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joille suunnattua Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssia. Tutkielman toisessa luvussa tutus-
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sekä GeoGebra. Kurssin järjestämiseen on keskeisesti liittynyt uudistunut sähköinen ylioppilaskoe,
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Kolmas luku käsittelee teoriaa teknologian käyttämisestä matematiikan opetuksessa ja opiske-
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1 Johdanto

Vuoden 2019 keväänä pidin lyhyen matematiikan opiskelijoille suunnatun kurssin, jonka
tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat sähköisten apuvälineiden käyttöön. Kurssi järjes-
tettiin kaksi kertaa neljännessä jaksossa ja kerran viidennessä jaksossa. Se ei sisälly val-
takunnalliseen lukion opetussuunnitelmaan, vaan se on koulukohtainen soveltava kurssi
Helsingissä sijaitsevassa Pohjois-Haagan Yhteiskoulussa (lyhyemmin ja jatkossa PHYK).
Kurssin järjestämiseen on vaikuttanut matematiikan ylioppilaskokeiden sähköistyminen ja
kurssin suoritettuaan opiskelijan tuleekin saada tarvittavat taidot lukion matematiikan,
fysiikan ja kemian kurssien sekä ylioppilaskokeen suorittamiseen. Vastaavanlaisia kursseja
järjestetään ainakin Espoon yhteislyseon lukiossa, Helsingin yhteislyseossa sekä Viikin nor-
maalikoulussa [10, 19, 55]. Kurssien kuvauksien perusteella kurssit muistuttavat PHYK:ssa
järjestettävää. Edellä mainituista lukioista vain Viikissä järjestetään kurssi kohdennetusti
myös lyhyen matematiikan opiskelijoille PHYK:n tapaan.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko kurssin suorittamisesta hyötyä opiskelijal-
le. Aihe on mielenkiintoinen, sillä Suomessa järjestettiin kokonaan sähköinen matematiikan
ylioppilaskoe ensimmäisen kerran keväällä 2019. Suositussa Ylen Abitreenien matematii-
kan koetta koskevassa kyselyssä nousi esiin opiskelijoiden eriarvoisuus: �...osa abeista ei
ollut saanut tarpeeksi opastusta ja harjoitusta sähköisten apuvälineiden käytössä� [36].
Mitä sinun mielestäsi matematiikan ylioppilaskokeessa on tarkoitus mitata; opiskelijoiden
matematiikan osaamista, teknisten apuvälineiden käyttöä vai molempia?

Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat matemaattisen kaavan kirjoittaminen, dynaami-
set matematiikan ohjelmistot sekä symbolisen laskennan ohjelmistot. Dynaamisista mate-
matiikan ohjelmistoista GeoGebra lienee tunnetuin ja käytetyin. GeoGebrasta ja sen käy-
töstä lukio-opetuksessa löytyy useita tutkimuksia � myös Suomesta. GeoGebran käytöstä
sähköisessä ylioppilaskokeessa on kokemuksia muualta Eurooppaa: Norjassa, Tanskassa,
Puolassa, Alankomaissa sekä Slovakiassa [21].

Siitä huolimatta, että ylioppilaskokeet ovat Suomessa nykyään täysin sähköiset, ovat
suomalaiset tutkimukset ohjelmistojen käyttämisestä opetuksessa kuitenkin vähäiset. Rans-
kassa taasen on useita tutkimuksia usealta tutkimusryhmältä liittyen juuri ohjelmistojen
käyttämiseen matematiikan opetuksessa, joista ensimmäiset ovat jo vuodelta 1993. Tutki-
joista Luc Trouche, Dominique Guin ja Michèle Artigue ovat kontribuoineet merkittävästi
tärkeän ja uuden asian tutkimisessa. Australia kuuluu Ranskan lisäksi aihetta tutkivien
maiden etujoukkoon. Jonkinlaisia suomalaisia sähköisiä materiaaleja on kuitenkin olemas-
sa, joista esimerkkeinä ovat Timo Mäkelän TI-Nspire laskinohjelmistolla laatimat [34],
sekä Simo Kivelän tekemät ratkaisut kevään 2011 pitkän matematiikan ylioppilaskokees-
ta [26]. Näistä ensimmmäinen on kuitenkin enemmänkin opas kyseisen laskinohjelmiston
käyttöön.

Tutkielmalla on hyödyllisyyden tutkimisen lisäksi myös muita tavoitteita ja pyrin vas-
taamaan esimerkiksi sukupuolten välisiin eroihin teknologia-avusteisessa matematiikan
opiskelussa. Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi opiskelijoiden instrumentin syntymistä rat-
kaistessa tehtäviä, johon liittyvä teoreettinen viitekehys on laadittu ranskassa. Edellä mai-
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nittujen asioiden lisäksi tarkoituksena on suunnitella kurssi opetussuunnitelmaan perus-
tuen ja kehittää sitä kursseilta saatujen kokemuksien sekä havaintojen avulla.
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2 Tutkimusasetelma

Tässä luvussa esitellään tutkielman syntyyn vaikuttaneet seikat. Matematiikan tekniset
apuvälineet -kurssin sisältö ja tavoitteet koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on myös
syytä avata. Lisäksi on esiteltävä matematiikan sähköinen ylioppilaskoe � mitä teknisiä
apuvälineitä siinä on käytettävissä ja mitä niillä voi tehdä, mistä osioista koe koostuu ja
niin edelleen. Luvun luettuaan lukijan tulisi pystyä vastaamaan edellä esitettyihin kysy-
myksiin.

2.1 Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Pohjois-Haagan Yhteiskoulu eli lyhyemmin PHYK on vuonna 1956 perustettu yksityiskou-
lu. Koulussa toimii sekä yläkoulu että lukio ja on tunnettu liikunta- sekä urheilupainotuk-
sistaan. Lukio on yleis- ja urheilulukio. Urheilulukioon hyväksytyt opiskelijat harjoittele-
vat oman lajin parissa yleisesti kolme kertaa viikossa valmennuskursseilla. Urheilupainotus
näkyy koulun ilmapiirissä ja saattaa näkyä joidenkin opiskelijoiden osalla runsaina pois-
saoloina (harjoitukset, kisamatkat, tms.) tai esimerkiksi pakollisten kurssien korvaamisena
valmennuskursseja suorittamalla.

Lukuvuoden 2018-2019 lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita on noin 140, joista
noin puolet on urheilulukiolaisia. Toinen puolisko on luonnollisesti yleislukiolaisia. Yleislu-
kion keskiarvoraja oli kyseisenä vuonna 8,83, mikä on suhteellisen korkea. Urheilulukioon
otetaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon lisäksi muita asioita huomioon (esi-
merkiksi saavutukset), jolloin urheilulukion opiskelijat ovat voineet päästä kouluun jopa
hieman alhaisemmalla keskiarvolla.

2.1.1 Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssi

PHYK:ssa on järjestetty muutaman vuoden ajan Matematiikan tekniset apuvälineet -
niminen kurssi. Kurssi järjestetään kolme kertaa lukuvuodessa, kaksi kertaa neljännessä
jaksossa ja kerran viidennessä. Kurssia ei löydy valtakunnallisesta lukion opetussuunnitel-
masta, mikä tarkoittaa sitä, ettei lukioita ole velvoitettu järjestämään kurssia. Tällaista
kurssia kutsutaan koulukohtaiseksi kurssiksi, josta löytyy tarkempaa tietoa koulun omasta
opetussuunnitelmasta. On tärkeä huomata myös, että mikäli opiskelija käy lukiota, jos-
sa kyseinen kurssi järjestetään, ei sitä ole pakko suorittaa, vaikka haluaisikin kirjoittaa
matematiikan ylioppilaskokeessa. Muita lukioita, joissa vastaavanlainen kurssi järjeste-
tään, ovat esimerkiksi: Espoon yhteislyseon lukio (MAA18 Tutustuminen laskinohjelmis-
toihin), Helsingin yhteislyseo (MAA17 Matematiikkaa tietokoneella) Viikin normaalikoulu
(MAA15/MAB10 Matematiikkaohjelmistot haltuun).

PHYK:n opetussuunnitelmassa Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssi esitetään ta-
voitteineen näin:
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Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan, fysiikan ja kemian op-
pimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä.

• saa tarvittavat valmiudet lukion matematiikan, fysiikan ja kemian kurssien ja yliop-
pilaskokeen suorittamiseen.

Keskeiset sisällöt

• dynaamisen matematiikan ohjelmistoja

• symbolisen laskennan ohjelmistoja

• taulukkolaskentaa

• tekstinkäsittelyä

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. [40]

Opetussuunnitelmassa kurssi on merkitty matematiikan yhteisiksi opinnoiksi toisin
kuin muissa lukioissa, mutta käytännössä kurssia järjestetään kohdennetusti pitkän mate-
matiikan ja lyhyen matematiikan opiskelijoille erikseen. Tämä tutkielma perustuu näistä
jälkimmäisten joukkoon, eli lyhyen matematiikan opiskelijoille suunnattuun kurssiin. Tällä
on monia seurauksia, jotka tulee ottaa huomioon kurssia jo suunniteltaessa sekä järjestäes-
sä, mistä lisää osiossa Kurssin valmistelu 5.1.

2.1.2 Sähköinen oppimisympäristö

Kurssin luonteen ja teknologian saatavuuden takia on luonnollista, että kurssilla on säh-
köinen oppimisympäristö. OneNote on Microsoft O�ce 365 Education -ohjelmistopaketin
sovellus ja valikoitui tähän tarkoitukseen, sillä O�ce on PHYK:n rekisteröity palvelupa-
ketti. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö on tuttu opiskelijoille sekä itse opettajalle
tietenkin. OneNote on kätevä myös ominaisuuksiensakin vuoksi. Sovelluksessa on mahdol-
lista luoda luokan eli kurssin OneNote-muistikirja: se on digitaalinen muistikirja, johon
jokainen kurssilainen voi tallentaa sisältöä. Muistikirja on jaettu kolmeen osaan:

Opiskelijoiden muistikirjat Opettajan ja jokaisen yksittäisen opiskelijan välinen yk-
sityinen työskentelytila. Opettaja voi käyttää kaikkien opiskelijoiden muistikirjoja,
mutta opiskelijat näkevät vain omansa. Tämä soveltuu hyvin opiskelijoiden tehtävien
palautuspaikaksi.

Sisältökirjasto Vain luku -muotoinen työskentelytila, jossa opettaja voi jakaa opiskeli-
joille tehtäviä, malliratkaisuja ja monisteita.
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Yhteistyötila Työskentelytila, jossa koko luokka voi yhdessä jakaa sisältöä, järjestää
asioita ja tehdä yhteistyötä.

Ensimmäiset kaksi osaa tulevat olemaan tärkeimmät sekä opettajalle että opiskelijalle.
Opettajan ja opiskelijan näkymät saman kurssin muistikirjasta ovat hyvin samanlaisia
vain sillä poikkeuksella, että opettaja näkee jokaisen opiskelijan muistikirjat. Alla oleva
kuva 2.1 on kurssin muistikirjan opettajan näkymästä (opiskelijoiden nimet piilotettuna).
Sisältökirjastosta opiskelija löytää viikoittaiset tehtävät, tunneilla käydyt esimerkit sekä
viikoittaisten tehtävien palautuspäivän jälkeen niiden malliratkaisut. Vain opettaja voi
luoda materiaalia sisältökirjastoon, opiskelijoilla on lukuoikeus ja oikeus kopioida sisältöä
omaan muistikirjaansa. Materiaalit ovat sisältökirjastossa kronologisessa järjestyksessä,
missä vanhimmat osiot ovat ylimpänä. Nämä osat sisältävät muutamia sivuja: tehtävät,
niihin liittyvät esimerkit sekä linkin tutkimusta varten tehtyihin kyselyihin. Malliesimerkit
lisätään opiskelijoiden nähtäville myöhemmin.

Kuva 2.1: Opettajan OneNote-muistikirjan näkymä.

Opiskelija voi luoda omia osioita itselleen, mihin voi kopioida dokumentteja sisältökir-
jastosta. Opettajallakin on oikeudet tehdä tämä opiskelijan omaan muistikirjaan. Opiske-
lija palauttaa työnsä muistikirjassa luomalla sivuja osioon �Viikkotehtävät� ja liittämällä
näyttökaappauksiaan sivuihin, jolloin tehtävät tallentuvat verkkoon. Hienoa on, että pa-
lautukset näkyvät opettajalle jopa reaaliaikaisesti, jolloin tunnin aikana annettava palaute
on mahdollista.
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2.2 Matematiikan sähköinen ylioppilaskoe

Ylioppilastutkinnon digitalisoituminen alkoi syksyllä 2016 �loso�an, maantieteen ja sak-
san kokeiden osalta. Sähköistyminen toteutettiin vaiheittan. Viimeisenä sähköistyneenä
aineena oli matematiikka vuoden 2019 keväällä. Tässä osiossa esitän siis hiljattain uu-
distuneen matematiikan ylioppilaskokeen rakenteen ja siinä käytettävissä olevia teknisiä
apuvälineitä.

2.2.1 Kokeen rakenne

Matematiikan osalta ensimmäinen sähköinen ylioppilaskoe oli vuoden 2019 keväällä. Sekä
pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on 13 tehtävää kahdessa osassa, A- ja B- osassa.
B-osa on jaettu vielä kahteen eri osaan B1 ja B2. Tehtävistä enintään kymmeneen vastataan
ja jokaisen maksimipistemäärä on 12 eli kokeen enimmäispistemäärä on siis 120. Arvostelu
annetaan kokonaislukuina. Seuraavassa taulukossa (taulukko 2.1) esitetään, kuinka monta
tehtävää kokelas saa kussakin osassa ja moneenko hän vastaa.

Sähköinen matematiikan ylioppilaskoe
Osa Tehtäviä annetaan Kokelas vastaa
A 4 4
B1 5 3
B2 4 3

Taulukko 2.1: Sähköisen matematiikan ylioppilaskokeen rakenne

2.2.2 Koetarvikkeet

Kokelas saa kuuden tunnin kokeen alkaessa koko kokeen, mutta teknisiä apuvälineitä on
rajoitettu. Kokelaalla on aluksi käytössään MAOL-digitaulukoiden lisäksi koejärjestelmän
KCalc-laskinohjelma. KCalc on funktiolaskin, eli se ei kykene symboliseen laskentaan kuten
osa koejärjestelmän ohjelmista. A-osan tehtävien ratkaisut on palautettava viimeistään
kolmen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Tämän jälkeen kokelas saa käyttöönsä kaikki
muut koejärjestelmään sisältyvät ja B-osassa käytössä olevat ohjelmat, joita ovat muun
muassa:

• LibreO�ce Calc,

• wxMaxima,

• Texas Instruments TI-Nspire CAS,

• Casio ClassPad Manager ja

• GeoGebra.

8



LibreO�ce Calc on taulukkolaskentaohjelma, joka on ominaisuuksiltaan kuin Microsoft
Excel. wxMaxima, Texas Instruments TI-Nspire CAS sekä Casio ClassPad Manager ovat
symbolisia laskinohjelmistoja. GeoGebra on dynaaminen matematiikan ohjelmisto, jolla
pystyy havainnollistamaan kuvaajia, geometrisia kuvioita sekä mittaamaan. GeoGebraan-
kin sisältyy symbolinen laskin sekä taulukkolaskenta, mutta ohjelmistosta lisää sille vara-
tusta osiosta eli 2.3.3.

On huomattava kuitenkin, että syksyn 2020 kokeeseen saakka kokelas saa käyttää eril-
listä laskinta sekä painettua taulukkoaineistoa niin halutessaan. Edelleen kuitenkin A-
osassa erillisen laskimen käyttö ei ole kokelaalle mahdollista.

A-osa koostuu kahdenlaisista tehtävistä; yksinkertaisista tuottamistehtävistä sekä valinta-
ja yhdistelytehtävistä, joissa vastaamiseen tarvittava kirjoittaminen on minimoitu. Vas-
taamiseen käytetään ylioppilastutkintolautakunnan kehittämää kaavaeditoria tai suoraan
tehtävän yhteydessä annettuja välineitä (esim. monivalinta, taulukon täyttö).

B-osa on jaettu kahteen eri osaan, B1 ja B2, mitkä erottavat toisistaan tehtävien vaati-
mustaso. Molemmissa osissa on soveltavia tehtäviä, mutta B2-osassa tehtävät voivat vaa-
tia vielä monipuolisempaa matemaattista ongelman ratkaisua sekä tiedon yhdistämistä ja
analysointia.

Juuri digitaalista matematiikan yo-koetta varten PHYK järjestääkin opiskelijoilleen
koulukohtaisen syventävän kurssin, jossa tutustutaan kokeessa käytettäviin ohjelmistoihin.
Ylioppilastutkintolautakunnan [63] sekä Ylen abitreeni [22] nettisivuilla nostetaan digitaa-
lisesta kokeesta kolme tärkeintä osattavaa ohjelmaa: 1) kaavaeditori, jota kokelas tarvitsee
ainakin kokeen A-osassa ja voi olla kätevä myös B-osassa 2) piirto-ohjelma, mikäli kokelas
haluaa liittää vastaukseensa piirroksen 3) laskinohjelma B-osaa varten. Kokelaan valitta-
vana on neljä eri laskinohjelmaa (Casio ClassPad Manager, GeoGebra, Texas Instruments
Nspire, wxMaxima), joista YTL:n mukaan yhden hallitseminen riittää [63].

2.3 Tekniset apuvälineet

Osiossa tarkastellaan sähköisessä matematiikan ylioppilaskokeessa käytössä olevia ohjel-
mistoja. Esiteltävä lista ei kata kaikkia Abitti-järjestelmässä olevia ohjelmistoja, vaan
Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssin kannalta keskeisimmät. Aluksi esitellää kaa-
vaeditori ja sen kehitykseen vaikuttaneita asioita. Sen jälkeen esitellään yleisesti laskin ja
laskinohjelmisto, josta päästään GeoGebra-ohjelmistoon

2.3.1 Abitti-kaavaeditori

Sähköisessä matematiikan ylioppilaskokeessa on käytössä Abitti-kaavaeditori 2.3.1. Edito-
rin kehittämisprojekti ei ole ollut mutkatonta [29], mutta nyt prototyypin rakenne ja muoto
on selkiytynyt. Alkuun tarkoituksena oli löytää jo käytössä oleva editori, jottei opiskeli-
joiden tulisi opetella eri periaatteilla toimivaa, vain ylioppilaskoetta varten kehitettävää
kaavaeditoria [56]. Etsityllä editorilla tulisi olla seuraaavat ominaisuudet: matematiikan
kirjoittaminen on yhtä nopeaa kuin käsin ja samalla välineen olisi oltava helppo käyttää �
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tai ettei sen opetteluun kuluisi paljoa aikaa. Yleisesti helpot kaavaeditorit perustuvat sii-
hen, että käyttäjä valitsee kaavamalleja valikoista hiirellä [29]. Kaavat rakentuvat tämän
jälkeen kaavan täydentämisellä valitsemalla näppäimistöltä sopivia kirjaimia tai merkkejä,
tai valitsemalla uusia kaavahahmoja (ks. kuva 2.3). Nopeat kaavaeditorit taasen perus-
tuvat johonkin koodikieleen, jonka tuloksena on matemaattista tekstiä. Näitä koodikieliä
on käytännössä kaksi, LaTeX (eli LATEX) ja AsciiMath. YTL:n editorien testausvaihee-
seen valikoituivat Wiris (graa�siin valikoihin perustuva eli �helppo�), Visual Math Editor
(LATEX-pohjainen editori eli �nopea�) sekä Math-O-Mir (poikkeaa kahdesta edellisestä: on
paperin kaltainen, mutta vaatisi kosketusnäytön tai piirtopöydän hankinnan). [29, 31]

Kuva 2.2: Kaavaeditori sivustolla math-demo.abitti.�.

Kuva 2.3: Kaavaeditorin pikakuvakevalikko.
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YTL:n selvityksessä eritoten hiiren kanssa kirjoittaminen todettiin hitaaksi harjaantu-
neimpien pitkän matematiikan opiskelijoiden mielestä, joten editorin toinen kriteeri ei kaik-
kien osalta täyttynyt. Kuitenkin lyhyen matematiikan opiskelijoiden mielestä juuri kaava-
mallien valikoista hiirellä poimiminen tuntui helpolta ja turvalliselta. Havaittiin myös, että
harjaantuneille pitkän matematiikan opiskelijoille eli niin sanotuille tehokäyttäjille LATEX-
pohjainen Visual Math Editor oli omaksuttavissa. Jälleen lyhyen matematiikan opiskelijat
olivat toista mieltä, heitä LATEX-maailma kammotti. Kuitenkin samassa kokeilussa havait-
tiin, että editorin käytön oppiminen tapahtuu nopeasti riippumatta oppilaan matemaatti-
sista taidoista. Jos opiskelijalla oli kokemusta tutkimuksessa olleista mistä tahansa kolmes-
ta editorista, niin se auttoi seuraavan oppimista. Näin ollen siis vain ylioppilaskoetta varten
kehitetty editorikin harjaannuttaisi opiskelijoita oppimaan minkä tahansa muun editorin
käytön, mistä päästään Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-kaavaeditoriin. [31, 56]

Nykyisen Abitti-kaavaeditorin on siis tarkoitus olla yhdistelmä helppoa ja nopeaa: kaa-
vaa voi muokata sekä hiirtä napsauttamalla että LATEX-koodia muokkaamalla. YTL olet-
taa, että useimmat käyttäjät aloittavat kaavaeditorin käytön valitsemalla ikoneja valikos-
ta, joista osa vähitellen siirtyy käyttämään LATEX-ladontajärjestelmän koodia nopeutensa
vuoksi. Muokkauksia voi tehdä molemmilla tavoilla ja kaavaeditori jopa näyttää rinnak-
kain kirjoitetun kaavan sekä tämän LATEX-koodin, kuten kuvasta 2.4 huomaa. YTL:ssä
havaittiin kehitysvaiheessa myös, että opittavuuden kannalta vahvoilla olivat opiskelijat,
joille tietokoneen käyttö on tuttua. Mobiililaitteiden käytöllä ei havaittu yhteyksiä.[31]

Kuva 2.4: Kaavaeditorissa (math-demo.abitti.�) kirjoitettu toisen asteen yhtälön ratkaisu-
kaava.

2.3.2 Laskin, laskinohjelmisto

Matematiikan opetuksessa on käytetty apuvälineitä usean vuosisadan ajan. Oman opiske-
luaikani käytetyimpiä apuvälineitä ovat astemitta, harppi, viivain sekä laskin. Uusimpina
apuvälineinä matematiikassa eivät ole suinkaan laskutikku ja helmitaulu vaan juuri laski-
met � eritoten symboliset laskimet. Nykyisin on olemassa laskimien lisäksi myös tietoko-
neella toimivia laskinohjelmistoja. Tässä tutkielmassa käytetään vaihdellen sanoja symbo-
linen laskin ja symbolinen ohjelmisto, mutta periaatteessa niillä tarkoitetaan samaa asiaa.
Laskimella ja sitä vastaavalla laskinohjelmistolla ei ole normaalisti muita eroja käyttötavan
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lisäksi � fyysinen laskin tottelee sormia, digitaalinen ohjelmisto hiirtä ja näppäimistöä.
Symbolinen laskin eroaa perinteisestä numeroilla laskutoimituksia suorittavasta laski-

mesta. Esimerkiksi aikaisemmin mainittiin, että sähköisen ylioppilaskokeen A-osassa on
käytössä funktiolaskin, vaikka oletusnäkymässä kyseinen KCalc-laskin näyttääkin nelilas-
kimelta. Nelilaskimen nimi paljastaa jo hieman sen toiminnoista: se pystyy suorittamaan
neljä peruslaskutoimitusta, jotka ovat yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolaskut. Lisäpai-
nikkeita, kuten trigonometriset funktiot ja logaritmit, voi aktivoida tarvittaessa. KCalc-
laskimen näkymä lisäpainikkeineen on esitetty kuvassa 2.5a. Symbolinen laskin taas pystyy
näiden toimintojen lisäksi moneen muuhun jopa symbolimuodossa: yhtälöryhmien ratkai-
semiseen, matriisilaskentaan, lausekkeen sieventämiseen, derivointiin ja niin edelleen [60].
Oheisessa kuvassa 2.5b on esitetty vain osa symbolisen laskimen hienouksista.

(a) KCalc-laskimen laajennettu näkymä.

(b) Ensimmäisellä rivillä määritellään funktio f
ja seuraavilla riveillä selvitetään funktioon f liit-
tyviä ominaisuuksia.

Kuva 2.5: Vasemmassa kuvassa on funktiolaskin, oikealla symbolinen laskin.

2.3.3 GeoGebra

GeoGebra-ohjelmiston nimi tulee sanoista �geometria� ja �algebra�. GeoGebra on erityi-
sesti opetuskäyttöön kehitetty dynaamisen geometrian ja symbolisen laskennan tietokone-
ohjelmisto. Se sai alkunsa Markus Hohenwarterin päättötyön osana vuonna 2001. Dynaa-
misuus tarkoittaa, että ohjelmiston piirtoalueelle luotuja piirroksia voidaan muokata re-
aaliajassa. Ohjelmisto soveltuu matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen ja opetuksen
avuksi alakoulusta jopa yliopistoon. GeoGebran hyviä puolia ovat, että se on ilmainen,
monipuolinen ja suomenkielinen.

Ohjelmistoa voidaan hyödyntää kaksi- sekä kolmiulotteisen geometrian, algebran, tau-
lukkolaskennan, kuvaajien piirron, tilastotieteen sekä analyysin ongelmien parissa ja sil-
lä voidaan piirtää, laskea ja tutkia. Laskin-osiossa 2.3.2 oleva kuva 2.5b oli otettu Geo-
Gebraan sisäänrakennetun laskimen näkymästä. Alla olevassa kuvassa 2.6 on esimerkkejä,
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mihin kaikkeen muuhunkin GeoGebra soveltuu.

Kuva 2.6: GeoGebran ominaisuuksia vasemmalta oikealle, ylärivi: kahden vektorin ja pis-
teen muodostama taso avaruudessa, di�erentiaaliyhtälön alkuarvon vaikutus ratkaisuun,
muitakin laskimen toimintoja. Alarivi: matriisilaskentaa, binomijakauman kertymäfunk-
tion laskemista, paraabelin kertoimien muuntelua liukukytkimillä.

GeoGebrasta on useita eri versioita, joista viimeisin on GeoGebra 6. Koulun matema-
tiikan opettajien kanssa teimme syksyllä päätöksen, että käytämme GeoGebran versiota 6
uusien opiskelijoiden kanssa. Olimme samaa mieltä siitä, että 6. versio on opiskelijan näkö-
kulmasta helpompi käyttää, kuin aikaisemmin käytössä ollut 5. versio. Kuutos-versiossa on
erittäin hyvänä puolena esimerkiksi ohjelmiston oma näppäimistö, mikä muistuttaa kaavae-
ditorin kaavavalikkoa. Kuvassa 2.7 on yksi valittavissa oleva näkymä valikosta. Valikosta
voi valita lisää näkymiä ja saada näkyviin painikkeen esimerkiksi aste-merkille, kreikka-
laisille aakkosille tai transkendettisille funktioille. Aivan kuten kaavaeditorin tapauksessa,
myös GeoGebrassa syötteen voi naputella omalla näppäimistöllä tai valikosta klikkaamalla.
Uskon tämän helpottavan GeoGebran käytettävyyttä opiskelijoiden näkökulmasta.
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Kuva 2.7: GeoGebran version 6 yksi valittavissa olevista valikkonäkymistä.
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3 Teoria

Oletko koskaan miettinyt, mitä kaikkea saat omalla puhelimellasi aikaan? Omalla puheli-
mellani voin soittaa ja lähettää ystävilleni matematiikka-aiheisia meemejä. Oletko kenties
käyttänyt puhelintasi maksuvälineenä? Mitäpä jos puhelimessasi ei ole siihen vaadittavaa
NFC-ominaisuutta laisinkaan? Mikä edes on NFC-ominaisuus? Onko tuttavasi joskus opas-
tanut sinua puhelimesi käyttöön liittyvässä pulmassa? Puhelimella voi saada hyvin monia
asioita aikaan, mutta toki on myös asioita, johon se ei sovellu lainkaan � mitä apua on muka
puhelimesta kalapuikkoja pilkkoessa tai hississä ilman matkapuhelinverkkoa? Silti känny-
kät ovat muovanneet jokapäiväistä elämäämme merkittävästi, muun muassa muuttaneet
tapoja, joilla pidämme sosiaalisia suhteita yllä.

Matematiikkaan ja sen opetukseen liittyviin uusiin haasteisiin edellisen kappaleen aja-
tusten herättely sopii loistavasti. Matematiikan tekniset apuvälineet, varsinkin symboliset
ja dynaamiset ohjelmistot, ovat muuttaneet tapaamme opiskella ja opettaa matematiikkaa.
Nykyään puhelin on suhteellisen monimutkainen työkalu aivan kuten symbolinen laskinkin.
Laskimen käytön opettelu ei ole yksinkertaista [2], sillä toimintoja on lukemattomia. Ohjel-
mistoilla on myös rajoitteita. Esimerkiksi GeoGebra-ohjelmistolla on mahdollista yhdellä
komennolla näyttää funktion ja x-akselin väliin jäävä pinta-ala. Toisaalta ei ole mahdollista
näyttää funktion ja y-akselin väliin jäävää alaa yhdellä komennolla � ei edes muutamalla.

Tutkimukset ovat paljastaneet, että teknisten apuvälineiden käyttö matematiikan ope-
tuksessa on varsin monimutkainen prosessi. Ranskassa varsinkin asiaa on tutkittu paljon
ja luotu seuraavassa osiossa esittelemäni teoreettinen viitekehys, nimeltään instrumentaa-
linen lähestymistapa. Teoriasta on paljon kirjallisuutta ja se käsittelee apuvälineiden käyt-
töä pääosin opiskelijan ja oppimisen näkökulmasta, minkä takia se valikoitui tutkimukseen.
Teorian kehittymiseen vaikuttaneita tutkijoita ovat esimerkiksi Trouche [49, 50], Artigue
[2], Guin [16]. Teoria on kuitenkin saanut kritiikkiä, ettei se ole täysin yhtenäinen, mi-
kä saattaa esimerkiksi liittyä Vergnaud'n määrittelemään käsitteeseen skeema, mistä lisää
osiossa 3.1.4 [33]. Mikäli haluat syventävää lukemista lähestymistavasta ja sen perusteista,
katso esimerkiksi [2, 4, 16, 17, 49, 50, 54, 57, 58].

Teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa on tutkittu muistakin näkökulmista, in-
strumentaalinen lähestymistapa ei ole ainoa. Esimerkiksi Australiassa on tehty paljon tut-
kimuksia laskinohjelmistojen vaikutuksesta lukiomatematiikassa. Yleisempiä ei vain ma-
tematiikkaa koskevia teknologian opetuskäyttöä käsitteleviä teorioita toki on myös, joista
tunnetuin lienee Mishran ja Koehlerin vuonna 2006 julkaisema teknologinen pedagoginen
sisältötieto (�Technological Pedadogical Content Knowledge� eli TPACK) [32]. TPACK
laajentaa Shulmanin (ks. [44]) ajatuksia pedagogisesta sisältötiedosta (�Pedagogical Con-
tent Knowledge� eli PCK).

3.1 Instrumentaalinen lähestymistapa

Instrumentaalinen lähestymistapa matematiikan opetuksen tutkimuksessa on kehittynyt
Ranskassa usean tutkimusryhmän yhteistyön myötä [49]. Lähestymistapa on saanut vai-
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kutteita Vérillonin ja Rabardelin (1995) kognitiivisessa ergonomiassa kehitetystä instru-
mentaation teoriasta sekä Chevallardin (1992) antropologisesta lähestymistavasta, jotka
kummatkin ovat ranskalaista perää.

3.1.1 Antropologinen lähestymistapa

Yves Chevallard esitti vuonna 1992 kehittämänsä antropologisen lähestymistavan, joka
on vaikuttanut suuresti ranskalaisten didaktiseen tutkimukseen ja on sitä kautta näky-
villä monessa yhteydessä [2]. Luonnollisesti Chevallardin teoriaa on mahdoton selittää
lyhyesti, mutta pääasiassa kyseessä on, että matematiikan objektit ovat kokonaisuuksia,
jotka nousevat annetun yhteisön tavoista. Tämä tarkoittaa sitä, että teoriassa korostuu
kulttuurin merkitys. Jokainen sosiaalinen tai kulttuurinen tapa tapahtuu yhteisössä (Che-
vallard käyttää termiä �instituutio�) eli esimerkiksi perheessä tai koulussa. Instrumentaa-
lisen teorian kehittäneen tutkimusryhmän johtajan eli Artiguen mukaan antropologinen
lähestymistapa on hyödyllisempi matematiikan oppimisen tutkimisessa kuin perinteinen
konstruktivistinen lähestymistapa. Väitettään hän ei kuitenkaan eksplisiittisesti perustele.
[2, 4]

3.1.2 Yleisen instrumentaation teoria

Instrumentaalinen lähestymistapa pohjautuu kahden muun ranskalaisen, Vérillonin ja Ra-
bardelin (1995) yleisempään teoriaan, joka keskittyy instrumentteihin liittyviin oppimis-
prosesseihin kognitiivisen ergonomian alueella [16, 54]. Vérillon ja Rabardel taasen pohjaa-
vat työnsä Vygotskyn teorialle (ks. [57, 58]), jonka mukaan keinotekoiset systeemit voivat
laajentaa henkilön kognitiivista kapasiteettia kehittämällä hänen kykyänsä toimia ympä-
ristössä. Yksinkertainen keinotekoinen systeemi matematiikan kontekstissa olisi esimerkiksi
harppi, GeoGebra hieman monimutkaisempi. Vérillonin ja Rabardelin kehittämät käsitteel-
liset työkalut sopivat Artigue'n mukaan tutkijoille, jotka tutkivat oppimista teknologisesti
monimutkaisissa ympäristöissä. [2, 54] Tuliko kenelläkään muulla mieleen GeoGebra tai
symbolinen laskinohjelmisto?

3.1.3 Artefakti ja instrumentti

Vérillon ja Rabardel tekevät selvän eron artefaktin ja instrumentin välille [54] aivan ku-
ten instrumentaalisessa lähestymistavassakin tehdään. Artefakti on esine tai ohjelmisto,
joka on keksitty auttamaan, avustamaan ja vahvistamaan ihmisen aktiviteettia [49, 54].
Puhelin ja laskinohjelmisto ovat esimerkiksi artefakteja. Vérillon ja Rabardel mainitse-
vat tutkimuksessaan: �Instrumentti itsessään ei ole olemassa, siitä tulee instrumentti kun
subjekti on onnistunut omaksumaan sen itselleen ja on integroinut sen omaan aktiivisuu-
teensa� [54] (tekijän suomennos). Instrumentti on siis psykologinen konstruktio, eli sille
ei löydy vastaavuutta fyysisestä maailmasta [54]. Subjektin, eli tässä kontekstissa opiske-
lijan, on itse kehitettävä instrumentin syntyminen sekä tehokkaita menetelmiä artefaktin
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manipulointiin. Tämän kehityskulun aikana hän kerää tietoa, joka voi johtaa artefaktin
erilaiseen käyttöön.

Artefaktista muodostuu subjektille instrumentti instrumentin syntymisen kautta. In-
strumentin kehittyminen ei ole yksinkertainen prosessi ja se vaatii aikaa . Prosessiin vai-
kuttavat myös artefaktin mahdollisuudet ja rajoitteet (vrt. puhelin), subjektin tausta sekä
hänen aktiivisuutensa työn alla olevan ongelman selvittämiseksi. Tästä johtuen puhut-
taessa instrumentista, eroten artefaktista (esim. puhelin, laskin), on oltava yksityiskohtai-
sempi: instrumentti, jolla joku suorittaa tiettyä tehtävää sen tietyssä vaiheessa. Näiden
käsitteiden suhde toisiinsa toivottavasti selkiytyy seuraavan kuvan 3.1 avulla. [16, 49, 54]

Kuva 3.1: Instrumentin syntyminen Guinin ja Trouchen esittämänä (kirjoittajan käännök-
set) [16, 49].

Artigue väittää, että apuvälineiden on ensisijaisesti oltava pedagogisia instrumentteja,
joiden on siis mahdollistettava parempi matemaattisten kontekstien oppiminen kuin ilman
niitä [2]. Apuvälineitä ei tule siis käyttää vain sitä varten, että ne ovat olemassa, vaan niiden
käyttöön on oltava perustelu. Artigue'n voidaan siis sanoa peräänkuuluttaneen �hyviä� ja
perusteltuja tehtäviä apuvälineille. Pitkään on ollut perusteltua käyttää apuvälineitä poh-
diskelua ja monen tiedon yhdistelyä vaativassa tehtävässä, jotka ovat usein sanallisia. Ylei-
sesti apuvälineitä käytetään mekaanisen työn (esim. lasku tai sievennys) suorittamiseen.
Esimerkkinä voisi olla annetun kappaleen tilavuuden selvittäminen integroimalla, missä
integraalin muodostaminen vaatii asian ymmärtämistä monipuolisesti.
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3.1.4 Skeema

Instrumentin synty kuvataan artefaktin ja psykologisen komponentin välisen keskustelun
kehityksenä. Psykologinen komponentti määritellään skeeman kautta, mikä on tärkeässä
osassa, kun pyritään selittämään subjektin toimintaa. Toiminta on subjektin eli opiskeli-
jan havaittavaa käyttäytymistä. Piaget esitti vuonna 1936 termin skeema ja sen määritel-
män, minkä Vergnaud (1996) on uudelleen määrittänyt näin: tietyn tilanteen muuttumaton
käyttäytymisen rakenne.

Skeema koostuu useasta eri komponentista: tavoitteet ja odotukset (goals and anticipa-
tions), toimintaohjeet (rules of action), tiedonkeruu (gathering of information), valvonta
(control taking) ja operatiiviset invariantit (operative invariants) [49]. Operatiiviset in-
variantit ovat tiedostamaton tieto skeemojen sisällä; teoreemat toiminnassa, totuuksiksi
uskottuja ehdotuksia. Toimintojen ja skeemojen välillä on eroa: skeemaa voisi kuvata jää-
vuorella, jonka pinnan yläpuolella oleva osuus koostuisi toiminnoista, eli juuri havaittavas-
ta käyttäytymisestä. Alapuolelle jäävä osa koostuisi operatiivisista invarianteista. Skeema
on toiminnan ja operatiivisten invarianttien suhteiden psykologinen kohtaamispaikka aivan
kuten aktiivisuuden ja ajatuksenkin. [49] Trouchen tapa käyttää termejä skeema (scheme)
ja toiminto (gesture) liittynee sisäisten ja ulkoisten ilmiöiden eroon � toiminnot havaitaan,
skeema on sisäistä.

Käydään edellinen teoreettinen tarkastelu hieman vanhentuneen esimerkin avulla ja
koitetaan selkeyttää käsitettä skeema. Drijvers tutki (teoksessa [17]) opiskelijoiden skee-
maa �Sievennä-Sijoita-Ratkaise� (SSR, ks. kuva 3.2)[7]. Tämä skeema mahdollistaa opiske-
lijan ratkaista kahden muuttujan yhtälöpari symbolisella laskimella. GeoGebran laskimel-
la tehtävän ratkaisu vaatii opiskelijalta muutamia toimintoja (itse asiassa kolmatta riviä
ei edes tarvita), mutta se vaatii luonnollisesti huomattavasti tietoa. Laskimen �Ratkaise�-
komennolla sekä sievennetään yhtälö toisen muuttujan suhteen että ratkaistaan numeeriset
ratkaisut. Subjektin tulee siis osata laskimen komennot ja tietää, mihin niitä käyttää. To-
ki nykyisillä laskinohjelmistoilla yhtälöparin voi ratkaista yhdellä rivillä, mutta vastaavia
esimerkkejä on edelleen löydettävissä ja havaittavissa.

3.1.5 Instrumentaatio ja instrumentalisaatio

Käsitteellä instrumentaatio kuvataan instrumentin syntymisessä liittyvää subjektiin koh-
distuvaa prosessia. Toisin sanoen, mitä vaikutuksia artefaktin omaksumisella on opiskeli-
jaan, hänen aktiivisuutensa ja tietonsa valossa. Voi olla, ettei opiskelija ole kovin innokas
ratkaisemaan matematiikan ongelmia tietokoneella, minkä voisi kuvitella vaikuttavan hä-
nen aktiivisuuteensa. Myös opiskelijan valmiudet käyttää tietokonetta ja eri ohjelmistoja
vaikuttavat esimerkiksi GeoGebran käyttöönottoon. Instrumentaatio on kyseisen lähesty-
mistavan kehittyessä ollut yleisesti tutkimuksen kohteena ja ainakin aikaisemmissa tutki-
muksissa (ennen 2010), sillä on haluttu selvittää juuri artefaktin omaksumisen vaikutuksia
subjektiin � mitä opiskelija saa irti symbolisesta laskimesta, mitä ongelmia opiskelija siinä
ympäristössä kohtaa? [49]
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Kuva 3.2: SSR skeeman jälki GeoGebran CAS-ikkunassa.

Instrumentaation lisäksi toinen instrumentin syntymisestä erotettava prosessi on in-
strumentalisaatio, joka aikaisemmissa tutkimuksissa on jäänyt instrumentaation varjoon
[54]. Instrumentalisaatiolla tarkoitetaan artefaktiin kohdistuvaa prosessia, johon subjek-
ti voi vaikuttaa � instrumentaatio ikään kuin tarkasteli asiaa toisin päin. Laskimen in-
strumentiksi muuttamisesta kertovassa kirjassa (Guin et al. [17]) esitetään instrumenta-
lisaation mahdolliset eri vaiheet. Eräs näistä on esimerkiksi artefaktin muuttaminen, jos-
kus jopa suuntaan jota sen suunnittelija ei edes ajatellut: pikanäppäinten luominen, peli-
ohjelmistojen tallentaminen. Jotkut jopa käyttävät fyysistä laskinta marginaalien tekoon
viivaimen sijaan. [17, 49]

Instrumentaatio ja instrumentalisaatio ovat siis oleellisesti toisiinsa liittyviä prosesse-
ja, jotka yhdessä muodostavat instrumentin syntymisen. Se taas johtaa subjektin kehittä-
mään annetusta artefaktista instrumentin tiettyä suoritettavaa tehtävää varten. Trouche
kuvailee instrumentaatiota prosessiksi, joka on artefaktin jälki subjektin aktiivisuuteen ja
instrumentalisaatio taasen subjektin aktiivisuuden jälki artefaktiin. [49]

Aikaisemmassa kappaleessa mainitsin, että instrumentaatio on usein tutkimuksen koh-
teena ja toivottavasti jäit pohtimaan miksi. Instrumentaalinen lähestymistapa on kehitet-
ty juurikin tutkimaan artefaktin odottamattomia vaikutuksia opiskelijan matemaattiseen
oppimiseen. Tällöinhän on kyse juuri instrumentaatio-prosessista. Lisäksi matematiikan
opetuksessa käytetyt artefaktit (esim. symboliset laskimet, dynaamiset ohjelmistot) ovat
monimutkaisia ja suhteellisen suljettuja. Suljettu tarkoittaa siis, että opiskelijan toimia
artefaktilla on vaikea saada selville vilkaisulla, sillä esimerkiksi tietokoneella pelaamises-
ta ja internetsivujen selailusta voi helposti vaihtaa GeoGebran näkymään juuri opettajan
tullessa kohdalle. [49]
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3.1.6 Instrumentaalinen orkestraatio1

Tärkeä osa instrumentaalisessa lähestymistavassa on instrumentaalinen orkestraatio. Ai-
kaisemmissa osioissa ei ole ollut puhettakaan opettajan roolista instrumentin syntymi-
sessä, mutta tämä osa teoriaa liittää ja korostaa opettajan ulkoisen vaikutuksen osaksi
syntyprosessia. Matematiikan opetuksessa instrumentaalinen orkestraatio määritelläänkin
opettajan tarkoituksenmukaisena ja systemaattisena artefaktien käyttämisenä, annetun
matemaattisen ongelman ratkaisun apuna ohjaakseen opiskelijoiden instrumentin synty-
mistä [50]. Instrumentaalisesta orkestraatiosta on erotettavissa kolme osatekijää: didakti-
nen kokoonpano (didactical con�guration), hyödyntäminen (exploitation mode) ja didak-
tinen suoritus (didactical performance) [5, 6, 50], joista viimeisin on Drijvers et al. (2010)
jälkeenpäin Trouchen teoriaan lisäämä elementti.

Didaktisella kokoonpanolla tarkoitetaan oppimisympäristössä käytettävissä olevia ar-
tefakteja. Musiikillisena metaforana didaktista kokoonpanoa voidaan verrata säveltäjän
valintoihin, mitä instrumentteja sisällytetään orkesteriin ja miten ne järjestellään, jotta
eri äänistä saadaan aikaan moniäänistä musiikkia. Matematiikan luokassa vastaavasti eri
artefakteja käyttämällä voidaan päästä yhtenevään käsitykseen tiettyjä tehtäviä varten
soveltuvista ratkaisutavoista.

Hyödyntämisessä on kyse opettajan tavasta hyödyntää didaktista kokoonpanoa hänen
tarkoituksiinsa. Hyödyntäminen pitää sisällään päätöksiä miten tehtäviä esitetään ja rat-
kaistaan, mikä on artefaktin rooli sekä mitä skeemoja ja tekniikoita oppilaiden halutaan
kehittävän ja muodostavan. Jälleen musiikkiin orkestraatioon verraten, hyödyntämisessä
voidaan ajatella olevan kyse eri osituksista instrumenteille pitäen mielessä upeat harmo-
niat.

Kolmas osio instrumentaalisessa orkestraatiossa on didaktinen suoritus. Se liittyy nime-
nomaan opetustilanteeseen, mutta varsinkin niihin odottamattomiin ja ennalta suunnitte-
lemattomiin päätöksiin, jotka nousevat tietyssä didaktisessa kokoonpanossa ja hyödyntä-
misen tavassa. Tunnilla tehtävää päätöksentekoa on monenlaista, eikä jokaiseen asiaan voi
olla varautunut: mitä kysyn nyt, miten käsittelen opiskelijan syötteen, miten toimin, kun
opiskelijan ohjelmisto ei toimikaan? Didaktista suoritusta voidaan orkesterissa verrata oi-
keaan suoritukseen, missä orkesterinjohtaja ja muusikot realisoivat säveltäjän näkemykset
� niin hyvässä kuin pahassa.

Musiikillisen orkesterin metaforalla pystytään selventämään instrumentaalisen orke-
straation teoriaa, vaikka vertauksessa on puutteita. Kuvitelkaamme opettaja sinfoniaor-
kesterin kapellimestarina, joka johtaa konserttisalissa ammattimuusikot soittamaan Sibe-
liusta aivan kuten Sibelius sen oli kuvitellut ja miten tämä vertaus kääntyisi matematiikan
luokkaan. Metafora tulisi ymmärtää hiukan eri tavalla: luokka olisi opettajan ohjaama yh-
tye, jossa soittavat kaiken tasoisia muusikoita ja jossa improvisaatiolle ja tulkinnalle on
jätetty tilaa. [5]

1Orkestraatio on musiikista tuttu termi, joka tarkoittaa sävellyksen äänten jakamista eri soittimille ja
vaatii säveltäjältä useiden ominaisuuksien tarkkaa tuntemusta [59]. Instrumentaalisen orkestaation teoria
esitetäänkin usein musiikkiin liittyvien vertailujen avulla, niin myös tässä tutkimuksessa.
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3.1.7 Instrumentaalisen orkestraation tyypit

Instrumentaalisen orkestraation teoria ei suosi tiettyä orkestraatiota. Useista tutkimuksista
(Drijvers et al. [5, 6], Tabach [46] ja Trouche [50]) on kuitenkin havaittu useita orkestraation
tyyppejä. Tabachin löydökset on esitetty oheisessa taulukossa 3.1. Taulukkoa tutkiessa on
tärkeä pitää mielessä, että se pitää sisällään vain havaitut orkestraation tyypit. On helppo
huomata, että lähes kaikissa orkestraation tyypeissä didaktinen kokoonpano koostuu koko
luokan asetelmasta, missä opiskelijat ovat suuntautuneet kohti yhtä keskeistä valkokan-
gasta. Kuitenkin tyypit eroavat toisistaan, osassa opettaja on keskeisessä roolissa, osassa
opiskelija. Jotkin tyypit voidaan nähdä useille opettajille tuttujen �normaalien� opetusme-
todien muunnelmina, kun taas toiset ovat teknologiaan ja apuvälineiden käyttöön liittyviä
erityisempiä tyyppejä.

Didaktinen kokoonpano Hyödyntämisen tapa

Tekninen demo
(technical-demo)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Opettaja selittää työkalun käyttöön
tarvittavat yksityiskohdat.

Selitä näyttö (explain-
the-screen)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Opettajan selitykset menevät teknii-
koiden yli ja sisältävät matematiikkaa.

Linkitä näyttö kirjaan
(link-screen-board)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Opettaja yhdistää valkokankaan näy-
tön esitysmuodon saman matemaatti-
sen objektin esitysmuotoon, joka löy-
tyy kirjasta tai liitutaululta.

Keskustele näytöstä
(discuss-the-screen)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Opettajan johtama koko luokan kes-
kustelu kollektiivisen instrumentin
syntymisen vahvistamiseksi.

Huomaa ja näytä
(spot-and-show)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Opettaja tuo aikaisempia opiskelijan
töitä, joita hän on säilönyt ja havain-
nut keskeiseksi keskustelun aiheeksi.

Sherpa työssä (sherpa-
at-work)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Teknologia on opiskelijan käytössä, jo-
ka näyttää sen koko luokalle keskuste-
lua varten.

Työskentele ja kierrä
(work-and-walk-by)

Opiskelijat työskentele-
vät yksin tai pareittain
tietokoneen kanssa

Opettaja kiertää työskentelevien opis-
kelijoiden seassa ja seuraa edistymistä
ja auttaa tarvittaessa.

Teknologiton (not-use-
tech)

Koko luokka, yksi kes-
keinen valkokangas

Teknologia on käytössä, mutta opetta-
ja päättää olla käyttämättä sitä.

Keskustele tekno-
logiasta ilman sitä
(discuss-tech-without-
it)

Ei tietokoneita käytet-
tävissä

Opettaja keskustelee opiskelijoiden
kanssa teknologiasta, vaikka käytössä
ei ole apuvälineitä.

Taulukko 3.1: Havaitut instrumentaalisen orkestraation tyypit Tabachin mukaan (kirjoit-
tajan käännökset). [46]
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3.1.8 Lähestymistavan puutteet

Monaghan (2007) pitää instrumentaalista lähestymistapaa kiistämättömän tärkeänä, mut-
ta näkee siinä puutteita ja jopa jännitteitä. Lähestymistapa on Vérillonin ja Rabardelin er-
gonomisen lähestymistavan [54] ja Chevallard'n antropologisen lähestymistavan [4] hybridi.
Tällainen teorioiden yhdistäminen on Monaghanin mielestä tietyllä tasolla aivan loistava
asia, mutta samalla useiden instrumentaalisesta lähestymistavasta julkaistujen tutkimus-
ten jännitteiden perustana. Juuri näiden kahden pääteorian yhdistämisen eteen tulisi teh-
dä työtä. Lisäksi tutkijoiden välisiä käsitteitä tulisi yhtenäistää, esimerkkinä Monaghan
mainitsee termin tekniikka (technique) määritelmän, mikä on Trouchella ja Lagrangella
erilainen - luoden jännitteitä. [33]

Teoriasta puuttuu tärkeitä elementtejä Monaghanin mukaan, eritoten opettajan ja tun-
teiden merkitystä ei huomioida. Toki voidaan ajatella, että instrumentaalisen orkestraa-
tion kautta voidaan selvittää opettajan roolia opiskelijoiden instrumentin syntymisessä.
Monaghanin mukaan tarkastelu jää kuitenkin yksipuoliseksi ja teorian tulisi ottaa huo-
mioon luokan vaikutus sekä opettajan toimiin että �sosiomatemaattisten normien muodos-
tukseen�. Sosiomatemaattisilla normilla Monaghan tarkoittanee luokan ilmapiiriä ja ym-
päristöä � onko esimerkiksi hyväksyttävää olla korkeita arvosanoja tavoitteleva hikipinko
vai ihaillaanko välinpitämättömyyttä? Monaghan mainitsee jopa mahdollisesti hyödylli-
sistä tutkimuksista, jotka koskisivat opettajan instrumentin syntymistä, ja joiden tulisi
keskittyä juuri opettajien CAS-laskimen instrtumentalisaatioon. [33]

A�ektiivinen vaikutus on selvästi merkittävä prosessi instrumentin syntymisessä, mutta
kirjallisuutta lukiessa instrumentaalisesta lähestymistavasta, siitä ei ole merkkejä. Monag-
hanin mukaan se voi johtua siitä, että tunteiden merkitys on kovin pieni ergonomisessa
ja antropologisessa lähestymistavassa. Jotta teoria olisi kattavampi, tulisi opiskelijan sekä
myös siis opettajankin uskomuksien, asenteiden, tunteiden ja motivaation vaikutus ottaa
huomioon. Esimerkiksi tulisi tutkia opiskelijoiden kehittämiä skeemoja, jotka voivat olla
negatiivisia tai positiivisia teknisiä apuvälineitä kohtaan ja kehittyä erilailla. [33]

3.2 Teknologia ja tunteet

Opiskelijat haluavat ymmärtää, miten käyttää teknologiaa ja tulla tutummaksi sen kanssa
ja ajattelevat pääasiassa positiivisesti teknologian käytöstä matematiikassa [53]. On ha-
vaittu (Dündar & Akçay�r (2014)) myös, että opiskelijoista he, jotka ovat kokeneempia
teknologian käyttäjiä, kehittävät positiivisemman asenteen teknologiaa kohtaan. Lisäksi
on havaittu opiskelijoiden toivovan, että heille esitellyt ohjelmistot pysyisivät jatkuvasti
opiskelun rinnalla, jotta heidän suorituksensa kohenisi. Muutamissa tutkimuksissa (esimer-
kiksi Forgasz et al. 2006 [13]; Ursini & Sánchez 2008; Vale & Leder 2004 [53]) on havaittu,
että jotkut opiskelijat kokevat teknologian käytön hankalaksi. Näissä tutkimuksissa ei kui-
tenkaan sen tarkemmin eritellä, mikä teki käytön hankalaksi. Kaiken kaikkiaan opiskelijat
uskovatkin ohjelmistojen käytön parantavan heidän oppimistaan.[1]

Seuraavaksi esitän Piercen, Staceyn ja Barkatsasin (2007) luoman mallin, jota he käyt-
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tivät kehittäessään asteikkoa a�ektiivisten muutosten selvittämiseen. Nämä muutokset
liittyivät juuri teknologian käyttöön ja matematiikan opiskeluun. Asteikossa on viisi ala-
asteikkoa, jotta voidaan tarkkailla tunteiden merkitystä monipuolisemmin. Kuvassa ala-
asteikot näkyvät tummennettuina ja ne ovat: matemaattinen itsevarmuus (MI), a�ektii-
vinen sitoutuminen (AS), behavioraalinen sitoutuminen (BS), teknologian käytön itsevar-
muus (TI) ja asenne matematiikan oppimiseen teknologian avulla (MT). Ala-asteikkojen
määritelmät, kuten Pierce et al. ne esittivät, luettelen kuvan 3.3 jälkeen. Teknologian
he ovat jakaneet kahteen eri osaan, analyysin työkaluihin (esim. GeoGebra, laskimet) se-
kä todellisen maailman käyttöliittymiin (esim. videokamerat, datan kerääjät). Vaikutteita
määritelmiinsä he ovat ottaneet muista tutkimuksista, joita ovat Fredricks, Blumenfeld &
Paris (2004), Vale & Leder (2004) [53], Chapman (2003) sekä Galbraith & Haines (1998).
[41]

Kuva 3.3: A�ektiiviset tekijät teknologian käytössä matematiikan oppimisessa Pierce et al.
(2007) mukaan [41]. Tummennettuina ala-asteikot MI, AS, BS, TI ja MT.
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Matemaattinen itsevarmuus, MI

Matemaattisella itsevarmuudella (MI) tarkoitetaan opiskelijan omaa näkemystä mahdolli-
suudestaan vaikuttaa hyvien tuloksien saavuttamiseen ja haasteiden selättämiseen.

A�ektiivinen ja behavioraalinen sitoutuminen, AS ja BS

Sitoutumisen ajatellaan koostuvan kolmesta osasta, joista yksi on kognitiivinen sitoutumi-
nen, kuten Fredricks et al. esittivät. Kognitiivisella sitoutumisella tarkoitetaan psykologista
panostusta oppimiseen tai kognitioon ja strategiseen oppimiseen. Käsiteltäessä matematii-
kan oppimista ja sitoutumista koulussa, Pierce et al. näkivät sopivaksi määrittää a�ektiivi-
sen ja behavioraalisen sitoutumisen juuri kognitiivisen sitoutumisen kautta. Opiskelijoiden
tunteita ainetta kohtaan kutsutaan a�ektiiviseksi sitoutumiseksi (AS) ja käytöstä ainetta
oppiessa kutstutaan behavioraaliseksi sitoutumiseksi (BS).

Teknologian käytön itsevarmuus, TI

Itsevarmuus teknologian käytön (TI) suhteen on opiskelijan itseluottamusta omiin kykyi-
hinsä teknologian kanssa. Siihen liittyy usko eri proseduurien hallitsemiseen ja virheiden
sattuessa niiden korjaamiseen. Lisäksi kun käytössä on tietokone, on opiskelija vastausten-
sa suhteen varmempi.

Asenne matematiikan oppimiseen teknologian avulla, MT

Kyseisen muuttujan painopisteet ovat mielenkiinnossa ja myötämielisyydessä teknologian
avulla matematiikan oppimiseen. Määritelmä on mukaelma Valen & Lederin määritelmäs-
tä, joka kuvaa, miten opiskelijat mieltävät tietokoneiden käytön matematiikassa; tuovatko
ne jotain merkitystä, auttavatko ne oppimista ja edistävätkö ne saavutuksiin. Alkuperäi-
sessä tutkimuksessa tutkittu teknologia oli graa�nen laskin, jolloin kysymyksissä esiintyi
termi graa�nen laskin. Pierce et al. mukaan on kuitenkin mahdollista muuttaa termiä käyt-
tötarkoitukseen sopivaksi, joten kyselylomakkeessa käytetään termiä �tekniset apuvälineet�
� mikä siis kattaa kaavaeditorin, GeoGebran sekä taulukkolaskennan.

3.2.1 Asteikon laadinta

Kyselylomake, joka löytyy internetistä nimellä �Mathematics and Technology Attitudes
Scale (MTAS)�, koostuu 20:stä lyhyestä kohdasta. Kohtiin vastataan viisiportaisella as-
teikolla eli Likert-asteikolla. Muuttujiin matemaattinen itsevarmuus (MI), a�ektiivinen
sitoutuminen (AS), teknologian käytön itsevarmuus (TI) ja asenne matematiikan oppimi-
seen teknologian avulla (MT) liittyviin väitteisiin vastataan valitsemalla sopiva vaihtoehto
väliltä täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä. Vastaukset pisteytetään yhdestä viiteen
edellä mainitussa järjestyksessä. Behavioraaliseen sitoutumiseen (BS) vastataan joko har-
voin, silloin tällöin, noin puolet ajasta, yleensä tai lähes aina, jotka myös pisteytetään yh-
destä viiteen samassa järjestyksessä. Asteikolla on mahdollista selvittää myös sukupuolien
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välisiä eroja matematiikan opiskelusta apuvälineiden kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa
eroja on havaittu, mistä lisää seuraavassa osiossa.

3.2.2 Sukupuolen merkitys

Vale ja Leder (2004) tutkivat - kyselyin, haastatteluin ja observoinnin keinoin - ja saivat sel-
ville, että tytöt eivät nähneet tietokoneen käyttöä matematiikassa yhtä positiivisesti kuin
pojat [53]. Pojat ajattelivat tietokoneen tuovan nautintoa ja merkitystä matematiikkaan,
kun taas tytöt olivat huolissaan auttaisiko tietokone heidän oppimistaan ja tavoitteidensa
saavuttamista. Pierce et al. havaitsivat kyselylomakkeensa avulla, että asenne matematii-
kan oppimiseen teknologian kanssa oppiminen (MT) korreloi positiivisesti itsevarmuuteen
teknologian käytön (TI) kanssa pojilla ja negatiivisesti matemaattiseen itsevarmuuteen
tytöillä [41].

Useat tutkimukset osoittavat, että tietokoneen käytön lisääminen matematiikassa saat-
taa vaikuttaa negatiivisesti tyttöihin [1, 11, 12, 13, 24]. Itse tietokoneen käyttöön liittyviin
asenteisiin ja saatavuuteen vaikuttavat esimerkiksi sosioekonominen tausta, kieli ja maan-
tieteellinen sijainti [1, 13]. Forgasz (2009) havaitsi lisäksi, että miehistä suurempi osuus il-
moitti nauttineensa ja kehittyneen matematiikassa, johtuen aikaisempien opiskeluvuosien
tietokoneen käytöstä. Forgasz et al. (2006) mukaan opettajat eivät ole tietoisia mahdolli-
sista sukupuolen vaikutuksista teknologian käytössä lukio-opetuksessa. Opettajan täytyy
olla siis tietoinen, miten eri lähestymistavat vaikuttavat tyttöihin ja poikiin [52].

On löydetty myös vaikutteita, että miehillä voi olla etu naisiin nähden käyttäessä sym-
bolisia laskimia kokeissa, joissa on suuret panokset [12, 13]. On sanomattakin selvää, että
ylioppilaskoe varsinkin on koe, jossa panokset ovat suuret. Tulevaisuudessa ylioppilasko-
keiden tulosten perusteella haetaan jatko-opiskelupaikkoihin, minkä uskotaan lisäävän pa-
noksia entisestään, kuten YLE on viime vuosina uutisoinut [28, 51]. Lisäksi Forgasz nostaa
esiin omassa tutkimuksessaan (2009), että pojat ovat todennäköisempiä muutenkin oppi-
maan matematiikkaa tietokoneen avulla ja todennäköisemmin harkitsevat tulevaisuuttaan
matematiikan parissa.

3.3 Hyödyllisyys

Käsite hyödyllisyys pyritään määrittelemään käyttökelpoisuuden arviointimallin teorian
kautta. Käyttökelpoisuus ja siihen liittyvä teoria nousee usein esille tietojenkäsittelytie-
teessä - teorian avulla esimerkiksi arvioidaan verkkopalvelun, sovelluksen tai järjestelmän
laatua. Nielsen (1993) määrittelee yläkäsitteen käyttökelpoisuus sillä, voidaanko tiettyä
systeemiä käyttämällä saavuttaa haluttu tavoite. Nielsen jakaa käsitteen vielä kahteen
osaan, hyödyllisyyteen ja käytettävyyteen. Hyödyllisyys vastaa hänen määritelmässään
kysymykseen, tekeekö systeemi pääpiirteissään sen, mitä siltä halutaan eli soveltuuko ky-
seinen sovellus tiettyyn käyttötarkoitukseen.[35]

Pedagoginen käytettävyys ottaa vaikutteita Nielsenin arviointimallista. Horila et al.
(2002) mukaan digitaalisen oppimateriaalin pedagogisella käytettävyydellä tarkoitetaan
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Kuva 3.4: TVT-avusteisen opetuksen hyödyllisyyden osatekijät (Tervakari & Silius
2002).[47]

esimerkiksi käytettävyyttä oppimisen ja opettamisen näkökulmasta [23]. Tieto- ja vies-
tintätekniikka -avusteisen opetuksen hyödyllisyys on Nielsenin määrittelemän käsitteen
käyttökelpoisuus osa [47]. TVT-avusteisen opetuksen hyödyllisyys muodostuu oppimisen
ja opetuksen lisäarvoista sekä toteutuksen pedagogisesta käytettävyydestä. Kuva 3.4 hah-
mottaa näiden käsitteiden välisiä linkkejä ja alakäsitteitä.

Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssi on hyödyllinen opiskelijalle, mikäli se tuo hä-
nelle erityistä lisäarvoa ja tukee hänen oppimista eli on pedagogisesti käytettävä . Kurssin
kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, miten hyvin OneNote-muistikirja, kurssimateriaali, op-
pimistehtävät, kokoontumiskerrat ja muu sisältö motivoivat ja tukevat opiskelijoiden oppi-
mista kurssin tavoitteiden valossa. Keskeistä on ottaa opiskelijoiden erilaisuus huomioon ja
mahdollistaa oikea-aikainen tuki. Pedagogisen käytettävyyden arvioinnissa huomion koh-
teina ovat sekä lähiopetuksen sekä verkkototeutuksen rakenne, sisältö ja opiskeluprosessi
tukitoimineen.[47]

Tervakari et al. esittävät käytettävyyden ja pedagogisen käytettävyyden välistä suhdet-
ta peruslaskimen avulla. Käytettävyyden kannalta peruslaskimessa ei ole ongelmaa, sillä
siinä on paljon hyviä ominaisuuksia sen rajattua käyttötarkoitusta varten - laskutoimitus-

26



ten suorittamista siis. Kuitenkin pedagogisen käytettävyyden kannalta ajatellen tilanne on
toisenlainen ja tässä muutama poiminta:

• Laskimesta uupuu esimerkiksi yhtälön ratkaisun vaiheittainen eteneminen, mikä auttaisi
opiskelijaa hahmottamaan ratkaisun vaiheita.

• Toimintoa ei voida muokata (kopioi, liitä, poista, peru) jälkikäteen eikä siihen voi tehdä
lisämerkintöjä.

• Opiskelijan on muistettava kaavat ja näppäinyhdistelmät.

Samainen tutkimusryhmä mainitsee vielä aiheeseen liittyen: �Mutta jos ajatellaan erityi-
sesti matematiikan opettamiseen tarkoitettua laskinta, niin siinä olisi hyvä olla monen-
laisia lisäominaisuuksia, jotka tukisivat opiskelijan matemaattisten taitojen kehittymistä.�
[47] Nykyään toki laskimet ja muut apuvälineet ovat kehittyneet kovasti ja jatkavat si-
tä edelleenkin, jolloin pedagogisen käytettävyyden kannalta haitallisia osioita on saatu jo
parannettua. On olemassa esimerkiksi maksullisia ohjelmistoja, jotka ratkaisevat annetun
yhtälön ja näyttävät vaiheittaisen etenemisen.
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4 Tutkimus- ja kehittämiskysymykset

Tutkielman tavoitteena oli alkujaan selvittää, kuinka tarpeellinen Matematiikan tekniset
apuvälineet -kurssi on. Luonnollisesti tiedon kerääntyessä ja ajan kuluessa kokonaiskuva
käsiteltävästä aiheesta tarkentui. Teorian pohjalta nousee kolme mielenkiintoista tutkitta-
vaa asiaa, joita on tarkoitus tarkastella hieman täsmennettynä, kuten alla olevassa listassa
esitetään. Lisäksi kurssin kehittäminen on mainittu listassa, sillä opettajan työhön kuuluu
jatkuva oppiminen.

1. Hyödyllisyys

• Kokivatko opiskelijat kurssin hyödylliseksi?

• Muuttuivatko opiskelijoiden asenteet matematiikan opiskeluun teknisten apu-
välineiden avulla?

• Miten tutkielmassa mitatut muuttujat vaikuttavat hyödyllisyyteen?

2. Instrumentaalinen lähestymistapa

• Havaintoja instrumentin syntymisestä.

• Mitä instrumentaalisen orkestraation tyyppejä havaitaan?

3. Onko sukupuolella merkitystä matematiikan oppimiseen teknologian kanssa?

4. Kurssin kehittäminen

Kurssin hyödyllisyys on tärkeää pyrkiä selvittämään, sillä kevään 2019 ylioppilasko-
keesta lähtien, jokainen matematiikan kirjoittaja suorittaa kokeensa sähköisessä ympä-
ristössä. Mikäli kurssin suorittaminen merkittävästi parantaa opiskelijan suoriutumista
ylioppilaskokeessa, on jokaisen opiskelijan saatava mahdollisuus valmentautua ohjatusti
teknisten apuvälineiden käyttöön. Opiskelijat, joiden matemaattinen osaaminen � mitä
ikinä se onkaan, on samalla tasolla, tulee saada sama tunnustus osaamisestaan. Hyödylli-
syyteen liittyviin kysymyksiin pyritään vastaamaan opiskelijoiden palautettujen tehtävien
sekä observoinnin avulla. Kyselyiden vastausten jakaumista pyritään tekemään johtopää-
töksiä esimerkiksi Wilcoxonin ja t-testien avulla.

Teorian pohjalta on tietenkin mielenkiintoista tutkia opiskelijan instrumentin syntymis-
tä ja siihen liittyviä prosesseja. Havaitaanko pienemmälle huomiolle jäänyttä instrumen-
talisaatiota tai instrumentaalisen orkestraation eri tyyppejä? Miten opiskelija ymmärtää
artefaktin mahdollisuudet ja rajoitteet, mihin kaikkeen se kykenee? Instrumentin synty-
mistä tähdätään tutkimaan tunnilla havaittujen toimintojen, palautettujen tehtävien sekä
kyselyiden vastausten avulla.

Tavoitteena on lisäksi yrittää selvittää sukupuolten välisiä mahdollisia eroja, kun ma-
tematiikan opiskelu on teknologiapainotteista. Eroja on tarkoitus havainnoida oppituntien
aikana sekä opiskelijoiden vastauksista kyselyihin, joita on ollut kurssin alussa, aikana sekä
loputtua. Vastauksia tutkitaan suuntaa antavasti χ2-riippumattomuustestin avulla.
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Tulevaisuuden kannalta kurssin kehittäminen on äärimmäisen tärkeää kurssille oasllis-
tuvien opiskelijoiden sekä opettajan kannalta. Kolmen pitämäni kurssin aikana opin paljon
ja tein monia havaintoja, joista kerron tarkemmin osiossa 5.2. Uskon niistä olevan hyötyä
ensi vuonna, kun saan taas kurssin opetettavakseni. Havaintojen lisäksi sain sähköisten ky-
selyiden kautta sekä tunneilla kysyessäni arvokasta tietoa opiskelijoiden näkökulmista ja
ajatuksista. Kyseessä ei ole kuitenkaan varsinainen kehitystutkimus, vaan kurssin kehitys
tapahtuu ikään kuin sivutuotteena.
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5 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen valmistelu alkoi kesällä 2018. Tuona ajankohtana tutkailin kurssin opetus-
suunnitelmaa sekä erinäisiä oppimateriaaleja, joita olivat internetistä löydettävät lähteet
sekä perinteiset oppikirjat (esimerkiksi [8, 9, 18, 26, 34, 43]). Seuraavana vuorossa oli-
vat kurssin sisältöjen ja aikataulun muodostaminen. Tähän liittyi tehtäväpakettien muo-
dostaminen sekä esimerkkien laatiminen jo opiskellun teorian sekä lyhyen matematiikan
opettajan toiveiden pohjalta. Kurssit itsessään järjestettiin vuoden 2019 helmi-toukokuun
aikana.

5.1 Kurssin valmistelu

Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssin toteutukseen vaikuttivat keskeisesti koulun
opetussuunnitelmassa mainitut tavoitteet ja sisällöt (ks. 2.1.1), joiden pohjalta kurssin
suuret linjat hahmoteltiin. Kurssi järjestetään kolmesti lukuvuodessa, kaksi kertaa neljän-
nessä jaksossa ja kerran viidennessä jaksossa. Kurssi on suunnattu lukion ensimmäisen
vuoden lyhyen matematiikan opiskelijoille, mikä aiheuttaa tiettyjä rajoituksia tehtävien
sisällöissä. Sisältöjen on pitäydyttävä matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden kurs-
silla (MAY1) sekä lyhyen oppimäärän kahdella ensimmäisellä kurssilla (MAB2 ja MAB3)
opittujen sisältöjen puitteissa johtuen kurssin ajankohdasta. Näitä sisältöjä ovat muun
muassa: logaritmit ja potenssit, toisen asteen lausekkeet ja yhtälöt, lukujonot, geometria
ym. Opetussuunnitelman ja ajankohdan lisäksi kurssin suunnitteluun vaikuttivat PHYK:n
ainoan lukion lyhyen matematiikan opettajan havainnot ja toivomukset kurssilla käsitel-
tävistä sisällöistä, jotka esittelen seuraavaksi.

Ensimmäinen tärkeä havainto on se, ettei lyhyen matematiikan opiskelijoilla ole vas-
taavaa panostusta matematiikan opiskeluun (kuin esimerkiksi pitkässä matematiikassa),
joten emme voi olettaa, että opiskelijan käytössä on kalliin lisenssin laskin-ohjelmistoa.
Tästä johtuen kurssin sisällöt keskittyvät ilmaisten ohjelmien käytön opetteluun, etenkin
symbolisen laskimen osalta. Kurssilla opeteltava laskin on GeoGebra-ohjelmistoon sisälty-
vä.

Toinen havainto on se, ettei lyhyen matematiikan opiskelijoiden joukossa ole juurikaan
pitkän fysiikan lukijoita - eli siis harva suorittaa muita fysiikan kursseja pakollisen fysii-
kan kurssin lisäksi, jonka he ovat jo suorittaneet. Tästä johtuen � ja opetussuunnitelmasta
poiketen � on turhaa paneutua siihen, että opiskelija saisi tarvittavat valmiudet fysiikan
kurssien tai ylioppilaskokeen suorittamiseen, sillä vain harvalla on odotettavissa fysiikan
kokeita. Pitkän kemian opiskelijoita on hieman enemmän, mutta sähköisessa kemian yliop-
pilaskokeessa mahdollisesti tarvittavia ohjelmistoja (esim. MarvinSketch) opetellaan käyt-
tämään ja käytetään kemian kursseilla. Tähänkään aspektiin ei siis paneuduta kurssilla.

Viimeisimpänä on lyhyen matematiikan opettajan tulkinta kurssin keskeisistä sisällöis-
tä. Hän mainitsee kolme keskeistä ohjelmistoa, joidenka lisäksi hän esittää useita kysy-
myksiä, joihin opiskelijan tulisi osata vastata kurssin päätyttyä. Hänen nostamansa asiat
heijastavat samoja, jotka ovat ylioppilastutkintolautakunnankin mielestä keskeisiä kokeen
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suorittamisessa [63]. Esitän nämä pääkohdat ja kuhunkin ohjelmistoon liittyvät kysymyk-
set seuraavassa taulukossa 5.1. Sähköisessä ylioppilaskokeessa on käytössä myös KCalc-
funktiolaskin. Se muistuttaa paljon Windows sekä Mac OS -käyttöjärjestelmien mukana
tulevia laskimia, joten myös näiden apuvälineiden käyttöön tutustutaan kurssin aikana.

Kurssin keskeiset sisällöt Tavoitteihin liittyvät kysymykset

Abitti-kaavaeditori Miten käytän?

GeoGebra

Miten käytän laskimena?
Miten piirrän funktioiden kuvaajia?
Miten etsin funktioiden leikkauspisteitä?
Miten piirrän tasokuvioita?
Miten piirrän kappaleita?
Miten määritän pituuksia, pinta-aloja, tila-
vuuksia ja kulmia?

LibreO�ce Calc
Mikä on?
Miten käytetään perustilanteissa?

Taulukko 5.1: Kurssin keskeiset sisällöt lukion lyhyen matematiikan opettajan näkökul-
masta.

Kurssin suunnitelmaa laadittaessa edelliset havainnot olivat tärkeitä. Lisäksi kyseinen
opettaja on luonut tehtävälistan eri aihealueista, joita hän toivoo kurssilla käsiteltävän.
Nämä tehtävät ovat sellaisia, jotka on tarkoituksella jätetty käymättä aikaisemmilla kurs-
seilla. Kirjasarjan tekijät ovat suositelleet nämä tehtävät ratkaistavan apuvälineitä hyväksi
käyttäen. Opettaja on siis pitänyt silmällä apuvälineiden käyttöä tulevalla kurssilla. Teh-
tävät ovat opiskelijoiden muilla matematiikan kursseilla käytettävistä oppikirjoista: Yh-
teinen tekjä - Lukion matematiikka 1 sekä Tekijä - Lyhyt matematiikka 2 ja 3. Tutkiel-
man liitteenä on kokonaisuudessaan kyseisen opettajan luoma 63 tehtävän lista sivu- sekä
tehtävänumeroineen, jotta ne voi helposti löytää edellä mainituista kirjoista. Käsiteltävät
sisällöt ja niihin liittyvien tehtävien määrät on esitetty taulukossa 5.2. Opettaja on myös
merkinnyt joitakin kirjan esimerkkejä, jotka ovat jääneet opiskelematta. Nekin löytyvät
taulukosta 5.2 omasta sarakkeestaan. On tärkeä huomata, että osa aihealueista on jätetty
ilman kirjan tehtävää tai esimerkkiä.

Seuraavissa osioissa kuvailen kurssin suunnitelman sekä kurssin materiaalin kehittä-
misprosessia. Materiaali sisältää esimerkkitehtäviä sekä tehtäväpaketteja ratkaisuineen. On
tärkeä huomauttaa lukijaa, etteivät suunnitelman ja materiaalin laatimiset olleet irrallisia
vaan keskeisesti toisiinsa liittyviä prosesseja.

5.1.1 Kurssin suunnitelma

Kurssisuunnitelmaa laatiessani on tärkeä selvittää kurssin sisällöt ja käytettävissä oleva
aika. Käsiteltävistä sisällöistä oli alkuun jonkinlaiset ideat lyhyen matematiikan opetta-
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Aihealue Tehtävien
lukumäärä

Esimerkkien
lukumäärä

Yhteinen tekijä 1

Yhtälö ja epäyhtälö laskimella 2 1

Funktion kuvaaja laskimella 4 1

Lukujono laskimella 3 1

Rekursiivinen lukujono laskimella 4 2

Aritmeettinen summa 2 1

Geometrinen lukujono laskimella 5 2

Tekijä 2

Lausekkeen sieventäminen 3 1

Ensimmäisen asteen yhtälö 3 1

Suoran piirtäminen 4 2

Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen laskimella - -

Paraabelin piirtäminen 12 3

Yhtälöparin ratkaiseminen kuvaajan avulla - 1

Yhtälöparin ratkaiseminen laskimella - -

Sanallisia yhtälöpareja 6 2

Kääntäen verrannollisuus 3 1

Tekijä 3

Mallikuvan piirtäminen - 3

Geometriaa koordinaatistossa 10 3

Taulukko 5.2: Kurssin keskeiset tehtävät ja esimerkit lukion lyhyen matematiikan opet-
tajan näkökulmasta kirjoista Yhteinen tekijä - Lukion matematiikka 1, Tekijä - Lyhyt
matematiikka 2 ja Tekijä - Lyhyt matematiikka 3.

jan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, mikä helpotti kokonaiskuvan muodostamis-
ta. Aluksi selvitin käytettävissä olevien tuntien määrän ja jo tiedossa olevat mahdolliset
tuntien perumiset. Samalla alkoi muodostua opiskeltavien sisältöjen järjestys: geometria
viimeisenä kurssin ajoituksen takia, alkuun �helpohkoja� sisältöjä, jotta opiskelija voisi
keskittyä instrumentin syntymiseen. Aluksi mietin jopa mahdollisuutta jo tehtyjen tehtä-
vien kopioimisesta sähköiseen muotoon, sillä eläköitynyt matematiikan lehtori ja sensori
Raimo Seppänen väittää, ettei kynällä ja paperilla laskemista voi suoraan ohittaa [45].

Kurssin suorittaminen perustuu palautettaviin tehtäviin. Kurssin aihealueet on jao-
teltu karkeasti seitsemään osaan, joihin tehtäväpaketit liittyvät. Yhden jakson kesto on
tähän sopiva, hieman reilu seitsemän viikkoa. Tehtävien palautuksille on sovittu tiettyjä
päivämääriä � siksi, että opiskelija tuottaa jatkuvasti kurssilla matematiikkaa artefaktien
eli teknisten apuvälineiden avulla. Tapaamiskerrasta riippuen voidaan käydä ohjelmistojen
ominaisuuksia esimerkkitehtävien avulla ja opiskelijat pääsevät tekemään myös itse omia
tuotoksia eli tehtävien ratkaisuja. Nämä ovat isossa roolissa tunneilla, jotta he ymmärtä-
vät, miten saada ratkaisunsa sähköiseen muotoon. Apua he saavat tarvittaessa opettajalta
sekä muilta opiskelijoilta. Kurssin tavoitteista johtuen kaikki tehtävät tuotetaan ja palau-
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tetaan sähköisessä muodossa. Tästä johtuen opiskeluympäristönä toimii Microsoft O�ce
-ohjelmistopakettiin kuuluva OneNote Class Notebook -sovellus.

Kurssilla käsiteltävät esimerkit mietittiin tehtäväpaketteihin valikoituneiden tehtävien
perusteella. Esimerkkejä käytiin opettajajohtoisesti noin kerran viikossa uuden tehtäväpa-
ketin alettua. Kyseiset esimerkit löytyivät lisäksi OneNoten sisältökirjastosta, jotkut jopa
videona. Videoilta opiskelijoiden oli myös mahdollista katsoa suoraan ratkaisut joihinkin
vaikeisiin tehtäviin, tällöin piti seurata videon ohjeita. Tekemäni videot löytyvät liitteenä
olevasta linkistä. Muutamat tehtävistä olivat itsessäänkin jo esimerkkejä, mistä oli apua
seuraaviin kohtiin, joista esimerkkinä kuvassa 5.1 näkyvä yhtälöparien ratkaisuun laskimel-
la liittyvä tehtävä (Viikko 5, tehtävä 1). Tuntien aikana pääpaino oli opiskelijoiden omien
ratkaisujen tuottamisella. Yhteisiin esimerkkeihin käytettiin lisäksi aikaa, mikäli huoma-
sin opiskelijoiden toistavan samaa �virhettä� tai outoa apuvälineiden käyttöä. Yleensä ne
käsittelivät ohjelmistojen käyttöä eikä niinkään matemaattista sisältöä.

Kuva 5.1: Viikon 5 ensimmäisen tehtävän tarkoitus on johdattaa opiskelija yhtälöparien
ratkaisemiseen laskimella.

5.1.2 Materiaalin laadinta

Materiaalin valmistamista varten perehdyin uuden opetussuunnitelman mukaisiin oppikir-
joihin ja internetistä löytyviin lähteisiin, jotta ohjelmistojen oppimista tukeva tehtäväpa-
ketti saataisiin muodostettua. Kollegoiden ja opiskelijatuttujeni haastatteluiden perusteel-
la noin kuusi tehtävää per tehtäväkokonaisuus on sopiva määrä.

Ensimmäinen mieleeni nouseva ajatus oli, että haluan tehtäväpaketin, joka on pullol-
laan tehtäviä, joita ratkoessa apuvälineet voisivat olla opiskelijalle pedagogisia instrument-
teja. Kurssin tarkoitus ei ole kuitenkaan tarjota apuvälineille hyviä ja sopivia tehtäviä �
mitä, miksi? Kuten mainittu, yksi kurssin tavoitteista on valmistaa opiskelijaa sähköisiin
ylioppilaskokeisiin ja siinä sivussa siis sähköisten ratkaisujen muodostamiseen. Kukaan ei
takaa, että ylioppilaskokeen tehtävissä tekniset apuvälineet olisivat opiskelijalle pedagogi-
sia instrumentteja � jotkut tehtävistä varmasti ovat apuvälineille �sopivia� ja toiset eivät.
Olen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt apuvälineillä tehtäviin mielekkäisiin
tehtäviin, jotta kurssi tukisi opiskelijan instrumentin syntymistä.
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Alkajaisiksi lukion lyhyen matematiikan opettaja antoi listan tehtävistä, joita ei ole kä-
sitelty aikaisemmilla kursseilla MAY1 ja MAB2 sekä aiheita geometrian kurssilta (MAB3).
Aivan aluksi tutkailin tehtäviä ja jaottelin ne karkeasti kuuteen eri kokonaisuuteen:

1. polynomit

2. yhtälönratkaisu ja suoran piirtäminen

3. paraabelien piirtäminen ja funktion kuvaaja

4. yhtälöparit ja kääntäen verrannollisuus

5. lukujonot

6. geometria.

Kurssin kesto on noin seitsemän viikkoa, jolloin nämä aihekokonaisuudet sopivat loistavasti
�viikoittaisten tehtävien� aiheiksi. Viikoittaisilla tehtävillä on palautuspäivämäärä noin
viikon välein, johon mennessä opiskelijaa ohjataan palauttamaan ratkaisunsa. Opettaja
antaa � jopa reaaliaikaista � palautetta opiskelijalle tuotoksistaan OneNotessa. Itse näen
kyseisen järjestelyn hyödyttävän opiskelijaa, sillä kurssilla on tarkoitus tehdä paljon ja
näin opiskelija sekä saa palautetta, että etenee kurssin suorituksessa. Kurssin suoritus
koostuukin tehtävien tekemisestä, koetta ei järjestetä.

Tarkkasilmäinen lukija saattoi jo huomata, että aihealueita oli �vain� kuusi. Yksi ainoa
lisäys piti siis tehdä, mikä oli ensimmäisen viikon kokonaisuus �perustehtävät�. Ajattelin
sen ikään kuin totutteluna kaavaeditorin käyttöön ja tutustumisena kyseisen artefaktin
mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Luonnollisesti jokaiselle kurssiryhmälle on omat palau-
tuspäivämäärät. Alla olevassa taulukossa 5.3 on esitetty kunkin viikon sisällöt.

Viikko Aihe
1 �Perustehtävät�
2 Polynomit
3 Yhtälönratkaisu
4 Kuvaajat
5 Yhtälöparit
6 Lukujonot
7 Geometria

Taulukko 5.3: Viikottain palautettavien tehtävien teemat pääpiirteittäin.

Aihealueiden järjestys on mietitty lisäksi apuvälineiden osalta. Kaikkia apuvälineitä
ei esitetä kerralla eikä kaikkia ominaisuuksiakaan. Ensimmäisissä tehtävissä korostuu siis
Abitin-kaavaeditori, jonka tarkoituksena on korvata opiskelijan muistiinpanovälineet. Sen
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jälkeen GeoGebran laskinohjelmisto esitellään polynomien yhteydessä, mistä eteenpäin sitä
hyödynnetään ja sen uusia komentoja esitellään kurssin edetessä. GeoGebran käytössä ede-
tään seuraavissa tehtäväpaketeissa kuvaajien piirtämiseen, taulukon käyttöön, sekä kaksi-
ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämiseen. Opettajan toivomuksesta poiketen kurssil-
la käytetäänkin GeoGebrasta löytyvää taulukkolaskentaa, eikä LibreO�cen Calcia. Tämä
sen takia, että näkisin vielä uuden ohjelmiston esittelemisen tuovan lisää harmaita hiuksia
opiskelijoille. Täysin samoja komentoja tai toimintoja ohjelmistoilla ei ole, mikäli tulevilla
kursseilla opiskelijat tulevat käyttämään Calcia. Uskoisin silti GeoGebran taulukkolasken-
nan käytön opettelun auttavan Calcin käytön omaksumisessa. Tämän perustan YTL:n
tekemän tutkimuksen havaintoihin, joissa yhden kaavaeditorin käytön kokeilu �periytyi�
seuraavaan editoriin [31], kuten osiossa 2.3.1 kerroin.

Neljännen jakson kurssien jälkeen päätin tehdä hieman muokkauksia kurssitehtäviin,
vaikkei kyseessä ollutkaan kehitystutkimus. Muutokset johtuivat opiskelijoiden vastauk-
sista kyselyihin sekä omista havainnoista tunneilla. Lisäksi varauduin ryhmäkoon kasva-
miseen siten, että ensimmäisistä tehtävistä pyrin tekemään mahdollisimman helposti lä-
hestyttäviä � ne tulisi osata tehdä, vaikka olisi ollut poissa tai ei olisi seurannut yhteisiä
esimerkkejä. Muokkauksia tein muutenkin esimerkiksi tehtävien lukuarvoihin, jottei aikai-
sempien kurssien tekijöiden tehtävien ratkaisuita voisi hyväksikäyttää kurssin suoritukses-
sa. Lisäsin myös oikeat vastaukset tehtävän perään, jotta opiskelija pystyisi tarkistamaan
ratkaisunsa. Tutkielman liitteenä löydät viidennnen jakson kurssin viikottaiset tehtävät.

5.2 Kurssin toteutus

Tässä osiossa kuvailen lyhyesti kurssin oppituntien rakennetta sekä havaintoja ja eroja eri
opetusryhmien välillä. Ryhmien välillä oli myös todella paljon yhteneväisyyksiä. Siitä huo-
limatta kuvailu on jaettua kahteen osaan, vaikka kursseja järjestettiinkin kolme. Neljännen
jakson kursseilla oli osallistujia yhteensä 26, toisessa oli yhdeksän ja toisessa 17. Näiden
kurssien rakenne oli pitkälti samanlainen, kun taas viidennen jakson 31 opiskelijan ryhmä
poikkesi hieman järjestelyiltään ja toteutukseltaan � olinhan oppinut paljon ensimmäisten
kurssien aikana! Myös ryhmäkoko toi oman pienen lisänsä.

5.2.1 Neljäs jakso

Helmikuun alussa alkoivat ensimmäisten opetusryhmien Matematiikan tekniset apuväli-
neet -kurssit. Molemmat ryhmät olivat kooltaan maltillisia, toisessa oli 9 ja toisessa 17
opiskelijaa. Ryhmäkoot mahdollistivat hyvin henkilökohtaisen avustuksen ja pystyin seu-
raamaan opiskelijoiden instrumenttien muodostumista.

Oppitunneilla oli selvä rakenne: opiskelijat puursivat tehtävien parissa ja kiertelin aut-
tamassa ja ohjaamassa (instrumentaalisen orkestraation tyyppi: työskentele ja kierrä, ks.
osio 3.1.7). Apua tarvittiin sekä matematiikan sisällöissä sekä ohjelmistojen käytössä aika
lailla samassa suhteessa. Molemmissa ryhmissä muodostui �matikkapareja� eli kahden tai
useamman hengen ryhmiä, jotka tekivät tehtäviä lähes samanaikaisesti ja avustivat toi-
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siaan. Tämän uskon auttaneen myös opiskelijoiden instrumentin muodostumisessa, sillä
toiselle henkilölle omien toimintojensa näyttäminen ja perusteleminen varmasti vaikuttaa
molempien, avustajan ja avun pyytäjän skeemaan.

Havaitsin opetuksessani muitakin orkestraation tyyppejä, esimerkiksi �tekninen demo�,
�linkitä näyttö kirjaan�, �keskustele näytöstä�, �selitä näyttö� ja �huomaa ja näytä�. Näis-
tä yleisin oli �tekninen demo� ja vähiten yleisin �huomaa ja näytä�. Kerran jouduin myös
laitteiden ongelmien takia turvautumaan orkestraation tyyppiin �keskustele teknologiasta
ilman sitä�, mutta opiskelijoilla oli silti koneet. Tunneilla pyrin tarkoituksenmukaisesti esit-
tämään jokaisen esimerkin tai huomautuksen kurssin keskeisimmillä välineillä eli kaavae-
ditorilla tai GeoGebralla. Uskon näiden pienten asioiden vaikuttavan myös opiskelijoiden
instrumentin syntymiseen.

Kurssien kuluessa pidin kirjaa erikoisista tilanteista, kysymyksistä ja havainnoista, mi-
tä ikinä tunneilla kävikään. Jo ensimmäisen viikon aikana havaitsin, että opiskelijat tekevät
töitä täysin eri tahtia, mikä on täysin luonnollista. Toiset olivat näppärämpiä välineiden
käytössä ja toisaalta toiset välttelivät tehtävien tekoa. Eräs opiskelija tuskaili ja kohtasi en-
simmäisen viikon jokaisella tunnilla ongelmia; ensin Teams:iin kirjautumisessa, tietokoneen
ylitäyden muistin kanssa, joka esti näyttökuvien ottamisen. Lopulta samalla opiskelijalla
tuli vastaan pelko tietokoneen ja matematiikan yhdistämisestä. Onneksi se karisi jo muu-
taman tunnin kuluttua pois, kun opiskelija pääsi ratkomaan tehtäviä: �Hei ei tää ollutkaan
niin vaikeeta!�

Ensimmäisen viikon kaavaeditoritehtävien jälkeen oli mielenkiintoista huomata, mi-
ten GeoGebrassa matemaattisten lausekkeiden kirjoittaminen sujui. Yhteisesti oltiin käyty
kerto-, jako- ja potenssimerkintöjen muodostaminen kaavaeditorissa näpppäimistön avulla
ja mainittu, että ne tehdään samoin GeoGebrassa. Silti moni opiskelija käytti valikkonä-
kymää kirjoittaessaan GeoGebralla, kun kaavaeditorin kanssa huomasin selkeää siirtymää
valikosta näppäimistöön. Jakomerkki oli opiskelijoille hankalin ja siihen liittyen nousi eni-
ten kysymyksiä.

GeoGebran laskimessa suurinta päänvaivaa aiheuttivat aikaisempien rivien poistami-
nen sekä jo annetun syötteen muokkaaminen. Saadessaan tehtävän valmiiksi, opiskelijat
poikkeuksetta poistivat laskimen-ikkunassa näkyvät rivit. Usein viimeisen poistettuaan eli
ensimmäiseen riviin päästyään, GeoGebra muistaa entuudestaan aikaisemmin siihen syöte-
tyn syötteen ja tarjoaa sitä opiskelijalle. Usein opiskelija jäi ihmettelemään ja kyselemään:
�Miten saan tämän pois?� Toinen asia, joka tuli monelle tutuksi, oli laskimen syötteen
kopioiminen klikkaamalla. Ei ollut vain yhtä eikä kahta kertaa, kun opiskelija onnistui
muodostamaan monen merkkijonon pituisen lausekkeen. Harmittavan usein opiskelija on-
nistui tekemään kyseisen tempun ensimmäiselle riville, jolla hän oli määritellyt laskimelle
funktion.

Kaiken kaikkiaan vaikka kurssin alussa varsinkin oli havaittavissa kurssiin liittyvää
pelkoa ja inhotusta, opiskelijat olivat hyvin aktiivisia. Pyrin perustelemaan ja kertomaan
opiskelijoille viikottaisten tehtävien tarkoitusta heidän asemastaan, minkä uskon hieman
vaikuttaneen kursseilla aktiiviseen osallistumiseen. Eräs opiskelija totesikin toisen kurssin
viimeisellä tunnilla, ettei ole �hönkinyt näin paljoo minkään muun kurssin eteen�. Toisaal-
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ta tarkoituksena ei ole vaatia opiskelijoilta liikoja yhden kurssin sisältöihin nähden. Täs-
tä syystä viidennen jakson kurssin suoritukseen vaadittavien tehtävien määrää laskettiin
hieman edellisistä kursseista.

5.2.2 Viides jakso

Viidennen jakson kurssilla opiskelijoita oli jopa 31, mikä on enemmän kuin kahdella ai-
kaisemmalla kurssilla yhteensä! Isosta koosta johtuen kurssin tunneista yli puolet pidet-
tiinkin auditoriomaisessa luokassa, jossa pulpettirivien välissä liikkuminen on opettajalle
vaikeampaa. Myös opiskelijan on helpompi piilottaa tietokoneen näyttönsä, jolloin opiske-
lun ja instrumentin muodostumisen seuraaminen ovat haastavampia. Kurssin etenemisen
myötä tähän liittyvät haasteet saatiin selätettyä, kun opiskelijat vapautuivat hieman ja
näyttöjen seuraaminen helpottui.

Isossa ryhmässä aivan ensimmäisten tuntien jälkeen nousivat suuret tasoerot esiin ai-
van kuten aikaisemmissakin ryhmissä, mutta vielä selkeämmin � nyt nopeat olivat todella
nopeita ja hitaat todella hitaita. Tämä voi johtua siitä, että ryhmä oli paljon heterogee-
nisempi. Oli kiinnostuneita ahkeria puurtajia sekä kiinnostuksensa menettäneitä laiskoja
opiskelijoita. Samoin urheilukouluun kuuluvat opiskelijoiden turnausmatkat sekä muut ur-
heilijoiden kauden tärkeimpien pelien ajankohtien osuminen juuri jakson alkuun vaikutti-
vat vielä korostuneemmin.

Oppituntien rakenne oli lähes identtinen aikaisempien kurssien kanssa. Esitin yhteisesti
hieman enemmän esimerkkejä, mutta muuten tunnit koostuivat lähinnä �työskentele ja
kierrä� orkestraation tyypeistä. Samat orkestraation tyypit toistuivat tässäkin jaksossa,
paitsi toimivien laitteiden myötä ei tarvinnut �keskustella teknologiasta ilman sitä�. Myös
tässä ryhmässä opiskelijat muodostivat �matikkapareja�, jotka olivat suhteellisen pysyviä
ensimmäisistä viikoista lähtien.

Opiskelijoilla oli tässä jaksossa enemmän vaikeuksia esimerkiksi ottaa oma tietokone
mukaan tunnille. Suurella osalla tunneilla kaikilla opiskelijoista oli silti vaadittavat varus-
teet mukana eli tietokone ja latausjohto. Tietokoneiden akut olivat mielestäni opiskelijoil-
le yllättävän iso ongelma. Älä ymmärrä väärin, opiskelijanhan pitää huolehtia akkunsa
latauksesta. Kuitenkin esimerkiksi perjantain kaksoistunnit jouduimme pitämään luokas-
sa, jossa latauspaikkoja on harmittavan vähän. Useampana kertana havaitsin muutamien
opiskelijoiden tietokoneiden sammuneen, jotka onneksi saatiin ruokatauon aikana ladattua.

Neljännen jakson kokemusten myötä kurssia oli todella helppo opettaa. Aikaisemmin
havaitsemani vaikeudet esimerkiksi yhtälöparien sekä lukujonojen kanssa sai minut muok-
kaamaan kyseisten viikkojen tehtäviä. Kokemus viimeiseltä kurssilta oli erittäin positiivi-
nen, sillä opiskelijat pääsivät heti tehtävien ratkaisutapaan käsiksi. Se on varmasti vaikut-
tanut instrumentin syntymiseen edelliseen jaksoon verrattuna, jolloin lähes jokainen opis-
kelija joutui pyytämään apua vastaavissa kohdissa. Opiskelijoiden eritahtisuus vaikeut-
taa tunnilla esitettävien esimerkkien tekemiseen, sillä monesti ne joutuisi tehdä useaan
kertaan. Tulevaa varten pyrin muokkaamaan kurssin rytmitystä ja suoritustapaa. Osalle
opiskelijoista voisi hyvinkin sopia opiskelu verkkokurssina, johon voisi yhdistää muutaman
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kokoontumiskerran.

5.3 Tutkimusmenetelmät

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät. Menetelmien esittelyn
ja pätevyyden arvioinnin jälkeen esitellään aineistosta saadut tulokset.

5.3.1 Kurssin hyödyllisyyden tutkiminen

Kokonaisuudessaan kurssin hyödyllisyyttä tutkittaessa varten on kerätty empiiristä aineis-
toa opiskelijoilta: alkukysely kurssin alussa, kurssin aikana seitsemän pienempää kyselyä ja
kurssin loppukysely, joka piti sisällään samat kohdat kuin alkukysely. Kurssin hyödyllisyy-
teen pyritään vastaamaan opiskelijoille suunnattujen kyselyiden ja heidän palauttamien
tehtäviensä avulla.

Alku- ja loppukysely pohjautuu siis Pierce, Stacey ja Barkatsasin (2007) [41] laatimaan
kyselyyn, jonka he kehittivät selvittääkseen oppilaiden asenteita matematiikan oppimiseen
teknologian kanssa. Heidän pohjansa sopii juuri hyvin tutkielman tarkoitusta ajatellen
selvittämään opiskelijoiden taustoja. Kysely on pyritty kääntämään suomeksi mahdolli-
simman hyvin ja sanamuotoja on mietitty siltä kannalta, ettei lukiolaiselle tule väärinym-
märryksiä. Kyselyn suomennokseen ja testaukseen olen saanut apua opiskelukavereiltani
sekä muutamalta lukioikäiseltä tutultani. Kyselystä, joka on esitetty alla taulukossa 5.4,
on tärkeä huomata, että termi �graphing calculator� (eli graa�nen laskin) on korvattu
termillä �tekninen apuväline�. Alkukyselyn mukana taustatietoina kysyttiin opiskelijoilta
heidän ikäänsä ja sukupuolta. Samoin kysyttiin, oliko opiskelija opiskellut tietotekniikkaa
peruskoulussa tai lukiossa. Loppuun on myös lisätty muutamia väittämiä, jotka koskevat
kurssilla käytettyjä ohjelmistoja. Näillä väitteillä pyritään saamaan tietoa kurssin hyö-
dyllisyydestä. Loppukyselyn opiskelija teki sitä mukaa, kun oli tehnyt vähimmäismäärän
tehtäviä jokaisen viikon tehtäväpaketista valmiiksi.

Osiossa 3.2 esitetyt muuttujat olivat siis behavioraalinen sitoutuminen (BS), teknolo-
gian käytön itsevarmuus (TI), matemaattinen itsevarmuus (MI), a�ektiivinen sitoutuminen
(AS) sekä asenne matematiikan oppimiseen teknologian avulla (MT).
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Muuttuja Väite

BS

1. Keskityn kovasti matematiikassa.
2. Yritän vastata opettajan esittämiin kysymyksiin.
3. Jos teen virheitä, teen töitä, kunnes olen korjannut ne.
4. Jos en saa ratkaistua tehtävää tietyllä tavalla, jatkan yrittämistä eri
lähestymistavoin.

TI

5. Olen hyvä käyttämään tietokoneita.
6. Olen hyvä käyttämään kännykkää sekä video- ja musiikkisoittimia tai
niiden kaltaisia laitteita.
7. Osaan korjata monia tietokoneongelmia.
8. Pystyn omaksumaan minkä tahansa koulussa käytettävän tietokoneoh-
jelmiston.

MI

9. Minulla on matemaattinen ajattelumalli.
10. Voin saada hyviä tuloksia matematiikassa.
11. Tiedän, että osaan hallita vaikeuksia matematiikassa.
12. Tunnen oloni itsevarmaksi matematiikan suhteen.

AS

13. Olen kiinnostunut oppimaan uusia asioita matematiikassa.
14. Matematiikassa vaivannäkö palkitaan.
15. Matematiikan oppiminen on nautinnollista.
16. Olen tyytyväinen, kun saan ratkaistua matematiikan ongelmia.

MT

17. Teknisten apuvälineiden käyttö matematiikassa on miellyttävää.
18. Teknisten apuvälineiden käyttö matematiikassa on ylimääräisen vai-
van arvoista.
19. Matematiikka on paljon mielenkiintoisempaa, kun käytössä on tekni-
siä apuvälineitä.
20. Opin enemmän, kun käytän teknisiä apuvälineitä matematiikassa.

Luokit- 21. Osaan käyttää GeoGebraa erilaisten kuvien piirtämiseen.
telemattomia 22. Osaan käyttää GeoGebraa erilaisten kuvaajien piirtämiseen
muuttujia 23. GeoGebra on loistava työkalu havainnollistamaan matemaattisia on-

gelmia.
24. Kirjoitan matematiikkaa mieluummin esim. Abitti-kaavaeditorilla
kuin kynällä ja paperilla.
25. Kolmiulotteisten kappaleiden havainnollistamiseen on helppo käyttää
GeoGebraa.
26. Osaan käyttää yksinkertaisia kaavoja taulukkolaskentaohjelmassa.
27. GeoGebraa on helppo käyttää.
28. Abitti-kaavaeditoria on helppo käyttää.
29. LibreO�ce Calcia on helppo käyttää.
30. Saan paremmin selvää ratkaisuistani, jotka olen tehnyt kaavaedito-
rilla.

Taulukko 5.4: Alku- ja loppukyselyn väitteet.

Alku- ja loppukyselyjen vastauksien analysoitiin käytettiin toistettujen mittausten t-
testiä. t-testin avulla voidaan verrata kahden toisistaan riippuvan jakauman keskiarvoja
toisiinsa, mikäli otoskeskiarvot ovat normaalijakautuneet, mittaus on välimatka-asteikollista
ja havaintoja on vähintään 20. Käytännössä vertaan alku- ja loppukyselyssä mitatun sa-
man muuttujan keskiarvoja toisiinsa. Keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä, mikäli

39



testistä saatu p-arvo on alle .05. Koska otoskoko on pieni, on osoitettava otoskeskiarvon
olevan normaalijakautunut. Shapiro-Wilkin testin avulla voidaan tutkia pienillä otoksilla
(n < 50), onko testattava muuttuja normaalijakautunut vai ei. Muuttujia, joiden toistettu-
jen mittausten t-testien ehdot eivät toteutuneet, tutkittiin Wilcoxonin testin avulla. Alku-
kyselyssä kyseisiä muuttujia olivat MT sekä luokittelemattomat muuttujat, sillä havaintoja
oli korkeintaan 16. Wilcoxonin testi on toistettujen mittausten t-testin epäparametrinen
vastine. [38]

Wilcoxonin testiä käytettiin myös kun tutkittiin jakaumien keskiarvoja toisiiinsa jaka-
malla aineisto sukupuolittain. t-testiä ei voitu käyttää, sillä havaintoja oli molemmissa alle
20. Wilcoxonin testin p-arvosta tehty päätelmä on sama kuin t-testillä, eli keskiarvojen
ero on tilastollisesti merkitsevä, mikäli testistä saatu p-arvo on alle .05.

Testien apuna käytetään ruutu- ja janakaavioista luettavaa informaatiota. Ruutu- ja
janakaaviot (katso esimerkkinä kuva 5.2) ovat datan esityskeino, missä paksu viiva laatikon
sisällä on mediaani ja laatikko kuvaa 50 % osuutta otoksesta. Ala- ja yläpuolelle jäävät
janat kuvaavat alinta sekä ylintä neljännestä. Mikäli aineistossa on poikkeavia havaintoja,
eli yli 1,5 laatikon korkeuden etäisyydellä laatikon reunasta, ne merkitään pisteenä. Lisäksi
laatikkoon voidaan tehdä lovi, mikä on hyödyllistä mediaanien erojen tutkimisessa. Lovi
asettautuu mediaanin ympärille kaavan ±1, 57 ·h/√n mukaan, missä h on laatikon korkeus
ja n on havaintojen määrä. Chambers et al. (1983) mukaan mikäli lovet eivät kohtaa, se
on vahvaa todistusaineistoa mediaanien eroamiselle 95 % luottamuksella. [3]

Kuva 5.2: Ruutu- ja janakaavion malli, johon on merkitty lovi sekä poikkeava arvo.

Viikottain palautettavien tehtävien kyselyissä oli viikosta riippuen noin viisi väitettä,
joihin vastattiin Likert-asteikolla vaihtoehdoista väliltä täysin eri mieltä ja täysin samaa
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mieltä. Opiskelijan oli tarkoituksena vastata kuhunkin kyselyyn saatuaan valmiiksi kysei-
sen viikon tehtävät. Osa väitteistä oli kurssin kehittämistä varten ja osalla oli tarkoitus
saada tietoa opiskelijoiden instrumentin syntymisestä. Väitteitä ei esitetä tässä erikseen,
vaan ne löytyvät kunkin viikon tuloksia tarkasteltaessa eli luvussa 6 Tulokset.Viikottaisten
kyselyiden lopussa oli lisäksi avoimia vapaaehtoisia �Vapaa sana� -osioita, jotka liittyivät
kullakin viikolla käytettyyn ohjelmistoon tai ohjelmistoihin, esimerkiksi kaavaeditoriin tai
GeoGebraan. Myös tehtävistä sai kirjoittaa vapaasti. Näitä vastauksia kuvaillaan karkeasti
tutkimuksen tuloksissa.

5.3.2 Instrumentin syntymisen tutkiminen

Instrumentin syntymistä on luonnollisesti syytä havainnoida tunnilla opiskelijoiden toi-
mintoja. Osa viikoittaisten kyselyiden kohdista on laadittu instrumentin syntymisen tut-
kimista silmällä pitäen. Muutamat väitteistä toistuivat useammassa kyselyssä, ja niiden
vastausten avulla pyrittiin saamaan selville, ovatko opiskelijan skeemat muovautuneet ky-
selyiden välisenä aikana. Esimerkiksi toisen viikon ja seitsemännen viikon kyselyssä toistui
väite �Koen tottuneeni tietokoneen käyttöön matematiikan opiskelussa�. Toistuvia vastauk-
sia pyritään vertailemaan vastauksien jakaumasta riippuen Wilcoxonin tai t-testin avulla.
Kyselyjen avoimista kohdista on myös mahdollista saada hyödyllistä tietoa.

5.3.3 Sukupuolten välisten erojen tutkiminen

Sukupuolen mahdollista vaikutusta selvittäessä käytettiin edellä mainitun Wilcoxinin tes-
tin lisäksi χ2-riippumattomuustestiä. Se edellyttää, että tarkasteltava muuttuja on kate-
gorinen ja suuremmilla taulukoilla kaikista havaituista frekvensseistä oikeastaan mikään
ei saisi olla pienempi kuin viisi. Mikäli näin ei ole, testi ei anna luotettavia tuloksia [38].
Koska tutkimuksen otos on suhteellisen pieni, χ2-testin luotettavuuden parantamista var-
ten alku- ja loppukyselyssä mitattujen muuttujien arvot on dikotomisoitu eli luokiteltu
kahteen osaan muuttujien jakaumien mukaan. Jako tehdään mahdollisten virhearviointien
välttämiseksi sekä muuttujan keskiarvon että mediaanin mukaan. Esimerkiksi alkukyse-
lyn perusteella muuttujan asenne matematiikan opiskeluun teknologian avulla keskiarvo
on 2,70 ja mediaani 2,50. Opiskelijalla on �matala� asenne, mikäli muuttujan arvo on alle
edellä mainitun rajan. Vastaavasti sen ollessa suurempi, opiskelijan asenne on �korkea�.
Muuttujan kolmeen osaan jakaminen ei onnistu, sillä miespuolisia opiskelijoita osallistui
tutkimukseen harmittavan vähän.

Koska nyt tarkasteltavat muuttujat ovat kaksikategorisia aivan kuten tutkimukseen
osallistuvien opiskelijoiden sukupuoletkin, täytyy tarkistaa vielä yksi kriteeri testin luo-
tettavuudelle. Kahden rivin ja kahden sarakkeen taulukossa, niin kuin tässä tapauksessa,
ei saa olla yhtään alle viiden suuruista odotettua frekvenssiä. Miespuolisia osallistujia oli
yhteensä yhdeksän. Jos yhdeksän miestä jakaa �matalaan� ja �korkeaan� kategoriaan, niin
toisen havaittu frekvenssi on oltava alle viisi. Näin ollen aivan aukottomasti emme pysty
edellisistä tempuistakaan huolimatta tutkimaan sukupuolten välisiä eroja χ2-testin avul-
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la. Apuun tulee Yatesin jatkuvuuskorjaus, jota on suositeltu käytettävän juuri kyseisissä
tilanteissa. Korjauksen tarkoituksena on välttää pienellä aineistolla tehtyjen tilastollisesti
merkitsevien yliarviointia.

5.3.4 Kurssin kehittämisen tutkiminen

Kurssin kehittäminen on opettajaa itseään varten tehtyä työtä, joka on tapahtunut muihin
kurssiin liittyvien asioiden ohella. Apuna käytän myös viikoittaisten kyselyjen vastauksia.
Kehittämisprosessia ei varsinaisesti tutkita, vaan kirjoittaja re�ektoi ja analysoi kurssin
aikana tekemiään huomioita ja parannusehdotuksia.

5.3.5 Menetelmien arviointi

Piercen, Staceyn ja Barkatsasin (2007) laatima kysely on validoitu australialaisessa, länsi-
maalaisessa kontekstissa. Kulttuurisen läheisyyden vuoksi voidaan olettaa kyselyn toimi-
van hyvin Suomessakin tosin suomeksi käännettynä. Ainoana merkittävänä huomiona on
muuttujaa matemaattinen itsevarmuus (MI) mittaava kohta �Minulla on matemaattinen
ajattelumalli� (I have a mathematical mind). Kyseinen kohta oli jo testaajieni mielestä
hieman kyseenalainen, mutta parempaa käännöstä kohdalle ei keksitty. Kyselyjen aika-
na kuulin monen opiskelijan miettivän ääneen, mitä kyseinen väite oikein tarkoittaa. Siitä
huolimatta, olen sisällyttänyt kohdan vastaukset summamuuttujan luomiseen. Perusteluna
käytän Cronbachin alfan arvoa, joka kertoo muuttujaa mittaavien väitteiden reliaabiliu-
desta. Vastaava tarkastelu tehdään jokaiselle muuttujalle.

Alkukyselyssä kysyttäessä teknisten apuvälineiden käytöstä matematiikan opetukses-
sa, hylkäsin opiskelijoiden vastaukset summamuuttujaa MT muodostaessani, mikäli edes
yhteen kohtaan oli vastattu �Ei kokemusta� ja toisiin muuta. Kyselyn kohtia tutkimalla
(ks. taulukko 5.4) huomaa, että se oli perusteltua. Kuitenkin kyselyn lopussa ohjelmis-
toista kysyttäessä erikseen otin opiskelijoiden vastaukset huomioon, vaikka hän olisikin
vastannut edellä mainittuihin kohtiin �Ei kokemusta�.

Alku- ja loppukyselyn tapauksissa on helppo osoittaa kahden t-testin edellytyksen käy-
neen toteen: niissä on välimatka-asteikollinen mittaus sekä vähintään kaksikymmentä ha-
vaintoa. Ainoastaan alkukyselyn muuttuja asenne matematiikan oppimiseen teknologian
avulla (MT) ei täytä jälkimmäistä ehtoa, sillä alkukyselyyn vastanneista opiskelijoista vain
11:sta oli kokemusta teknisten apuvälineiden käytöstä. Kukin muuttuja voitiin silti osoittaa
Shapiro-Wilkin testin avulla olleen normaalijakautunut, myös muuttuja MT. Alla olevassa
taulukossa 5.5 on Shapiro-Wilkin testisuureen sekä p-arvot. Shapiro-Wilkin testin nolla-
hypoteesina on, että �muuttuja on normaalijakautunut.� P-arvon tulee olla siis suurempi
kuin .05, jolloin nollahypoteesi pätee. Näin ollen muiden muuttujien kuin MT (havain-
tojen lukumäärä) ja AS (ei ole normaalijakautunut) keskiarvoja koskevaan tutkimukseen
voidaan käyttää toistettujen mittausten t-testiä. [38]
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Muuttuja Shapiro-Wilkin
p-arvo

testisuureen arvo
alkukysely loppukysely alkukysely loppukysely

BS .87 .97 .08 .56
TI .91 .97 .27 .57
MI .82 .95 .17 .32
AS .35 .90 .09 .03
MT .74 .95 .69 .28

Taulukko 5.5: Mitattujen muuttujien normaalijakautuneisuutta voidaan tutkia pienellä
otoksella Shapiro-Wilkin testillä.

Viikoittaisissa kyselyissä saadut vastaukset eivät olleet normaalijakautuneet Shapiro-
Wilkin testin perusteella, sillä luokittelemattomien muuttujien p-arvo oli korkeintaan .02.
Toistuvien kysymysten vertailussa on siis käytettävä Wilcoxonin testiä, joka on toistettujen
mittausten t-testin epäparametrinen vastine.

Wilcoxonin testiä käytetään myös sukupuolten välisten erojen tutkimisessa, sillä ha-
vaintoja on alle 20. Sukupuolen tutkimisessa χ2-riippumattomuus-testillä muuttujien ar-
vojen kategorisoiminen on välttämätöntä, muttei silti riittävää. Tällä tavoin saadut tulok-
set eivät ole luotettavia ja jokainen niistä tehty johtopäätös voi olla väärä, sillä χ2-testin
epävarmuuden lisäksi myös muuttujan dikotosoiminen hävittää informaatiota. Suurempi
otanta mahdollistaisi kyseisen testin luotettavuuden. Yatesin jatkuvuuskorjauksella voi-
daan hieman parantaa χ2-testin luotettavuutta. Wilcoxonin testin tuloksiin voidaan luot-
taa, vaikka aineisto on kohtalaisen pieni.

Ruutu- ja janakaavioihin merkattujen lovien käyttäminen on epävirallinen tapa tarkas-
tella mediaaneja, vaikka se perustuukin formaaliin hypoteesien testaukseen. Varmuus on
95 % luokkaa vain, jos havainnot ovat normaalijakautuneet. Lovien tulkinnan perusteella
ei välttämättä voida tehdä vakuuttavia johtopäätöksiä, mutta ne ovat hyödyllisiä medi-
aanien tutkimisessa, vaikka kaikkia vaatimuksia hypoteesin testaamiselle ei ole täytetty.
[3]
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6 Tulokset

Tässä luvussa esittelen tutkimukseen liittyvistä useasta kyselystä saatuja tuloksia. Luon-
tevinta on aloittaa alkukyselystä ja jatkaa viikoittaisten kyselyiden kautta loppukyselyyn,
joten näin tehdään. Ohessa kuvailen tarpeen mukaan tunneilla havaitsemiani asioita se-
kä opiskelijoiden palauttamia tehtäviä. Luvun lopussa vertailen alku- ja loppukyselyjen
vastauksia keskenään ja saadaan viitteitä, onko sukupuolella lopulta merkitystä.

6.1 Taustatiedot

Tutkimukseen osallistui 24 opiskelijaa kurssille osallistuneista 57:stä opiskelijasta, mikä on
siis hieman alle puolet, noin 44 %. Osallistuneista naisia oli 15 ja miehiä oli 9. Tietotekniik-
kaa oli aikaisemmin opiskellut 18 opiskelijaa, mikä on reilu enemmistö (75 %). Ikäjakauma
oli odotettu, sillä kurssi on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille eli 16-17 vuo-
tiaille. Opiskelijoista vain kaksi olivat eri vuonna syntyneet kuin muut. Alla on taulukoitu
(taulukko 6.1) osallistujat sukupuolten sekä aikaisemman tietotekniikan opetuksen mu-
kaan. Suurin osa osallistuneista oli siis naisia sekä opiskellut tietotekniikkaa aikaisemmin
joko lukiossa tai peruskoulussa.

Aikaisempi tietotekniikan opiskelu
Kyllä Ei Yhteensä

Sukupuoli
Mies 6 3 9
Nainen 12 3 15
Yhteensä 18 6 24

Taulukko 6.1: Tutkimukseen osallistuneiden lukumäärä eroteltuna sukupuolien sekä aikai-
semman tietotekniikan opiskelun mukaan.

Tutkimukseen osallistuneiden välisiä eroja sukupuolen ja aikaisemman tietotekniikan
opiskelun perusteella on hankala tutkia vastaajien lukumäärästä johtuen. Sukupuolten
välisiä eroja kuitenkin tarkastellaan ja tutkitaan, mutta aikaisemman tietotekniikan ko-
kemuksen osalta ei. Sukupuolten väliset erot ovat aina mielenkiintoisia, ja tähän myös
osallistujien lukumäärät soveltuvat paremmin.

6.2 Alkukysely

Alkukyselyyn vastasi jokainen tutkimukseen osallistunut (n = 24) opiskelija. Kyselyssä
jokaista muuttujaa mitattiin neljällä kohdalla (ks. taulukko 5.4) ja vastausten jakaumaa
on havainnollistettu oheisissa ruutu- ja janakaavioissa kunkin muuttujan osalta erikseen.
Viides ruutu- ja janakaavio on vastauksien keskiarvoista muodostettu summamuuttuja.
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Samassa kohtaa on tarpeen tehdä summamuuttujien reliabiliteettianalyysi, mikä tar-
koittaa, kuinka hyvin kutakin muuttujaa kuvaavien väitteiden vastaukset liittyvät toisiin-
sa. Analyysin käyttöä perustelen sillä, että ensinnäkin kysely on käännetty englannista
suomeksi, mikä voi luonnollisesti vaikuttaa mittarin reliabiliteettiin. Lisäksi mittari on va-
lidoitu toisessa tutkimusympäristössä, joten senkin takia on syytä olla tarkkana. Esittelen
kaaviot ja reliabiliteettiä merkitsevän Cronbachin alfan arvon kaksi muuttujaa kerrallaan
siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät kyselyssä.

Kuten ruutu- ja janakaavioista 6.1a havaitsee, on kyselyn ensimmäiset neljä kohtaa on-
nistuneet mittaamaan opiskelijan behavioraalista sitoutumista suhteellisen hyvin. Perus-
teluna käy niin kuin monestikin Cronbachin alfan arvo, joka on behavioraalisella sitoutu-
misella .60. Teknologian käytön itsevarmuuden liittyvien kohtien jakaumissa (ks. 6.1b) on
havaittavissa kaksi hieman muista poikkeavaa, kohtien kuusi ja seitsemän kohdalla. Kuudes
väite kyselyssä oli �Olen hyvä käyttämään kännykkää sekä video- ja musiikkisoittimia tai
näiden kaltaisia laitteita� ja seitsemäs oli �Osaan korjata monia tietokoneongelmia�. Näi-
den osalta opiskelijoiden vastaukset poikkesivat, mutta ne eivät kuitenkaan vaiukttaneet
muuttujan reliabiliteettiin, Cronbachin alfan arvo oli muuttujall TI korkea .81.

(a) Behavioraalinen sitoutuminen. (b) Teknologian käytön itsevarmuus.

Kuva 6.1: Muuttujiin BS (a) ja TI (b) liittyvien kysymysten ruutu- ja janakaaviot. Vii-
meiset laatikot ovat kummassakin summamuuttujan.

Matemaattisen itsevarmuuden tapauksessa oli kaksi poikkeavaa havaintoa, alin arvo
1.25 sekä ylin arvo 4.50. Muuttujaa onnistuttiin kyselyn väitteillä mittaamaan todella hy-
vin (α=.82). A�ektiivista sitoutumista mittaavien väitteiden jakaumia tarkasteltaessa on
havaittavissa poikkeamia (ks. 6.2b). Esimerkiksi väitteen 15 eli �Matematiikan oppiminen
on nautinnollista� vastaukset poikkeavat väitteistä 14 (�Matematiikassa vaivannäkö pal-
kitaan�) ja 16 (�Olen tyytyväinen, kun saan ratkaistua matematiikan ongelmia�) selvästi.
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Cronbachin alfan arvoksi saatiin alhainen .35, eikä se kohoaisi merkitsevästi poistamalla
yhtä väitettä, eikä edes kahta. Kyseistä muuttujaa kyselyn kohdat eivät pyrkineet luotet-
tavasti mittaamaan ja a�ektiivisen sitoutumisen yhteyksien tutkiminen muihin mielenkiin-
non kohteisiin on tältä osin unohdettava.

(a) Matemaattinen itsevarmuus. (b) A�ektiivinen sitoutuminen.

Kuva 6.2: Muuttujiin MI (a) ja AS (b) liittyvien kysymysten ruutu- ja janakaaviot. Vii-
meiset laatikot ovat kummassakin summamuuttujan.

Asenne matematiikan oppimiseen teknologian avulla muuttujaan liittyvien kysymysten
ruutu- ja janakaavioista on syytä muistuttaa lukijaa kyseisen muuttujan mittaukseen liit-
tyvässä seikassa. Muuttujaa mitatessa ei otettu huomioon opiskelijoiden vastauksia, joilla
ei ollut kokemusta teknisten apuvälineiden käytöstä. Mikäli yhteenkin kohtaan opiskelija
oli vastannut �Ei kokemusta�, ei hänen muitakaan vastauksia otettu mukaan. Aikaisempaa
kokemusta teknisten apuvälineiden käytöstä oli yhdeksällä opiskelijalla 24:stä.

Vastausten jakaumien mediaanit ovat muuttujaa asenne matematiikan oppimiseen tek-
nologian avulla mittaavien väitteiden osalta lähellä toisiaan kuten kaavioista 6.3a voi lu-
ka. Opiskelijoista suuri osa ei osannut sanoa väitteen 18 (�Teknisten apuvälineiden käyttö
matematiikassa on ylimääräisen vaivan arvoista�) osalta mielipidetään, minkä takia kysei-
nen ruutu- ja janakaavio koostuu vain poikkeavista havainnoista sekä mediaanista. Väi-
te �Matematiikka on paljon mielenkiintoisempaa, kun käytössä on teknisiä apuvälineitä�
taas jakoi selväsi opiskelijoiden mielipiteitä, kun laatikko on lähes koko asteikon kokoinen.
Kuvan 6.3b kaikista summamuuttujista huomaa a�ektiivisen sitoutumisen olevan selvästi
korkeimpana, mittauksen luotettavuudesta huolimatta.
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(a) MT (b) Summamuuttujat.

Kuva 6.3: Muuttujaan MT (a) liittyvien kysymysten ja niistä muodostetun summamuut-
tujan ruutu- ja janakaaviot sekä alkukyselyssä mitattujen muuttujien (b) jakauma väri-
koodeittain: BS, TI, MI, AS, MT.

Alkukyselyn luokittelemattomien muuttujien tarkastelu on jätetty toiston välttämisek-
si tästä osiosta pois. Kyseisiä vastauksia tarkastellaan yhdessä loppukyselyjen vastausten
kanssa osiossa 6.5.

6.3 Viikoittaiset kyselyt

Tässä osiossa esitetään jokaisen viikottaisen kyselyn tulokset. Kussakin kohdassa on pyl-
väsdiagrammi, minkä avulla havainnollistetaan opiskelijoiden vastausten jakaumia. Lisäksi
on pyritty poimimaan toistuvia vastauksia viikottaisten kyselyjen avoimista kohdista, jotka
liittyivät viikosta riippuen joko tehtäviin ja kaavaeditoriin tai näiden lisäksi GeoGebraan.
Viikoittaisiin kyselyihin vastasi jokainen tutkimukseen osallistunut opiskelija (n = 24)
viikkoa seitsemän lukuunottamatta, johon yhdellä opiskelijalla jäi vastaamatta.

6.3.1 Viikko 1 - �perustehtävät�

Ensimmäisen viikon kyselyyn vastasi jokainen tutkimukseen suostunut opiskelija. Vastaa-
jista lähes jokainen oli edes jokseenkin samaa mieltä väitteen �Tehtävien avulla olo help-
po tutustua kaavaeditorin käyttöön� kanssa. Neljä vastaajista ei osannut sanoa kumpaan
suuntaan kallistuisi, kun taas vain yksi oli eri mieltä väitteen kanssa. Enemmistö opiskeli-
joista ei kokenut kaavaeditorin käyttöä haastavaksi. Kyselyn vastauksista on havaittavissa
sama kuin tunneilla � kaavoja kirjoitettiin pääasiassa pikakuvakkeiden avulla. Opiskeli-
jat olivat lähes yksimielisiä myös sen kanssa, että harjoittelun myötä kaavaeditorin käyttö
helpottui.
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Kuva 6.4: Ensimmäisen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Avoimissa vastauksissa opiskelija sai halutessaan sanoa tehtävistä tai kaavaeditorista.
Tehtävien haastavuus jakoi mielipiteitä, sillä osan mielestä tehtävät olivat helppoja ja osan
mielestä haastavia. Eräs mainitsee haastavuuden johtuneen siksi, että on päässyt unohtu-
maan joidenkin tehtävien ratkaisutekniikat. Kaavaeditori oli monen mielestä myös helppo
käyttää, vaikka esimerkiksi tehtävien poistuminen saattoi ärsyttää. Vain kaksi vastanneista
ilmoittaa kaavaeditorin olleen työläs ja �aika hakusessa�.

Vaikeuksia tehtävissä tuottivat potenssiyhtälöt sekä murtolukujen kerto- ja jakolaskut.
Kaavoja kirjoitettiin kerto- ja miinusmerkeistä lähtien pikakuvakkeilla, alussa vain nume-
rot poimittiin tietokoneen näppäimistöltä. Erikoisilta tapahtumilta ei voitu välttyä, tässä
yksi: Opiskelijan piti selvittää lausekkeen

(
3
5

)2
arvo. Opiskelija oli ilmeisesti jäänyt het-

keksi pohtimaan, miten saisi kirjoitettua samannäköisen lausekkeen kaavaeditorilla. Kuin
sattuman kaupalta opiskelija löysi valikosta sopivan kuvakkeen. Tulin kesken kaiken tilan-
teeseen ja kysyin opiskelijalta, mitä varten hän käyttää binomikerrointa (eli

(
3
5

)2
) laskussa.

48



Vastauksena oli: �Tossa oli noi sulkeet valmiina ja noi luvut allekkain�. Osa opiskelijoista
tukeutui alkuun siis ehkä hieman liikaa valikkoon, kuten edellinen esimerkki osoittaa.

Toisen opiskelijan tapauksessa ongelmana ei ollut kaavaeditorin pikakuvakkeet. Täl-
lä kertaa opiskelija oli lukenut kirjaimellisesti sivulla lukevia ohjeita (ks. kuva 6.5a) ja
palauttanut tehtävänsä, kuten kuvassa 6.5b näkyy. Opiskelija oli tehnyt ison työn, sillä
kaavaeditorissa kaavan sisällä näppäimistöltä kirjoitettu merkki * korvaantuu kertomer-
killä · joka kerta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija oli kopioinut ja liittänyt tähden
aina kertomerkin kohdalle, sillä yllä olevissa ohjeissa luki niin. Opiskelija ei kyseenalaista-
nut lopullisen tuotoksen erikoista ulkoasua, vaan ajatteli sen olleen oikein. Vastaavan me-
nettelyn opiskelija toimi / merkin kanssa, joka muuttuisi kaavaeditorissa automaattisesti
murtoluvuksi.

(a) Kaavaeditorin muistutukset opiskelijalle. (b) Opiskelijan palauttamia tehtäviä.

Kuva 6.5: Opiskelijan palauttamien tehtävien ulkoasuun vaikutti kaavaeditorin ohjeet.

Kuitenkin oli opiskelijoita, jotka kaavaeditorin käytöllään opettivat minuakin. Satuin
huomaamaan erään opiskelijan raahaavan hiirellä kaavaeditoriin syntyviä �kaavalaatikoita�
haluamaansa paikkaan. En tiennyt itse koko mahdollisuudesta, joten olisi ollut mielenkiin-
toista selvittää, miten opiskelija päätti edes kokeilla sitä.

6.3.2 Viikko 2 - polynomit

On mielenkiintoista huomata, miten opiskelijoiden kokemukset ovat muuttuneet edelli-
sestä kyselystä väitteiden �Koin kaavaeditorin käytön haastavaksi� ja �Kirjoitin kaavoja
pääasiassa pikakuvakkeiden avulla� osalta. Vastaukset ovat ensimmäisen väitteen osalta
nimenomaan kallistuneet hieman �negatiiviseempaan� suuntaan � useampi koki kaavaedi-
torin käytön haastavammaksi. Tähän on varmasti vaikuttanut uuden apuvälineen eli Geo-
Gebran tutustuttaminen opiskelijoille, jolloin kaavaeditorilla harjoittelu on jäänyt hieman
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pienemmälle osalle. Pikakuvakkeiden käytön määrä on vähentynyt viime viikosta, mikä on
linjassa YTL:n havaintojen kanssa.

Opettajan näkökulmasta on tietenkin positiivista, että yli puolet kokivat esimerkkien
auttaneen . Esimerkkejä käytiin sekä tunnilla opastetusti ja niitä löytyi myös sähköisessä
muodossa OneNotessa. Yksi opiskelijoista mainitsee tehtävien olleen vielä aika helppoja,
ettei hänen tarvinnut katsoa malliesimerkkejä. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista
yli puolet olivat jo toisen viikon jälkeen tottuneet tietokoneen käyttöön matematiikan
opiskelussa.

Kuva 6.6: Toisen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Opiskelijoiden vapaa sana kerättiin tällä kertaa aikaisempien kohtien lisäksi myös Geo-
Gebrasta. Kaavaeditorin sanotaan olleen kiva ja helppo, mutta samalla eräs mainitsee sen
käyttämisen omalta osaltaan todella hitaaksi. Eräs opiskelija mainitsee mukavana puolena
kuvien liittämismahdollisuuden. GeoGebra näyttäytyi vastausten perusteella opiskelijoille
haastavana, sekavana sekä vaikeana. Joku mainitsee, että GeoGebra on hyvä ohjelma, jos
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sitä osaa käyttää. Vastauksista nousee esiin myös syy, minkä takia kurssilla on päätetty
käyttää GeoGebran versiota 6: "Vanhemmasta versiosta en löytänyt pikakuvakealustaa ja
esim. neliöjuuren löytämine oli hankalaa, etsin kaavaeditorista neliöjuuren näppäinyhdis-
telmän (sqrt) ja tein sillä. Toimii hyvin, mutta täytyy opetella vielä". Toisaalta on todella
hienoa opiskelijan tajunneen etsiä neliöjuuren kirjoitusasua juuri kaavaeditorista, minkä
sama opiskelija toki mainitsikin jo tulleen tutuksi.

6.3.3 Viikko 3 - yhtälönratkaisu

Opiskelijoilta kysyttiin jälleen kaavaeditorin käytön haastavuudesta ja nyt vastaukset muis-
tuttavat pitkälti ensimmäisen viikon kaltaisilta. Noin puolet on eri mieltä väitteen kanssa
ja vain yksi opiskelija on kokenut kaavaeditorin käytön hankalaksi. Opiskelijat alkoivat
myös selkeästi ymmärtää, miten kaavaeditorilla voi kirjoittaa matemaattista tekstiä, vas-
tanneista vain yksi oli jokseenkin eri mieltä. Wilcoxonin testi antaa viitteitä edellisviik-
koon verrattuna, ettei kaavaeditorin käyttö ole enää niin haastavaa (Z = −1.92, p = .07).
Analysointiin käytetty SPSS-ohjelmisto ei anna Wilcoxonin testin T -arvoa. Sen sijaan se
antaa Z-arvon, sillä ohjelmisto käyttää T -jakauman approksimoinnissa normaalijakaumaa
[38]. Z-arvon laskeminen perustui positiivisiin järjestyslukuihin, kun verratiin kolmannen
kyselyn vastauksien erotusta toiseen kyselyyn. Tämä siis tarkoittaa, että kolmannen kyse-
lyn vastaukset olivat merkitsevästi negatiivisempia väitteeseen �koin kaavaeditorin käytön
haastaksi�, mikä on luonnollisesti hyvä asia. Mitä pienempi Z-arvo testistä saadaan, sen
todennäköisempää on, että keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä.

GeoGebran laskimen helppokäyttöisyyden sekä artefaktin mahdollisuuksien ymmärtä-
misen välillä vaikuttaa kyselyn perusteella olevan yhteys. Yksilötasolla tarkasteltaessa vas-
taukset ovat joko samoja tai vain yhden päässä toisesta vastauksesta käytetyllä asteikolla.
Vastaukset ovat aikaisempiin viikkoihin verrattuna siirtyneet positiivisempaan suuntaan.
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Kuva 6.7: Kolmannen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Avoimissa vastauksissa tehtävien vaikeustaso vaikutti olevan sopiva, ja tehtävä olivat
�kivoja, mutta joitain piti miettiä hieman enemmän mikä oli myös ihan kiva�. GeoGebrasta
pidettiin sen takia, kun se ratkaisee laskut opiskelijan puolesta. Toisinaan sen käytössä oli
kuitenkin hankaluuksia, minkä pystyin tunneilla havaitsemaan avun pyytämisenä. Kaavae-
ditorin käyttö on vastausten perusteella helpottunut ja vastaukset ovat saaneet runsaasti
positiivisia sävyjä: �helppokäyttöinen ja kiva�, �iha jees�, �on kiva�, �kivaa ja helppoa�, �aika
kiva�. Yksi opiskelijoista mainitsee tehtävien olleen apuna sovelluksien käytön oppimisessa.

6.3.4 Viikko 4 - kuvaajat

Opiskelijoista reilu enemmistö koki GeoGebran helppokäyttöisenä, kun kuvaajia piirret-
tiin tai tutkittiin. Molempiin väittämiin tasan puolet vastanneista olivat jokseenkin samaa
mieltä. Hieman yli neljännes eli viisi vastaajaa olivat jokseenkin eri mieltä GeoGebran
helppokäyttöisyydestä. Yliopisto-opiskelijatovereideni kehittämä paraabeli-tehtävä jakoi
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vastanneiden mielipiteitä: vastaukset olivat jakautuneet kolmeen liki yhtä suureen osaan.
Positiivista oli huomata, että opiskelijoista suuri osa (75 %) alkoi ymmärtää GeoGebran
hyödyntämismahdollisuuksia edes jokseenkin eli opiskelijat tulevat tutummaksi artefaktin
mahdollisuuksien kanssa.

Kuva 6.8: Neljännen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Tehtävät olivat opiskelijoiden mukaan edelleen sekä helppoja että vaikeita. Sanalliset
tehtävät ovat olleet liian vaikeita kaikissa aikaisemmissa tehtävissä erään vastaajan mieles-
tä. Kaavaeditorin saamat kommentit vaikuttavat samoilta, kuin edellisviikossa. Yksi opis-
kelija mainitsee kaavaeditorilla saavan hienoa jälkeä. GeoGebra oli opiskelijoiden mielestä
�ehkä helppoa�, �helppo näissä tehtävissä� ja �helppoa kun tajuaa�. Sama opiskelija, joka
aikaisemmin pohti neliöjuuren kirjoittamista vanhemmassa versiossa, mainitsee ladanneen
uuden version ja �...se oli selkeästi helpompi�. Muutamat vastanneista mainitsevat Geo-
Gebran käytön helpottuneen harjoittelun myötä.
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6.3.5 Viikko 5 - yhtälöparit

Viikon kyselyssä jokainen kohta liittyi GeoGebraan jollakin tavalla. Yli puolet viikon vas-
taajista oli edes jokseenkin samaa mieltä kaikkien kyselyn väitteiden kanssa, ainoana poik-
keuksena on väite �Osaan ratkaista GeoGebralla kaikki eteen tulevat yhtälöt�. Vastauksista
on tulkittavissa siis viikon 3 vastausten tapaan selkeää positiivisuutta. Lisäksi edelliseen
viikkoon verrattuna opiskelijoiden GeoGebran käyttäminen kuvaajien piirtämiseen helpot-
tui (Z = −2.01, p < .05).

Kuva 6.9: Viidennen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Yhtälöpareihin liittyvät tehtävät koettiin avoimien vastausten perusteella helpommiksi
ja hauskemmiksi kuin aikaisemmat. Myös tunnilla kuulin useaan kertaan kommentteja,
kuinka helppoa tehtävien ratkaiseminen on. Vastakommenttini liittyikin usein yhtälöparien
algebralliseen ratkaisemiseen, esimerkiksi: �Osaisitko ratkaista tehtävät ilman GeoGebran
apua?�, �Muistatko miten yhtälöpareja ratkotaan?� Vain muutama muisti ilman pikaista

54



kertausta ja opiskelijat kokivat GeoGebran auttavan paljon laskuissa.
Aivan tehtävien alkuun vaikeinta oli ymmärtää juuri miten yhtälöparit ratkaistaan.

Moni odotti pystyvänsä kirjoittamaan laskimen ikkunaan kaksi yhtälöä allekkain ja koota
ne aaltosulkeilla yhtälöpariksi, mikä ei ole GeoGebralla mahdollista. Esittämäni ratkaisu-
tavat taisivat tulla suurelle osalle yllätyksenä, sillä missään ratkaisuvaiheessa yhtälöpari ei
esiinny siinä muodossa, kuin he ovat tottuneet sen näkemään. Yhden opiskelijan ratkaisu-
yritykset jäivät huomaamatta kurssin aikana, jotka olisi syytä ollut korjata heti. Kuvassa
6.10 on kyseisen opiskelijan laatimia ratkaisuja yhtälöpareille � kaksi yhtälöä allekkain
aaltosulkeilla koottuna! Ohjelmisto tulkitsee syötteen jakolaskuna, kuten toisen rivin tu-
losteesta selvästi näkee (tuloste on opiskelijan syötteen alapuolella). Muilla riveillä näkyvä
�Ratkaise�-teksti tarkoittaa, että opiskelija on käyttänyt työkalupalkin Ratkaise-nappia,
mutta luonnollisesti opiskelijan syötettyä yhtälöpari virheellisesti laskimelle, hän sai rat-
kaisun vain x:n arvolle.

Kuva 6.10: Opiskelijan laatimat ratkaisuehdotukset yhtälöpareihin liittyviin tehtäviin.

Kaaveditoria moni opiskelija ei käyttänyt tehtävissä lainkaan, edes sanallisissa teh-
tävissä yhtälöiden muodostamiseen tai muuttujien merkityksen selittämiseen. Palautetut
tehtävät olivat vaihdellen selkeitä ratkaisuja (esim. kuva 6.11a) tai sitten pelkästään ku-
vakaappauksia GeoGebran näkymästä, kuten kuvassa 6.11b. Näistä jälkimmäinen ratkai-
sutapa oli yleisempi, ja usein opiskelija lisäsi vasta OneNoteen palauttaessaan selitteen
muuttujille x ja y, jos silloinkaan.

55



(a) Opiskelija A:n ratkaisu, jossa näkyy selitteet
muuttujille ja sanallinen vastaus.

(b) Opiskelija B:n ratkaisu, joka on otettu vain
GeoGebran näkymästä.

Kuva 6.11: Opiskelijoiden ratkaisuja viikon viisi tehtävään seitsemän, jossa A on käyttänyt
kaavaeditoria ja B ei .

Yllä olevista kuvista 6.11a, 6.11b huomaa myös opiskelijoiden eri tavat ratkaista yh-
tälöpareja. Esimerkiksi opiskelija A oli valinnut molemmat rivit samanaikaisesti control-
näppäimen avulla ja painanut Ratkaise-nappia. Opiskelija B on itse kirjoittanut aaltosul-
keet, kopioinut yhtälöt ylemmistä syötteistä klikkaamalla ja erottanut ne pilkulla, minkä
jälkeen hänkin on painanut Ratkaise-nappia. Esitin opiskelijoille muutamia vaihtoehtoja
yhtälöparien ratkaisuun, minkä tuloksena vastauksissa esiintyneet komennot vaihtelivat.
Joissakin ratkaisuissa viitattiin GeoGebran aikaisempiin riveihin tai käytettiin Ratkaise-
komentoa, mitkä yhdistettynä syötettäisiin laskimelle esimerkiksi näin: Ratkaise({$1, $2}).

Viikon tehtävät alkoivat useilla yhtälöpareihin liittyvillä tehtävillä, jotka piti ratkaista
joko graa�sesti tai algebrallisesti. Useamman kohdan jälkeen, opiskelijoiden tehtäväksi tu-
li ratkaista yhtälöryhmä, jossa oli kolme tuntematonta ja kolme yhtälöä. Oli miellyttävä
huomata, miten opiskelijat itse ymmärsivät, että GeoGebralla pystyy ratkaisemaan teh-
tävän, lisäämällä vain valittavien yhtälöiden määrää. Usein korostin opiskelijoille heidän
tämän ymmärrettyään, että GeoGebran mahdollisuudet eivät lopu vain kolmen yhtälön
ratkaisuun. Toivon kyseisen kohdan herätelleen opiskelijan ajatuksia GeoGebran mahdol-
lisuuksista suurempienkin yhtälöryhmien ratkaisemisessa.

6.3.6 Viikko 6 - lukujonot

Lukujonoihin liittyvät tehtävät käsittelivät lähes poikkeuksetta yksinkertaisia laskukaavoja
soluviittauksineen sekä lukujonojen kuvaajien piirtämistä. Vastauksista on mukava huo-
mata opiskelijoiden olevan samaa mieltä ohjelmiston käyttöön liittyvissä väitteissä, vaikka
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taulukkolaskenta oli uutta yli puolelle! On mielenkiintoista, että opiskelijat kokevat solu-
viittauksien tekemisen hankalammaksi kuin laskukaavojen. Opiskelijat eivät välttämättä
ymmärtäneet termiä soluviittaus, tai sitten he yksinkertaisesti kokivat laskukaavojen te-
kemisen olleen helpompaa.

Kuva 6.12: Kuudennen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Opiskelijoiden kirjoittamista kommenteista selviää, että GeoGebraa oli helppo käyt-
tää taulukkolaskennassa. Muutamat vastaajista kokivat käytön myös helpoksi, kun vain
ensin pääsi jyvälle tekniikasta. Yksi opiskelija mainitsee GeoGebran hyvänä puolena sen
monikäyttöisyyden ja yksinkertaisuuden. Vain yksi vastaajista kertoo GeoGebran olevan
�vielä vähän vaikea käyttää, mut oon oppinu kuitenkin paljon sen käytöstä�. Vastaus hei-
jastelee Artigue'n kommenttia siitä, ettei laskimen käytön opettelu ole yksinkertaista sen
lukemattomien toimintojen vuoksi.

Tunneilla tarkasteltaessa opiskelijoiden taulukkolaskennan käyttöä, tein muutamia huo-
mioita. GeoGebran pikakuvakkeista opiskelijat valitsivat kertomerkit ja potenssiin korot-
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tamiset kuten aikaisemminkin. Kuitenkin GeoGebran taulukkolaskennassa lausekkeet il-
maantuivat soluihin perinteisinä * ja ^ merkkeinä. Tämä herätti monelle opiskelijalle ih-
metystä aluksi, mutta pian opiskelijat ymmärsivät symbolien merkityksen.

Hankalaa oli myös ymmärtää kaavan, esimerkiksi −2 · 5n−1 laskujärjestys taulukossa.
Lähes poikkeuksetta ratkaisun ensimmäisessä yrityksessä lauseke oli taulukossa muodossa
−2∗5ˆn−1, mikä ei vastaa edellä annettua lauseketta. Pohdiskelin ääneen yhden opiskelijan
kanssa, että mitenköhän saisin laskujärjestystä muutettua. Opiskelija kiljaisi heti perään
tovereilleen: �Mähän sanoin, että siihen pitäs laittaa sulkeet!�

6.3.7 Viikko 7 - geometria

Viimeisen viikon tehtävinä oli aikaisemmista poiketen GeoGebran dynaamisuuteen liit-
tyviä geometrian tehtäviä ja havainnollistuksia. Ensimmäisinä tehtävinä opiskelijoilla oli
erilaisten taso- ja avaruuskappaleiden piirtämistä. Kyseisten tehtävien vaikeutta selvittäes-
sä kolmasosa vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä ja toinen kolmasosa oli jokseenkin
eri mieltä. Jäljelle jääneistä vastaajista vain yksi oli täysin sitä mieltä, että tehtävät olivat
vaikeita. Yksi opiskelija kertoo tehtävien olleen �kivaa vaihtelua peruslaskuihin�, ja toiselle
tehtävät olivat hauskimmat koko kurssin aikana. Viikon muut tehtävät koettiin pääosin
vaikeaksi, sillä puolet vastaajista oli samaa mieltä väitteen kanssa. Vain neljä vastaajista
oli eri mieltä.
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Kuva 6.13: Seitsemännen viikon kyselyjen vastausten jakauma kysymyksittäin.

Toisen viikon kyselyyn verrattuna opiskelijat kokivat tottuneen paremmin tietokoneen
käyttöön matematiikan opiskelussa (Z = −2.29, p < 0.05), mikä on yksi kurssin tavoitteis-
ta. GeoGebran helppoudessa kuvien piirtämisessä ja tutkimisessa ei vaikuttanut kyselyn
perusteella olevan keskenään kovin suuria eroja vastaajista hieman yli puolen ollessa sa-
maa mieltä. Avoimissa vastauksissa ilmenee eräiden opiskelijoiden hankaluudet esimerkiksi
3D-näkymän kanssa. Yhden opiskelijan vastaus tiivistänee heidän ajatuksensa: �Temppuili
�> meni hermot.� Selvästi opiskelijat osaavat kuitenkin hyödyntää GeoGebraa monipuo-
lisesti tehtävien ratkaisemisessa, vain yksi oli väitteen kanssa eri mieltä!

6.4 Loppukysely

Loppukyselyyn vastasi jokainen tutkimukseen osallistunut opiskelija, aivan kuten alkuky-
selyynkin. Kyselyn luokitellut muuttujat on esitetty samoin, kuin alkukyselyn tapaukses-
sa: ensimmäiset ruutu- ja janakaaviot kuvaavat vastausten jakaumaa muuttuja kerrallaan.
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Kunkin kuvan viides kaavio on vastauksien keskiarvoista muodostettu summamuuttuja,
paitsi viimeisen kuvan, jossa on summamuuttujat koottuna. Vastauksien osalta iso ero al-
kukyselyyn on, että jokaisella opiskelijalla oli nyt kokemusta teknisten apuvälineiden käy-
töstä. Loppukyselyn reliabiliteetti käsitellään alkukyselyn tapaan kaavioiden tulkitsemisen
lomassa.

Behavioraalisen sitoutumisen vastausten jakauma (ks. 6.14a) näyttää päälle päin pitkäl-
ti samalta kuin alkukyselyssäkin (ks. 6.1a). Mielenkiintoinen havainto on, ettei yhteenkään
kohtaan vastattu tällä kertaa �harvoin�. Cronbachin alfa on hieman korkeampi kuin alku-
kyselyssä ollessaan 0.65. Teknologian käytön itsevarmuudessa on havaittavissa sama kuin
alkukyselyssäkin: vastaajat ovat eniten samaa mieltä kännyköiden ja vastaavien laitteiden
käyttöön liittyvän väitteen kanssa. Jälleen muuttujan mittaamiseen väitteet onnistuivat
hyvin (α = .78). Väite kuusi pidetään muuttujan määrittämisessä, sillä mitään vahvoja
perusteluja sen poistamiselle ei ole, eikä reliabiliteetti nousisi mitenkään merkittävästi.

(a) Behavioraalinen sitoutuminen. (b) Teknologian käytön itsevarmuus.

Kuva 6.14: Muuttujiin BS (a) ja TI (b) liittyvien kysymysten ruutu- ja janakaaviot. Vii-
meiset laatikot ovat kummassakin summamuuttujan.

Matemaattiseen itsevarmuuteen liittyvien väitteiden vastauksien jakaumat ovat laati-
koiden kokojen perusteella hyvin kapeat (ks. 6.15a). Väitteet mittasivat hyvin muuttujaa
vastausten perusteella (α = .75). A�ektiivista sitoutumista väitteet onnistuivat tällä ker-
taa myös mittaamaan hyvin (α = .74). Edelleen on havaittavissa matematiikan nautinnol-
lisuuden (kysymys 16) eroavan muista vastauksista kuvan 6.15b ruutu- ja janakaavioiden
perusteella, aivan kuten alkukyselyssäkin.
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(a) Matemaattinen itsevarmuus. (b) A�ektiivinen sitoutuminen.

Kuva 6.15: Muuttujiin MI (a) ja AS (b) liittyvien kysymysten ruutu- ja janakaaviot. Vii-
meiset laatikot ovat kummassakin summamuuttujan.

Kuten mainittu, tällä kertaa jokaiselta tutkittavalta saatin vastaus asenne matematii-
kan oppimiseen teknologian avulla liittyviin kysymyksiin. Mediaanit ovat jokaisessa kysy-
myksen kohdalla mielenkiintoisesti samat, kuten kuvasta 6.16a huomaa. Cronbachin alfan
arvo oli erittäin korkea, .86. Summamuuttujat ovat jälleen koottuna muuttujittain kuvassa
6.16b. A�ektiivinen sitoutuminen on edelleen muita muuttujia selkeästi korkeammalla.

(a) MT (b) Summamuuttujat.

Kuva 6.16: Muuttujaan MT (a) liittyvien kysymysten ja niistä muodostetun summamuut-
tujan ruutu- ja janakaaviot sekä alkukyselyssä mitattujen muuttujien (b) jakauma väri-
koodeittain: BS, TI, MI, AS, MT.

.
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6.5 Alku- ja loppukyselyjen vastausten vertaaminen

Alku- ja loppukyselyissä mitatut luokitellut muuttujat muuttuivat hieman kurssin suorit-
tamisen myötä, kuten oheisesta kuvasta 6.17 näkyy. Kuvasta huomaa muuttujan asenne
matematiikan opiskeluun teknologian avulla mediaanin arvon kohonneen muihin verrat-
tuna eniten. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä lovien sijaintien perusteella,
mutta silti se antaa joitakin viitteitä muuttujan muuttumisesta kurssin aikana. Mielen-
kiintoinen huomio on myös, että vain muuttujan matemaattinen itsevarmuus mediaani on
laskenut aikaisemmasta, mutta ero on lähes merkityksetön.

Kuva 6.17: Alku- ja loppukyselyllä mitatut summamuuttujat vierekkäin aseteltuna. Va-
semmalta oikealle muuttujat pareittain alkukyselyn summamuuttuja ensimmäisenä: BS,
TI, MI, AS ja MT.

Muuttujan teknologian käytön itsevarmuus keskiarvo oli ennen kurssia 2.63 (keskiha-
jonta = 0.76) ja kurssin loputtua 3.04 (keskihajonta = 0.80). Riippuvien otosten t-testin
perusteella opiskelijoiden teknologian käytön itsevarmuus nousi kurssin aikana merkitseväs-
ti (t(23) = −8.88, p < .01). Muilla muuttujilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää muu-
tosta, vaikka esimerkiksi muuttujan asenne matematiikan oppimiseen teknologian avulla
keskiarvo nousi lähes yhtä paljon, kuin muuttujan TI. Muuttujien keskiarvot on esitetty
oheisessa taulukossa 6.2 keskihajontojen kanssa. Vain alkukyselyn muuttujan MT vastaa-
jien lukumäärä (n = 14) on eri kuin kyselyyn vastanneiden määrä. Edellä t-testin ilmoit-
tamisessa oli esitetty vapausasteluku ja t-testimuuttujan arvo. Mitä kauempana nollasta
testimuuttujan arvo, sitä varmempaa todistusaineistoa se on keskiarvojen eroamiselle.
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Alkukysely Loppukysely
Muuttuja x̄ s x̄ s

BS 3.26 0.68 3.54 0.62
TI 2.63 0.76 3.04 0.80
MI 2.91 0.74 2.88 0.68
AS 3.74 0.47 3.83 0.64
MT 2.70 0.76 3.06 0.88

Taulukko 6.2: Kyselyjen luokiteltujen muuttujien keskiarvot (x̄) ja keskihajonnat (s) alku-
ja loppukyselyssä.

Taulukosta 6.2 huomaa muidenkin muuttujien keskiarvojen hieman muuttuneen. Kuten
mediaaneja vertaillessa (ks. 6.17) havaittiin matemaattisen itsevarmuuden pieni lasku, on
keskiarvossa havaittava vastaava arvon aleneminen. Muutos ei ole kuitenkaan mitenkään
merkittävä (t(23) = 0.27, p > .05). Mielenkiintoista on huomata, miten behavioraalinen
sitoutuminen on kohonnut opiskelijoilla (t(23) = −1.70, p = .10), muttei tilastollisesi
merkitsevästi.

Luokittelemattomia muuttuja vertaamalla saatiin selville tietoa opiskelijoista, joilla
oli ollut aikaisemmin kokemusta edes jonkun teknisen apuvälineen käytöstä. Alla olevassa
taulukossa 6.3 on esitelty väitteisiin vastanneiden lukumäärää, sekä näiden vastausten kes-
kiarvot sekä keskihajonnat. Väitteitä ei ikävä kyllä saanut sovitettua taulukkoon miten-
kään järkevästi, ne löydät taulukosta 6.2. Kuitenkin vastauksista havaitsee keskiarvojen
pääsääntöisesti nousseen. Vain kysymyksen �LibreO�ce Calcia on helppo käyttää� (nu-
mero 29) kohdalla on poikkeus. LibreO�cen Calcin käyttöön ei toisaalta kurssin aikana
tutustuttukaan. Väitteen �Saan paremmin selvää ratkaisuistani, jotka olen tehnyt kaavae-
ditorilla� (numero 30) kohdalla keskiarvon nouseminen ei kuitenkaan voi ajatella olevan
hyvä asia � muissa väitteissä voi.
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Kysymys- Alkukysely Loppukysely
numero n x̄ s n x̄ s

21 11 3.09 1.14 24 4.08 0.65
22 11 3.00 0.89 24 4.08 0.58
23 12 3.33 0.65 24 3.92 0.72
24 15 2.00 1.31 23 2.09 1.13
25 9 3.22 1.30 24 3.79 0.98
26 16 3.06 0.93 24 3.79 0.88
27 12 3.25 0.89 24 3.79 0.78
28 7 2.71 1.11 21 4.00 0.95
29 5 3.40 0.89 15 3.33 0.90
30 10 3.30 0.95 23 3.48 0.79

Taulukko 6.3: Kyselyjen luokittelemattomien muuttujien vastaajien lukumäärä (n), kes-
kiarvot (x̄) ja keskihajonnat (s) alku- ja loppukyselyssä. Vastaajien lukumäärä vaihtelee
aikaisemman ohjelmiston kokemuksen mukaan, yhteensä vastaajia oli kummassakin 24.

Taulukosta huomaa myös vastauksien lukumäärän kuhunkin kohtaan. Vastauksien lu-
kumäärät riippuivat opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista kysymysnumeroon liitty-
vän ohjelmiston kanssa. Joitakin epäjohdonmukaisuuksia on kuitenkin havaittavissa loppu-
kyselyn vastauksissa, sillä kohtien 24 ja 28 perusteella kaikki opiskelijat eivät olisi käyttä-
neetkään kaavaeditoria kurssin aikana. Kuitenkin palautetut tehtävät antavat toisen kuvan
� jokainen on tehnyt kaavaeditorilla jotakin. Voi olla, että esimerkiksi kaavaeditorin nimeä-
minen väitteen 28 yhteydessä Abitti-kaavaeditoriksi on voinut hämmentää opiskelijoita.

Keskiarvoja voidaan niiden opiskelijoiden, jotka ovat vastanneet kyseiseen kohtaan se-
kä alku- että loppukyselyssä, kohdalta tutkia Wilcoxonin testin avulla. Vastauksien pe-
rusteella tehtävät palautettuaan 11 opiskelijaa osaa merkitsevästi paremmin käyttää Geo-
Gebraa kuvaajien sekä kuvien piirtämiseen (järjestyksessä: (Z = −2.57, p < .01, väite
21 ja Z = −2.59, p < .01, väite 22). Vastaukset antavat myös viitteitä 16:sta opiskelijan
osalta, että he osaavat paremmin käyttää yksinkertaisia kaavoja taulukkolaskentaohjel-
massa (Z = −1.78, p = .09, väite 26). Kahdentoista opiskelijan mielipide GeoGebrasta
matemaattisten ongelmien havainnollistamisessa oli kurssin jälkeen merkitsevästi positii-
visempi (Z = −2.27, p < .05, väite 27). Edellä mainitut Z-arvot liittyvät taas Wilcoxonin
testin approksimointiin.

6.6 Instrumentin syntyminen

Tässä osiossa kuvailen instrumentin syntymiseen liittyviä havaintoja kurssin oppituntien
sekä tehtävien ratkaisujen perusteella. Luvussa 7 Pohdinta yhdistän tässä mainitsemani
havainnot kyselyjen vastauksien kanssa.
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On selvää, että opiskelijalle syntyi käytettävissä olevista artefakteista instrumentti teh-
täviä ratkoessaan. Opiskelijat oppivat uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia sekä kaa-
vaeditorista että GeoGebrasta. He oppivat esimerkiksi piirtämään kuvaajia, ratkaisemaan
erilaisia yhtälöitä ja myös ohjelmistojen rajoitteita. Kaavaeditorissa opiskelijat varmas-
ti huomasivat, ettei tekstiä tai kaavaa voinut kirjoittaa ihan mihin tahansa haluamaansa
kohtaan. Ratkaisut rakentuivat ylhäältä alas � joillakin rivit olivat usean merkin pituisia,
toisilla lyhyempiä. Eräs opiskelija jopa opetti minulle uuden tavan siirtää kaavoja rivil-
tä toiselle, vetämällä hiiren avulla kaavaa haluamaansa paikkaan. Edellisissä kohdissa on
kyse selkeästi instrumentaatiosta.

Kurssin aikana sanallisiin tehtäviin oli tarkoitus laatia hienoja jäsenneltyjä ratkaisuja.
Osa tehtävistä oli pelkästään artefaktin käyttöä, jolloin oli luonnollista ottaa vain artefak-
tin näkymästä kuva. Se kuitenkin ilmeisesti hämäsi opiskelijoiden mielikuvaa sanallisten
tehtävien ratkaisuista. Usein sanallisiinkin tehtäviin vastattiin vain kuvalla käytössä ollees-
ta artefaktista. Tarkoituksena olisi ollut liittää kuva kaavaeditoriin, jossa oltaisiin avattu
tehtävän ratkaisun vaiheita tarkemmin. Jäsennellystä vastauksesta oltaisiin sitten otettu
kuva palautettavaksi.

Kaavaeditorin käyttö jäi siis selkeästi taka-alalle kurssin edetessä, sillä artefaktien mah-
dollisuuksien opettelua varten oli tehty monia tehtäviä. Jotkut opiskelijoista päättivät
käyttää jopa GeoGebran CAS-näkymää sanallisten vastausten antamiseen. Kyseessä on
selkeä havainto harvemmin tutkitusta instrumentalisaatiosta. Esimerkiksi kuvassa 6.18
CAS-näkymän tuloste on hyvin erinäköinen kuin opiskelijan laskimeen kirjoittama syöte,
sillä laskinta ei ole tarkoitettu sanallisten tehtävien vastauksien kirjoittamiseen. Opiskelija
siis käyttää artefaktia sellaiseen, mihin sen suunnittelija ei sitä alunperin ajatellut.

Kuva 6.18: Opiskelijan ratkaisu viikon viisi tehtävään seitsemän.

Olin tyytyväinen siihen, että opiskelijat eivät tehneet kauhean montaa virhettä tehtä-
vissään syöttämällä GeoGebraan desimaalipilkkua pisteen sijaan. Opiskelijat joko muisti-
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vat kyseisen seikan kun mainitsin siitä ensimmäisen kerran, tai sitten he oppivat erehdyk-
sen kautta. Kuvissa 6.19a ja 6.19b on opiskelijan palautuksista havaittavissa, että pisteen
merkitys on ymmärretty kurssin edetessä. Havaintoni oli se, että opiskelijat muistavat to-
della hyvin, etä GeoGebrassa käytetään desimaalipistettä. Toivottavasti he muistavat sen
vielä kesän jälkeenkin.

(a) Opiskelijan ratkaisu toisen viikon tehtävään
kahdeksan.

(b) Opiskelijan ratkaisu viidennen viikon tehtä-
vään kuusi.

Kuva 6.19: Opiskelija on oppinut tehtävien välissä, että GeoGebran tarkoituksenmukainen
käyttö vaatii desimaalipisteen.

Kurssin aikana tuli havaittua moneen kertaan, ettei opiskelijoiden keskittyminen ollut
pelkästään tehtävien parissa. Kesken tunnin saattoi esimerkiksi yhtäkkiä kuulua jonkun
opiskelijan katseleman asiaankuulumattoman videon tai pelaaman pelin ääniä. Välillä ääni
tuli matkapuhelimesta, joita käytettiin toki myös apuna. Puhelimella esimerkiksi otettiin
kuva tehtävistä, ettei tietokoneen näkymien välillä tarvitsisi selata edestakaisin. Osalle
opiskelijoista jäi mieleen opettamani näytön jakaminen Windows-käyttöjärjestelmällä, jol-
loin he eivät tarvinneet erillistä apunäyttöä. Kyseistä artefaktin ominaisuutta opiskelijat
pystyvät jatkossa hyödyntämään aina, kun heillä tarvitsee olla useampi näkymä tietoko-
neella auki samanaikaisesti.

6.7 Sukupuolten väliset erot

Sukupuolten välisiä eroja tutkittiin χ2-riippumattomuustestillä sekä jakamalla aineisto su-
kupuolten mukaan ja tutkimalla näin havaittavia eroja. Alkukyselyn vastaukset antavat
viitteitä siitä, että sukupuolten välillä on eroja käytöksessä matematiikan ainetta kohtaan,
jota tässä tutkielmassa kutsuttiin behavioraaliseksi sitoutumiseksi (χ2(1) = 2, 84, p = .09).
Loppukyselyssä vastaavaa ei havaittu. Loppukyselyn vastauksista saatiin taasen viitteitä
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sukupuolten eroista matemaattisen itsevarmuuden (χ2(1) = 3.43, p = .06) osalta. Molem-
pien arvojen laskemiseen on käytetty Yatesin jatkuvuuskorjausta. Oheisessa kuvassa 6.20
on matalan ja korkean matemaattisen itsevarmuuden mukaan jaetut vastaajien osuudet
sukupuolittain alku- ja loppukyselyissä. Jako tehtiin alkukyselyn muuttujan mediaanin
mukaan. Kuvasta huomaa tutkimukseen osallistuneiden miesten olevan matemaattisesti
naisia itsevarmempia.

Kuva 6.20: Alkukyselyn mediaanin mukaan jaettu matemaattinen itsevarmuus. Alku mies
kuvaa alkukyselyn miesten jakaumaa ja loppu mies loppukyselyn, naisilla vastaavasti sa-
moin.

Jakamalla muuttujat alkukyselyn arvon keskiarvon mukaan, eroavat edellä mainitut
tulokset hieman. Alkukyselyn behavioraalisen sitoutumisen tapauksessa tälläkin kertaa
tulokset antavat viitteitä eroista (χ2(1) = 2.84, p = .09), mutta loppukyselyn osalta tu-
loksien mukaan merkittäviä eroja ei ole. Matemaattisessa itsevarmuudessa äsken mainitut
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erot eivät olekaan nyt niin selkeitä (χ2(1) = 1.35, p = .25). Muiden muuttujien välisissä
tarkasteluissa ei havaita merkitseviä eroja.

Jakamalla aineisto tutkimukseen osallistuneiden sukupuolten mukaan, eli miehiin ja
naisiin, voidaan tutkia muuttujien keskiarvojen muuttumista sukupuolittain. Edes hieman
tilastollisesti merkitsevää lähestyvää tulosta ei miesten osalta löydy, mikä johtuu lähinnä
heidän määrästä. Alku- ja loppukyselyn luokittelemattomien muuttujien vastauksia ei ole
mielekästä verrata miesten välillä, sillä teknisten apuvälineiden aikaisemman kokemuksen
puutteesta johtuen vastauksien lukumäärä yhteen väitteeseen on korkeintaan viisi.

Naisten osalta taasen on vahvaa näyttöä sille, että kurssin aikana heidän teknologian
käytön itsevarmuus kohentui (Z = −2.63, p < .01). Luokittelemattomien muuttujien osal-
ta keskiarvojen muutos on lähellä tilastollisesti merkitsevää väitteiden osalta, joissa opis-
kelijan väitetään osaavan käyttää GeoGebraa kuvien ja kuvaajien piirtämiseen (järjestyk-
sessä: Z = −2.12, p = .06 ja Z = −2.04, p = .06). Z-arvot liittyvät jälleen Wilcoxonin
testiin.
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7 Pohdinta

Luvussa tarkastellaan tutkimus- ja kehityskysymyksiä esiteltyjen tulosten perusteella, min-
kä mukaan luvun jaottelu on selkeyden vuoksi tehty. Tulokset antavat viitteitä sukupuolten
välisistä eroista sekä kurssin hyödyllisyydestä, vaikka tutkimukseen osallistuneiden määrä
jäi odotettua pienemmäksi (44 % kurssille osallistuneista) ja liian pieneksi yleistettävien
johtopäätöksien vetämiseksi. Jatkotutkimuksia olisi syytä tehdä isommalla otannalla ja
laajentaa tarkastelua myös pitkän matematiikan opiskelijoihin sekä muille paikkakunnille.
PHYK:n lyhyen matematiikan opiskelijat ovat kaikista Suomen lukioiden matematiikan
opiskelijoista todella pieni osa.

Tutkimuksen alku- ja loppukysely onnistuivat käännöksistä ja eri tutkimusympäristöstä
huolimatta mittaamaan hyvin luotettavasti luokiteltuja muuttujia. Tilastollisista testeistä
t-testit sekä Wilcoxonin testit olivat perusteltuja etenkin, kun havaintojen määrä oli yli
kymmenen. Sukupuolia vertaillessa χ2-riippumattomuustestin käyttäminen ei välttämättä
ollut perusteltua, mutta aineiston dikotosoiminen tehtiin juuri sen takia sekä mediaanin
että keskiarvon mukaan. Tällöin vältytään suuremmilta virhearvioinneilta. Viikoittaisten
kyselyiden keskinäiseen vertaamiseen Wilcoxonin testi sopi hyvin, niin myös alku- ja lop-
pukyselyiden luokittelemattomien muuttujien erojen tutkimiseen.

Opiskellun tietotekniikan laajuudesta ei kerätty tarkempaa tietoa, mikä olisi toki ol-
lut mielenkiintoista. PHYK:ssa järjestetään lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lyhyt
kurssi koulussa käytettävissä olevista ohjelmistoista. Kurssi on laajuudeltaan alle puolet
kokonaisesta ja sen voi ajatella olevan tietotekniikan kurssi. Tästä syystä olisi ollut mie-
lenkiintoista selvittää aikaisemmin opiskellun tietotekniikan laajuudesta. Olisikohan sillä
ollut vaikutusta?

7.1 Kurssin hyödyllisyys

Opiskelijat oppivat käyttämään ohjelmistoja selvästi kurssin tavoitteiden vaatimalla tasol-
la. Opiskelijat oppivat, miten esimerkiksi GeoGebraan syötetään desimaalilukuja, ratko-
taan yhtälöryhmiä laskimella sekä kirjoitetaan matemaattista tekstiä. Osa kurssin opiske-
lijoista olisi varmasti pystynyt tekemään vaadittavat tehtävät itse opiskellen, mutta kurssia
varten tehtyjen esimerkkien pohjalta. Laadittu materiaali siis tuki opiskelijoiden oppimista
ja oli näin ollen hyödyllinen. Esimerkiksi ensimmäisen viikon tehtävät tukivat kaavaedito-
rin käyttöönottoa (ks. 6.3.1). OneNote onnistui myös tukemaan opiskelijoiden oppimista,
sillä se mahdollisti esimerkiksi reaaliaikaisen palautteen ja tuen antamisen. Toki jokin kaa-
vaeditoriin pohjautuva ympäristö, jossa olisi ollut tallennusmahdollisuus olisi ollut vielä
parempi, ettei valmiista ratkaisusta olisi tarvinnut ottaa vielä erikseen kuvaa OneNoteen.

Opiskelijoiden teknologisen itsevarmuuden paraneminen kurssin suorittamisen myö-
tä antaa selkeitä viitteitä kurssin hyödyllisyydestä. Kurssin myötä tapahtuneet muutokset
opiskelijoiden kokemuksissa GeoGebran käyttämisessä sekä kaavaeditorilla laadittujen teh-
tävien selkeydestä vahvistavat todistusaineistoa kurssin hyödyllisyydestä vastauksien ylei-
sen positiivisuuden lisäksi. Aikaisemmalla tietotekniikan opiskelulla ei ollut merkitystä,
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eikä sitä olisikaan vakuuttavasti pystytty tutkimaan.
Sain opiskelijoista kuvan heidän kysymystensä ja toimintojensa perusteella, etteivät he

olleet kokeneita teknisten apuvälineiden käytössä ennen kurssia. Opiskelijoista moni var-
masti pitää matematiikkaa vaikeana aineena, joten he saattavat yhdistää, että myös siinä
käytetyt ohjelmistot ovat vaikeita. Kurssi saattoi olla monelle opiskelijalle silmiä avaava
kokemus, että he pystyvätkin oppimaan käyttämään matematiikan teknisiä apuvälineitä,
kun vain harjoittelevat. Mielestäni tämä voisi olla yksi selittävä tekijä kurssin aikana ha-
vaitulle teknologisen itsevarmuuden paranemiselle.

7.2 Instrumentin syntyminen

Kyselyissä toistuvien väitteiden vastaukset antavat viitteitä opiskelijoiden instrumentin
syntymisestä. Esimerkiksi viikon 5 (ks. 6.3.5) tuloksista havaittiin opiskelijoiden selvästi
oppineen helpommin piirtämään kuvaajia pelkästään aikaisempaan viikkoon verrattuna.
Myös erilaiset tehtävätyypit auttoivat opiskelijoita ymmärtämään, mitä kaikkea käytettä-
vissä olevalla artefaktilla on mahdollista tehdä. Instrumentin syntymisen lisäksi havaittiin-
kin siihen liittyvät instrumentaatio sekä instrumentalisaatio.

Instrumentaalisen orkestraation tyypeistä havaittiin kurssin aikana monia. Näitä oli-
vat �työskentele ja kierrä�, �tekninen demo�, �keskustele näytöstä�, �selitä näyttö�, �linkitä
näyttö kirjaan�, �huomaa ja näytä� sekä �keskustele teknologiasta ilman sitä�. Selkeästi
yleisimmät olivat ensimmäiset neljä tyyppiä. Tyyppiä �sherpa työssä� en havainnut, mutta
en antanut opiskelijoille edes mahdollisuutta vastaavaan toimintaan. Koululla olisi kyllä
ollut mahdollisuus heijastaa opiskelijan tietokoneen näyttö langattomasti valkokankaalle,
mutta toisiko se jotakin lisäarvoa? Opiskelijat seurasivat tunneilla vierustovereidensa arte-
faktien käyttöä, vastaako se samaa instrumentaation tyyppiä? Seuraavilla kursseilla voisin
kokeilla langatonta yhdistämistä ja tehdä havaintoja kyseisestä instrumentaation tyypistä,
jotta osaisin sanoa sen mahdollisesti tuomasta lisäarvosta.

Toisin kuin Trouche mainitsi artefaktien olevan suljettuja, niin mielestäni oli suhteelli-
sen helppoa havaita mikäli opiskelija ei ollut tehtävien kimpussa. Opiskelijat pitivät taukoja
esimerkiksi videoiden ja pelien parissa, eikä näkymää edes yritetty vaihtaa asiaankuulu-
vaksi. Myös matkapuhelimet aiheuttivat keskittymisen herpaantumista, niin kuin luokissa
yleensäkin nykyään.

Niin kuin Artigue [2] sanoi laskimista, ei ohjelmistojen käytön opettelu vaikuttanut
kovin yksinkertaiselta tai nopealta. Yksi ylimääräinen kurssi ohjelmistojen käytön opette-
lua varten on mielestäni lyhyen matematiikan opiskelijoille perusteltua. Jos apuvälineiden
käytön lisäksi olisi pitänyt opiskella täysin uutta matemaattista sisältöä, olisin nähnyt
sen opiskelijoiden kannalta todella hankalaksi. Edelleen kuitenkin arvostetaan opiskelijan
kykyä ratkoa tehtävän eri vaiheet myös itse eikä pelkästään apuvälineen avulla.
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7.3 Sukupuolten väliset erot

Tutkimuksessa teknologian käytön itsevarmuus kasvoi opiskelijoilla merkitsevästi, kuiten-
kin sukupuolittain tarkasteltaessa vain naisilla ero oli merkitsevä. Tämä on ristiriidassa ai-
kaisempien tutkimusten tuloksien kanssa, joissa havaittiin tietokoneen käytön lisäämisellä
olleen naisiin lähinnä negatiivisia vaikutuksia. Miesten vähäinen määrä otoksessa vaikutti
suuresti tulosten käsittelyssä, myös miesten osalta teknologian käytön itsevarmuus nousi
keskiarvoja tarkasteltaessa.

Tutkimus antaa pieniä viitteitä naisten matalammasta matemaattisesta itsevarmuu-
desta. Tulosten perusteella ei voida vakuuttavasti sanoa matemaattisen itsevarmuuden
laskusta, kun opetuksessa otettiin käyttöön teknologiset apuvälineet. Ovatko nämä kaksi
muuttujaa jotenkin yhteydessä, niin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on naisten osalta
havaittu? Tämä tutkimus ei voi vastata siihen, sillä korrelaatioiden selvittämistä varten
otanta on liian pieni. Vertailut sukupuolten välillä rajoittuvat muutenkin, kun miesosal-
listujia oli yhdeksän ja naisia 15. Muun sukupuolisia ei osallistunut tutkimukseen. Pieni
osallistujamäärä vähentää selvästi tutkimuksen luotettavuutta. Pienestä aineistosta poi-
mitut havainnot olisi syytä tutkia suuremmalla otannalla. Jos havainnot olisivat edelleen
samat, niin tällöin kurssi olisi erittäin merkittävä varsinkin naisopiskelijoiden tulevaisuu-
den kannalta.

7.4 Kurssin kehittäminen

Olen tutkielman aikana kuvaillut, mitä olen oppinut kurssien aikana. Suhteellisen kokemat-
tomana opettajana moni asia on tullut uutena ja opittuja asioita on ollut lukemattomia.
Tärkeimpänä kehityskohteena pidän kurssilla harjoiteltavia tehtäviä, sillä niiden mukaan
laaditaan esimerkit ja käytettävät apuvälineet. Opiskelijoiden avoimien vastauksien avulla
pystyin jo kurssien aikana aloittamaan tehtävien muokkaamisen seuraavia kursseja var-
ten. Laatimani videoesimerkit olivat hyödyllisiä ja niitä aion jatkossakin käyttää apuna �
ennalta pohdittu sisältö on suhteellisen nopea videoida.

Koen, että kurssi onnistui tavoitteissaan perustuen aikaisemmin esitettyihin tuloksiin.
Kurssin kehittäminen ei luonnollisestikaan lopu tähän, vaan ensi vuonna uusien opiskeli-
joiden kanssa opin ja havaitsen varmasti monia uusia asioita. Olen kuitenkin osat kurssin
tehtävistä saanut mielestäni viilattua hyvälle mallille, joten jatkossa aion keskittyä enem-
män muiden kehittämiseen. Hyvinä kokonaisuuksina pidän esimerkiksi viikon viisi tehtäviä
ja viikon kuusi tehtäviä. Ei sillä etteikö niissäkin olisi kehitettävää, sillä esimerkiksi viikon
kuusi tehtävissä termin rekursiivinen lukujono voisi hyvinkin liittää Fibonaccin lukujonoa
käsittelevään tehtävään.

Mielessäni on lukuisia kysymyksiä kurssin toteutukseen, sisältöön ja tavoitteisiin liit-
tyen. Tulisiko opiskelijaa valmistaa tekemään tehtävät suoraan tietokoneelle? Onko kynä
ja paperi -yhdistelmä välttämätön osa ongelmanratkaisua, niin kuin eläköitynyt matema-
tiikan lehtori ja sensori Raimo Seppänen väittää (ks. [45])? Pitäisikö opiskelijan aloittaa
ohjelmistojen käytön harjoittelu �siirtämällä� jo tehtyjä tehtäviään sähköiseen muotoon?
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Miten kurssista onnistuisi luomaan verkkokurssin?
Jonkinlaisia vastauksia saan toivottavasti kysymyksiini, jos ja kun Suomessa teknologia-

avusteisen matematiikan opiskelun ja opetuksen tutkimus lisääntyy. Myös tulevien sähköis-
ten matematiikan ylioppilaskokeiden tulokset voivat antaa viitteitä ajatuksiini, erityises-
ti kyseisen kurssin suorittaneiden osalta. Tulen todennäköisesti pitämään kyselyt kurssin
mukana myös ensi vuonna, vaikka en suurempaa tutkimusta suorittaisikaan. Vastaukset
ovat tärkeää informaatiota minulle opiskelijoiden ajatuksista kurssin sisältöjä ja kurssia
kohtaan.
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CER MAB10.2 Viikko 1/”perustehtävät”
Tee kaikki tehtävät

1. Laske.

(a) 18− 24 : 3 (b) −3 · 5 + 4 (c) 9− 2 · (5− 12 : 3) (d) 10 : (−33 + 5 · 7)− 8

Vastaus: a) 10 b) −11 c) 7 d) −3

2. Laske.

(a) 10 + 6
−28 + 4 · 6 (b) 18 · 4

8 · 3 (c) 22 + 2 · 4
2

Vastaus: a) 4 b) 3 c) 6

3. Laske.

(a) 1
10 ·

10
3 (b) 1

3 · 1
2
9 (c) 139 ·

(
−1
4

)

Vastaus: a) 1
3 b) 11

27 c) −1
3

4. Laske.

(a) (6 + 5)2 (b)
√
4 + 22 · 15 (c) (2 + 12 − 4)2

Vastaus: a) 121 b) 8 c) 1

5. Laske.

(a)
(
4
6

)2
(b) 12 + 6 · 6

−8 (c)
−3±

√
32 − 4 · 1 · (−4)
2 · 1

Vastaus: a) 4
9 b) −6 c) −4 tai 1

6. Muistuta mieleesi logaritmi, joko esimerkeistä tai esim. internetistä. Merkitse ja määritä

(a) luvun 1 000 kymmenkantainen logaritmi

(b) luvun 8 kaksikantainen logaritmi

(c) luvun 81 kolmekantainen logaritmi.

Vastaus: a) 2 b) 5 c) 4

7. Ratkaise yhtälöt.

(a) 3x+1 = 35 (b) 52x+4 = 5−2x (c) 2x+1 = 8x−1

Vastaus: a) x = 4 b) x = −1 c) x = 2

8. Ratkaise yhtälöt.

(a) x2 = 64 (b) 2y = 64 (c) z3 = 64

[YO K2018, 1] Vastaus: a) x = ±8 b) y = 6 c) z = 4

9. Muista vastata ensimmäisen viikon kyselyyn.

A Liitteet

Liite 1: Ensimmäisen viikon tehtävät



CER MAB10.2 Viikko 2/Polynomit
Tee kaikki tehtävistä 1-7

1. Laske ilman laskinta eli kaavaeditorissa polynomin P (x) = −x4 + 4x2 + 36 arvo, kun

(a) x = −2
(b) x = 0

(c) x = 3

Vastaus: a) 36 b) 36 c) −9

2. (a) CAS-ikkunassa määrittele polynomi kirjoittamalla P (x) := 6x − 2. :-merkki on välttämätön, jotta
polynomi piirtyisi piirtoalueelle ja tallentuisi laskimen muistiin.

(b) Laske seuraavalla rivillä P (9).

(c) Laske P
(
6
5

)
.

(d) Laske polynomin arvo, kun x = −3.
Vastaus: b) 52 c) 26

5 = 5, 2 d) −20

3. Sievennä lausekkeet laskimella eli GeoGebran CAS-näkymässä

(a) 2a+ 3b− 4b

(b) a
2 −

a
3

(c) (x+ 1)(x− 1)

(d) 4(x− 2)(x− 3)

Vastaus: a) 2a− b b) a
6 c) x2 − 1 d) 4x2 − 20x+ 24

4. Sievennä laskimella, ole tarkkana välilyöntien kanssa.

(a) a · b+ b · a (b) ab+ ba (c) a b + b a

(d) Mikä syöte eroaa muista? Miksi?

(e) AB ·AB (f) A B ·A B

(g) Miten välilyönti vaikuttaa GeoGebran laskimessa edellisten kohtien perusteella?

Vastaus a) ja c) 2ab b) ab+ ba e) AB2 f) A2B2

5. Laske laskimella. Tarkista, että tulos on sama!

(a) 1
10 ·

10
3 (b) 1

3 · 1
2
9 (c) 139 ·

(
−1
4

)

Vastaus: a) 1
3 b) 11

27 c) −1
3

6. Arvon antaminen.

(a) Sievennä lauseke 2− 2a√
a
+
√
a

(b) Kirjoita seuraaavalle riville a := 9, jolloin annat a:lle arvon 9.

(c) Syötä a-kohdan lauseke uudestaan. Tai klikkaa kopioidaksesi..

7. Olkoon polynomit P (x) = x3, R(x) = x3 + 3 ja Q(x) = x3 − 3.

(a) Mikä on kunkin polynomin vakiotermi?

(b) Määrittele polynomit CAS-ikkunassa.

(c) Muodosta ja sievennä laskimella polynomit S(x) = P ·Q+ 3R ja T (x) = P (x) ·Q(x) + 3 ·R(x).

(d) Laske S(3) ja T (3). Mitä huomaat?

Tee toinen tehtävistä 8-9 ja vastaa kyselyyn

Liite 2: Toisen viikon tehtävät



8. Suorakulmion muotoisen maa-alueen ympärysmitta oli 500 m. Merkitään toisen sivun pituutta kirjaimella
x.

(a) Millainen lauseke kuvaa tällöin toista sivua?

(b) Muodosta suorakulmion pinta-alaa kuvaava polynomi A(x) ja sievennä polynomin lauseke.

(c) Laske suorakulmion pinta-ala, kun toisen sivun pituus on 67,5 m.

T2, s. 27, teht. 43 Vastaus: c) 12 300 m2

9. Hyttysten määrä oli kesätapahtuman alkaessa klo 16.00 noin 80, tuntia myöhemmin noin 120, kaksi tuntia
myöhemmin noin 180 ja klo 19.00 noin 270. Oletetaan, että hyttysten määrä noudattaa eksponentiaalisen
kasvun mallia.

(a) Arvioi mallin perusteella hyttysten määrää tilaisuuden päättyessä klo 20.00.

(b) Mikä seuraavista lausekkeista kuvaa parhaiten hyttysten määrää, kun aikaa t mitataan tunteina tilai-
suudesta lähtien:

80 + 40t vai 80 · 1, 5t vai 8 · 10t+1?

Perustele vastauksesi.

[YO S2018, 4] Vastaus: a) 405 b) keskimmäinen tietty

10. Muista vastata kyselyyn.

Liite 2: Toisen viikon tehtävät



CER MAB10.2 Viikko 3/Yhtälönratkaisu
Tee kaikki tehtävistä 1-4

1. Ratkaise yhtälö ilman laskinta eli kaavaeditorissa.

(a) 8x = 7x+ 2 (b) 2x− 4(14x− 6) = 0 (c) 2− 3(4x+ 1) = 2x− 8 (d) 2x2 + x− 10 = 0

apua: YT1, s. 39 Vastaus: a) x = 2 b) x = 4
9 c) x = 1

2 d) x = −5
2 tai x = 2

2. Ratkaise yhtälö laskimella eli GeoGebran CAS-ikkunassa. Ohje: syötä yhtälö ja paina x=-nappia saadak-
sesi tarkan arvon ja x≈-nappia saadaksesi likiarvon.

(a) 4x+ 5(2− x) = 3x+ 2 (b) 2x− 4(14x− 6) = 0 (c) x− 3− 5x
2 = 9x− 18

YT1, s. 39, teht. 58 Vastaus: a) x = 2 b) x = 4
9 c) x = 3

3. Ratkaise yhtälö laskimella.

(a) 2x2 + x− 10 = 0 (b) A = 3
4A+

√
A (c) sin(α) = cos(α)

Vastaus: a) x = −5
2 tai x = 2 b) A = 0 tai A = 16 c) α = k1π + 1

4π

4. Ratkaise epäyhtälö laskimella.

(a) 3(x− 7) < 6x− 3 (b) 2− 3(4x+ 1) ≥ 2x− 3 (c) 2x+ 1
3 − x > 2x− 2

5

YT1, s. 39, teht. 59 Vastaus: a) x > −6 b) x ≤ 1
7 c) x < 1

Tee ainakin kaksi tehtävää tehtävistä 5-10 ja vastaa kyselyyn.

5. Kiiran käteen jäävästä palkasta kolmasosa menee asumiseen, kaksi viidesosaa ruokaan, kahdeksasosa
vaatteisiin ja loput 150 e laskuihin ja muihin kuluihin. Kuinka paljon Kiira saa kuukausipalkkaa puhtaana
käteen? T2, s. 39, teht. 68 Vastaus: 1060 e

6. Lentoyhtiön sivulla myydään matkapakettia Roomaan. Paketti sisältää 250 e:n kiinteähintaisen lennon
ja hotellihuoneen 80 e:n vuorokausihintaan.

(a) Määritä lauseke, joka kuvaa matkapaketin hintaa, kun yöpymisiä hotellissa on x kappaletta.

(b) Henri maksaa matkastaan 1290 e. Kuinka monta yötä hän on hotellissa?

T2, s. 39, teht. 69 Vastaus: b) 13

7. Elokuvateatterissa kävijöiden määrä riippuu lipun hinnasta. Kun lippu maksaa 10,0 e, elokuvateatterissa
käy 6500 henkilöä viikossa. Jokainen euron korotus lipun hinnassa vähentää teatterin kävijämäärää 150
henkilöllä viikossa.

(a) Muodosta ja sievennä polynomi M(x), joka kuvaa teatterin viikoittaista myyntituloa, kun lipun hinta
muutuu x euroa. Jos lauseke ei sievenny ”automaattisesti”, käytä Poista sulkeet-työkalua.

(b) Laske polynomin M(x) avulla viikon myyntitulot, kun lipun hinta on 13,20 e.

T2, s. 27, teht. 42 Vastaus: b) 79 500 e

8. Urheiluseura myy jääkiekko-ottelun erätauoilla grillimakkaroita 2 euron kappalehintaan. Tällä hinnalla
makkaroita menee kaupaksi 1800 kappaletta yhden ottelun aikana. Urheiluseuran tekemän tutkimuksen
mukaan jokainen 0,20 euron hinnan korotus vähentää makkaroiden myyntiä 110 kappaleella ottelua kohti.

(a) Urheiluseura muuttaa makkaroiden kappalehintaa 0,20 euroa kerrallaan. Muodosta ja sievennä polyno-
mi H(x), joka kuvaa makkaroiden myynnistä saatavaa myyntituloa, kun hintaa on muutettu x kertaa.

(b) Laske polynomin H(x) avulla makkaroiden myynnistä saatavat myyntitulot, kun myyntihinta on 3,20
e.

Liite 3: Kolmannen viikon tehtävät



T2, s. 27, teht. 44 Vastaus: b) 3650 e

9. Pitkän aikavälin tutkimuksissa on havaittu, että bruttokansantuotteen (BKT) ja eliniän odotteen välillä
vallitsee lineaarinen riippuvuus. Jos BKT on x euroa, eliniän odotetta vuosina voidaan mallintaa funktiolla
e(x) = 0, 0002x+ 76, 034.

(a) Vuonna 2002 BKT Suomessa oli 26 863 e. Mikä oli tällöin eliniän odote? Anna vastaus yhden desimaalin
tarkkuudella.

(b) Vuonna 1978 eliniän odote oli 77,6 vuotta. Mikä oli mallin mukaan BKT samana vuonna?

(c) Määritä e(0). Arvioi mallin toimivuutta tässä kohdassa.

T2, s. 50, teht. 84 Vastaus: a) 81,4 v b) 7 830 e

10. Suurella metsäalueella tutkittiin jäniksiä syövien eläinten lukumäärän ja jänisten lukumäärän välistä
riippuvuutta. Jos jänisten lukumäärä oli x (kpl), petoeläimien lukumäärää voitiin mallintaa funktiolla f(x) =
0, 125x+ 25, 5, 100 ≤ x ≤ 1200.

(a) Piirrä laskimella funktion kuvaaja ja arvioi kuvaajasta petojen määrä, kun jäniksiä on 500.

(b) Ratkaise ilman kuvaajaa, kuinka suuri on jänispopulaation oltava, jos alueella elää 50 petoa.

(c) Malli on voimassa, kun muuttuja x on välillä [100, 1200]. Miksi malli ei ole järkevä, kun muuttuja x
saa arvoja, jotka ovat lähellä nollaa?

T2, s. 51, teht. 87 Vastaus: a) 88 petoa b) 196 jänistä

11. Muista vastata kyselyyn.

Liite 3: Kolmannen viikon tehtävät



CER MAB10.2 Viikko 4/Kuvaajat
Tee kaikki tehtävät 1-5

1. Paraabelin muodostaminen GeoGebran Kuvaajan piirtäminen -näkymässä. Seuraa ohjeita tarkasti. Kirjoita
havaintosi kaavaeditoriin.

1) Piirrä suora (Suora kahden pisteen kautta -työkalulla).

2) Anna suoralle nimeksi s (esim. hiiren kakkospainike).

3) Piirrä piste, joka ei ole suoralla ja nimeä se P:ksi.

4) Piirrä paraabeli paraabeli-työkalulla pisteen P ja suoran s avulla. Suoraa s kutsutaan paraabelin johto-
suoraksi. (Paraabeli-työkalu löytyy ellipsi-työkalun ”takaa”.)

5) Piirrä paraabelille piste (piste objektilla) ja nimeä se Q:ksi.

6) Liikuttele pistettä P ja johtosuoraa. Mitä tapahtuu?

7) Määritä pisteen P ja pisteen Q etäisyys käyttäen etäisyystyökalua.

8) Määritä johtosuoran s ja pisteen Q etäisyys käyttäen etäisyystyökalua.

9) Liikuttele pistettä Q, mitä havaitset?

10) Piirrä funktio y = x2. Onnistutko saamaan aiemmin piirretyn paraabelin funktion y = x2 kuvaajan
päälle?

2. Piirrä funktion f(x) = 4x kuvaaja. Määritä kuvaajasta yhden desimaalin tarkkuudella potenssien 4−1 ja 41,5

arvot. Saat arvot selville joko lisäämällä pisteen käyrälle (ks. esimerkki) tai syöttämällä f(−1) ja f(1.5). YT1,
s. 125, teht. 219a Vastaus: 1/4 ja 8

3. Pirrä funktion f(x) = −0, 5x2−x+12 kuvaaja ja ratkaise tehtävä kuvaajan avulla. Käytä apuna Erikoispisteet-
työkalua (ks. esimerkki).

(a) Selvitä kuvaajasta, missä pisteessä funktion kuvaaja leikkaa y-akselin

(b) Selvitä kuvaajasta, mitkä ovat funktion nollakohdat?

(c) Mikä on funktion arvo, kun x = 3? Selvitä kuvaajasta tai syötä f(3).

(d) Millä muuttujan x arvoilla funktio saa arvon 10? Anna vastaus yhden desimaalin tarkkuudella. Ratkaise
myös laskimella.

T2, s. 79, teht. 142 Vastaus: a) (0,12) b) x = −6 ja x = 4 c) 4,5 d) x ≈ −3, 24 tai x ≈ 1, 24

4. Määritä kuvaajan avulla funktion f(x) = 2x2 − 5x + 14 huipun koordinaatit. Anna vastaus kolmen desi-
maalin tarkkuudella. Onko huippu maksimipiste vai minimipiste? Käyät komentoa Ääriarvopisteet(f). Muuta
näytettävien desimaalien määrää asetuksista. T2, s. 79, teht. 144 Vastaus: (−1, 25; 10, 875)

5. Tutkitaan, miten kertoimet a ja c vaikuttavat paraabelin yhtälössä y = ax2 + c.

(a) Kirjoita syöttökenttään edellä esitetty yhtälö. Älä paina Enter, vaan ilmestyvää nappia ”Luo liuku”.

(b) Miten kertoimet a ja c vaikuttavat kuvaajan muotoon ja sijaintiin? Kuvaile muutamalla lauseella.

Tee ainakin kaksi tehtävää tehtävistä 6-11 ja vastaa kyselyyn

6. Piirrä funktion f(x) = 3x2 − 10x+ 8 kuvaaja ja ratkaise tehtävä.

(a) Mikä on funktion arvo kohdassa x = 3?

(b) Onko piste (6,−122) funktion kuvaajalla?

(c) Määritä paraabelin huippu. Anna vastaus kolmen desimaalin tarkkuudella.

T2, s. 79, teht. 145 Vastaus: a) 5 c) (1,667;-0,333)

7. Supermarketin virvoitusjuomien päivämyynti kesäaikana m (litraa) riippui lineaarisesti päivän ylimmästä
lämpötilasta x (◦C) seuraavasti: m(x) = 34, 5x+ 875, 5.
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(a) Kuinka monta litraa juomia myytiin, jos päivän ylin lämpötila oli 25 ◦C?

(b) Mikä oli päivän ylin lämpötila, kun juomia myytiin 1500 litraa?

(c) Piirrä laskimella funktion kuvaaja ja määritä kuvaajan avulla funktion nollakohta. Onko malli järkevä
nollakohdassa?

T2, s. 51, teht. 85 Vastaus: a) 1740 litraa b) 18 ◦C

8. Elokuvateatterissa kävijöiden määrä riippuu lipun hinnasta. Kun lippu maksaa 10,00 e, elokuvateatterissa käy
3800 henkilöä viikossa. Jos lipun hintaa nostetaan 0,50 e, kävijöiden määrä vähenee 100 henkilöllä viikossa.

(a) Muodosta ja sievennä myyntituloja kuvaava funktio T , kun x on 0,50 e:n hinnanmuutosten lukumäärä.

(b) Kuinka suuret ovat myyntitulot, jos lipun hinta on 12,00 e?

(c) Mikä tulisi elokuvalipun hinnan olla, jotta myyntitulot olisivat mahdollisimman suuret?

T2, s. 81, teht. 154 Vastaus: b) 40 800 e c) 14,5 e

9. Vapaassa pudotuksessa pudottu matka s metreinä on ajan funktio s(t) = 4, 905t2, jossa t on putoamisesta
kulunut aika sekunteina.

(a) Kuinka pitkän matkan kappale putoaa 4, 0 ensimmäisen sekunnin aikana?

(b) Kappale pudotetaan 1200 metrin korkeudesta. Kuinka kauan maahan kestää?

T2, s. 80, teht. 147 Vastaus: a) 78,5 m b) 15,6 s

10. Laboratoriossa tehdyn tutkimuksen mukaan nestemäisen veden tiheys (mg/cm3) riippuu veden lämpötilasta
(◦C) funktion R(x) = −0, 00447x2 + 0, 0443x+ 999, 17 mukaan.

(a) Mikä on veden tiheys, kun lämpötila on 85 ◦C?

(b) Mikä on kiehumispisteessä olevan veden tiheys?

(c) Missä lämpötiassa nestemäisen veden tiheys on 990 mg/cm3? Anna vastaus yhden desimaalin tarkkuu-
della.

(d) Missä lämpötilassa mallin mukaan veden tiheys on suurimmillaan? Anna vastaus kokonaisina asteina.

T2, s. 80, teht. 148 Vastaus: a) 970,64 mg/cm3 b) 958,9 mg/cm3 c) 50,5 ◦C d) 5 ◦C

11. Paine y (pascalia) on kääntäen verrannollinen pinta-alaan x (m2), johon voima kohdistuu. Kokeessa tutkittiin
tätä riippuvuutta kohdistamalla vakiovoima erilaisiin aloihin. Suureiden x ja y välinen riippuvuus voitiin
esittää seuraavan yhtälön avulla:

y =
140

x
, x > 0.

(a) Piirrä laskimen avulla riippuvuutta esittävän yhtälön kuvaaja.

(b) Päättele kuvaajasta, kuinka suuri paine on, jos pinta-ala on 400 cm2. Vinkki: Muistuta mieleen, miten
saat muutettua neliösenttimetrit neliömetreiksi.

(c) Päättele kuvaajasta pinta-ala, kun paine on 7000 pascalia.

T2, s. 137, teht. 258 Vastaus: b) 3500 Pa c) 200 cm2

12. Muista vastata kyselyyn.
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CER MAB10.2 Viikko 5/Yhtälöparit
Tee kaikki tehtävät 1-5

1. Ratkaise yhtälöpari

{
x + y = 3

x− y = 1
CAS-ikkunassa vaiheittain.

1 Kirjoita ensimmäiselle riville x + y = 3 (ylempi yhtälö)

2 Kirjoita toiselle riville x− y = 1 (alempi yhtälö)

3 Vie hiiri seuraavalle riville, valitse molemmat rivit (paina ctrl ja klikkaa rivinumeron kohdalta) ja paina
Ratkaise eli x=-nappia.

Vastaus: x = 2 ja y = 1

2. Ratkaise yhtälöpari

{
y = 3x− 2

y = −5x + 30
graafisesti eli Kuvaajan piirtäminen -näkymässä vaiheittain.

1 Piirrä suora y = 3x− 2 syötä Syöttökenttään

2 Piirrä suora y = −5x + 30

3 Selvitä suorien leikkauspiste Leikkauspiste-työkalulla. Aktivoi tarvittaessa piirtoalueen työkalut klik-
kaamalla jonnekin koordinaatistoon. Leikkauspisteen koordinaatit ovat yhtälöparin ratkaisut.

Vastaus: x = 4 ja y = 10

3. Ratkaise yhtälöpari GeoGebralla eli joko CAS-näkymässä tai kuvaajien piirtoalue

(a)

{
2x + y − 5 = 0

x− y + 2 = 0
(b)

{
y = 3x + 8

x2 − y + 4 = 0

(c)

{
y = 2x2 − x− 1

y = x2 + 3x + 4
(d)

{
3(x + 2) − 4(2 − y) + 5x = 0

4 − 5x− 2(y − x) + 2x− y = 0

Vastaus: a) x = 1 ja y = 3 b) x = 4 ja y = 20 tai x = −1 ja y = 5 c) x = 5 ja y = 44 tai x = −1 ja y = 2
d) x = −1

2 ja y = 3
2

4. Ratkaise yhtälöryhmä





4x− 6y + 4z = −16

−x + 4y − z = 8

3x + 2y + 5z = 2

laskimella. Vastaus: x = −17
5 , y = 8

5 ja z = 9
5

5. Selvitä käyrien leikkauspisteet.

(a) y = −x2 − x + 2 ja y = x2 − 3x + 2

(b) y = 2x− 5 ja y = 2x2 − 8x + 3

Vastaus: a) x = 0 ja y = 2 tai x = 1 ja y = 0 b) x = 4 ja y = 3 tai x = 1 ja y = −3

Tee ainakin kaksi tehtävää tehtävistä 6-11 ja vastaa kyselyyn

6. Leipomo valmistaa kakkuja ja piirakoita. Yhteen kakkuun tarvitaan 5 dl jauhoja ja 2 kananmunaa.
Piirakkaan tarvitaan 2,5 dl jauhoja ja 2 kananmunaa. Kaikkiaan jauhoja kuluu 62 litraa ja kananmunia
käytetään 352. Kuinka monta kakkua ja piirakkaa leivotaan? Ratkaise sekä graafisesti että laskimella.T2, s.
101, teht. 194 Vastaus: 72 kakkua ja 104 piirakkaa

7. Bussilastillinen lomailijoita saapui viettämään päivää huvipuistoon. Jokainen lomailija osti rannekkeen,
jolla pääsi huvipuiston kaikkiin laitteisiin. Aikuisten ranneke maksoi 27 e ja lasten ranneke 16 e. Rannek-
keisiin käytettiin rahaa 772 e. Kuinka monta aikuista ja kuinka monta lasta bussissa oli, kun lomailijoita
oli yhteensä 40? Ratkaise sekä graafisesti että laskimella. T2, s. 101, teht. 195 Vastaus: 12 aikuista ja 28
lasta

Liite 5: Viidennen viikon tehtävät



8. Bensiinikäyttöisen auton verot ja vakuutukset olivat 650 e vuoden ajalta. Dieselauton vastaavat kulut
olivat 880 e. Molemmat autot kuluttivat polttoainetta saman verran. Polttoainekulut kilometriä kohden
olivat bensiiniautolle 8,4 snt/km ja dieselautolle 6,4 snt/km.

(a) Esitä molemmille autoille kokonaiskustannuksia y (e) esittävät yhtälöt, kun vuoden aikana ajetaan x
kilometriä. Piirrä laskimen avulla yhtälöiden kuvaajat.

(b) Päättele kuvaajista, kumpi autotyyppi kannattaa valita, kun ajokilometrejä kertyy vuodessa 10 000
km?

(c) Millä vuotuisela kilometrimäärällä ajoneuvojen kustannukset vuodessa ovat samat?

T2, s. 102, teht. 197 Vastaus: c) 11 500 km

9. Keltaista ja sinistä väripigmenttiä käytettiin kahden erisävyisen vihreän maalin sekoittamiseen. Maaliin
A tarvittiin litraa kohden 80 g keltaista pigmenttiä ja 110 g sinistä pigmenttiä, maaliin B vastaavasti 120
g keltaista ja 90 g sinistä pigmenttiä. Kuinka monta litraa kumpaakin maalia valmistettiin, kun keltaista
pigmenttiä käytettiin 3,2 kg ja sinistä 3,5 kg? [S2007, 8] Vastaus: A 22 litraa ja B 12 litraa

10. Kuntoklubi Pinnistys veloittaa asiakkailtaan 6,00 e jokaiselta käyntikerralta. Kuntoklubi Ponnistus ve-
loittaa käyntikerrasta vain 2,80 e. Ponnistuksen jäsenen on kuitenkin maksettava kiinteä vuosimaksu 120 e.

(a) Esitä molemmille klubeille vuotuisia kustannuksia y (e) esittävät yhtälöt, kun käyntikertoja on x
vuodessa.

(b) Kuinka monta kertaa klubilla on käytävä, jotta kannattaa liittyä kuntoklubi Ponnistukseen?

T2, s. 102, teht. 198 Vastaus: b) 38

11. Autovuokraamo Budjetti perii asiakkaalta vuokrauksen yhteydessä kiinteän maksun. Puolet maksusta
on vakuutusta, neljäsosa polttoainekuluja ja loput 15 e toimistomaksuja.

(a) Muodosta yhtälö ja ratkaise kiinteän maksun suuruus.

(b) Autovuokraamo Budjetti laskuttaa jokaiselta ajokilometriltä lisäksi 0,20 e. Kilpaileva vuokraamo Hert-
ta perii 40 e ja jokaiselta ajokilometriltä 0,30 e. Muodosta molemmille vuokraamoilla auton vuokran
kokonaiskustannuksia esittävä lauseke. Kuinka monta kilometriä on ajettava, jotta kannattaa valita
Budjetti?

T2, s. 39, teht. 67 Vastaus: a) 60 e b) yli 200 km

12. Muista vastata kyselyyn.
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CER MAB10.2 Viikko 6/Lukujono

Tee kaikki tehtävät 1-5

1. Ilman taulukkolaskentaa eli kaavaeditorissa: Määritä lukujonon neljä ensimmäistä jäsentä, kun jonon
yleinen jäsen on

(a) an = 2n+ 3

(b) an = 2 + (−1)n

YT1, s. 139, teht. 236 Vastaus: a) 5, 7, 9, 11 b) 1, 3, 1, 3

2. Selvitä lukujonon an = 3n + 2 20 ensimmäistä jäsentä ja piirrä lukujonon kuvaaja. Seuraa ohjeita 1-5
tarkasti, niin saat pienellä vaivalla tehtävän ratkaistua.

1 Avaa GeoGebran Taulukkolaskenta-osio.

2 Sarakkeeseen A halutaan lisätäAINA lukujonotehtävissä jonon jäsenen järjestysluku ykkösestä eteenpäin.
Lisää sarakkeen A ensimmäiselle riville luku 1 ja toiselle riville luku 2. Maalaa hiirellä molemmat ruu-
dut ja vie hiiri täyttökahvan päälle, huomaat sen muuttuvan ristiksi. Paina hiiren painike pohjaan, ja
vie osoitin sinne, mihin asti haluat kopioida kaavan. Tarkista, että luvut kasvavat yhden välein!

3 Syötä soluun B1 lukujonon ensimmäisen jäsenen laskukaava, jossa viittaat jäsenen järjestyslukuun eli
soluun A1. Syötä soluun B1 siis kaava =3*A1+2

4 Paina Enter, niin GeoGebra laskee lukujonon ensimmäisen jäsenen arvon.

5 Loput lukujonon jäsenet saat kopioimalla kirjoittamasi kaavan alaspäin muille riveille täyttökahvan
avulla. Huom! Kaavan kopioimiseksi riittää valita vain yksi solu!

6 Muista aina tarkistaa, että laskimesi syöte on sama kuin tarkoittamasi syöte!

7 Kuvaajan saa näkyviin luomalla taulukoiduista arvoista pistelistan. Maalaa molemmat sarakkeet, va-
litse Luo pistelista -työkalu ja Luo.

Esim. a8 = 26 ja a12 = 38

3. Lukujonon yleinen jäsen on an = 8n− 5, n = 1, 2, 3, . . .

(a) Määritä a50

(b) Määritä taulukkolaskennan avulla, kuinka moni jonon jäsenistä on pienempi kuin 500.

(c) Piirrä laskimella lukujonon kuvaaja.

YT1, s. 139, teht. 236 Vastaus: a) 395 b) 63

4. Lukujonon yleinen jäsen on an = 4n2+20, n = 1, 2, 3, . . . . Tutki taulukkolaskennan avulla, kuinka mones
jäsen on ensimmäinen, jonka arvo on vähintään 6 000. YT1, s. 140, teht. 237 Vastaus: 39.

5. Kuuluisa Fibonaccin lukujono alkaa luvuista 0 ja 1. Seuraava lukujonon jäsen saadaan laskemalla kaksi
edellistä lukua yhteen. Selvitä 9. sekä 20. jäsen. Vastaus: 21 ja 4181

Valitse ainakin kaksi tehtävää tehtävistä 6-15 ja vastaa kyselyyn

6. Geometrisen jonon yleinen jäsen on an = −2 · 5n−1.

(a) Määritä jonon 35. jäsen kymmenpotenssimuodossa kahden desimaalin tarkkuudella.

(b) Piirrä lukujonon kuvaaja.

(c) Määritä kuvaajan avulla, kuinka monennesta jäsenestä alkaen jonon jäsenet ovat pienempiä kuin
−1 000 000.

YT1, s. 187, teht. 323 Vastaus: a)−1, 16 · 1025 c) 10. Vinkki: Käytä tarvittaessa sulkeita!
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7. Tutki, kuinka monta aritmeettisen jonon −72,−69,−66, . . . jäsentä on laskettava yhteen, jotta summaksi
saadaan ensimmäisen kerran positiivinen luku. Vinkki: Muodosta yleinen jäsen. Sijoita sitten summakaavaan
viimeiseksi jäseneksi an ja yhteenlaskettavien määräksi n eli Sn = na1 + an

2 . Ratkaise sitten epäyhtälö
Sn > 0.

YT1, s. 174, teht. 298 Vastaus: ainakin 49

8. Tutki taulukkolaskennan avulla lukujonoa, jonka yleinen jäsen on an = −4 · 2n−1, n = 1, 2, 3, . . . .

(a) Määritä a8.

(b) Kuinka moni jonon jäsenistä on suurempi kuin -12 000?

YT1, s. 140, teht. 238 Vastaus: a) −512 b) 12 Vinkki: Käytä tarvittaessa sulkeita!

9. Olkoon lukujonon rekursiokaava

{
a1 = −4

an = 1 + 3an−1, n = 2, 3, 4, . . . .
Määritä

(a) a10 (b) a16.

YT1, s. 151, teht. 256 Vastaus: a) −68 891 b) −50 221 175

10. Määritä a10, kun

(a)

{
a1 = 4

an = an−1

3 , n = 2, 3, 4, . . .

(b)





a1 = 1

a2 = 2

an = an−2 − an−1, n = 3, 4, 5, . . . .

YT1, s. 151, teht. 258 Vastaus: a) 0, 000 203 221 b) 47

11. Rekursiivinen lukujono on muotoa





a1 = 1

a2 = 2

an = an−1 − 3an−2, n = 3, 4, 5, . . . .

(a) Määritä a20.

(b) Laske lukujonon 20 ensimmäisen jäsenen summa.

YT1, s. 151, teht. 259 Vastaus: a) −742 b) −26 025

12. Tutki, kuinka monta aritmeettisen jonon −5,−7,−9, . . . jäsentä on laskettava yhteen, jotta summa on
pienempi kuin −600.YT1, s. 174, teht. 299 Vastaus: 299

13. Geometrisen jonon kolme ensimmäistä jäsentä ovat 8, 24 ja 72.

(a) Laske a40. Ilmoita vastaus kymmenpotenssimuodossa kahden desimaalin tarkkuudella.

(b) Tutki laskimella, onko luku 157 464 lukujonon jäsen.

YT1, s. 187, teht. 325 Vastaus: a) 3, 24 · 1019 b) on

14. Geometrisen jonon kuudes jäsen on -7 168 ja seitsemäs jäsen on 28 672.

(a) Määritä lukujonon yleinen jäsen.

(b) Piirrä lukujonon kuvaaja.

YT1, s. 187, teht. 326

15. Geometrisen jonon kolmas jäsen a3 = 40 000 ja neljäs jäsen a4 = −20 000.
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(a) Mikä on jonon suhdeluku?

(b) Mikä on lukujonon ensimmäinen jäsen?

(c) Mikä on jonon yhdeksäs jäsen?

YT1, s. 187, teht. 327 Vastaus: a) 160 000 b) 625

16. Muista vastata kyselyyn.
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CER MAB10.2 Viikko 7/Geometria
Tee kaikki tehtävät 1-3

1. Piirrä

(a) tasakylkinen kolmio ja merkitse korkeusjana h näkyviin

(b) tasasivuinen kolmio (eli säännöllinen kolmio)

(c) kolmio, jonka kulmat ovat 35◦, 85◦ ja 60◦ (merkitse kulmat näkyviin)

(d) säännöllinen 12-kulmio.

2. Piirrä

(a) neliö ABCD (eli säännöllinen nelikulmio)

(b) suorakulmio ja merkitse lävistäjä l näkyviin

(c) suunnikas ja merkitse korkeusjana h näkyviin

(d) tasakylkinen puolisuunnikas.

3. Piirrä

(a) ympyrälieriö ja merkitse säde r näkyviin

(b) ympyräkartio ja merkitse sivujana s näkyviin

(c) pyramidi ja merkitse korkeusjana h näkyviin

(d) pallo ja merkitse halkaisija d näkyviin

Tee ainakin kaksi tehtävää tehtävistä 4-12 ja muista vastata kyselyyn

4. Piirrä suorakulmainen kolmio, jonka kateettien pituudet ovat kokonaislukuja (esim. 3 ja 5).

(a) Merkitse suorakulma sekä kateettien pituudet näkyville. Työkalupalkki

(b) Piirrä kolmion jokaiselle sivulle neliö kolmion ulkopuolelle. Säännöllinen monikulmio -työkalulla.

(c) Mittaa neliöiden pinta-alat.

(d) Muuta kuvioiden väriä.

Vastaus: mallikuvio löytyy esimerkeistä

5. Suorakulmion sivut ovat koordinaattiakselien suuntaiset. Suorakulmion sisään on piirretty kolmio, jonka
kärkipisteet ovat A(−1,−2), B(1, 6) ja C(4, 3).

(a) Määritä kärkipisteet pienimmälle mahdolliselle suorakulmiolle, jonka sisään kolmio ABC on piirretty.

(b) Kuinka monta prosenttia kolmion ABC ala on pienempi kuin suorakulmion ala.

T3, teht. 221, s. 132 Vastaus: a) ADEF, A(−1,−2), D(−1, 6), E(4, 6) ja F (4,−2) b) 61, 4 %

6. Pisteitä A = (1, 4) ja B = (7, 1) katsotaan origosta. Kuinka suuressa kulmassa jana AB näkyy, ts.
mikä on janan päätepisteisiin suuntautuvien tähystysviivojen välinen kulma? Anna vastaus yhden asteen
tarkkuudella. [S2010, 6] Vastaus: 68◦

7. SuorakulmionABCD kärkipisteet ovatA(−7,−2),B(−1,−2), C(−1, 3) jaD(−7, 3). Suorakulmio pyörähtää
sivun AB ympäri. Laske syntyvän pyörähdyskappaleen tilavuus desilitroina yhden desimaalin tarkkuudella,
kun koordinaatiston yksikkönä on senttimetri. T3, teht. 222, s. 132 Vastaus: 4, 7 dl

8. Suorakulmion kärkipisteet ovat (12,−7), (12, 2), (1,−7) ja (1, 2). Suorakulmio pyörähtää pidemmän sivun
ympäri, jolloin syntyy ympyrälieriö. Koordinaatiston yksikkönä on senttimetri.

(a) Laske ympyrälieriön vaipan ala neliösenttimetrin tarkkuudella.

(b) Laske ympyrälieriön tilavuus litroina yhden desimaalin tarkkuudella.
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T3, teht. 223, s. 132 Vastaus: a) 622cm2 b) 2, 8 l

9. Suorakulmaisen kolmion kärkipisteiden koordinaatit ovat (−10, 6), (14,−10) ja (−6, 12). Laske kolmion
terävien kulmien suuruudet asteen tarkkuudella. T3, teht. 225, s. 133 Vastaus: 76◦ ja 14◦

10. Tasakylkisen kolmion kannan päätepisteet ovat (−4,−14) ja (12,−6). Kolmion huippu sijaitsee pisteessä
(−4, 6). Laske

(a) kolmion kantakulmien suuruudet asteen tarkkuudella

(b) kolmion pinta-ala.

T3, teht. 226, s. 133 Vastaus: 63◦ b) 160 pay (pinta-ala yksikköä)

11. Ympyrän keskipiste on A(−5, 3) ja kehäpiste B(−7, 6). Ympyrälle piirretään kaksi tangenttia, jotka
leikkaavat pisteessä (0, 4).

(a) Tutki laskemalla, kumpi pisteistä (−3, 0) vai (−2, 1) on tangentin sivuamispiste.

(b) Laske ympyrän pinta-alan tarkka arvo.

(c) Laske tangenttikulman suuruus asteen tarkkuudella.

T3, teht. 228, s. 133 Vastaus: a) (−2, 1) b) 13π c) 90◦

12. Ympyrän halkaisijan päätepisteet ovat A(9, 1) ja B(4, 6).

(a) Laske ympyrän keskipisteen koordinaatit sekä ympyrän säteen pituuden tarkka arvo.

(b) Tutki laskemalla, onko piste
(
8, 51

2

)
ympyrän kehän sisäpuolella vai ulkopuolella.

(c) Ympyrälle piirretään kaksi tangenttia pisteestä (7, 9). Toinen tangenteista sivuaa ympyrää pisteessä B.
Laske tangenttikulman suuruus asteen tarkkuudella.

T3, teht. 229, s. 133 Vastaus: kp=(6, 5; 3, 5), säde=5
2

√
2 b) sisäpuolella c) 80◦

13. Ympyrän keskipiste on O(5,−1) ja kehäpiste A(9, 2).

(a) Piirrä ympyrä koordinaatistoon. Ympyrän halkaisija on jana AB. Määritä piirtämällä halkaisijan toisen
päätepisteen B koordinaatit.

(b) Ympyrän sisälle piirretään tasakylkinen kolmioABC. Kolmion huippupiste C sijaitsee ympyrän kehällä.
Ratkaise piirtämällä huippupisteen C koordinaatit, kun pisteen C koordinaatit ovat positiivisia.

(c) Laske tasakylkisen kolmion pinta-ala.

T3, teht. 230, s. 133 Vastaus: a) B = (9, 2) b) C = (2, 3) c) 25 pay (pinta-ala yksikköä)

14. Muista vastata kyselyyn.

Liite 7: Seitsemännen viikon tehtävät



Hyvä PHYK:n opiskelija, 

Opintoni ovat opinnäytetyötä vaille valmiit ja haluan tehdä työni merkityksellisestä aiheesta. Tässä tulen 

tarvitsemaan sinun apuasi. Opinnäytetyöni eli pro gradu -tutkielmani tarkoitus on selvittää Matematiikan 

tekniset apuvälineet -kurssin hyödyllisyyttä opiskelijan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksella voi siis olla 

merkitystä kyseisen kurssin jatkon kannalta. 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista, eikä vaikuta kurssin suoritukseen. Tutkittavilla on 

tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä ja keskeyttää tutkimus ilman, että siitä aiheutuu mitään 

seuraamuksia. Tutkimukseen osallistuvien kesken arvon neljä leffalippua. Tutkimusaineiston muodostavat 

sinun osaltasi vastauksesi kyselyihin sekä palautettavat tehtäväsi. Käsittelen ja raportoin aineistoa 

luottamuksellisesti, eikä kenenkään vastauksia ole yksilöitävissä julkaistussa tutkielmassa. Kenenkään 

tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Tutkimukseen osallistuminen ei vaadi sinulta erityisiä toimenpiteitä kurssin suorittamisen lisäksi. Kyselyitä, 

joita tutkielmaa varten suoritetaan, on kahdenlaisia: kaksi 10-15 minuutin ja viikoittain seitsemän 1-3 

minuutin. 

Lisätietoa tutkimuksesta ja muita kommentteja voi kysyä minulta (tutkijalta) tai ohjaajalta. 

Tutkijan yhteystiedot:   Ohjaajan yhteystiedot: 

Erik Clément    Matti Pauna 

erik.clement@helsinki.fi / erik.clement@phyk.fi matti.pauna@helsinki.fi 

Helsingin yliopiston matematiikan  Helsingin yliopiston matematiikan 

ja tilastotieteen laitos   ja tilastotieteen laitos 

 

 

 

Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön. Ymmärrän, miten tutkimusaineistoa 

kerätään ja käytetään. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen 

osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Kerättyä aineisto saa käyttää siten, ettei yksittäistä tutkittavaa 

ole tunnistettavissa.  

     

    (alaikäisen tutkittavan huoltajan suostumus) 

  

_____________________________________ ________________________________________ 

tutkittavan allekirjoitus                   päiväys huoltajan allekirjoitus               päiväys 

 

___________________   _____________________ 

nimenselvennös   nimenselvennös 
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Liite 9: Esimerkkivideoiden soittolista

Soittolista:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL4NEnkiCrIUwimWjffd8fZ7aC-GdydTIg>

Soittolistan sisältö:

1. Kaavaeditoriin tutustuminen

2. Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

3. Logaritmit ja kuvakaappauksen ottaminen

4. Lausekkeen sieventäminen

5. Polynomin muodostaminen (sanallinen tehtävä)

6. Fibonaccin lukujono

7. Tasasivuisen kolmion piirtäminen

8. Kolmion piirtäminen annettujen kulmien suuruuksien mukaan

9. Pallon ja kartion piirtäminen

10. Ympyrälieriön piirtäminen


