja tärkeistä kaavoista  T  
 
Tehtävä 48 kuuluu tehtäväpaketin Tangenttifunktio osa-alueeseen. Tehtävän       

tarkoituksena on kerrata ja vahvistaa opiskelijalle trigonometristen funktioiden        

ratkaisutavat, sekä tärkeät kaavat. Opiskelija saa itse päättää ja ottaa selvää mitkä            

ratkaisutavat ja kaavat ovat hänen mielestä tärkeitä. Samalla opiskelija pääsee          

toteuttamaan taiteellista osaamistaan luomalla haluamansa näköisen julisteen.       

Tehtävän voisi helposti antaa vaikka ryhmätyöksi.  
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Tehtävä 48 täyttää LOPS (2015, 133) tavoitteet: T2: ‘’Osaa ratkaista sellaisia           

trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä tai ’’ ja T3:’’     (x)  sin f = a   (x) (x)  sin f = sin g    

Osaa trigonometristen funktioiden yhteydet ja ’’in x os x   s 2 + c 2 = 1 an x  t = sinx
cosx  

 

Tehtävässä 30 käydään läpi LOPS (2015,133) keskeiset sisällöt K2:         

‘’Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen’’ ja K3:       

‘’Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen’’. 

 

Muokatusta Bloomin taksonomiasta tehtävä 48 täyttää parhaiten Luoda        

ajattelutaidon ja tiedon luonteeltaan tehtävä soveltuu parhaiten proseduraalisen        

tiedon määritelmään. Tehtävä täyttää helposti myös konseptuaalisen tiedon        

määritelmän, sekä faktatiedon määritelmän. Luoda ajattelutaito täyttyy, kun tehdään         

juliste, johon kootaan kaikkea jo opittua yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Tehtävä          

täyttää parhaiten proseduraalisen tiedon määritelmän, sillä tehtävässä otetaan        

selvää eri proseduureista, joita käytetään tehtävien ratkaisemiseksi. Konseptuaalista        

tieto esiintyy tehtävässä, kun oppilas vertailee ja tutustuu eri trigonometrisiin          

kaavoihin.  

 

Tehtävä 48 kuuluu tehtäväpaketissa tehtäväsarja- tehtäviin, sillä siinä käydään         

lävitse trigonometristen funktioiden ratkaisutapoja, yhdistetään sin cos ja tangentin         

kaavoja keskenään ja ratkaisutapoja. Kerrataan siniä, kosinia ja tangenttia teoriaa          

samalla nähdään, mitä eroja ja yhteyksiä niillä on. Tehtävän voisi hyvin tehdä myös             

ryhmä- tai parityönä. Tehtävässä opiskelija pääsee myös toteuttamaan omaa         

luovuttaa ja taiteellista näkemystä, joka voi omalta osalta myös motivoida oppimaan           

ja kertaamaan kaavoja.  

5.3.6 Tehtävä 69 (Tangentin derivaatta) 

69 
Tangentin 
derivaatta 

T1,T2,T3
T4,T5,T7 
K1,K2,K3
K4,K5 

4.Analysoida Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 
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69. istaa mitä olet oppinut trigonometrisista funktioista  ja pohdi, mitä asioita  L   

.inun tulisi harjoitella vielä lisää  s   
 
Tehtävä 69 kuuluu tehtäväpaketin Tangentin derivaatta osa-alueeseen. Tehtävä 69         

on tehtäväpaketin toiseksi viimeinen. Tarkoituksena on kerrata ja vahvistaa         

opiskelijalle kaikkea, mitä hän on oppinut trigonometriasta ja samalla pohtia mitä           

asioita pitäisi vielä harjoitella lisää. Tehtävän tarkoituksena on saada oppilas          

pohtimaan oppimaansa ja arvioimaan omaa osaamistaan, sekä lisätä oppilaan         

itsetuntemusta. Tarkoituksena oppilaan on itse ymmärtää, mitä hänen pitäisi         

harjoitella lisää. 

 

Tehtävä täyttää kaikki tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, ja T7 ,sekä myös kaikki keskeiset               

sisällöt K1,K2,K3 ,K4 ja K5 (LOPS 2015). Tehtävässä tarkoituksena on listata, mitä            

kaikkea on jo oppinut ja pohtia, mitä pitäisi harjoitella vielä lisää.  

 

Muokatusta Bloomin taksonomiasta tehtävä 69 täyttää parhaiten analysoida        

ajattelutaidon ja tiedon luonteeltaan tehtävä soveltuu parhaiten metakognitiivisen        

määritelmään. Tehtävä täyttää analysoida ajattelutaidon, koska tehtävässä pitää        

listata ja järjestää jo opittua suurta kokonaisuutta pienempiin osiin ja pohtia, mitä            

pitäisi oppia lisää. Metakognitiivisen tiedon luonteen tehtävä täyttää parhaiten, sillä          

tehtävässä käsitellään itsetuntemusta ja sen avulla voidaan pohtia, mitä osataan ja           

mitä pitäisi kerrata. Tehtävä täyttää myös konseptuaalisen tiedon ja faktatiedon.          

Konseptuaalinen tieto täyttyy, kun luokitellaan oppimia asioita ja pohditaan niiden          

välisiä yhteyksiä. Faktatieto näkyy, kun tietää käsiteltävien asioiden määritelmiä ja          

käsitteitä.  

 

Tehtävä 69 kuuluu tehtäväpaketissa tehtäväsarja- tehtäviin, sillä siinä pohditaan ja          

mietitään, mitä kaikkea on jo opittu, sekä mitä voisi vielä kerrata. Tarkoituksena on             

vahvistaa opiskelijan itseluottamusta, sekä omaa osaamisen tunnetta.  
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5.3.7 Tehtävä 70 (Tangentin derivaatta) 

70 
tangentin 
derivaatta 

T1,T2,T3,
T4, T5,T7 
K1,K2,K3
K4 K5 

6.Luoda Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

 
70. alitse mielestäsi tärkeimmät tehtävät tangentiin liittyen ja luo suunnitelma,  V   

onka tarkoituksena on oppia  kerrata  keskeisimmät asiat.  j /  
 
Tehtävä 70 kuuluu tehtäväpaketin Tangentin derivaatta osa-alueeseen. Tehtävä 70         

on tehtäväpaketin viimeinen. Tehtävässä tarkoituksena on pohtia, mitkä ovat         

tangentin keskeisimmät asiat, jotka pitäisi osata. Tehtävän avulla pääsee         

vertailemaan eri tehtäviä keskenään ja valitsemaan mielestään tärkeimmät tehtävät,         

joiden avulla voidaan kerrata tärkeimpiä asioita tangenttiin liittyen. Opiskelija pääsee          

myös suunnittelemaan, kuinka itse oppisi parhaiten tangentin liittyvät teoriat ja          

käsitteet.  

 

Tarkoituksena on kerrata ja vahvistaa opiskelijalle kaikkea, mitä hän on oppinut           

trigonometriasta ja samalla pohtia mitä asioita pitäisi vielä harjoitella lisää. Tehtävän           

tarkoituksena on saada opiskelija pohtimaan oppimaansa ja arvioimaan omaa         

osaamistaan, sekä lisätä opiskelijan itsetuntemusta. Tarkoituksena opiskelijan on        

ymmärtää mitä hän on jo oppinut ja pitäisi harjoitella lisää. 

 

Tehtävä täyttää kaikki tavoitteet T1,T2,T3, T4, T5, ja T7 (LOPS 2015, 133), sekä             

myös kaikki keskeiset sisällöt K1,K2,K3 ,K4 ja K5 (LOPS 2015, 133). Tehtävässä            

tarkoituksena on tarkastella eri tehtävien avulla, mitä osaa, sekä luoda sen avulla            

suunnitelma, miten voisi kehittää omaa osaamistaan.  

 

Muokatun Bloomin taksonomian ajattelutaidoista tehtävä täyttää parhaiten luoda        

ajattelutaidon ja tiedon lajeista tehtävä täyttää metakognitiivisen tiedon. Luoda         

ajattelutaito tulee esille, kun tehtävän avulla kehitetään suunnitelma jo tehtyjen          

tehtävien avulla, miten voisi oppia tangentin teoriat parhaiten. Metakognitiivisen         

tiedon tehtävä täyttää, koska tehtävässä pohtia, miten voisi oppia tai kerrata jo            
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opittuja asioita parhaiten. Tehtävän avulla mietitään omaa oppimista ja miten sitä           

voisi kehittää eteenpäin. 

 

Tehtävä 70 kuuluu tehtäväpaketissa tehtäväsarja -tehtäviin, sillä siinä pohditaan ja          

mietitään, mitä kaikkea on jo opittu, sekä miten voisi luoda parhaimman           

suunnitelman jo opiskeltujen asioiden kertaamiseen.  

5.4. Tiedon luonne ja ajattelutaito -jaottelu tehtäväpaketin       

tehtäville 
Tässä luvussa kootaan yhteen kaikki tehtäväpaketin tehtävät muokatun Bloomin         

taksonomian mukaisesti (taulukko 2 mukaisesti). Tämän avulla nähdään, miten         

tehtävät jakautuvat kaksiulotteisen taulukon mukaisesti edellisen luvun yksiulotteisen        

taulukon ja liite A: Tehtävien analysointitaulukko sijasta. Kaikki tehtäväpaketin tehtävät          

ovat lajiteltu taulukon 2 mukaisesti taulukkoon 5. Taulukkoon 5 sijoitetaan tehtävät           

tehtävänumeron mukaan. Taulukossa 5 on jokaisen tiedon luonteen kohdalla kolme          

riviä, jossa ylimmälle riville laitetaan tehtävät, jotka kuuluvat tangentti         

yksikköympyrä osa-alueeseen eli tehtävät joiden numero on 1-26. Keskimmäiselle         

riville sijoitetaan tehtävät, jotka kuuluvat tangenttifunktiona osa-alueeseen eli        

tehtävät joiden numero on 27-49. Alimmalle riville sijoitetaan tehtävät, jotka          

kuuluvat tangentti derivaatta  osa-alueeseen eli tehtävät joiden numero on 50-70.  

 

Tehtävät ovat jaoteltu sen mukaan, minkä ajattelutaidon ja tiedonluonteen tehtävä          

täyttää parhaiten. Kaikki tehtävät täyttävät faktatiedon tiedonluonteen ja muistaa         

ajattelutaidon. Suurin osa tehtävistä täyttää parhaiten proseduraalisen tiedon        

määritelmän. Konseptuaalista tietoa vaativat tehtävät täyttävät usein proseduraalisen        

tiedon määritelmän. Metakognitiivista tietoa voidaan käyttää lähes kaikissa        

tehtävissä hyödyksi. On hyvin vaikea määritellä, milloin tehtävissä käytetään         

pelkästään konseptuaalista tietoa, proseduraalista tietoa tai metakognitiivista tieto        

(strategiatietoa). Tämä nähtiin, kun analysoitiin seitsemän eri tehtäväpaketin        

tehtävää.  
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Taulukko 5:n avulla nähdään miten tehtävät jakautuvat muokatun Bloomin         

taksonomian mukaisesti, sekä miten tehtävät jakautuvat kaksiulotteiseen taulukkoon        

yksiulotteisen taulukon sijasta. Taulukon avulla nähdään, kuinka monipuolisia        

tehtävät ovat muokatun Bloomin taksonomia mukaan.  

Taulukko 5: Tiedon luonne ja ajattelutaidot. 

Tiedon luonne Kognitiivisen prosessin vaativuus (ajattelutaidot) 

1. 
Muistaa 

2. 
Ymmärtää 

3. 
 Soveltaa 

4. 
Analysoida 

5.  
Arvioida 

6.  
Luoda 

Faktatieto (A) 
 

5 4 7 13 23 26 

      

50      

Konseptuaalinen 
tieto (B) 
 

1 2,3,6 8,12 11,19  25 

33,34 27 28,29, 
35,36 

   

 51,52     

Proseduraalinen 
tieto (C) 
 

16  9,14,15 17,20,21   

 31,32, 42 30,38,40,43
,44 

37,39,41 45,46,47 48 

 53 54,55,56,58
,59 

57,60,61,62,
63, 64,65 

66,67,68  

Metakognitiivinen 
tieto (D) 
 

  10,22 18 24  

    49  

    69 70 

5.5 Yhteenveto kaikkien tehtävien analyysista  
Tässä alaluvussa kaikki tehtävä lajitellaan taulukoihin (taulukot 6-9). Taulukoiden         

avulla tarkastellaan, kuinka tehtävien lukumäärät jakautuvat edellisten lukujen        

jaottelu periaatteisiin. Taulukossa 6 tehtävät lajitellaan ja lasketaan eri ajattelutaitojen          

mukaan. Taulukossa 7 tehtävät esitetään tiedon luonteen perusteella. Taulukossa 8          

tehtävät jaotellaan lukion 2015 opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten        

sisältöjen mukaan. Taulukossa 9 tehtävät on jaoteltu vielä “teoria” ja “tehtäväsarja”           
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-jaottelun perusteella. Tarkoituksena on selvittää, kuinka monipuolisia       

tehtäväpaketin tehtävät ovat. 

Taulukko 6: Tehtävien lukumäärät osa-alueittain (ajattelutaidot).  

Osa-alue 1. 
Muistaa 
(kpl) 

2. 
Ymmärtä
ä (kpl) 

3. 
Soveltaa 
(kpl) 

4.  
Analysoid
a 
(kpl) 

5.  
Arvioida 
(kpl) 

6.  
Luoda 
(kpl) 

Tangentti 
yksikköympyrässä 

3 4 8 6 3 2 

Tangenttifunktio 2 4 9 3 4 1 

Tangentin 
derivaatta 

1 3 5 8 3 1 

Yhteensä 6 11 22 17 10 4 

 

Taulukko 7: Tehtävien lukumäärät kategorioittain (tiedon luonne). 

Osa-alue Faktatieto 
(A) (kpl) 

Konseptuaalinen 
(B) (kpl) 

Proseduaalinen  
(C) (kpl) 

Metakognitiivinen 
(D) (kpl) 

Tangentti 
yksikköympyrässä 

6 9 7 4 

Tangenttifunktio 0 7 15 1 

Tangentin derivaatta 1 2 16 2 

Yhteensä 8 18 38 7 
 

 
Taulukoista 6-7 nähdään kuinka monipuolisia tehtävät oikeastaan ovat muokatun         

Bloomin taksonomian mukaan. Tehtäväpaketti näyttäisi täyttävän todella hyvin        

muokatun Bloomin taksonomian eri tiedon luonteet, sekä ajattelu taidot. Vaikka          

tehtäväpaketin tehtävät täyttävät parhaiten proseduraalisen tiedon luonteen.       

Tehtävien tekemisen aikana tarvitaan myös konseptuaalista tietoa, faktatietoa ja         

metakognitiivista tietoa. Tehtäväpaketin tehtävät täyttävät kaikki muokatun Bloomin        

taksonomian ajattelutaidot ja tiedon lajit. 
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Taulukko 8: Tehtävien lukumäärät kategorioittain (LOPS2015) tavoiteet ja        
keskeiset sisällöt.  

Osa-alue T1 
(kpl) 

T2 
(kpl) 

T3 
(kpl) 

T4 
(kpl) 

T5 
(kpl) 

T6 
(kpl) 

T7 
(kpl) 

K1 
(kpl) 

K2 
(kpl) 

K3 
(kpl) 

K4 
(kpl) 

K5 
(kpl) 

Tangentti 
yksikköympyräss
ä 

11 18 18 - - - 5 8 18 23 - - 

Tangenttifunktio 5 19 13 - - - 6 7 20 18 - - 

Tangentin 
derivaatta 

2 13 2 19 12 - 18 2 12 18 12 21 

Yhteensä 18 51 34 19 12 0 29 17 50 59 12 21 

Taulukko 9: Tehtävien lukumäärät kategorioittain teoria tai tehtäväsarja. 

Kategoria Teoria (kpl) Tehtäväsarja (kpl) 

Tangentti 
yksikköympyrässä 

9 17 

Tangenttifunktio 8 15 

Tangentin derivaatta 8 13 

Yhteensä 25 45 
 
Taulukosta 8 nähdään, kuinka hyvin tehtäväpaketin tehtävät täyttävät MAA7-kurssin         

tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Taulukosta 9 nähdään, miten tehtäväpaketin tehtävät          

jakautuvat teoria ja tehtäväsarja kategorioihin. Tehtäväpaketti täyttää todella hyvin         

MAA7-kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ainoa tavoite, jota se ei täytä on            

T6’’:Osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä’’       

(LOPS2015, 133), sillä T6 tavoitteen täyttävän tehtävien tekeminen osoittautui         

haastavaksi. Tehtäväpaketissa ollaan otettu huomioon tehostettun kisällioppimisen       

vaadittava asteittain vaikeutuminen ja se toteutuu teoria ja tehtäväsarja lajittelun          

avulla (Vihavainen ym. 2011a). 
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5.6. Pohdinta: Millä tavalla tehtäväpaketin tehtävät      

soveltuvat tehostettuun kisällioppimiseen? 

Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävät suunnitellaan niin, että  

● Tehtävien avulla opitaan kurssin keskeiset asiat. 

● Tehtävät ohjaavat opiskelijaa tutustumaan asioihin itsenäisesti      

kurssimateriaalin avulla.  

● Tehtävien avulla opiskelijan huomio keskitetään oppimisen näkökulmasta       

tärkeisiin asioihin.  

● Tehtävien pitää auttaa opiskelijaa oivaltamaan asiat itse. 

● Tehtävä vaikeutuvat asteittain. 

● Tehtävät auttavat kertaamaan jo opittuja asioita.  

● Tehtävissä yhdistetään sekä konseptuaalista, että proseduraalista tieto       

keskenään. 

(Oinonen 2014; Rämö ym. 2015; Vihavainen ym. 2011a) . 

Tehostetussa kisälli oppimisessa tehtävien avulla on tarkoitus oppia kurssin         

sisältämät tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Tämä toteutuu, kun tarkastellaan         

tehtäväpaketin tehtäviä analysoinnin ja jaottelun avulla. Taulukosta 8 nähdään, että          

tehtävät täyttävät todella hyvin lukion 2015-vuoden opetussuunnitelman       

MAA7-kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt (LOPS 2015, 133). Kaikki paitsi yksi           

tavoite tulee tehtäväpaketin avulla läpi käytyä. Taulukosta 4 ja liitetiedoista A           

olevasta taulukosta nähdään, kuinka hyvin yksittäiset tehtävät täyttävät nämä         

MAA7-kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Yksittäiset tehtävät täyttävät jo monia          

kurssin tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Tämä nähtiin, kun analysoitiin ja tarkasteltiin           

tehtäväpaketin seitsemää eri tehtävää tarkasti.  

 

Tehostetussa kisällioppimisessa tehtävien pitää olla suunniteltu, niin että opiskelija         

tutustuu aluksi teoriaan itsenäisesti. Tämä toteutuu, kun opiskelijoille annetaan aluksi          

tehdä teoria-tehtävät itsenäisesti tehtäväksi ennen kuin teoriaa käydään yhteisesti         

lävitse opetustuokiossa. Opetustuokion aikana käydään lävitse teoria-tehtävien       
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ratkaisuja, sekä keskustellaan tehtävissä käsiteltyä teoriaa, jonka jälkeen tehdään         

vaikeampia tehtäviä samasta aiheesta. Opetustuokiossa syvennetään jo opittua        

teoriaa ja jonka jälkeen tehdään haastavampia tehtäviä materiaalin, sekä         

opetustuokiossa käytyjen asioiden avulla. 

 

Tehtävien pitää olla valittu ja suunniteltu niin, että opiskelijoiden huomio keskitetään           

oppimisen kannalta tärkeisiin asioihin. Tämä nähdään taulukko 8:n avulla, sillä          

tehtäväpaketti täyttää Lukion 2015 vuoden opetussuunnitelman MAA7-kurssin       

tavoitteet ja keskeiset sisällöt todella hyvin. Tehtävien avulla opitaan myös          

matemaattisen tiedon hallintaa ja vahvistetaan opiskelijoiden matemaattista       

osaamista tarjoamalla monipuolisia ja merkityksellisiä tehtäviä. Tehtävien       

matemaattinen hallinta ja monipuolisuus näkyvät, kun tehtäviä tarkastellaan        

muokatun Bloomin taksonomian mukaan. Tehtäväpaketin tehtävät täyttivät kaikki        

muokatun Bloomin taksonomian tiedonluonteen lajit, sekä ajattelutaidot. Tämä        

nähdään taulukosta 5.  

 

Tehtävien avulla tuetaan ja autetaan opiskelijaa ymmärtämään ja lukemaan teoriaa          

itse. Opiskelijan tarkoituksena on tehdä tehtäviä itsenäisesti tai pienryhmässä ja          

samalla lukea teoriaa käytössä olevasta oppimateriaalista. Tähän vaiheeseen        

tehostetussa kisällioppimisessa opettaja ja ohjaajat tarjoavat tukea. Tukemisen        

vaiheessa opiskelijalle ei kerrota oikeita vastauksia suoraan opiskelijan täytyy itse          

oivaltaa vastaus. Tukeminen ja auttaminen ovat vain väliaikaista apukeinoja (Rämö          

ym. 2015). Tämä toteutuu, jos opettaja käyttää tehtäväpaketti tehostetun         

kisällioppimisen mukaan, sekä se miten opetus järjestetään.  

 

Tehtäväpaketin tehtävät myös vaikeutuvat asteittain, kuten tehostetussa       

kisällioppimisessa kuuluu. Tehtäväpaketin tehtävät alkavat helpoimmista teoriaa       

pohjautuvista tehtävistä. Tämä auttaa opiskelijaa luottamaan omiin kykyihin ja         

taitoihin, sekä valitsemaan itse minkälaisia tehtäviä haluaa tehdä. Tehtävä toimivat          

myös pieninä tavoitteina, jotka on tarkoitus saavuttaa. Tämä lisää oppilaan          

itsetuntemusta ja motivaatiota, sekä antaa onnistumisen elämyksiä. (Vihavainen ym.         

2011a). Tehtävät ovat jaoteltu teoria-ja tehtäväsarja-tehtäviin, josta opiskelijat voivat         
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valita, kuinka monta tehtävää haluaa tehdä, mistäkin osa-alueesta. Teoria-tehtävissä         

ovat helpompia tehtäviä ja tehtäväsarja-tehtävät haastavampia. Helppojen tehtävien        

avulla keskitytään rutiinien harjoittamiseen ja vaatien tehtävien avulla kurssin         

käsitteisiin ja sisältöihin käydään tarkemmin lävitse (Vihavainen ym. 2011a) 

 

Tehtäväpaketin tehtävät ovat myös kertaavia luonteeltaan. Tehtävissä vahvistetaan        

jo opittuja asioita ja liitetään uutta mukaan. Tämä nähdään, kun tehtävissä käydään            

läpi samalla sinin, kosinin ja tangentin teoriaa. Tehtävien avulla pyritään jo           

vahvistamaan jo opittuja asioita. Tehtävissä toistuu myös samoja MAA7-kurssiin         

liittyviä opetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.  

 

Tehtäväpaketin tehtävät täyttävät hyvin, sekä konseptuaalisen tiedon, että        

proseduraalisen tiedon määritelmät. Tehtäväpaketissa on molempia tiedon lajeja        

painottavia tehtäviä. Yksittäiset tehtävät täyttävät yleensä, sekä konseptuaalisen        

tiedon ja proseduraalisen tiedon määritelmät. Vaikka suurin osa tehtävistä täytti          

parhaiten proseduraalisen tiedon määritelmän, niin tehtävissä joutuu myös        

käyttämään konseptuaalista tietoa hyväksi. Näiden kahden tiedon lajin välinen raja          

on hyvin häilyvä (Hiebert & Lefevre 1986). Tehtäväpaketti tehtävät täyttävät myös           

muokatun Bloomin taksonomian metakognitiivisen tiedon (Anderson & Krathwohl        

2001; Krathwohl 2002), että Joutsenlahden(2005) esittämän strategiatiedon       

määritelmän.  

 

Tehtväpaketin tehtävien pitää täyttää myös tehostetun kisällioppimisen arvot        

tekemällä oppiminen, kaksisuuntainen palaute, ei-kompromisseja ja oppilaasta tulee        

mestari (Vihavainen ym. 2011a). Tehtävien täytyy myös soveltua tehostetun         

kisällioppimisen malliin, jossa tehostettu kisällioppiminen on jaettu kuuteen eri         

osa-alueeseen: pienryhmässä oppiminen, itseohjautuvuus, hetkessä mukana,      

opettaja ohjaajana, myönteinen opiskeluilmapiiri ja digitalisoinnin mahdollisuudet       

(Torkkeli 2015).  
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Vihavaisen ja kumppaneiden (2011a) esittämä arvo tekemällä oppiminen tapahtuu,         

kun opiskelijat tekevät tehtäväpaketin tehtäviä, joita on hyvin paljon. Tehtävien          

tarkoituksena on opettaa opiskelijalla kaikki tärkeimmät asiat aihealueesta, sekä         

saada opiskelija lukemaan teoriaa kirjasta itsenäisesti. Tehtävien avulla opitaan         

kurssin teoria, tarvittavat käsitteet ja menetelmät. Tehtävät täyttävät kurssin         

MAA7-kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt, sekä niiden avulla voidaan edistää          

matemaattista tietoa. 

 

Vihavaisen ja kumppaneiden (2011a) esittämä arvo jatkuva-aikainen       

kaksisuuntainen palaute tulee tehtävissä ilmi, kun opettaja auttaa ennen         

opetustuokioita oppilaita ymmärtämään teoria-tehtäviä. Näin opettaja huomaa, mitä        

tehtävää ja teorian osa-aluetta opetustuokiossa pitää käsitellä yhteisesti kaikkien         

kanssa. Samalla tehtävien tekemisen aikana oppilaat tekevät omia ajattelu         

prosesseja näkyväksi opettajalle. Opettaja tuo omaa ajattelua näkyville selittäessä         

oppilaille teoriaa yhteisessä opetustuokiossa, sekä silloin kun henkilökohtaista apua         

annetaan tehtäviä tehdessä. Osa oppilaista tarvitsee enemmän apua tehtävien         

teossa osa vähemmän. Näin kaksisuuntaisen palautteen avulla tapahtuu        

kognitiivisen kisällioppimisen pääperiaate ajattelun näkuväksi tekeminen (Vihavainen       

ym.  2011a ; Collins ym. 1991 ).  

 

Vihavaisen ja kumppaneiden (2011a) esittämä arvo ei-kompromisseja toteutuu        

tehtävissä, sillä tavalla, että tehtäviä tehdään niin kauan kunnes tehtävät saadaan           

ratkaistua ja asiat osataan. Tarkoituksena on myös tehtävien teossa edetä omaa           

tahtia, joka lisää samalla itseohjautuvuutta. Opiskelijat pystyvät kertaamaan, sekä         

liittämään tehtävissä esiintyviä proseduureja ja käsitteitä toisiinsa kiinni ja tätä kautta           

oppia kurssilla käsiteltäviä asioita paremmin ja syvällisemmin. 

 

Vihavaisen ja kumppaneiden (2011a) esittämä arvo oppilaasta tulee mestari         

tapahtuu tehtävien tekemisen avulla. Tehtävien päätarkoituksena on opettaa        

matemaattista tietoa, matemaattista osaamista, ammattilaisten käyttämiä      

strategioita ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä kurssin tavoitteet ja sisällöt. Tehtävien         

tekemisen taustalla on myös, se että kun tehtävät ovat tehty ja ymmärretty ja             
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opetustuokioihin osallistuta ja paljon kertaavia tehtäviä tehty. Näin Opiskelijasta on          

pikkuhiljaa kehittymässä mestari eli kurssin sisältöjen hallitsija. Tehtävien teossa         

pitää tietysti ohjata oppilaita itse ymmärtää asioita, kuin kertoa vastaukset heti           

suoraan heille.  

 

Torkkelin (2015) esittämä tehostetun kisällioppimisen malliin kuuluva pienryhmä        

opiskelu toteutuu, sillä tehtäväpaketin tehtäviä voidaan soveltaa hyvin pienryhmissä         

pohdittavaksi ja tehtäväksi. Osa tehtävistä voidaan antaa myös pari- tai          

ryhmätehtäväksi. Tehtävien tehdessä opiskelijoita voidaan myös kannustaa       

pohtimaan ja ottamaan asioista selvää  pienissä ryhmissä.  

 

Hetkessä mukana periaate, joka koostuu kaksisuuntaisesta palautteesta, värikoodit        

opiskelutekniikasta ja juuri oikean aikaisesta avusta (Torkkeli 2015), voidaan myös          

helposti liittää tehtävien tekemisen prosessiin. Opettaja voi ohjeistaa opiskelijoitaan         

käyttämään tehtävien tekmisen aikana värikoodausta tai laittamaan ylös haastavia         

kysymyksiä teoriasta ja tehtävistä yhteisiä opetustuokioita varten. Tehtävän        

tekemisen aikana opettaja pystyy tarjoamaan opiskelijoille juuri oikean aikaista apua.          

Opettaja voi myös antaa osan tehtävistä palautettavaksi tai tarkistettavaksi, jotta          

opettaja näkisi opiskelijoiden tekemiä virheitä. Tehtäviä voidaan antaa opiskelijoille         

palautettavaksi ja korjattavaksi, jotta opiskelijat oppisivat omista virheistään.  

 

Torkkelin (2015) esittämä digitalisaation mahdollisuus tulee tehtäväpaketin kanssa        

ilmi, jos opettaja päättää käyttää http://kisallioppiminen.fi materiaalia hyväksi.        

Tehtäväpaketin tehtävät voidaan liittää, myös käytettäväksi http://kisallioppiminen.fi       

sivuston avulla. Digitalisaation avulla voidaan voidaan helpottaa opiskelijoiden        

mestariksi kehittymisen vaiheita, puuttua opiskelijoiden kohtaamiin vaikeuksiin, antaa        

vinkkejä opiskeluun, sekä suunnittelemaan ja kehittämään opetuksen järjestystä        

(Collins ym. 1 987). 

 

Tehtäväpaketin tehtävissä on paljon toistoa joiden avulla vahvistetaan opiskelijan         

luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin (Vihavainen ym. 2011a) Kaikkien osa-alueiden          

tehtävät alkavat helpommista teoriaan painottuvista tehtävistä ja vaikeutuvat loppua         
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kohden juuri kuten kognitiivisessa kisällioppimisen järjestyksen tasossa (Collins ym.         

1991). Tämän avulla voidaan tukea opiskelijan itseohjautuvuutta ja edistää         

opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Tehtävien avulla opiskelijoita voidaan eriyttää        

omien taitojen mukaan, sillä he voivat valita itse kuinka paljon tehtäviä tekee ja             

kuinka haastavia. Opiskelijat voivat tarvittaessa edetä oman tahdin mukaan ja tehdä           

vaikeampia tehtäviä ennen opetustuokiota. (Vikberg, P 2016 ; Torkkeli 2015) 

 

Tehtäväpaketti soveltuu siis todella hyvin tehostetun kisällioppimisen       

tehtäväpaketiksi. Tehostetun kisällioppimisen arvot, tehostetun kisällioppimisen malli,       

valmennus ja tukemisen vaiheet tapahtuu juuri tehtäväpaketin tehtävien tekemisen         

avulla. Valmennus vaiheisiin kuuluu, kuinka monta tehtävää opiskelijoille annetaan         

kuinka haastavia tehtävät ovat. Tehostettuun kisällioppimiseen kuuluva       

henkilökohtainen opetus ja tukeminen tapahtuvat, kun autetaan opiskelijoita        

tekemään tehtäviä. (Rämö ym. 2015; Vihavainen ym.2011a; Torkkeli 2015).         

Tehtäväpaketin tehtävien avulla opitaan kurssin keskeiset asiat. Tehtävät ohjaavat         

opiskelijaa tutustumaan asioihin itsenäisesti kurssimateriaalin avulla. Tehtävien       

avulla opiskelijan huomio keskitetään oppimisen näkökulmasta tärkeisiin asioihin.        

Tehtävät vaikeutuvat asteittain. Tehtävät auttavat kertaamaan jo opittuja asioita.         

Tehtävissä yhdistetään sekä konseptuaalista, että proseduraalista tieto keskenään        

(Oinonen 2014; Rämö ym. 2015; Vihavainen ym. 2011a) . 
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6. Loppupäätelmät 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä tehostettuun kisällioppimiseen      

opetusmenetelmänä, sekä tarkastella lukion sovellukseen varten luodun       

tehtäväpaketin toimivuutta tehostetun kisällioppimisen tukena. Tavoitteena oli luoda        

mahdollisimman hyvä ja toimiva tehtäväpaketti tehostetun kisällioppimisen lukio        

sovelluksen tueksi, sekä samalla ottaa selvää minkälaisia tehtäviä tehostettu         

kisällioppiminen oikeastaan tarvitsee ja mikä tarkoitus tehtävillä oikeastaan on. Jotta          

tehtäväpaketti olisi toimiva matematiikan opetuksessa, sen pitää myös täyttää         

matemaattisen tiedon osa-alueita, sekä edistää matemaattista osaamista ja        

ylipäätänsä oppimista. 

 
Tehtäväpaketin tehtävien avulla voidaan edistää matemaattista tiedon kehittymistä,        

sekä matemaattista osaamista, sillä tehtäväpaketin tehtävät täyttävät kaikki        

muokatun Bloomin taksonomian tiedon luonne ja ajattelun tasot (Anderson &          

Krathwohl 2001; Krathwohl 2002). Se täyttää myös Joutsenlahden (2005) esittämät          

matemaattisen tiedon. Muokatun Bloomin taksonomian tiedon luonteella on paljon         

yhtäläisyyksiä Joutsenlahden esittämän matemaattisen tiedon osa-alueilla.      

Matemaattinen osaaminen taustalla vaikuttaa, se kuinka matemaattista tietoa        

käytetään hyödyksi tehtävien ratkaisemiseksi (Joutsenlahti 2005; Kilpatrick ym.        

2001; OECD 2006; NAGB 1999). Tehtävien ratkaisuista voidaan taas tulkita          

opiskelijan matemaattista osaamista (Rautiainen 2010,  viitattu Yrjönsuuri 2002). 

 

Lukion opetussuunnitelmassa (LOPS 2015) nähdään myös matemaattisen       

osaamisen ja tiedon painottamista. Matemaattisen osaamisen opetuksen       

edellytykset näkyvät myös tehostetussa kisällioppimisessa, tehostettu      

kisällioppiminen täyttää hyvin Kilpatrick ja kumppaneiden (2001) esittämän        

tehokkaan opetuksen, sillä tehostetussa kisälli opetuksessa otetaan huomioon, millä         

tavalla matemaattinen sisältö, opettaja ja opiskelija ovat vuorovaikutuksessa        

keskenään. Tehtäväpaketti täyttää todella hyvin matemaattisen tiedon,       

matemaattisen osaamisen ja muokatun Bloomin taksonomian, sekä lukio        
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opetussuunnitelman MAA7-kurssin määrittelemät keskeiset sisällöt ja tavoitteet       

(LOPS 2015, 133) 

 

Se miten opettaja, käyttää ja valitsee tehtävät vaikuttaa matematiikan osaamiseen ja           

oppimiseen. Opiskelijoiden suhtautumiselle tehtäviin on myös hyvin suuri vaikutus.         

Tehtävien avulla pystytään opettamaan matemaattista tietoa, matemaattista       

osaamista, sekä kehittämään ammattilaisten käyttämiä strategioita ja       

ongelmanratkaisutaitoja (Joutsenlahti 2005; Kilpatrick ym. 2001; Collins ym. 1991).  

 

Tehtävät ovat tärkein tapa oppia tehostetussa kisällioppimisessa. Tehtävien avulla         

opitaan kurssin tavoitteet ja sisällöt. Tehostetussa kisällioppimissa tehdään paljon         

tehtäviä, mutta niiden tekemiseen annetaan paljon tukea kahdenkeskisen opetuksen         

ja ohjaamisen muodossa. (Vihavainen ym. 2011a; Rämö ym. 2015).  

 

Tehtävien tekemisen avulla ja aikana nähdään myös, mitä opiskelija osaavat ja mitä            

heille pitää kerrata opetustuokiossa tai luennoilla. Tehtävien tekemisen aikana         

opiskelijoiden tekemät virheelliset päätelmät ja aukot osaamisessa on mahdollista         

korjata opetustuokion aikana tai luennolla. Tehtävien ratkaisusta nähdään, kuinka         

hyvin opiskelijat hallitsevat kurssin sisällöt, matemaattisen tiedon ja mikä on heidän           

matemaattisen osaamisen taso. Tehtävien tekemisen aikana nähdään, kuinka        

opiskelijat käyttävät heidän matemaattista tietoaan, sekä kuinka hyvät        

matemaattisen osaamisen taidot heillä on. Tehtävien avulla on tarkoitus oppia          

ammattilaisten käyttämiä strategia ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävien avulla       

saadaan opiskelijoiden ajattelu näkyväksi opettajalle. Tehtävien avulla opettaja        

näkee, mitä opiskelijat oikeasti osaavat. (Rämö & Vikberg 2013; Vikberg ym. 2015;            

Collins ym. 1991). 

 

Tehostetussa kisällioppimisessa otetaan huomioon oppimisen tilannesidonnaisuus,      

annetaan opiskelijalle vastuu omasta oppimisestaan, kehitetään myönteistä       

opiskeluilmapiiriä, painotetaan tekemällä oppimista ja asioita harjoitellaan niin kauan,         

kunnes ne osataan. Tehostetussa kisällioppimissa on tarkoitus kehittyä tehtäviä         

tekemällä pikkuhiljaa mestariksi. (Vihavainen 2011a; Vikberg ym. 2015). Tämän takia          
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on hyvin tärkeää suunnitella tehtävät ja pohtia, miten käyttää tehtäviä tehostetun           

kisällioppimisen opetuksessa hyödyksi.  

 

Tehtävien tarkoituksena tehostetussa kisällioppimisessa on antaa oppilaiden       

ymmärtää ja oivaltaa asioita itsenäisesti. Opettajan ja ohjaajien pitää auttaa          

opiskelijaa ymmärtämään tehtävien taustalla olevaa teoriaa ja syventämään sitä         

tarvittaessa opetustuokioissa ja luennoilla. Tehtävien ratkaisujen ja ohjaamisen        

avulla opettaja ja ohjaajat huomaamat, mitä kaikkea opetustuokiossa ja luennoilla          

pitää kerrata tai käydä paremmin lävitse. Kun tehtäviä tehdään pienryhmissä          

muiden opiskelijoiden kanssa ja opettajan tai ohjaajien tuella opitaan näkemään          

myös oppimisen prosessia ja samalla saa vertaistukea. Pienryhmissä opitaan myös          

ryhmätyöskentelyä, mitä voidaan myös tukea tehtävillä. Muilta opiskelijoilta oppii         

erilaisia asioita, näkee oppimisen olevan prosessi ja kaikilla on omat haasteensa ja            

ongelmansa asiantuntijaksi kehittymisessä. (Rämö & Vikberg 2013; Vikberg ym.         

2015; Collins ym. 1991). 

 

Tehtäväpaketin käyttöön lukio opetuksessa voidaan soveltaa Piia Vikbergin (2016)         

esittämää ja http://kisallioppiminen.fi sivustolta lyötyvää mallia. Aluksi annetaan        

helpommat teoria-tehtävät opiskelijoille tehtäväksi pienryhmissä tai yksinään kirjan        

tai käytettävä teoria materiaalin avulla. Opettajan tehtävänä on kiertää ja auttaa           

opiskelijoita tehtävien tekemisessä ja teorian ymmärtämisessä. Tämän jälkeen, kun         

suurin osa tai kaikki teoria tehtävistä on tehty opettaja pitää aihealueesta           

opetustuokion. Opetustuokion aikana opettaja voi käyttää hyödyksi tehtävien        

tekemisen aikana tehtyjä havaintoja. Teoria-tehtävien tekemisen avulla opiskelijat        

ovat tutustuneet aihealueen teoriaa ja pohtineet sitä teoria tehtävien avulla. Tämän           

jälkeen opetustuokion aikana voidaan keskustella ja syventää jo tehtävien avulla          

opittua teoriaa. Opetustuokiossa voidaan myös keskustella tehtävistä ja niissä         

esiintyvistä haasteista. Opetustuokion jälkeen annetaan saman aihealueen       

tehtäväsarja-tehtävät tehtäväksi ja kun niitä tehty tarpeeksi pidetään vielä koko          

aihealueen kertaava opetustuokio ja kerrataan vaikeita tehtäviä ja syvennetään         

yhdessä aihealueen teoriaa. Tämän jälkeen tehdään seuraavan aihealueen        
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teoria-tehtävät ja toistetaan sama kuin edellä (Vikberg, P 2016,         

http://kisallioppiminen.fi  ).  

 
Tehtäväpaketin soveltuvuutta pitäisi seuraavaksi tutkia eri MAA7-kurssin       

opiskelijaryhmien kanssa ja samalla kehittää paremmaksi, jotta tehtäväpakettia voisi         

kehittää eteenpäin. Tehtäväpaketille pitäisi rajata oma teoriaosuus, jota käytettäisiin         

tehtävien tekemisen tukena. Kaikille tehtäville pitäisi tehdä erikseen omat         

malliratkaisut, josta tarvittaessa voi tarkistaa tehtävän oikeellisuuden.       

Tehtäväpakettiin pitäisi lisätä muutama palautettava tehtävä, joita yritetään ratkaista         

niin kauan, kunnes ne ovat täysin oikein. Tehtäväpakettiin pitäisi lisätä tehtäviä,           

joiden avulla opitaan korjaamaan ja havaitsemaan omia virheitä. Virheistä olisi          

tarkoitus oppia ja kehittää omia virheenkorjaus taitoja, sekä havaitsemaan omia          

virheitä. Tehtäväpaketti tarvitsisi itsearviointi tehtäviä lisää, jotta opiskelija pystyisivät         

arvioimaan omaa oppimista ja osaamista paremmin.  

 

Tutkimusta varten luotu tehtäväpaketti soveltuu tehostettuun kisällioppimisee arvojen        

ja periaatteiden kautta, mutta se vaatii vielä testaamista ja laajennusta, jotta sitä            

voitaisiin käyttää koko MAA7-kurssin tehtäväpakettina. Tehtäväpaketin laajuutta       

pitäisi suurentaa kattamaan koko MAA7-kurssin aihealueet sinin, kosinin, tangentin         

ja yhdistetyn funktion (LOPS 2015). Tehtäväpakettiin pitäisi lisätä tehtäviä, jotka          

täyttävät MAA7-kurssin tavoitteen T6: ‘’Osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita        

mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä’’ (LOPS 2015, 133). Tehtäväpaketin tehtävät pitäisi         

myös analysoida uudelleen eri henkilöiden toimesta, jotta saataisiin parempi kuva          

tehtävien oikeasta luonteesta. 

 

 

Olisi hyvin mielenkiintoista tutkia, miten tehostettu kisällioppiminen vaikuttaa        

tehtävien kautta oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin älykkyyden muokattavuuteen,       

minäpytyvyyteen, sinnikkyyteen ja oppimisen kulttuuriin. Perinteisessä      

kisällioppimisessa, kognitiivisessa kisällioppimisessa ja tehostetussa     

kisällioppimisessa, sekä niiden soveltamisessa nähdään oppimiseen vaikuttavia       

tekijöiden osia. Kisällioppimisessa oppipoikaa tuetaan ja autetaan, oppipojan työstä         
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annetaan palautetta, oppimisessa otetaan huomioon oppimisen kulttuuria. oppiminen        

ja taidon hallinta nähdään prosessina, jossa kehitytään hiljalleen kohti mestaruutta.          

Kisällioppimisessa tie mestariksi toteutuu mestarin tuen avulla ja pitkän harjoittelun          

tuloksena. Oppiminen tapahtuu ympäristössä, jossa virheistä on tarkoitus oppia ja          

samalla nähdään, miten muut oppipojat edistyvät omalla tiellä kohti mestariksi          

pääsemiseksi. Oppipojat huomaamat myös kisällioppimisen avulla, ettei kukaan        

synny mestariksi vaan mestariksi kehitytään työnteon ja toistojen avulla. 
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Liite A: Tehtävien analysointitaulukko 
 

Tehtävä numero ja 
osa-alue 

LOPS 
2015 

Ajattelutaido
t 

Tiedon luonne Teoria /  
Tehtäväsarja 

1 
 Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T3, 
K1, K3 

1.Muistaa Konseptuaalinen (B) Teoria 

2  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1, 
K1,K2 

2. Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 

3 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T2 
K1,K3 

2.Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 

4 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T7 
K1,K3 

2. ymmärtää Faktatieto (A) Teoria 

5  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1 
K2 

1. Muistaa Faktatieto (A) Teoria 

6 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T7 
K1,K3  

2. Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 

7  
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

3. Soveltaa Faktatieto (A) Teoria 

8 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T2,T7 
K2,K3 

3.Soveltaa Konseptuaalinen (B) Teoria 

9 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

10 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T2,T7 
K2,K3 

3.Soveltaa Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

11 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K3 

4.Analysoida Konseptuaalinen (B) Tehtäväsarja 
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12 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T3  
K2,K3 

3.soveltaa Konseptuaalinen (B) Tehtäväsarja 

13 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T3 
K1,K2 

4. Analysoida Faktatieto (A) Tehtäväsarja 

14 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

3..Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

15 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

16 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

1. Muistaa 
 

Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

17 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

18 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

5. Arvioida Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

19 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

4. Analysoida Konseptuaalinen (B) Tehtäväsarja 

20 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

21 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1, T2,T3 
K2,K3 

4.Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

22 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T7 
K1,K3 

3.Soveltaa Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

23 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K2,K3 

5. Arvioida Faktatieto (A) Tehtäväsarja 

24 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K3 

5. Arvioida Metakognitiivinen 
(D)1 

Tehtäväsarja 
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25 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T2,T3 
K3 
 

6. Luoda Konseptuaalinen (B) Tehtäväsarja 

26 
Tangentti 

yksikköympyrässä 

T1,T2,T3 
K1,K2,K3 

6. Luoda Faktatieto (A) Tehtäväsarja 

27 
Tangenttifunktio 

T1,T7 
K1,k2 

2.Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 

28 
Tangenttifunktio 

T1,T2 
K1, K2,K3 

3. Soveltaa Konseptuaalinen (B) Teoria 

29 
Tangenttifunktio 

T1,T2 
K1,K3 

3.Soveltaa Konseptuaalinen (B) Teoria 

30 
Tangenttifunktio 

 

T2, 
K1,K2,K3 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

31 
Tangenttifunktio 

T1, T2,T7 
K1  

2. Ymmärtää Proseduaalinen (C) Teoria 

32 
Tangenttifunktio 

T2, 
K1,K2,K3 

2. Ymmärtää Proseduaalinen (C) Teoria 

33 
Tangenttifunktio 

T7 
K2 

1.Muistaa Konseptuaalinen (B) Teoria 

34 
Tangenttifunktio 

T2,T7 
K2,k3 

1.Muistaa Konseptuaalinen (B) Teoria 

35 
Tangenttifunktio 

T7 
K2 

3.Soveltaa Konseptuaalinen (B) Tehtäväsarja 

36 
Tangenttifunktio 

T7 
K2 

3. Soveltaa Konseptuaalinen (B) Tehtäväsarja 

37 
Tangenttifunktio 

T1,T2,T3 
K2,K3 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 
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38 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

39 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

40 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

41 
Tangenttifunktio 

T2, T3 
K2,K3 

4.Analysoida (Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

42 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

2. Ymmärtää (Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

43 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K1,K3 

3.Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

44 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

3. Soveltaa (Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

45 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

5. Arvioida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

46 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

5. Arvioida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

47 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

5.Arvioida Proseduaalinen (C)  Tehtäväsarja 

48 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

6. Luoda Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

49 
Tangenttifunktio 

T2,T3 
K2,K3 

5. Arvioida Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

50 
Tangenttifunktio 

T4 
K5 

1.Muistaa Faktatieto (A) Teoria 

51 
Tangentin 
derivaatta 

T4 
K4,K5 

2.Ymmärtää Konseptuaalinen (B) Teoria 
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52. 
Tangentin 
derivaatta 

T4 
K4,K5 

2.Ymmärtää3 Konseptuaalinen 
(B)3 

Teoria3 

53 
Tangentin 
derivaatta 

T4,T7 
K3,K4,K5 

2. Ymmärtää Proseduaalinen (C) Teoria 

54 
Tangentin 
derivaatta 

T4,T7 
K3,K5 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

55 
Tangentin 
derivaatta 

T4,T7 
K3,K4,K5 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

56 
Tangentin 
derivaatta 

T4,T7 
K3,K5 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Teoria 

57 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5
T7 
K3,K4,K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Teoria 

58 
Tangentin 
derivaatta 

T4,T7 
K3,K5 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

59 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T7 
K2,K3,K4
K5 

3. Soveltaa Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

60 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

61 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K4
K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

62 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K4,
K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

63 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 
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64 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K4
K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

65 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K5 

4. Analysoida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

66 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K4
K5 

5. Arvioida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

67 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K5 

5. Arvioida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

68 
Tangentin 
derivaatta 

T2,T4,T5,
T7 
K2,K3,K5 

5. Arvioida Proseduaalinen (C) Tehtäväsarja 

69 
Tangentin 
derivaatta 

T1,T2,T3,
T5,T7 
K1,K2,K3, 
K4,K5 

4.Analysoida Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 

70 
Tangentin  
derivaatta 

T1,T2,T3,
T5T7 
K1,K2,K3,
K4 K5 

6.Luoda Metakognitiivinen (D) Tehtäväsarja 
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Liite B: Tehtäväpaketti  
 

 

 
Tehtäväpaketti tangentista kurssille 
MAA7.  
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1.Tangentti yksikköympyrässä 
 
 
Ensimmäisen aihealueen  Tangentti yksikköympyrässä  tehtävät käsittelevät: 

● sinin ja kosinin yhteyttä tangenttiin 

● tangenttia yksikköympyrässä 

● tangentin suuntakulman merkitseminen ja likiarvon määrittäminen      

yksikköympyrän avulla  

● miten merkitään yksikköympyrän avulla kaikki mahdolliset kulmat , joilla on          

sama tangentti, kuin valmiiksi annetulla kulmalla α   

● tangentin tarkkojen arvojen merkin määrittämistä yksikköympyrän avulla 

● miten yksikköympyrän avulla voidaan määritellä tangentti yhtälöiden kaikki        

ratkaisut 
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Teoria-tehtävät: 1-8 
 
1. ääritä kulman α tangentin arvo, laske kulman suuruus ja  ilmoita missä  M    

eljänneksessä kulman α kehäpiste on.  n   
 

 a)  sin α   = 3
√13 a  cos α  j =  - 2

√13
 

  )  sin α  b =  5
3 a  cos α  j =  5

4   
 

2. ääritä kuvan avulla ja desimaalin tarkkuudella sin α, cos α ja  tan α, kun  M     
)  α 20°    a = 1  
)  α 0°  b =  - 6  
)  α 45°  c =   
) selvitä millä muilla kulmilla  d n sama tangentti kuin  o 20°, 0° ja 45°  1  - 6  
  välillä    60°, 360°[ - 3  ]   
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3. ääritä kuvan avulla ja desimaalin tarkkuudella sin α, cos α  ja  tan α, kun  M     
 

) α 320°  a =    
) α 40°  b =  -   
) α 150°  c =   
)Määritä  kulman  150° kehäpiste ja tangenttipiste.  d  

 
arkista tuloksesi laskimella.   T  

 

 
4. aske laskimella.  L  
 

)  laske  , kun α 20°  a sin a
cos a  = 1  

) laske  , kun   α 0°  b sin a
cos a  =  - 6  

) laske  , un   α 45°  c sin a
cos a k =   

) laske   tan α, kun  α 20°, 0° ja 45°  d  = 1  - 6  
 
itä huomaat, kun vertaat d) kohdan vastausta a), ) ja c) kohdan vastauksiin?  M  b  
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5. äydennä kuvan mukaisen ympyrän neljännekset merkeillä  (+ tai ),  T  -  
un kyseessä on  k   

 
)  sin  a  
)  cos  b  
)  tan  c  
)  P iirrä  kulma yksikköympyrään, jonka sinin arvo on positiivinen ja kosinin  d   
    arvon on negatiivinen. Missä yksikköympyrän neljännessä tämä kulma sijaitsee?    

  
6. T äydennä     
 

steet kulma  A /  5°  3  7°  - 8  00°  4  00°  - 8  

adiaanit  R      

eljännes  n sijainti  (
ksikköympyrässä)  y  

    

inin merkki  s  
(+,-)    

    

osinin merkki  k      

angentin merkki  t      

aske  L   
inin arvo  s  

    

aske  L  
osinin arvo  k  

    

aske  L  
angentin arvo  t  

    

ehäpiste  K      

angenttipiste  T      

uplementtikulma  S      

astakulma  V      
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7. atkaise kulma α asteen sadasosan tarkkuudella, kun  R   
 

) tan α 0, 7  a =  5  
) tan α 0, 8  b =  4  
) tan α 2, 9  c =  8  
) tan 8α 5, 0  d =  0  

 
8. ääritä kaikki kulmat, joiden tangentti on  M   
 

) 1  a  
)  b - 1  
) 0  c  

 
iirrä kulmat yksikköympyrälle. Selvitä  kaikkien kulmien kehäpisteet  ja  tangenttipisteet,  P   

 

9. atkaise kulma α asteen sadasosan tarkkuudella, kun  R   
 

) tan (α 80°) 0, 7  a + 1 =  5  
) tan (α 60°) 0, 8  b + 3 =  4  
) tan (α 80°) 2, 9  c - 1 =  8  
) tan (8α 20°) 5, 0  d - 5  =  0  
) tan (- ) 0, 7  e α =  5  
) tan (180° ) 0, 8  f - α =  4  
) tan (- ) 2, 9  g α =  8  
) tan (180° α) 5, 0  h - 8 =  0  

 
Tehtäväsarja-tehtävät: 10 6   - 2  
 
10. iirrä Geogebralla  kulma α 5, °  yksikköympyrälle.  Ratkaise sin  α,  P = 4 8  

os α ja tan α yksikköympyrän avulla.  c iirrä yksikköympyrään  P  
ulman α vastakulma, suplementikulma, kehäpiste  k   a tangenttipiste.  j  
iirrä myös vastakulman ja suplementtikulman kehäpiste ja tangenttipiste.  P  

 
11. ääritä  kulman  β tangentti, kun sin  β     ja  cos β   ja piirrä kuva  M  =  5

3 =  5
4   

 olmiosta yksikköympyrään.  k atkaise samalla kulman  β suuruus ja piirrä  R  
en vastakulma yksikköympyrälle.  s  
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12. itä arvoja  sin, cos  ja  tan saavat  M  :   
  

a) älillä     0° 80°  v < α < 1  
b) älillä    180° 60°  v < α < 3  
c) älillä   360° 40°  v < α < 5  
d) iirrä  kulma välille 180° 60° .  Selvitä kulman  P < α < 3

astakulman ja suplementtikulman sinin, kosinin ja tangentin arvot.  v       
 
13. itkä ovat sinin, kosinin ja tangentin arvojoukot?  Miten perustelisit,  M   

?ahmottelisit arvojoukot yksikköympyrän avulla  h   
 

14. atkaise yhtälöt asteen tarkkuudella.  R     
 

a)  sin α 3 cos α 0  4 -  =   
b)  tan 2α 3 4   4 +  =   
c) an ( 4 α 120° ) tan α  t +  =   
d)  tan (- ) 0, 7  4 α =  5  
e)   tan (180° ) 0, 8  5 - α =  4  
f) an (- ) 2, 9  t α =  8  
g) an (180° α) tan (3α 0°)  t - 8 =  - 5  

 
15. atkaise yhtälöt  R   
 

)  2 sin α 2cos α  a =   
)  4 cos α 5 sin α 0  b +  =   
)  3 sin α 8 cos α  c =  -   

16. atkaise α α.  R tan 3 = sin 3  
 
17. atkaise  sin α ja  cos α , kun tan α   ja  kun  90° 80°  R  =  - 8

5 < α < 1  
iirrä kulma yksikköympyrään.  Selvitä kulman kehäpiste, vastakulma ja .  P   
uplementtikulma.  s  

 
 
18. erustele  todista, miksi  tan α   P /  =  sin α

cos α  
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19. illä  β  arvoilla funktioita ei voida määritellä  ja miksi?  M   
 

)  tan 3β  a  
)  tan  2β 45°  b +   
)  tan 4β 0°  c - 4  

 
20.   atkaise tarkat arvot  R   
 

)  sin α ja tan  α , kun cos α   ja kun  0 α 0°  a  =  5
12 <  < 9  

)  tan α ja cos α , kun sin α   ja  kun   90° α 80°  b  =  9
5 <  < 1  

)  P iirrä kulmat yksikköympyrään.  c  
 
21. .ulma β on yhtälön  3 sin β 6 cos β ratkaisu  ja  0 β 90°  K -  <  <    

ääritä kulman β sinin ja kosinin tarkat arvot. P iirrä kuva yksikköympylle.  M  
 
22. eliö puolitetaan keskeltä kahtia. Jäljelle jäänyt suorakulmio puolitetaan  N   

astakkaisista kulmista. Ratkaise syntyneen kolmion terävien kulmien suuruudet.  v  
 
23. uokkaa yhtälöä, niin että voit ilmoittaa sen tangentin avulla.  M   
 

os 50° (2 Sin 5x 5x)  (3 cos 5x sin 5x x 3x) os 50°  c -  +  =  -  + 8 -  + c  
 
24. odista tan 2α   T = 2 tan α

1-tan α2  
voit käyttää todistuksen apuna kaksinkertaisen kulman kaavoja)  (
in 2α 2 sin α cos α  ,   cos 2α cos  α sin α  s =   =  2 -  2  

 
25.    V akuuta kaverisi todistuksesi oikeasta kulusta. (Käytä tehtävän 24 todistusta.)    

 
 
26. uo sinin, kosinin tai tangentin teoriaan liittyvä tehtävä kaverillesi  L   
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 2. Tangenttifunktio 

 
 
 
Toisen aihealueen  Tangenttifunktio tehtävät käsittelevät:  

● tangenttifunktion kuvaajan piirtämistä, hahmottamista ja tulkintaa 

● kuvaajan ja yksikköympyrän välistä yhteyttä 

● tangentti yhtälöiden ratkaisemista 

● trigonometrisiä kaavoja 

● tangenttifunktion ominaisuuksia 
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Teoria-tehtävät  27-34 
 
27. iirrä funktion f (x) tan x  kuvaaja koneella.  Selvitä ja tutki  P =   

ksikköympyrän ja funktion kuvaajan avulla.  (vastaa asteilla ja radiaaneilla)  y   
 

a) ikä on funktion tan x jakso (asteina ja radiaaneina)? Miten tämä näkyy kuvaajassa?  M  
ntä yksikköympyrässä?  E  

b) illä x arvoilla tan x on määritelty? Miten tämä näkyy kuvaajassa ja yksikköympyrässä?  M  
c) ikä on funktion tan x arvojoukko? Miten tämä näkyy kuvaajassa ja yksikköympyrässä?  M  
d) itkä ovat tangenttifunktion nollakohdat.  M  
e) inkä asteen  radiaanin välein tangentin arvot toistuvat.  Miten tämä nähdään  M /

uvaajasta ja yksikköympyrässä?  k  
f) itkä ovat tangenttifunktion asymptootit. Miten tämä näkyy kuvaajassa.  M  
g) nko tangentti funktio jatkuva? Entä derivoituva ? Miten tämä nähdään kuvaajasta?  O  
h) ulman tamgentti ja sen vastakulman tangentti ovat toistensa vastalukuja  K  

.li tan(- x) - anx , miten tämä nähdään tangentin kuvaajasta.  e  = t   
 
28. atkaise kuvan avulla x, sin x , cos x ja tan x arvot. Selvitä millä toisella  R    

ulmalla on sama tangenttipiste, kuin kulmalla x.  k   
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29. Mitä arvoja sin, cos ja tan saavat     :   
 

a) älillä     0  v < α < π  
b) älillä    π π  v < α < 2  
c) älillä   2π π  v < α < 3  
d) iirrä kulma välille  2π π  .  Selvitä kulman  P < α < 3

astakulman ja suplementtikulman sinin, kosinin ja tangentin arvot.   v   
 

30. atkaise yhtälöt kolmen desimaalin tarkkuudella.  R  
 

a) an x ,  t =  - 3 1  
b) an x 1  t =   
c) an x 0  t =   
d) an x 100  t =   
e) os x ,   c =  - 3 1  
f) os x 1  c =   
g) os x 0  c =   
h) os x 100  c =   
i) in x ,   s =  - 3 1  
j) in x 1  s =   
k) in x 0  s =   
l) in x 100  s =   

 
31. atkaise  kahden desimaalin tarkkuudella  R  
 

a)  tan 2x 5  3 =   
b) an x 4  t 2 =   
c)  tan x 12  3 2 =   
d)  tan x  tan x  2 2 - 7 =  - 3  

 
32.  atkaise kahden desimaalin tarkkuudella  R  
 

a)  cos x 3 sin x  5 =   
b)  sin x  cos x  4 - 4  
c) 0 sin x 5 cos x  1 - 2 =  - 2  
d)  sin 3x 5 cos 3x  4 =   
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33. hdistä funktion lauseke oikeaan kuvaajaan ja selvitä funktioiden jaksot.  Y   

 
)  tan x  a 5

1 ) tan  5 x  b ) 5 tan x  c ) tan  x  d 5
1  

 
 

uvaaja 1  K  uvaaja 2  K  

  

uvaaja 3  K  uvaaja 4  K  
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34. äydennä taulukot  T   
 
a) 

 in α  s  os α  c  an α  t  

äärittelyjoukko  M     

   rvojoukko  A     

 
b) 

ulma α  k   
steina ja radiaaneinaa

ulmaa α vastaava  k
ehäpiste  k  

in α  s  os α  c  an α  t  

    0    0   1   

2
π      

 - , )  ( 1 0     

   - 1   0   

 
 

Tehtäväsarja 35-49 
 
35.    iirrä tan(x) ja  funktio f  kuvaajat.  V ertaile kuvaajia keskenään ja  määritä  P  

uvaajan avulla funktion  f  arvojoukko ja perusjakso.  k  
 

) f (x)  tan x  a =  3
1  

) f (x) an   x  b = t 3
1  

 
36. ääritä  funktion arvojoukko ja  perusjakso, kun  M    

tarkasta piirtämällä  kuvaajat)  (  
 

) f (x) 0  tan 5x  a = 1 +  5
1  

)g(x) - tan   x  b = 5 +  5
1  



 
132 

 
37. atkaise tarkat arvot , piirrä kolmiot yksikköympyrään  R    
 

)  sin α ja tan  α , kun cos α   ja kun  0 α  a  =  5
12 <  < π  

)  tan α ja cos α , kun sin α   ja  kun   π α π  b  =  9
5 <  < 2  

 
38. Määritä funktion nollakohdat .    
 

a) (x) an x 3  f = t +   
b) (x) an 3x   g = t - 1  
c) (x) 0 tan 5x 0  z = 1 + 3  
d) (x) an x tan 3x  t = t +   
e) .eksi jokin tangenttifunktio, jolla ei ole nollakohtaa  k   

 
39. Ratkaise yhtälöt ja ilmoita määrittelyjoukkot    
 

a) an 3x tan ( x 45°)  t =  +   
b) an 3x tan(45° )  t =  - x  
c) an x tan ( x 180°)  t =  +   
d) an 5x tan(x 80°)  t =  - 1  

 
40. atkaise yhtälöt  R  
 

a) an (x ) 3  t - π =   
b) an 2x 1  t =  -√2  
c) an ( x  ) tan ( 3x  )  t -  π12 =  -  12

13π  
d) an ( 2x  ) 0  t -  2

5π =   
e) an ( x  ) tan ( 3x )  t -  π12 +  = 0  
f)  tan (2x )− 4 tan x  2 = 6  

 
41. illä x   arvoilla funktio  g(x)  saa arvon nolla  M : n =  tan x

sin 2x - 1  
 
42. uuta yhtälö tangentiksi ja ratkaise yhtälöt  M  
 

a) in 2x cos 2x 3    s :  =   
b) in 4x cos 4x  s :  = 4  
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43 . atkaise yhtälöt taulukkokirjan avulla  R   

a)   sigma s80os x in x os 2x  c 4 - s 4 = c
  

b) os x in x in 2x  c 4 - s 4 = s
  

 
44. ääritä yhtälön nollakohdat  M  
 

(x) cos x (2 Sin 5x 5x)  (3 cos 5x sin 5x x 3x)cos x        f =  +  -  -  + 8 -   
 
45. soita, että   1 an x  O  + t 2 = 1

cos x2   

 
46. soita, että 2 an x   O  + t 2 + 1

cos x2 = 1
sin  x cos x2 2  

 
47 . lkoon annettuna trigonometrian kaavat sin α os α ,  O 2 + c 2 = 1  

in 2α in 2α cos 2α, cos 2α os α in α  s = s  = c 2 - s 2 a  tan α in α cos α  j = s /  
soita pelkästään näiden perusteella näiden perusteella seuraavat kaavat  O :  

 

 ,in x  s =
 2 tan x2

1+ tan  2 x
2

 os x  c =
1+ tan  2 x

2

 1- tan  2 x
2  

 
(S2004,8)lmoita, mitä kaavaa olet missäkin laskun vaiheessa käyttänyt  I   

 
48. .ee juliste trigonometristen funktioiden ratkaisutavoista ja tärkeistä kaavoista  T  

 
49. ohdi julisteen avulla, missä asioissa tarvitset vielä kertausta.  P   
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3. Tangenttifunktion derivaatta 

 
 
Kolmannen aihealueen  Tangentin derivaatta  tehtävät  käsittelevät:  

● tangentin derivaatta  

● tangenttifunktion ääriarvoja 
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Teoria-tehtävät: 50-55 
 
50. .erivoi  f (x) an x käyttämällä molempia tangentin derivaatta kaavoja  D = t  

iirrä myös derivaattojen kuvaajat.  P  
 

51. erivoi  funktiot  käyttämällä molempia tangentin derivaatan kaavoja.  D  
itkä ovat funktioiden määrittely ehdot.  M  

 
a) an  3x  t  
b) an 5x  t  
c) an x  t 3  
d) an 2x  t 4  
e) an x 0  t  

2 - 1  
 
52. Derivoi     
 

a)
sin(-5x)
cos(-5x)  

b) tan x
4 sin x  

c)
sin(-2x)
cos(-2x)  

 
53.  aske tan x 5x x 0  derivaatan likiarvo kohdassa   L  

2 -   
2 + 6 - 1

 
a)   x = 4

5π  
b)   x = 3

4π  
 
54.  aske f (x)  , kun f (x)  tan x 2.  P iirrä sekä  f (x), että  f (x) kuvaajat.  L ′ = 6  = 3 + 1  ′  
 
55. aske f (x) 0  , kun f (x) an 3x 0    L ′ = 1  = t + 3  
 
56. aske funktion  y tan x kohtaan  L =   

a) x   = 4
5π  

b) x    = 3
4π  

.iirretyn tangentin yhtälö.  P iirrä funktion kuvaaja  p  
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57. ee kulkukaaviot funktioille g(x)  T = an x 0  ja  h(x) an x  t  
2 - 1 = t  

.älillä  [- π, π].  Ovatko funktiot kasvavia välillä  v 2 2 0, π]  [ 2   
 

Tehtäväsarja-tehtävät: 55-67 
 
58.  ääritä funktion 4 tanx sinx os x kuvaajan kohtaan x  M + 3 - c = 4

5π  
 iirretyn tangentin kulmakerroin.  p   

 
59. atkaise f (x) 1, kun  f (x) an (3x ).  R ′ = 1  = t - π   
 
60 utki onko funktio m(x) an x  aidosti kasvava välillä [5, ]  T = t + x 7  
 
61.  illä arvoilla funktio f (x) x an 2x on kasvava ja missä vähenevä?  M = 2 + t  
 itkä ovat funktion ääriarvokohdat.  M  
 
62.  ääritä funktion suurin ja pienin arvo, kun f (x) on  M   tan x tan x  2 +  2   
  
63 ääritä funktion pienin ja suurin arvo g(x) 4x  tanx välillä  π   M =  - 2 < x < 2

3π  
    

64. ääritä funktion f (x)  arvojoukko.  M = 5
1+tan x2  

?illä arvoilla funktio on kasvava, entä vähenevä  M   
 

65 Määritä funktion  g(x) 3 sin x  cos x suurin ja pienin arvo.   =  - 3  
elvitä , missä kohdissa funktio g(x) saa suurimman ja pienimmän arvonsa  S    

 
66. soita, että D tan x an x (käytä apunasi tehtävää 50)  O  = 1

cos x2 = 1 + t 2   

 
67. soita, että 3 tan x 3x  välillä ]0, [  O  >  2

π   
  
68. utki kuinka monta juurta yhtälöllä 3 tan x x)  T - 1 = 4  

n välillä ] , [   (K2010, )  o - 2
π

2
π 9  

 
69. istaa mitä olet oppinut trigonometrisista funktioista  ja pohdi, mitä asioita  L   

inun tulisi harjoitella vielä lisää  s  
 
70. alitse mielestäsi tärkeimmät tehtävät tangentiin liittyen ja luo suunnitelma,  V   

onka tarkoituksena on oppia  keskeisimmät asiat.  j  


