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Tiivistelmä 

 

Tässä tutkielmassa vertaillaan matematiikan opetusta Egyptissä ja Suomessa. Egyptissä on 

matematiikan opetuksessa pitkä historia. Suomi puolestaan on menestynyt hyvin 

kansainvälisissä matematikan oppimista tutkivissa vertailuissa. Egyptin ja Suomen kulttuurit 

eroavat merkittävästi toisistaan. Tutkielmassa perehdytään erityisesti matematiikan opetukseen 

egyptiläisessä koulujärjestelmässä ja pohditaan, onko egyptiläisestä matematiikan opetuksesta 

mahdollisesti jotain opittavaa Suomessa. 

 

Egyptin kulttuuri on yhteisöllinen, mutta hierarkkinen, jossa sosiaaliset suhteet ja keskinäinen 

arvojärjestys näkyvät kaikissa elämän vaiheissa ja jokaisen ihmisen arkipäivässä. Toisaalta 

koulutus on kuitenkin tasa-arvoista ja kaikki oppilaat joutuvat tekemään paljon työtä hyvien 

tulosten saavuttamiseksi. Egyptissä koulutuksen merkitystä pidetään erittäin tärkeänä ja jopa 

81 prosenttia yläkoululaisista jatkaa lukioon ja sen jälkeen yliopistoon. 

 

Tutkielmassa vertaillaan egyptiläistä ja suomalaista koulujärjestelmää arjen tasolla perehtyen 

mm. oppituntien rakenteeseen, työrauhaan oppitunneilla, luokkakokoihin, opetusmateriaaliin, 

matematiikan oppikirjoihin ja matematiikan opetussuunnitelmaan. Tutkielmassa tarkastellaan 

opettajan työtä, palkkausta ja opettajan pätevyyteen liittyviä seikkoja. Egyptiläisellä opettajalla 

ei ole yhtä suuria vapauksia toteuttaa opetussuunnitelmaa kuin suomalaisella opettajalla. 

Egyptiläisessä opetussuunnitelmassa annetaan erittäin tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet siitä 

miten matematiikan opetusta tulee toteuttaa. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on siis selvittää mitkä ja millaiset asiat vaikuttavat Egyptin 

matematiikan opettamiseen ja toisaalta oppilaiden matematiikan oppimiseen. Lisäksi on 

tarkoitus valottaa sitä miten matematiikan opettaminen Egyptissä eroaa matematiikan 

opettamisesta Suomessa ja voisiko Suomen matematiikan opetus hyödyntää jotain 

matematiikan opettamisesta Egyptissä. 

 

Osa tutkielmasta toteutettiin Egyptissä kotikaupungissani Mansurassa sijaitsevassa 

Shoubrawish yläkoulussa kesällä 2018. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja 

omaa havainnointia työkokemuksesta matematiikan opettajan Egyptissä. Haastatteluun 

osallistui koulun matematiikan opettajia sekä matematiikan koulutusohjaaja opetusvirastossa. 



3 

 

Egyptin ja Suomen matematiikan opetussuunnitelman välillä on iso ero. Suomen matematiikan 

opetussuunnitelma on yksi osa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Mutta Egyptissä 

jokaiselle aineelle on oma opetussuunnitelma, eikä se kuulu valtakunnalliseen 

opetussuunnitelmaan. Egyptissä matematiikan opetussuunnitelma on selkeämpi ja sisältää 

hyvin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mitä kustakin aihealueesta tulisi tuoda esille. Myös 

oppikirjat noudattavat opetussuunnitelman ohjeita. 
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Luku 1 

Johdanto 

 

1.1 Johdanto aiheeseen 

 

Tämä tutkielma käsittelee matematiikan opetusta Egyptissä. Olen opiskellut Egyptissä 

yliopistossa ja olen työskennellyt siellä matematiikan ja tietotekniikan opettajan yli 

kymmenen vuotta. Olen syntynyt Egyptissä ja muuttanut Suomeen vuonna 2004. 

Haluaisin tutkia matematiikan opetusta Egyptissä ja tehdä kokonasi luonteisen 

kartoituksen siitä, miten matematiikan opettaminen ja matematiikan oppiminen Egyptissä 

eroavat Suomeen verrattuna. Minua kiinnostaa millaiset asiat vaikuttavat matematiikan 

oppimiseen mainitussa kontekstissa ja voisiko suomalainen matematiikan opetus 

mahdollisesti hyötyä egyptiläisestä tavasta opettaa matematiikka. Haluaisin tutkia 

lähemmin asioita, jotka vaikuttavat matematiikan opettamiseen ja oppimiseen Egyptissä 

esimerkiksi kulttuurin, yhteiskunnan, opetussuunnitelman, oppikirjojen ja oppituntien 

rakenteiden vaikutusta. Haluaisin myös selvittää, löytyykö Egyptin matematiikan 

opetussuunnitelmasta tai oppikirjoista Suomeen verrattuna merkittäviä eroja, jotka 

voisivat vaikuttaa opetuksen sisältöön tai sen laatuun sekä opiskelijoiden motivaatioon ja 

oppimiseen. 

 

Egyptissä on pitkä historia matematiikassa ja koulutuksessa. Egyptissä Suomia tunnetaan 

paitsi hyvästä koulutuksesta myös erikoisesta suomen kielestä, kauniista luonnosta, 

designista ja hyvinvointiyhteiskunnasta. Vaikka monet egyptiläiset pitävät Suomea 

täydellisenä maana, josta Egyptillä olisi paljon opittavaa, myös suomalaisilla 

vastavuoroisesti on varmasti paljon opittavaa Egyptistä. Egyptin ja Suomen kulttuurit 

poikkeavat paljon toisistaan, joten on luonnollista, että myös opetustavat, opetuksen 

sisältö ja käytännöt koulussa ovat muokkautuneet erilaisiksi. Globalisoituvassa 

maailmassa on tärkeä olla tietoinen ja tutkia laajasti myös muiden menestyvien maiden 

käytäntöjä ja tapoja sekä tarkastella ja analysoida niitä pohtien, voisiko niistä oppia 

jotakin 
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1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa sitä, mitä tekee Egyptin matematiikan opetuksen sen, 

mitä se on, mitkä ja millaiset asiat siihen vaikuttavat ja miten ne suhteutuvat verrattuna 

matematiikan opetukseen Suomessa. Tutkimuskysymykset voidaan jakaa kolmeen 

kysymykseen. 

1. Mitkä ja millaiset asiat vaikuttavat Egyptin matematiikan opettamiseen ja toisaalta 

oppimiseen? 

2. Miten matematiikan opettaminen Egyptissä eroaa matematiikan opettamisesta 

Suomessa? 

2. Voiko Suomen matematiikan opetus oppia jotain matematiikan opettamisesta 

Egyptissä? 

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman ensimmäisessä luvussa käsitellään Egyptin koulujärjestelmää ja 

matematiikan opetusta yleisellä tasolla. Tutkielman toisessa luvussa avataan Egyptin 

kulttuuria, sen tapoja ja arvoja, joiden kautta nykyinen Egyptin koulutusjärjestelmä on 

saanut muotonsa. Tässä luvussa käydään läpi Egyptin koulutuksen historiaa, jonka 

jälkeen tarkastellaan nykytilannetta opetussuunnitelman, oppituntien ja opettajien kautta. 

 

Kolmannessa luvussa keskitytään matematiikan opetukseen Egyptissä. Perehdytään 

tarkemmin opetussuunnitelman rakenteeseen, sisältöön ja sen asettamiin tavoitteisiin 

verraten niitä suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Kolmannessa luvussa esitellään 

tyypillinen egyptiläinen matematiikan oppitunnin rakenne ja käydään läpi opettajien 

käyttämiä opetusmetodeja ja materiaaleja. Lopuksi tarkastellaan vielä egyptiläisiä 

matematiikan kirjoja ja havainnollistetaan niitä konkreettisin esimerkein. 

 

Neljännessä luvussa keskitytään matematiikan opetukseen Suomessa ja Suomen 

menestymiseen kansainvälisissä tutkimuksissa. Viimeisessä viidennessä luvussa 

vedetään yhteen Egyptin ja Suomen matematiikan opetuksen eroja ja pyritään vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin tutkielman sisällön perusteella. 
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1.4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutustutaan tutkimuksen toteutukseen tutkimusmenetelmien, tiedonkeruumenetelmien, 

haastattelukysymysten ja analyysimenetelmien osalta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tiedonkeruu luontevasti pohjautuu haastatteluille, keskusteluille sekä tutkijan omille 

havainnoille [2]. Tiedon purkaminen teemoitetulle [3] (Tuomi ja Sarajärvi). 

 

Tutkimuksen haastattelut tehtiin Egyptissä Aga-opetusvirastossa ja Shoubrawishin 

yläkoulussa toukokuussa 2018. Shoubrawishin yläkoulu on valtion koulu tytöille ja pojille ja 

sen oppilaat tulevat sekä keskiluokkaisesta että köyhistä perheistä. Koulu sijaitsee pienessä 

Mansuran kaupungissa, 120:n kilometrin päässä Kairosta. Mansurassa on asukkaita noin 440 

000. 

 

Haastattelut ja keskustelut haastateltavien kanssa muodostavat yhden merkittävän osuuden 

tässä tutkielmassa. Haastattelukysymykset ja keskusteluaiheet valikoituvat tutkielman 

tutkimuskysymysten perusteella. Haastateltavat toimivat eri Egyptin koulutukseen ja 

opetukseen vaikuttavissa tehtävissä. 

 

 

Kuva(1): Shoubrawish yläaste koulu, Egyptissä 2018  

1.5 Etnografinen tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä 

 

Etnografinen tutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten 

toimintaa heidän ympäristöstään ja toiminnastaan. Strategia tähtää tutkimuskohteen 

kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja sen lähtökohdat perustuvat ihmisten ja ympäristön 

monipuoliseen havainnoimiseen. Havainnoiminen tapahtuu yleensä fyysisenä läsnäolona 
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ihmisten ympäristössä ja konkreettisissa vuorovaikutustilanteissa tutkittavien ihmisten 

kanssa. Etnografisen menetelmän painopisteet voivat vaihdella tutkijan omiin 

kulttuurisidonnaisiin reaktioihin etäisyyttä ottavista ja ulkopuolisten tarkkailijan asenteen 

ryhmässä ja ympäristössä ottavista lähestymistavoista tutkijan empaattisen ja kohderyhmän 

toimintaan intensiivisesti osallistuvaan laadullisilla analyysi menetelmillä. 

 

Umalkair Mohamed (2018) on tutkinut omassa Pro Gradu-työssään tapaustutkimuksena 

Somalimaan Nuoradinen lukion oppimateriaalien käyttöä ja etnomatematiikkaa lukio-

opetuksessa. Umalkair kuvailee tutkielmassaan somalikulttuurin vaikutusta matematiikan 

opetukseen. Mohamedin tutkielmassa aihetta on lähestytty etnografisen tutkimusmenetelmin 

ja siinä on selvitetty kulttuurin ja uskonnon vaikutusta opetukseen. 

 

Etnografinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin myös tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi, 

koska tarkoituksena on nimenomaan selvittää kulttuurin ja uskonnon vaikutusta 

matematiikan opetukseen. 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen [3]. Hirsjärvi 

 Metsämuuronen Todetaan, että laadullisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on 

toiminnan merkityksen ymmärtäminen ja reflektointi [3]. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on etsiä uusia näkökulmia, selventää tunnettuja ja löytää uusia ilmiöitä Hirsjärvi, 

S., Remes & Sajavaara tarkentavat laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä yleisesti olevan 

tosiasioiden löytäminen tai paljastaminen. [3] Hirsjärvin mukaan laadullisen tutkimus ja 

tutkimustulokset ilmaisevat laatua ja merkitystä. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata ja perehtyä Egyptin matematiikan opetukseen ja 

matematiikan opetussuunnitelmaan tietyssä yläkoulussa. Siten on perusteltua hyödyntää 

metodina laadullisen tutkimuksen etnografista tapaustutkimusta. Tapaustutkimusta voidaan 

käyttää metodina silloin, kun halutaan tuottaa yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa 

yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta [3]. 

 

Etnografisessa tutkimusmenetelmässä yhdistyy laadullinen tutkimusmenetelmä ja 

antropologia. Antropologia on tietoa ihmisestä ja sen avulla pyritään ymmärtämään ihmisen 

elämää hänen ympäristössään. Termin etnografia kirjaimellisen merkityksen katsotaan 

olevan ihmisistä kirjoittaminen. Etnografisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on 
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havainnoida ja kuvata ihmisten elämäntapaa ja yhteisön kulttuurista järjestelmää heidän 

omassa elinympäristössään, sisältäpäin ja omasta näkökulmasta käsin. Kouluympäristö 

soveltuu hyvin etnografisen menetelmän tutkimuskohteeksi. Etnografisen tutkimuksen 

kohdistuessa kouluun, sen pyrkimyksenä voi myös olla koulun opetus sekä oppimisen 

kehittäminen. [1][2] Metsämuuronen (2009) ja (2011) mukaan etnografinen menetelmä sopii 

tutkimukseen, jossa haluan ymmärtää tutkittavaa kohdetta yhdessä tutkimuskohteen kanssa. 

Olennaista etnografisessa tutkimuksessa on osallistuva havainnointi, jonka aikana tutkija 

viettää tietyn mittaisen ajan tutkimuskohteessa tehden kenttätutkimusta [1]. Tutkimuksen 

toteuttamiseksi vietin kaksi kuukautta kesällä 2018 Egyptissä ja kävin eri yläkouluissa ja 

lukioissa kotikaupungissani Mansurassa. 

 

Etnografisessa tutkimusmenetelmässä tutkija pyrkii monella tavalla saamaan tietoa ilmiöistä, 

jota hän on lähtenyt tutkimaan muun muassa tarkkailemalla tai nauhoittamalla tilanteita, 

haastattelemalla tai keskustelemalla tutkittavien kanssa [1]. Tutkielman etnografia-aineisto 

pohjautuu opettajien ja oppilaiden haastatteluille, kouluympäristön havainnoinnille, 

oppituntien seuraamiselle sekä eri tahojen kanssa käydyille keskusteluille ja heiltä saaduille 

oheismateriaaleilla. 

 

Etnografiselle tutkimusmenetelmälle on ominaista tutkimuksen toteuttajan keskeinen asema 

ja rooli tutkimuksen tutkinnassa. Tutkimusmenetelmä siis luottaa enemmän tutkimuksen 

toteuttajan tutkintoihin kuin mittausvälineisiin, sillä ihminen on luonteeltaan tunnetusti 

kykenevä sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin [3]. Näin ollen etnografinen tutkimus ei ole 

objektiivinen, vaan tutkijan oma kokemus. Reflektio, analyysi ja tulkinta vaikuttavat siihen, 

kuinka ilmiöitä tulkitaan. Tutkimus on siis subjektiivinen ja tutkijan rooli vaikuttaa 

lopputulokseen [1]. 

 

Tutkielmassa pyrin kertomaan ja kuvaamaan yläkoulun opetussuunnitelmaa ja matematiikan 

opetusta Egyptissä ja vertailen sitä Suomeen. 
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Luku 2 

 

Koulutus Egyptissä 

 

2.1 Egypti 

 

Sisäpolitiikka ja monet asiat Egyptissä vaikuttavat kielteisesti Egyptin koulutukseen. 

Egypti (arabian kielellä “Misr”) eli Egyptin arabitasavalta sijaitsee Pohjois-Afrikassa. 

Egyptin naapurimaita ovat Palestiina ja Israel koillisessa, Libya lännessä ja Sudan etelässä. 

Pohjoisessa Egypti rajautuu Välimereen ja idässä Punaiseen mereen. Egyptin pinta-alan 

noin 1 001 450 neliökilometriä ja Egyptin asukasluku on 100 miljoonaa. Egyptin viralliset 

kielet ovat arabia, ranska ja englanti. Egyptiläiset ovat pääasiassa islaminuskoisia, noin 85 

prosenttia väestöstä. Kristittyjä on noin 15 prosenttia väestöstä ja heistä suurin osa on 

kopteja. Egyptin pääkaupunki on Kairo, jossa asuu n. 10 miljoonaa asukasta. Aleksandria 

on toiseksi suurin kaupunki Egyptissä. Melkein puolet egyptiläisistä asuu Kairossa ja 

Aleksandriassa. Egypti on tunnettu erityisesti muinaisesta korkeakulttuuristaan ja 

maailman tärkeimpiin ja vanhempiin lukeutuvista muistomerkeistään, kuten Gizan 

pyramideista, Sfinksistä, Karnakin temppelistä ja Kuninkaiden laaksosta. Nykyään Egyptin 

pidetään arabimaailman ja Lähi-idän tärkeimpänä kulttuurin ja politiikan keskuksena. 

[25][6] 

 

Egypti itsenäisty virallisesti Iso-Britanniasta vuonna 1922. Sotilaallinen vallankaappaus 

pakotti kuningas Farukin luopumaan vallasta poikansa Ahmed Fuad II hyväksi vuonna 

1952. Lopulta Egyptin tasavalta syntyy vuonna 1953 ja vuonna 1954 Gamal Abdel 

Nasserista tuli Egyptin presidentti. Nasserilla oli suuri vaikutus arabialueella. Hän kävi 

sotaa Israelia vastaan ja lopulta Egypti menetti Siinain niemimaan Israelille. Nasser kuoli 

vuonna 1970 ja häntä seurasi varapresidentti Anwar Sadat. Sadat hyökkäsi yllättäen Israelia 
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vastaan vuonna 1973. Kansainvälisen painostuksen vuoksi sodan osapuolet pakotettiin 

solmimaan Camp David-rauha vuonna 1978 ja Siinain niemimaa palautettiin Egyptille. 

Anwar Sadat salamurhattiin vuonna 1981 ja Hosni Mubarakista tuli Egyptin seuraava 

presidentti. Presidentti Mubarak luopui vallasta 2011 ja armeijan neuvosto astui valtaan. 

Vuonna 2012 muslimiveljeskunnan ehdokas Mohammed Morsi voitti presidentinvaalit, 

mutta vuonna 2013 armeija kaatoi presidentti Mohammed Morsin. Vuonna 2014 entinen 

armeijan päällikkö Abdel Fattah Al-Sisi voitti presidentinvaalit ja hän on tällä hetkellä 

Egyptin presidentti. (BBC News)[25] 

 

 

 

 

2.2 Egyptin kulttuuri 

 

Egyptin kulttuuri eroaa merkittävästi Suomen ja muiden länsimaiden kulttuureista. 

Tarkasteltaessa egyptiläistä koulutusta, on tärkeää huomioida kulttuuriin olennaisesti 

liittyvät tavat, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti arvioida koulutusjärjestelmän erilaisia 

osia. 

 

Egyptiläisessä yhteiskunnassa yhteisön merkitys on vahvempi kuin yksittäisen yksilön 

saavutukset. Sosiaalinen hierarkia on tärkeä ja se näkyy muun muassa kielessä. 

Ylempiarvoista ja vanhempaa henkilöä tulee kunnioittaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että nuoremmat ja alemmassa asemassa olevat henkilöt olisivat huonompia. 

 

Perheenjäsenten, puolison ja ystävien sosiaaliset suhteet ja niiden vaaliminen nähdään 

egyptiläisessä yhteiskunnassa tärkeänä. Yhteisöön panostamista arvostetaan enemmän kuin 

yksilön yksittäistä, omia saavutuksia. Egyptissä arvostetaan koulutusta ja on tärkeä 

kasvattaa lapset niin, että heistä tulee lääkäreitä tai insinöörejä. 

 

2.3 Egyptin matematiikan historia 

 

Matematiikan historiassa [4] egyptiläiset ovat sumerilaisten ohella ensimmäinen 

kirjoitustaidon oppinut kansa. Varhaisimmat dokumentit egyptiläisestä kuvakirjoituksesta, 
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hieroglyfeistä, ovat yli 5500 vuotta vanhoja ja ensimmäiset säilyneet numeromerkinnät ovat 

yli 5000 vuotta vanhoja. Egyptiläiset käyttivät kymmenjärjestelmää ja heidän tapansa 

merkitä numeroita oli samantyyppinen kuin roomalaisilla. Jokaisella kymmenpotenssilla 

ainakin miljoonan asti, oli oma merkkinsä. Näiden merkkien määrä ilmaisi kyseisen 

kymmenpotenssin määrän luvussa. Myöhemmin otettiin käyttöön lyhentävä merkintä, jossa 

esimerkiksi nelosella oli oma merkki (vaakasuora viiva). 

 

Murtoluku oli tärkeä muinaisen Egyptin matematiikassa. Muinaiset egyptiläiset tunsivat 

murtoluvuista vain ykkösen tasaosat, kuten ½, ⅓ ja ¼. Egyptiläiset ovat osanneet algebran 

ja geometrian alkeet ja esimerkiksi ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaisut. Geometriassa 

egyptiläiset ovat osanneet laskea tasakylkisten ja suorakulmaisten kolmioiden sekä 

suunnikkaiden aloja hajottamalla ne sopiviin kolmioihin ja kokoamalla kolmioista 

suorakulmion. Samalla menetelmällä he osasivat laskea katkaistun pyramidin tilavuuden. 

Pythagoraan lause on ollut tunnettu, se on nimetty kreikkalaisessa matematiikassa. 

Trigonometrisista suhteista (sini, cos ja tan) Egyptin matemaatikoilla oli käytössä 

pyramidin rakentamisessa tarvittu kotangenttia vastaava suhde. [4][5] 

 

Egyptiläinen matematiikka näyttää kehittyneen varhain sellaiselle tasolle, joka on 

mahdollistanut pyramidien rakentamisen, tonttien mittauksen ja kehittyneen talouden 

toiminnan. Egyptiläiset ovat käyttäneet pii arvo 3+13/81. Se ei ole huono likiarvo 3,16. 

Egyptiläiset ovat laskeneet nelikulmion pinta-alan. Matematiikan historia Egyptissä on yksi 

maailman vanhimmista. 

 

2.4 Koulutuksen historiaa Egyptissä 

 

Koulutuksen historia Egyptissä jakautuu tiettyihin aikajärjestelmiin, joita on helppo laatia 

ja tutkia. Ensimmäinen jakso, toinen jakso, kolmas jakso, neljäs jakso, viides jakso, kuudes 

jakso ja seitsemäs jakso. 

 

2.4.1 Ensimmäinen jakso 

 

Egyptin koulutus esihistoriassa 3100 eaa., kirjoitus keksittiin Egyptissä viimeistään 3220-

3100 eaa. Voidaan pitää Egyptin koulutuksen historian ensimmäisenä jaksona. Heimot 
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olivat vastuussa niin sanotusta koulutuksesta. He opettivat lapsille, mitä ympäristö tarvitsee 

ja vähän tietoa ja taitoa sen olosuhteista samoin kuin ammatillinen taito, kirjoitustaito ja 

eettiset ohjeet. 

 

Koulutusasteet: ensimmäinen aste oli temppelissä tai opettajan kotona. Toinen aste oli 

järjestelmällinen, jossa oppilaita opetettiin yhdessä koulussa. Kolmannella asteella opetus 

tapahtui ammattilaisten valvonnassa. Neljäs aste oli vain ruhtinaiden ja johtajien lapsille, 

jossa opetettiin yleissivistystä. Viides aste oli korkeakulttuuria, jota kutsuttiin elämän 

taloksi. 

 

Opetussuunnitelmaan kuului kirjoitustaito ja vanha kirjallisuus, laskutaito, maantiedettä, 

armeijassa tarvittavat taidot ja kielitaito. Matematiikan opetussuunnitelmaan kuului 

peruslaskutaidot eli yhteen- ja vähennyslaskut sekä kerto- ja jakolaskut, toiseen asteen 

yhtälöt ja geometria, esimerkiksi suorakulmaisen kappaleen pinta-alan laskeminen, 

ympyrän kulmien, korkeuden ja tilavuuden määrittäminen. Lisäksi yleiseen 

opetussuunnitelmaan kuului musiikki ja tanssi. Yläluokan lapset aloittivat koulu 5-

vuotiaana. Opetusmateriaalina käytettiin “Al-Qurtas” eli papyrusta, kivitaulua ja 

savitaulua, mustetta ja kynää. 

 

Islamin aikana opetus tapahtui “Al-Kuttaav” eli Koraani koulussa. Siellä opetettiin 

Koraania, luku- ja kirjoitustaitoa. Moskeija oli korkeampi aste Koraanin opettamiseen ja 

Hadithien selittämiseen. Koulut syntyivät Salah Al-Din Al-Ayuubin aikakaudella. Siellä 

opetettiin matematiikka, tiedettä ja uskontoa. 

 

2.4.2 Toinen jakso 

 

Muhammad Alin aikakaudella (1805-1842) tärkein tavoite oli muodostaa vahva armeija. 

Sen takia Muhammad Ali kehitti koulutuksen lähettämällä opiskelijoita esimerkiksi 

Ranskaan ja Italiaan. Opettajat ja oppilaat saivat korkean aseman armeijassa. Koulut 

toimivat armeijan sääntöjen mukaisesti. 

 

2.4.3 Kolmas jakso 
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Egyptin itsenäisyys Iso-Britannian miehityksen jälkeen (1924-1940), tämä jakso keskittyi 

köyhien opettamiseen. Pakollisen opetuksen laki julkaistiin helmikuussa vuonna 1924 ja 

koulutus on ilmainen. Koulutus oli jaettu kolmeen asteeseen, jotka olivat ala- ja yläkoulu 

ja lukio. Egyptin yliopisto muutettiin valtion laitokseksi. Opetussuunnitelmaan kuului luku- 

ja kirjoitustaidon hallitseminen ja matematiikka. 

 

2.4.4 Neljäs jakso 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen aika (1940-1950). Tuohon aikaan koulutus ei ollut vain 

porvareille ilmainen vaan myös keskitasoisille. Opiskelijoiden määrä alkoi kasvaa. 

Tärkeimmät koulut, jotka tulivat esiin tuohon aikaan, olivat armeijakoulu ja poliisikoulu. 

Tuohon aikaa tuli myös laki, joka määräsi peruskoulun oppivelvollisuudesta. 

 

2.4.5 Viides jakso 

 

Kansannousun 23.7.1952 tärkeimmät ominaisuudet olivat kuuden vuoden alakoulu, jossa 

opetetaan uskontoa, kirjoittamista, lukemista, matematiikkaa, terveystietoa ja liikuntaa. 

Tämän jälkeen tulee kolmen vuoden kestävä yläkoulu ja siinä oppilaat aloittavat englannin 

kielen opiskelun. Yläkoulussa opetetaan äidinkielenä arabiaa, matematiikkaa, maantiedettä, 

biologiaa, puutarhatöitä, puutyötä, liikuntaa, historiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Kolmannella 

vuodella suoritetaan valtakunnallinen koe, joka on päättökoe. Tämän jälkeen tulee toiseen 

asteen koulutus, joka kestää kolme vuotta ja loppuu myös valtakunnallisella kokeella. 

Valtakunnalliset kokeet ovat kuudes luokan päättökoe, yläkoulun päättökoe ja lukion 

päättökoe. Tähän aikaan myös alkoi syntyä erilaisia yliopistoja eri kaupungeissa. 

Opiskelijoiden määrä kasvoi myös tuohon aikaan. 

 

2.4.6 Kuudes jakso 

 

Talouden avautumisen vaihe (1970-1990). Merkittävin asia tuohon aikaan oli, että opettajat 

voivat lähteä työskentelemään öljymaihin, kuten Saudia-Arabiaan, Kuwaitiin ja Qatariin. 

Samoihin aikoihin syntyivät yksityiskoulut ja kielikoulut, jossa keskitytään erilaisten 

kielien opiskeluun. 

 

2.4.7 Seitsemäs jakso 
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Tätä aikaa tunnetaan koulutuksen globalisaationa. Tuohon aikaan kehitettiin ala- ja yläkoulun 

koulutusta ja opettajan koulutusta myös kehitettiin. Teknologiaa alettiin käyttää opetuksessa. 

Opetussuunnitelma myös kehitettiin tuohon aikaan ja rakennettiin uusia kouluja. 

 

2.5   Egyptin koulujärjestelmä 

koulutus   

  

koulutaso   luokka   ikä  vuotta  huomautuksia  

Peruskoulu  Al-Azhar 

koulutusjärjestelmä   

1-9  5-15  10  Toimii rinnakkain julkisen 

koulujärjestelmän kanssa  

Peruskoulu  Julkinen 

koulutusjärjestelmä   

1-9  4-14  9  Lastentarha 2 vuotta, 

alakoulu 6 vuotta, yläkoulu 

3 vuotta  

Lukio  Toisenasteen koulutus  

  

  

10-12  15-17  3  yleinen lukio 3 vuotta   

Ammattikou

lu   

  

Ammatillinen 

keskiasteen koulutus  

10-12  15-17  3  Voi olla 3-5 vuotta, johon 

kuuluvat teollisuus, 

kauppa, rakennusala ja 

maatalous  

Alempi-

korkeakoulu  

  

keskitekniset 

ammattikoulut  

  

  18-19  2    

Korkeakoul

u  

      4  Ohjelmat vaihtelevat 4-5 

vuotta   

Yliopisto   kandidaatti  

  

    4    

  Maisteri  

  

    2    

  Tohtori      3    
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Nuorten lukutaito Egyptissä vuonna 2015 oli 93,3 prosenttia ja aikuisten lukutaito on 75,9 

prosenttia [6]. UNESCO: n tietojen mukaan   vuoden 2107-2018, Egyptin 15-vuotiaiden lasten 

lukutaito on 75,1 prosenttia ja 15-24-vuotiaiden lukutaito on 92 prosenttia. Egyptissä on laaja 

koulujärjestelmä, joka ylittää kaikki muut koulutusjärjestelmät Lähi-idässä ja Pohjois-

Afrikassa.[15] Egyptissä on paljon yksityiskouluja, jotka ovat joko yksityisesti tai valtiollisesti 

johdettuja. 

Esiopetus Egyptissä on pääosin yksityisten yritysten järjestämää. Egyptissä ajatellaan, että 

yksityisten koulujen opiskelijat menestyvät opinnoissaan keskimääräistä paremmin verrattuna 

julkisten koulujen opiskelijoihin. Vanhemmat suosivat yksityiskoulusta.[9] Egyptissä lapset 

aloittavat päiväkodin 4 vuotiaana ja alakoulun 6-vuotiaana. Ala-koulu kestää kuusi vuotta, 

jonka jälkeen lapset siirtyvät kolmevuotiseen yläkouluun.  Ne oppilaat, jotka eivät saa 

riittävästi pisteitä päästäkseen yläkouluun joutuvat niin sanottuun erityisyläkoululuun kolmeksi 

vuodeksi. Erityis-yläkoulun oppilaat opiskelevat samoja asioita kuin tavallisessa yläkoulussa, 

mutta kevyemmällä tavalla. Erityisyläkouluun voi myös päästä kuudennen luokan jälkeen, 

mutta vanhempien suostumuksella. Tämän jälkeen erityisyläkoulun käyneet opiskelijat voivat 

mennä ammattikouluun, mutta he eivät pääse lukioon. Vuodesta 2016 lähtien peruskoulun on 

käynyt valtaosa lapsista, n. 97 prosenttia, ja yläkoulun jälkeen iso joukko, eli n. 81 prosenttia, 

jatkaa opintojaan joko lukioon tai ammattikouluun.[14] Toisen asteen lukio kestää kolme 

vuotta, jonka jälkeen opiskelijat voivat siirtyä yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. 

Tekninen lukio kestää viisi vuotta, jonka jälkeen opiskelijat voivat jatkaa opiskelemaan 

yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai mennä suoraan työelämään. Teknisen lukio sisältää 

teollisuus-, kauppa- tai maatalousalojen opintoja.  Sekä tekninen lukio että lukio ovat korkea-

asteen koulutuksen kanavia.[14] 

Ammatillinen koulutus kestää kolme vuotta. Peruskoulun ja erityisperuskoulun jälkeen 

oppilaat voivat mennä ammatilliseen kouluun tai päästä työmarkkinoille välittömästi. 

Ammatillinen koulutus on tärkeää, koska liike-elämässä ajatellaan, että suurin este uusien 

markkinoiden syntymiselle on työntekijöiden taitojen puuttuminen.  

Egyptissä Kolmannen asteen koulutus on hyvin kehittynyt ja laaja korkeakoulutus, jossa on 

käy 30 prosenttia egyptiläisestä. Egyptissä on 17 julkista yliopistoa, 16 korkeakoulua ja 89 
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yksityistä korkeakoulua. Kairon yliopiston kotisivujen mukaan maan suurimmassa yliopistossa 

on 26 tiedekuntaa ja instituuttia, joissa opiskelee yhteensä 200 000 opiskelijaa ja työskentelee 

noin 12 100 työntekijää. Yliopistoilla on täysi akateeminen ja hallinnollinen autonomia, mutta 

vastuu korkeakoulutuksesta on opetusministeriöllä. Islamilainen yliopisto, Al-Azhar 

University, ei kuulu opetusministeriön hallintaan. Al-Azharin yliopisto perustettiin   vuonna 

970 arabiankielisen kirjallisuuden ja sunni-oppimisen(islam) keskukseksi. 

Egyptissä on tavallista, että yliopisto-opiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden myös 

maisterin tutkintoon. [7] Alemman korkeakoulun opintoja tarjoavat teolliset, kaupalliset ja 

teknilliset instituutit, joiden  kaksivuotiset kurssit johtavat ammatilliseen tutkintoon. Egyptissä 

on 51 ei-yliopistollista instituuttia, joista 47 instituuttia on kaksivuotisia koulutusohjelmia 

tarjoavia keskitason teknillisiä instituutteja ja neljä on 4-5 vuotisia koulutusohjelmia tarjoavia 

korkeampia teknillisiä instituutteja . 

Teknillisen lukion suorittaneilla on mahdollisuus opiskella teknillisissä instituuteissa. 

Akateeminen vuosi kestää syyskuusta kesäkuuhun. Opetuskielinä ovat arabia, englanti ja 

ranska. Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla 0-100 pistettä, 85-100= erinomainen, 75-84= 

erittäin hyvä, 65-74= hyvä, 50-64= hyväksytty, paitsi lääketieteessä 60-64= hyväksytty.[14], 

[13] 

 

Yliopisto-opinnot jakautuvat neljälle tasolle. Ensimmäinen taso koostuu yhdeonn tai 

useamman vuoden monitieteisistä opinnoista, joissa opiskellaan perusoppiaineita, kuten 

luonnontieteitä tai lääketiedettä. varsinaiset opinnot kestävät 3-5 vuotta, ja suoritettu tutkinto 

on nimeltään Baccalaureos degree. Toisella tasolla erikoistutaan ja harjoitellaan akateemisen 

työn tutkimusta 2-3vuotta, lopputuloksena tehdään maisterin työ. Kolmas vaihe on 

tohtoritutkinto, johon vaaditaan vähintään 2 vuoden opiskelu hyvin arvosanoin ja se suoritetaan 

maisterin tutkinnon jälkeen. tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan tekeminen.[13]  

   Egyptissä on laajoja ja monimuotoisia Koulutusongelmia. Oppilaiden määrä luokassa noin 

40- 50 oppilasta peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa. Osaa kouluista toimivat kaksi 

vuoroa päivässä aamuvuoro ja iltapäivävuoro.  Opettaja opettaa yksin luokassa ja tämä 

vaikuttaa opetuksen laatuun.  

Kolmas osaa egyptiläisistä opiskelijoista jatkaa lukioon. Lähes 70 prosenttia hakeutuu toisen 

asteen teknilliseen koulutukseen. Noin viides osaa jatkaa korkeakouluihin. Koulunjärjestelmä 

Egyptissä halutaan uudistaa.  Tavoitteina muun muassa on uudistaa koulutushallintoa ja 
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johtamista sekä nostaa yliopistojen tasoa. Strategisen suunnitelman käytännön toteutuksiin 

kuuluvat esimerkiksi hallinnon kehittäminen ja uudelleenjärjestely, informaatioteknologian 

lisääminen ja uudet opetusmetodit, kansanvälisen multimediakeskuksen perustaminen, 

laadunvalvonta järjestelmien perustaminen sekä elinikäiseen ja etäopetus kannustaminen.[9] 

  

 2.6   Al-Azharin koulutusjärjestelmä. 

Al-Azharin koulutusjärjestelmä on samansuuntainen rinnakkaisin kuin yleinen 

koulutusjärjestelmä. Al-Azharin koulutusjärjestelmässä on 6 vuotta alakoulua, 3 vuotta 

yläkoulua. Eli peruskoulun on 9 vuotta. Al-Azhar- lukio on 3 vuotta. Tässä järjestelmässä on 

erillisiä kouluja tytöille ja pojille. Al-Azhar koulujärjestelmä ei kuulu opetusministeriöön 

alaisuuteen. Se kuulu Egyptin pääministerin valvontaan. Al-Azhar kouluja kutsutaan 

instituuteiksi. Al-Azhar opetussuunnitelmassa on uskonnollisia opintoja kaikissa asteissa, 

lisäksi opetetaan muut aineet noudattaen yleisen koulutuksen opetussuunnitelmaa. Al-Azharin 

oppilaat ovat muslimeja. Lukion jälkeen Al-Azahrin oppilaat jatkavat opiskelemaan Al-

Azharin yliopistossa. Al-Azhar yliopistossa on uskonnollisia laitoksia, joissa opetetaan islamin 

teologiaa,” Sharia” islamin laki, arabian kieltä ja islamin historiaa, lisäksi on samankaltaisia 

laitoksia kuin yleisissä yliopistoissa esimerkiksi luonnontiede, lääketiede, arkkitehtuuri, … 

Opetus kestä yliopistossa 4-6 vuotta, ja opiskelijoilla on oikeus maisterintutkintoon 2 vuotta ja 

sen jälkeen tohtori tutkinto 2 vuotta. Al-Azharin yliopistossa on erilaisia laitoksia tytöille ja 

pojille. Al-Azharin peruskoulussa ja lukiossa on noin 2 miljoonaa oppilasta. [9]   

 

2.7   Egyptin aikataulu lukuvuodelle 

Egyptin aikataulu lukuvuodelle 2018/2019 opetusministeriön (2018) mukaan. 

Varhaiskasvatuksen ja ensimmäisen luokan aloitus päivä on lauantai 1.9.2018 ja viimeinen 

päivä on torstai 30.5.2019 eli n. 38 viikkoa, 212 päivää, perjantain ja virallisten vapaapäivien 

peruttamisen jälkeen. Egyptissä perjantai on vapaapäivä, koska islam on valtion pääuskonto ja 

perjantai on muslimien pyhäpäivä. Aikataulu lukuvuodelle 2-6 luokkien, 7-9 luokkien ja 

lukion, opiskelu aloituspäivä on lauantai 22.9.2018 ja viimeinen päivä on torstai 6.6.2019 eli 

35 viikkoa,201 päivää, perjantain ja virallisten vapaapäivien [14] 
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Egyptissä on kaksi lukukautta, ensimmäinen lukukausi alkaa syyskuuta ja loppuu 24. 

tammikuuta. Toinen lukukausi alkaa 9. helmikuuta ja loppuu toukokuun lopussa. Koulussa on 

kaksi viikkoa loma lukukausien välillä. Tätä aikataulua noudattavat peruskoulu, toisen asteen 

julkiset lukiot ja ammattikoulut, kielikoulut ja yksityiskoulut. 

 

2.8 Oppitunnit 

Egyptissä on suuret luokkakoot, noin 40-50 opiskelijaa luokassa. Tunnit ovat yleensä 

suunniteltu koko ryhmän ohjaamiseen, eivätkä ne keskity yksilölliseen ohjaamiseen. Luokassa 

on myös vähän opetus teknologiaa. Opiskelijoita ei jaotella kykyjensä tai sosiaalisen 

statuksensa perusteella, vaan niin lahjakkaat opiskelijat kuin heikommatkin opiskelijat ovat 

samassa luokassa. Opettajan tehtävänä on pitää huolta, että kaikki opiskelijat pysyvät mukana 

opetussuunnitelman mukaisessa tahdissa ja usein heikommille opiskelijoille tarjotaankin apua 

koulupäivän jälkeen. Opettajat keskustelevat keskenään kokouksissa siitä, ketkä opiskelijat 

missäkin aineissa voisivat tarvita ylimääräistä apua.[14], [15] 

Egyptiläiset matematiikan ja luonnontieteiden oppitunnit alkavat usein jollain käytännön 

ongelmalla, eikä tuntiaikaa juurikaan käytetä luennoimiseen tai testaamiseen. Tärkeä osa 

egyptiläistä oppituntia on myös tapa, jolla lähestytään virheitä. Tyypillinen tunti saattaa alkaa 

sillä, että opettaja esittää jonkin ongelman taululla ja pyytää opiskelijoita ratkaisemaan sen 

esimerkiksi pienissä ryhmissä tai yksin. Tämän jälkeen jokainen ryhmä saa esittää 

vastauksensa ja muut opiskelijat saavat mahdollisuuden esittää eriävän mielipiteen sen 

oikeellisuudesta. Väite täytyy kyetä perustelemaan loogisesti ja perustuen tunnettuihin 

tosiasioihin. Näin opiskelijat huomaavat itse, miksi jotkut lähestymistavat eivät välttämättä 

toimi, tai miksi joku toinen tapa olisi tehokkaampi kuin toinen. Tällä lähestymistavalla saadaan 

luotua syvällisempi ymmärrys ja opiskelijat tottuvat ongelmanratkaisuun. Suuret luokkakoot 

myös tuovat paljon erilaisia näkökulmia, joista on mahdollista saada enimmän keskustelua 

aikaan.  

Myös monien muiden kuin aineiden oppitunnit alkavat usein jollain käytännön ongelmalla tai 

esimerkiksi sanallisella ongelmalla ja koko oppitunti saatetaan käyttää tämän ongelman 

ratkaisseen.  Opettaja ohjaa opiskelijat analysoimaan ongelman: mitä tiedetään ja mitä ei 

tiedetä, mitä halutaan tietää ja millaisiin asioihin voisi kiinnittää huomiota. Ongelman 

päämäärä ei olekaan saada oikea vastaus, vaan saada opiskelijat ajattelemaan. [14] 
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Opettajat pyrkivät luomaan lämpimään ja ystävällisen luokkayhteisön, jossa lapset 

työskentelevät yhdessä ja auttavat toisiaan. Tunnilla keskustellaan usein yhdessä tai pienessä 

ryhmässä tunnin aiheista. Yläkoulussa ja lukiossa sen sijaan keskustelua esiintyy huomattavasti 

vähemmän, ja humanististen aineiden kohdalla oppiminen painottuu enemmän faktojen 

muistamiseen kuin keskusteluun ja kriittiseen ajatteluun.   

 2.9   Työrauha 

Sellaiset luokat ja koulut, joiden opiskelijoilla on käyttäytymisongelmia, ovat huonompia 

oppimisympäristöjä, sillä opettajien täytyy käyttää enemmän aikaa järjestyksen ylläpitoon, 

ennen kuin tunti voi alkaa. Häiriöt myös keskeyttävät opiskelijoiden keskittymisen. Opiskelijat 

eivät kuuntele opettajan ohjeita, luokassa on meteliä ja epäjärjestystä, opettajan täytyy odottaa 

kauan, ennen kuin opiskelijat hiljenevät, opiskelijat eivät pysty työskentelemään ja opiskelijat 

eivät aloita työskentelyä pitkään aikaan ennen kuin tunti alkanut, opiskelijat eivät kiinnostu 

matematiikan opetuksesta, huonolla opiskeluilmapiirillä on negatiivinen vaikutus 

oppimistuloksiin. 

 

2.10  Opettajankoulutus Egyptissä 

Peruskoulun ja lukion opettajaksi pätevöidytään kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. 

Yliopiston tutkinto kestää 4 vuotta.  Korkeakoulunopettaja suorittavat vähintään 

maisterintutkinnon.[15] 

Kaikki opettajat käyvät yhteisiä reaaliainekursseja, kuten kieltä, terveystietoa, humanistisia 

aineita ja luonnontieteitä. Tämän lisäksi he erikoistuvat johonkin tiettyyn aineeseen. 

Luokanopettaja opiskelee yliopistossa neljä vuotta perusopetuksen opettajaksi, 

varhaiskasvatuksen opettaja opiskelee yliopistossa neljä vuotta. Yläkoulun ja lukion opettajilta 

vaaditaan enemmän oman opetettavan aineen kursseja kuin alakoulun opettajilta. 

Opettajaopiskelijat suorittavat lyhyen, mutta intensiivisen 4 -5 viikon harjoittelun, jossa 

tyypillisesti 4-5 opiskelijaa toimivat yhden ohjaavan opettajan alaisuudessa. Harjoitellussa he 

suunnittelevat tunteja, seuraavat ohjaavan opettajansa tunteja ja tekevät yksityiskohtaisia 

muistiinpanoja tuntiseuraamista. Opiskelijoiden oletetaan vertaavan ja keskustelevan eri 

opetustöistä opettajan kanssa... Harjoitellun lupoksi heiden opettajansa yliopistossa ja 

ohjaajansa koulussa arvioivat heidän työtänsä harjoitellun aikana ja antoivat arvosana 

harjoitellusta.[9] 
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Egyptissä lain peroteella suurin osa egyptiläisitä opettajista saavat työpaikan opetusministeriön 

kautta ensin pitäisi harjoitella yhden vuoden opettajaohjaajan johdolla opettajan työtä koulussa 

ilman palkkaa. Yksityöisestä koulusta opettaja saa työpaikan koulun rehtorin kautta, kun koulu 

ilmoittaa vapaita työpaikkoja ja opettajat laittavat työhakemuksia. Sen jälkeen rehtori ja 

kouluhallinto valitsevat hyvää opettajaa. Egyptiläisen opettajan palkka parani viime aikoina ja 

tuli sopivaksi elinkustannuksiin. Viime vuosina suurilla osalla opettajista ei ole työpaikkaa 

maan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi, mikä on johtanut opetuksen laadun laskimiseen ja 

luokan opiskelijoiden määrän kasvuun. Egyptissä valtio vastaa julkisen koulutuksen 

rahoituksesta. [15] 

 

Oppitunnin alussa opettajat kirjaavat luokkarekisterikirjaan poissaolijat ja päivän aiheen. 

Koulussa koulun sihteeri kerää koko koulun oppilaiden poissaolon ja merkitsee oppilaiden 

nimiä ja lukumäärää virallisen ansiossa, se on tärkeä kansio koulussa. Jokainen opettaja on 

velvollinen kirjoittamaan opettajapäiväkirjaa, johon he kirjaavat muun muassa mitä ovat 

tehneet kullakin oppitunnilla ja opetussuunnitelma. Matematiikan opettaja päivänkirjan alussa 

on luokan taso, opetussuunnitelma ja opetustavoitteet. Joka tunti opettaja suunnittelee 

opetustuntia, jossa otsikossa on päiväaiheen nimi , tunnin opetustavoitteet, työtapoja, opetus 

materiaali, lyhyt selitys aiheesta ja esimerkki, yksi tai kaksi pientä kysymystä, joilla arvioidaan 

oppilaiden ymmärtämistä aiheesta ja lupoksi kotitehtävät.  Mikäli rehtori vaati päiväkirjan   

nähtäväkseen ja allekirjoitettavakseen, opettajan on esitettävä ne. koulun opettajat kirjoittavat 

yhdestä tunnista n. yksi tai kaksi sivua A5-kokoista vihkoonsa. [15] 

Opettajan ammatti Egyptissä on arvostettu: Opettajan päivää on 21. joulukuuta. Kyseinen päivä 

ei ole vapaapäivää. Tapana on, että koulussa oppilaat onnittelivat opettajia ja koulun rehtori 

voi pitää puheen aamunavauksessa, jossa kiitetään opettajia ponnisteluistaan ja hyvästä 

työstään. 

Työssäni matematiikan opettajana Egyptissä kouluun oli kiva mennä, koulun ilmapiiri ja henki 

olivat hyviä. Mielistäni oppilaat kunnioittavat opettajia Egyptissä enemmän kuin Suomessa ja 

heitä totellaan.  Toisaalta opettajat olivat empaattisia, helposti lähestyttäviä ja oppilaat 

uskalsivat esittää asiansa tai ongelmansa heille. Opettajanhuoneen työpiiri oli mielestäni hyvä. 

Osa opettajista istui useimmiten tiettyjen työtovereiden vieressä. Opettajat auttoivat toinen 

toistaan.   
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Egyptiläisen opettajan palkka on parantanut viime vuosina, vuonna 2016 keskimääräinen 

aineenopettajan palkka on n. 2300 Egyptin punta eli n. 110€ Egypti opetus ministeriön (2016) 

mukaan 

2.11 Koulutusohjaaja 

Egyptissä opettajan uraa etenee kymmenen vuoden jälkeen. Opettajan työtä voi muuttaa 

koulutusohjaajaan tai apulaisrehtoriin, jos opettaja haluaa vaihtaa työtä. Mutta se on 

mahdollista jatkaa opettajan työtä eläkkeen aste.  

Koulutusohjaaja on korkeampi taso työasteella kuin opettajan ja hänen palkkansa on parempaa 

kuin opettajan. Koulunohjaaja työpaikkansa on opetusvirastossa. koulutusohjaajan työ on 

kiertävä työtä. Hän käy koulussa yhden kerran kuukaudessa, ja hänen vastuunsa on monia 

koulua. [13] 

Koulutusohjaajan tehtävät ovat 

-  opettajan koulutus,  

- monipuolisten oppimisresurssien tarkemmin opettajalle, 

-  opettajan suorituskyvyn arviointi, 

-  parantaa opetusmenetelmiä, 

-  opiskelijoiden oppimisen arviointti,  

- antaa opettajalle palauteet työstä. 

-  osallistuu opetussuunnitelmien kehittämiseen, ja   kouluttaa opettajia kokeen 

laatimisessa ja arvioinnista.  

-  osallistuu opetusmenetelmiä laatimiseen, 

-  oppikirjojien kehtaamiseen.  

- Osallistuu koulusuunnitelman laatimiseen sekä niihin liittyvien ongelmien 

ratkaisemisia. 

- edistää alan menestyksekkäiden kokemuksia ja tuloksia ja välittää ne opettajille, jotta 

voidaan lisätä heidän osaamistaan. Osallistuu opetussuunnitelma aikataulun 

kehittämiseen ja seuraa sen toteuttamista [13] 
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Luku 3 

 

 Matematiikan opetus Egyptissä 

 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin matematiikan opetusta Egyptissä. Aluksi 

käsittelen Egyptin opetussuunnitelmaa ja sen sisältöä, tuon esille otteita 

opetussuunnitelmasta ja sen rakenteesta. Teen lyhyen katsauksen siitä, mitä eroja 

Egyptin ja Suomen opetussuunnitelmissa on.  Tämän jälkeen esittelen egyptiläisen 

matematiikan oppitunnin rakenteen ja käyn läpi opetusmetodeja ja materiaaleja, 

joita oppitunneilla käytetään. Lopuksi käsittelen vielä oppikirjoja ja 

havainnollistan niiden rakennetta esimerkkien avulla.  

 

3.1 Opetussuunnitelma  

 

Matematiikan opetusmenetelmät (Salah Abd el-latef 2009), ja opetussuunnitelma 

koostuvat perusperiaatteista; opetuksen tavoitteista, - sisällöstä ja -välineistä sekä 

opetusmenetelmistä ja arvioinnista. [9] 

Perusperiaatteita käytetään vastaanottamiseen ja ulkoa opetteluun ilman asian 

ymmärtämistä. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon yksilölliset erot 

opiskelijoiden välillä. Pyritään kannustamaan oppilaita oppimaan itse. Opetettavaa 

selitetään useammalla tavalla, jotta opiskelija voi oppia helpommin. Opetuksessa 

keskitytään kehittämään oppilaiden matematiikan tietoa ja taitoa. Matematiikan 

oppisisällön rakenne koostuu käsitteistä, terminologiasta, yleisistä periaatteista, 

teoriasta ja taidosta. Tarkoitus on tehdä oppilaille näkyväksi matematiikan 

osaamisen tarve käytännössä ja soveltuvilla aloilla. [9] 

 

3.1.1   Matematiikan opetuksen tavoitteet peruskoulussa  

 

Matematiikan opetustavoitteet egyptiläisessä alakoulussa (1-6): oppilaat osaavat 

lukea ja kirjoittaa lukuja. He ymmärtävät laskemisessa käytettäviä peruskäsitteitä 

ja näiden soveltamista käytännössä. He tunnistavat yksinkertaisia geometrisia 
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muotoja ja tietävät niiden ominaisuuksia. He osaavat laskea matematiikan 

peruslaskuja. Alakoulun aikana tavoitteena on, että oppilaat osaavat laskea 

prosenttilaskuja, suhteellisuuslaskuja ja desimaalilukuja, osaavat käyttää 

geometrisia välineitä ja piirtää geometrisiä kuvioita tarkasti.[9] 

Matematiikan opetuksen tavoitteet yläasteella (7-9): oppilaat ymmärtävät 

numeroiden luonteen hyödyntäen matematiikan käsitteitä, suhteita ja 

erityisosaamista valmistelujärjestelmässä. He ymmärtävät analyyttista geometriaa 

ja sen roolin geometrian yhdistämisessä numeroihin. Oppilaat kehittävät kykyä 

mitata ja hallita teknisten työkalujen käyttöä. He ymmärtävät matematiikan 

käsitteitä tekniikan muuttamisen avulla ja ymmärtävät muuttujien luonnetta, 

käsitteiden ja symbolien käyttöä sekä omaavat kykyä käyttää niitä. Tavoitteena on 

edistää edelleen aiempia matematiikan tietoja ja helpottaa matematiikan 

myöhempää oppimista tutkimalla yhteisiä käsitteitä, joukkoja ja niiden suhteita.[9] 

 

 3.2. Egyptiläisen yläkoulun matematiikka 

 

Vuosiluokilla 7-9 matematiikan opetuksen tehtävät pysyvät pääpiirteittäin samoina 

kuin alemmilla vuosiluokilla. Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää 

oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo 

pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää 

oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan 

kumulatiivisen luonteen takia opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja 

toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opettamista ja opiskelua 

vuosiluokilla 7-9, mutta edelleen laajennetaan kokonaisuuksien ja yhteyksien 

ymmärtämistä. Uutena ominaisuutena verrattuna aiempiin vuosiluokkiin, 

kiinnitetään tarkemmin huomiota loogiseen ja täsmälliseen matematiikkaan.[9] 

 

3.2.1 Yleiset matemaattiset tavoitteet yläkoulussa (7-9) 

 

Yläkoulussa tavoitteena on kehittää loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten 

riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Tavoitteena on kehittää oppilaiden 

päättelykykyä ja taitoa perustella matemaattisia ratkaisuja. Yläkoulussa syvennetään 

edelleen algoritmista ajattelua, matemaattisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista. 
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Tavoitteena on tunnistaa käytännön elämän ongelmia matemaattisten kuvioiden avulla, 

opetella matematiikan perustaitoja, jotta matemaattisia taitoja voidaan hyödyntää 

tehokkaasti työmarkkinoilla. Tavoitteena on oppia laskemaan, pyöristämään, keräämään 

tietoja, lukemaan matemaattista tietoa ja graafista piirtämistä. Kaiken kaikkiaan 

tavoitteena on kehittää oppilaiden teknistä ja tieteellistä taitoa. Matematiikassa.  

 

 

3.2.2   Yleiset matemaattiset sisällöt yläkoulussa (7-9) 

 

Algebra ja tilastot: 

Yleiset laskutoimitukset 

• peruslaskutoimitukset desimaali- ja murtoluvuilla, sekä negatiivisilla luvuilla 

• vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo 

• lukualue laajennetaan reaalilukuihin 

• lukujen jaollisuus ja alkutekijät  

• tarkan arvon ja likiarvon ero sekä pyöristäminen 

  Potenssit 

 

• potenssilaskenta kokonaislukueksponentilla                         

• neliöjuuri ja kuutiojuuri  

• potenssilausekkeiden sieventäminen 

Polynomit ja yhtälöt  

• muuttuja ja lausekkeen arvon laskeminen 

 • polynomi ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 

 • lausekkeen muodostaminen ja sieventäminen  

• ensimmäisen asteen yhtälöt ja vaillinaiset toisen asteen yhtälöt 

. yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaisu 

• ensimmäisen asteen epäyhtälöt 

 • verrannon käyttö tehtävien ratkaisussa. 

 • funktioiden riippuvuudet sekä graafisesti että algebrallisesti  

• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 

 • suorat ja paraabelit koordinaatistossa 

 • suoran kulmakerroin ja vakiotermi 

 • kuvaajien tulkinta tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä  
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• funktioiden nollakohdat 

  Geometria  

• piste, jana, suora, kulma, viiva ja puolisuora, sekä niiden 

ominaisuudet  

• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  

• geometrinen konstruointi 

 • monikulmioiden piirit ja pinta-alat. 

 • ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. 

• pallon, lieriön ja kartion pinta-alat ja tilavuudet. 

 Trigonometria 

 • Pythagoraan lause, Pythagoraan lauseen käänteislause ja 

trigonometriset funktiot. 

 • kehä- ja keskuskulma. 

Logiikka ja todistaminen 

 • todistamisen perusteet.  

• väitelauseiden totuusarvon päättelyä. 

 Todennäköisyys, tilastot ja prosentit  

• pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.  

• prosenttiosuuden laskeminen ja prosenttiluvun osoittaman määrän 

laskeminen.  

• lasketaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja 

vertailuprosentti.  

       • keskiarvo, tyyppiarvo, frekvenssi, suhteellinen frekvenssi, mediaani           

.                    ja hajonta. 

 Lukujonot  

• Mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallinta. [16] 

 

 

 

 

 

 



28 

 3.3 Matematiikan oppitunnit yläkoulussa 

 

Haastattelun siinä osuudessa, jossa keskusteltiin yläkoulun matematiikan 

oppituntien rakenteesta, oli paikalla kolme matematiikan opettajaa. Opettajista yksi 

oli seitsemännen luokan matematiikan opettaja (Opettaja 1), kaksi muuta opettajaa 

(opettajat 2 ja 3) olivat kahdeksannen luokan matematiikan opettajia. 

Kaikki opettajat olivat käyttäneet koulutusohjaajan tukea matematiikan 

tuntisuunnitelmassa. Opettaja 1 kertoi, että oppituntien alussa esitetään yleensä 

jokin matemaattinen ongelma, joka oppilaiden tulee ratkaista. Usein ratkaisua 

pohditaan ensin yksin tai pienessä ryhmässä ja tämän jälkeen ongelmaa selvitetään 

koko luokan voimin yhdessä. Opetussuunnitelman mukaan matematiikan 

oppituntien tavoitteena on keskittyä ongelman ratkaisuun, matemaattiseen 

ajatteluun ja ymmärrykseen kehittymiseen. 

Opettajien 2 ja 3 mukaan oppitunnin alussa käsitellään kotitehtäviä, esitellään 

päivän aihe, ratkaistaan aiheeseen liittyvät kaksi esimerkkiä koko luokan kanssa 

yhdessä ja sen jälkeen oppilaat ratkaisevat tuntitehtäviä yksin tai pareittain. Tämän 

jälkeen tarkistetaan vastaukset koko luokan kanssa ja sen jälkeen oppilaat jatkavat 

tehtävien ratkaisua yksin tai perittäin ja samalla opettaja valvoo ja auttaa oppilaita.  

Oppitunnin lopuksi tehdään aiheesta yhteenveto ja opettaja kertaa tärkeimmät asiat 

vielä uudestaan.  Opettaja antaa palautetta ja arvioi oppilaiden tuntityöskentelyä. 

Tämä palaute voi sisältää esimerkiksi yksityiskohtaisia matemaattisia kommentteja 

oppilaiden työskentelystä. [14] 

 

3.3.1 Materiaalit 

 

Haastatteluissa käsiteltiin myös oppimateriaaleja. Schwprauchn yläkoulussa 

opettajat käyttävät matematiikan opetuksessa seuraavia materiaaleja: 

- valkotaulu 

- opetusministeriön matematiikan kirja  

- oppilaille jaettavat lisämateriaalit/ monisteet  

- muistinpanovihko 

- kynät, kumit, viivoittimet, harpit, muovikolmiot 

- opettajanopas 



29 

- tietokoneohjelmia  

Konkreettiset esineet ja materiaalit, jotka auttavat opiskelijaa ymmärtämään 

Egyptissä opettaja käyttää opetuksen pohjana pääosin oppikirjaa. Myös Suomessa 

oppikirja on tärkein oppituntia ohjaava materiaali Egyptissä opettaja käyttää 

tietokoneohjelmia matematiikan opetuksessa vähimmän kuin Suomessa. 

 

3.4   Oppikirjat 

  

Egyptissä matematiikan oppikirjat ovat paksumpia kuin Suomen matematiikan 

oppikirjat. Kirjat keskittyvät kurssien keskeisiin käsitteisiin. Oppikirjojen 

kustantajat ovat sitoutuneet matematiikan opetussuunnitelman selkeään, 

yksityiskohtaiseen ja oleellisiin asioihin keskittyvään linjaan.  

 

 3.4.1 Oppikirjojen rakenne ja tyyli  

 

Esimerkkinä käytän ensimmäistä jaksoa 7. luokan matematiikan kirjasta.  Kirjan 

nimi on arabian kielellä Al-readijat ja se tarkoittaa matematiikka.  Kirja jakautuu 

kuuteen lukuun ja jokainen luku jakautuu oppitunneilla seuraavasti:[16] 

Luku 1: luvut  

oppitunti 1: murtoluku  

oppitunti 2: verrataan ja järjestetään murtolukuja   

oppitunti 3: Murtolukujen yhteenlasku  

Oppitunti 4: Murtolukujen yhteenlaskun ominaisuudet  

Oppitunti 5: Murtolukujen vähennyslasku ja algebralliset lausekkeet  

oppitunti 6: Murtolukujen kertolasku 

Oppitunti 7: Murtolukujen kertolasku  

oppituntia 8: Murtolukujen jakaminen 

Luku 2: Algebra 

Oppitunti 1: algebralliset lausekkeet  

Oppitunti 2: kuten lausekkeet  

Oppitunti 3: algebraisten lauseet kertominen ja jakamineni 

Oppitunti 4: Algebrallisten lausekkeiden lisääminen ja vähentäminen 
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Oppitunti 5: Mononomien kertominen algebrallisen lausekkeen  

Oppitunti 6: Kertomalla binomiallia, jota algebrallinen lauseke 

Oppitunti 7: Jakamalla algebrallisen lausekkeet mononomia 

Oppitunti 8: jakamalla algebrallisen lausekkeet 

 

 Luku 3: Tilasto  

Oppitunti 1: Tietojen lukeminen ja tulkinta 

Oppitunti 2: Moodi, mediaani ja keskiarvo 

 

Luku 4: Geometria  

Oppitunti 1: Geometriset käsitteet 

Oppitunti 2: kongruenssi 

Oppitunti 3: muotoiset kolmiot 

Oppitunti 4: Rinnakkaiset suorat 

Oppitunti 5: Geometriset piirustus 

 

Jokainen näistä neljän aihealueen osioista jakautuu edelleen oppituntien 

yksityiskohtaisempaan osioon. Jokainen kirjan neljästä aihealueesta alkaa aiheen 

historiallisella selityksellä, jossa on esitelty myös aiheeseen liittyviä 

matemaatikkoja. Tyypillisesti osiot ja niiden alaosiot aloittavat aiheen käsittelyn 

jollain konkreettisella esimerkillä, joka havainnollistaa ja johdattelee opiskelijan 

aiheeseen. Kirjan tekstityyli on matemaattisen täsmällistä ja asiallista. Jokaisen 

osion lopussa on tehtäviä aiheesta ja jokaisen aihealueen lopussa tehtäviä, jotka 

kokoavat koko aihealueen yhteen.  

3.4.2 Esimerkki oppikirjasta  

 

Esittelen tässä otteen seitsemännen luokan ” Al-readeat” kirjasta kolmannen 

oppitunnin aiheena ovat algebraisten lausekkeiden kertominen ja jakaminen. 

Kirjassa aloitetaan aiheen käsittely siten, että ensin selitetään käsitteet seuraavalla 

tavalla.  Kun kerrotaan termi 5a termillä 3b, kirjoitamme. Egyptissä käytetään kerto 

lasku merkki ”x”.[19], [20] 

5a x 3b= 5 x a x 3 x b 



31 

          = (5 x 3) x (a x b) 

          = 15 ab 

Kerrotaan kertoimet ja siten symbolit. Kun kerrataan termi 5x2 termillä 3x2 

kirjotamme:  

5x2x 3x3 = (5 x 3) x (x2 x x3) 

.                 = 15 x (x x  x x x x x x x) 

                  = 15 x5 

Esimerkki sievennä loppuun: 

a) x2 x x3 = (x x x) x (x x x x x) 

                    = x2+3 = x5   

 = x..-+….=x….. 

b) -2x6   x (-5 x2 ) = (-2  x -5) x  x6+2 

         = 10 x8 

c) x5/x3= x x x x x x x x x x x/ x x x x x 

            = x…-…. 
= x

……. 

d) -2x3/-5x2= 2/5 x 

                 = x..-….= x…. 

Kirjassa selitetään, miten sievennetään lausekkeet. Mielestäni oppilaiden on vaikea 

ymmärtää näitä esimerkkejä, koska kertomerkkinä käytetään kirjainta x, ja samalla 

x on myös muuttujan kirjain. Kirjaimen tarkoitusperää on vaikea erottaa keskenään. 

Mitä tarkoittaa, että, x..-.. = x….. Oppilaiden on vaikea saada lausekkeet selvää ja 

ymmärtää sitä. Voin sanoa, että Egyptissä seitsemännen luokan matematiikan kirja 

on vaikea ja esimerkkien selitykset ovat epäselviä. Kirjan sivut ovat tumman 

värisiä, joten ne eivät anna opiskelun iloa. Suomessa seitsemännen luokan 

matematiikan kirjat ovat helpompia ymmärtää. Kirjan sivut ovat valkoisia ja 

värikkäitä, ne antavat oppilaille opiskelun iloa. Suomessa seitsemännen luokan 

matematiikan kirjoja on monia sarjoja ja opettaja voi päättää mitä kirjasarjaa 

käyttää. Egyptissä matematiikan kirjoja on ainoastaan yksi sarja, joka on 

opetusministeriön hyväksymä ja niistä on kaksi versiota, toinen on arabian kielellä 

ja toinen englannin kielellä. 

Käsitteet selityksen jälkeen anettaan kolme esimerkkiä ohessa kuva(2) oppikirjan 

tästä kohdista. 
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               Kuva (2) ote 7. luokan matematiikan kirjasta, 2019 

 

 

 



33 

Toinen esimerkki 7.luokan matematiikan kirjasta  

 Kulman puolittaja:  

Kulman puolittaja on puolisuora, joka jakaa kulman kahteen puolikkaaseen. 

Kuvassa (3) puolisuora OP jakaa kulman < AOB: kahteen kulmaan, joilla on sama 

asteluku ja puolisuora OP kutsutaan kulman puoliajaksi, käsiteen selityksen jälkeen 

annetaan kahta esimerkkiä  

 

Kuva (3): 7.luoka matematiikan kirjasta, 2019 

 

Esimerkki kokeesta 
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Kirjassa jokaisen luvun lopussa on monta esimerkkiä kokeesta.  Geometrian koe 

koostu viidestä kysymyksestä ja kaikkiin kysymyksiin pitää vastata.  

 
          Kuva ( 4): 7. luokaa matematiikan kirja 
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Matematiikan koe koostuu viidestä kysymyksestä ja jokainen kysymys koostuu 

vähintään kahdesta alakysymyksestä. koe kestää yhden oppitunnin. 

 

3.5 Matematiikan opetuksen tavoitteet lukiossa 

 

Lukiossa tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia käyttää yleisesti omaa 

logiikkaa matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. Edelleen tavoitteena on, että 
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opiskelijat ymmärtävät joitakin keskeisiä matemaattisia käsitteitä, kuten suhteen, 

funktion ja yhtälön toimintaa, trigonometrisiä toimintoja, eriyttämistä, integraalia 

ja todennäköisyyttä. Tavoitteena lukiossa on myös matematiikan todisteiden ja 

perustelujen ymmärtäminen sekä matemaattisten järjestelmien, kuten joukot ja 

matriisit, ymmärtäminen. Tavoitteena on tutustua matematiikkaan perusteellisesti 

ja oppia matematiikan tärkeimmät sovellukset käytännön elämässä. [9] 

Lukiossa opetus sisältää mittaamista, numeroita ja laskelmia, algebraa, geometriaa, 

tilastoja, todennäköisyyttä ja kolmioita. Opetuksessa hyödynnetään 

opetussuunnitelmassa määritettyjä opetusmenetelmiä, opetusvälineitä ja toimintaa 

monipuolisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa oppilaan vahvuudet ja heikkoudet ja valita 

mahdollisimman monipuoliset arviointistrategiat, jotta voidaan tunnistaa 

opiskelijan tietojen ja taitojen laajuus. Arviointivälineinä käytetään havainnointia, 

testausta ja suorituskyvyn arviointia.  [9] , Lukiossa on valtakunnalliset kokeet 

kolmannen vuoden lopussa. 
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Luku 4 

 

Suomen menestys kansainvälisissä tutkimuksissa. 

 

Tässä luvussa esittelen suomalaisen yläkoulun matematiikan opetusta ja Suomen menestystä 

kahdessa kansainvälisessä matematiikan osaamista tutkivassa tutkimuksessa. Toinen on 

matematiikan osaamista tutkiva TIMSS-tutkimus ja toinen on PISA- tutkimus. TIMSS ja PISA 

eroavat toisistaan siten, että TIMSS tutkii miten hyvin opiskelijat ovat oppineet matematiikan 

tietoja ja taitoja. PISA puolestaan tutkii sitä, kuinka hyvin opiskelija osaa soveltaa opittua tietoa 

ja taitoa elämän eri tilanteissa. 

4.1   Suomalaisen yläkoulun matematiikan  

Matematiikan opetuksen tehtävänä opetussuunnitelman mukaan on kehittää oppilaiden 

loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten 

käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja 

ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisen luonteen takia opetus etenee systemaattisesti, 

Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestinteknologiaa. [21] 

Matematiikan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa 

kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Tavoitteena on kehittää myös 

viestintää, vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja. Matematiikan oppiminen on tavoitteellista ja 

pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. Opetus ohjaa 

oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin 

yhteiskunnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa 

matematiikkaa monipuolisesti. 

Matematiikan opetuksen tavoitteena vuosiluokilla 7-9 on vahvistaa matemaattista 

yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten 

yhteyksien ymmärtämistä. Oppilaiden valmiuksiin tulee kuulua ongelmien matemaattinen 

mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, 

täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään 

ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja [21] 
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4.1.1 Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Suomalaisen opetussuunnitelman (2016) mukaan matematiikan opetuksen tehtävänä on 

vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden 

ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilailta 

löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaita rohkaistaan 

esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden 

yhteistyötaitoja.  [21] 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvä tavoite vuosiluokilla 7-9. On, että 

opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöstä ja niihin liittyvistä 

ongelmista. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan 

oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia 

työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. yhdessä 

työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi 

motivoiva työtapa. tieto ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista 

geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä 

luovuuden välineenä. [21] 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9. Jokaisella oppilaalla tulee olla 

mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän 

ei hallitse niitä riittyvästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen 

oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti 

yhdessä oppilaiden kanssa. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja 

annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin.  Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille 

vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä 

tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista. [21]  

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7-9. Monipuolisella arvioinnilla ja 

kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja 

ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. 

Tutkielmaa tehdessäni, huomasin ison eron matematiikan opetussuunnitelmassa Suomessa 

vuosiluokilla 7-9 verrattuna Egyptin vastaavaan opetussuunnitelmaan. Suomessa 
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opetussuunnitelmassa annetaan yleiset ja yhteiset tavoitteet kaikille vuosiluokkien 7-9 

oppilaille. Samoin ohjeet arvioinnista ovat yhteiset vuosiluokille 7-9. Egyptissä puolestaan 

matematiikan opetussuunnitelmassa annetaan jokaiselle luokka-asteelle yksittäiset, erilliset 

tavoitteet ja tarkat ohjeet opetuksen sisällöistä ja siitä miten arvioidaan jokaisen vuosiluokan 

taso eri tavalla. Egyptiläinen matematiikan opetussuunnitelma on huomattavasti selkeämpi ja 

tarkempi kuin suomalainen matematiikan opetussuunnitelma., joka on suurpiirteisempi.[21] 

 

 

4.2 Suomen menestys kansainvälisissä tutkimuksissa 

 

Tässä luvussa esittelen Suomen menestystä kahdessa kansainvälisessä matematiikan osaamista 

tutkivassa tutkimuksessa. Toinen tutkimus on matematiikan ja luonnontieteiden osaamista 

tutkiva PISA-tutkimus ja toinen on TIMSS- tutkimus. TIMSS tutkii opiskelijoiden opitun 

tiedon ja taidon osaamista, ja PISA tutkii sitä, kuinka hyvin opiskelijat osaavat soveltaa opittua 

tietoa ja taitoa elämän eri tilanteissa. [22] 

 

4.3 PISA 

 

PISA on Program for International Student Assessment, eli PISA on OECD: n (Organisation 

for Economic Cooperation and Development) kansainvälinen tutkimus, jonka tavoitteena on 

arvioida koulutusjärjestelmiä maailman laajuisesti testaamalla 15- vuotiaiden tietoa ja taitoa. 

Projekti käynnistettiin vuona 1997 ja vuodesta 2000 lähtien tutkimus on tehty joka kolmas 

vuosi.  

PISA testaa 15- vuotiaiden   taitoja kolmessa eri aineessa: lukemisessa, matematiikassa, ja 

luonnontieteissä. Joka kolmas vuosi tutkimus antaa erityistä painoarvoa, yhdelle näistä 

oppiaineista. Opiskelijoille ja koulujen rehtoreille suoritetaan myös kysely, joka antaa 

taustatietoa koulujen toiminnasta ja opiskelijoiden taustoista.  Joissain maissa opiskelijoiden 

vanhemmat myös vastaavat kyselyihin. PISA tutkimus mittaa oppilaiden aineen hallintaa, 

pätevyyttä, kontekstia ja  asenteita oppimista kohtaan. [22], [23] 

PISA tutkimus tarjoaa mahdollisuuden parantaa kunkin maan koulutusjärjestelmää, koska 

tuloksia on mahdollista verrata muiden maiden järjestelmiin. PISA tutkimuksen avulla voi 

nähdä laajemman kuvan sitä, mitä on hyvä koulutus ja millaiset asiat siihen voivat vaikuttaa. 

Jatkuvasti globalisoituvassa maailmassa myös maiden välinen kilpailu kasvaa, eivätkä maat 
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enää pyri vain parantamaan koulutustasoaan kansallisella tasolla, vaan tavoitteena on pärjätä 

kansainvälisellä tasolla. 

 

4.3.1   PISA: n tulokset  

Seuraavaisissa taulukoissa esittelen PISA tutkimuksen Suomen tuloksia matematiikassa 

vuonna 2015. PISA2015 tulokset osoittavat, että suomalaisnuorten luonnontieteiden 

osaaminen on laskenut vuoden 2006 tasosta, jolloin luonnontiede oli edellisen kerran 

painotettuna pääalueena. 

Luonnonteiden keskiarvopistemäärän mukaan suomalaiset 15-vuotiaat olivat OECD maiden 

joukossa kolmanneksi parhaita.  Suomessa luonnonteiden keskiarvo on pudonnut 32 pistettä 

vuoteen 2006 (563 pt) verrattuna. [23]. Lukutaidossa suomalaisnuoret ovat edelleen parhaiden 

joukossa, matematiikan osaaminen on säilynyt ennallaan. Yhteistoiminnallisia 

ongelmanratkaisu taitoja arvioitiin vuonna 2005 ensimmäistä kertaa. Suomalaisnuoret 

sijoittuivat myös tässä parhaiden joukkoon.[23] 

 

 

Suomen PISA-

tutkimuksen tulokset 

matematiikan osaaminen 

pisteet OECD-

maat 

kaikki 

osallistujat 

2015  511 7. 13. 

2012 519 6. 12. 

2009  541 2. 6. 

2006 

 

548 

 

1. 

 

2.           

 

2003 544 1. 2. 

2000 536 4. 4. 

                (Lähde: opetus ja kulttuuri ministeriö (2000,2003, 2006, 2009, 2012, 2015)  

 

 

 

 

 

 



42 

Vuoden 2015 tutkimukseen osallistui 73 maata. Ongelmanratkaisu osuuteen osallistui 51 

 

Maa                                     matematiikan   tulos 

Singapore 

Hong Kong 

Macao (China) 

Chinese Taipei 

Japan 

B-S-J-G(Chine) 

Korea 

Switzerland 

Estonia 

Canada 

Netherlands 

Denmark  

Finland 

 

564 

548 

544 

542 

532 

531 

524 

521 

520 

516 

512 

511 

511 

              Lähde: OECD (2015)  

  

Voidaan todeta, että vuosien 1999 ja 2015 välillä tapahtunut heikentyminen suomalaisten 

peruskoululaisten matematiikan osaamisessa on selkeä, ja siihen tulee suhtautua vakavasti. 

Etenkin matematiikkaa heikosti osaavien lasten ja nuorten osuuden kasvu ja huippuosaajien 

määrän vähentyminen on huolestuttavaa. Myös poikien matematiikan osaaminen on laskenut 

PISA tutkimuksissa vuonna 2015. [23] 

 

4.4 TIMSS 

 

TIMSS tutkimuksessa (Trendi in International Mathmatematics and Sciencs Study) arvioidaan 

4. luokan ja 8. luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. TIMSS:ssä 

osaamisen arviointi pohjautuu PISA:n verrattuna vahvemmin osallistujamaiden matematiikan 

ja luonnontieteiden opetussuunnitelmiin. Tutkimuksia koordinoi kansainvällinen IEA- järjestö 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimuksia on 

tehty neljän vuoden välein vuodesta 1995 vuoteen 1999. Suomesta tutkimukseen osallistuivat 
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ainoastaan 7. luokkalaiset. Vuoden 2011 tutkimuksessa Suomesta olivat mukana 4.luokalaiset, 

7. luokkalaiset ja 8. luokkalaiset oppilaat. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistuivat Suomesta 

ainoastaan 4. luokan oppilaat. [24], [23] 

 

4.4.1 TIMSS: n tulokset  

 

Suomen neljäsluokkalaiset olivat ensimmäistä kertaa mukana edellisessä TIMSS- 

tutkimuksessa vuonna 2011. Tuolloin neljäsluokkalaiset saavuttivat matematiikassa 545 

pistettä. TIMSS 2015- arvioinnissa neljäsluokkalaiset saavuttivat 10 pistettä vähemmän eli 535 

pistettä. TIMSS 2011 tutkimuksessa Suomea paremmin pärjänneistä maista Singapore, 

Hongkong ja Japani olivat pystyneet parantamaan tuloksiaan entisestään vuonna 2015. 

TIMSS 2015 tutkimuksessa matematiikan sisältöalueet olivat samat kuin neljä vuotta sitten: 

luvut ja laskutoimitukset, geometriset muodot ja mittaaminen sekä tietoaineiston käsittely. 

Luvut ja laskutoimitukset- alueen keskiarvo oli 4 pistettä matematiikan kokonaiskeskiarvoa 

alempi ja kahden muun alueen keskiarvo oli 4-6 pistettä kokonaiskeskiarvoa alempi [23] 

Suomen neljäsluokkalaisten suoritukset kolmella eri kognitiivisella prosessointialueella, tiedot 

ja taidot, soveltaminen ja päättely, olivat hyvin tasaiset aivan kuten 2011. Tilastollisesti 

merkitsevä ero oli tiedot ja taidot -alueella, jossa pistemäärä oli 5 pistettä kokonaiskeskiarvoa 

alempi sekä päättelyalueella, jossa keskipistemäärä oli 5 pistettä kokonaiskeskiarvoa ylempi. 

Soveltamine - alueen pistemäärä poikkesi vain yhden pisteen kokonaiskeskiarvosta. Tiedot ja 

taidot prosessialueen tehtävät oli osattu keskimääräistä paremmin. [23] 

2000- luvun alun TIMSS ja PISA- tutkimusten tulokset kertovat vakuuttavasti, että 

kansainvälisesti verraten suomalaiset peruskoululaiset osaavat matematiikkaa edelleen varsin 

hyvin. TIMSS 2015 tutkimusta lukuun ottamatta Suomi on ollut myös tutkimusten paras 

Pohjoismaa. Kaikki suomalaiset koulut ovat tasa-arvoisia.  [23] 
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Luku 5 

 Johtopäätökset 

Tässä luvussa käyn läpi ensimmäisessä luvussa tutkielmalle asettamani tutkimuskysymykset ja 

pyrin vastaamaan niihin tutkielman sisällön perusteella.  

5.1 Egyptin matematiikan opetukseen ja oppimiseen vaikuttavat 

asiat. 

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys on:  

Mikä ja millaiset asiat vaikuttavat Egyptin matematiikan opettamiseen ja oppimiseen? 

Kulttuuri 

Kulttuuri on yksi suuri tekijä, mikä vaikuttaa kaikkeen opetukseen ja oppimiseen Egyptissä.  

Egyptissä on kulttuurillinen arvojärjestelmä, jossa sosiaaliset suhteet ja keskinäinen 

arvojärjestys näkyy arkipäivässä ja kielessä. Egyptissä kuitenkin koulutus on tasa-arvoinen ja 

jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus pärjätä, mikäli hän vain tekee tarpeeksi työtä. Islam on 

pääuskonto Egyptissä ja se vaikuttaa opetukseen, oppimiseen ja kasvatukseen, Valtion 

kouluissa tytöillä on pakko olla huivi päässä, tytöt ja pojat ovat eri luokissa tai eri kouluissa.  

Egyptissä opiskelijoita   jaetaan tasoryhmien mukaan. Oppilas voi jäädä luokalla, jos ei osaa 

perusteita luokan taso mukaan.  Egyptissä arvostetaan yksin työskentelyä, oppilaille ei ole 

ryhmätyö taitoa.  

Koulutus 

Hyvä koulutus arvostetaan Egyptissä. Egyptiläisistä 81% jatkaa yläkoulusta lukioon. 

Lukion jälkeen kilpailu jatkuu hyvistä yliopistopaikoista. Egyptissä yliopistoille ei ole 

pääsykokeita. Luukunottamatta sotilas yliopistoa ja poliisi yliopistoa, johon on 

pääsykokeita ja kilpailu on niihin kova. Yliopiston jälkeen kilpailu jatkuu vielä 

työpaikoille, sillä yritykset arvostavat hyvästä yliopistosta valmistuneita opiskelijoita ja 

niiden taitoja ja arvoja opetuksesta. Egyptissä koulu vaati paljon työtä ja ulkoa 

muistamaista. Opetussuunnitelma painottaa myös opiskelijan yksilöllisyyden esiin 

tuomista ja luovuutta. Tämän vaati paljon työtä ja ulkomuistia. Opetussuunnitelma 
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painottaa luovuutta ja ajattelukykyä. Egyptiläiset opiskelijat joutuvat kuittenkin edelleen 

ulkoa opettelemaan yksityiskohtia ja menetelmiä huomattavasti suomalaisia 

ikätovereitaan enemmän.   

Opiskelijoilta odotetaan hyvää menestystä, hyvin kouluihin pääsemistä ja lopulta hyvän 

työpaipaikan saamista, ja kaikkein tämän saavuttaakseen on pärjättävä kilpailussa.  

Vanhemmat haluavat lastensa saavan hyviä tuloksia, jotta voisivat päästä hyviin kouluihin. 

Kuitenkaan pelkkä koulu ei usein riitä, vaan monet opiskelijat käyvät ” Al-centar”, eli 

koululaitoksen ulkopuolisissa oppilaitoksissa illalla koulupäivän päätyttyä.  

 5.2   Egypti ja Suomen matematiikan opetuksen erot 

Tutkielman toinen tutkimuskysymys on:   

Miten matematiikan opettaminen Egyptissä eroaa matematiikan opettamisesta Suomessa? 

Tässä osassa käsittelen vastauksia tähän kysymykseen.  

Kulttuuri Egyptissä ja Suomessa on hyvin erilainen. Suomessa painotetaan yksilön vapautta ja 

yksilön ilmaisua huomattavasti enemmän kuin yhteisökeskeisessä. Egyptissä myös 

yhteiskunnalla on suurempi paine siihen, että pärjää hyvin ja suoriutua akateemisesti. Tämä 

johtuu siitä, että yliopisto tutkinto antaa ihmisellä korkeamman arvon kuin ammattikoulu 

tutkinto tai muut alempi tutkinnot. Egyptissä vanhemmat kannustavat omia lapsiaan 

opiskelemaan hyvin, jotta he saavat hyvän opiskelu paikan yliopistossa. Tämä toisaalta 

vaikuttaa siihen, että he saavat hyviä työpaikkoja. Vanhemmat kasvettavat lapsiaan siten, että 

oppiminen on tärkein asia lapsen elämänsä.  

Suomessa on parempi työrauha luokassa kuin Egyptissä. Sillä Egyptissä opettajien täytyy 

käyttää enemmän aikaa järjestyksen yläpitoon kuin opettamiseen ja siten opiskelijat eivät 

pystyy opiskelemaan. Egyptissä luokissa on noin 40-50 opiskelijaa, joka on paljon enemmän 

kuin Suomessa ja tämä vaikuttaa tunnin kulkemiseen ja työrauhan ylläpitämiseen. Suomessa 

on hyvä työrauhaa ja opiskelijat pystyvät keskittymään ja osallistumaan tunnilla hyvin.  

Suomessa on selkeästi Egyptiä enemmän uraansa tyytyväisiä matematiikan opettajia. Egyptissä 

opettajalta vaaditaan ja odotetaan paljon työtä niin kuin opetus sisällön suhteen kuin opetuksen 

ulkopuolella. Opettaja viettää paljon aikaa koulussa, egyptiläinen opettaja menee työhön 

aamulla puoli kahdeksan ja hänen on pakko allekirjoittaa läsnäolonsa koulun päiväkirjaan. 

Opettaja ei saa lähteä koulusta ennen kuin koulu päivä on loppunut. Nämä ovat työn säännöt. 
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Hänen on pakko ottaa vastaan sijaisuuksia eikä hän saa niistä lisää rahaa. Opettajan työ on 

raskas Egyptissä. Suomessa opettajan palkka ja työsuhteet ovat parempia kuin Egyptissä.  

Suomen ja Egyptin opetussuunnitelma on niin erilainen. Suomen valtakunnallisen 

opetussuunnitelman ohessa julkaistaan hyvin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mitä asioita 

kustakin aihealueesta tulisi tuoda esille. Myös oppikirjat noudettavat näitä ohjeita. Egyptissä ei 

ole valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta jokaisella opetettavalla aineella on oma 

opetussuunnitelma.  Egyptin opetussuunnitelma antaa opettajille hyvin tarkkoja ja 

yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mitä asioita tulisi opettaa ja millaisia asioita tulisi ottaa 

huomioon. Egyptissä opettajalla on suuri vastuu siitä, mitä hän tunnilla opettaa ja hänen 

pakkonsa toimia opetussuunnitelman mukaan. Opettajalla on selkeät ohjeet 

opetussuunnitelmassa. Toisin kuin suomalainen opettaja, joka opettaa käyttäen pohjana 

oppikirjaa, joka toisaalta perustua hyvin täsmällisesti opetussuunnitelman antamiin 

ohjeistuksiin. Suomessa sen sijaan opettajilla on suurempi vastuu ja vapaus opettaa 

haluamallaan tavalla ja käyttää haluamiaan materiaaleja.  

Egyptiläisillä oppitunneilla esiintyy huomattavasti Suomea enemmän tehtävien harjoittelua 

yhdessä koko luokan voimin. Suomessa käytetään enemmän menetelmien ja faktojen mieleen 

painamista. Vaikka matematiikan tunneilla pyritäänkin panostamaan syvempään 

matemaattiseen ymmärrykseen, menetelmien ja faktojen mieleen painemisen määrä viittaisi 

kuitenkin siihen, ettei syvällisempään ymmärrykseen pyrkiminen yksin ole riittänyt.  

Egyptin ja Suomen oppitunteja verrattaessa huomataan, että Egyptissä johdatellaan uuteen 

aiheeseen johdattelevin kysymyksin ja esimerkein selkeästi enemmän kuin Suomessa. 

Suomessa sen sijaan harjoitellaan tehtäviä enemmän kuin Egyptissä. Suomessa opettaja 

tekee yhteenvedon koko tunnista ja opituista asioista tunnin lopussa toisin kuin Egyptissä. 

Egyptissä ja Suomessa myös tuntien yhteenveto on erilainen. Egyptiläisen opettajan tunnin 

kulkuun kuuluu, ongelman esittely, sen ratkaiseminen ryhmissä ja sen jälkeen opiskelijoiden 

ratkaisujen esittäminen ja analysoiminen lopussa. Opettajan yhteenveto ongelmasta sekä 

opiskelijoiden samankaltaisten tehtävien harjoittelu. Lopuksi hän keskustelee oppilaiden 

kanssa mitä he ovat oppineet ja arvioidaan oppilaita, ja kotitehtävät annetaan.  

Egyptissä on opetus tarkastajat, jotka käyvät kouluissa ilmoittumatta tarkistemaan, miten 

opetus toimii koulussa. Heidän työ kuuluu opetusministeriin, he tarkistavat opettajan 

työskentelyä ja päiväkirjaa. Opettajan päiväkirjassa pitäisi olla kaikkien tuntien 

opetussuunnitelmat päivämäärineen samat kuin opetussuunnitelmassa. He tarkistivat opettajan 
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ja oppilaiden läsnäoloa. He myös tarkistavat koulun rehtorin työskentelyä. He arvioivat koulun 

opettajia ja koko koulun toiminta. He kirjoittivat koulusta raportin ja antavat palautetta. 

Suomessa opettajalla on enemmän vapaus toimia itsenäisesti.   

Suomi osallistuu kansanväliseen tutkimukseen PISA ja TIMS. Egypti ei ole toisaalta 

osallistunut kansanvälisiin tutkimuksiin PISA eikä TIMS. Tämä on johtunut siitä, että 

Egyptissä viimeisten kymmenen vuoden aikana poliittinen ja taloudellinen tilanne ei ole ollut 

vakaa, ja tämä on vaikuttanut huonosti koulutukseen. 

Egyptissä opiskelupaikan hakeminen yliopistossa tai koulussa ei tarvitse pääsykokeita. 

Egyptissä on valtakunnalliset kokeet lukion kolmannella vuodella, yläasteen 9. luokalla ja 

kuudennella luokalla. Jos opiskelija saa korkeat pisteet hän pääsee hyvään kouluun tai 

yliopistoon. Suomessa yliopistoihin haetaan pääsykokeiden avulla. 

Egyptissä suurin osa termeistä on käännetty arabiaksi, jolloin niiden nimet jo havainnollistavat 

asiaa enemmän kuin vieraskieliset termit kuten Suomessa. Olisikin mielenkiintoista tutkia, 

millainen vaikutus eri kielillä on termien ymmärtämiseen.   

 

 5.3   Suomen matematiikan opetus oppimismahdollisuudet 

Tutkielman kolmas tutkimuskysymys on: 

Voisiko Suomessa matematiikan opetus oppia jotain matematiikan opettamisesta Egyptissä? 

Tässä osassa käsittelen vastauksia tähän kysymykseen.  Kulttuuriin liittyviä asioita on vaikea 

lähteä soveltamaan toiseen kulttuuriin, sillä kulttuureilla ja tavoilla on pitkät perinteet eikä niitä 

voida muuttaa hetkessä. Siksi onkin mielestäni tärkeää miettiä, millaisia asioita toisesta 

kulttuurista voisi oppia siten, että se sopisi myös omaan kulttuuriin.  

Edellisessä osassa käsittelin Egyptin ja Suomen matematiikan opetuksen eroja. Sellaisia 

asioita, mistä Suomi voisi ottaa Egyptistä oppia on useita, mutta ehkä kaikkein näkyvimmäksi 

nousevat egyptiläiset matematiikan oppitunnit. Ongelmanratkaisua painottavat ja aiheen 

syvällistä matemaattista ymmärrystä tavoittelevat egyptiläiset oppitunnit voisivat hyvin toimia 

myös Suomessa. Suomessa pääpaino on asian harjoittelussa ja tekemällä oppimista, mutta se 

saattaa jäädä vain pintapuoliseksi harjoitteluksi ilman asian todellista ymmärrystä. Mikäli 

aiheeseen johdateltaisiin kysymyksien kautta ja esittämällä aiheeseen liittyviä ongelmia 

opiskelijoiden ratkaisutettavaksi, saattaisi opiskelijoiden ymmärrys syventyä heti, kun 
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aiheeseen päästään sisään. Opiskelijat saisivat itse ymmärtää uuden aiheen merkityksen ja 

toiminnan. Egyptiläiselle oppitunnille tärkeä osa on myös tunnin lopussa tapahtuva yhteenveto, 

jossa opettaja kertaa ja kokoa tunnilla opitun asian. Tällainen kokoava ja opiskelijalle aihetta 

selventävä yhteenveto voisi myös toimia hyvin suomalaisilla matematiikan oppitunnilla.  

Suomessa opettajilla on vapaus tehdä luokassa omia ratkaisuja opetuksen suhteen ja heidän 

ammattitaitoonsa luotetaan. Olisiko kuitenkin siitä hyötyä, jos olisi yhdet selkeät ja 

yksiselitteiset ohjeet siitä, mitä tulisi oppia ja ottaa huomioon minkäkin aiheen kanssa. Nyt 

Suomessa opettajanoppaat ehkä ajavat samaa asiaa, mutta niiden sisältö vaihtelee kirjan 

mukaan. Mikäli opetushallitus julkaisisi opetussuunnitelman ohessa myös tarkempia ohjeita. 

Niistä saattaisi olla hyötyä esimerkiksi aloittelevalle opettajalle, jolla ei ole vielä muodostunut 

rutiinia ja kokemusta siitä mikä on tärkeä ottaa huomioon tunnilla. Suomessa opettajan vapaus 

opettaa parhaaksi katsomallaan tavalla kuitenkin pidetään arvossa, joten tällaisia ohjeita kukin 

opettaja voisi käyttää täysin oman harkinnan mukaan. Ne olisivat olemassa lähinnä avuksi ja 

antamaan hyviä vinkkejä. 

Olisiko parempi, jos Suomessa olisi oppilaitoksiin pääsyssä kovempi kilpailu kuin nyt, on 

vaikea vastaa. Egyptissä saadakseen hyvän työpaikan ja pärjätäkseen yhteiskunnassa on oltava 

hyvä koulussa ja saada hyviä arvosanoja. Vanhemmat kasvattavat lapsia pienestä asti siten, että 

heidän pitäisi tulla lääkäriksi tai insinööriksi tällä tavalla vanhemmat kannustavat opiskelijoita 

opiskelemaan ahkerasti. Saadakseen hyvän opiskelupaikan yliopistossa ja näin saisi myös 

hyvän työpaikan.  Egyptissä työn määrää kouluissa on vähennetty viime vuosikymmeninä, ja 

vaikka sitä onkin kritisoitu sillä, että matematiikan ja kaikki aineiden oppimin ja opettaminen 

on laskenut.  Vaikuttaa tähän laskuun varmasti myös moni muut tekijä ja tämän johtuu, että 

Egyptin koulutus on laskenut alemmaksi kuin Suomessa. Suomessa tasa-arvoista koulutusta 

pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä Suomen menestymiseen tutkimuksissa, eivätkä kovat paineet 

tai kilpailu välttämättä sovi yhteen tämän ajatustavan kanssa.  

Egyptissä matematiikan opetukseen vaikuttavat asiat ovat kulttuuritekijöitä, joita on vaikea 

viedä tai istuttaa muihin maihin. Moni tapa ja käytäntö egyptiläisissä kouluissa ei välttämättä 

sovi yhteen suomalaisten käsitykseen yksilön vapaudesta.  Matematiikan opettamisella ja 

oppimisella Egyptissä on pitkä historia. Tässä esittelemäni asiat ovat mielestäni kuitenkin 

hyviä matematiikan opetukseen Suomessa ja niitten avulla voisi saada parempia tuloksia.  
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Liite 1 

Matematiikan opetussuunnitelma ensimmäiselle luokalle yläasteella (7. luokka) lukuvuodelle 

2018/2019 ensimmäinen jakso (14.09.2018 – 15.01.2019) Egyptin opetusministeri. 

 

Kuukausi Algebra ja tilastotiede tunti määrä 

on  

3 h viikossa 

Geometria ja mittaus  tunti 

määrä on 

2 h 

viikossa 

Syyskuu ja 

lokakuu 

• Murtoluvut 

• Murtoluvut, yhteen ja 

vähennys laskut 

• Murtolukujen 

kertominen  

 • Geometrian käsitteet 

(suora, viiva, 

puolisuora ja kulmien 

tyypit) 

• vastakkaiset kulmat  

 

Marraskuu • Murtolukujen jakaminen  

• Algebralliset termit ja 

algebralliset lausekkeet 

• Algebraisten lausekkeiden 

kerrontaa ja jakaminen 

• Lisäämällä ja 

vähentämällä   

algebrallinen lauseke 

• Kertomalla monomeja. 

• Algebrallinen 

lausekkeiden jakaminen 

• Algebran lausekkeet 

monomilla 

• Algebrallinen lausekkeen 

jako toisella algebran 

lausekkeella  

 • Yhdensuuntainen suora  

• Suora leikkaa kaksiyhden 

suuntaista suoraa 

• Yhdensuuntaisen suorien 

ominaisuudet  

• Jos suora leikkaa monta 

yhdensuuntaista suoraa  

• Kaksi suoraa ovat 

yhdensuuntaisia 

kolmannelle suoralle 

• Kaksi suoraa 

yhdensuuntaisia  

 

 

 

Joulukuu  • Analyysi yhteisen tekijän 

tuotoksesta 

• Keskeisen suuntauksen, 

moodi, mediani ja keskiarvo 

 

  Geometrian rakenne: 

 

• Trigonometrisen kulman 

keskiosa on tunnettu 

• Pylväs suorassa linjassa 

pisteen kanssa, joka ei kuulu 

suoraan  

• Kulma, joka vastaa 

tunnettuun kulmaan  

• Jaetaan suoraviiva kahteen 

yhtä suureen osaan  

• Pylväs suorassa, joka kulkee 

pisteen kautta, joka kuulu 

suoraan 
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• Suoran piirtäminen 

tunnusomaisista piisteistä ja 

samansuuntaisen tunnutettu 

suora  

 

tammikuu  Harjoittelu   Harjoittelu  

 

 

Liite 2 

Matematiikan opetussuunnitelma ensimmäiselle luokalle yläasteella (7. luokka) lukuvuodelle 

2018/2019 toinen jakso (9.02.2019 – 3.05.2019) Egyptin opetusministeri. 

 

Kuukausi Algebra ja tilastotiede Tunti 

määrä 

on 2h 

viikossa 

Geometria ja mittaus  Tunti 

määrä 

on 3h 

viikossa 

Helmikuu 

2019 

• Luvut ja algebra 

- N:n kertomisprosessi 

- ei-negatiiviset        

kokonaisluvut 

- negatiivinen kokonaisluku 

valtuudet 

 - Monikulmio (kupera-, 

kovera-, terävä-, 

tasasivuinen- ja 

suorakulmainen kolmio) 

- Monikulmaiset muodot 

- Suunnikkaan muoto 

 

Maaliskuu 

2019 

- Standardi kuva suhteellisesta 

luvusta 

- laskemisen järjestys 

- Suhteellisen luvun neliöjuuri 

- Ratkaise yhtälöt   N:ssa 

- Ongelman ratkaisu   N:ssa 

 

 • Kolmio 

- Teoria (1): kolmion 

Sisäkulmien summa =180 

- Teoria (2): jänne vedetään 

keskeltä kolmion sivusta 

rinnakkain alustan kanssa 

- Tulos: puoli suora, joka on 

piirretty kahden sivun keskeltä 

- Pythagoraan teoria 

 

 

huhtikuu  

2019 

• Tilastot ja todennäköisyys 

- Näytteitä 

- Mahdollisuus 

 

 • Geometriset muunnokset 

- heijastus 

- siirto 

- kierto 

 

Toukokuu 

2019 

Yleistä harjoittelua ja kokeeseen 

harjoittelua 
 Yleistä harjoittelua ja kokeeseen 

harjoittelua 

 

 

 

 

 

Liite 3 
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Alkuperäinen matematiikan opetussuunnitelma arabian kielellä seitsemännelle luokalle 

ensimmäinen jakso 2018/2019. 
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Liite 4 

Alkuperäinen matematiikan opetussuunnitelma seitsemännelle luokalle arabian kielellä toinen 

jakso 2018/2019. 
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Liite 5 

Kysymykset opettajille  

1- Miten suunnittelet opetustuntia? 

2- Miten arvioida oppilaita? 

3- Mitä on päiväkirjassa? 

4- Miten hallita suuren kokoista luokaa? 

5- Millainen opettajan työpäivä koulussa on? 

6- Mikä on tärkeää matematiikan opettajalle? 

7- Mitä opetusmateriaaleja käytetään opetuksessa? 

8- Mistä olet saanut vaikutteita eri oppimateriaalien käytössä? 

9- Millainen on opettajan taloudellinen tilanne? 

10- Millainen on työpiiri koulussa? 

11- Mikä on mielistänne tärkeintä opettamisessa: aineen hyvä hallinta vai  monipuoliset 

opetusmenetelmät? 

12- Miten motivoida oppilaita opetuksessa? 

13- Käytätkö tietotekniikkaa opetuksessa? 

14- Mitkä ovat opetus tarkastajan tehtävät? 

15- Millainen suhde on opettajan ja oppilaiden väillä koulussa? 

16- Saavatko opettajat koulutuksia? 

 

Haastattelin   matematiikan   koulutusohjaaja Ahmad Yaaqut ja opetusviraston apulaisjohtajaa 

Muhammad Abd Allah  

https://addarea.com/addarea/page/41836/ادارة-اجا-التعليمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://addarea.com/addarea/page/41836/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://addarea.com/addarea/page/41836/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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