
 
 



 
 



 
 

 
Matematiikan opettajankoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen 
opettajan tiedon edistämisen näkökulmasta on lisääntynyt kansainvälisesti 
2000-luvulla. Tällainen kehittäminen on tarpeellista, sillä tutkimusten 
mukaan opettajan tieto on yhteydessä opetuskäytänteisiin ja oppilaiden 
oppimistuloksiin. Opettajan tietoon liittyvä kirjallisuus on pitkään perustunut 
matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon väliselle erottelulle, jossa 
erotetaan toisistaan puhdas matemaattinen tieto ja matematiikan opetukseen 
ja oppimiseen liittyvä tieto. Opetuskäytänteiden kehittämisessä puolestaan on 
viime vuosikymmeninä korostettu sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. 
Eräs tämän oppimiskäsityksen mukainen työskentelytapa on 
ongelmalähtöinen oppiminen, joka korostaa autenttisten työelämään 
liittyvien ongelmien ratkaisua ja tutkivaa ryhmätyöskentelyä. 

Tässä väitöskirjassa raportoin kehittämistutkimuksen, joka keskittyi 
matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon ja näiden välisen vuoropuhelun 
vahvistamiseen suomalaisessa matematiikan aineenopettajankoulutuksessa. 
Tutkimuksen päämääränä oli lisätä tietoa opettajan tiedon edistämisen 
mahdollisuuksista ja haasteista ongelmalähtöisen oppimisen kontekstissa ja 
tuottaa tällaisen tiedon edistämiseen soveltuva kurssimalli matematiikan 
aineenopettajankoulutukseen. Tutkimuksen toimintaa ohjasi erityisesti 
sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja ongelmalähtöisen oppimisen malli. 
Alakohtaisina teorioina tutkimuksessa käytettiin matematiikan opettajan 
tiedon ja uskomusten sekä matemaattisen ajattelun käsitteellistyksiä. 

Kehittämisprosessin tueksi tutkimuksessa toteutettiin kaksi teoreettista 
ongelma-analyysia ja yksi empiirinen ongelma-analyysi. Lisäksi 
tutkimuksessa toteutettiin kolme iteratiivisen kehittämisprosessin eri 
vaiheisiin liittynyttä tapaustutkimusta. Kussakin näistä tapaustutkimuksista 
tarkasteltiin yhtä tutkimuksessa kehitetyn kurssin toteutuskertaa. 
Tutkimuksessa tuotettu tieto jakautui kehittämistutkimukselle ominaisesti 1) 
aihekohtaiseen tietoon, 2) kehittämisprosessiin liittyvään tietoon ja 3) 
kehittämistuotokseen liittyvään tietoon. 

Tutkimuksen aineisto koostui matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden 
antamista haastatteluista sekä heidän täyttämistään kyselylomakkeista ja 
suorittamistaan kurssitehtävistä. Tutkimuksen osallistujat (N=83) olivat 
enimmäkseen aineenopettajalinjalla opiskelleita maisterivaiheen 
matematiikan pääaineopiskelijoita. Aineiston pääasiallisina 
analyysimenetelminä käytettiin sisällönanalyysin eri muotoja. 

Aihekohtaisen tiedon näkökulmasta tutkimus tukee aiempaa 
tutkimuskirjallisuutta, jonka mukaan opettajaopiskelijat kokevat 
yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan eroavan toisistaan sisällöllisesti 
ja menetelmällisesti sekä toiselta asteelta yliopistoon siirryttäessä että 
myöhemmin opettajan tietoa kehitettäessä. Tämän tutkimuksen tulokset 
korostavat, että keskeisenä piirteenä matematiikan opettajankoulutuksen 
kehittämisessä tulisi huomioida kytkennät koulumatematiikassa korostuvan 



 
 

informaalin ja yliopistomatematiikassa korostuvan formaalin matemaattisen 
ajattelun välillä. 

Kehittämisprosessin näkökulmasta tutkimuksen tuloksissa korostuvat erot 
opiskelijoiden tuottamassa opettajan tiedossa eri tapaustutkimusten välillä. 
Kurssin ensimmäisillä toteutuskerroilla opettajaopiskelijat painottivat 
oppimistehtävissään pedagogisen sisältötiedon käsittelyä. Tämä painotus 
tukee aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jonka mukaan opettajaopiskelijat 
tyypillisesti korostavat pedagogisen tiedon roolia opettajan ammattitaidossa. 
Kurssin viimeisellä toteutuskerralla tuotettu opettajan tieto oli kuitenkin 
enemmän linjassa kurssille asetettujen oppimistavoitteiden kanssa. Lisäksi 
prosessin aikana saatiin tietoa opiskelijoiden kokemuksista ongelmalähtöisen 
oppimisen työskentelytavasta. Näissä kokemuksissa korostuivat aiemman 
tutkimuskirjallisuuden tapaan työskentelytavan mahdollisuudet itsenäisen 
opiskelun ja ryhmätyöskentelyn edistämisessä, mutta myös haasteet 
työskentelytavan työläyden ja ohjauksen tarpeen näkökulmasta. 

Kehittämistuotoksen näkökulmasta tutkimus korostaa kuutta keskeistä 
piirrettä, jotka huomioimalla voidaan edistää opettajan tiedon kehittymistä 
sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti. Nämä piirteet ovat 1) 
keskustelun ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen tukeminen, 2) autonomisen 
ja oppijalähtöisen työskentelyn tukeminen, 3) autenttisten ja kiinnostavien 
ongelmien ratkaiseminen, 4) reflektiivinen oppiminen ja formatiivinen 
arviointi, 5) opetuksen sisällön tutkimusperustaisuus ja 6) tieteenalaan 
liittyvän ja oppiaineeseen liittyvän tiedon yhdistäminen. Tutkimuksen 
tulokset viittaavat siihen, että kehitetty ongelmalähtöinen kurssimalli tukee 
useita sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogisia seurauksia 
kuten oppijan aktiivista ongelmakeskeistä työskentelyä ja monipuolisten 
representaatioiden käyttöä. Lisäksi opettajan tiedon näkökulmasta 
kurssimalli voi tukea monipuolisesti erikoistuneen sisältötiedon kehittymistä. 
Tällaista tietoa on esimerkiksi matemaattisten olioiden eri esitystapoihin tai 
sovelluskohteisiin liittyvä tieto. Toisaalta kehitetyn kurssimallin haasteena on 
rakenteisen sisältötiedon edistäminen. Tällaista tietoa on esimerkiksi 
matemaattisten käsitteiden välisiin suhteisiin liittyvä tieto. 

Tämä tutkimus tarjoaa jatkotutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia sekä 
valitun tutkimusparadigman sisällä että sen ulkopuolella. Paradigman sisällä 
jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti rakenteisen sisältötiedon merkityksestä, 
sen edistämisestä ja siihen liittyvistä opiskelijoiden kokemuksista. Toisaalta 
tutkimusta voidaan laajentaa tarkastelemalla vastaavassa kontekstissa 
esimerkiksi matemaattiseen ajatteluun liittyviä affektiivisia tekijöitä. 
Jatkokehittämisen näkökulmasta tutkimuksessa kehitetty kurssimalli on 
siirrettävissä soveltaen myös muihin konteksteihin, kuten 
luokanopettajankoulutukseen. 
 
Asiasanat: matematiikan opettajan tieto, matemaattinen ajattelu, 
sosiokonstruktivismi, ongelmalähtöinen oppiminen, kehittämistutkimus, 
matematiikan aineenopettajankoulutus  



 
 

 
Research-based development of mathematics teacher education aiming at 
enhancing teacher knowledge has increased internationally during the 21st 
century. Such development is needed, as the research literature shows that 
teacher knowledge is associated with teaching practices and student 
achievement.  Since the 1980s, the literature on teacher knowledge has been 
based on the distinction between subject matter knowledge and pedagogical 
content knowledge. This distinction separates pure mathematical knowledge 
from knowledge of learning and teaching mathematics. During the latest 
decades, social constructivism has been the major framework for developing 
teaching practices. One teaching strategy using social constructivism as a 
referent is problem-based learning that emphasises solving authentic 
problems, co-operation and open inquiry. 

In this doctoral dissertation, I report a design-based research that focused 
on strengthening the interplay between subject matter knowledge and 
pedagogical content knowledge in the context of Finnish mathematics teacher 
education. The aim of the study was to add knowledge of possibilities and 
challenges in enhancing teacher knowledge in the context of problem-based 
learning as well as to design a novel teacher-education course. The theory of 
social constructivism and the model of problem-based learning were utilised 
to guide the instructional design of the course. Conceptualisations of teacher 
knowledge and beliefs as well as mathematical thinking were used as domain-
specific theories. 

To support the design process, two theoretical and one empirical problem 
analyses were conducted. Additionally, three case studies related to different 
phases of the design process were conducted. Each case study examined one 
of the three implementations of the course developed in the study. As is typical 
for design-based research, the results of the study can be divided into three 
viewpoints: 1) domain-specific theories, 2) design process, and 3) design 
artefact. 

The participants of the study (N=83) were pre-service teachers mainly 
studying for the master’s degree in mathematics education. The data included 
interviews, questionnaires as well as participants’ course tasks. Different 
forms of qualitative content analysis were used as the main method of data 
analysis. 

From the standpoint of domain-specific theories, the study supports prior 
research literature showing that pre-service teachers perceive a difference 
between the contents and methodology of university-level mathematics and 
that of school mathematics. This gap is evident both in secondary–tertiary 
transition and later in developing teacher knowledge. The results of this study 
emphasise that one central aspect in developing mathematics teacher 
education is taking into account the connections between informal 
mathematical thinking, emphasised at school, and formal mathematical 
thinking, emphasised at university. 



 
 

With respect to the research process, the major findings of this study 
concern the differences of teacher knowledge produced by the participants in 
different case studies. During the first implementations of the course, pre-
service teachers concentrated largely on the development of pedagogical 
content knowledge in their course tasks. This emphasis supports prior 
research showing that pre-service teachers stress the role of pedagogical 
knowledge in the teaching profession. However, during the last 
implementation of the course, the teacher knowledge produced by the pre-
service teachers was more aligned with the intended learning outcomes of the 
course. Additionally, the process gave insight into pre-service teachers’ 
perceptions of the problem-based-learning approach. In line with the prior 
research literature, these perceptions highlighted the possibilities of the 
approach in enhancing self-directed learning and co-operation. However, the 
participants also reported challenges related to workload and need for 
instruction. 

With relation to design artefact, the study stresses six central characteristics 
that need to be taken into account in developing teacher knowledge in line with 
social constructivism. These characteristics are: 1) supporting discussion and 
co-operative knowledge building; 2) supporting a student-centred approach; 
3) solving authentic and interesting problems; 4) reflective learning and 
formative assessment; 5) research-based teaching; and 6) connecting the 
knowledge of mathematics as a discipline with the knowledge of mathematics 
as a school subject. The results of the study imply that a problem-based 
learning approach support several pedagogical consequences of social 
constructivism such as self-directed learning and use of diverse 
representations. Additionally, a problem-based learning approach can support 
the development of specialised content knowledge. Such knowledge includes 
knowledge of different representations of mathematical objects and 
applications of mathematics in science and technology. On the other hand, the 
development of horizon content knowledge seems challenging in problem-
based learning. Such knowledge includes, for instance, the knowledge of the 
relationship between different mathematical concepts. 

This study provides possibilities for further research and development both 
within and outside of the chosen research paradigm. Within the paradigm, 
further research of the meaning of, the development of and pre-service 
teachers’ conceptions of horizon content knowledge is needed. On the other 
hand, the research can be extended, for instance, by focusing on affective 
factors of mathematical thinking in contexts similar to this study. The design 
artefact is transferable to other contexts such as class teacher education. 
 
Key words: teacher knowledge, mathematical thinking, social 
constructivism, problem-based learning, design-based research, mathematics 
teacher education  



 
 

 
Kiinnostukseni matematiikkaa ja sen oppimista kohtaan on tempaissut minut 
pitkälle mat(i)kalle, jonka määränpäätä en tarkalleen tiedä. Lienen kuitenkin 
nyt jonkinlaisen välietapin kohdalla ja on aika pysähtyä hetkeksi, katsella 
taakse ja kiittää matkasta. Väitöskirjatyö ei ollut millään tavalla mielessäni 
aloittaessani matematiikan aineenopettajan opinnot Helsingin yliopistossa 
vuonna 2006. Eikä se ollut mielessäni opintojen loppuvaiheessakaan. Pro 
gradu -tutkielmaa viimeistellessäni koin kuitenkin oppineeni valtavasti, 
vaikka itse tutkielmaan en ollutkaan täysin tyytyväinen. Ohjaajani prof. Juha 
Oikkosen kannustamana päätin silti hakea apurahaa ja opinto-oikeutta 
tohtorin tutkinnon suorittamista varten vuonna 2012. Saatuani molemmat 
jouduin hengähtämään hetken, kun samaan aikaan siirryin opettajan työn 
arkeen. Ryhdyin kuitenkin pienissä erissä työstämään väitöskirjan ajatusta, 
asetelmaa, suunnitelmaa, taustaa, teoriaa… ja toteutusta. 

Nyt väitöskirjatyön loppumetreillä tunnelma on samankaltainen kuin pro 
gradua viimeistellessä: olen oppinut valtavasti, joskin lopputulos olisi 
varmasti parempi, jos työn saisi aloittaa nyt uudestaan. Ajattelen kuitenkin, 
että juuri tämä on kaikessa oppimisessa tärkeää; ei niinkään tulos, vaan 
prosessin aikana kehittyneet uudet näkökulmat, arvot, asenteet, tiedot ja 
taidot. Väitöskirjatyö on ollut itselleni valtava haaste ja mahtava 
oppimiskokemus. Työtä tehdessä on pitänyt opetella ja kasvaa opettajan 
lisäksi tutkijaksi, mikä on tuntunut itselleni todella haastavalta ja vaatinut 
runsaasti identiteettityötä. Valitsemani kehittämistutkimuksen menetelmä on 
kuitenkin sallinut kehittyä samanaikaisesti ammatillisesti myös opettajana, 
mikä on ollut äärimmäisen palkitsevaa. Tämä työ ei ole tietenkään syntynyt 
eikä olisi voinut syntyä tyhjiössä, vaan moni henkilö ansaitsee viimeistään nyt 
kiitoksen työn suorasta tai epäsuorasta edistämisestä. 

Väitöskirjani pääohjaajaa prof. Juha Oikkosta kiitän suuresti kaikesta 
vuosien varrella saamastani tuesta. Olet paitsi ohjannut työtäni myös muun 
muassa tarjonnut inspiroivia matemaattisia keskusteluja, ollut esikuvana 
työtään avoimin mielin kehittävästä opettajasta ja auttanut minua lukuisissa 
käytännön asioissa. Työni toista ohjaajaa prof. Maija Akselaa kiitän myös 
lämpimästi tuesta ja kannustuksesta. Laaja asiantuntemuksesi ja kokemuksesi 
kehittämistutkimuksen menetelmästä ja yleisemmin ainedidaktisesta 
tutkimuksesta olivat tärkeässä osassa työni suunnittelussa, toteutuksessa ja 
raportoinnissa. Haluan vielä erikseen kiittää molempia ohjaajiani niistä 
lukuisista kommenteista ja keskusteluista, jotka auttoivat työn 
loppuunsaattamisessa. 

Esitarkastajia prof. Harry Silfverbergiä ja dos. Jorma Joutsenlahtea haluan 
kiittää kannustavista kommenteista sekä tarkkanäköisistä huomioista, joista 
oli suuri apu käsikirjoituksen viimeistelyssä. Arvostan suuresti 
asiantuntemustanne ja tarkkaa lukemistanne. 

Suuren kiitoksen ansaitsevat myös kaikki Helsingin yliopiston 
Matematiikan opetuksen tutkimusryhmän jäsenet. Ensimmäisenä haluan 



 
 

kiittää FM Juulia Lahdenperää, joka analysoi rinnakkaisluokittelijana 
tutkimukseni aineistoa ja edisti siten tutkimukseni luotettavuutta. Juulialle 
suuri kiitos myös yleisemmin tutkimusryhmän toimintakulttuurin 
edistämisestä. Tutkimusryhmämme järjestäytyi vasta väitöskirjatyöni aikana 
ja jouduimme rakentamaan uuden tutkimusryhmän toimintakulttuuria 
yhdessä, lähes nollasta. Se ei nähdäkseni ollut pelkästään huono asia, sillä 
uskon, että opimme valtavasti esimerkiksi tutkimusetiikasta, kun jouduimme 
itse laatimaan ryhmällemme tutkimuseettiset periaatteet.  Tutkimusryhmän 
toiminnan vakiinnuttamisesta ja siten myös minun työni edistämisestä kuuluu 
siis kiitos jokaiselle tutkimusryhmämme jäsenelle! Valtava kiitos Juulian 
lisäksi FL Saara Lehto, FM Juuso Nieminen ja FM Jenni Räsänen vertaistuesta 
ja todella omistautuneesta kirjoituspiirityöskentelystä. Tutkimusryhmän 
toiminnan pyörittämisestä ja hedelmällisistä keskusteluista lausun suuren 
kiitoksen myös FT Jokke Häsälle ja FT Johanna Rämölle. 

Olen saanut väitöskirjatyölleni myös taloudellista tukea, minkä ansiosta 
minun on ollut sekä mahdollista syventyä kunnolla tutkimustyöhön että oppia 
lisää tutkimuksesta ja sen tekemisestä lukuisissa tieteellisissä konferensseissa. 
Kiitän suuresti Jenny ja Antti Wihurin rahastoa minulle myönnetyistä 
työskentelyapurahoista, joiden avulla pystyin keskittymään riittävästi 
tutkimustyöhön sen kriittisimmissä vaiheissa. Olen myös kiitollinen Helsingin 
yliopiston myöntämistä lukuisista matka-apurahoista, minkä lisäksi haluan 
esittää erikseen suuret kiitokset prof. Juha Oikkoselle, FT Mika Koskenojalle 
ja FT Johanna Rämölle erillisten matkarahojen järjestämisestä. 

Matematiikan, opettamisen, oppimisen sekä näiden ilmiöiden tutkimuksen 
parissa on kulkenut kanssani valtava määrä kollegoita ja muita merkittäviä 
henkilöitä. Näiden henkilöiden luetteleminen yksi kerrallaan veisi sivuja 
luultavasti yhden väitöskirjan verran. Lausuttakoon siten yleisesti kiitokset 
kaikille opiskelutovereilleni ja kollegoilleni Helsingin yliopistossa, 
kollegoilleni Metropolia Ammattikorkeakoulussa, kanssani keskustelleille 
tutkijoille, omille opettajilleni koulussa ja yliopistossa sekä kaikille 
0piskelijoilleni. Erityiskiitos tähän tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille 
aktiivisesta otteesta ja positiivisesta suhtautumisesta tutkimukseeni. 

Ammatillisten verkostojen lisäksi kiitos kuuluu tietysti myös lähipiirille.  
Kiitän vanhempiani, jotka läpi elämäni ovat kannustaneet opiskeluun ja 
etsimään oman alan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Veljiltäni, 
käveleviltä tietosanakirjoilta, olen oppinut valtavasti muiden tieteenalojen 
näkökulmia, kiitos siitä! Ystäväni jalkapallo- ja musiikkiharrastuksissa sekä 
muissa yhteisöissä; suuri kiitos teille tärkeästä työn vastapainon 
tarjoamisesta. Viimeiseksi, valtava kiitos Laura ja Iisa, että olette kulkeneet 
kanssani tätä matkaa ja tuoneet merkitystä kaikelle tälle! 
 
 
Helsingissä, kesäkuussa 2019 
 
Jani Hannula  
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Suomalaisten koululaisten menestyminen matematiikan osaamista 
mittaavissa kansainvälisissä PISA1- ja TIMSS2-tutkimuksissa on ollut viime 
vuosina laskussa, vaikka osaaminen on OECD3-maiden keskiarvoon 
verrattuna edelleen hyvää (Vettenranta, Hiltunen, Nissinen, Puhakka & 
Rautopuro, 2016; Vettenranta ym., 2016). Tuore kansallinen koululaisten 
matemaattisia taitoja mitannut pitkittäistutkimus (Metsämuuronen, 2017) 
kuitenkin osoittaa muun muassa matematiikan oppimisen vahvan 
eriytymisen, jota nykyinen koulutusjärjestelmä ei onnistu tasaamaan. 
Matematiikan kouluopetukselle asettuu siis erityisiä kehittämishaasteita, 
joihin voidaan osaltaan vastata aineenopettajankoulutuksessa. Esimerkiksi 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Opettajankoulutusfoorumi on 
korostanut, että opettajan työ on tietointensiivistä asiantuntijatyötä, jossa 
tarvitaan monipuolista sisällöllistä ja pedagogista osaamista, ja 
opettajankoulutuksen tehtävä on tukea tällaisen opettajan työssään 
tarvitseman osaamisen oppimista monipuolisin menetelmin ja käytäntein 
(Husu & Toom, 2016). Matematiikan aineenopettajankoulutukseen tarvitaan 
siten uusia tutkimuspohjaisia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita 
matematiikan opettajan työssä tarvittavan tiedon edistämiseksi. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään keskeiseen matematiikan 
aineenopettajankoulutukselle esitettyyn haasteeseen: siihen, miten 
koulutuksessa opiskeltavaa matemaattista sisältöä ja siihen liittyvää 
matemaattista ajattelua voisi yhdistää koulussa opetettavaan matemaattiseen 
sisältöön ja kehittää osaksi opettajan ammatissa tarvittavaa tietoa (esim. 
Yrjänäinen, 2011). Suomalaisen aineenopettajankoulutuksen vahvuutena on 
tyypillisesti pidetty opinnoissa korostuvaa opetettavaan aineeseen liittyvää 
tieteenalakohtaista tietoa, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan 
yliopistomatematiikaksi. Tämä matematiikan tieteenalaan perustuva 
yliopiston oppiaine eroaa kuitenkin monessa mielessä peruskoulussa ja toisen 
asteen koulutuksessa opiskeltavasta matematiikan oppiaineesta (Bromme, 
1994; Hähkiöniemi & Viholainen, 2004; Koponen, Asikainen, Viholainen & 
Hirvonen, 2015b; Sfard, 2014; Tall, 2008; Wu, 2005), jota kutsutaan tässä 
tutkimuksessa koulumatematiikaksi. Opettajan tiedon ja matemaattisen 
ajattelun teorioiden näkökulmasta yliopistomatematiikka toimii kuitenkin 
opettajan tiedon pohjana erityisesti toisen asteen matematiikan opettajien 
ammattitaidolle (Dreher, Lindmeier & Heinze, 2016; Jakobsen, Thames & 
Ribeiro, 2013; Tall, 2013; Zazkis & Leikin, 2010; Zazkis & Mamolo, 2011). 

Matematiikan opettajan oppiainekohtainen tieto on nähty tärkeänä 
tekijänä oppilaiden matemaattisen osaamisen kehittymiselle (Ball, Thames & 
Phelps, 2008; Baumert ym., 2010; Papick, 2011). Kansainvälisten TIMSS- ja 
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TEDS-M4-tutkimusten aineistot yhdistämällä on havaittu, että opettajan 
tiedollinen osaaminen ja opiskelijoiden matemaattinen osaaminen ovat 
yhteydessä toisiinsa (Koponen, Asikainen, Viholainen & Hirvonen, 2017). 
Lisäksi kansallisen pitkittäistutkimuksen mukaan muodollisesti pätevien 
opettajien oppilaiden oppimistulokset ovat epäpätevien opettajien oppilaita 
parempia (Hannula, M. S. & Oksanen, 2013). Opettajan tiedolla ja 
opiskelijoiden osaamisella vaikuttaa siis olevan yhteys, mutta yhteys ei ole 
täysin yksiselitteinen eikä esimerkiksi opettajan suorittamien matematiikan 
opintojen määrä näytä korreloivan oppilaiden oppimistulosten kanssa (Ball, 
Lubienski & Mewborn, 2001; Darling-Hammond, 2000; Monk, 1994). 
Tuoreen kirjallisuuskatsauksen (Hoover, Mosvold, Ball & Lai, 2016) mukaan 
sellainen opettajankoulutus, jossa matemaattinen sisältö yhdistetään 
opetusmateriaaleihin tai luokkahuonetilanteisiin vaikuttaisi kuitenkin olevan 
yhteydessä parempaan opetukseen ja oppimiseen. Tällaisessa 
opettajankoulutuksen kehittämisessä on kiinnitetty huomiota matematiikan 
opettajalle erityisen tiedon edistämiseen (esim. Koellner ym., 2007; Silver, 
Clark, Ghousseini, Charalambous & Sealy, 2007) ja rikottu perinteistä rajaa 
matematiikan ja pedagogisten opintojen välillä (Goos & Bennison, 2018).  

Edellä esitettyyn kehittämishaasteeseen liittyen tässä tutkimuksessa 
tarkastellaan matematiikan opettajan tietoa ja siihen liittyvää matemaattista 
ajattelua. Matematiikan opettajan tiedon käsitteellistykset ovat tyypillisesti 
perustuneet oppiainekohtaisen eli matemaattisen sisältötiedon ja pedagogisen 
sisältötiedon väliseen erotteluun (Scheiner, 2015). Matemaattisella 
sisältötiedolla tarkoitetaan tietoa opetettavasta matematiikan oppiaineesta, 
kun taas pedagogisella sisältötiedolla tarkoitetaan alakohtaista pedagogista 
tietoa, joka on kytköksissä matemaattiseen sisältötietoon (Shulman, 1987). 

Matemaattinen sisältötieto voi sisältää luonteeltaan monenlaista 
matemaattista ajattelua, jossa voivat korostua esimerkiksi visuaaliset 
tulkinnat, symbolinen manipulointi tai aksiomaattis-formaaliin 
matematiikkaan kuuluva deduktiivinen päättely (Tall, 2004). Matemaattiseen 
käsitteeseen liittyvän kognitiivisen rakenteen kokonaisuuteen on 
tutkimuksissa usein viitattu käsitekuvan (concept image) käsitteellä 
(Bingolbali & Monaghan, 2008; Tall & Vinner, 1981). Tätä lähestymistapaa on 
hyödynnetty opettajan tietoon liittyvässä tutkimuksissa erityisesti silloin, kun 
tutkimus on keskittynyt matemaattiseen sisältötietoon (Carrillo, 2011). 
Kirjallisuuden perusteella käsitekuvien kehittämistä mahdollisimman 
rikkaiksi voidaan pitää eräänä keskeisenä tavoitteena matematiikan opettajan 
tiedon edistämisessä (Dreher & Kuntze, 2015; Panasuk, 2010; Tall, 2013). 
Toisaalta aiempi tutkimus on antanut viitteitä, että koulumatematiikkaa ja 
yliopistomatematiikkaa koherentisti yhdistävien käsitekuvien 
muodostaminen on opettajaopiskelijoille haastavaa (esim. Chin, 2013; 
Viholainen, 2008). Käsitekuvat ovat myös kytköksissä matematiikkaan 
liittyviin uskomuksiin, joilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan yksilön 
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aiheeseen liittämää henkilökohtaista ymmärrystä ja tunnetta (Schoenfeld, 
1992). Opettajan epistemologiset uskomukset eli uskomukset matemaattisen 
tiedon luonteesta vaikuttavat siihen, millä tavalla opettaja opettaa 
matematiikkaa (Ernest, 1989; Hart, 2002). 

Tässä tutkimuksessa opettajan tiedon edistämistä tarkastellaan 
tutkimusprosessin aikana kehitetyn ongelmalähtöisen matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen kontekstissa. Suomalainen 
opettajankoulutuksen kehittäminen on pohjautunut pitkään 
tutkimusperustaisuuden käsitteelle, jolla tarkoitetaan paitsi opetussisältöjen 
perustumista tutkimukseen myös opetusmenetelmien valitsemista ja 
kehittämistä tutkimukseen perustuen (Toom ym., 2010). Tällaista 
nykyaikaista korkeakouluopetuksen kehittämistä ohjaavina taustafilosofioina 
on tyypillisesti pidetty konstruktivistisia oppimiskäsityksiä ja erityisesti 
sosiokonstruktivismia (Enkenberg, 2004; Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2009b; 
Thompson, P. W., 2014). Eräs konkreettinen malli sosiokonstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaiseen korkeakouluopetukseen on konstruktiivisen 
linjakkuuden malli, jonka mukainen opetus tähtää opetuksen järjestämiseen 
konstruktivismin hengessä sekä tavoitteiden, toteuttamisen ja arvioinnin 
keskinäiseen linjakkuuteen (Biggs & Tang, 2011; Nevgi & Lindblom-Ylänne, 
2009a). Konstruktiivisen linjakkuuden mallin mukaista opetusta taas voidaan 
toteuttaa esimerkiksi ongelmalähtöisellä oppimisella, jolla tarkoitetaan 
tyypillisesti opiskelijalähtöistä oppimisprosessia, joka lähtee liikkeelle 
opiskelijaryhmälle annetusta virikeaineistosta ja pitää sisällään sekä 
ryhmätyötä että opiskelijan itsenäistä työskentelyä (Boud & Feletti, 1999; 
Poikela & Nummenmaa, 2006). Ongelmalähtöisen oppimisen 
lähestymistapaan liittyvä tutkimus ei ole aiemmin keskittynyt matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen kontekstiin, mutta yleisemmin meta-analyysit 
viittaavat, että ongelmalähtöisyyden vaikutukset sisällön oppimiseen ovat 
negatiivisia tai neutraaleja, mutta geneerisiin työskentelytaitoihin positiivisia 
(Dochy, Segers, Van den Bossche & Gijbels, 2003; Gijbels, Dochy, Van den 
Bossche & Segers, 2005). Opiskelijoiden kokemuksien perusteella PBL-
työskentely voi edistää erityisesti autenttisten ongelmien ratkaisua, aktiivista 
itsenäistä opiskelua sekä yhteisöllistä tiedonrakentamista (Dahlgren & 
Dahlgren, 2002; Dochy, Segers, Bossche & Struyven, 2005; Gijbels, Van de 
Watering, Dochy & Van den Bossche, 2006; Woodward, 1999). 

Tämä tutkimus on kehittämistutkimus, jossa yhdistyy opetuksen 
käytännöllinen ja teoriapohjainen kehittäminen sekä aiheeseen liittyvän 
teoreettisen tiedon tuottaminen (Edelson, 2002). Tämä kehittämistutkimus 
pohjautuu toisaalta alakohtaisiin opettajan tiedon ja matemaattisen ajattelun 
teorioihin ja toisaalta toimintaa ohjaaviin pedagogisiin teorioihin. Siten tämä 
tutkimus tuottaa toisaalta uutta aihekohtaista tietoa matematiikan opettajan 
tiedosta aineenopettajankoulutuksen kontekstissa ja toisaalta tuottaa tietoa 
kehitetystä ongelmalähtöisestä kurssitoteutuksesta. Paikallisesti tämä 
tutkimus täydentää kontekstina toimivan Helsingin yliopiston Matematiikan 
ja tilastotieteen laitoksen aiempaa opetuksen tutkimus- ja 
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kehittämistoimintaa (esim. Hautala, 2010; Oikkonen, 2009; Rämö, Oinonen 
& Vikberg, 2015) aineenopettajankoulutuksen näkökulmasta. Lisäksi tämä 
tutkimus täydentää paikallisesti Helsingin yliopiston Matemaattis-
luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiemmin tehtyä opettajankoulutuksen 
tutkimusperustaista kehittämistä (ks. esim. Aksela, 2010) matematiikan 
opintojen osalta. Kansainvälisen tutkimuksen näkökulmasta tämä tutkimus 
sijoittuu opettajan tiedon näkökulmaan, joka on viimeisten vuosikymmenten 
aikana vakiintunut laajaksi ja monitahoiseksi tutkimusalueeksi matematiikan 
oppimistutkimuksen kentässä (Hoover ym., 2016; Skott, Mosvold & 
Sakonidis, 2018). Tämä tutkimus täydentää erityisesti matemaattista ja 
pedagogista sisältötietoa yhdistäviin lähestymistapoihin liittyvää tutkimusta 
(esim. Koellner ym., 2007; Papick, 2011; Silver ym., 2007).  
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Moni tämän tutkimuksen keskeisistä termeistä esiintyy kirjallisuudessa 
useassa eri merkityksessä. Tämän vuoksi määrittelen seuraavassa lyhyesti 
tässä tutkimuksessa käytettävät keskeiset termit ja käsitteet. 
 
Ajattelua ohjaava teoria viittaa tässä tutkimuksessa sellaiseen laajaan 
viitekehykseen, johon tutkija pohjaa ajattelunsa (DiSessa & Cobb, 2004). 
Tässä tutkimuksessa ajattelua ohjaavia teoriat luovat merkityksen sille, miten 
ilmiöt oppiminen ja tutkimusperustaisuus ymmärretään. Tarkemmin ks. luku 
4.2. 
 
Alakohtainen teoria viittaa tässä tutkimuksessa matematiikan oppimiseen 
ja opettamiseen liittyviin taustateorioihin, joita hyödynnetään ja kehitetään 
kehittämistutkimuksen eri vaiheissa (DiSessa & Cobb, 2004). Tarkemmin ks. 
luku 4.2. 
 
Case-oppiminen (case-based learning) tarkoittaa tässä tutkimuksessa 
ongelmalähtöisen oppimisen alatyyppiä, joka pohjautuu ohjattuun 
tutkimiseen (guided inquiry) (Rissanen, 2014; Srinivasan, Wilkes, Stevenson, 
Nguyen & Slavin, 2007). Case-oppimisessa virikeaineistoja käsitellään ennalta 
annetun teoriapohjan näkökulmasta opettajan ohjaamana ja aiheen käsittelyä 
voidaan jatkaa esimerkiksi oppimispäiväkirjatehtävällä. Tarkemmin ks. luku 
5.2.6. 
 
Erikoistunut sisältötieto (specialized content knowledge, SCK) on MKT-
mallin (Ball ym., 2008) osa-alue, joka viittaa sellaiseen matemaattisen 
sisältötietoon, jota tarvitaan erityisesti opettajan ammatissa. Tällaista tietoa 
on esimerkiksi tieto erilaisten representaatioiden ominaispiirteistä ja kyky 
muokata harjoitustehtäviä (Ball ym., 2008). Tarkemmin ks. luku 5.1.3. 
 
Epistemologiset uskomukset (epistemological beliefs) viittaavat tässä 
tutkimuksessa yksilön uskomuksiin matemaattisen tiedon luonteesta. 
Uskomuksilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yksilön tiettyyn aiheeseen 
liittämää henkilökohtaista ymmärrystä ja tunnetta (Schoenfeld, 1992). 
Epistemologisiin uskomuksiin luetaan tässä tutkimuksessa muun muassa 
uskomukset matematiikan tieteenalan tiedonmuodostustavoista, 
merkityksestä ja suhteesta koulun oppiaineeseen (vrt. Mosvold & Fauskanger, 
2014). Tarkemmin ks. luku 5.1.4. 
 
Formaali matemaattinen ajattelu viittaa tässä tutkimuksessa David 
Tallin matematiikan kolmen maailman viitekehyksen (Tall, 2004) mukaisen 
formaalin maailman ajatteluun. Käsitteitä formaali päättely ja argumentointi 
(formal reasoning, formal argumentation) on aikaisemmassa 
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kirjallisuudessa (Viholainen, 2008) käytetty hieman eri merkityksessä. 
Tarkemmin ks. luvut 5.1.6 ja 5.1.7. 
 
HCK, ks. Rakenteinen sisältötieto. 
 
Informaali matemaattinen ajattelu viittaa tässä tutkimuksessa David 
Tallin matematiikan kolmen maailman viitekehyksen (Tall, 2004) mukaisen 
ilmenevän tai symbolisen maailman ajatteluun. Käsitteitä informaali päättely 
ja argumentointi (informal reasoning, informal argumentation) on 
aikaisemmassa kirjallisuudessa (Viholainen, 2008) käytetty hieman eri 
merkityksessä. Tarkemmin ks. luvut 5.1.6 ja 5.1.7. 
 
Kehittämistutkimus (design-based research) on tässä tutkimuksessa 
käytettävä opetuksen tutkimuksen menetelmä, joka kohdistuu 
monimutkaisiin ongelmiin tarttuvien opetuksellisten interventioiden 
suunnittelemiseen, kehittämiseen ja arviointiin (Plomp, 2010). 
Kehittämistutkimuksessa ovat tärkeitä sekä oppimisprosessin analyysia 
ohjaavat viitekehykset että suunnittelua ohjaavat periaatteet (Cobb, Jackson 
& Dunlap, 2016; DiSessa & Cobb, 2004). Kehittämistutkimuksessa 
kiinnitetään huomiota aihekohtaisen, kehittämisprosessiin liittyvän ja 
kehittämistuotokseen (artefact) liittyvän tutkimustiedon edistämiseen 
(Edelson, 2002). Tarkemmin ks. luvut 4.1, 4.2 ja 4.3. 
 
Kokemus on tässä tutkimuksessa tekninen termi, jolla viitataan 
opiskelijoiden koulutukseensa tai sen osiin liittämiin ominaisuuksiin. 
Tällaiset koulutukseen liittyvät kokemukset ovat yhteydessä opiskelijoiden 
aiempaan tietoon ja kokemuksiin (Entwistle, McCune & Hounsell, 2002). 
Tutkimuskirjallisuudessa termin kokemus (experience) ohella vastaavassa 
merkityksessä käytetään termiä näkemys (perception). 
 
Konstruktiivisen linjakkuuden malli (constructive alignment) on John 
Biggsin (1996) esittämä korkeakouluopetuksen malli, joka perustuu 
konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja kiinnittää huomiota opetuksen eri 
osatekijöihin ja niiden väliseen suhteeseen. Mallissa keskeistä opiskelun 
tavoitteiden, opetuksen ja oppimisen arvioinnin välinen linjakkuus sekä 
niiden perustuminen konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen (Biggs & Tang, 
2011). Tarkemmin ks. luku 5.2.4. 
 
Käsitekuva (concept image) tarkoittaa sitä kognitiivista 
kokonaisrakennetta, jonka subjekti liittää tiettyyn matematiikan käsitteeseen 
(Tall & Vinner, 1981; Vinner & Hershkowitz, 1980). Nämä käsitekuvat ovat 
kontekstisidonnaisia ja voivat sisältää esimerkiksi käsitteen sanallisen 
määritelmän sekä käsitteeseen liittyviä mielikuvia ja proseduureja. Tässä 
tutkimuksessa käsitekuvia tarkastellaan osana opettajan tietoa (Carrillo, 
2011). Tarkemmin ks. luku 5.1.6. 
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Matemaattinen ajattelu (mathematical thinking) viittaa tässä 
tutkimuksessa matemaattisen ajattelun kognitiivisiin aspekteihin ja niitä 
kuvaaviin viitekehyksiin. Matemaattisen ajattelun kognitiivisiin aspekteihin 
luetaan tässä tutkimuksessa erityisesti heränneen käsitekuvan osat (ks. 
käsitekuva), niiden käyttö päättelyssä ja niiden kytkeminen toisiinsa. Tämän 
tutkimuksen näkökulma matemaattiseen ajatteluun on siten Sternbergin 
(1996) luokittelun mukaisesti matemaattinen (mathematical). Tarkemmin ks. 
luvut 5.1.5 ja 5.1.6. 
 
Matemaattinen sisältötieto (subject matter knowledge, content 
knowledge) tarkoittaa tässä tutkimuksessa tietoa matematiikan oppiaineen ja 
tieteenalan sisällöistä. Tällaisesta tiedosta Shulman (1987) on käyttänyt 
termiä sisältötieto (content knowledge). Myöhemmässä kirjallisuudessa (Ball 
ym., 2008) on käytetty myös termiä oppiainetieto (subject matter 
knoweldge). MKT-mallissa (Ball ym., 2008) matemaattinen sisältötieto 
jakautuu yleiseen sisältötietoon (common content knowledge), 
erikoistuneeseen sisältötietoon (specialized content knowledge) ja 
rakenteiseen sisältötietoon (horizon content knowledge). Tarkemmin ks. luku 
5.1.3. 
 
Matematiikan kolme maailmaa (the three worlds of mathematics) on 
David Tallin (2004; 2013) esittämä viitekehys, joka kuvaa matemaattisen 
ajattelun eri puolia ja yksilön kognitiivista kehittymistä matemaattisessa 
ajattelussa. Viitekehyksessä matematiikka jaetaan ilmenevään maailmaan 
(conceptual-embodied world), symboliseen maailmaan (proceptual-symbolic 
world) ja formaaliin maailmaan (axiomatic-formal world). Tarkemmin ks. 
luku 5.1.7. 
 
Matematiikkakuva tarkoittaa tässä tutkimuksessa suhtautumista 
kysymykseen siitä, mitä matematiikka on (Ernest, 1989; Mura, 1993). Termiä 
on käytetty kirjallisuudessa myös laajemmassa merkityksessä, joka pitää 
sisällään myös pedagogiset uskomukset ja yksilön affektiivisen suhteen 
matematiikkaan (Joutsenlahti, 2005; Pietilä, 2002). Tässä tutkimuksessa 
matematiikkakuva nähdään osana yksilön epistemologisia uskomuksia. 
Tarkemmin ks. Epistemologiset uskomukset ja luku 5.1.4. 
 
Mathematical knowledge for teaching, ks. MKT-malli. 
 
MKT-malli (mathematical knowledge for teaching) on Deborah Ballin ja 
kollegoiden (2008) esittämä matemaattista ja pedagogista sisältötietoa 
erittelevä ja alakategorioihin jakava opettajan tiedon malli. Malli pohjautuu 
Shulmanin (1987) erotteluun sisältötiedon, pedagogisen tiedon ja 
pedagogisen sisältötiedon välillä. MKT-mallia on hyödynnetty runsaasti 
opettajankoulutukseen liittyvässä tutkimuksessa viimeisen kymmenen 
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vuoden aikana (Hoover ym., 2016). Tarkemmin ks. Matemaattinen sisältötieto 
ja luku 5.1.3. 
 
Ongelmalähtöinen oppiminen (problem-based learning, PBL) on 
sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen työtapa, jonka 
keskeisinä tavoitteina ovat sisällön oppimisen lisäksi geneeristen taitojen 
kuten itsenäisen tiedonhaun ja yhteistyön kehittäminen (Hmelo-Silver, 
2004). Ongelmalähtöiselle oppimiselle on ominaista ohjattu ja tavoitteiltaan 
avoin pienryhmätyöskentely tosielämän ongelmiin liittyvien virikeaineistojen 
pohjalta (Boud & Feletti, 1999). Tässä tutkimuksessa ongelmalähtöisellä 
oppimisella tarkoitetaan erityisesti Schmidtin (1983) esittämää seitsemän 
portaan työskentelymallia.  Tarkemmin ks. luku 5.2.5. 
 
Opettajan tieto (teacher knowledge) on kirjallisuudessa esiintyvä yläkäsite, 
jota käytetään viitatessa matematiikan opettajan tiedolliseen osaamiseen 
kohdistuvaan tutkimusalaan. Opettajan tietoon kohdistuva tutkimus 
tarkastelee opettajan työssä tarvittavaa tietoa sekä opettajien ja 
opettajaopiskelijoiden tietoa erityisesti sisältötiedon ja pedagogisen 
sisältötiedon välisen erottelun näkökulmasta (Skott ym., 2018). Tässä 
tutkimuksessa keskitytään erityisesti opettajaopiskelijoiden tietoon, johon 
viitaan monesti yläkäsitteellä ”opettajan tieto”. Tarkemmin ks. luvut 5.1.2 ja 
5.1.3. 
 
PBL, ks Ongelmalähtöinen oppiminen. 
 
PCK, ks Pedagoginen sisältötieto. 
 
Pedagoginen sisältötieto (pedagogical content knowledge, PCK) on 
tieteenalan ja oppiaineen erityispiirteet huomioivaa pedagogista tietoa. Toisin 
sanoen pedagoginen sisältötieto on alakohtaista pedagogista tietoa, joka on 
kytköksissä sisältöön liittyvään tietoon. Käsite on peräisin Lee Shulmanilta 
(1987). Suuri osa opettajan tietoon liittyvästä tutkimuksesta on sittemmin 
pohjautunut tämän käsitteen varaan (Scheiner, 2015) ja sitä on eritelty 
tarkemmin esimerkiksi MKT-mallissa (Ball ym., 2008). Tarkemmin ks. luku 
5.1.3. 
 
Rakenteinen sisältötieto (horizon content knowledge, HCK) on MKT-
mallissa (Ball ym., 2008) matemaattisen sisältötiedon osa-alue, jossa 
korostuu matemaattisten aihepiirien ja käsitteiden välisiin suhteisiin liittyvä 
tieto. Tässä tutkimuksessa käsite ymmärretään Jakobsenin ja kollegoiden 
(2013) esittämässä merkityksessä, jossa korostetaan yliopistomatematiikkaan 
liittyvän tiedon liittämistä koulussa opetettavaan matemaattiseen sisältöön. 
Tarkemmin ks. luku 5.1.3. 
 
SCK, ks. Erikoistunut sisältötieto. 
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Seminaarikurssi tarkoittaa tässä tutkimuksessa opetuksen 
toteuttamismallia, joka perustuu opiskelijoiden kirjallisuuden avulla 
valmistelemiin alustuksiin ja yhteisiin keskusteluihin. Tarkemmin ks. luku 
6.1.1. 
 
Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys (social constructivism) 
tarkoittaa tässä tutkimuksessa näkemystä, jonka mukaan oppiminen on laaja-
alainen prosessi, jossa tieto rakennetaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
ja johon kuuluvat muun muassa itseohjautuvuus, reflektio, yhteistyö, ja  
identiteetin kehitys (Kauppila, 2007). Tämän oppimiskäsityksen pedagogisia 
seurauksia ovat muun muassa oppijan aktiivisuuden merkitys ja opettajan 
roolin muuttuminen, ongelmakeskeisyyden painottaminen, monipuolisten 
representaatioiden kehittäminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen 
painottaminen sekä uusien arviointimenetelmien kehittäminen (Tynjälä, 
1999). Kirjallisuudessa (esim. Cobb, 1994; Ernest, 1994) on esitetty, että 
sosiokonstruktivistisen matematiikan oppimimisteorian tulisi huomioida 
lingvististen, kulttuurillisten ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden lisäksi myös 
yksilöllinen matemaattinen käsitteenmuodostus, oppiminen, tieto ja taito. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti tällaisia yksilöllisiä tekijöitä 
sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogisia seurauksia 
korostavassa opetuksessa. Tarkemmin ks. luku 5.2.3. 
 
Toimintaa ohjaava teoria viittaa tässä tutkimuksessa taustateoriaan, joka 
vaikuttaa kehittämistutkimuksessa tehtäviin valintoihin (DiSessa & Cobb, 
2004). Näiden teorioiden rooli tässä tutkimuksessa on ohjata 
kehittämistuotoksen pedagogista kehittämistä. Tarkemmin ks. luku 4.2. 
 
Tutkimusperustainen opetus (research-based teaching) on termi, jolla 
voidaan tarkoittaa esimerkiksi opetuksen sisältöjen perustumista 
tutkimukseen, tieteellisten käytänteiden opettamista, tutkivien 
opiskelumenetelmien käyttämistä tai opetuskäytänteiden tutkivaa 
kehittämistä (Griffiths, 2004). Tässä tutkimuksessa termi ymmärretään 
laajasti niin, että tutkimusperustaisessa opetuksessa opetuksen sisältö 
perustuu tieteenalakohtaiseen tutkimukseen ja opetusmenetelmät perustuvat 
pedagogiseen tutkimukseen, minkä lisäksi opiskelu on tutkivaa ja 
ongelmalähtöistä (Toom ym., 2010). Tarkemmin ks. luvut 5.2.1 ja 5.2.7. 
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Tämän tutkimuksen päämääränä on kehittämistutkimuksen menetelmää 
hyödyntäen kehittää matematiikan aineenopettajankoulutukseen soveltuva 
kurssimalli, jonka toteutus perustuu yliopistopedagogiseen tutkimukseen ja 
joka sisällöllisesti pyrkii opettajaopiskelijoiden matemaattisen ja pedagogisen 
sisältötiedon ja näiden välisen vuoropuhelun vahvistamiseen (vrt. esim. Ball 
& Bass, 2000). Tämän kehittämisen tavoitteena on lisätä opettajan tiedon 
edistämiseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Opettajan tietoon liittyvässä 
tutkimuksessa tämä tutkimus keskittyy erityisesti koulumatematiikan ja 
yliopistomatematiikan sisällöllisen yhdistämisen haasteisiin 
ongelmalähtöisen oppimisen kontekstissa. 

Tämän tutkimuksen taustalla on tutkimuskirjallisuudessa esitetty tarve 
kehittää matematiikan opettajankoulutusta sellaiseksi, että se onnistuisi 
vahvistamaan opettajaopiskelijan koulutuksessaan hankkiman teoreettisen 
tiedon ja työssä tarvitsemansa praktisen tiedon yhteyksiä (ks. esim. Aksela, 
2010; Koponen ym., 2015b; Poikela, 2002; Yrjänäinen, 2011). Aiemman 
tutkimuskirjallisuuden mukaan kehittämistutkimus on toimiva 
menetelmällinen lähestymistapa tällaiselle opettajankoulutuksen 
kehittämiselle ja aihekohtaisen teoriatiedon lisäämiselle (Vesterinen & Aksela, 
2013). 

Tässä tutkimuksessa oppimisprosessia tarkastellaan laajassa mielessä 
kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin kurssin sisällöllisiä tavoitteita 
tarkastellaan opettajaopiskelijoiden kurssitoteutuksilla tuottaman opettajan 
tiedon näkökulmasta. Toiseksi kurssin pedagogisia tavoitteita tarkastellaan 
opettajaopiskelijoiden kurssitoteutuksiin liittämien kokemusten 
näkökulmasta. 

Kehittämistutkimukselle ominaisesti tässä tutkimuksessa tuotetaan sekä 
konkreettinen kehittämistuotos että siihen liittyvää tutkimustietoa ongelma-
analyysien ja autenttisiin oppimistilanteisiin liittyvien tapaustutkimusten 
kautta. Tätä tutkimusta ohjaavat päätutkimuskysymykset jakautuvat siten 
Edelsonin (2002) esittämän kehittämistutkimuksessa tuotettavan tiedon 
mallin mukaisesti aihekohtaiseen tietoon (nk. ongelma-analyysi), 
kehittämisprosessiin liittyvään tietoon sekä kehittämistuotteeseen liittyvään 
tietoon. Näihin kolmeen kategoriaan jakautuvat tutkimuksen viisi 
päätutkimuskysymystä ovat:  
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A. Aihekohtainen tieto: 
1. Minkälaisia uskomuksia matematiikan 

aineenopettajaopiskelijoilla on yliopistomatematiikasta 
suhteessa opettajan tietoon ja koulumatematiikkaan?  

2. Minkälaisia käsitekuvia matematiikan aineenopettajaopiskelijat 
muodostavat sellaisista matematiikan käsitteistä, joita 
käsitellään sekä koulumatematiikassa että 
yliopistomatematiikassa? 

B. Kehittämisprosessiin liittyvä tieto: 
3. Minkälaista matematiikan opettajan tietoa matematiikan 

aineenopettajaopiskelijat käsittelevät oppimistehtävissään 
seminaarikurssilla ja ongelmalähtöiseen oppimiseen 
perustuvilla kursseilla? 

4. Minkälaisia kokemuksia matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat liittävät seminaarikurssiin ja 
ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvaan kurssiin? 

i. Miten opiskelijat kokevat kurssitoteutukset 
konstruktiivisen linjakkuuden mallin näkökulmasta? 

ii. Millaisia heikkouksia ja vahvuuksia opiskelijat kokevat 
kurssitoteutuksilla olevan? 

C. Kehittämistuotokseen liittyvä tieto: 
5. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy tutkimusperustaisesti 

kehitettyyn ongelmalähtöiseen matematiikan 
aineenopettajankoulutukseen sosiokonstruktivistisen 
oppimiskäsityksen ja opettajan tiedon edistämisen 
näkökulmasta? 

Kehittämistutkimukselle ominaisesti tutkimuksen laaja-alaisesti 
muotoiltua päämäärää ja ylätasoisia päätutkimuskysymyksiä tarkennetaan ja 
jaetaan alatutkimuskysymyksiin kehittämisprosessin aikana. Tutkimus 
koostuu ongelma-analyysista, joka käsittää kaksi teoreettista osaa ja yhden 
empiirisen osan sekä kolmesta kehittämiskierroksiin sidotusta 
tapaustutkimuksesta.  Kuvailen seuraavassa luvussa tarkemmin tämän 
kehittämistutkimukseen perustuvan tutkimusasetelman sekä 
tutkimusraportin rakenteen. 

 
 

 



  

12 
 

 
Tässä luvussa pohjustan ja kuvaan tämän tutkimuksen tutkimusasetelman. 
Aluksi kuvaan yleisesti kehittämistutkimuksen menetelmän ja sen 
soveltamisen tässä tutkimuksessa. Tämän jälkeen esitän tämän tutkimuksen 
ja tutkimusraportin rakenteen. Lopuksi esitän yleisellä tasolla tämän 
tutkimuksen tutkimusstrategian, analyysimenetelmät ja kontekstin. 
 

Kehittämistutkimus on opetusalalla verrattain nuori lähestymistapa ja sen 
metodologia alkoi vakiintua 2000-luvun alussa (esim. Barab & Squire, 2004; 
Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004; DiSessa & Cobb, 2004; Edelson, 2002). 
Tällaisesta käytännölliseen opetuksen kehittämiseen tähtäävästä 
tutkimuksesta on käytetty englannin kielellä nimityksiä design experiment, 
developmental research, user-design research, design research sekä design-
based research riippuen kehittämisen ja tutkimuksen kohteista ja 
painopisteistä (Juuti & Lavonen, 2006). Nykyisin kansainvälisesti nimitykset 
design research ja design-based research ovat vakiintuneet ja Suomessa 
termin design-tutkimus ohella on vakiintunut nimitys kehittämistutkimus 
(Pernaa, 2013). Suomessa lähestymistapaa on käytetty luonnontieteiden ja 
matematiikan oppimistutkimuksessa jo varhaisessa vaiheessa (esim. Aksela, 
2005; Hassinen, 2006; Juuti, 2005). 

Kehittämistutkimuksen lähtökohtana on opetukseen ja oppimiseen 
liittyviin haasteisiin vastaavien ratkaisuiden suunnittelu ja kehittäminen 
(Vesterinen & Aksela, 2013). Kehittämistutkimus on erityisen soveltuva 
menetelmä haasteisiin, joihin liittyvä tieto on lähtökohtaisesti vähäistä, eikä 
standardiratkaisua ongelmaan entuudestaan ole (Kelly, 2009). Kuten Pernaa 
(2013) on todennut, kehittämistutkimus on monitahoinen 
tutkimusmenetelmä, jolle ei voida antaa yhtä yksiselitteistä määritelmää. 
Juutin ja Lavosen (2006) mukaan kehittämistutkimusta kuitenkin luonnehtii 
kolme erityispiirrettä: 

1. kehittämistutkimus on luonteeltaan iteratiivista ja se lähtee muutoksen 
tarpeesta, 

2. kehittämisellä saadaan aikaan laajasti käytettävä tuotos ja 
3. kehittäminen tuottaa käyttökelpoista opetukseen liittyvää tietoa. 

Edelsonin (2002) mukaan kehittämistutkimusta luonnehtii kehittämisen ja 
tutkimuksen yhdistyminen: kehittämistutkimuksessa kehittämisprosessi 
nostetaan mahdollisuudeksi teorian muodostamiselle ja käytännöllisen 
tuotteen muotoilulle. Toisin sanoen syklisessä prosessissa, jossa kehittäminen 
ja tutkimus etenevät iteratiivisesti, saadaan kehitettyä sekä teoriaa että itse 
kehittämistuotosta (artefact). Edelsonin (2002) mukaan kehittämistutkimus 
perustuu aina aihekohtaiseen tietoon liittyviin ongelma-analyyseihin, 
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kehittämisprosessiin ja kehittämistuotteen muotoiluun. Siten 
kehittämistutkimus tuottaa kolmenlaista tietoa: 

1. aihekohtaista tietoa, 
2. tietoa kehittämisprosessista ja 
3. tietoa kehitetystä tuotteesta. 

Kuten Barab ja Squire (2004) ovat todenneet, kehittämistutkimus ei ole 
niinkään lähestymistapa, vaan joukko lähestymistapoja, joiden tarkoituksena 
on tuottaa uusia teorioita, tuotteita sekä käytänteitä, jotka voivat vaikuttaa 
oppimiseen ja opetukseen aidoissa tilanteissa. Kehittämistutkimusta on 
kritisoitu siitä, että se ei näytä eroavan juurikaan formatiivisesta arvioinnista 
(formative evaluation methodologies) (Barab & Squire, 2004). Barabin ja 
Squierin (2004) mukaan kehittämistutkimus eroaa pelkästä kokemuksiin 
perustuvasta kehittämisestä ja formatiivisesta arvioinnista, koska 

1. kehittämisinterventiot sidotaan jatkuvasti teoriaan, 
2. kehittämistutkimus tuottaa uutta teoriaa (eikä pelkästään testaa 

aiempaa teoriaa) ja 
3. joihinkin tutkimuskysymyksiin voidaan vastata vain 

kehittämistutkimuksen kaltaisessa asetelmassa (joissa teoreettisia 
väitteitä ei testata perinteisin laboratorioasetelmin). 

Mckenney ja Reeves (2018) korostavat vastaavasti kehittämistutkimuksen 
keskeisinä piirteinä teoriaan sitomista, teorian tuottamista, interventioiden 
suunnittelua, iteratiivisuutta, kehittämisprosessin sitomista saatuihin 
tuloksiin sekä käytännön ja teorian vuoropuhelua. 

Kehittämistutkimus suoritetaan siis aidoissa tilanteissa ja se eroaa siten 
perinteisistä laboratorioasetelmilla suoritetuista psykologisista tutkimuksista. 
Collinsin, Josephin ja Bielaczycin (2004) mukaan kehittämistutkimus eroaa 
perinteisestä kontrolloidusta tutkimuksesta muun muassa tutkimuksen 
paikan, sosiaalisen vuorovaikutuksen määrän ja osallistujien roolin suhteen. 
Siinä missä perinteisempi tutkimusasetelma sisältäisi esimerkiksi kyselyyn 
vastaamista rauhallisessa ympäristössä, kehittämistutkimus sijoittuu 
tyypillisesti aitoihin ja kompleksisiin tilanteisiin (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Perinteisen tutkimuksen ja kehittämistutkimuksen eroja Collinsia ja 
kollegoita (2004) mukaillen 

 
Collinsin ja kollegoiden (2004) esittämän luonnehdinnan näkökulmasta 
kehittämistutkimus muistuttaa toimintatutkimusta (action research), joka 
niin ikään tähtää käytännölliseen kehittämiseen aidoissa tilanteissa 
(Anderson & Shattuck, 2012). Suurin ero lähestymistapojen välillä on 
tutkimustraditio: siinä missä toimintatutkimuksen juuret ovat työn 
tutkimuksessa, on kehittämistutkimus ollut opetuksen tutkimuksessa 
hallitsevampi lähtökohta (Juuti & Lavonen, 2013). 

Edellä esitettyjen luonnehdintojen mukaan kehittämistutkimus korostaa 
muun muassa käytännöllisen kehittämisen ja systemaattisen tutkimuksen 
yhdistämistä, monimutkaisiin haasteisiin vastaamista sekä teoreettisen tiedon 
hyödyntämistä ja kehittelyä. Plomp (2010) on tiivistänyt 
kehittämistutkimuksen olevan systemaattista tutkimusta, joka kohdistuu 
monimutkaisiin ongelmiin tarttuvien opetuksellisten interventioiden 
suunnittelemiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Tällaisella tutkimuksella 
tähdätään Plompin mukaan tiedon lisäämiseen sekä näiden interventioiden 
ominaisuuksista että niiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä 
prosesseista. Tässä tutkimuksessa kehittämistutkimus nähdään 
lähestymistapana, jota luonnehtii edellä esitetyt ominaispiirteet, jotka 
koskevat tutkimuksen lähtökohtia, toteutusta, merkitystä, tutkimuskohdetta 
sekä teorian roolia (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Kehittämistutkimuksen ominaispiirteiden luonnehdinta 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

 
 

Kehittämistutkimuksessa tieteelliset teoriat ovat kaksoisroolissa: toisaalta 
tutkimuksen kehittäminen pohjataan teoriaan ja toisaalta 
kehittämisprosessissa tuotetaan uutta teoriaa (Barab & Squire, 2004). 
Kehittämistutkimus pyrkii siten samanaikaisesti sekä opetukseen ja 
oppimiseen liittyvien prosessien teoriapohjaiseen kehittämiseen että niiden 
ymmärtämiseen. Opetusalalla tapahtuvassa kehittämistutkimuksessa voidaan 
käyttää luonteeltaan varsin erilaisia taustateorioita, jotka diSessa ja Cobb 
(2004) ovat luokitelleet neljään kategoriaan: 

1. Pääteoriat (grand theories) 
2. Ajattelua ohjaavat teoriat (orienting frameworks) 
3. Toimintaa ohjaavat teoriat (frameworks for action) 
4. Alakohtaiset teoriat (domain specific instructional theories) 

Pääteorioista esimerkkeinä diSessa ja Cobb (2004) ovat esittäneet muun 
muassa Piaget’n ja Skinnerin oppimisteoriat. Eräänä haasteena tällaisten 
teorioiden soveltamisessa kehittämistutkimukseen on niiden yleisyys (Pernaa, 
2013). 

Ajattelua ohjaavista teorioista esimerkkeinä diSessa ja Cobb (2004) ovat 
esittäneet muun muassa konstruktivistisen oppimiskäsityksen. 
Kehittämistutkimuksen näkökulmasta tällaisten teorioiden haaste on laaja 
yleistettävyys, sillä kehittämistutkimus on luonteeltaan tilannesidonnaista ja 
siten tietoa saadaan vain tietynlaisen ryhmän käsityksistä ja toiminnasta 
(Pernaa, 2013). diSessan ja Cobbin mukaan tällaisten teorioiden arvo 
kehittämistutkimuksessa onkin metateorioina, jotka määrittelevät 
tarkempien viitekehysten yleisiä periaatteita. Tässä tutkimuksessa ajattelua 
ohjaavana teorioina ovat tutkimusperustainen opetus ja 
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sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, joita käsittelen tutkimuksen toisessa 
teoreettisessa ongelma-analyysissa luvuissa 5.2.1–5.2.3. 

Toimintaa ohjaavista teorioista esimerkkeinä diSessa ja Cobb (2004) ovat 
esittäneet muun muassa konstruktionismin. Pernaa taas (2013) on esittänyt 
esimerkkinä tällaisesta teoriasta tutkimusperustaisen opetuksen. Tällaiset 
teoriat ohjaavat diSessan ja Cobbin (2004) mukaan hyvin 
oppimisympäristöjen suunnittelua, mutta ovat taustateorioina ongelmallisia, 
sillä ne eivät selkeästi erottele tieteellisiä väittämiä ja johtopäätöksiä 
ehdotetusta toiminnasta. Toimintaa ohjaavat teoriat ymmärretäänkin tässä 
tutkimuksessa tutkijan tai tutkijoiden oppimisympäristön suunnittelua 
ohjaavina teorioina. Tässä tutkimuksessa toimintaa ohjaavien teorioiden 
ytimen muodostavat konstruktiivisen linjakkuuden malli ja ongelmalähtöinen 
oppiminen, joita käsittelen tutkimuksen toisessa teoreettisessa ongelma-
analyysissa luvuissa 5.2.4. ja 5.2.5. 

Alakohtaisista teorioista Pernaa (2013) on maininnut käsitekarttojen 
käytön kemiallisen tiedon rakentamisessa. Tällaiset teoriat tarjoavat diSessan 
ja Cobbin (2004) mukaan sekä mahdollisuuden muodostaa testattavia 
toimintamalleja että menetelmiä niiden testaamiseen. Tässä tutkimuksessa 
alakohtaisia teorioita ovat matemaattiseen ajatteluun liittyvä matematiikan 
kolmen maailman viitekehys sekä matematiikan opettajan tietoa 
käsitteellistävä MKT-malli. Käsittelen alakohtaisia teorioita tutkimuksen 
ensimmäisessä teoreettisessa ongelma-analyysissa luvussa 5.1. 

Erityisesti Pernaan (2013) antamien esimerkkien pohjalta vaikuttaa siltä, 
että joidenkin teorioiden osalta voi olla vaikeaa erottaa toisistaan teoreettisia 
viitekehyksiä ja niihin perustuvia toimintatapoja. Cobb, Jackson ja Dunlap 
(2016) ovatkin korostaneet, että kehittämistutkimuksessa ovat tärkeitä sekä 
oppimisprosessin analyysia ohjaavat viitekehykset (interpretative 
frameworks) että suunnittelua ohjaavat heuristiikat ja periaatteet (design 
heuristics and principles). Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
koostuu sekä ajattelua ja toimintaa ohjaavista teorioista että alakohtaisista 
teorioista, joiden roolit tutkimuksessa eroavat toisistaan. Tutkimuksen 
alakohtaiset teoriat ohjaavat kehittämisessä tehtäviä sisällöllisiä valintoja sekä 
tarjoavat viitekehyksen aineiston analyysille. Ajattelua ohjaavat teoriat taas 
tarjoavat lähtökohdan tutkimusta ohjaavalle oppimis- ja 
opettamiskäsitykselle, minkä lisäksi toimintaa ohjaavat teoriat ohjaavat 
tarkemmin kehittämisessä tehtäviä pedagogisia valintoja (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Tässä tutkimuksessa hyödynnettävät teoriat ja niiden rooli 
tutkimuksessa 

 
 

Pernaa (2013) on esittänyt, että eräs toistaiseksi ratkaisematon 
kehittämistutkimukseen liittyvä kysymys on, mihin epistemologiaan se 
pohjautuu. Erityinen kehittämistutkimukseen liittyvä tieteenfilosofinen 
haaste tulee siihen liittyvien normatiivisten ja praktisten elementtien myötä. 
Kuvaan tässä luvussa lyhyesti kehittämistutkimukseen liittyvää 
tieteenfilosofista taustaa sekä tämän tutkimuksen intressialueita ja 
tieteenfilosofista perustaa. Luvun tarkoituksena on siis kuvata tässä 
tutkimuksessa tehdyt tieteenfilosofiset taustaoletukset, jotka ohjaavat 
tutkimuksen toteutustapaa. 

Keskeisenä tieteenalojen välisenä erotteluna tiedonmuodostuksen 
näkökulmasta voidaan pitää jakoa deskriptiivisten tieteiden ja 
suunnittelutieteiden välillä (Niiniluoto, 2003). Niiniluodon (2003) mukaan 
deskriptiivisen tieteen tehtävänä on kertoa mahdollisimman informatiivisesti 
ja totuudenmukaisesti, millainen maailma on. Suunnittelutieteissä taas 
tavoitellun tiedon muoto on niin kutsuttu tekninen normi: ”Jos haluat A:n ja 
uskot olevasi tilanteessa B, sinun pitää tai kannattaa tehdä X”. Toisin sanoen 
suunnittelutieteet ovat normatiivisia ja ne pyrkivät kertomaan, mitä 
tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi tehdä. 

Lesh ja Sriraman (2005) ovat korostaneet, että yleisesti matematiikan 
oppimistutkimus sijoittuu kompleksiseen sosiaaliseen kontekstiin ja 
tutkijoiden tulisi pyrkiä suunnittelemaan toimivia käytänteitä, eikä pelkästään 
testaamaan niitä. Kuten Hassinen (2006) on todennut, 
kehittämistutkimuksessa korostuu erityisen voimakkaasti tutkimuksen 
normatiiviset intressit, sillä kehittämisen tavoitteita ja menetelmiä 
määritettäessä joudutaan ottamaan kantaa siihen mikä on oppimisen ja 
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opettamisen kannalta ”hyvää”. Toisaalta kehittämistutkimuksessa pyritään 
myös tuottamaan ongelma-analyyseissa tarkka kuvaus tutkimukseen 
liittyvästä ongelmakentästä ja teoriasta. Kehittämistutkimus pitää siis 
sisällään sekä normatiivisia että deskriptiivisiä intressejä. Lisäksi 
kehittämistutkimuksella on sekä teoreettisia että praktisia intressejä, sillä 
kehittämistutkimus tuottaa sekä aiheeseen liittyvää teoreettista tietoa että 
käytännöllisen kehittämistuotteen (Edelson, 2002). Hassista (2006) 
mukaillen voidaankin erotella neljä kehittämistutkimuksen intressialuetta: 
käsitteellinen, yleistävä, preskriptiivinen ja innovatiivinen (Taulukko 4). 

 
Taulukko 4. Kehittämistutkimuksen intressialueet Hassista (2006) mukaillen 

 
Perinteisesti erilaiset teoriaan perustuvat opetukselliset ratkaisut on nähty 

teorian implementoimisena ja ratkaisuihin liittyvät tutkimukset teorian 
testaamisena (Juuti & Lavonen, 2006). Kehittämistutkimuksessa teoriaa ja 
kehittämistuotetta kehitetään kuitenkin samanaikaisesti eivätkä tutkijat 
alkutilanteessa vielä tiedä tarkalleen, mitä heidän tulisi implementoida. 
Toisaalta kuuluisan Humen giljotiinin mukaan siitä, miten asiat ovat, ei voi 
johtaa deduktiivisesti tietoa siitä, miten asioiden tulisi olla. 
Kehittämistutkimuksen tekijä joutuu siis päättelemään abduktiivisesti ja 
tekemään arvauksia mahdollisista hyvistä käytänteistä. Siten 
kehittämistutkimus sisältää kokeilua, joka voi myös epäonnistua tai johtaa 
ennalta arvaamattomiin tuloksiin. 

Edellä kuvatun kehittämistutkimuksen luonteen vuoksi Juuti ja Lavonen 
(2006; 2013) ovat ehdottaneet pragmatismia kehittämistutkimuksen yleiseksi 
viitekehykseksi. Kuten Juuti ja Lavonen (2013) ovat todenneet, pragmatismi 
vierastaa ajatusta, että todellisuudesta voitaisiin saada ihmisen toiminnasta 
riippumaton esitys. Pragmatistisen tieteenfilosofian taustalla voidaan nähdä 
instrumentalistinen käsitys tieteellisestä tiedosta, jossa tieteellisillä teorioilla 
ei ole totuusarvoa vaan teorioiden oikeellisuus tai ”hyvyys” määräytyy niiden 
käytännöllisen toimivuuden perusteella (Niiniluoto, 1999). Pragmatistinen 
todellisuuskäsitys korostaa siis epistemologista positiota, jonka mukaan 
emme voi muodostaa mitään koherenttia kuvaa siitä, minkälainen 
todellisuuden oma rakenne voisi toimijoiden luomista teorioista ja 
käytänteistä riippumatta olla. Sen sijaan pragmatistinen todellisuuskäsitys 
korostaa, että maailman rakenne on vääjäämättä riippuvainen 
käytännöllisistä käsitteistämme ja teoreettisista konstruktioistamme 
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(Pihlström, 1997). Pragmatismi voidaan näin ollen nähdä luontevana 
taustafilosofiana kehittämistutkimukselle, sillä tutkijan ja muiden toimijoiden 
rooli tutkimusprosessissa aktiivinen (Collins ym., 2004). 

Tämä tutkimus sisältää sekä normatiivia että deskriptiivisiä intressejä ja 
tutkimukseen kuuluvassa kehittämisessä sitoudutaan pragmatistiseen 
todellisuuskäsitykseen. Ensinnäkin tässä tutkimuksessa suunnitellaan ja 
kokeillaan uusia käytänteitä kehittämistutkimuksen menetelmällä, joten 
tutkimuksessa korostuvat preskriptiiviset ja innovatiiviset intressit. Toisaalta 
ongelma-analyysien ja kehittämiskierroksiin liittyvissä osatutkimuksissa 
tuotetaan käsitteellistä tietoa ja kehittämistuotoksen arvioinnissa tuotetaan 
yleistävää tietoa. Tässä tutkimuksessa sitoudutaan pragmatistiseen 
todellisuuskäsitykseen ja kehittämisessä edetään kehittämiskierroksilla 
havaittuihin haasteisiin reagoiden. Tällaisessa lähestymistavassa ei ole 
mahdollista ottaa huomioon kaikkia tutkimustuloksiin mahdollisesti 
vaikuttavia tekijöitä, vaan tutkimuksessa tehdyt ratkaisut pragmatistisen 
todellisuuskäsityksen mukaisesti havaitun toimivuuden ja niiden oletettujen 
syiden perusteella. 
 

Kuvaan tässä alaluvussa sekä tämän tutkimuksen toteutuksen että tämän 
tutkimusraportin rakenteen. 
 

Tämä tutkimus koostuu ongelma-analyysista sekä kolmesta 
tapaustutkimuksesta, joista kukin vastaa yhtä kehittämisprosessin vaihetta eli 
kehittämiskierrosta. Tutkimuksen ongelma-analyysi sisältää sekä kaksi 
teoreettista osaa että yhden empiirisen osan. Tutkimuksen pääasiallisina 
aineistoina käytettiin opiskelijoiden kurssilla tuottamia kirjallisia töitä sekä 
kurssin toteutukseen liittyviä kyselylomakkeita. Tutkimus toteutettiin lähinnä 
laadullisena tutkimuksena, jonka pääasiallisina aineiston 
analyysimenetelminä käytettiin sisällönanalyysin eri muotoja (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Tutkimuksen osat, osatutkimukset, aineisto ja menetelmät 
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Ajallisesti tutkimus suoritettiin vuosina 2013–2019 (Kuvio 1). 
 

 
Kuvio 1. Tutkimuksen aikajana 

 
Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin tutkimuksen teoreettiset ongelma-
analyysit, joiden pohjalta suunniteltiin ensimmäiselle kehittämiskierrokselle 
pilottikurssi. Ensimmäisellä kehittämiskierroksella toteutetun pilottikurssin 
jälkeen alettiin suorittaa tutkimuksen empiiristä ongelma-analyysia, jonka 
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aineistoa täydennettiin aina vuoteen 2017 asti. Kehittämiskierrokset 
toteutettiin vuoden sykleissä siten, että ensimmäinen pilottikurssi toteutettiin 
syksyllä 2014, toinen kurssitoteutus syksyllä 2015 ja kolmas syksyllä 2016. 
Näiden kurssien aineiston analyysia suoritettiin kurssitoteutusta seuranneen 
kalenterivuoden aikana ja kyseisen vuoden aikana suunniteltiin muutokset 
seuraavalle kehittämiskierrokselle. Kalenterivuoden 2016 alusta lähtien 
tutkimuksen tuloksia alettiin koostaa tutkimusartikkeleiksi ja monografiaksi. 
Tässä vaiheessa myös teoreettisia ongelma-analyyseja täydennettiin vuosina 
2015–2018 ilmestyneen tutkimuskirjallisuuden osalta. 

Tutkimuksen osat muodostivat kehittämistutkimuksen menetelmän 
mukaisesti syklisen prosessin, jossa ongelma-analyyseihin perustuvilla 
kehittämiskierroksilla tuotettiin paitsi kehittämisprosessiin liittyvää tietoa 
myös ongelma-analyysia täydentävää aihekohtaista tietoa sekä 
kehittämistuotteeseen liittyvää tietoa (Kuvio 2). 
 

 
 

Kuvio 2. Tutkimuksen osat ja niiden väliset yhteydet 
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Tutkimuksen ensimmäinen kehittämiskierros perustui teoreettisiin ongelma-
analyyseihin. Toinen kehittämiskierros perustui ensimmäisestä 
kehittämiskierroksesta ja teoreettista ongelma-analyysia täydentävästä 
empiirisestä ongelma-analyysista saatuun tietoon. Kolmas ja viimeinen 
kehittämiskierros toteutettiin aiemman tiedon pohjalta ja sen aikana kerättyä 
tietoa hyödynnettiin erityisesti tutkimuksen ongelma-analyysin 
syventämiseen. Kehittämistuotteeseen liittyvä tieto johdettiin koko prosessin 
aikana saatuna tiedosta kurssitoteutusten mahdollisuuksista ja haasteista. 
 

Collins, Joseph ja Bielaczyc (2004) ovat esittäneet, että 
kehittämistutkimuksen raportoinnissa tulisi huomioida kaikki seuraavat osa-
alueet: 

• kehittämistutkimukselle asetetut tavoitteet ja kehittämisessä 
huomioitavat elementit: raportissa tulee kuvata sekä tutkimuksen 
teoreettiset tavoitteet että niitä tukevat käytännön toteutukset 

• tutkimusasetelman kuvaus: raportissa tulee kuvata sekä tutkimuksen 
laajempi konteksti että intervention toteutus 

• jokaisen kehittämiskierroksen kuvaus: raportissa tulee kuvata 
erityisesti tieto siitä, mitä muutoksia kehittämisprosessin aikana tehtiin 
ja arvioinnin siitä, saatiinko muutoksilla haluttu tulos 

• tulosten esittäminen: raporttiin tulee sisällyttää sekä aihekohtaiseen 
tietoon että kehittämisprosessiin liittyvät tulokset 

• kehittämisprosessista saatu tieto kokonaisuudessaan: raportissa tulee 
tarkastella kehittämisprosessia kokonaisuudessaan ja arvioida 
erityisesti kehittämistuotoksen mahdollisuuksia ja rajoituksia 

Tähän tutkimusraporttiin on pyritty sisällyttämään kaikki edellä mainitut osa-
alueet. Toisaalta raportti on rakennettu luvussa 2 esitettyjen 
päätutkimuskysymysten mukaisesti. 

Luvussa 5 käsittelen tutkimuksen ongelma-analyysin. Luvuissa 5.1 ja 5.2 
esitettävissä teoreettisissa ongelma-analyyseissa johdan tutkimuksen 
tavoitteet. Lisäksi tutkimuksen empiirisessä ongelma-analyysissa luvussa 5.3 
vastataan tämän tutkimuksen aihekohtaiseen tietoon liittyviin 
päätutkimuskysymyksiin: 

• Miten matematiikan aineenopettajaopiskelijat kokevat 
yliopistomatematiikan suhteessa opettajan tietoon ja 
koulumatematiikkaan? 

• Minkälaisia käsitekuvia matematiikan aineenopettajaopiskelijat 
muodostavat sellaisista matematiikan käsitteistä, joita käsitellään sekä 
koulumatematiikassa että yliopistomatematiikassa? 
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Nämä aihekohtaiseen tietoon liittyvät päätutkimuskysymykset puolestaan 
johdettiin teoreettiseen ongelma-analyysiin ja ensimmäiseen 
kehittämiskierrokseen pohjautuen. 

Luvussa 6 kuvaan tutkimuksen jokaisen kehittämiskierroksen ja 
interventioiden toteutuksen. Vastaan siten kyseisessä luvussa 
kehittämisprosessiin liittyviin päätutkimuskysymyksiin: 

• Minkälaista matematiikan opettajan tietoa matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat käsittelevät oppimistehtävissään 
seminaarikurssilla ja ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvilla 
kursseilla? 

• Minkälaisia kokemuksia matematiikan aineenopettajaopiskelijat 
liittävät seminaarikurssiin ja ongelmalähtöiseen oppimiseen 
perustuvaan kurssiin? 

i. Miten opiskelijat kokevat kurssitoteutukset konstruktiivisen 
linjakkuuden mallin näkökulmasta? 

ii. Millaisia heikkouksia ja vahvuuksia opiskelijat kokevat 
kurssitoteutuksilla olevan? 

Kehittämisprosessissa toteutetut kolme tapaustutkimusta vastasivat kaikki 
osaltaan näihin päätutkimuskysymyksiin. Jokaiselle tapaustutkimukselle 
asetettiin omat tutkimuskysymyksensä, jotka esitän kutakin tapaustutkimusta 
esittelevässä luvussa. Nämä tutkimuskysymykset ovat lisäksi sidoksissa 
tutkimuksen empiiriseen ongelma-analyysiin ja siten niihin vastaaminen 
syventää kehittämistutkimukselle ominaisesti myös ongelma-analyysia. 

Luvussa 7 teen yhteenvedon prosessissa saadusta tiedosta ja vastaan 
kehittämistuotteeseen liittyvään päätutkimuskysymykseen: 

• Mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy tutkimusperustaisesti 
kehitettyyn ongelmalähtöiseen matematiikan 
aineenopettajankoulutukseen sosiokonstruktivistisen 
oppimiskäsityksen ja opettajan tiedon edistämisen näkökulmasta? 

Kyseinen luku perustuu koko kehittämisprosessiin ja siinä pyritään siten 
arvioimaan kokonaisuudessaan ongelmalähtöisen korkeakouluopetuksen 
mahdollisuuksia ja haasteita matematiikan aineenopettajankoulutuksen 
kontekstissa. 

Luvussa 8 käsittelen tutkimuksen luotettavuuteen ja laatuun liittyvät 
tarkastelut. Lopuksi luvussa 9 pohdin tutkimuksen tuloksia, tutkimuksen 
merkitystä, rajoituksia ja jatkotutkimuskohteita. 

Koska kehittämistutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa erityisesti 
jakamalla se useaan erikseen raportoitavaan osatutkimukseen (Juuti & 
Lavonen, 2006), tämän tutkimuksen jokaisesta osasta on laadittu ainakin yksi 
tutkimusartikkeli julkaistavaksi tieteellisessä aikakausilehdessä tai 
vertaisarvioidussa konferenssijulkaisussa (Taulukko 6). 
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Taulukko 6. Tutkimuksen eri osiin liittyvät tutkimusartikkelit 

 
Tämän monografian luvut 5.3, 6.1, 6.2 ja 6.3 perustuvat osin näihin 

julkaisuihin. Luvussa 5.3 esitettävä empiirisen ongelma-analyysin 
metodologia, tulosten esittely ja pohdinta on esitetty aiemmin julkaisussa J. 
Hannula (2018b). Luvussa 6.1 esitettävä ensimmäisen kierroksen 
kehittämiskuvaus vastaa opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissaan tuottaman 
opettajan tiedon osalta sekä osittain pohdintojen osalta julkaisua J. Hannula 
(2017). Vastaavasti luvussa 6.2 esitettävä toisen kierroksen kehittämiskuvaus 
vastaa opiskelijoiden PBL-raporteissa tuottaman opettajan tiedon sekä 
osittain pohdintojen osalta julkaisua J. Hannula (2018c). Luvussa 6.3 
esitettävä kehittämiskuvaus perustuu yhden luvussa esitettävän 
tutkimuskysymyksen osalta käsikirjoitukseen J. Hannula (2019) ja toisen 
tutkimuskysymyksen osalta käsikirjoitukseen J. Hannula (2018a). 
 

Termiä tutkimusasetelma käytetään kirjallisuudessa tyypillisesti 
yläkäsitteenä, jonka katsotaan pitävän sisällään sekä tutkimusstrategiaan että 
tutkimusmenetelmiin liittyvät valinnat. Tässä tutkimuksessa 
tutkimusasetelmaa ohjasi kehittämistutkimuksen lähestymistapa, jonka 
sisällä kehittämisprosessiin liittyvänä tutkimusstrategiana käytettiin 
monitapaustutkimusta ja analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. Kuvaan 
tässä luvussa yleisellä tasolla tässä tutkimuksessa sovelletun 
tutkimusstrategian ja analyysimenetelmät. Strategisten valintojen ja 
analyysimenetelmien yksityiskohdat kuvaan myöhemmin erikseen kunkin 
osatutkimuksen kohdalla. 
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Yleisesti tapaustutkimus on erityisesti laadulliseen tutkimusotteeseen liitetty 
tutkimusstrategia, jossa ilmiötä lähestytään joko yhden tai useamman 
yksittäisen tapauksen kautta (Gillham, 2000). Tapaus eli tutkimuksen 
analyysiyksikkö voi olla yksilön lisäksi ryhmä, yhteisö tai instituutio (Gillham, 
2000). Tapaustutkimuksen menetelmää käytetään erityisesti tilanteissa, 
joissa 1) tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin ”miten” ja ”miksi” ja 2) 
tutkimus sijoittuu arkitodellisuuden kontekstiin, jonka tapahtumiin tutkijalla 
on vain vähän valtaa (Yin, 1994). 

Vaikka tapaustutkimus tyypillisesti keskittyy ilmiön laadulliseen 
kuvaukseen, voidaan tapaustukimusta toteuttaa usealla eri tavalla. Yin (1994) 
on jakanut tapaustutkimukset tutkimuksen fokuksen mukaan kolmeen 
päätyyppiin: kuvaileva (descriptive), selittävä (explanatory) ja tutkiva 
(exploratory). Tapaustutkimus voi lisäksi olla joko yhteen tapaukseen 
perustuva (single case study) tai useampaan tapaukseen perustuva 
monitapaustutkimus (multiple case study) (Gillham, 2000). 
Monitapaustutkimuksessa keskeistä on tapausten välinen analyysi (cross-case 
analysis), jossa pyritään tapausten välisen vertailun avulla ilmiön laajempaan 
hahmottamiseen (Stake, 2013). Lisäksi yhteen tapaukseen perustuva 
tapaustutkimus voi sisältää useampia alemman tason analyysiyksiköitä 
(embedded case study), joiden avulla pyritään kuvaamaan ja vertailemaan 
tarkemmin ylemmän tason tapaukseen sisältyviä tapauksia (Yin, 1994). 

Tapaustutkimus voidaan nähdä erityisen luontevana tutkimusstrategiana 
kehittämistutkimuksen sisällä. Yleisesti ottaen sekä kehittämistutkimus että 
tapaustutkimus sopivat tilanteisiin, joissa ilmiöstä tiedetään lähtökohtaisesti 
vähän ja joissa kontekstin ja ilmiön raja on häilyvä (Gillham, 2000; Kelly, 
2009; Yin, 1994). Sekä kehittämistutkimusta että tapaustutkimusta luonnehtii 
myös se, että tutkimus sijoittuu aitoihin monimutkaisiin tilanteisiin, jotka 
eivät ole saavutettavissa kontrolloiduin asetelmin (Collins ym., 2004; Gillham, 
2000). Toisaalta kehittämistutkimuksissa – toisin kuin tyypillisissä 
tapaustutkimuksissa – tutkimusasetelmaan kuuluu, että tutkijoilla on valtaa 
tutkittaviin tapahtumiin. 

Tapaustutkimukselle tyypillistä on laadullinen tutkimusote (Gillham, 
2000).  Pragmatistisesti suuntautuneessa tutkimuksessa on toisaalta 
tyypillistä käyttää monimenetelmätutkimusta (mixed method research) 
(Creswell, 2013). Tällaisessa lähestymistavassa voidaan joustavasti valita sekä 
määrällisiä että laadullisia menetelmiä riippuen osatutkimusten ja 
tutkimuskysymysten luonteesta. Kehittämistutkimukselle onkin tyypillistä 
useiden eri menetelmien käyttö, sillä tutkittavat ilmiöt ovat moniulotteisia 
(McKenney & Reeves, 2018). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin pääasiallisesti laadullisia menetelmiä, 
mutta tapausten sisällä käytettiin myös kuvailevaa tilastoanalyysia ja 
tapausten välisen vertailun osalta myös tilastollista päättelyä. Jokainen 
kehittämiskierros käsiteltiin omana tapaustutkimuksenaan eli 
tutkimuskohteina olleina tapauksina oli kolme yksittäistä kurssitoteutusta. 
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Täten nämä kolme tapaustutkimusta yhdessä muodostivat 
monitapaustutkimuksen, jonka avulla johdettiin vastauksia 
kehittämistutkimuksen tuotteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen (Kuvio 
3). 
 

 
Kuvio 3. Kehittämistutkimuksen sykleihin liittyvät tapaustutkimukset 

monitapaustutkimuksena 
 
 

Sisällönanalyysi (content analysis) on tutkimuskirjallisuudessa pitkään 
käytössä ollut analyysimenetelmä, jonka tarkoituksena on alun perin ollut 
perusteltujen päätelmien tekeminen erilaisista kirjallisista aineistoista 
(Weber, R. P., 1990). Sisällönanalyysi voidaan nähdä sekä väljästi 
yläkäsitteenä monille eri kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen 
analyysille että tarkemmin määriteltynä tutkimusmetodina (Tuomi & 
Sarajärvi, 2009). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi ymmärretään 
tarkemmin määriteltynä tutkimusmenetelmänä, jota luonnehtivat tietyt 
ominaispiirteet (Elo & Kyngäs, 2008). 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa useampaan eri alatyyppiin sen mukaan, 
minkälainen suhde analyysilla on teoriaan. Tällaisina alatyyppeinä voidaan 
erottaa aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Englanninkielisessä kirjallisuudessa puhutaan 
tyypillisesti deduktiivisesta/ohjatusta sisällönanalyysista (deductive/directed 
content analysis) sekä induktiivisesta/perinteisestä sisällönanalyysistä 
(inductive/conventional content analysis) (Elo & Kyngäs, 2008; Hsieh & 
Shannon, 2005). Nämä kaksi lähestymistapaa vastaavat suomenkielisessä 
kirjallisuudessa käytettyjä termejä teorialähtöinen ja aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi. 

Teorialähtöinen eli deduktiivinen sisällönanalyysi suoritetaan valmiiseen 
teoriaan perustuen, jolloin analyysia ohjaa valmis analyysirunko (Tuomi & 
Sarajärvi, 2009). Menetelmän tarkoituksena on tyypillisesti teorian 
testaaminen uudessa kontekstissa (Elo & Kyngäs, 2008). Menetelmä etenee 
vaiheittain ilmausten pelkistämisestä luokitteluun (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 
Teoriaohjaava sisällönanalyysi poikkeaa teorialähtöisestä sisällönanalyysista 
tyypillisesti vain siten, että teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa yläluokat 
tuodaan valmiina teoriaan perustuen, mutta alaluokat muodostetaan 
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aineistolähtöisesti5 (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
vastaa siten englanninkielisessä kirjallisuudessa esitettyä sisällönanalyysin 
tapaa, jossa yhdistetään deduktiivista ja induktiivista sisällönanalyysia (Elo & 
Kyngäs, 2008). 

Aineistolähtöinen eli induktiivinen sisällönanalyysi suoritetaan ilman 
analyysia ohjaavaa teoreettista viitekehystä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 
Menetelmän tarkoituksena on siten induktiivisesti johtaa ilmiötä kuvaava 
teoreettinen viitekehys (Elo & Kyngäs, 2008). Menetelmä etenee vaiheittain 
alkaen analyysiyksiköiden valinnasta ja ilmausten pelkistämisestä päätyen 
alaluokkien, yläluokkien ja mahdollisten teemojen muodostamiseen (Tuomi & 
Sarajärvi, 2009). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi muistuttaa siten 
sisällönanalyysin alatyypeistä eniten muita laadullisen tutkimuksen 
analyysimenetelmiä kuten teemoittelua ja grounded theory -lähestymistapaa 
(ks. esim. Glaser & Strauss, 2017; Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin sisällönanalyysia, sillä sen voidaan katsoa 
soveltuvan erityisen hyvin tilanteisiin, joissa analyysi pohjautuu valmiiseen 
teoriaan. Toisaalta sisällönanalyysi on menetelmänä joustava, sillä se soveltuu 
myös tilanteisiin, joissa analyysi suoritetaan aineistolähtöisesti. Tämän 
tutkimuksen eri osissa sovellettiin sisällönanalyysin eri muotoja, jotka kuvaan 
tarkemmin kunkin osatutkimuksen yhteydessä. 
 

Tämän tutkimuksen kontekstina yleisellä tasolla on suomalaisen 
matematiikan aineenopettajankoulutuksen matematiikan pääaineopinnot. 
Toisaalta tutkimuksen paikallisena kontekstina on Helsingin yliopisto ja sen 
järjestämä aineenopettajankoulutus. Tässä tutkimuksessa keskitytään yhden 
uuden kurssin kehittämiseen Helsingin yliopiston matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen syventäviin opintoihin. Nämä syventävät 
opinnot koettiin luontevimpana kontekstina tämän tutkimuksen päämäärän 
mukaiselle tutkimusperustaiselle kehittämiselle. Kuvaan seuraavissa 
alaluvuissa tutkimuksen kontekstia yleisellä tasolla keskittyen matematiikan 
oppiaineen aineenopettajalinjan tutkintovaatimuksiin. Lisäksi liitteessä 1 
kuvaan tarkemmin kurssien sisältöä ja niiden suhdetta perus- ja lukio-
opetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin6. 
 

                                                   
5 Toisaalta myös teorialähtöisessä sisällönanalyysissa osa alaluokista voidaan muodostaa 

aineistolähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009), joten menetelmien välinen raja ei ole täysin 
yksiselitteinen. 

6 Kontekstin kuvaus perustuu kehittämistutkimuksen toteutusvuosina 2014–2016 voimassa olleisiin 
yliopiston tutkintovaatimuksiin ja samaan aikaan voimassa olleisiin perus- ja lukio-opetuksen 
opintosuunnitelman perusteisiin. Tutkimuksen suorittamisen aikana suoritettiin lukion 
opetussuunnitelman uudistus sekä Helsingin yliopistossa suuri tutkinnonuudistus (nk. Iso pyörä), 
minkä vuoksi tämän raportin valmistuessa sekä yliopiston tutkintovaatimukset että lukion 
opetussuunnitelmien perusteet eroavat tässä luvussa esitetystä kontekstin kuvauksesta. Iso pyörä -
tutkinnonuudistuksessa matematiikan aineenopettajakoulutuksen kursseja suunniteltiin uudestaan ja 
tässä tutkimuksessa kehitetty kurssitoteutus tuli tutkimuksen toteutuksen loppuvaiheessa osaksi tätä 
uudistusta. 
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Helsingin yliopistossa muiden yliopistojen tapaan matematiikan 
aineenopettajalinjan tutkinto koostuu pääaineen opinnoista, toisen 
opetettavan aineen opinnoista, aineenopettajan pedagogisista opinnoista ja 
muista opinnoista (Kuvio 4). 
 

 
Kuvio 4. Matematiikan aineenopettajan opintojen osuuksien 

vähimmäislaajuudet opintopisteinä 
 
Tutkinnon laajuus on vähintään 300 opintopistettä (jatkossa op) ja 
matematiikan pääaineopintoja on suoritettava vähintään 150 op. Toisen 
opetettavan aineen opinnot on suoritettava vähintään 60 op laajuisena. 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksella 
suoritettavat aineenopettajan pedagogiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 op ja 
ne sisältävät myös opetusharjoittelut. Näiden lisäksi tutkintoon kuuluu muita 
opintoja (kuten äidinkielen, vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot 
sekä työelämäopinnot), jotka on suoritettava vähintään 17 op laajuisina. 
(Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, 2016) 

Käytännössä jokin tai useampi tutkinnon osa on suoritettava 
minimilaajuutta laajempana, sillä matematiikan, sivuaineiden ja muiden 
opintojen minimilaajuuksien summa on 287 op. Määrällisesti eniten opintoja 
suoritetaan joka tapauksessa ainelaitoksella, jonka määrittelemän 
opintokokonaisuuden kuvaan seuraavaksi tarkemmin. 
 

Matematiikan perusopinnot koostuvat kahdesta 10 op laajuisesta 
matemaattisen analyysin kurssista sekä 5 op laajuisesta kurssista Johdatus 
yliopistomatematiikkaan (Kuvio 5). Kurssien sisällöt ja niiden suhde 
koulumatematiikan opetussuunitelmiin on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 
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Kuvio 5.  Matematiikan perusopinnot opettajalinjalla (väh. 25 op) 
 

Matematiikan aineenopettajalinjan aineopinnot ovat laajuudeltaan 35 
opintopistettä sisältäen pakollisina opintoina lineaarialgebraa ja 
matriisilaskentaa, algebraa, differentiaaliyhtälöitä ja todennäköisyyslaskentaa 
(Kuvio 6).  Valinnaisia opintoja on suoritettava vähintään 17 opintopistettä, 
joista suositeltavia ovat muun muassa Kombinatoriikka (5 op), Verkot (5 op), 
Vektorianalyysi (10 op), Topologia I (10 op), Logiikka I (10 op) ja Johdatus 
tilastolliseen päättelyyn (5 op) (Helsingin yliopiston matematiikan ja 
tilastotieteen laitos, 2016). Kurssien sisällöt ja niiden suhde 
koulumatematiikan opetussuunnitelmiin on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 

 

Kuvio 6. Matematiikan aineopinnot opettajalinjalla (väh. 35 op) 
 
 

Matematiikan aineenopettajalinjan syventävien opintojen laajuus on 
vähintään 70 op ja niiden pakollisena syventävänä kurssina on Geometria (10 
op). Syventäviin opintoihin sisältyvän Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 op. 
Näiden lisäksi on suoritettava aineenopettajalinjan syventäviä kursseja 
vähintään 12 op sekä valinnaisia syventäviä kursseja vähintään 18 op (Kuvio 
7). Valinnaiset syventävät kurssit voivat olla matematiikan opetuksen 
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syventäviä kursseja, matematiikan aineopintojen kursseja tai matematiikan 
syventäviä kursseja. (Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen 
laitos, 2016) 
 

 
Kuvio 7. Matematiikan syventävät opinnot opettajalinjalla (väh. 70 op) 

 
Matematiikan syventävien kurssien sisältö on kuvattu tarkemmin liitteessä 

1. Yleisesti Helsingin yliopistossa matematiikan opetuksen syventävien 
kurssien ja niiden kehittämisen taustalla on ollut ajatus opettajana 
kasvamisesta läpi opintojen. Tämän ajatuksen toteutumista on pyritty 
edistämään opintojen eri vaiheissa suoritettavien pienien opintomoduulien 
avulla (Hautala & Oikkonen, 2015). Tässä tutkimuksessa kehitetty kurssi 
Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta täydensi tätä 
kurssivalikoimaa erityisesti opettajan erikoistuneen ja rakenteisen 
sisältötiedon (selitetään luvussa 5.1.3) näkökulmasta. Toisin sanoen tämän 
tutkimuksen päämäärä oli sidoksissa matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen laajempaan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Tutkimuksessa kehitetty kurssimalli otettiin myös myöhemmin osaksi Iso 
pyörä -tutkintouudistuksessa syntynyttä uutta Matematiikan, fysiikan ja 
kemian opettajan maisteriohjelmaa. 7 

 

Helsingin yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on aiemmin 
tehty matematiikan yliopisto-opetuksen kehittämistyötä erityisesti 
alkuvaiheen opintojen osalta. Tämän alkuvaiheen tueksi on kehitetty muun 
muassa ohjaajatuutorointia (Hautala, 2010), entistä mielekkäämpiä tapoja 
toteuttaa suuria perusopintokursseja (Oikkonen, 2009) sekä erityisesti 
tehostetun kisällioppimisen menetelmää yhä useammalla kurssilla (Rämö 
ym., 2015). Myös aineenopettajien syventävien opintojen kokonaisuuteen 
liittyen on tehty uutta opintosuunnitelmatyötä (Hautala & Oikkonen, 2015). 
Toisaalta tämä tutkimuksen laajemmassa kontekstissa, Matemaattis-

                                                   
7 Lisätietoja uudesta Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmasta löytyy 

osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/matematiikan-fysiikan-ja-kemian-opettajan-
kandi-ja-maisteriohjelma (luettu 31.5.2019). 
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luonnontieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusta on kehitetty 
tutkimusperustaisesti erityisesti kemian oppiaineen osalta. Tässä 
kehittämisessä keskeistä on ollut – vastaavasti kuin tässä tutkimuksessa – 
oppiainekohtaisen ja pedagogisen sisältötiedon yhdistäminen (Aksela, 2010). 
Tämä tutkimus täydentää siten tutkimuksen kontekstissa aiemmin tehtyä 
tutkimus- ja kehittämistyötä matematiikan opettajankoulutuksen 
näkökulmasta. Lisäksi tämä tutkimus nivoutuu tutkimuksen kontekstissa 
toteutettuun tutkinnonuudistukseen, jossa aineenopettajankoulutuksen 
opintokokonaisuudet muotoiltiin uudestaan yhteiseksi opinto-ohjelmaksi, 
jossa vanhojen matematiikan, kemian ja fysiikan oppiaineiden 
kokonaisuuksia kehitettiin yhteistyössä. 
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Tämän kehittämistutkimuksen ongelma-analyysi koostuu kahdesta 
teoreettisesta ongelma-analyysista ja yhdestä empiirisestä ongelma-
analyysista. Luvussa 5.1 käsittelen matematiikan opettajan tietoon ja 
matemaattiseen ajatteluun eli alakohtaisiin taustateorioihin keskittyvän 
teoreettisen ongelma-analyysin. Luvussa 5.2 käsittelen korkeakouluopetuksen 
tutkimusperustaiseen kehittämiseen eli ajattelua ja toimintaa ohjaaviin 
taustateorioihin keskittyvän teoreettisen ongelma-analyysin. Lopuksi luvussa 
5.3 käsittelen aiempaa opettajan tietoon ja matemaattiseen ajatteluun liittyvää 
tutkimusta täydentävän empiirisen ongelma-analyysin. 
 

For a long time (…) university men were concerned exclusively with 
their sciences, without even caring to establish a connection with school 
mathematics. What was the result of this practice? The university 
student found himself, at the outset, confronted with problems which 
did not suggest, in any particular, the things with which he had been 
concerned at school. Naturally he forgot these things quickly and 
thoroughly. When, after finishing his course of study, he became a 
teacher, he suddenly found himself expected to teach the traditional 
elementary mathematics in the old pedantic way; and, since he was 
scarcely able, unaided, to discern any connection between this task and 
his university mathematics, he soon fell in with the time honored way 
of teaching, and his university studies remained only a more or less 
pleasant memory which had no influence upon his teaching. 

- Felix Klein (1849–1925) teoksessa ”Elementary Mathematics from an 
Advanced Standpoint: Arithmetic, Algebra, Analysis” (Klein, 
1908/1932, s. 1) 

Tämän teoreettisen ongelma-analyysin tarkoituksena on kuvata tutkimuksen 
ongelmakenttää, jonka keskiössä on kysymykset koulu- ja 
yliopistomatematiikan suhteesta sekä aineenopettajaopiskelijoiden aiheeseen 
liittyvistä uskomuksista ja tiedoista. Ongelma-analyysi käsittelee siis 
tutkimuksessa hyödynnettäviä alakohtaisia teorioita. Tämä ongelma-analyysi 
pyrkii siten vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tässä tutkimuksessa 
kehitetään. Käsittelen ongelma-analyysissa aiempaa kirjallisuutta koulu- ja 
yliopistomatematiikan suhteesta, matematiikan opettajan tiedosta ja 
matemaattisesta ajattelusta. Teoreettisen ongelma-analyysin lopuksi johdan 
esitetyn kirjallisuuden perusteella toimenpiteitä, jotka matematiikan 
opettajan tietoa syventävässä opettajankoulutuksessa tulisi huomioida. 
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Suomalaisissa yliopistoissa matematiikan aineenopettajan opinnoista suurin 
osa suoritetaan ainelaitoksella (ks. luku 4.6). Toisaalta matematiikan 
opintojen minimilaajuudet opettajan tutkinnossa ovat vuosikymmenten 
aikana pienentyneet (Sorvali, 2004). Vaikka matemaattisen sisältötiedon 
osalta aineenopettajankoulutuksessa keskitytään perusasioihin (Martio, 
2004), esimerkiksi Tossavainen (2004) on väittänyt, että valmistuneet 
matematiikan opettajat eivät kuitenkaan koe hyötyvänsä matematiikan 
opinnoista ammattinsa kannalta juuri lainkaan. Riippumatta siitä, missä 
määrin opettajaksi valmistuvat opiskelijat kokevat opinnoistaan hyötyvänsä, 
keskeisenä matematiikan opettajankoulutuksen ongelmakohtana on nähty 
yliopistotasolla hankitun matemaattisen sisältötiedon yhdistämisen 
koulumatematiikan kontekstiin. Yrjänäinen (2011) onkin muotoillut tämän 
opettajankoulutuksen ongelman seuraavasti: 

Vahva aineenhallinnan vaatimus. Siitä vastaavia ainelaitoksia ei 
kuitenkaan velvoiteta huomioimaan, että se substanssi, jota 
ainelaitoksella opiskellaan, kohtaisi koulussa opetettavan substanssin. 
Opettajaopiskelijan odotetaan löytävän itse linkin aineopintojen ja 
koulun oppiaineen välille automaattisesti. (Yrjänäinen, 2011, s. 52) 

Tossavainen (2004) on esittänyt edellä kuvattuun 
aineenopettajankoulutuksen nykytilaan liittyvänä keskeisenä ongelmana 
opettajaopiskelijoiden matematiikkakuvan ja yliopistojen matematiikan 
opintojen yhteensovittamisen. Yliopistomatematiikka ja koulumatematiikka 
voidaankin nähdä eri diskursseina (Sfard, 2014). Näiden eri diskurssien 
yhdistäminen ei ole yliopiston opiskelijan näkökulmasta helppoa (Yrjänäinen, 
2011), eikä ole itsestään selvää, kuinka opettajankoulutuksen tulisi tähän 
kehittämishaasteeseen reagoida. Esimerkiksi Moreira ja David (2008) ovat 
väittäneet muun muassa lukualueisiin ja algebraan liittyvän 
yliopistomatematiikan olevan vaikeasti yhdistettävissä kouluopetuksessa 
tarvittavaan tietoon. Laajemmasta näkökulmasta kyse on siitä, kuinka 
opiskelijat onnistuvat sovittamaan yhteen yliopistossa hankitun teoreettisen 
tiedon käytännössä hankittuun tietoon ja siitä, kuinka yliopistokoulutuksen 
tulisi tätä prosessia tukea (Laurillard, 2002). 

Koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan välinen kuilu on 
tutkimuksissa havaittu usealla tasolla. Ensinnäkin lukuisat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että yliopistomatematiikkaan siirtyminen on opiskelijalle suuri 
muutos muun muassa sisällön, ajattelutapojen ja kulttuurin näkökulmasta 
(Education Committee of the EMS, 2013). Toisaalta suomalaiset työelämään 
siirtyneet matematiikan opettajat ovat kokeneet yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan sisällöt irrallisina ja yliopistomatematiikan sisällöt osin 
riittämättöminä opetustyön kannalta (Koponen, Asikainen, Viholainen & 
Hirvonen, 2016). Lisäksi matemaattisen ajattelun näkökulmasta 
opettajaopiskelijoiden on usein vaikea yhdistää yliopistomatematiikassa 
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korostuvia formaaleja piirteitä koulumatematiikassa korostuviin 
informaaleihin piirteisiin (esim. Viholainen, 2008). 

Toisen asteen ja yliopiston välisen siirtymän näkökulmasta tiedetään, että 
tämä koulutussiirtymä voi aiheuttaa aloittavalle matematiikan opiskelijalle 
sekä kognitiivisia että pedagogisia ”shokkeja” (Clark & Lovric, 2009). 
Kognitiivisesta näkökulmasta siirtyminen yliopistotason matematiikkaan 
pitää sisällään suuren muutoksen matemaattisessa ajattelussa, sillä opetus 
perustuu tyypillisesti tiedematematiikalle ominaiseen täsmälliseen ja 
aksiomaattis-formaaliin ajatteluun (Tall, 2008). Suomalaiset alkuvaiheen 
yliopisto-opiskelijat ovatkin kokeneet yliopistossa opiskeltavan matematiikan 
koulumatematiikkaa teoreettisempana ja täsmällisempänä (Hähkiöniemi & 
Viholainen, 2004). Toisaalta oppimiskontekstina yliopisto eroaa toisen asteen 
koulutuksesta ja siirtymävaiheessa tapahtuu siten muutos myös 
sosiomatemaattisissa normeissa ja kulttuurissa (Education Committee of the 
EMS, 2013). Siirtymävaiheeseen liittyvään koulutukselliseen haasteeseen 
onkin pyritty vastaamaan ja yliopiston alkuvaiheen opintoihin ja oppimisen 
tapoihin on kiinnitetty paljon huomiota (esim. Oikkonen, 2009; Silius, 
Pohjolainen, Kangas, Miilumäki & Joutsenlahti, 2011). 

Toisen asteen ja yliopiston välisen siirtymän lisäksi diskurssien tai 
sisältöalueiden välinen kuilu voidaan nähdä myös opettajan tiedon 
näkökulmasta. Koposen ja kollegoiden tutkimuksessa (2016) työelämään 
siirtyneet matematiikan opettajat kokivat opettajankoulutuksen ongelmina 
erityisesti opettajalle spesifin sisältötiedon puutteen sekä 
yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välisen irrallisuuden. Toisaalta 
opettajankouluttajat ovat kokeneet, että yliopistomatematiikan kursseilla ei 
ole riittävästi aikaa eriyttää opintoja tulevien opettajien näkökulmasta ja että 
opettajaopiskelijoilla ei ole riittävästi taitoa yhdistää yliopistokursseilla 
oppimiaan taitoja koulumatematiikkaan (Koponen ym., 2015b). 
Maisterivaiheen opettajaopiskelijat taas ovat kokeneet yleisen matemaattisen 
osaamisen jossakin määrin erillisenä muista opettajan tiedon osa-alueista 
(Koponen, Asikainen, Viholainen & Hirvonen, 2019). Toisaalta matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat saattavat vähätellä sisältötiedon merkitystä ja 
korostaa pedagogisen tiedon ja opettajan henkilökohtaisten ominaisuuksien 
merkitystä opetustyössä (Hoffkamp & Warmuth, 2015; Silfverberg, 2004). 
Lisäksi opettajat ja opettajaopiskelijat saattavat korostaa työssään 
välittömästi tarvitsemien opetussisältöjen roolia ja väheksyä laajempien 
sisältöalueiden tuntemisen merkitystä (Mosvold & Fauskanger, 2014; 
Paolucci, 2015). Matemaattisen sisältötiedon tiedetään kuitenkin olevan 
välttämätön ehto opettajan ammatillisen tiedon kehittämiselle (Education 
Committee of the EMS, 2012) ja laajat matematiikan opinnot muodostavan 
siten pohjan opettajan tietotaidolle. 

Matemaattisen ajattelun näkökulmasta sekä kansainvälisissä 
tutkimuksessa että suomalaisen opettajankoulutuksen kontekstissa on 
havaittu, että opettajaopiskelijoiden on usein vaikea yhdistää 
yliopistomatematiikan tietoja ja ajattelutapoja epämuodollisempiin 
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tiedonmuodostustapoihin. Suomessa esimerkiksi Viholaisen (2008) 
tutkimuksen mukaan derivaattaa ja derivoituvuutta koskevissa tehtävissä 
matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden on usein vaikea yhdistää 
aksioomiin ja deduktiiviseen päättelyyn perustuvaa formaalia päättelyä kuviin 
ja fyysisiin tulkintoihin perustuvaan informaaliin päättelyyn. Lisäksi 
Suomessa tehdyt käsitekuvakartoitukset (Tossavainen, Attorps & Väisänen, 
2011; Tossavainen & Haukkanen, 2012) ovat osoittaneet, että 
yliopistomatematiikan opinnot eivät ole kaikilta osin muuttaneet 
aineenopettajaopiskelijoiden käsitekuvia toivotulla tavalla. Lisäksi 
kansainvälisesti esimerkiksi Chinin tutkimuksen (2013) mukaan 
opettajaopiskelija voi selittää sinifunktion ominaisuuksia sarjakehitelmän 
avulla luomatta koherentteja linkkejä ”kolmiotrigonometriaan” tai vastaavasti 
pyrkiä selittämään sinifunktion ominaisuuksia pääasiassa kolmioiden avulla, 
vaikka tällöin on mahdollista puhua sinifunktiosta vain välillä (0, π/2). Myös 
esimerkiksi aineenopettajaopiskelijoiden virheelliset intuitiiviset käsitykset 
rationaali- ja irrationaaliluvuista voivat johtua lukualueiden formaaliin 
teoriaan liittyvän tiedon puutteellisuudella (Sirotic & Zazkis, 2007a). 

Koulu- ja yliopistomatematiikan väliseen kuiluun voidaan siis nähdä 
kuuluvan laajassa mielessä ainakin 

1) toiselta asteelta yliopistolle siirtymisen ongelmakenttä, 
2) matemaattisen sisältötiedon hyödyntäminen opettajan tiedon osana ja 
3) formaalia lähestymistapaa korostavan tiedematematiikan yhdistäminen 

informaalia lähestymistapaa korostavaan koulumatematiikkaan 
matemaattisen ajattelun näkökulmasta. 

Näistä erityisesti ensimmäisenä mainittuun on yliopisto-opetuksessa ja sen 
tutkimuspohjaisessa kehittämisessä panostettu melko pitkään sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti (esim. Education Committee of the EMS, 
2013; Kirst & Venezia, 2004; Oikkonen, 2009; Silius ym., 2011). Sen sijaan 
kahteen viimeisenä mainittuun liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty 
vähemmän, vaikka yliopisto- ja koulumatematiikan yhdistäminen opettajan 
tiedon näkökulmasta on nostettu kirjallisuudessa viime vuosina yhä 
voimakkaammin esiin (esim. Dreher ym., 2016; Papick, 2011; Wasserman, 
2016; Wasserman, Weber, Villanueva & Mejia-Ramos, 2018; Wright, Murray 
& Basu, 2016) ja matemaattisen ajattelun formaalien ja informaalien 
piirteiden välisten yhteyksien vahvistamista yliopistomatematiikan 
opetuksessa on alettu korostaa (esim. Oikkonen, 2009; Viholainen, 2008). 
Perinteisesti matemaattisen sisältötiedon tarkastelua opettajan näkökulmasta 
on suomalaisessa opettajankoulutuksessa toteutettu erilaisilla ainelaitosten 
tarjoamilla seminaarikursseilla (Martio, 2004). Opettajankoulutuksen 
tutkimuspohjaista kehittämistä opettajan tiedon näkökulmasta on kuitenkin 
kansallisesti tehty vain vähän (Koponen, 2017). Tällaisen tutkimuksen 
lisäämiselle on tarvetta myös kansainvälisessä tutkimuskentässä 
(Wasserman, 2016). 
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Tämän tutkimuksen ongelmakenttänä on tulevien matematiikan opettajien 
oppimisprosessi ja sen tukeminen. Opettajaopiskelijoiden ja opettajien 
oppimisprosessiin liittyvää tutkimusta on tehty tiedon, uskomusten, 
identiteetin ja ammatillisen kehittymisen näkökulmasta (Skott ym., 2018). 

Brown ja Bronko (1992) ovat erotelleet ennen vuotta 1992 tehdyn 
opettajaopiskelijan oppimisprosessiin liittyvän tutkimuksen kolmeen 
päänäkökulmaan: 

1. opettamisen oppiminen (learning to teach), 
2. opettajan sosialisaatio (teacher socialization) ja 
3. opettajan kehittyminen (teacher develepment). 

Ensimmäisellä näkökulmalla Brown ja Bronko viittaavat enimmäkseen 
kognitiivisen psykologian perinteeseen nojaaviin tutkimuksiin, joissa huomio 
on kiinnittynyt esimerkiksi opettajan tietoon ja sen kehittymiseen. Toinen 
näkökulma taas on pyrkinyt tutkimaan opettajaopiskelijaa tai opettajaa osana 
opettajakulttuuria eli sitä miten arvot, asenteet ja uskomukset ovat läsnä 
vallitsevassa kulttuurissa. Viimeisen näkökulman taas voidaan katsoa pitävän 
sisällään useita eri tutkimustraditioita, kuten opettajaopiskelijan tai opettajan 
kognitiivisen kehityksen, identiteetin kehityksen ja eettisen kehityksen. 

Llinares ja Krainer (2006) ovat sittemmin luokitelleet tuoreempaa 
kansainvälistä opettajaopiskelijoihin liittyvää tutkimusta ja jakaneet sitä 
seuraaviin näkökulmiin: 

1. uskomukset ja tieto 
a. pedagogiset ja epistemologiset uskomukset 
b. matemaattinen tieto opettajan kannalta 

2. reflektio opetustilanteista 
3. siirtymä opettajaopiskelijasta aloittavaksi opettajaksi 
4. opettamisen oppimisen käsitteellistäminen 

Pedagogiset ja epistemologiset uskomukset viittaavat tässä esimerkiksi 
kyselyihin, joissa on mitattu muun muassa opettajaopiskelijoiden käsitystä 
matematiikasta (epistemologinen uskomus) ja matematiikan opettamisesta 
(pedagoginen uskomus). Matemaattisen tiedon suhteen on tutkittu muun 
muassa opiskelijoiden käsitekuvia, virhekäsityksiä sekä proseduraalista ja 
konseptuaalista tietoa useiden eri matematiikan osa-alueiden suhteen. 
Toisaalta tutkimuksessa on keskitytty myös siihen, minkälainen ymmärrys 
opettajaopiskelijoilla on oppilaiden matematiikkaan liittyvistä käsityksistä. 
(Llinares & Krainer, 2006) 

Tämä tutkimus keskittyy edellä esitettyjen laajojen kategorioiden suhteen 
opiskelijoiden epistemologisiin uskomuksiin ja matemaattiseen 
sisältötietoon. Myös eurooppalaisessa tutkimusyhteisössä osana laajemmasta 
opettajankoulutukseen liittyvästä tutkimuksesta on eroteltu matematiikan 
opettajan tietoon, uskomuksiin ja identiteettiin liittyvät tutkimukset (Skott 
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ym., 2018). Erityisinä tutkimuskohteina ovat olleet 2000-luvun alusta lähtien 
matematiikan opettajan tiedon käsitteellistykset ja opettajan tiedon 
tutkiminen eri näkökulmista. Lisäksi tutkimuksissa on noussut esiin myös 
opettajan uskomusten näkökulma ja vaikeus erotella tietoon ja uskomuksiin 
liittyviä komponentteja toisistaan (Kuntze, 2012). Toisaalta opettajien 
epistemologisia ja pedagogisia uskomuksia on käsitelty myös irrallaan 
tiedollisista komponenteista. Käsittelen siksi uskomuksiin liittyviä 
tutkimuksia tarkemmin luvussa 5.1.4. 

Opettajan tietoon liittyvä tutkimus on tuoreen kirjallisuuskatsauksen 
(Hoover ym., 2016) mukaan jakautunut seuraaviin osakysymyksiin: 

1. matematiikan opettajan tiedon luonne ja rakenne 
a. mitä on opettajan tieto? 
b. mitä yhteyksiä opettajan tiedon komponenteilla on keskenään 

tai muihin muuttujiin? 
2. matematiikan opettajan tiedon kehittäminen 

a. minkälainen ammatillinen kehittäminen parantaa 
matematiikan opettajan tietoa? 

b. minkälainen opettajankoulutus parantaa opettajan tietoa? 
c. minkälaiset tehtävät tai opetussuunnitelmat parantavat 

opettajan tietoa? 
d. kuinka opettajan tieto kehittyy? 

3. matematiikan opettajan tiedon vaikuttavuus 
a. vaikuttaako opettajan tieto opetuskäytäntöihin? 
b. miten opettajan tieto vaikuttaa opetuskäytäntöihin? 
c. vaikuttaako opettajan tieto oppilaan oppimiseen? 

4. muut 
a. minkälaista tietoa opettajilla on? 

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti opettajan tiedon kehittämiseen 
erilaisten tehtävien näkökulmasta. 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on havaittu, että matemaattista 
sisältöä ja opetukseen liittyviä tilanteita tai materiaaleja yhdistävät 
opetusratkaisut tukevat opettajan tiedon kehittymistä (Hoover ym., 2016). 
Esimerkiksi Silverin, Clarkin, Ghousseinin, Charalambousin ja Sealyn (2007) 
tutkimuksessa yläkoulun (middle school) opettajien tietoa pyrittiin 
edistämään ammatillisilla tehtävillä (professional learning tasks), joissa 
opettajat sekä ratkaisivat matemaattisia tehtäviä että analysoivat oppilaiden 
ratkaisuja samoihin tehtäviin. Tutkimuksen mukaan opettajien tieto lisääntyy 
tällaisissa tehtävissä erityisesti matemaattisten ideoiden välisten suhteiden, 
oppilaiden ajattelun ja opettajan pedagogisten toimintamallien 
näkökulmasta. Toisaalta esimerkiksi Jakobsenin, Ribeiron ja Mellonen (2014) 
tutkimus vastaavista ammatillisista tehtävistä viittaa siihen, että puutteet 
matematiikan sisällöllisessä osaamisessa voivat olla tällaisissa tehtävissä 
rajoittaa laajemman opettajan tiedon rakentamista. Eräs esimerkki 
vastaavasta opetusmallista on myös Koellnerin ja kollegoiden (2007) esittämä 
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ongelmanratkaisusykli (Problem-Solving Cycle), jossa opettajat ratkaisevat 
matemaattisia tehtäviä, suunnittelevat tunteja ja analysoivat videoitua 
opetusta. Koellnerin ja kollegoiden (2007) tutkimuksen tuloksena havaittiin 
erityisesti, että yläkoulun (middle school) opettajat kehittivät tietoaan 
erilaisista matemaattisten tehtävien ratkaisutavoista. Vastaavia 
matemaattista sisältöä ja opetustilanteita yhdistäviä lähestymistapoja on 
ehdotettu myös toisen asteen opettajille ja opettajaopiskelijoille (esim. Papick, 
2011; Wasserman, 2016), mutta tällaista opetusratkaisuista on toistaiseksi 
niukasti tutkimustietoa (Wasserman, 2016; Wright ym., 2016). 

Opettajan tiedon edistämisen lisäksi tämän tutkimuksen empiirisessä 
ongelma-analyysissa keskitytään opettajaopiskelijoiden matematiikkaan 
liittyviin uskomuksiin. Käsittelen seuraavaksi tutkimuksen pohjana toimivat 
opettajan tiedon ja uskomusten käsitteellistykset ja tutkimuskontekstin 
kannalta tärkeimmät aihepiiriin liittyvät aiemmat tutkimukset. 

Tutkimuskirjallisuudessa esitetyt käsitteellistykset matematiikan opettajan 
tiedolle ovat tyypillisesti perustuneet oppiaineeseen liittyvän sisältötiedon 
(content knowledge), yleisen pedagogisen tiedon (pedagogical knowledge) ja 
pedagogisen sisältötiedon (pedagogical content knowledge) väliseen 
erotteluun (Scheiner, 2015). Erottelu perustuu Shulmanin (1987) esittämään 
jaotteluun, jossa opettajan tieto nähdään koostuvan ainakin 

• oppiaineeseen liittyvästä sisältötiedosta, 
• yleisestä pedagogisesta tiedosta, 
• opintosuunnitelmaan liittyvästä tiedosta, 
• pedagogisesta sisältötiedosta, 
• oppijoihin liittyvästä tiedosta, 
• koulutuksen konteksteihin liittyvästä tiedosta ja 
• koulutuksen päämääriin, arvoihin ja historiallis-filosofisiin taustoihin 

liittyvästä tiedosta. 

Oppiaineeseen liittyvällä sisältötiedolla (englanninkielisessä 
kirjallisuudessa toisinaan myös subject matter knowledge) tarkoitetaan tietoa 
opetettavasta aineesta kuten matematiikasta. Pedagogisella tiedolla 
tarkoitetaan yleistä pedagogista tietoa kuten tietoa oppimisen teorioista. 
Pedagogisella sisältötiedolla (PCK) sen sijaan tarkoitetaan alakohtaista 
pedagogista tietoa, joka on kytköksissä sisältöön liittyvään tietoon. 

Opettajan tietoon liittyvät tutkimukset ovat lisääntyneet runsaasti 2000-
luvulla ja niissä keskeistä on ollut oppiaineeseen liittyvän sisältötiedon ja 
pedagogisen sisältötiedon välinen erottelu (Education Committee of the EMS, 
2012). Oppiaineeseen liittyvä sisältötieto on sekä teoreettisesti että 
empiirisesti nähty välttämättömänä pedagogisen sisältötiedon kehittämiselle 
(Ball ym., 2008; Baumert ym., 2010; Education Committee of the EMS, 2012; 
Hill, Ball & Schilling, 2008). Pedagogista sisältötietoa taas on pidetty tiedon 
alueena, johon tiivistyy kaikki aineenopettajan opetustyössään tarvitsema 
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tieto (Krzywacki, 2009). Toisaalta pedagogisen sisältötiedon käsitettä on 
tarkasteltu myös kriittisesti. Esimerkiksi Bromme (1994) on huomauttanut, 
että Shulmanin jaottelussa ei tehdä oppiaineeseen liittyvän sisältötiedon 
suhteen eroa tieteenalaan liittyvän tiedon (yliopistomatematiikka) ja 
oppiaineeseen liittyvän tiedon (koulumatematiikka) välille. Lisäksi 
esimerkiksi Dreher kollegoineen (2016) on huomauttanut, että opettajan 
tiedon käsitteellistykset perustuvat usein ensimmäisellä asteella opettavien 
opettajien tietoon eivätkä tyypillisesti ota huomioon toisella asteella 
opettavien opettajien matemaattisen sisältötiedon erityiskysymyksiä. 

Tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty erityisesti 2000-luvulla 
lukuisia Shulmanin jaotteluun ja erityisesti pedagogisen sisältötiedon 
käsitteeseen nojaavia opettajan tiedon viitekehyksiä (esim. Ball ym., 2008; 
Carrillo, Climent, Contreras & Muñoz-Catalán, 2013; Rowland, 2009). 
Erittäin laajasti käytetty ja tunnettu matematiikan opettajan tiedon 
käsitteellistys on ollut Michiganin yliopiston tutkimusryhmän (Ball ym., 
2008) esittämä Mathematical Knowledge for Teaching –malli (jatkossa 
MKT). Mallissa matemaattinen sisältötieto (subject matter knowledge, SMK) 
on jaettu yleiseen sisältötietoon (common content knowledge, CCK), 
erikoistuneeseen sisältötietoon (specialized content knowledge, SCK) ja 
rakenteiseen sisältötietoon (horizon content knowledge, HCK). Vastaavasti 
pedagoginen sisältötieto on mallissa jaettu tietoon oppijoiden ja sisällön 
suhteesta (knowledge of content and students, KCS), tietoon opettamisen ja 
sisällön suhteesta (knowledge of content and teaching, KCT) sekä tietoon 
opetussuunnitelmista (knowledge of content and curriculum, KCC). Tässä 
esitetyt termien suomennokset mukailevat Koposen ja kollegoiden (2015b) 
aiemmin esittämiä suomennoksia (Kuvio 8). 

 

 
Kuvio 8. MKT-malli (Ball ym., 2008) 
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Yleisellä matemaattisella tiedolla Ball ja kollegat (2008) viittaavat 
sellaiseen matemaattiseen tietoon, joita tarvitaan matematiikan opettajan 
ammatin lisäksi muissakin ammateissa. Tällaisesta yleisenä tietona voidaan 
pitää myös proseduurien suorittamiseen liittyvän osaamisen ja määritelmien 
tuntemisen lisäksi muun muassa virheellisten ratkaisujen tunnistamista 
(Koponen ym., 2015b). 

Erikoistuneella matemaattisella sisältötiedolla Ball ja kollegat (2008) 
viittaavat sellaiseen matemaattiseen tietoon, joka on erityisasemassa 
opetustyön kannalta ja joka ei tyypillisesti muihin tarkoituksiin ole 
välttämätöntä. Tällaisena tietona voidaan pitää esimerkiksi erilaisten 
matemaattisten esitystapojen tuntemista sekä taitoa muokata erilaisia 
matemaattisia tehtäviä (Ball ym., 2008; Koponen ym., 2015b). Esimerkiksi 
yhtälönratkaisussa tällaisena tietona voitaisiin pitää esimerkiksi yhtälöitä 
kuvaavan vaakamallin tuntemusta (representaatio) sekä tehtävän 
muokkaamista helpommaksi tai vaikeammaksi. Tällainen tieto voidaan nähdä 
opettajalle erityisenä, sillä tällaiset tiedot ja taidot eivät tyypillisesti korostu 
muissa ammateissa (Ball ym., 2008). 

Rakenteisella sisältötiedolla Ball ja kollegat (2008) tarkoittavat tietoa siitä, 
miten eri matematiikan aiheet ja käsitteet ovat kytköksissä toisiinsa ja mitä 
samaan aiheeseen tai käsitteeseen liittyen opiskellaan myöhemmin. 
Rakenteisen sisältötiedon kategoriaan erillisenä opettajan tiedon osana Ball ja 
kollegat (2008) ovat suhtautuneet varautuneesti ja se onkin empiirisessä 
tutkimuksessa osoittautunut erityisen ongelmalliseksi opettajan tiedon 
kategoriaksi (Jakobsen ym., 2013). Käsittelenkin rakenteisen sisältötiedon 
kategoriaa ja sen määritelmää myöhemmin tarkemmin. 

Tiedolla sisällön ja oppijoiden suhteesta Ball ja kollegat (2008) tarkoittavat 
muun muassa tietoa siitä, mitä oppijat tyypillisesti aiheesta ajattelevat, mikä 
aiheessa voi olla vaikeaa ja sitä, millaisia virhekäsityksiä oppijoilla aiheesta voi 
olla. Tiedolla sisällön ja opetuksen suhteesta Ball kollegoineen (2008) 
tarkoittaa muun muassa kykyä suunnitella oppitunnin rakennetta sekä vastata 
oppijoiden esittämiin kysymyksiin. Tiedolla opetussuunnitelmista he sen 
sijaan tarkoitetaan yksinkertaisesti käytössä olevan opetussuunnitelman 
tuntemista. Rakenteisen sisältötiedon ja opetussuunnitelmiin liittyvän tiedon 
kategorioiden voidaan katsoa olevan osittain päällekkäisiä (Zazkis & Mamolo, 
2011). Kuitenkin matematiikan sisällöllisten ja menetelmällisten yhteyksien 
ja kokonaiskuvan muodostaminen voidaan nähdä eri tiedon muotona 
verrattuna opetussuunnitelman tuntemiseen (Jakobsen ym., 2013). 

Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu opettajan tiedon komponenttien 
välisiä rajanveto-ongelmia erityisesti matemaattisen sisältötiedon 
komponenttien osalta (Carrillo ym., 2013; Koponen ym., 2017; Speer, King & 
Howell, 2015). Rajanveto-ongelman lisäksi esimerkiksi Hurrell (2013) on 
huomauttanut, että opettajan tiedon komponentit eivät ole toisistaan erillisiä 
vaan kehittyvät dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat kokevat erityisesti tiedon sisällön ja oppijan 
suhteesta sekä tiedon sisällön ja opettamisen suhteesta kytköksissä toisiinsa 
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(Koponen ym., 2019). Toisaalta he ovat kokeneet esimerkiksi rakenteisen 
sisältötiedon varsin erillisenä muista opettajan tiedon osa-alueista (Koponen 
ym., 2019). 

Rakenteisen sisältötiedon kategoria on osoittautunut MKT-mallissa 
erityisen ongelmalliseksi ja sitä onkin pyritty myöhemmässä kirjallisuudessa 
määrittelemään tarkemmin. Fermánez ja Figueiras (2014) ovat esittäneet 
rakenteisen sisältötiedon erityisesti opetussisisältöjen jatkumon kannalta. He 
ovat esittäneet, että rakenteisen sisältötiedon ydin on opettajan kyvyssä 
suunnitella opetusta, arvioida oppijoiden osaamista ja toimia 
luokkahuonetilanteessa sisällöllisen jatkumon näkökulmasta. Tämä 
määritelmä ei kuitenkaan ota huomioon erottelua koulumatematiikan ja 
yliopistomatematiikan välillä, eikä siten ota huomioon opettajan 
tiedematematiikkaan liittyvän sisältötiedon roolia. Zazkis ja Mamolo (2011) 
ovat esittäneet, että rakenteinen sisältötieto koostuu yliopistomatematiikan 
tuntemuksesta, joka takaa laajemman ymmärryksen matematiikan 
”horisontista” sekä yksittäisen matemaattisen objektin ominaisuuksien osalta 
(inner horizon) että laajemmin tieteenalakohtaisten ajatusten osalta (outer 
horizon). Tämä määritelmä muistuttaa Jakobsenin, Thamesin ja Ribeiron 
(2013) esittämää määritelmää, jossa rakenteinen sisältötieto nähdään 
sellaisena tieteenalan tuntemuksena, jonka kautta opettaja ymmärtää 
koulussa opetetun sisällön suhteen tieteenalan sisältöön ja auttaa siten 
opettajaa opetustyössä. Rakenteinen sisältötieto pitää näin määriteltynä 
sisällään tiedon matematiikan tieteenalan tiedonmuodostuksen tavoista ja 
tieteenalan rakenteista (Jakobsen ym., 2013). Toisaalta Dreher ja kollegat 
(2016) ovat Moreiran ja Davidin (2008) tapaan väittäneet, että opettajan 
tiedon käsitteellistykset eivät toistaiseksi ole pystyneet selittämään riittävän 
selkeästi yliopistomatematiikan merkitystä toisen asteen opettajille ja ovat 
postuloineet koulumatematiikkaan liittyvän sisältötiedon (school-related 
content knowledge, SRCK) käsitteen. Tällaisen matemaattisen sisältötiedon 
osa-alueen määritelmäksi on esitetty tuntemusta matematiikan 
opintosuunnitelman rakenteista sekä koulumatematiikan ja 
tiedematematiikan yhteyksistä 1) ylhäältä alaspäin ja 2) alhaalta ylöspäin 
(Dreher ym., 2016). Tässä tutkimuksessa rakenteisen sisältötiedon 
määritelmäksi otetaan Jakobsenin ja kollegoiden (2013) määritelmä, jossa 
korostetaan Zazkiksen ja Mamolon (2011) määritelmän tapaan sellaista 
rakenteisen tiedon roolia, jossa opettajaa ymmärtää oppijoiden esittämiä 
ajatuksia laajemmasta näkökulmasta ja kytkee niitä tieteenalakohtaiseen 
tietoon. Tämä Jakobsenin ja kollegoiden määritelmä pitää sisällään Dreherin 
ja kollegoiden postuloiman koulumatematiikkaan liittyvän sisältötiedon 
käsitteen, joka siten nähdään tässä tutkimuksessa osana rakenteista 
sisältötietoa. Kuten Jakobsen ja kollegat (2013) argumentoivat, tällaisen 
tiedon ytimenä on yliopistomatematiikan hyödyntäminen opetustyössä: 
opettajan tieto opetettavaan sisältöön välittömästi liittymättömistä 
yliopistomatematiikan keskeisistä sisällöistä ja tiedonmuodostuksen tavoista 
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(kuten epäsuora todistaminen) auttaa opettajaa oppilaan argumenttien 
ymmärtämisessä sekä oppilaan ohjaamisessa. 

MKT-mallin lisäksi kirjallisuudessa on esitetty muitakin opettajan tiedon 
käsitteellistyksiä. Erityisesti MKT-mallin kategorioiden välisten rajanveto-
ongelmien vuoksi on ehdotettu myös MKT-mallia muistuttavaa MTSK-mallia 
(Carrillo ym., 2013). Lisäksi tutkimuksessa on käytetty melko laajasti 
erityisesti opettajan toiminallista osaamista kuvaavaa knowledge quartet -
mallia (Rowland, 2009). Otan tässä tutkimuksessa lähtökohdaksi MKT-
mallin, koska sitä on käytetty laajasti ja myös aiemmin suomalaisessa 
kontekstissa matematiikan aineenopettajankoulutuksen kehittämisessä 
(Koponen ym., 2016). Lisäksi MKT-mallien komponenttien mukaisen tiedon 
on todettu olevan yhteydessä tehokkaaseen opetukseen (Jakobsen ym., 2013) 
ja se vaikuttaa sopivan hyvin suomalaisen opettajankoulutuksen 
kehittämiseen, jossa opintojen eri osat jakautuvat melko selkeästi 
painotuksiltaan mallin mukaisiin osiin (Koponen ym., 2015b). Opettajan 
tiedon käsitteellistykset tarjoavat myös mahdollisuuden opetuksen kehittäjän 
oman ajattelun ja tietorakenteensa reflektoimiseen ja kehittämiseen (Carrillo, 
2011; Koponen ym., 2015b). 

Opettajan tietoon ja sen kehittämiseen kytkeytyvät läheisesti myös opettajan 
uskomukset ja kuva matematiikasta. Uskomuksilla tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa yksilön tiettyyn aiheeseen liittämää henkilökohtaista 
ymmärrystä ja tunnetta (Schoenfeld, 1992). Osassa opettajan tietoon 
liittyvistä tutkimuksissa on otettu huomioon myös uskomusten komponentti 
ja pyritty kuvaamaan tiedon ja uskomusten suhdetta (esim. Carrillo ym., 2013; 
Kuntze, 2012). Tyypillisesti tiedollisten komponenttien erottaminen 
uskomuksista tietoon liittyvissä tutkimuksissa on kuitenkin vaikeaa ja 
uskomuksia onkin tyypillisesti käsitelty erillisissä tutkimuksissa (Skott ym., 
2018). 

Matematiikan opettajien uskomuksien tutkimus on alun perin keskittynyt 
tutkimaan opettajien uskomuksia matematiikasta tai uskomuksia 
opettamisesta ja oppimisesta (Thompson, A. G., 1992). Myös myöhemmin 
opettajien uskomuksiin liittyvä tutkimus on jaettu pääsääntöisesti kolmeen 
luokkaan: opettajan uskomukset siitä 1) mitä matematiikka on, 2) miten 
oppiminen ja opetus tapahtuvat sekä 3) miten oppimisen ja opetuksen pitäisi 
tapahtua (Handal, 2003). Näistä ensimmäiseen luokkaan liittyvä tutkimus 
keskittyy uskomuksiin matematiikan luonteesta eli niin kutsuttuihin 
epistemologisiin uskomuksiin. Kahteen jälkimmäiseen luokkaan liittyvä 
tutkimus taas keskittyy niin kutsuttuihin pedagogisiin uskomuksiin. Lisäksi 
uusimpana näkökulmana opettajan uskomuksiin on tutkittu myös opettajan 
uskomuksia opettajan tiedosta (Koponen ym., 2019; Mosvold & Fauskanger, 
2014). 

Tässä tutkimuksessa uskomusten näkökulmasta keskiössä ovat 
aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset koulu- ja yliopistomatematiikan 
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suhteesta. Nämä käsitykset ovat luonteeltaan epistemologisia uskomuksia, 
joihin luetaan tässä tutkimuksessa muun muassa uskomukset matematiikan 
tieteenalan tiedonmuodostustavoista, merkityksestä ja suhteesta koulun 
oppiaineeseen (vrt. Mosvold & Fauskanger, 2014). Epistemologisia 
uskomuksia on tarkasteltu matematiikkakuvan näkökulmasta, jolla on 
tarkoitettu yksilön suhtautumista kysymykseen siitä, mitä matematiikka on.8 
Robert Mura (1993) on jakanut käsityksen matematiikasta traditionaaliseen, 
formalistiseen ja konstruktivistiseen matematiikkakuvaan. Vastaavasti Paul 
Ernest (1989) on kuvannut yksilön matematiikkakuvaa erottelemalla 
instrumentaalisen, platonistisen ja ongelmaratkaisukeskeisen 
matematiikkakuvan. Traditionaalisessa ja instrumentaalisessa 
matematiikkakuvassa korostuu matematiikan näkeminen laskemisena sekä 
sääntöjen ja menetelmien soveltamisena. Formalistisessa ja platonistisessa 
matematiikkakuvassa taas painottuu matematiikan näkeminen 
aksiomaattisena systeeminä, abstrakteina struktuureina ja objektiivisena 
järjestelmänä, jossa objekteista ja niiden välisistä suhteista saadaan tietoa 
deduktiiviseen päättelyyn perustuvan tutkimuksen avulla. 
Konstruktivistisessa ja ongelmaratkaisukeskisessä matematiikkakuvassa 
puolestaan painottuu matematiikan näkeminen ajattelemaan oppimisena, 
ongelmanratkaisuna sekä dynaamisena kulttuurillisena tuotteena. 

Viholainen, Asikainen ja Hirvonen (2012) ovat tutkineet suomalaisten 
aloittavien matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijoiden matematiikkakuvan 
painottumista ja verranneet sitä kansainvälisiin tutkimustuloksiin. 
Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että Itä-Suomen yliopistossa 
matematiikan opintojaan aloittavien yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa 
instrumentaaliseen matematiikkakuvaan viittaava skeemaorientaatio vaikutti 
olevan voimakkaampaa ja ongelmaratkaisukeskeiseen matematiikkakuvaan 
viittaava prosessiorientaatio heikompaa kuin aiemmin muissa maissa 
opettajaopiskelijoille tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa. Toisaalta 
keskimäärin opiskelijoiden matematiikkakuvat jakautuvat melko tasaisesti eri 
näkökulmien välillä ja opettajaopiskelijoiden matematiikkakuva vaikuttaisi 
perustuvan muita matematiikan pääaineopiskelijoita enemmän 
instrumentaaliseen ja ongelmaratkaisukeskeiseen kuin formalistiseen 
näkemykseen matematiikasta (Tossavainen, Viholainen, Asikainen & 
Hirvonen, 2017). Kim Beswick (2012) on laajentanut kysymystä 
matematiikkakuvasta havaittuaan, että yksilön kuva tiedematematiikasta voi 
erota yksilön koulumatematiikkaan liittämästä matematiikkakuvasta. Toisin 
sanoen matematiikan opettaja saattaa esimerkiksi kokea koulumatematiikan 
enemmän instrumentaalisen matematiikkakuvan näkökulmasta ja 
matematiikan tieteenä enemmän ongelmanratkaisun näkökulmasta. 
Suomessa on tutkittu lisäksi opettajaopiskelijoiden sisältötietoa ja 

                                                   
8 Termiä “matematiikkakuva” on käytetty kirjallisuudessa myös laajemmassa merkityksessä, joka 

sisältää pedagogiset uskomukset ja yksilön affektiivisen suhteen matematiikkaan (Joutsenlahti, 2005; 
Pietilä, 2002). Käytän tässä tutkimuksessa termiä kapeammassa merkityksessä, joka kattaa vain 
suhtautumisen kysymykseen siitä, mitä matematiikka on. 
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matematiikkakuvaa opetusharjoittelukontekstissa (Laine, 2004; Yrjänäinen, 
2011). Nämä tutkimukset eivät kuitenkaan ole keskittyneet opiskelijoiden 
käsityksiin koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan suhteesta. 

Opiskelijoiden käsityksiä yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan 
suhteesta on Suomessa tutkittu yliopistoon siirtymisen näkökulmasta. 
Hähkiöniemen ja Viholaisen tutkimuksen (2004) mukaan alkuvaiheen 
yliopiston matematiikan opiskelijat kokevat yliopistomatematiikan 
lukiomatematiikkaa teoreettisempana. Tämä ilmenee opiskelijoiden mukaan 
esimerkiksi täsmällisyyden ja deduktiivisen käsittelytavan lisääntymisenä. 
Hähkiöniemen ja Viholaisen tutkimuksessa (2004) tutkittiin myös 
opiskelijoiden kokemuksia siitä, minkälaisiksi opiskelijat kokivat lukiosta 
saamansa lähtötiedot yliopistomatematiikan opiskelulle. Differentiaali- ja 
integraalilaskennan suhteen opiskelijat kokivat pääosin lukion lähtötiedot 
riittävinä, mutta puutteita lähtötiedoissa opiskelijat kokivat esimerkiksi 
todistustekniikkojen, logiikan ja joukko-opin, vektoreiden ja matriisien, 
lukujonojen ja sarjojen, kompleksilukujen, numeeristen menetelmien ja 
funktion jatkuvuuden suhteen. Tulos on ymmärrettävä, sillä monia edellä 
mainituista aiheista käsitellään lukion matematiikassa vain vähän – tai ei 
lainkaan.  

Vaikka viime vuosina on alettu tutkia myös opettajien ja 
opettajaopiskelijoiden uskomuksia opettajan tiedosta (Koponen ym., 2019; 
Mosvold & Fauskanger, 2014), käsityksiä yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan suhteesta opetustyön kannalta on tutkittu melko vähän ja 
lähinnä valmistuneiden opettajien näkökulmasta. Even (2011) on erottanut 
tutkimuksessaan kolme tapaa, joiden näkökulmasta toisen asteen opettajat 
näkivät yliopistotason matematiikan opintojen merkityksen opetustyön 
kannalta. Ensinnäkin opinnot nähtiin resurssina omalle opetukselle; joitakin 
sisältöjä voisi hyödyntää opetuksessa suoraan. Toiseksi opinnot nähtiin 
mahdollisuutena oman matematiikkakuvan kehittämiseksi. Kolmanneksi 
opinnot nähtiin muistutuksena siitä, miltä tuntuu kohdata vaikeuksia 
matematiikan oppimisessa. Opettajat kokivat myös esimerkiksi vaikeiden 
käsitteiden selkeytymisen auttavan myöhemmin opettajana asioiden 
selittämisessä, mutta suurimmaksi osaksi yliopistomatematiikka koettiin 
hyödyllisenä opetuksen syventämisessä esimerkiksi matematiikan historian ja 
peliteorian osalta. Matematiikkakuvan osalta osa tutkimukseen osallistuneista 
opettajista korosti yliopistomatematiikan lisäävän tietoa matematiikasta 
(kehittyvänä) tieteenalana sekä muuttavan matematiikkakuvaa 
konstruktivistisempaan suuntaan. Zazkisin ja Leikinin tutkimuksessa (2010) 
toisen asteen opettajat näkivät yliopistomatematiikan hyödyllisenä 
itseluottamuksen, asioiden välisten yhteyksien muodostamisen ja 
opiskelijoiden kysymyksiin vastaamisen näkökulmasta. Toisaalta 
tutkimuksen 52 opettajasta vain muutama osasi antaa edellisistä konkreettisia 
ja sisältöspesifejä esimerkkejä. Tämän vuoksi tutkijat esittävät tutkimuksen 
johtopäätöksenä, että opettajankoulutuksessa tulisi identifioida 
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yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välisiä yhteyksiä eksplisiittisesti 
ja tukea tällaisten yhteyksien muodostamista opetusta kehittämällä. 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan (Koponen ym., 2016) mukaan moni 
matematiikan aineenopettajaksi valmistuneista opettajista on kokenut 
yliopiston matematiikan opinnot sisällöllisesti irrallisina kouluissa 
opetettavasta matematiikasta. Tämän lisäksi tutkimuksen mukaan opettajat 
ovat kokeneet, että koulutus ei tarjoa riittävästi erikoistunutta ja rakenteista 
sisältötietoa. Sen sijaan tutkimuksen mukaan opettajien näkemys on, että 
opettajankoulutus tarjoaa hyvät tiedot yleisen sisältötiedon suhteen, joskin 
esimerkiksi tilastotieteen osalta opettajat kokevat koulutuksen 
riittämättömänä myös yleisen sisältötiedon osalta. Vastaavasti Irlannissa 
suuri osa loppuvaiheen matematiikan aineenopettajaopiskelijoista on kokenut 
yliopistomatematiikan irrallisena koulumatematiikasta (Paolucci, 2015). 
Tämä irrallisuuden kokemus on aiheuttanut joissakin opiskelijoissa jopa 
turhautumista yliopistomatematiikan opintoihin, sillä opintoja ei koeta 
tarpeellisena opetustyössä (vrt. Mosvold & Fauskanger, 2014). Paoluccin 
(2015) tutkimuksen mukaan moni opettajaopiskelija siis korostaa 
koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan eroja korostamatta 
matematiikan kokonaiskuvaa eli rakenteista sisältötietoa (vrt. Beswick, 2012). 
Lisäksi Paoluccin (2015) mukaan opettajaopiskelijoiden kuva matematiikasta 
säilyy usein muuttumattomana opintojen aikana ja perustuu vahvasti 
koulumatematiikkaan ja instrumentaaliseen tai traditionaaliseen 
matematiikkakuvaan. Ne opiskelijat, jotka Paoluccin (2015) tutkimuksessa 
kokivat yliopistomatematiikan laajentaneen käsitystään matematiikasta, 
korostivat matematiikan historian, peliteorian, salausmenetelmien ja 
ohjelmoinnin roolia (vrt. Even, 2011). Näin ollen tutkimukset viittaavat, että 
opiskelijat kokevat yliopistomatematiikan hyödyllisyyden lähinnä yksittäisten 
aiheiden osalta. 

Kuten Laine (2004) on todennut, matematiikan yliopisto-opintojen ja 
opiskelijoiden matematiikkaan liittyvien käsitysten suhdetta olisi tärkeää 
tutkia yksityiskohtaisemmin. Tämän tutkimuksen ongelma-analyysin 
keskiössä onkin kysymys siitä, minkälaisia uskomuksia suomalaisilla 
opettajaopiskelijoilla on yliopistomatematiikasta suhteessa opettajan tietoon 
ja koulumatematiikkaan. Tällaiset uskomukset ja matematiikkakuva 
kytkeytyvät myös matemaattiseen ajatteluun: esimerkiksi traditionaalisen ja 
instrumentaalisen matematiikkakuvan taustalla voi olla vahvasti symboliseen 
manipulaatioon liittyvän matemaattisen ajattelun korostuminen (Paolucci, 
2015). Näin ollen tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajaopiskelijoiden 
käsityksiä myös matemaattisen ajattelun näkökulmasta, joka peilaa osaltaan 
yksilön kuvaa matematiikasta. Opettajaopiskelijoiden matematiikkakuvan 
rikastaminen ja siihen liittyvän opettajaopiskelijoiden reflektoinnin 
korostaminen on opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta tärkeää, sillä 
opettajan kuva matematiikasta vaikuttaa matematiikan opettamisen tapaan 
(Hart, 2002) ja opettaja siirtää oppilailleen omaa kuvaansa matematiikasta 
joko tietoisesti tai tiedostamatta (Ernest, 1989). 
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Edellisen luvun lopussa esitetty käsite matemaattinen ajattelu (mathematical 
thinking) on esiintynyt kirjallisuudessa eri näkökulmista jo pitkään. Näihin 
näkökulmiin on lukeutunut muun muassa ongelmanratkaisun ja 
koulumatematiikan näkökulma (esim. Stacey, Burton & Mason, 1982) sekä 
tiedematematiikan (advanced mathematical thinking) näkökulma (esim. 
Tall, 1991). Lisäksi matemaattiseen ajatteluun ja sen kehittämiseen on viime 
vuosikymmeninä viitattu runsaasti perus- ja lukiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (Lukion opetussuunnitelman perusteet 
2004; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Esimerkiksi 
opetussuunnitelmien perusteissa termiä ei kuitenkaan määritellä lainkaan ja 
sille on annettu kirjallisuudessa erilaisia merkityksiä kontekstista riippuen. 

Matemaattiselle ajattelulle on annettu erityisesti ongelmanratkaisun 
näkökulmaan keskittyviä deskriptiivisiä määritelmiä (esim. Burton, 1984; 
Isoda & Katagiri, 2012). Näissä deskriptiivisissä määritelmissä on ollut 
keskeistä erottaa toisistaan matemaattinen tieto (sisältö) ja matemaattinen 
ajattelu (tekniikka). Esimerkiksi Burtonin (1984) määritelmässä keskeisiä 
matemaattisen ajattelun piirteitä ovat siihen liittyvät operaatiot (kuten 
järjestäminen ja yhdistäminen), prosessit (kuten erikoistapausten tarkastelu, 
konjektuurin esittäminen ja yleistäminen) ja dynamiikka (kuten kehämäinen 
ymmärtämisen parantaminen). Toisaalta esimerkiksi Isodan ja Katagirin 
(2012) määritelmässä keskeisiä piirteitä ovat muun muassa ymmärrys 
matemaattisista operaatioista, analoginen ajattelu ja yksinkertaistaminen. 
Lisäksi esimerkiksi Schoenfeld (1992) on korostanut, että matemaattisen 
ajattelun oppimisessa korostuu erilaisten ratkaisutapojen etsiminen ja 
konjektuurien esittäminen, eikä pelkästään proseduurien ja kaavojen 
muistaminen.  Nämä matemaattisen ajattelun deskriptiiviset määritelmät 
nostavat esiin erityisesti matemaattisen ongelmanratkaisun prosesseihin 
liitettyjä ajattelun taitoja ja ovat siten erityisesti kytköksissä 
ongelmanratkaisuun ja heuristiikkaan (ks. esim. Larson, 1983; Pólya, 1957; 
Stacey ym., 1982). 

Sternbergin (1996) mukaan matemaattiselle ajattelulle on kuitenkin 
mahdotonta antaa yleisiä riittäviä ja välttämättömiä ehtoja, sillä esimerkiksi 
sellaiset kyvyt, joita tarvitaan esimerkiksi laskemisen opettelussa eroavat 
niistä kyvyistä, joita tarvitaan esimerkiksi topologiaan liittyvän todistuksen 
tekemisessä. Matemaattista ajattelua onkin tutkimuksessa lähestytty 
erilaisista näkökulmista, jotka voidaan nähdä toisiaan täydentävinä 
(Sternberg, 1996). Sternberg (1996) on jäsentänyt matemaattista ajattelua 
koskevaa tutkimusta ja todennut, että matemaattista ajattelua voi lähestyä 
ainakin 

• psykometrisellä (psychometric), 
• laskennallisella (computational), 
• antropologisella (anthropological), 
• pedagogisella (pedagogical) ja 
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• matemaattisella (mathematical) 

lähestymistavalla. 
Psykometrisessä lähestymistavassa huomio kiinnittyy erilaisiin yleisiin 

kykyfaktoreihin kuten induktiiviseen päättelyyn, kielelliseen osaamiseen ja 
muistiin (Sternberg, 1996). Laskennallisella lähestymistavalla tarkoitetaan 
informaation prosessoinnin näkökulmaa, jonka voidaan katsoa pitävän 
sisällään myös ongelmanratkaisun näkökulman (Joutsenlahti, 2005). 
Antropologisessa lähestymistavassa taas voidaan tutkia esimerkiksi, miten 
matemaattisen ajattelun piirteet eroavat eri kulttuureissa ja muuttuvat ajassa 
(Sternberg, 1996). Pedagogisessa lähestymistavassa voidaan kiinnittää 
huomiota esimerkiksi opetus- ja oppimisorientaatioihin sekä matemaattisen 
ajattelun kontekstisidonnaisuuteen (Sternberg, 1996) ja eri matematiikan 
käsitteiden oppimiseen liittyviä kysymyksiä opetus- ja oppimisprosessien 
tarkastelun näkökulmasta (Joutsenlahti, 2005). Matemaattisessa 
lähestymistavassa, samoin kuin laskennallisessa näkökulmassa, kiinnitetään 
huomiota mentaalisiin prosesseihin, mutta tällöin matematiikkaa 
tarkastellaan ensisijaisesti tiedematematiikan näkökulmasta (Joutsenlahti, 
2005). 

Matemaattisen ajatteluun liittyvän tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja 
on erotellut myös Schoenfeld (1992), joka jakaa matemaattisen ajattelun 
ongelmanratkaisun, kulttuurin, kognition, epistemologian ja pedagogiikan 
näkökulmiin. Matemaattista ajattelua voidaan Schoenfeldin mukaan lähestyä 
esimerkiksi sosiaalisen oppimisen tai ongelmanratkaisun ja heurististen 
prosessien näkökulmasta sekä eri näkökulmia yhdistellen. Erityisesti 
matematiikan oppimistutkimuksen alkuvuosina 1970- ja 1980-luvuilla 
matemaattista ajattelua tutkittiin pääasiassa kognitiivisesta näkökulmasta 
keskittyen matemaattiseen tiedonmuodostukseen ja kognitiivisiin 
prosesseihin (Tall, 1991). Matemaattista ajattelua on kuitenkin lähestytty 
pitkään myös affektiivisten tekijöiden näkökulmasta keskittyen esimerkiksi 
emootioihin ja asenteisiin (Hannula, M. S., Pantziara & Di Martino, 2018). 
Pitkään affektiivisten tekijöiden tutkimuksessa vakiintuneena erotteluna oli 
McLeodin (1992) malli, jossa affektiivisimpina tekijöinä nähdään emootiot ja 
kognitiivisimpina uskomukset asenteiden sijoittuessa näiden kahden väliin. 

 

 
Kuvio 9. McLeodin (1992) malli matemaattisen ajattelun affektiivisille tekijöille 

Myöhemmin matemaattista ajattelua affektiivisesta näkökulmasta 
tarkastelevat tutkijat ovat erotelleet kognitiiviset, affektiiviset ja motivaatioon 
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liittyvät tekijät (Hannula, M. S., 2012). Kognitiivisimpina tekijöinä nähdään 
matemaattinen tieto ja strategiat, kun taas affektiivisimpina asenteet ja 
emootiot (Hannula, M. S., 2012). Uskomukset sen sijaan voidaan nähdä osin 
kognitiivisesta ja osin affektiivisesta näkökulmasta (vrt. luku 5.1.4). 

Tässä tutkimuksessa matemaattista ajattelua lähestytään Sternbergin 
luokittelun (1996) mukaisesti matemaattisella lähestymistavalla, jossa 
korostuvat matemaattiset objektit keskiöön nostavat matemaattisen ajattelun 
ja tiedon käsitteellistykset. Tämä kognitiivisia aspekteja korostava näkökulma 
valittiin tutkittavan ilmiön luonteesta johtuen: tutkimus keskittyy erityisesti 
opettajaopiskelijoiden ja substanssin väliseen suhteeseen (kognitiivisessa 
mielessä), jota on luontevaa käsitteellistää matemaattisien objektien ja niiden 
käsittelyn näkökulmasta. Näin ollen tässä tutkimuksessa termi 
”matemaattinen ajattelu” viittaa matemaattisen ajattelun kognitiivisiin 
aspekteihin. Käsittelenkin seuraavaksi tässä tutkimuksessa hyödynnettävät 
matemaattisen ajattelun kognitiivisiin aspekteihin liittyvät käsitteellistykset. 

Erilaisia luokitteluja ja kahtiajakoja matemaattisen ajattelun, tiedon ja 
käsitteenmuodostuksen luonteesta on esitetty jo 1970-luvulta lähtien. 
Esimerkiksi Richard Skemp (1976) on jaotellut matemaattisen ymmärtämisen 
instrumentaaliseen ymmärrykseen (instrumental understanding) ja 
relationaaliseen ymmärrykseen (relational understanding). Näistä 
ensimmäinen ymmärryksen muoto keskittyy siihen, miten matemaattisia 
operaatioita voi suorittaa ja jälkimmäinen taas vastaa kysymykseen ”miksi?”. 
Lisäksi jo 1980-luvulta lähtien on puhuttu konseptuaalisesta (conceptual) ja 
proseduraalisesta (procedural) matemaattisesta tiedosta (Hiebert, 1986). 
Haapasalo ja Kadijevich (2000) ovat määritelleet konseptuaaliseksi tiedoksi 
tietoa ja kykyä toimia sellaisessa tietoverkossa, joihin kuuluu käsitteitä, 
sääntöjä ja jopa matemaattisia tehtäviä, jotka voivat ilmetä erilaisin 
representaatioin. Proseduraalisena tietona Haapasalo ja Kadijevich (2000) 
pitävät dynaamista ja menestyksekästä sääntöjen, algoritmien ja 
proseduurien käyttöä, johon kuuluu myös aiheeseen liittyvien 
representaatioiden ja syntaksien tuntemus. 

Vastaavia kahtiajakoja on esiintynyt kirjallisuudessa runsaasti ja 
Haapasaloa (2003) mukaillen voidaan historiasta poimia ainakin seuraavat 
erottelut: 

• käsitteellinen tieto - praktinen tieto (Piaget) 
• strukturaalinen sisältö - instrumentaalinen sisältö (Vygotsky) 
• tietää että - tietää miten (Skemp) 
• selittävä tieto - proseduraalinen tieto (Hofstadter) 
• faktat - taidot (Papert) 
• ymmärrys - algoritminen suoritus (Nesher) 
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• käsitteellinen kompetenssi - proseduraalinen kompetenssi (Gelman & 
Meck) 

• deduktiivinen tieto - empiirinen tieto (Schoenfeld) 
• suhteellinen ymmärrys - instrumentaalinen ymmärrys (Skemp) 
• käsitteen määritelmä - käsitekuva (Tall & Vinner) 
• proseptuaalinen ajattelu - proseduraalinen ajattelu (Gray & Tall) 
• strukturaalinen ajattelu - operationaalinen ajattelu (Sfard) 

Edellä mainituista erityisesti alun perin Shlomo Vinnerin ja Rina 
Hershkowitzin (1980) esittämä erottelu käsitteen määritelmän (concept 
definition) ja käsitekuvan (concept image) välillä on muodostunut erityisen 
vakiintuneeksi ja edelleen paljon käytetyksi viitekehykseksi jäsentää 
matematiikan ja oppijan ajattelun suhdetta (Bingolbali & Monaghan, 2008).  
Tall ja Vinner (1981) ovat määritelleet käsitekuvaksi sen kognitiivisen 
kokonaisrakenteen, jonka subjekti liittää tiettyyn matematiikan käsitteeseen. 
Tällainen käsitekuva on ajassa muuttuva ja voi pitää sisällään käsitteeseen 
liittyviä mielikuvia, prosesseja ja ominaisuuksia. Käsitteen määritelmä taas on 
tiedeyhteisössä jaettu käsitteen täsmällinen muotoilu, joka voi erota oppijan 
omasta käsitteen määritelmästä ja olla ristiriitainen oppijan käsitekuvan 
kanssa (Tall & Vinner, 1981).  On huomattava, että tietyssä tilanteessa heräävä 
käsitekuva (evoked concept image) antaa vain tilannesidonnaista tietoa 
yksilön käsityksistä, sillä käsitekuva vaihtelee muun muassa sen mukaan, 
minkälaisille lähestymistavoille ja representaatioille oppija on altistettu 
(Bingolbali & Monaghan, 2008). 

Tallin ja Vinnerin (1981) alkuperäisissä käsitekuviin liittyvissä esimerkeissä 
huomattiin muun muassa, että matematiikan opiskelijoiden raja-arvoon 
liittyvät käsitekuvat painottuivat prosessiin liittyviin selitysmalleihin: raja-
arvoa tutkittiin enemmän lähestymisen prosessina kuin raja-arvon 
täsmällisen määritelmän avulla. Oppijan käsitekuvien kehitystä onkin kuvattu 
tarkemmin erityisesti tällaisten matematiikan käsitteellisten ja 
proseduraalisten komponenttien näkökulmasta. Piaget’lta peräisin olevalta 
termillä enkapsulaatio (encapsulation) tarkoitetaan muutosta ajattelussa, 
jossa aikaan sidotun prosessin ajattelusta siirrytään ajattelemaan käsitettä 
itseään (Tall, 2013). Esimerkkejä enkapsulaatiota kuvaavista teorioista ovat 
Ed Dubinskyn ja kollegoiden kehittämä APOS-teoria (Asiala ym., 1996; 
Dubinsky & McDonald, 2002), Anna Sfardin matemaattisten käsitysten 
duaaliluonnetta kuvaava teoria (Sfard, 1991) sekä Eddie Grayn ja David Tallin 
kehittämä procept-teoria (Gray & Tall, 1991). 

Enkapsulaatioon liittyvät tarkastelut ovat usein liittyneet erityisesti 
algebraan ja differentiaalilaskentaan. Esimerkiksi geometriaa on sen sijaan 
usein tarkasteltu Van Hielen hierarkkisen mallin avulla (esim. Burger & 
Shaughnessy, 1986), jossa geometrisista havainnoista ja operaatioista on 
mahdollista edistyä formaaleihin todistuksiin. Yleisemmin matematiikan 
esitystapoja on erotellut esimerkiksi Bruner (1967) jakaessaan 
matematiikkaan liittyvät representaatiot toiminnallisiin (enactive), kuvallisiin 
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(iconic) ja symbolisiin (symbolic). Vastaavasti Fischbein (1994) on erotellut 
lähestymistavoista matematiikkaan intuitiivisen, algoritmisen ja formaalin 
komponentin. Myös Viholainen (2008) on tutkinut matemaattista 
argumentointia ja päättelyä erottelemalla informaalin ja formaalin 
argumentoinnin ja päättelyn. Viholaisen erottelu perustuu edellä esitettyihin 
matemaattisen ajattelun ja tiedon dikotomioihin ja siinä informaalilla 
päättelyllä (tai argumenoinnilla) tarkoitetaan visuaalisiin ja fyysisiin 
tulkintoihin perustuvaa päättelyä (tai argumentointia) ja formaalilla 
päättelyllä (tai argumentoinnilla) määritelmiin, todistettuihin lauseisiin ja 
deduktioon perustuvaa päättelyä (tai argumentointia). Monen edellä esitetyn 
viitekehyksen myötävaikutuksesta David Tall (2004) on esittänyt 
matematiikan kolmen maailman viitekehyksen, joka erottelee matemaattisen 
ajattelun eri puolia kaikilla matematiikan aloilla. 

Edellä esitetyt viitekehykset painottavat hieman eri näkökulmia ja niiden 
voidaan siten katsoa soveltuvan eri asioiden kuvaamiseen toisiaan täydentäen 
(Taulukko 7). 
 
Taulukko 7. Matemaattisen ajattelun ja tiedon viitekehyksiä osittain Chiniä (2013) 

mukaillen 

 
Suurimmalle osalle näistä viitekehyksistä yhteistä on, että niissä keskiössä 
ovat matemaattiset objektit. Toisin sanoen näkökulma matemaattiseen 
ajatteluun on Sternbergin (1996) erottelussa matemaattinen. Tässä 
tutkimuksessa lähtökohtana on matematiikan kolmen maailman viitekehys, 
jonka näkökulmasta on mahdollista tutkia oppijan käsitekuvia myös 
formaalin ja informaalin päättelyn ja argumentoinnin käsitteet huomioiden. 
Käsittelen seuraavaksi tarkemmin matematiikan kolmen maailman 
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viitekehyksen sekä tässä tutkimuksessa hyödynnettävän matemaattisen 
ajattelun käsitteellistyksen osana opettajan tietoa. 

 

Edellä esitettyjen matemaattisen ajattelun ja tiedon käsitteellistyksistä Tallin 
matematiikan kolmen maailman viitekehys tarkastelee Brunerin, Fischbeinin 
ja Viholaisen erottelujen ohella matemaattista ajattelua kokonaisvaltaisesti, 
eikä ole siten keskittynyt mihinkään yksittäiseen matematiikan alaan. 
Toisaalta viitekehys kuvastaa ihmisen matemaattisen ajattelun kehitystä 
varhaisesta lapsuudesta tiedematematiikkaan asti (Tall, 2013) ja se soveltuu 
siten myös erityisen hyvin koulu- ja yliopistomatematiikan välisten erojen 
tarkasteluun. 

Tallin matematiikan kolmen maailman viitekehyksen lähtökohtana on se, 
että matemaattinen ajattelu ja matematiikan tekeminen perustuvat 
aistihavaintojen tekemiseen, symbolikielen käyttöön ja formaalin 
tietorakenteen tutkimiseen (Tall, 2004). Nämä kolme kykyä taas perustuvat 
Tallin (2013) mukaan ihmisen kognitiivis-fysiologiseen perustaan. Tallin 
mukaan matemaattisen ajattelun kehittymisen kannalta oleellista tälle 
perustalle on ihmisen kyky 

1. säännönmukaisuuksien, samankaltaisuuksien ja erojen 
tunnistamiseen, 

2. toimintojen toistamiseen ja 
3. käsitteiden nimeämiseen symbolisen ja luonnollisen kielen avulla  

Tunnistaminen ja toistaminen ovat Tallin mukaan sellaisia kykyjä, jotka eivät 
ole yksinomaan ihmislajille ominaisia. Sen sijaan kielen käyttäminen on 
nimenomaan ihmiselle ominaista ja mahdollistaa matemaattisten käsitteiden 
kategorisoimisen. Edellä kuvattuihin matemaattisen ajattelun moodeihin ja 
ihmisen kognitiivis-fysiologiseen perustaan pohjautuen Tall (2004) on 
nimennyt matemaattiseen ajatteluun liittyvät kolme maailmaa seuraavasti: 

1. käsitteellis-ruumiillinen maailma (conceptual-embodied world) 
2. proseptuaalis-symbolinen maailma (proceptual-symbolic world) 
3. aksioomaattis-formaali maailma (axiomatic-formal world) 

Käytän näistä jatkossa yksinkertaisempia suomennuksia ilmenevä, 
symbolinen ja formaali maailma. 

Ilmenevän maailman näkökulmasta voimme nähdä (tai muuten kokea) 
esimerkiksi kuvan, mielikuvan, konkreettisten esineiden tai eleiden avulla, 
että kaksi kertaa kolme on yhtä monta kuin kolme kertaa kaksi (Kuvio 10). 
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Kuvio 10. Tulot 3 • 2 ja 2 • 3 ilmenevässä maailmassa 

 
Toisaalta symbolisen maailman näkökulmasta olemme oppineet käyttämään 
symboleja niin, että kertolaskussa tulontekijöiden järjestystä voi vaihtaa eli 
että 2 · 3 = 3 · 2. Formaalin maailman näkökulmasta voidaan taas nähdä, että 
kyse on sellaisesta algebrallisesta struktuurista, jossa vaihdantalaki on 
asetettu aksioomaksi. Näin ollen, koska a · b = b · a kaikilla luonnollisilla 
luvuilla a ja b, pätee myös 2 · 3 = 3 · 2. 

Matematiikan oppimisen voidaan nähdä alkavan ilmenevän maailman 
havainnoista ja niiden abstraktimmasta käsittelystä symbolisessa maailmassa. 
Toisaalta koulumatematiikassa saattaa korostua myös pelkkä symbolinen 
maailma, kuten ”laskusääntöjen” harjoittelu. Vaikka koulumatematiikka pitää 
sisällään jonkin verran formaalin maailman ajattelua ja 
yliopistomatematiikka pitää sisällään myös ilmenevän ja symbolisen 
maailman ajattelua, siirtymä koulumatematiikasta yliopistomatematiikkaan 
pitää sisällään painopisteen muutoksen ilmenevästä ja symbolisesta 
maailmasta formaaliin maailmaan (Tall, 2008). Tätä siirtymää voidaan pitää 
erityisen hankalana, sillä käsitteitä siirrytään tarkastelemaan määritelmien ja 
deduktiivisen päättelyn näkökulmasta, jolloin pelkkä kokemukseen perustuva 
tieto ei enää ole riittävä (Tall, 1992). 

Vaikka matematiikan kolme maailmaa ovatkin hierarkkisia, jokaisen 
maailman ajattelua voi sisältyä edistyneeseen matemaattiseen ajatteluun. 
Esimerkiksi funktion raja-arvoon liittyvää todistusta muotoileva yliopisto-
opiskelija voi piirtää tilanteesta kuvan, käyttää symbolista manipulaatiota 
lukujen välisiä suhteita tutkiessaan sekä rakentaa todistuksensa formaalien 
määritelmien ja todistettujen lauseiden varaan. Jokaisessa näistä maailmoista 
on erilainen totuuden kriteeri (truth warrant) ja esimerkiksi ensimmäisen 
maailman ajattelua käytetään usein tilanteen hahmottamiseksi, jotta formaali 
todistus olisi helpompi rakentaa (vrt. Oikkonen, 2009). 

Jokaiseen matematiikan maailmaan liittyvään oppimiseen voi liittyä myös 
ongelmia. Opeteltavaan aiheeseen liittyvän aiemman tiedon merkityksen 
matematiikan oppimisessa on tiedetty jo pitkään olevan suuri (McGowen & 
Tall, 2010). Tall (2013) on käyttänyt termiä ”met-before” viittaamaan siihen 
jälkeen, jonka aiheeseen liittyvä aiempi kokemus on jättänyt ihmismieleen 
tulevaa oppimista ajatellen. Tall (2013) on esittänyt lukuisia esimerkkejä siitä, 
miten oppijan aikaisempi kokemus aiheesta voi olla uudessa kontekstissa joko 
ongelmallinen (problematic) tai ajattelua tukeva (supportive). Eräs klassinen 
esimerkki tällaisesta uudesta kontekstista on siirtyminen luonnollisten 
lukujen joukosta kokonaislukujen joukkoon. Esimerkiksi kertolaskun 2 · 3 
ajattelu representaatiolla ”kaksi kolmen omenan joukkoa” tulee 
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ongelmalliseksi ajatellessa kertolaskua -2 · (-3). Tällaisia oppimisen 
nivelvaiheita onkin tutkittu paljon muun muassa käsitteellisen muutoksen 
(conceptual change) (Vosniadou, 2006) ja kognitiivisten esteiden (cognitive 
obstacles) näkökulmasta (Cornu, 1991). Oppimisen kannalta tällöin on 
oleellista löytää sellaisia esitystapoja, jotka tukevat vanhan tiedon 
sisällyttämistä uuteen kontekstiin koherentisti (Tall, 2013). 

Opettajan näkökulma oppijan kohtaamaan sisältöön on tyypillisesti oppijaa 
laajempi. Tall (2013) on kuvannut termillä ”met-after” sitä oppijoihin 
suhteessa laajempaa kokemusta matemaattisista käsitteistä ja prosesseista, 
jonka opettaja on saavuttanut koulutuksensa kautta. Esimerkkinä tällaisesta 
kokemuksesta Tall (2013) on esittänyt trigonometristen funktioiden 
summakaavat, jotka voidaan todistaa helposti esimerkiksi kompleksilukujen 
(tai lineaarikuvausten) avulla. Tällaiset todistukset auttavat jäsentämään 
matemaattista tietoa ekspertin näkökulmasta ja näkemään aiemmin vastaan 
tulleet matemaattiset tiedot uudessa valossa, mutta niitä ei voi käyttää 
koulutrigonometriassa, jossa kompleksilukuja (tai lineaarikuvauksia) ei 
tunneta. Opettajan tiedon näkökulmasta tällaiset ”met-after”-kokemukset 
kuuluvat Jakobsenin ja kollegoiden (2013) määritelmän mukaiseen 
rakenteiseen sisältötietoon. 

Siirtymä yliopistomatematiikkaan pitää sisällään painopisteen muutoksen 
ilmenevästä ja symbolisesta maailmasta formaaliin maailmaan (Tall, 2008). 
Viholainen (2008) on määritellyt informaaliksi päättelyksi visuaalisiin ja 
fyysisiin tulkintoihin perustuvan päättelyn ja formaaliksi päättelyksi 
määritelmiin, todistettuihin lauseisiin ja deduktioon perustuvan päättelyn. 
Täten informaali päättely on erityisesti kytköksissä ilmenevään maailmaan ja 
formaali päättely formaaliin maailmaan. Tässä tutkimuksessa informaalilla 
matemaattisella ajattelulla ymmärretään ilmenevään ja symboliseen 
maailmaan ajattelu ja formaalilla päättelyllä formaalin maailmaan kuuluviin 
määritelmiin, lauseisiin ja täsmällisiin todistuksiin perustuva ajattelu. 
Ajattelulla tässä tutkimuksessa ymmärretään käsitekuvan osien herääminen, 
niiden käyttäminen päättelyssä ja niiden kytkeminen toisiinsa. 

Tässä tutkimuksessa matematiikan kolmen maailman viitekehys ja siihen 
liittyvä informaalin ja formaalin päättelyn erottelu nähdään teoreettisena 
viitekehyksenä, jolla voidaan jäsentää opettajaopiskelijoiden käsitekuvia 
sellaisista käsitteistä, joita käsitellään sekä koulumatematiikassa että 
yliopistomatematiikassa. Oppijoiden käsitekuvia on tutkittu jo 1980-luvulta 
lähtien monella eri koulutustasolla (Bingolbali & Monaghan, 2008). Tällaisia 
oppijoiden osaamiskartoituksia voidaan pitää perustutkimuksena, joka 
tuottaa opettajille käytännöllistä tietoa oppijoiden käsitteiden hallinnasta 
(Tossavainen & Haukkanen, 2012). Tässä tutkimuksessa matematiikan 
aineenopettajaopiskelijoiden käsitekuvat nähdään matematiikan kolmen 
maailman näkökulmasta myös osana opettajan tietoa. 
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Edellisessä luvussa käsitelty matematiikan kolmen maailman viitekehys 
tarjoaa mahdollisuuden tarkastella MKT-mallin matemaattista sisältötietoa 
tarkemmin matemaattisen ajattelun näkökulmasta. Yleiseen sisältötietoon 
opettajalla voi lukeutua esimerkiksi sekä symbolisen maailman ajattelua 
(kuten proseduraalinen yhtälönratkaisu) tai formaalin maailman ajattelua 
(kuten yhtälönratkaisun näkeminen avointen lauseiden yhtäpitävyyksien 
tutkimisena). Vastaavasti erikoistuneen sisältötiedon osalta opettaja voi 
esimerkiksi matemaattisen sisällön esitystavoissa käyttää eri maailmoihin 
luettavia esitystapoja. Rakenteisen sisältötiedon kategoriaan liittyy erityisesti 
kysymys formaalin tiedematematiikan yhdistämisestä koulusisältöön 
opettajan näkökulmasta. Matemaattisen ajattelun näkökulmasta on kyse 
erityisesti kolmannen maailman formaalin ajattelun kytkemisestä 
ensimmäisen ja toisen maailman informaaliin ajatteluun (Kuvio 11). 

 

•

•

•

Kuvio 11. MKT-mallin mukainen matemaattinen sisältötieto matematiikan 
kolmen maailman näkökulmasta 

 
Formaalin ja informaalin ajattelun väliset kytkennät (connections) voidaan 

siis nähdä osana rakenteista sisältötietoa. Montes, Ribeiro, Carrillo ja 
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Kilpatrick (2016) ovat esittäneet useita matemaattisten kytkentöjen tyyppejä 
ja viittaavat käsitteen sisäisellä kytkennällä (intra-conceptual connection) 
tällaisiin yksittäiseen käsitteeseen liittyviin erilaisten ajatusten yhdistämisiin. 
Tämän kytkentätyypin voidaan katsoa sisältyvän Zazkisin ja Mamolon (2011) 
esittämään inner horizon -käsitteeseen. Lisäksi Montes ja kollegat (2016) 
määrittelevät K-kytkennäksi (K-connection) sellaisen kytkennän, jossa käsillä 
oleva matemaattinen tehtävä muokataan abstraktiotasoltaan yleisemmäksi. 
Myös tällainen kytkentä voidaan katsoa osaksi rakenteista sisältötietoa, mikäli 
yleistys liittyy matematiikan formaaliin maailmaan. Yleisemmin Hähkiöniemi 
(2006b) on jakanut kytkennät assosiatiivisiin ja reflektiivisiin. Yksilön 
sanotaan tekevän assosiatiivisen kytkennän, mikäli hän vaihtaa 
representaatiosta toiseen ja reflektiivisen, mikäli selittää toisen 
representaation toisella. Siten erityisesti reflektiiviset, käsitteen sisäiset 
kytkennät voidaan nähdä osana rakenteista sisältötietoa. Toisaalta 
rakenteinen sisältötieto on laajempi käsite, joka pitää sisällään myös 
esimerkiksi matematiikalle ominaiset toiminta- ja tiedonmuodostustavat sekä 
käsitteiden väliset yhteydet (Ball ym., 2008; Jakobsen ym., 2013; Zazkis & 
Mamolo, 2011). 

Edellä kuvatulla opettajan matemaattisella sisältötiedolla on nähty suuri 
rooli siinä, miten opetus käytännössä tapahtuu ja miten opiskelijat oppivat. 
Opettajan matemaattisen sisältötiedon tiedetään vaikuttavan oppilaiden 
oppimiseen (Baumert ym., 2010), mutta toisaalta opettajan suorittamien 
kurssien määrä ei näyttäisi suoraan vaikuttavan positiivisesti oppilaiden 
oppimistuloksiin (Ball ym., 2001; Darling-Hammond, 2000; Monk, 1994). 
Opettajaopiskelijoiden sisältötiedon on kuitenkin havaittu olevan vahvasti 
yhteydessä pedagogisiin valintoihin opetusharjoittelukontekstissa (Even, 
1993) ja opettajaopiskelijan on esimerkiksi vaikea vastata johdonmukaisesti 
oppijoiden esittämiin miksi-kysymyksiin, mikäli opettajaopiskelijan 
sisältötieto aiheesta ei ole riittävä (Even, Tirosh & Markovits, 1996). Lisäksi 
opettajaopiskelijan varmuus omasta aineenhallinnastaan vaikuttaa olevan 
yhteydessä luokkahuonetilanteen yleiseen ilmapiiriin 
opetusharjoittelutilanteessa (Yrjänäinen, 2011). Myös kokeneiden opettajien 
keskuudessa matemaattisen sisältötiedon on havaittu olevan yhteydessä 
siihen, millaisilla tavoilla opettaja kykenee lähestymään sisältöä ja millaisia 
valintoja hän oppimistilanteessa tekee (Stein, Baxter & Leinhardt, 1990). 
Teoreettisessa mielessä onkin katsottu, että yliopistomatematiikan osaaminen 
tarjoaa mahdollisuudet tehokkaiden pedagogisten ratkaisujen tekemiseen 
(Watson, Anne, 2008). Opettajan matemaattinen sisältötieto nähdään lisäksi 
teoreettisesti pohjana pedagogiselle sisältötiedolle (Ball ym., 2008; Baumert 
ym., 2010; Education Committee of the EMS, 2012) ja osan matematiikan 
opetuksen ongelmista on väitetty johtuvan sisältötiedon riittämättömästä 
painottamisesta opettajankoulutuksessa (Papick, 2011; Wu, 2005). 
Käytännössä matemaattisen sisältötiedon voidaan nähdä tarjoavan opettajalle 
näkökulman siihen, mistä opetettavassa asiassa pohjimmiltaan on kyse. 
Tällaisen tiedon on argumentoitu olevan myös välttämätöntä rakenteiselle 
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sisältötiedolle, joka taas hyödyttää opettajaa esimerkiksi oppilaan 
argumentoinnin tulkitsemisessa, koherenttien selitysmallien löytämisessä 
opetettavaan sisältöön liittyviin kysymyksiin ja opetuksen suunnittelussa 
(Jakobsen ym., 2013; Kajander & Lovric, 2017; Wasserman, 2016; Zazkis & 
Leikin, 2010). 

MKT-mallin näkökulmasta matematiikan opettajan tieto ja sen 
kehittäminen pohjautuu yleiseen sisältötietoon (Ball ym., 2008), joka toisaalta 
etenee matemaattisen ajattelun näkökulmasta ilmenevästä maailmasta 
formaalia maailmaa kohti (Tall, 2013). Aineenopettajan opinnoissaan 
hankkimaa yleistä sisältötietoa on mahdollista erikoistaa toisaalta 
matematiikan kolmen maailman ja rakenteisen sisältötiedon näkökulmasta 
sekä toisaalta erikoistuneen sisältötiedon osalta pohtimalla opettamisen 
erityiskysymyksiä kuten oppilaille annettavien tehtävien muokkaamista. 
Lisäksi matemaattista sisältötietoa kokonaisuudessaan on mahdollista 
erikoistaa pedagogiseksi sisältötiedoksi, mutta pedagogisen sisältötiedon 
kehittäminen vaatii riittävän määrän matemaattista sisältötietoa (Ball ym., 
2008; Baumert ym., 2010). Näin ollen aineenopettajankoulutuksen 
näkökulmasta on perusteltua, että opinnot alkavat tieteenalakohtaisilla 
opinnoilla ja vasta myöhemmässä vaiheessa painottuvat pedagogiset opinnot 
ja opettajaopiskelijoille suunnatut syventävät kurssit. Toisaalta matematiikan 
aineenopettajankoulutus ei nykyisellään näytä tukevan riittävästi rakenteisen 
sisältötiedon ja erikoistuneen sisältötiedon kehittymistä (Koponen ym., 
2015b), mikä nähdään tässä tutkimuksena erityisenä kehittämishaasteena. 
 

Tämä teoreettinen ongelma-analyysi eritteli aiempaa tutkimusta 
matematiikan opettajan tiedosta ja matemaattisesta ajattelusta erityisesti 
rakenteisen sisältötiedon osalta. Ongelma-analyysin seuraukset opetuksen 
kehittämiselle ovat siten luonteeltaan sisällöllisiä. Ongelma-analyysin 
perusteella voidaan esittää aineenopettajankoulutukseen sisällöllisiä 
lähestymistapoja, jotka tukevat tutkimuskirjallisuudessa ongelmalliseksi 
osoitettujen tiedon ja ajattelun alueiden kehittämistä. 

Opettajan tiedon osalta MKT-mallin osa-alueet kuvaavat hyvin 
suomalaisen aineenopettajankoulutuksen osa-alueita ainelaitosten 
painottaessa matemaattista sisältötietoa ja opettajan pedagogisten opintojen 
korostaessa pedagogista sisältötietoa (vrt. Koponen ym., 2015b). Toisaalta 
nykyisellään aineenopettajankoulutuksen on katsottu keskittyvän lähinnä 
yleiseen sisältötietoon erikoistuneen ja rakenteisen sisältötiedon jäädessä 
opinnoissa pienemmälle huomiolle (Koponen ym., 2015b; Moreira & David, 
2008; Yrjänäinen, 2011). Näin ollen opettajan tiedon osalta ainelaitosten 
tarjoamien opettajaopiskelijoille suunnattujen erikoiskurssien tulisi keskittyä 
erityisesti rakenteisen ja erikoistuneen sisältötiedon kehittämiseen. Tällaisen 
tiedon sitominen ja laajentaminen osaksi pedagogista sisältötietoa on tärkeää 
opettajan tiedon kokonaisvaltaisessa kehittämisessä, sillä opettajan tiedon 
kategoriat kehittyvät vuorovaikutuksessa keskenään (Hoover ym., 2016; 
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Hurrell, 2013) ja matemaattisen sisältötiedon kokonaisuuden kehittäminen 
on välttämätön ehto pedagogisen sisältötiedon kehittämiselle (Ball ym., 2008; 
Baumert ym., 2010; Education Committee of the EMS, 2012). 

Matemaattisen ajattelun näkökulmasta erityisenä haasteena on havaittu 
formaaliin maailmaan keskittyvän yliopistomatematiikan yhdistäminen 
luonteeltaan informaalimpaan koulumatematiikkaan (Chin, 2013; Sirotic & 
Zazkis, 2007a; Viholainen, 2008). Tällainen yhdistäminen vaatii eri 
matematiikan maailmojen välistä vuoropuhelua (vrt. Oikkonen, 2009) ja on 
saavutettavissa opettajaopiskelijan opiskeltua riittävästi luonteeltaan 
formaalia yliopistomatematiikkaa (Tall, 2013). Tämä matematiikan 
maailmojen välinen vuoropuhelu on taas osa matematiikan opettajan 
rakenteista sisältötietoa, joka pitää sisällään koulumatematiikan sisällön ja 
oppilaiden ajattelun tulkinnan matematiikan tieteenalan näkökulmasta 
(Jakobsen ym., 2013; Zazkis & Mamolo, 2011). 

Työelämän näkökulmasta opettajien työssään tarvitsema sisältötieto ja 
yliopistomatematiikka voivat vaikuttaa irrallisilta toisistaan (Koponen ym., 
2015b; Laurillard, 2002; Sfard, 2014; Yrjänäinen, 2011). Toisaalta 
matematiikan aineenopettajille suunnatut matematiikan opinnot keskittyvät 
tyypillisesti sellaisiin peruskäsitteisiin, joita käsitellään myös 
koulumatematiikassa (ks. luku 4.6). Koulujen opintosuunnitelmat muuttuvat 
säännöllisesti ja opettajankoulutuksen tulisi siten pyrkiä sellaiseen 
aineenhallintaan, joka on yhtä yksittäistä opetussuunnitelmaa kestävämpää. 
Opettajaopisekelijoille suunnatut opinnot on silti järkevää sitoa koulujen 
nykyisiin opetussuunnitelmiin, sillä tällaisilla opinnoilla voidaan tukea 
kokemusta työelämäyhteydestä sekä opettajan tiedon näkökulmasta sekä 
rakenteista sisältötietoa että tietoa opetussuunnitelmista. 

Ongelma-analyysin perusteella kehittämisprosessissa on oleellista seurata 
opettajan tiedon käsittelyä kehittämiskierroksilla toteutetuilla kursseilla. 
Aikaisemman tutkimuksen perusteella matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat korostavat tyypillisesti pedagogisen tiedon ja 
opettajan henkilökohtaisten ominaisuuksien roolia hyvässä opettajuudessa 
(Hoffkamp & Warmuth, 2015; Silfverberg, 2004). Kehittämisprosessin aikana 
voidaan seurata opettajaopiskelijoiden kursseilla tuottamaa opettajan tietoa ja 
heidän käsityksiään opettajan tiedosta. Täten kehittämisprosessissa voidaan 
syventää ongelma-analyysissa eriteltyä tietoa opettajaopiskelijoiden suhteesta 
opettajan tietoon. 

Kehittämisprosessin lisäksi tätä teoreettista ongelma-analyysia 
täydennetään tässä tutkimuksessa empiirisellä ongelma-analyysilla (luku 5.3). 
Aiempi tutkimus ei ole kattavasti käsitellyt matematiikan 
aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä koulu- ja yliopistomatematiikasta 
opettajan tiedon näkökulmasta. Näiden käsitysten lisäksi tutkimuksen 
empiirisessä ongelma-analyysissa keskitytään myös opiskelijoiden 
matemaattiseen ajatteluun, joka osaltaan peilaa sekä yksilön 
matematiikkakuvaa että opettajan tietoa. Seuraavaksi, ennen empiiristä 
ongelma-analyysia, esitän tämän tutkimuksen toisen teoreettisen ongelma-
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analyysin, jonka tavoitteena on luoda käsitteelliset puitteet tutkimuksessa 
tapahtuvalle pedagogiselle kehittämiselle. 
 

“(…) meidän on siis todettava, että kasvatus ei ole sellaista kuin jotkut 
alan opettajaksi tarjoutuvat henkilöt väittävät. He selittävät 
panevansa tiedon sieluun, jossa sitä ei ennestään ole, aivan kuin 
panisivat sokeisiin silmiin näön. (…) Kasvatus on siis taito, jolla tuo 
oppimisen väline saadaan helpoimmin ja tehokkaimmin kääntymään 
toiseen suuntaan. Kysymys ei ole siitä, että sille annettaisiin näkökyky. 
Tämähän sillä jo on, (…)” 

- Platon teoksessa ”Valtio” (Platon, 1999, s. 252) 

Tämä teoreettinen ongelma-analyysi käsittelee tutkimuksen ajattelua ja 
toimintaa ohjaavia teorioita. Tämä toinen ongelma-analyysi pyrkii siten 
vastaamaan kysymykseen siitä, miten tässä tutkimuksessa kehitetään. 
Käsittelen tässä ongelma-analyysissa aluksi laajasti kehittämisen pedagogista 
ajattelua ohjaavat tutkimusperustaisen opetuksen ja sosiokonstruktivistisen 
oppimiskäsityksen. Tämän jälkeen käsittelen tarkemmin kehittämisen 
toimintaa ohjaavat teoriat: konstruktiivisen linjakkuuden mallin ja 
ongelmalähtöisen oppimisen pedagogiikan. Johdan lopuksi esitetyn 
kirjallisuuden perusteella toimenpiteitä, jotka tulisi huomioida 
tutkimusperustaisesti kehitettävässä konstruktiiviseen linjakkuuteen 
perustuvassa korkeakouluopetuksessa. 

Korkeakouluopetuksen toteuttamisen ja kehittämisen peruslähtökohtana on 
usein pidetty tutkimusperustaisuutta. Tämä tutkimusperustaisuuden 
näkökulma on ollut esimerkiksi suomalaisen opettajankoulutuksen 
kehittämisen tausta-ajatuksena jo pitkään (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011). 
Tutkimusperustainen opetus ei ole kuitenkaan käsitteenä yksiselitteinen ja 
sillä on tarkoitettu kirjallisuudessa useita eri asioita. 

Simons ja Elen (2007) ovat erotelleet laajassa mielessä kaksi 
lähestymistapaa, jotka molemmat voivat viitata tutkimusperustaiseen 
opetukseen. Tutkimusperustaisena opetuksena voidaan tässä erottelussa 
nähdä opetuksen perustuminen yliopistopedagogiseen tutkimukseen 
(functional approach) ja opetuksen perustuminen opiskeltavaan tieteenalaan 
(idealistic approach). Ensimmäisessä lähestymistavassa korostuu 
oppimisprosessien tukeminen yliopistopedagogiseen tutkimukseen 
perustuen. Jälkimmäisessä taas korostetaan yliopiston opettajien ja 
opiskelijoiden roolia oman tieteenalansa tutkijoina ja asiantuntijoina. 
(Simons & Elen, 2007) 
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Edellistä dikotomiaa tarkempi tutkimusperustaisen opetuksen jaottelu on 
Griffithsin (2004) jako tutkimusvetoiseen (research-led), 
tutkimusorientoituneeseen (research-oriented), tutkimusperustaiseen 
(research-based) ja tutkimusohjautuvaan (research-informed) opetukseen. 
Tutkimusvetoinen opetus korostaa opetuksen sisällön perustumista 
tieteenalaan ja siinä opetus nähdään pääasiassa tutkimustulosten 
välittämisenä. Tutkimusorientoitunut opetus korostaa edellisen lisäksi 
tutkimuksen tiedonmuodostustapoja, jolloin opettajan roolissa korostuu 
tutkimusten tulosten välittämisen lisäksi tieteellisen tutkimuksen käytäntöjen 
välittäminen. Tutkimusperustaisessa opetuksessa taas opetussuunnitelma 
suunnitellaan paljolti tutkivien opiskelumetodien varaan, joissa rikotaan 
perinteistä roolijakoa opettajan ja oppijan välillä. Tutkimusohjautuvassa 
lähestymistavassa puolestaan kiinnitetään huomiota itse oppimis- ja 
opettamisprosessin tutkimiseen, jolloin opetus ohjautuu tämän prosessin 
tutkimisen kautta. (Griffiths, 2004) 

Suomessa on esitetty korkeakouluopetuksen tutkimusperustaisuudelle 
edellä esitettyjä elementtejä yhdistävää lähestymistapaa (Toom ym., 2010). 
Tällaisessa tutkimusperustaisessa opetuksessa 

• opetuksen sisältö perustuu tutkimukseen, 
• opetusmenetelmät perustuvat tutkimukseen, 
• opetus on tutkivaa ja ongelmalähtöistä sekä 
• tutkintovaatimukset perustuvat tieteenalan ja pedagogiikan 

tutkimukseen. 

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana tutkimusperustaisuuden eri elementtien 
yhdistäminen ja prosessia ohjaavana tutkimusperustaisen opetuksen 
määritelmänä on Toomin ja kollegoiden (2010) esittämä 
tutkimusperustaisuuden malli. Tämän tutkimuksen  kehittämisprosessia 
luonnehtii toisaalta lisäksi Griffithsin (2004) määritelmän mukainen 
tutkimusohjautuva opetus.  

Tässä tutkimuksessa opetuksen sisällöt perustuvat matematiikan 
tieteenalan ohella teoreettisessa ongelma-analyysissa I esitettyyn 
tutkimukseen. Tässä toisessa ongelma-analyysissa kuvaan tarkemmin sen, 
kuinka kehitettävän kurssitoteutuksen opetusmenetelmät perustuvat 
tutkimukseen sekä sen, kuinka opetuksessa huomioidaan tutkivuus ja 
ongelmalähtöisyys. 

Opetukseen ja oppimiseen liittyvästä tutkimuksesta on johdettu myös 
yleisiä periaatteita sille, minkälaisia piirteitä opetuksessa tulisi korostaa. Eräs 
viime vuosina korkeakouluopetuksen suunnitteluun laajasti vaikuttanut 
tutkimus on ollut Hattien (2009) poikkeuksellisen laaja yli 800 meta-
analyysiin perustuva synteesi.  Hattien synteesiin pohjautuen Biggs ja Tang 
(2011) ovat erotelleet korkeakouluopetuksessa laadukkaimpaan oppimiseen 
johtavia lähestymistapoja ja menetelmiä, joihin he lukevat seuraavat: 

• metakognitio ja reflektiivinen oppiminen 
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• oppijan aktiivisuus 
• formatiivinen palaute 
• asianmukainen motivointi 
• asioita yhdistävä tietopohja 
• sosiaalinen opiskelu 
• opettamisen laatu 

Biggsin ja Tangin esittämät opetuksen elementit korostuvat 
sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvassa opetuksessa. 
Toisaalta matematiikan aineenopettajankoulutus sisältää tiettyjä alakohtaisia 
erityispiirteitä, minkä vuoksi Llinares ja Krainer (2006) ovat esittäneet, että 
matematiikan opettajankoulutuksessa tulisi erityisesti korostua: 

• oppimisympäristöt ja kontekstit, joissa opiskelijat saavat aktiivisesti 
työskennellä merkityksellisien (matemaattisten, didaktisten ja 
kasvatuksellisten) ongelmien parissa, 

• opiskelijan oma kriittinen toimintaan liittyvä reflektio (matemaattinen 
ongelmanratkaisu, luokkahuonetilanteet jne.) sekä 

• tiedon yhteisöllinen jakaminen ja verkostoituminen. 

Tässä luvussa esitetysti tutkimusperustainen opetus käsitetään tässä 
tutkimuksessa laajassa merkityksessä, joka pitää sisällään opetuksen sisällön 
ja opetusmenetelmien sitomisen tutkimukseen sekä tutkivan ja 
ongelmalähtöisen opetuksen toteuttamisen. Seuraavassa alaluvussa käsittelen 
tällaisen tutkimusperustaisen opetuksen kehittämisen erityispiirteitä tämän 
tutkimuksen kontekstissa, minkä jälkeen käsittelen tarkemmin tutkimusta 
ohjaavat opetusmenetelmiin ja ongelmalähtöisyyteen liittyvät 
yliopistopedagogiset teoriat. 
 

Nykyaikaisessa opettajankoulutuksessa on jo pitkään nostettu esiin tavoite 
opettajasta, joka on työtään tiedepohjaisesti kehittävä ajattelija (Toiskallio, 
1993). Esimerkiksi Helsingin yliopiston Kemian laitoksen 
opettajankoulutusyksikössä aineenopettajankoulutusta on kehitetty 
tutkimusperustaisesti opetussuunnitelmatasolla sellaiseksi, että se valmistaisi 
opiskelijat oman alansa asiantuntijoiksi (Aksela, 2010). Tällaista asiantuntijaa 
Aksela (2010) luonnehtii elinikäiseksi tutkimusorientoituneeksi opettajaksi 
(lifelong research-oriented teacher), joka pystyy pitämään itsensä ajan tasalla 
sekä substanssiin että sen oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa ja kykenee 
soveltamaan tutkimustietoa omaan työhönsä (vrt. Toom ym., 2010). Tämän 
tutkimuksen päämäärä liittyy matematiikan aineenopettajankoulutuksen 
kehittämiseen vastaavilla periaatteilla. 

Matematiikan tieteenala on viime vuosikymmeninä kehittynyt paljon ja 
uusien tutkimustulosten määrä on kasvanut valtavasti, mutta samaan aikaan 
koulumatematiikan sisällöt ovat uudistuneet melko vähän. Siten 
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koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan välisen kuilun voidaan katsoa 
vain kasvaneen viimeisen 50 vuoden aikana (Tossavainen & Pehkonen, 2013). 
Toisaalta yliopistojen matematiikan perus- ja aineopintojen sisältöjen voidaan 
niin ikään katsoa muuttuneen viimeisen 50 vuoden aikana vain hyvin vähän, 
mutta opintojen alkuvaiheeseen on alettu sijoittaa siltakursseja ja 
transitiovaihetta tukevia opiskelijalähtöisiä työtapoja (Oikkonen, 2009; 
Oinonen, 2014; Silius ym., 2011). Täten koulu- ja yliopistomatematiikan 
välisen kuilun voidaan katsoa viimeisten vuosien aikana myös kaventuneen. 
Tiedematematiikan ja koulumatematiikan välisen kuilun kaventamiseksi 
Tossavainen ja Pehkonen (2013) ovat kuitenkin esittäneet didaktista 
matematiikkaa, jonka määritelmäksi he ovat ehdottaneet sellaisten 
matemaattisten kysymysten tutkimista, jotka nousevat esiin koulu- tai 
yliopistomatematiikan opettamis- ja oppimistilanteissa. 

Tossavainen (2004) on esittänyt, että didaktinen matematiikka lähtee 
tiedematematiikan peruskäsitteiden ymmärtämisestä ja soveltuu siten hyvin 
matematiikan aineenopettajankoulutuksen kehittämiseen. Käytännössä 
didaktisen matematiikan voidaan myös katsoa täydentävän matematiikan 
oppimistutkimuksen (mathematics education) tutkimusalaa, sillä 
perinteisesti matematiikan oppimistutkimus on ollut enemmän 
koulumatematiikkalähtöistä (Tossavainen & Pehkonen, 2013). 
Tiedematematiikan näkökulmasta tehtyä oppimistutkimusta on tosin 
kansainvälisesti tehty laajasti jo 1990-luvulta lähtien (Tall, 1991) ja tällaiseen 
tutkimukseen viitataan nykyään tyypillisesti lyhenteellä RUME (Winsløw, 
Gueudet, Hochmuth & Nardi, 2018)9. Tossavainen ja kollegat (Tossavainen & 
Sorvali, 2003; Tossavainen & Pehkonen, 2013) ovat kuitenkin nähneet 
didaktisen matematiikan täydentävän nykyistä matematiikan 
opettajankoulutusta sen tarkastellessa matematiikan opettamiseen ja 
oppimiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti tiedematematiikan näkökulmasta 
(Kuvio 12).  
 

 
Kuvio 12. Didaktisen matematiikan rooli aineenopettajankoulutuksessa 

Tossavaista ja Pehkosta (2013) mukaillen 
 

                                                   
9 RUME = research on university/undergraduate mathematics education 
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Didaktisen matematiikan päätehtävänä Tossavainen ja Pehkonen (2013) 
ovat esittäneet tiedematematiikan ja matematiikan didaktiikan 
asiantuntijoiden välisen yhteistyön kehittämisen, sillä tällainen yhteistyö on 
esimerkiksi Ralstonin (2004) mukaan ollut perinteisesti liian vähäistä. 
Tällaisen yhteisyön eräänä haasteena on, että matematiikka ja matematiikan 
didaktiikka ovat vuosien varrella ajautuneet yhä kauemmaksi toisistaan, sillä 
matematiikan oppimistutkimus perustuu nykyään yhä enemmän 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen traditioon (Fried, 2014). 

Tämä tutkimus lähestyy matemaattista ajattelua matemaattisesta 
näkökulmasta (Sternberg, 1996), jossa lähtökohtina ovat didaktisen 
matematiikan tapaan tiedematematiikan peruskäsitteet. Tässä tutkimuksessa 
aineenopettajankoulutusta ei kuitenkaan kehitetä didaktisen matematiikan 
mallin mukaisesti niin, että aineenopettajaopiskelijoiden perus- ja 
aineopinnot eriytettäisiin keskittymään matematiikan peruskäsitteisiin 
oppimis- ja opettamistilanteisiin liittyvien kysymysten näkökulmasta. Sen 
sijaan kehittämisessä hyödynnetään perinteistä mallia, jossa 
yliopistomatematiikan sisältöjen soveltamiseen aineenopettajan työn 
kenttään keskitytään opettajalinjan syventävissä opinnoissa (Martio, 2004). 
Tällaisella lähestymistavalla pyritään tukemaan opettajan tiedon kehittymistä 
tieteenalakohtaisen tiedon osalta vahvan koulutuksen pohjalta. Kuten myös 
Tossavainen ja Pehkonen (2013) ovat todenneet, didaktiseen matematiikan 
alaan luettuja matematiikan oppimiseen liittyviä kysymyksiä ja 
peruskäsitteiden ymmärtämistä on tämän tutkimuksen kontekstissa jo otettu 
huomioon nykyisissä matematiikan opinnoissa (Martio, 2004; Oikkonen, 
2009). 

Tässä tutkimuksessa kehitetään sekä aineenopettajankoulutuksen sisältöjä 
että opetus- ja opiskelumenetelmiä. Kehittämisstrategia vastaa esimerkiksi 
Itä-Suomen yliopistossa tehtyä matematiikan aineenopettajankoulutuksen 
kehittämistyötä, joka perustuu sekä sisällölliseen ydinainesanalyysin että 
entistä oppijakeskeisempien opetusmenetelmien käyttöönottoon (Koponen 
ym., 2015b; Viholainen ym., 2012). Vaikka opettajankoulutuksen 
kehittäminen ainelaitoksilla on usein nähty toissijaisena tehtävänä 
matematiikan tieteenalan edistämiseen nähden (Tossavainen & Pehkonen, 
2013), on tällainen kehittäminen koulutuksen laadun kannalta tärkeää 
(Koponen, 2017). Tässä tutkimuksessa kehittämisstrategiassa korostuu siis 
sisällöllisten tavoitteiden ohella pedagoginen kehittäminen, joka perustuu 
seuraavissa luvuissa esiteltäviin taustateorioihin. 
 

Konstruktivistiset oppimisteoriat perustuvat konstruktivistiseen 
ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on aktiivinen tutkija ja tiedon etsijä sekä 
itsenäinen ja omaleimainen persoona. Konstruktivistinen oppimisen teoria ei 
ole kuitenkaan yhtenäinen teoria, vaan konstruktivismi voidaan ymmärtää 
sateenvarjoterminä, joka kattaa useita eri teorioita (Nevgi & Lindblom-
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Ylänne, 2009b). Kuten Jorma Enkenberg (2004) on todennut, 
konstruktivismilla voidaan viitata ainakin kognitiiviseen konstruktivismiin, 
radikaaliin konstruktivismiin, situationaaliseen konstruktivismiin ja 
sosiokonstruktivismiin. Erilaisille konstruktivismin muodoille on kuitenkin 
ollut yhteistä epistemologinen lähtökohta, jossa tieto nähdään tulkintana 
maailmasta (Gale & Steffe, 1995). 

Yleisin ja karkein jako konstruktivistisissa oppimisen teorioissa on ollut 
kognitiivisen konstruktivismin ja sosio-kulttuurillisen sekä lingvistisen 
konstruktivismin välillä. Näistä ensimmäinen on keskittynyt siihen, miten 
yksilö rakentaa tietoa ja jälkimmäiset enemmän yhteisöllisen tiedon 
rakentamisen konteksteihin ja tapoihin (Biggs, 1996). Kognitiivisen 
konstruktivismin äärimmäisenä muotona voidaan pitää radikaalia 
konstruktivismia, joka kieltää objektiivisen tiedon mahdollisuuden 
väittäessään, että ainoa mahdollinen tieto on yksilön subjektiivista 
havaintoihin, kokemuksiin ja ajatteluun perustuvaa konstruktiota (Nevgi & 
Lindblom-Ylänne, 2009b). Kaikki konstruktivismin muodot eroavat kuitenkin 
naiivista konstruktivismista, jossa oppimisen teoria yhdistetään 
opetustekniikkoihin kuten ymmärtämällä konstruktivistinen oppiminen 
ryhmätyöskentelynä ja behavioristinen oppiminen tietoa siirtävänä 
luennointina (Biggs, 1996). 

Viimeisten vuosikymmenten aikana opetuksen arvostus yliopistoissa on 
noussut ja samalla konstruktivismia on korostettu opetuksen kehittämisen 
taustafilosofiana (Enkenberg, 2004).  Toisaalta eri konstruktivismin muodot 
tuottavat erilaiset painotukset opetuksen tavoitteille, opiskeltavalle sisällölle 
sekä opettajan ja oppijan rooleille. Enkenberg (2004) on katsonut, että 
esimerkiksi kognitiiviseen konstruktivismiin perustuvassa opetuksessa 
keskeisenä tavoitteena on tuottaa kognitiivinen ristiriita, joka haastaa 
ymmärtämiseen, kun taas sosiokonstruktivistiseen oppimiseen perustuvassa 
opetuksessa keskeistä on tuottaa ilmiöstä yhteisön jakama merkitys ja 
ymmärrys. Toisaalta esimerkiksi kognitiiviseen konstruktivismiin 
perustuvassa opetuksessa oppijan roolissa korostuu yksilön henkilökohtainen 
tiedonrakennus, kun taas sosiokonstruktivismiin perustuvassa opetuksessa 
oppijan roolissa korostuu myös taito jakaa ja kehittää näkökulmia ja tulkintoja 
yhteistyössä sosiaalisessa kontekstissa. 

Nykyisin tutkijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita 
sosiokonstruktivismista ja sosiokulttuurillisista oppimisen teorioista, joiden 
on katsottu tarjoavan hyvän perustan yliopisto-opetuksen kehittämiselle 
(Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2009b). Sosiokonstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on laaja-alainen prosessi, jossa tieto 
rakennetaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja johon kuuluvat muun 
muassa itseohjautuvuus, reflektio, symboliset interaktiot, yhteistyö, 
sosialisaatioprosessi, identiteetin kehitys ja arvopäämäärien hahmottaminen 
(Kauppila, 2007). Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys tarjoaa siis erään 
näkökulman yliopisto-opetuksen kehittämiselle ja Tynjälä (1999) on esittänyt, 
että sen pedagogisina seurauksina ovat ainakin: 
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1. Oppijan aktiivisuuden merkitys ja opettajan roolin muuttuminen 
2. Oppijan aikaisemmat tiedot uuden oppimisen perustana 
3. Metakognitiivisten taitojen kehittäminen 
4. Ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen 
5. Erilaisten tulkintojen huomioon ottaminen 
6. Faktapainotteisuudesta ongelmakeskeisyyteen 
7. Oppimisen tilannesidonnaisuuden huomioon ottaminen 
8. Monipuolisten representaatioiden kehittäminen 
9. Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen 
10. Uusien arviointimenetelmien kehittäminen 
11. Tiedon suhteellisuuden ja tuottamistapojen esiin tuominen 
12. Opetussuunnitelmien kehittäminen 

Tässä tutkimuksessa sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen 
sitoutunutta opetusta kehitetään matematiikan ja sen opettamiseen liittyvän 
tiedon oppimisen kontekstissa. Sosiokonstruktivismista matematiikan 
oppimisen teoriana on puhuttu 1990-lähtien (esim. Cobb, 1994; Ernest, 1994), 
vaikka matemaattisen tiedonmuodostuksen sosiokonstruktivistista luonnetta 
on korostettu jo aiemminkin (esim. Lakatos, 1976). Ernestin (1994) mukaan 
matematiikan oppimisteorian tulisi huomioida oppimiseen liittyvät 
lingvistiset, kulttuurilliset ja vuorovaikutukselliset tekijät. Toisaalta 
sosiokonstruktivistisen matematiikan oppimimisteorian tulisi huomioida 
myös yksilöllinen matemaattinen käsitteenmuodostus, oppiminen, tieto ja 
taito (Ernest, 1994). Onkin esitetty, että kognitiivinen konstruktivismi ja 
sosio-kulttuurillinen näkökulma matematiikan oppimisessa täydentävät 
toisiaan, sillä molemmat selittävät oppimista omalta osaltaan painottaessaan 
oppimisprosessin eri puolia (Cobb, 1994). Tällaista konstruktivistista 
näkemystä matematiikan oppimisesta on alettu pitää nykyään lähes itsestään 
selvänä lähtökohtana matematiikan oppimistutkimuksessa ja 
kehittämiskokeiluissa (Thompson, P. W., 2014). 

Tässä kehittämistutkimuksessa tutkimusperustaisen opetuksen ohella 
ajattelua ohjaavana teoriana nähdään sosiokonstruktivistinen oppimisteoria 
ja oppimiskäsitys. Tämän oppimiskäsityksen mukaisten pedagogisten 
seurausten ja tutkimusperustaisen opetuksen kanssa yhdenmukaisina 
toimintaa ohjaavina taustateorioina tässä tutkimuksessa hyödynnetään 
seuraavaksi esiteltävää konstruktiivisen linjakkuuden mallia ja 
ongelmalähtöistä oppimista. 

Opetuksen toteutus pohjautuu tässä tutkimuksessa erityisesti konstruktiivisen 
linjakkuuden malliin. John Biggsin (1996) esittämä konstruktiivisen 
linjakkuuden malli (constructive alignment) perustuu konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen ja kiinnittää huomiota opetuksen eri osatekijöihin ja 
niiden väliseen suhteeseen. Opetuksen voidaan katsoa koostuvan toiminnalle 
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asetettavista tavoitteista, itse opetuksesta eli esimerkiksi erilaisista 
vuorovaikutustilanteista ja tehtävistä sekä toimintaan liittyvästä arvoinnista. 

Konstruktiivisesti linjakkaassa opetuksessa opetuksen osatekijöiden tulee 
olla linjassa keskenään siten, että ne tukevat toisiaan ja vaikuttavat 
samansuuntaisesti ohjaten syväsuuntautuneeseen oppimiseen (Nevgi & 
Lindblom-Ylänne, 2009a). Syväsuuntautunutta oppimista on tarkasteltu 
tarkemmin oppimisen lähestymistapoihin (students’ approaches to learning) 
liittyvässä tutkimustraditiossa (Lonka, Olkinuora & Mäkinen, 2004). 
Pintasuuntautuneella lähestymistavalla on tarkoitettu opiskelijan intentiota 
suoriutua tehtävästä minimipanostuksella, kun taas syväsuuntautuneella 
lähestymistavalla on tarkoitettu opiskelijan intentioon maksimoida tehtävään 
liittyvä ymmärtäminen (Biggs, 1993). Konstruktiivisen linjakkuuden mallin 
tavoitteena onkin konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvalla 
linjakkaalla opetuksella aikaansaada syväsuuntautunutta oppimista (Kuvio 
13). 
 

 
Kuvio 13. Konstruktiivinen linjakkuus perustuu konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen ja tähtää syväsuuntautuneeseen oppimiseen 
 

Konstruktiivisen linjakkuuden mukaisessa opetuksessa tärkeänä 
lähtökohtana on oppimiselle asetettavien tavoitteiden määrittely. Mallin 
mukaan oppimistavoitteiden tulee sisältää opiskeltavan sisällön lisäksi siihen 
liittyvä toiminta, kuten "opiskelija osaa selittää käsitteen X" (Biggs & Tang, 
2011). Lisäksi Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2009a) ovat todenneet, että 
opiskelijat kannattaa ottaa mukaan oppimistavoitteiden määrittelyyn tai 
jokaisen opiskelijan on vähintäänkin pohdittava tavoitteita omasta 
näkökulmastaan, jotta opetuksessa korostuu oppimistavoitteiden merkitys 
oppijan omalle ja ryhmän yhteisölliselle tiedonrakennukselle. Tavoitteiden 
asettamisen lisäksi opetuksen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon 
opiskeluun ja opetukseen liittyvä toiminta ja arviointi. Konstruktiivisesti 
linjakkaan opetuksen suunnittelussa onkin Biggsin ja Tangin (2011) mukaan 
neljä vaihetta: 

1. sellaisten oppimistavoitteiden asettaminen, joissa tarkoitettu toiminta 
on kuvattu verbien muodossa, 

2. sellaisen oppimisympäristön luominen, joka ottaa huomioon tavoitteet, 
3. sellaisten arviointikäytänteiden kehittäminen, joiden avulla voidaan 

arvioida tavoitteiden saavuttamista ja 
4. arviointien kääntäminen standardin mukaisiksi arvosanoiksi. 
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Konstruktiivisen linjakkuuden mallissa korostuvat opiskelijakeskeiset 
työtavat. Tutkimusten mukaan opettajakeskeinen opetuksen muoto on 
yhteydessä pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan ja opiskelijakeskeinen 
opetuksen muoto on yhteydessä syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan 
(esim. Trigwell, Prosser & Waterhouse, 1999; Trigwell & Prosser, 2004). 
Lisäksi matematiikan opiskelijoilla syväsuuntautuneen lähestymistavan on 
todettu olevan yhteydessä yhtenäisempään käsitykseen matematiikan 
substanssista ja pintasuuntautuneen lähestymistavan olevan yhteydessä 
hajanaisempaan kuvaan matematiikasta (Crawford, Gordon, Nicholas & 
Prosser, 1998). Biggs ja Tang (2011) ovatkin esittäneet laajassa mielessä 
opetuksen kehittämisen tavoitteena saada mahdollisimman monen 
opiskelijan käyttämään sellaisia korkean tason kognitiivisia prosesseja, joita 
tarvitaan asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Eräänä 
esimerkkinä tällaisia korkean tason prosesseja tukevista opetusmenetelmistä 
on esitetty ongelmalähtöistä oppimista (Kuvio 14). 
 

 
Kuvio 14. Opiskelijan sitoutuminen ja opetusmenetelmät (Hyppönen & Lindén, 

2009) 
 

Seuraavassa luvussa esiteltävän ongelmalähtöisen oppimisen sisällä 
voidaan käyttää erilaisia työskentely- ja arviointitapoja. Eräänä 
konkreettisena työskentelytapana on esitetty oppimispäiväkirjojen käyttöä. 
Oppimispäiväkirjoissa opiskelijat käsittelevät kurssin aihepiirejä 
oppimisprosessin aikana ja sen kirjoittamisen tavoitteena on edistää 
sisältötiedon oppimisen lisäksi erityisesti henkilökohtaista reflektiota 
(Murtonen, 2013). Oppimispäiväkirjaa on pidetty erityisesti vaihtoehtona 
perinteiselle lopputentille, jossa kiinnitetään huomiota ”helposti mitattavissa 
olevien” ja kapea-alaisten oppimisen osa-alueiden mittaamiseen (Lindblom-
Ylänne, Nevgi & Kaivola, 2003). On jopa väitetty, että perinteinen 
tenttiarviointi suuntaa opiskelijoita opiskelemaan pintasuuntautuneesti ja 
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ohjaa heitä opettelemaan ulkoa valmiita lauserakenteita ymmärtämisen sijaan 
(Kyttälä, 2012). Oppimispäiväkirjojen käytöllä on kohtuullisen pitkä historia 
ja niitä on käytetty Yhdysvalloissa psykologian opiskelussa jo 1970-luvulla 
(Lindblom-Ylänne, Levander & Wager, 2003). Vaikka oppimispäiväkirjojen 
käytöstä matematiikan opiskelussa on vähemmän tutkimustietoa, on niiden 
käytöstä raportoitu positiivisia kokemuksia myös yliopistomatematiikan 
kontekstissa (Meel, 1999). 

Arvioinnin osalta konstuktivistisen linjakkuuden mallin ja yleisemmin 
konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta korostuvat arvioinnin eri 
tavoitteet ja monipuoliset arviointitavat (Biggs & Tang, 2011; Virtanen, 
Postareff & Hailikari, 2015). Arvioinnin tavoitteen näkökulmasta puhutaan 
tyypillisesti formatiivisesta ja summatiivisesta arvioinnista. Formatiivisen 
arvioinnin tavoite on ohjaavan palautteen antaminen oppimisprosessin 
aikana, kun taas summatiivisen arvioinnin tavoite on osaamistason 
testaaminen kurssin lopussa (Biggs & Tang, 2011). Toisaalta arviointia 
voidaan myös luokitella sen mukaan, kuka arviointia suorittaa. Opettajan 
suorittaman arvioinnin lisäksi konstruktivistinen oppimiskäsityksen 
seurauksena on nähty oppijan itsensä suorittaman itsearvioinnin ja 
kanssaopiskelijoiden suorittaman vertaisarvioinnin käyttäminen. Näissä 
arviointitavoissa opiskelija ei ole pelkästään arvioinnin kohteena, vaan 
arvioinnilla tähdätään erityisesti oppimisen edistämiseen ja elinikäisen 
oppimisen taitojen kehittämiseen (Virtanen ym., 2015), Vaikka 
vertaisarvioinnilla on todettu olevan huono validiteetti erityisesti sen 
perustuessa prosessiin (Swanson, Case & van der Vleuten, Cees P.M., 1999), 
on sen todettu olevan lähellä opettajan arviota arviointikriteerien ollessa 
opiskelijoille selkeät (Lindblom-Ylänne, Pihlajamäki & Kotkas, 2006). Lisäksi 
vertaispalautteen- ja arvioinnin on todettu vaikuttavan oppijoiden aktiivisen 
roolin vuoksi myös oppimisen laatuun (Virtanen ym., 2015). 
Arviointikriteerien laatimisen tueksi Biggs (1996) on esittänyt eräänä 
viitekehyksenä SOLO-taksonomiaa (Structure of the Observed Learning 
Outcome). Tämä taksonomia kuvailee oppijan ymmärryksen tasoa 
suoritetussa tehtävässä viidellä tasolla. Näistä tasoista alimmat kuvailevat 
yksittäisten asioiden ymmärtämistä, kun taas ylimmät kuvailevat tietoa 
vertailevaa ja yleistävää ymmärtämistä (Biggs & Collis, 1982). 

Tässä tutkimuksessa opetuksen kehittämistä ohjaa konstruktiivisen 
linjakkuuden malli, mutta aineiston analyysissa opiskelijoiden tuottamia 
kirjallisia töitä tarkastellaan pääasiassa opettajan tiedon (ks. luku 5.1.3) 
näkökulmasta. Toisin sanoen, tutkimus ei tähtää kuvaamaan esimerkiksi 
opiskelijoiden oppimisen lähestymistapoja. Sen sijaan tutkimuksessa saadaan 
tietoa opiskelijoiden oppimistehtävissään tuottamasta tiedosta opettajan 
tiedon käsitteellistyksen näkökulmasta sellaisilla kurssitoteutuksilla, jonka 
pedagoginen kehittäminen on sidottu konstruktiivisen linjakkuuden malliin. 
Toisaalta tutkimuksen kehittämisprosessissa tutkitaan myös opiskelijoiden 
käsityksiä kurssitoteutuksista konstruktiivisen linjakkuuden mallin 
näkökulmasta. Tätä tietoa hyödynnetään kurssin kehittämisessä ja 
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kehittämisprosessin lopussa arvioidaan opiskelijoiden kokemuksia kurssin 
mahdollisuuksista ja haasteista sosiokonstruktivistisen viitekehyksen 
näkökulmasta. Kurssimallin kehittämisen keskeisenä elementtinä 
konstruktiivisen linjakkuuden mallin näkökulmasta on seuraavassa luvussa 
esiteltävä ongelmalähtöinen oppiminen. 

Ongelmalähtöinen oppiminen (problem-based learning, jatkossa toisinaan 
PBL) on saanut alkunsa lääketieteen opetuksessa McMaster Medical 
Schoolissa Kanadassa 1960–1970 lukujen taitteessa ja levinnyt sittemmin 
ympäri maailman niin lääketieteen kuin muidenkin tieteenalojen opetukseen 
(Neville, 2009). Suomessa ensimmäiset PBL-kokeilut suoritettiin 1990-
luvulla lääketieteen opetuksessa ja nykyään PBL-lähestymistapaa sovelletaan 
jo useilla eri aloilla (Poikela & Nummenmaa, 2002). Lähestymistapaa on 
käytetty kansainvälisesti myös opettajankoulutuksen tutkimusperustaisessa 
kehittämisessä (esim. Erdogan & Senemoglu, 2017). Matematiikan ja 
luonnontieteiden korkeakouluopetuksessa PBL-lähestymistavan 
soveltaminen on ollut verrattain vähäistä, mutta ongelmalähtöistä oppimista 
käsitteellisesti lähellä olevaa tutkivaa oppimista (inquiry-based learning) on 
sovellettu matematiikan korkeakouluopetuksessa laajasti (ks. esim. Laursen, 
Hassi, Kogan, Hunter & Weston, 2011; Mesa & Cawley, 2015).  
Luonnontieteiden osalta Suomessa on kuitenkin esimerkiksi kemian 
korkeakouluopetuksessa kehitetty ja tutkittu ongelmalähtöistä 
oppimisympäristöä (Rautiainen, 2012). 

Nimensä mukaisesti ongelmalähtöinen oppiminen lähtee liikkeelle 
opiskelijaryhmälle annetusta ongelmasta (Lindblom-Ylänne & Iivanainen, 
2003). Ongelmalähtöiseen oppimiseen sisältyvän ongelmanratkaisuprosessin 
kuvaus on tehty usealla eri tavalla eikä yhtä puhdasta PBL-lähestymistapaa voi 
erottaa (Poikela & Nummenmaa, 2006). Boud ja Feletti (1999) ovatkin 
todenneet, että ongelmalähtöiseen oppimiseen luetaan kirjava joukko 
käytänteitä. Heidän mukaansa kuitenkin ongelmalähtöiselle oppimiselle 
luonteenomaisia piirteitä ovat: 

• Virikeaineiston käyttö helpottamassa opiskelijoiden tärkeiden 
ongelmien, kysymysten tai asioiden käsittelyä 

• Ongelman esittäminen käytännön ammatinharjoittamisen tai 
”tosielämän” tilanteen jäljittelynä 

• Opiskelijoiden kriittisen ajattelun tarkoituksenmukainen ohjaaminen 
ja rajattujen mahdollisuuksien tarjoaminen, jotta he oppisivat annetun 
ongelman määrittely- ja ratkaisuyrityksistään 

• Opiskelijoiden työskentely yhteistyönä ryhmänä, joka tuntee ongelma-
alueen hyvin ja voi helpottaa ryhmän oppimisprosessia 

• Opiskelijoiden oma oppimistarpeidensa määrittely ja 
tarkoituksenmukainen tarjolla olevan aineiston käyttö 
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• Opitun uuden tiedon soveltaminen alkuperäiseen ongelmaan ja 
opiskelijoiden oppimisprosessien arviointi. 

Eräs laajasti käytetty ongelmalähtöisen oppimisprosessin malli on 
Schmidtin (1983) esittämä seitsemänportainen prosessi, jossa edetään 
asteittain käsitteiden selventämisestä ja ongelman määrittelystä aina uuden 
hankitun tiedon kokoamiseen ja arvioimiseen (Kuvio 15). Tässä 
kehittämistutkimuksessa PBL-työskentely suunniteltiin laajasti käyttöön 
vakiintuneen Schmidtin mallin mukaisesti. 
 

 
Kuvio 15. Ongelmalähtöisen oppimisen työskentelyvaiheet Schmidtiä (1983) ja 

Lindblom-Ylännettä ja Iivanaista (2003) mukaillen 
 
Kuten Lindblom-Ylänne ja Iivanainen (2003) ovat todenneet, 

ongelmalähtöisessä oppimisessa opiskelijoiden toiminta muistuttaa 
pienimuotoista tutkimusprojektia: opiskelijat keskustelevat ongelmaan 
liittyvistä asioista ja niiden välisistä suhteista pienryhmissä ja opiskelevat 
itsenäisesti kirjallisuutta. Ongelmalähtöisen oppimisen taustalla voidaankin 
nähdä Deweyn pragmatistinen filosofia, jossa oppimisprosessia luonnehtii 
parhaiten tutkiminen ja ongelmanratkaisu (Poikela & Nummenmaa, 2006). 
Näin ollen ongelmalähtöinen oppiminen korostaa Griffithsin (2004) 
määritelmän mukaista tutkimusorientoitunutta opetusta ja valmentaa siten 
myös tutkimuksen tekemiseen. Ongelmalähtöisen oppimisen tavoitteiksi on 
esitetty muun muassa joustavan tietopohjan muodostaminen, 
ongelmaratkaisutaitojen kehittämien, oppimisen itseohjautuvuuden 
lisääminen, yhteistyötaitojen lisääminen ja sisäisen motivaation lisääminen 
(Hmelo-Silver, 2004). 

Ongelmalähtöinen oppiminen voidaan nähdä oppimisen ja opetuksen 
menetelmänä, mutta laajemmin voidaan myös puhua ongelmalähtöisestä 
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pedagogiikasta. Ongelmalähtöistä pedagogiikkaa voidaan pitää vastauksena 
tai vastausyrityksenä tämän tutkimuksen ensimmäisessä teoreettisessa 
ongelma-analyysissa esitettyyn koulutuksen ja työelämän välisen kuilun 
problematiikkaan. Sisältöjen sijasta ongelmalähtöinen pedagogiikka lähtee 
työelämän ja yhteiskunnan todellisuudesta kumpuavista ongelmista. 
Ongelmalähtöisellä pedagogiikalla ei pyritä pelkästään sisällölliseen 
vastaavuuteen koulutuksen ja työelämän välillä, vaan myös toiminnalliseen 
vastaavuuteen, jossa korostuvat tiedonhankinnan ja itsenäisen opiskelun 
sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot. (Poikela, 2002) 

PBL-lähestymistavasta on problematisoitu muun muassa 
arviointikäytäntöjä, menetelmän vaikuttavuutta sekä sisältötiedon 
rakentumista. Arvioinnilla on PBL-lähestymistavassa kaksoisrooli: yhtäältä 
lähestymistavassa voidaan pyrkiä kehittämään ja arvioimaan prosessissa 
tuotettua tietoa ja toisaalta taas yleisiä ongelmaratkaisutaitoja. Näiden kahden 
elementin riippumattomuus toisistaan voidaan kuitenkin kyseenalaistaa 
(Norman, 1999). PBL-lähestymistavassa arviointia on usein kohdistettu 
tiedollisten oppimistulosten lisäksi myös oppimisprosessiin esimerkiksi 
vertais-, tutor- ja itsearvioiden avulla. Tällaiset prosessikeskeiset 
arviointimenetelmät ovat psykometrisesti ongelmallisia, joten tyypillisesti 
niiden lisäksi suositellaan myös muuta tietoa arvioinnin perustana (Swanson 
ym., 1999). 

Tutkimusten perusteella ei ole näyttöä siitä, että PBL-lähestymistavalla 
opiskelu parantaisi tiedollista tai taidollista osaamista tai ainakin 
tutkimustulokset PBL-lähestymistavan vaikuttavuuteen liittyen ovat 
ristiriitaisia (Colliver, 2000; Hattie, 2009; Woodward, 1999). 
Ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyvät meta-analyysien tulokset viittaavat, 
että PBL-lähestymistapa ei välttämättä tuota opiskelijoille riittävän laajoja 
tietorakenteita (Ryan, 1999) ja että vaikutukset sisällön oppimiseen ovat 
negatiivisia, mutta geneerisiin työskentelytaitoihin positiivisia (Dochy ym., 
2003; Gijbels ym., 2005). Tutkimusten perusteella näyttää myös siltä, että 
PBL-lähestymistapa näyttää lisäävän itsenäisen tiedonhaun aktiivisuutta 
(Woodward, 1999). 

Opiskelijoiden kokemuksien perusteella PBL-työskentely voi edistää 
erityisesti autenttisten ongelmien ratkaisua, aktiivista itsenäistä opiskelua 
sekä yhteisöllistä tiedonrakentamista. Tutkimukset viittaavat, että PBL-
lähestymistavalla opiskelleet opiskelijat kokevat koulutuksen vastaavan hyvin 
työelämän tarpeita (Woodward, 1999). Opiskelijat korostavatkin usein PBL-
työskentelyn pääpiirteinä autenttisuutta, käytännöllisyyttä ja hyödyllisyyttä 
(Dahlgren & Dahlgren, 2002; Rautiainen, 2012). Lisäksi opiskelijat korostavat 
PBL-työskentelyn pääpiirteenä yhteistyötä (Dahlgren & Dahlgren, 2002; 
Gijbels ym., 2006). Myös yleisemmin opiskelijat ovat raportoineet PBL-
lähestymistapaan perustuvat kurssit enemmän konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaiseksi kuin perinteisen luento-opetuksen (Gijbels 
ym., 2006). Toisaalta opiskelijat painottavat PBL-lähestymistavan keskeisenä 
piirteenä myös opiskelijan omaa aktiivisuutta. PBL-lähestymistavalla 
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opiskeleminen vaikuttaa muuttavan opiskelijan uskomuksia niin, että 
opiskelijat korostavat opiskelun itseohjautuvuuden tärkeyttä ja kokevat omien 
itseohjautuvuustaitojensa kehittyvän (Ryan, 1993). Lisäksi opiskelijat ovat 
korostaneet, että PBL-lähestymistapa yleisesti edistää opiskelijan aktiivista 
toimintaa (Dochy ym., 2005). On myös näyttöä, että PBL-lähestymistavalla 
voidaan edistää opiskelijoiden kiinnostusta opiskeltavaa aihetta kohtaan 
(Rautiainen, 2012). Toisaalta esimerkiksi Singaporessa vain 37 % kolmannen 
vuoden yliopisto-opiskelijoista piti PBL-työskentelyä tehokkaana ja 32 % 
kiinnostavana (Chye, Neo & Da Silva, 2000). Tällaiset käsitykset voivat liittyä 
siihen, että opiskelijat ovat tottumattomia työtapaan (Chye ym., 2000).  
Opiskelijat tuntevatkin usein PBL-työskentelyssä epävarmuutta siitä, ovatko 
he saavuttaneet oppimistavoitteet tai lukeneet riittävästi lähdeteoksia 
(Dahlgren & Dahlgren, 2002). 

Tässä tutkimuksessa PBL-lähestymistapaa sovelletaan toisella ja 
kolmannella kehittämiskierroksella, joissa tuotetaan uutta tutkimustietoa 
opiskelijoiden kokemuksista PBL-työskentelytavasta matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen kontekstissa. Tutkimuskirjallisuudessa 
esitettyjen arviointiin liittyvien ongelmien vuoksi tässä tutkimuksessa 
sovelletaan itse- ja vertaisarvioinnin sekä opettajan arvioinnin yhdistelmää, 
jonka kuvaan tarkemmin kehittämiskuvauksissa luvuissa 6.2 ja 6.3. Lisäksi, 
koska tutkimusten perusteella vaikuttaa, että PBL-lähestymistapa ei 
välttämättä tuota opiskelijoille riittävän jäsentynyttä tietopohjaa, arvioidaan 
tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kursseilla tuottamaa tietoa matematiikan 
opettajan työssä tarvittavaa tietoa kuvaavan MKT-mallin näkökulmasta. 
Ongelmalähtöistä oppimista täydennetään tässä tutkimuksessa erityisesti 
seuraavassa luvussa esiteltävällä case-oppimisella. 
 

Ongelmalähtöisen ja tutkimuksellisen opetuksen toteuttamiseen luetaan suuri 
joukko erilaisia lähestymistapoja (Williams, 2005). Case-oppiminen (case-
based learning, CBL) on eräs tapa toteuttaa sosiokonsturktivistiseen 
oppimiskäsitykseen ja ongelmalähtöisyyteen perustuvaa opetusta (Rissanen, 
2014). Menetelmän taustalla on alun pitäen ollut case-pohjaisen päättelyn 
(case-based reasoning) kognitiivinen malli, jonka mukaan ihmisen päättely 
perustuu ensi sijassa konkreettisiin tapauksiin (Kolodner & Guzdial, 2000). 

Nykyään case-oppiminen nähdään tyypillisesti ongelmalähtöisen 
oppimisen alalajina (Rosenstand, 2012). Edellisessä luvussa kuvatun 
ongelmalähtöisen oppimisen tapaan, myös case-oppiminen lähtee liikkeelle 
opiskelijoille annetusta autenttisesta tai todentuntuisesta 
tapahtumakuvauksesta (Rissanen, 2014). Keskeisenä erona PBL- ja CBL-
lähestymistavoissa on nähty opetuksen strukturoinnin aste: siinä missä PBL-
lähestymistapaa kuvataan avoimena tutkimuksena (open inquiry), CBL-
lähestymistapaa kuvataan käsitteen ohjattu tutkimus (guided inquiry) kautta 
(Srinivasan ym., 2007). Srinivasan kollegoineen (2007) ovat nähneet näiden 
kahden lähestymistavan keskeisinä eroina ennakkovalmistautumiseen, 
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prosessin ohjaamiseen ja tapaamiskerran jälkeiseen työskentelyyn liittyvät 
kysymykset (Taulukko 8). 
 
Taulukko 8. PBL- ja CBL-lähestymistapojen keskeiset erot Srinivasania ym. (2007) 

mukaillen 

 
Case-oppimisen menetelmällä on esitetty olevan useita hyötyjä, joskin 

menetelmään liittyvät tutkimukset keskittyvät pääasiassa lääketieteen 
kontekstiin ja tutkimusnäyttöä menetelmän vaikuttavuudesta on vielä PBL-
lähestymistapaakin vähemmän. Menetelmä on kuitenkin koettu erityisen 
hyvänä vaihtoehtona perinteiselle luentomallille, sillä opiskelijat kysyvät case-
oppimisessa enemmän kysymyksiä ja kokevat menetelmän mukaisen 
opetuksen miellyttävänä (Williams, 2005). Lisäksi opiskelijoiden geneeriset 
taidot (kuten ongelmanratkaisukyky) vaikuttavat kehittyvän CBL-
lähestymistavassa perinteisiä luentoja paremmin (Williams, 2005). 
Menetelmän käyttö näyttää myös lisäävän opiskelijoiden motivaatiota, mitä 
on selitetty sillä, että opiskelija motivoituu prosessin aikana täydentämään 
omia aiheeseen liittyviä tiedollisia aukkojaan (Ertmer, Newby & MacDougall, 
1995). Vaikuttaisi lisäksi siltä, että naisopiskelijat hyötyvät menetelmästä 
miesopiskelijoita enemmän (Peplow, 1998). 

Case-oppimiselle on esitetty edellä esitetyn kuvailevan määritelmän lisäksi 
myös tiukempaa määritelmää, jossa CBL-lähestymistapa nähdään jopa PBL-
lähestymistapaa avoimempana (Rosenstand, 2012). Tämä määritelmä 
perustuu näkemykseen, jossa PBL-lähestymistavassa sekä työskentelytapa 
että ongelma ovat avoimia, mutta tieteenala on annettu. Case-oppimissa taas 
tämän tiukan määritelmän mukaan ovat kaikki kolme edellistä elementtiä 
avoimia (Rosenstand, 2012). Tässä tutkimuksessa case-oppimisen 
määritelmänä pidetään Srinivasanin ja kollegoiden (2007) esittämää 
ohjattuun tutkimukseen perustuvaa kuvailevaa määritelmää. Case-oppimisen 
menetelmää sovelletaan tässä tutkimuksessa toisella ja kolmannella 
kehittämiskierroksella luento-opetuksen korvaajana, jollaisena menetelmä on 
nähty erityisen toimivana (Williams, 2005). 
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Tämä teoreettinen ongelma-analyysi eritteli korkeakouluopetuksen 
tutkimusperustaisuuden käsitettä. Tämän tutkimuksen keskeisinä teorioina 
opetusmenetelmien tutkimusperustaisuuden osalta ovat 
sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sekä sen pedagogisia seurauksia 
korostavat konstruktiivisen linjakkuuden malli ja ongelmalähtöinen 
oppiminen. Ongelma-analyysin seuraukset tutkimuksessa tapahtuvalle 
kehittämiselle ovat siten luonteeltaan pedagogisia. 

Tässä tutkimuksessa kehittämistä ohjaa laajasti ymmärretty 
tutkimusperustainen opetus: opetuksen sisältö ja menetelmät perustuvat 
tutkimukseen ja lisäksi opiskelu on tutkivaa ja ongelmalähtöistä (Toom ym., 
2010). Opetusmenetelmien osalta kehittäminen perustuu tässä luvuissa 
esitettyihin taustateorioihin. Toisaalta tällaisen lähestymistavan soveltaminen 
aineenopettajankoulutuksen matematiikan syventäviin opintoihin tarkoittaa, 
että opetuksen sisältö perustuu sekä matematiikan että matematiikan 
didaktiikan tieteenaloihin (Kuvio 16). Tällainen lähestymistapa on lähellä 
didaktiseksi matematiikaksi ehdotettua lähestymistapaa (Tossavainen & 
Pehkonen, 2013). 

 

 
Kuvio 16. Tutkimusperustaisen opetuksen malli tässä tutkimuksessa 

 
Tässä tutkimuksessa toimintaa ohjaa erityisesti konstruktiivisen 

linjakkuuden malli, jonka mukaisella opetuksella on mahdollista tukea 
syväsuuntautunutta oppimista (Biggs & Tang, 2011; Nevgi & Lindblom-
Ylänne, 2009a). Mallin näkökulmasta opetuksen kehittämisen aloittamiselle 
keskeisiä piirteitä ovat oppimistavoitteiden määrittely, oppijakeskeisten 
työtapojen suunnittelu sekä tavoitteiden ja työtapojen kanssa linjassa olevien 
arviointimenetelmien suunnittelu. Tämän tutkimuksen ensimmäisellä 
kehittämiskierroksella kehitetyllä seminaarimuotoisella pilottikurssilla nämä 
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konstruktiivisen linjakkuuden mallin mukaiset elementit olivat pedagogisen 
suunnittelun peruslähtökohtina. 

Ongelmalähtöinen oppiminen on eräs tapa toteuttaa konstruktiivisen 
linjakkuuden mallin ja sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista 
opetusta. Ongelmalähtöinen oppiminen ja pedagogiikka pyrkivät paitsi 
koulutuksen ja työelämän sisällölliseen myös toiminnalliseen vastaavuuteen 
lähestyessään opiskeltavaa sisältöä aitojen ongelmien yhteisöllisen 
ratkaisemisen näkökulmasta (Poikela, 2002). Ongelmalähtöisen oppimisen 
perinteisessä kontekstissa, lääketieteessä, menetelmän käyttö on luontevaa, 
sillä lääkärin työssä korostuu juuri erilaisten tapausten hoitaminen. 
Matematiikan aineenopettajankoulutus on esimerkiksi lääketieteeseen 
verrattuna erilainen konteksti ongelmalähtöisen oppimisen toteuttamiseen, 
sillä vaikka opettajan työhön liittyy konkreettisten tapausten (kuten 
luokkahuonetilanteet tai oppilaiden suoritusten arvioinnin) käsittelyä, 
korostuu matematiikan opettamisessa erityisesti yleisten lainalaisuuksien 
opettaminen. Tässä tutkimuksessa ongelmalähtöisen oppimisen mukaista 
opetusta suunniteltiin toiselle kehittämiskierrokselle, jolloin sen toteutusta oli 
mahdollista verrata perinteisempään seminaarityöskentelyyn perustuvaan 
kurssitoteutukseen. Ongelmalähtöistä oppimista ja case-oppimista kehitettiin 
edelleen kolmannelle kehittämiskierrokselle toisella kehittämiskierroksella 
havaittujen haasteiden perusteella. 
 

Luku perustuu monilta osin lähes sanatarkasti englanninkieliseen julkaisuun J. Hannula 
(2018b). Tekijänoikeuden haltija on ystävällisesti myöntänyt luvan tässä esitettävän 
suomenkielisen version julkaisuun. 
 
Tutkimuksen teoreettisen ongelma-analyysin I perusteella 
koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan välinen kuilu koetaan sekä 
toisen asteen ja yliopiston välisessä siirtymävaiheessa että myöhemmin 
yliopistomatematiikan sisältöjen integroimisessa matematiikan opettajan 
tietoon. Tässä kehittämistutkimuksessa toteutetun ensimmäisen 
pilottikurssin jälkeen kurssin opiskelijat kutsuttiin tutkimushaastatteluun, 
jonka avulla täydennettiin tutkimuksen teoreettista ongelma-analyysia 
syventämällä tietoa aineenopettajaopiskelijoiden yliopistomatematiikkaan 
liittyvistä käsityksistä ja matemaattisesta ajattelusta. Empiirisen ongelma-
analyysin tavoitteena oli siten ymmärtää koulu- ja yliopistomatematiikan 
välistä kuilua sellaisten aineenopettajaopiskelijoiden näkökulmasta, jotka 
eivät ole enää toisen asteen ja yliopiston välisessä siirtymävaiheessa eivätkä 
vielä täysipäiväisesti työelämässä. Ensimmäisen kehittämiskierroksen jälkeen 
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saatujen alustavien tuloksien jälkeen aineistonkeruuta jatkettiin kutsumalla 
haastatteluihin myös tutkimuksen toisen ja kolmannen kehittämiskierroksen 
kurssitoteutuksille osallistuneet opiskelijat. 

Opiskelijoiden kokemaa kuilua koulu- ja yliopistomatematiikan välillä 
voidaan peilata toisaalta opettajan tietoon liittyvien uskomusten ja toisaalta 
matemaattisen ajattelun ja käsitekuvien näkökulmasta. Tämän empiirisen 
ongelma-analyysin ensimmäisenä tarkoituksena on selittää 
aineenopettajaopettajaopiskelijoiden uskomuksia yliopistomatematiikasta 
suhteessa opettajan tietoon ja koulumatematiikkaan. Siten opiskelijoiden 
käsityksiä peilataan matematiikan opettajan tietoa erittelevään MKT-malliin. 
Lisäksi ongelma-analyysin toisena tarkoituksena on selittää 
aineenopettajaopiskelijoiden matemaattisiin käsitteisiin liittämiä käsitekuvia 
ja siten heidän matemaattista ajatteluaan. Tätä ajattelua tutkimuksessa 
peilattiin matematiikan kolmen maailman viitekehykseen. Empiiriselle 
ongelma-analyysille asetettiin siten seuraavat tutkimuskysymykset: 

E1. Minkälaisia uskomuksia matematiikan aineenopettajaopiskelijoilla 
on yliopistomatematiikasta suhteessa opettajan tietoon ja 
koulumatematiikkaan? 

E2. Minkälaisia käsitekuvia matematiikan aineenopettajaopiskelijat 
muodostavat sellaisista matematiikan käsitteistä, joita käsitellään 
sekä koulumatematiikassa että yliopistomatematiikassa? 

Koska asetetut tutkimuskysymykset ohjaavat selittämään 
aineenopettajaopiskelijoiden uskomuksia ja käsitekuvia, tutkimus toteutettiin 
laadullisena tutkimuksena. Tässä laadullisessa tutkimuksessa hyödynnettiin 
sekä teemahaastattelua (tutkimuskysymys E1) että vastauksia kirjallisiin 
kysymyksiin (tutkimuskysymys E2). Esitän seuraavaksi luvussa 5.3.1 
tarkemmin tutkimuksen metodin, luvussa 5.3.2 tutkimuksen tulokset ja 
lopuksi luvussa 5.3.3 tutkimuksen tuloksiin liittyvän pohdinnan. 

Seuraavissa alaluvuissa kuvaan empiirisen ongelma-analyysin kontekstin, 
osallistujat sekä aineiston keruun ja analyysin prosessit. 
 

Empiirisen ongelma-analyysin konteksti vastasi koko kehittämistutkimuksen 
kontekstia ja sijoittui matematiikan aineenopettajankoulutukseen Helsingin 
yliopistossa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet aineenopettajaopiskelijat 
olivat osallistuneet tässä kehittämistutkimuksessa kehitetylle kurssille ennen 
haastattelua. Siten he olivat opinnoissaan kohdanneet normaalien 
yliopistomatematiikan kurssien lisäksi kurssilla ”Yliopistomatematiikka 
aineenopettajan näkökulmasta” sisältöjä analyysin, lukualueiden, vektoreiden 
ja logiikan aihepiireistä sekä matemaattisen että pedagogisen sisältötiedon 
näkökulmasta. 
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Osallistujien taustatietoja tiedusteltiin haastattelun alussa. Osallistujista 
kahdeksan oli matematiikan pääaineopiskelijoita. Kaksi osallistujaa opiskeli 
matematiikkaa sivuaineenaan tarkoituksenaan saada pääaineensa lisäksi 
myös matematiikan opettajan pätevyys. Näiden osallistujien pääaine jätettiin 
tästä raportista pois osallistujien anonymiteetin varmistamiseksi. Osallistujat 
olivat opinnoissaan eri vaiheessa: kaksi opintojen alussa (toinen vuosi), kolme 
keskivaiheessa (kolmas tai neljäs vuosi) ja viisi lopussa (viides vuosi tai 
enemmän). Suurin osa opiskelijoista oli jo suorittanut pedagogisia opintoja 
(Taulukko 9). 
 
Taulukko 9. Tutkimuksen osallistujat 

 
Kaikilla haastateltavilla oli kokemusta opettajan sijaisena toimimisesta. 
Heidän kokemuksensa opettamisesta olivat pääsääntöisesti positiivisia ja 
kokivat itsensä pääsääntöisesti kyvykkäiksi opettamisen suhteen. Osallistujat 
muodostivat aineenopettajaopiskelijoiden joukosta näytteen, joka ei 
edustanut koko perusjoukkoa. Yhteistä kaikille osallistujille oli kiinnostus 
haastatteluun osallistumiseen ja siten kiinnostus keskustella opettajan 
ammattitaidosta sekä yliopisto- ja koulumatematiikan sisällöistä ja 
oppimisesta. Koska kurssin tavoitteena oli kurssille osallistuvien 
opiskelijoiden opettajan tiedon kehittäminen, ja tutkimuksen osallistujat 
osallistuivat haastatteluun vapaaehtoisesti, tutkimuksen toteutus perustui 
varovaiselle oletukselle, että osallistujien käsitekuvat ja käsitykset opettajan 
tiedosta olisivat vähintään yhtä rikkaita kuin aineenopettajaopiskelijoilla 
yleisesti. 
 

Kaikki kurssille ”Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta” 
syksyllä 2014, 2015 ja 2016 osallistuneet opiskelijat kutsuttiin haastatteluun 
kurssin jälkeen. Kurssille osallistui näinä vuosina yhteensä 88 opiskelijaa: 27 
vuonna 2014, 28 vuonna 2015 ja 33 vuonna 2016. Aineisto kerättiin siten 
kolmessa vaiheessa ja neljä opiskelijaa ilmoittautui vapaaehtoiseksi keväällä 
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2015 (osallistujat 1–4), yksi opiskelija keväällä 2016 (osallistuja 5) ja viisi 
opiskelijaa keväällä 2017 (osallistujat 6–10). Aineisto kerättiin 
yksilöhaastatteluilla, jotka koostuivat teemahaastattelusta ja kirjallisesta 
osuudesta, joka toteutettiin teemahaastattelun jälkeen. 

Teemahaastattelu toteutettiin tutkimuskysymykseen E1 vastaamiseksi. 
Tiedonkeruun tavaksi valittiin puolistrukturoitua tutkimushaastattelutapaa 
edustava teemahaastattelu, koska se mahdollistaa osallistujan omakohtaisen 
narratiivin rakentamisen avointen kysymysten ja joustavan rakenteen 
ansiosta (Galletta & Cross, 2013; Hirsjärvi & Hurme, 2000). Täten 
menetelmällä on mahdollista selvittää tutkimuskysymyksen E1 mukaisia 
uskomuksia. Haastattelu keskittyi neljään laajaan teemaan: 1) matematiikan 
oppiminen ja opettaminen koulussa, 2) matematiikan oppiminen ja 
opettaminen yliopistokontekstissa, 3) opettajan tieto ja 4) matematiikkakuva 
(LIITE 3). Ennen haastatteluja suoritettiin yksi pilottihaastattelu teemalistan 
ja mahdollisten kysymysten testaamiseksi. Tässä tutkimuksessa aineiston 
analyysissa keskityttiin vain kolmeen ensimmäiseen teemaan, sillä neljänteen 
teemaan liittyvät keskustelut eivät tuoneet vastauksia asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin. Haastattelujen kestojen keskiarvo oli 41 minuuttia, 
minimin ja maksimin ollessa 29 ja 61 minuuttia. Haastattelut äänitettiin ja 
litteroitiin sanatarkasti, mutta ilman intonaatioita ja taukoja. Murrealueisiin 
yhdistettävissä olleet ilmaisut muutettiin yleis- tai puhekielisiksi osallistujien 
anonymiteetin suojaamiseksi. 

Kirjallinen osuus toteutettiin tutkimuskysymykseen E2 vastaamiseksi. 
Kirjallisissa kysymyksissä osallistujat vastasivat neljään matemaattiseen 
kysymykseen. Kussakin kysymyksessä osallistujia pyydettiin antamaan selitys 
tai määritelmä matemaattiselle käsitteelle. Tämän lisäksi osallistujia 
pyydettiin vastaamaan yhteen kysymykseen käsitteeseen liittyvän lauseen tai 
määritelmän totuusarvosta (LIITE 4). Kysymyksiin valittiin sellaiset käsitteet 
(derivaatta, vektori, janojen yhtenevyys sekä rationaali- ja reaaliluvut), joita 
käsitellään sekä koulu- että yliopistomatematiikassa ja joita voi siten lähestyä 
sekä informaalin ja formaalin matemaattisen ajattelun näkökulmasta. Kaikki 
osallistujat olivat kohdanneet nämä käsitteet lukiossa. Lisäksi kaikki 
osallistujat olivat kohdanneet derivaatan ja vektorit sekä aiemmilla yliopiston 
kursseilla että kurssilla ”Yliopistomatematiikka aineenopettajan 
näkökulmasta”. Jälkimmäisenä mainitulla kurssilla käsiteltiin myös 
lukualueita sekä matemaattisen teorian että koulumatematiikan 
näkökulmasta. Vuoden 2014 toteuttamiskerralla käsiteltiin myös lyhyesti 
yhtenevyyden käsitettä, mutta vuosien 2015 ja 2016 kursseilla ei. Vain 
osallistujat 3, 4, 5, 6 ja 10 olivat opiskelleet geometriaa yliopistotasolla. 
Osallistujia ohjeistettiin vastaamaan kysymyksiin ja selittämään ajatteluaan 
millä tahansa mieleen tulevalla lähestymistavalla ja kannustettiin käyttämään 
useita eri lähestymistapoja. 
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Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysin eri muotoja. 
Teemahaastattelut analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin (Tuomi & 
Sarajärvi, 2009) keinoin, joka vastaa deduktiivisen ja induktiivisen 
sisällönanalyysin yhdistämistä (Elo & Kyngäs, 2008). Aluksi aiempaan 
tutkimuskirjallisuuteen perustuen muodostettiin karkea analyysimatriisi, 
jonka laajimmat teemat perustuivat tämän tutkimuksen teoreettiseen 
ongelma-analyysiin. Näiden teemojen alle sijoitettiin ylä- ja alaluokat, jotka 
muodostettiin aineistolähtöisesti eli induktiivisesti (Taulukko 10). 
 
Taulukko 10. Esimerkki aineiston teoriaohjaavasta sisällönanalyysista 

 
Kirjallisten vastausten analyysissa hyödynnettiin teorialähtöistä 

sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Vastauksissa käytetty 
lähestymistapa luokiteltiin osallistujan valitseman lähestymistavan mukaan 
matematiikan kolmen maailman viitekehyksen mukaisesti joko ilmenevään, 
symboliseen tai formaaliin maailmaan kuuluvaksi. Monet selitykset 
luokiteltiin useampaan luokkaan, sillä ilmenevän ja symbolisen maailman 
yhdistäminen oli vastauksissa yleistä (Kuvio 17). 
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Kuvio 17. Osallistujan 7 selitys vektoreiden osittelulaille, joka yhdistää ilmenevää 

ja symbolista maailmaa 
 
Luokittelun jälkeen vastausten laadullisia eroja eriteltiin tarkemmin 
tehtäväkohtaisesti.  
 

Seuraavissa kahdessa alaluvussa kuvaan tutkimuksen tulokset 
tutkimuskysymyksittäin. Käsitykset yliopistomatematiikasta 
(tutkimuskysymys E1) esitän kuvaten analyysissa syntyneet kategoriat ja 
opiskelijoiden näihin aiheisiin esittämiä yksityiskohtaisempia näkemyksiä. 
Kirjallisiin kysymyksiin liittyvät tulokset (tutkimuskysymys E2) esitän 
kysymyskohtaisesti, sillä niihin liittyvä matemaattinen ajattelu vaihteli 
enemmän tehtävä- kuin opiskelijakohtaisesti. 
 

Osallistujien käsitykset yliopistomatematiikasta jäsennettiin kahteen laajaan 
aiempaan tutkimuskirjallisuuteen perustuneeseen teemaan. Ensimmäinen 
teema ”Toisen asteen ja yliopiston välinen siirtymä” pitää sisällään 
osallistujien käsitykset koulu- ja yliopistomatematiikan välisestä kuilusta 
toisen asteen ja yliopiston välisen siirtymän näkökulmasta. Toinen laaja teema 
”Yliopistomatematiikka opettajan tiedon pohjana” pitää sisällään osallistujien 
käsitykset yliopistomatematiikan roolista matematiikan opettajan 
ammatillisen tiedon näkökulmasta. Molempiin laajoihin teemoihin 
muodostui analyysissa induktiivisesti neljä yläluokkaa, jotka koostuivat 
yhdestä tai useammasta alaluokasta (Taulukko 11). 
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Taulukko 11. Sisällönanalyysissa erotellut alaluokat ja niihin sisältyneet teemat 

 
Toisen asteen ja yliopiston välinen siirtymän suhteen osallistujat nostivat 

esiin muutoksen ajattelutavoissa, sisällöissä ja omassa itseluottamuksessaan. 
Yksi osallistuja viittasi myös institutionaaliseen muutokseen. Kuusi 
osallistujaa selitti siirtymän ajattelutavassa joko todistamisen tai formaalin 
ajattelutavan näkökulmasta. 

3: Sit tuli nää delta-epsilon -todistukset ynnä muut, ni joo kyl siin 
aikansa kesti, et miksei voitu tehä samallail ku lukiossa. 

8: (…) se ajattelutapa muuttuu niin paljon ja ja ja. Sitte pitää kirjottaa 
semmost formaalii matematiikkaa. 

Lisäksi osallistuja 9 korosti muutosta ongelmanratkaisuprosessissa: siinä 
missä koulussa keskityttiin proseduraalisiin laskuihin, yliopistossa tuli käyttää 
erilaisia arviointitekniikoita, jotka johtavat formaalin todistuksen 
rakentamiseen. 
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9: Tavallaan se tapa, millä me ratkastiin tehtäviä, et niinku et just se, 
että ku aikasemmin on pitäny niinku, just jos on niinku, ollaan vaik 
laskettu joku raja-arvo esimerkiks. Ni lukios se on vaa tehty sielt on 
otettu se vaikka ännän korkeimmat potenssit ylä- ja alakerrasta 
yhteiseks tekijäks ja thats it. Mut tääl sitä eka arvioidaan riippuen 
tehtävästä ylös- tai alaspäin ja sit huomataan, et hei se on pienempää 
ku epsilon silloin kun me tarttetaan tällanen delta, et tavallaan just se, 
et niit saa vaa arvioida, et sielt saa vaa pudotella termejä pois ja lisäillä 
termejä sen mukaan, mikä itteä helpotti ja sit vaa valita joku delta. 
Kappas se toimi tää mun systeemi, ni se oli jotenki hämmentävää. 

Suurin osa osallistujista (8/10) näki koulumatematiikan ja 
yliopistomatematiikan sisällöt vähintään jossakin määrin erillisinä. 
Yleisimmin esitetty kokemus oli, että alkuvaiheen opinnoissa oli vaikea 
ymmärtää, miten analyysin tai lineaarialgebran kurssien sisällöt liittyvät 
koulumatematiikan sisältöihin. Kaksi opiskelijaa esittivät jopa, että olivat 
kokeneet, että vaikka yliopistolla käsitellyillä matemaattisilla käsitteillä oli 
samat nimet kuin koulussa käsitellyillä, ne tuntuivat silti kokonaan eri 
käsitteiltä. 

3: (…) puhuttinhan siel [yliopistossa] niistä vektoreist, mut ei sitä kyl 
osannu sillee [yhdistää lukion vektoreihin], miten nyt sitten osas ottaa 
sen asian silloin alussa. 

6:(…) vaik raja-arvo-juttuki, se käsitellään niinku lukiossa, ni mul tuli 
vaan niinku sellanen olo, et se on ihan eri olento tääl meillä 
[yliopistossa], ku mitä se oli lukiossa ja niis ei ollu mitää yhtenäistä. 

Lisäksi kaksi osallistujaa näkivät muutoksen sisällöissä erityisesti liittyen 
matematiikan ja arkielämän suhteeseen. 

4: Mut oli jotenki ku se [yliopistomatematiikka] oli niin kaukana 
oikeesta maailmasta. 

6: Täs oli ehkä viel enemmän se, et mihin ihmeeseen näit kaikkii tarvii. 
Et lukios oli viel jotain tehtävii, mis lukee, ehkä vähän teennäisesti 
keksitty, mut edes joku sellanen siin tehtävässä, et koira on jossain 
hihnassa ja laske joku pinta-alajuttu, et miten se pääsee vaikka 
kulkemaan tai joku tämmönen. Ni näis ei ollu mitään käytännön 
juttuja. 

Toisaalta osallistuja 9 esitti suurimmalle osalle muista osallistujista 
vastakkaisen näkemyksen, jonka mukaan yliopistomatematiikka voidaan 
nähdä loogisena jatkumona koulumatematiikalle. 

9: No siis, kylhän nois sisällöissä mennään niinku paljon eteenpäin ja 
paljon syvemmälle siin aiheessa. Mut se on niinku ihan loogista, et se 
tavallaan jatkuu ja syvenee siitä vanhasta pohjasta eteenpäin, mutta. 
Tai sit just joku niinku lineaarialgebra, eihän matriiseja ollu ees 
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lukiossa, mut se on must ihan luonnollista ja loogista, et sielt tulee sitä 
uutta tietoo. 

Kolme osallistujaa korostivat niin kutsuttujen siltakurssien, kuten 
”Lukiomatematiikan kertaus” ja ”Johdatus yliopistomatematiikkaan” 
merkitystä. Esimerkiksi osallistuja 8 näki lukiomatematiikan kertaamiseen 
keskittyneen kurssin tärkeänä, sillä se auttoi muodostamaan paremman 
kokonaiskuvan koulumatematiikasta. Osallistuja 7 näki kurssin ”Johdatus 
yliopistomatematiikkaan” tärkeänä, sillä hän oppi kurssilla todistustekniikoita 
ja joukko-oppia, jotka auttoivat häntä myöhemmissä yliopistomatematiikan 
opinnoissa. 

Suurin osa osallistujista (7/10) kertoi opiskelun ja oppimisen vaikeuksista 
ensimmäisillä yliopiston matematiikan kursseilla. Nämä vaikeudet selitettiin 
sillä, että yliopistomatematiikka oli hyvin erilaista koulumatematiikkaan 
verrattuna. Nämä vaikeudet vaikuttivat myös osallistujien kokemukseen 
itsestään matematiikan oppijana. Esimerkiksi osallistuja 6 koki 
shokeeraavana, että koulussa hän osasi hyvin matematiikkaa, mutta 
yliopistossa hän ei enää ollutkaan ”hyvä oppilas”. Kaksi osallistujista päin 
vastoin koki, että siirtymä yliopistoon tarjosi mahdollisuuden uuteen alkuun, 
sillä yliopistomatematiikka oli mahdollista omaksua ilman vankkaa 
koulumatematiikan osaamista. 

7: Joo, jos shokeeras ni sillee positiivisel taval, et vitsi tää oliki, niinku 
et mä pystyn, jes. Et tosiaan, lineaarialgebra, no ku kaikki sano 
oikeestaa sillee, et hei, tervetuloa lukiosta, että tota unohda se mitä siel 
on sanottu. Oli käytännössä se mikä fiilis tuli just liniksessä. Mä olin 
sillee, et ei hätää, mä oon unohtanu jo sillee pääosin. Se oli tosiaan kiva 
alotus. 

Osallistuja 10 korosti lisäksi institutionaalista muutosta. Lukiossa hän koki, 
että oppilas oli enemmän vastuussa opettajalleen tarkoittaen, että opiskelu oli 
enemmän ohjattua. Yliopistossa hän taas koki, että opiskelija on enemmän 
vastuussa itselleen ja työskentely on omaehtoisempaa. 

Yliopistomatematiikasta opettajan tiedon pohjana osallistujat nostivat 
esiin yliopistomatematiikan roolin matemaattisessa sisältötiedossa, 
pedagogisessa sisältötiedossa ja toiminnallisessa osaamisessa. 
Keskusteltaessa matemaattisesta sisältötiedosta, kolme osallistujaa koki sen 
tärkeäksi erityisesti siksi, että opettajan tulee olla oppilasta askeleen edellä. 
Näin ollen he keskustelivat rakenteisesta sisältötiedosta yleisellä tasolla. 

3: Mm, no täytyyhän opettajan niinku olla askeleen edellä tai täytyy 
olla niinku laajempi tietopohja, mitä se itse opetus vaatii, siis täytyy 
niinku tietää mihin se perustuu, mitä puhuu ja vähän laajemaltikin. Ja 
ehkä, niin tääl on tullu sieltä täältä niinku koko aika kursseilta sitä lisää 
osaamispohjaa, mitä niinku vaikka, et ei lukiotiedoilla vois vaa lähtee 
opettaa tai tuntuu et ei se, se ei oo hyvä. Et täytyy olla myös niinku tää 
oikee matikkapohja. 
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Lisäksi viisi osallistujaa korosti matematiikan tieteenalakohtaista tietoa, jolle 
koulumatematiikka perustuu. Näin ollen he korostivat rakenteisen 
sisältötiedon (HCK) koulumatematiikkaan liittyvän sisältötiedon (SRCK) 
elementtiä. 

7: Ni tosiaan, ei oo puhuttu, täs on sulle joukko ja täs on sulle kaks 
juttuu, mitä sä voit niille tehä. Vaan, että yhtälönratkasussa sä tosiaan 
siirrät ja vaihat merkkiä. Siirrät on merkin toiselle puolelle ja vaihdat 
merkkiä. Vaan ei, vaan sä käytännössä teet toisen näistä 
laskutoimituksista ja käytät käänteis- tai vastalukua siellä sitte tota. 

Neljä osallistujaa korosti, että opettajan on tärkeää ymmärtää matemaattisten 
käsitteiden ja prosessien välisiä suhteita riittävän syvällisesti. Näin ollen he 
korostivat rakenteisen sisältötiedon matemaattisten aiheiden välisten 
suhteiden aspektia. 

4: Mut kyl nyt varsinki niinku lukiota varten, niin on jotenkin hyvä 
saada joku käsitys siitä just, miten ne asiat liittyy kaikki toisiinsa ja. 

Yksi osallistuja tosin nosti esiin, että yliopistomatematiikan sisällä tällaisia 
yhteyksiä on helpompi muodostaa kuin yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan välille 

Kaksi osallistujaa näkivät lisäksi yliopistomatematiikan sellaisena pohjana, 
joka mahdollistaa opettajalle erilaisia sisällön lähestymistapoja ja kyvyn 
selittää koulumatematiikan sisältöjä. 

6: Ja sit toinen, mitä se tuo, ni jos sä ite osaat jonku asian hyvin, ni sä 
uskallat rohkeammin alkaa sitä soveltaa. Ja sit sä pystyt helpommin 
alkaa miettii, et miten sä tuet sen oppilaan ymmärtämistä niinku siinä. 
Et niinku sit se ei mee niinku niihin pelkkiin mekaanisiin kirjan 
tehtäviin, et nyt tehään tällee ja tälleen, koska mä en pysty tarjoo siihen 
mitään muuta, ku mä en itse asiassa itekkään osaa sitä sen paremmin, 
et sit niinku. 

8: No tietenki pitää hallita se sisältö, mitä opettaa, mut on tosi tärkeää 
osata selittää se mahdollisimman selkeesti ja erilaisin tavoin ja erilaisin 
esimerkein. 

Osallistujan 8 kommenteissa kuitenkin sisällön hallinta ja sisällön 
selittämistavat olivat jossakin määrin erillisinä komponentteina. Osallistuja 9 
nosti myös esiin, että yliopistomatematiikan osaaminen auttaa opettajaa 
löytämään sisällön representaatioita ja vastaamaan oppilaiden miksi-
kysymyksiin. 

9: Kyllä, koska tota sillee, et vaikka sä olisit pedagogisesti kuinka hyvä 
tahansa, mut sit sä et ite vaan pysty ollenkaa niinku ymmärtää 
matikkaa. Et jos niinku vaikka jo murtoluvut on sulle ylivoimasen 
vaikeita ja sit sun pitäis opettaa niitä muille, ni vaik sä pedagogisesti 
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osaisit havainnollistaa niit kuinka hyvin tahansa, ni jos sul ei oo sitä 
tietämystä siitä substanssista, ni ei niitä havainnollistuskeinoja 
välttämättä löydä silloin. Eikä osaa myöskään perustellen vastata 
oppilaiden miksi-kysymyksiin. 

Suoraan opettajan tietoon liittyvien pohdintojen lisäksi kaksi osallistujaa nosti 
esiin opettajan toiminnallisen osaamisen näkökulman: yliopistomatematiikan 
osaaminen antaa opettajalle uskottavuutta ja itseluottamusta. 

4: Et ehkä opettaja on kuitenki vakuuttava silloin, kun hallitsee sen 
oman aineensa ja se auttaa sitte jotenki siinä. 

6: (…) itse asiassa en ainakaan uskaltais karsii näistä kursseista, mitä 
on. Ku mietin sitä semmosta ittelläki olevaa varmuutta, niin. 

Yleisesti ottaen osallistujat keskustelivat yliopistomatematiikasta 
rakenteellisen sisältötiedon eri aspektien näkökulmasta. Kuitenkin vain 
osallistujat 6, 8 ja 9 nostivat esiin tällaisen rakenteellisen tiedon vaikutuksia 
opetustilanteissa välittömästi tarvittavalle tiedoille. Monet muut osallistujat 
korostivat laajassa mielessä opettajan tiedematematiikalle perustuvan 
tietopohjan merkitystä opettajan osaamiselle, mutta eivät yhdistäneet tätä 
opetustilanteisiin kuten oppilaan päättelyn ymmärtämiseen. 
 

Derivaatan suhteen kaikki osallistujat esittivät ilmenevän maailman 
tulkinnan derivaatalle hetkellisenä kasvunopeutena tai tangentin 
kulmakertoimena. Neljä opiskelijaa antoi lisäksi derivaatan määritelmän 
erotusosamäärän raja-arvona. Derivaatan määritelmään liittyen moni 
osallistuja siis yhdisti ilmenevää ja symbolista maailmaa (Kuvio 18).  
 

 
Kuvio 18. Osallistujan 3 vastaus kysymykseen ”Mikä on derivaatta?” 

 
Huomionarvoisinta derivaattaan liittyvissä käsityksissä kuitenkin oli, että 
vaikka kaikki osallistujat tiesivät tai uskoivat, että derivaatan positiivisuudesta 
seuraa funktion kasvavuus, suurimmalla osalla oli vaikeuksia selittää, miksi 
lause pätee. Viisi osallistujaa antoi ilmenevän maailman selityksen lauseelle 
vedoten kuvaajaan ja kolme otaksui sen pitävän paikkansa, mutta ei pystynyt 
todentamaan sitä. Kaksi osallistujaa esitti virheellisen päättelyn johtaen 
lauseen seurauksena funktion jatkuvuudesta tai nollakohdan olemassaolosta. 

Vektoreille osallistujat antoivat useita erilaisia määritelmiä. Osallistujat 4, 
5 ja 10 viittasivat formaalin maailman määritelmiin, joissa vektori nähtiin 
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vektoriavaruuden alkiona tai keskenään yhtenevien suuntajanojen 
ekvivalenssiluokkana. Muut osallistujat viittasivat symboleihin kuten (x,y) 
(kolme osallistujaa) ja ilmenevän maailman tulkintoihin kuten nuoliin tai 
olioihin joilla on suunta ja suuruus (kuusi osallistujaa). Väitteen 3a + 3b = 
3(a+b) todentamiseksi kuusi osallistujaa antoi ilmenevän maailman 
selityksen nuolien avulla ja kolme antoi symbolisen maailman selityksen 
yksittäisten valittujen vektoreiden tulojen summan ja summien tulon laskien. 
Vain osallistujat 1 ja 10 yrittivät liittää väitteen formaalin maailmaan. 
Osallistuja 1 esitti, että mikäli avaruus ei ole rengas, niin osittelulaki ei 
välttämättä päde (Kuvio 19). Struktuurin ollessa vektoriavaruus osittelulaki 
kuitenkin aina pätee, joten osallistuja 1 ei onnistunut sijoittamaan 
vektoriavaruutta oikein matematiikan teoriaan, vaan luultavasti sekoitti 
keskenään renkaan ja vektoriavaruuden. 
 

 
Kuvio 19. Osallistujan 1 selitys vektoreiden osittelulaille 

 
Osallistuja 10 esitti mielenkiintoisesti, että ”vektoreiden summan ja 
skalaaritulon tulee täyttää lineaarisuusehto”. Toisin sanoen hän liitti 
vektoreiden ositteluominaisuuden lineaarikuvauksiin: skalaaritulolla 
kuvauksena tulee olla lineaarikuvauksen ominaisuus L(u+v) = L(u) + L(v). 
Osallistuja 10 ei yhdistänyt tätä formaalin maailman selitystä informaaliin 
ajatteluun. 

Janojen yhtenevyyden suhteen vain osallistujat 3 ja 4 antoivat oikeelliseksi 
tulkittavan informaalin määritelmän janoina, joilla on sama pituus. Viisi 
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osallistujaa uskoivat, että yhtenevien janojen tulisi olla lisäksi 
yhdensuuntaiset. Kaksi osallistujaa ei kyennyt antamaan yhteneville janoille 
mitään määritelmää. Osallistuja 10 antoi pääpuolisesti oikeelliseksi 
tulkittavan formaalin määritelmän viitaten puolisuoriin ja 
ekvivalenssirelaatioon. Kukaan osallistujista ei antanut geometrisia kuvauksia 
hyödyntävää määritelmää. Kysymystä yhtenevien janojen summan 
yhtenevyydestä käsiteltiin pääsääntöisesti ilmenevän maailman 
näkökulmasta. Kuitenkin vain osallistujan 3 informaali määritelmä ja selitys 
olivat oikeelliseksi tulkittavia (Kuvio 20).  

 

 
Kuvio 20. Osallistujan 3 selitys janojen yhtenevyydelle sekä yhtenevien janojen 

summajanojen yhtenevyydelle 
 

Osallistuja 4 esitti saman informaalin määritelmän, mutta ei kyennyt 
selittämään lausetta sen avulla. Osallistuja 10 väitti, että yhtenevien janojen 
summan yhtenevyys otetaan yhtenevyyden määritelmässä aksioomaksi. Tämä 
ei kuitenkaan esimerkiksi Hilbertin aksiomatisoinnissa pidä paikkaansa, vaan 
ominaisuus todistetaan lauseena. 

Lukualueisiin liittyen kaikki osallistujat määrittelivät rationaaliluvut 
kahden kokonaisluvun osamääränä. Reaaliluvut määriteltiin tyypillisesti 
symboliseen maailmaan tulkitussa muodossa ”rationaaliluvut + 
irrationaaliluvut” (kahdeksan osallistujaa) tai ilmenevään maailmaan 
tulkitusti ”koko lukusuorana” (kolme osallistujaa). Osallistuja 10 määritteli 
reaaliluvut formaaliin maailmaan luokitellusti suppenevien 
rationaalilukujonojen raja-arvona10. Kukaan osallistujista ei viitannut kunta-
aksioomiin tai täydellisyyteen. Vain osallistuja 9 kuvasi lukualueiden 
osajoukkorakennetta. Neljä osallistujaa määritteli kuitenkin rationaalilukujen 
jakolaskun käyttäen formaalia määritelmää viitaten käänteisalkiolla 
kertomiseen. Toisaalta kuusi osallistujaa viittasi vastaavasti symbolisen 
maailman laskusääntöihin: jakolasku voidaan laskusäännön perusteella 
laskea kertolaskuna. 

                                                   
10 Annettu määritelmä ei tarkkaan ottaen ole täysin oikeellinen, mutta voidaan olettaa, että 

osallistuja ajatteli erästä mahdollista reaalilukujen konstruktiota Cauchyn jonojen avulla. 
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Yleisesti osallistujilla ilmenevän ja symbolisen maailman selitysmallit ja 
määritelmät olivat yleisemmin käytettyjä kuin formaaliin maailmaan 
perustuvat. Ilmenevän ja symbolisen maailman selitysmallien ja määritelmien 
välille monet osallistujat vetivät myös yhteyksiä käyttämällä niitä rinta rinnan. 
Formaalien ja informaalien komponenttien yhdistäminen vaikutti kuitenkin 
osallistujille vaikealta ja epäluontevalta. Osallistujat 1 ja 4 käyttivät joitakin 
formaalin maailman määritelmiä, mutta eivät kyenneet yhdistämään niitä 
väitelauseiden (kuten 3a+3b = 3(a+b)) oikeellisuuden todentamiseen. 
Toisaalta osallistuja 10 käytti useita formaalin maailman määritelmiä ja 
selitysmalleja, mutta ei yhdistänyt niitä ilmenevään tai symboliseen 
maailmaan. 
 

Tutkimuskysymyksen E1 suhteen empiirinen ongelma-analyysi näytti, että 
aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitetty toisen asteen ja 
yliopistomatematiikan välisessä siirtymässä koettu kuilu koulumatematiikan 
ja yliopistomatematiikan välillä (Education Committee of the EMS, 2013) 
koetaan myös suomalaisen opettajankoulutuksen kontekstissa. Tyypillisten 
siirtymävaiheessa koettujen kognitiivisten ja pedagogisten shokkien (Clark & 
Lovric, 2009) lisäksi tämä tutkimus paljasti piirteitä vaikeuksista rakenteisen 
sisältötiedon muodostamisessa opintojen alkuvaiheessa. 
Aineenopettajaopiskelijat saattavat esimerkiksi kokea matemaattiset 
käsitteet, kuten raja-arvon, täysin eri käsitteenä koulumatematiikan 
kontekstissa kuin yliopistomatematiikan kontekstissa. Aiempi 
tutkimuskirjallisuus on näyttänyt, että sekä aineenopettajaopiskelijat että 
työssä olevat opettajat saattavat väheksyä matemaattisen sisältötiedon 
merkitystä opettajan työssä erityisesti rakenteisen sisältötiedon osalta 
(Hoffkamp & Warmuth, 2015; Mosvold & Fauskanger, 2014). Tämän 
tutkimuksen osallistujat kokivat yliopistomatematiikan ja rakenteisen 
sisältötiedon tärkeänä, mutta eivät tyypillisesti liittäneet sitä opetustilanteissa 
tarvittavaan tietoon (vrt. Koponen ym., 2019) tai esittäneet konkreettisia 
esimerkkejä yliopistomatematiikan hyödyntämisestä opetustyössä (vrt. Zazkis 
& Leikin, 2010). Jakobsenin ja kollegoiden (2013) määritelmän mukaisesti 
rakenteinen sisältötieto kuitenkin mahdollistaa tiedematematiikkaan liittyvän 
tiedon (kuten tiedon epäsuorista todistustekniikoista) käytön 
opetustilanteissa (kuten oppilaiden päättelyn ymmärtämisessä). 

Tutkimuskysymyksen E2 suhteen tutkimus näytti erityisesti, että 
osallistujat muodostivat ilmenevään ja symboliseen maailmaan painottuneita 
käsitekuvia. Lisäksi formaalin maailman lähestymistapoja käytettäessä 
formaali määritelmä saattoi olla ristiriidassa informaalin selityksen kanssa 
(osallistuja 1), formaalin maailman määritelmiä ei pystytty käyttämään 
lauseiden todeksi osoittamisessa (osallistuja 4) tai formaalia maailmaa 
käytettiin ilman kytkentää ilmenevään tai symboliseen maailmaan (osallistuja 
10). Siten formaalin maailman käsitekuvat eivät osallistujilla linkittyneet 
koherentisti muihin maailmoihin. Täten tutkimus tukee ja laajentaa aiempia 
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tutkimuksia, jotka ovat kuvanneet opettajaopiskelijoiden vaikeuksia yhdistää 
matemaattisen ajattelun formaaleja ja informaaleja komponentteja (Chin, 
2013; Sirotic & Zazkis, 2007a; Viholainen, 2008). Ongelma-analyysissa saadut 
tulokset osoittavat joitakin mahdollisia ongelmia opettajan tiedon 
rakentumiselle. Yksikään osallistuja ei esimerkiksi kyennyt visuaalisia 
tulkintoja lukuun ottamatta selittämään, miksi derivaatan positiivisuudesta 
seuraa funktion kasvavuus. Tämän kaltainen tieto on kuitenkin erittäin 
tärkeää opettajalle oppilaiden miksi-kysymyksiin vastaamisen kannalta (Ball 
ym., 2008) ja sitä käsitellään matematiikan perusopintojen kursseilla. 

Tutkimuskysymyksiin E1 ja E2 liittyvät havainnot vaikuttavat myös olevan 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Suurin osa osallistujista raportoi yhteyksien 
muodostamisen yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välillä vaikeina 
opintojensa aikana ja kokivat sisällöt toisistaan erillisinä. Toisaalta 
matemaattisen ajattelun näkökulmasta osallistujat eivät yhdistäneet 
formaaleja ja informaaleja elementtejä koherentisti kirjallisissa 
vastauksissaan. Vaikuttaa siis siltä, että aineenopettajaopiskelijoiden 
uskomukset koulu- ja yliopistomatematiikasta sekä heidän matemaattinen 
ajattelunsa kulkevat käsi kädessä. 

Tutkimuksen osallistujat muodostivat pienen ja valikoituneen näytteen 
aineenopettajaopiskelijoiden joukosta, minkä vuoksi tuloksia ei voi yleistää 
koko populaatioon. Tämä tutkimus kuitenkin osoitti, että opinnoissaan eri 
vaiheissa olevat aineenopettajaopiskelijat, jotka ovat käyneet erityisesti 
opettajan tietoon sekä yliopistomatematiikan- ja koulumatematiikan 
yhteyksiin keskittyvän kurssin saattavat 1) raportoida vaikeuksia yliopisto- ja 
koulumatematiikan yhdistämisessä ja 2) lähestyä matemaattisia käsitteitä ja 
kysymyksiä yhdistämättä matemaattisen ajattelun formaaleja ja informaaleja 
komponentteja. Koska yliopiston matematiikan kursseilla painotetaan 
aksiomaattis-formaalia lähestymistapaa, mahdollinen selitys tulokselle on, 
että yliopiston kursseilla ei ole toivottua vaikutusta opiskelijoiden 
käsitekuville (vrt. Tossavainen ym., 2011; Tossavainen & Haukkanen, 2012). 
Kuten Koponen ja kollegat (2015b) ovat ehdottaneet, voi myös olla, ettei 
formaaleja elementtejä riittävästi yhdistetä informaaleihin elementteihin 
yliopiston kursseilla ja opettajaopiskelijan oletetaan löytävän yhteydet 
itsenäisesti (vrt. Yrjänäinen, 2011). Tämän tutkimuksen kontekstissa tällaisiin 
yhteyksiin on kiinnitetty huomiota jo matematiikan perusopinnoissa 
(Oikkonen, 2009). Siksi on uskottavaa, että vastaavia haasteita on myös 
muiden suomalaisten aineenopettajakoulutusten kontekstissa. 

Empiirinen ongelma-analyysi nosti esiin joitakin mahdollisia ongelmia 
yliopistomatematiikan ja opettajan tiedon suhteesta. Erityisesti 
matemaattisen ajattelun näkökulmasta ongelma-analyysi nosti esiin 
yleisluontoisia havaintoja opettajaopiskelijoiden käsitekuvista. Näiden 
perusteella kehittämisprosessissa pyrittiin huomioimaan erityisesti kytkennät 
formaalin ja informaalin matemaattisen ajattelun välillä. Tällaisia käsitekuvia 
tulisi kuitenkin tutkia aihekohtaisesti tarkemmin opetuksen suunnittelun 
tueksi. Tässä kehittämistutkimuksessa kolmannella kehittämiskierroksella 



  

90 
 

keskityttiin syventämään ongelma-analyysin tuloksia lukualueisiin liittyvien 
käsitekuvien osalta. Lisäksi jatkotutkimusta tarvittaisiin erityisesti 
opiskelijoiden käsityksistä rakenteisesta sisältötiedosta ja sen kytkeytymisestä 
opetustilanteissa tarvittavaan tietoon.  
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Tutkimuksen kehittämisprosessi koostui kolmesta kehittämiskierroksesta. 
Jokaisella kehittämiskierroksella toteutettiin matematiikan opettajan tietoon 
keskittynyt kurssitoteutus, jossa toimin opettaja-tutkija -kaksoisroolissa. 
Kehittäminen perustui suoritettuihin ongelma-analyyseihin ja toisaalta 
kehittämisprosessin aikana syvennettiin ongelmakenttään liittyvää 
aihekohtaista tietoa (Kuvio 21). 

Ensimmäisellä kehittämiskierroksella kehitettiin teoreettisen ongelma-
analyysin perusteella pilottikurssi, jonka kontekstissa tutkittiin matematiikan 
aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia seminaarimuotoisesta kurssista ja 
heidän kurssilla käsittelemäänsä ja tuottamaansa matemaattista ja 
pedagogista sisältötietoa. Toisella kehittämiskierroksella vastaavaa 
tutkimusasetelmaa sovellettiin ongelmalähtöisesti toteutetun kurssin 
kontekstissa. Kolmannella kehittämiskierroksella tutkittiin ongelmalähtöisen 
oppimisen kontekstissa matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon 
laadullisia eroja yksilötasolla lukualueisiin liittyvässä tehtävässä sekä 
pienryhmätasolla vektoreihin liittyvässä PBL-projektissa. Tämä kolmanteen 
kehittämiskierrokseen liittynyt osatutkimus pyrki erityisesti syventämään 
tutkimuksen empiirisen ongelma-analyysin tuloksia. 
 

 
Kuvio 21. Kehittämisprosessin vaiheet ja niiden vuoropuhelu 

 
Jokainen kehittämiskierros käsiteltiin erillisenä tapaustutkimuksenaan. Tässä 
luvussa esittelen nämä kolme tapaustutkimusta alaluvuissa 6.1, 6.2 ja 6.3. 
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Osa luvussa esitettävästä tapaustutkimuksesta on raportoitu myös artikkelissa J. Hannula 
(2017). Artikkelissa julkaistut tulokset on merkitty erikseen luvussa 6.1.4. 
 
Ensimmäisellä kehittämiskierroksella kehitettiin syksyllä 2014 tutkimuksen 
teoreettisiin ongelma-analyyseihin perustuen seminaarimuotoinen 
pilottikurssi. Kurssin tarkoituksena oli täydentää kontekstina toimineen 
Helsingin yliopiston matematiikan aineenopettajankoulutuksen 
kurssitarjontaa opettajan tiedon näkökulmasta. Tälle kurssille erityiseksi 
teemaksi nostetiin teoreettisen ongelma-analyysin perusteella 
yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välisten yhteyksien 
vahvistaminen. Kurssin laajuus oli 3 opintopistettä ja sen kesto oli kuusi 
viikkoa. Ensimmäisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
tällaisesta konstruktiivisen linjakkuuden malliin perustuvasta, opettajan 
tietoon keskittyvästä ja seminaarimuotoisesti järjestetystä 
kurssitoteutuksesta. Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli ensisijaisesti 
tuottaa tietoa kurssitoteutuksen jatkokehittämistä varten. 

Tässä luvussa käsittelen aluksi alaluvussa 6.1.1 ensimmäisen 
tapaustutkimuksen lähtökohdat ja toteutusmallin. Tämän jälkeen esittelen 
alaluvuissa 6.1.2 ja 6.1.3 tapaustutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset ja 
käytetyt tutkimusmenetelmät. Luvuissa 6.1.4 ja 6.1.5 esittelen 
tapaustutkimuksen tulokset ja pohdinnat. Lopuksi luvussa 6.1.6 esitän 
kehittämiskierrokselta saadun tiedon perusteella suoritetut toimenpiteet 
jatkokehittämiselle. 
 

Sisällöllisesti pilottikurssille valittiin perus- ja lukio-opetuksen 
opintosuunnitelmien perusteiden sekä yliopiston tutkintovaatimusten 
perusteella sellaisia eri matematiikan osa-alueita, joita käsitellään sekä 
koulumatematiikassa että yliopistomatematiikassa. Toisaalta työtapojen 
osalta kurssille valittiin konstruktiivisen mallin mukaisia opiskelijalähtöisiä 
työtapoja. Pilottikurssin keskeisenä päämääränä oli kehittämistutkimuksen 
tarpeisiin virittäytyminen ja alustavien tuloksien tuottaminen 
kehittämisprosessin jatkamisen tueksi. Esittelen seuraavaksi lyhyesti tämän 
pilottikurssin toteutusmallin. 
 

Kurssin sisältöjen tarkoitus oli syventää yliopistossa opittua tietoa eri 
matematiikan osa-alueista opettajan tiedon näkökulmasta. Pilottikurssille 
valittiin kuusi laajaa sisällöllistä teemaa: 

• analyysi, 
• lukualueet, 
• vektorit ja lineaarialgebra, 
• logiikka ja todistaminen, 
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• geometria ja 
• todennäköisyyslaskenta ja tilastollinen päättely. 

Jokaisen teeman käsittelyyn varattiin yksi kurssikerta ja kustakin teemasta 
suunniteltiin käsiteltäväksi opiskelijalähtöisesti jokin rajattu osa-alue. Kukin 
teema kytkeytyi yhtäältä yliopiston matematiikan opintoihin ja toisaalta 
koulussa opiskeltavaan matematiikkaan. Sekä yliopistomatematiikan että 
koulumatematiikan osalta oli saatavilla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 
Lisäksi jokaisesta teemasta oli opettajan tiedossa useita eri näkökulmasta 
tehtyjä oppimistutkimuksia (Taulukko 12). Opiskelijoille tarjottiin apua 
aiheiden rajausta ja lähteiden etsimistä varten. 
 
Taulukko 12. Pilottikurssin teemat, niihin liittyviä opintoja ja oppimistutkimusta 

 

Kurssin oppimistavoitteet pyrittiin sitomaan MKT-mallin mukaisiin opettajan 
tiedon kategorioihin ja matematiikan kolmen maailman mukaiseen 
matemaattiseen ajatteluun. Alustaviksi lähtökohdiksi kurssin 
oppimistavoitteiksi asetettiin, että opiskelija 



  

94 
 

• tulisi tietoiseksi omasta matemaattisesta sisältötiedostaan ja kehittäisi 
sitä osaksi pedagogista sisältötietoa ja 

• pyrkisi löytämään ”eri matematiikan maailmojen näkökulmia” 
opetettavaan sisältöön ja löytämään opettajan kannalta tärkeitä ”met-
aftereita” 

Tavoitteissa pyrittiin nostamaan esille erityisesti MKT-mallin mukaisen 
matemaattisen sisältötiedon osalta rakenteista sisältötietoa (HCK) ja 
erikoistunutta sisältötietoa (SCK) sekä pedagogisen sisältötiedon (PCK) 
kokonaisuutta. 

Nevgin ja Lindblom-Ylänteen (2009a) mukaan opiskelijat sitoutuvat 
oppimistavoitteiden mukaiseen opiskeluun paremmin, mikäli opiskelijat 
saavat vaikuttaa tavoitteiden asetteluun tai ainakin pohtia niitä 
omakohtaisesti (ks. luku 5.2.4). Tämän vuoksi lopulliset oppimistavoitteet 
luotiin edellisten lähtökohtien perusteella kurssin ensimmäisellä tapaamisella 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden kanssa käydyn keskustelun 
pohjalta tavoitteiksi asetettiin: 

1. opiskelija luo selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja 
kouluissa opetettavan sisällön välille 

2. opiskelija tulee tietoiseksi omasta sisältötiedostaan ja kehittää sitä 
osaksi pedagogista sisältötietoa 

3. opiskelija löytää opettajan kannalta tärkeitä näkökulmia matematiikan 
sisältöihin 

4. opiskelija tulee tietoiseksi oppijan mahdollisia miniteorioista ja/tai 
käsitekuvista 

Näistä tavoitteista ensimmäinen liittyi MKT-mallin mukaiseen rakenteiseen 
sisältötietoon (HCK). Toinen tavoite liittyi rakenteiseen sisältötietoon (HCK) 
sekä yleisesti pedagogiseen sisältötietoon (PCK). Kolmas tavoite liittyi MKT-
mallin mukaiseen erikoistuneeseen sisältötietoon (SCK). Viimeinen, 
opiskelijoiden toiveesta lisätty, tavoite liittyi tietoon oppijoiden ja sisällön 
välisestä suhteesta (KCS). 
 

Kurssin suorittaminen koostui kahdesta oppimistehtävästä: parityönä tai 
kolmen hengen ryhmässä suunnitellusta alustuksesta sekä muiden 
opiskelijoiden alustuksiin perustuneista oppimispäiväkirjoista. 

Opiskelijat jaettiin alustuksia varten 4–5 hengen ryhmiin aihepiireittäin 
niin, että kukin pienryhmä keskittyi kurssilla erityisesti yhteen kurssille 
valituista teemoista. Opiskelijoille pyrittiin antamaan mahdollisuus valita 
itseään eniten kiinnostava teema. Pienryhmä jaettiin kahteen alustusryhmään 
(työpari tai kolmen hengen ryhmä). Nämä kaksi alustusryhmää pitivät 
alustuksen samalla tapaamiskerralla ja opponoivat toisiaan. Aiheet valittiin 
ensimmäisellä tapaamiskerralla ja opettaja ehdotti tarvittaessa ryhmille 
sopivia rajauksia ja näkökulmia. 
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Alustuksiin liittyvällä ohjeistuksella (LIITE 6) pyrittiin ensisijaisesti 
korostamaan rakenteisen sisältötiedon näkökulmaa käsiteltävään aiheeseen. 
Toissijaisesti ohjeessa annettiin mahdollisuus laajentaa esitystä myös 
pedagogisen sisältötiedon puolelle. Alustuksen valmistelua opettaja tuki 
verkkokeskustelun avulla. 

Kurssin opetuskertojen käsittelyä ja oman oppimisen reflektointia 
toteutettiin kurssilla oppimispäiväkirjojen avulla (ks. luku 5.2.4). Tämän 
vuoksi kurssille valittiin konstruktiivisen linjakkuuden malliin sopivaksi 
osaamisen näytöksi oppimispäiväkirja. Kurssilla puhuttiin oppimislokista ja 
sen kirjoittamiseen käytettiin Kyttälää (2012) mukaillen ohjeistusta: 

1. mitä käsiteltiin ja miten se liittyy laajempiin kokonaisuuksiin? 
2. mitä opin ja mikä on sen merkitys minulle? (reflektio)  

a. opinko uutta vai oliko kaikki vanhan kertausta? 
b. miten oppimani liittyy aiemmin oppimaani? 
c. tuliko ahaa-elämyksiä? 

3. mitä jäi puuttumaan, mitä jäi epäselväksi? 

Oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta muistutettiin kurssin tapaamiskerroilla, 
sillä esimerkiksi Kyttälän (2012) tutkimusten mukaan tällaisella 
muistuttamisella voidaan edistää sellaista kirjoitusprosessia, jossa 
oppimispäiväkirjaa täydennetään jatkuvasti kurssin edetessä. 
 

Kurssin arviointi koostui alustuksista ja oppimispäiväkirjoista annetusta 
palautteesta sekä numerona annettuna arvosanasta. Alustusten painoarvo 
arvioinnissa oli 50 % ja oppimispäiväkirjojen 50 %. Alustuksista arvioitiin sekä 
itse esitys (2/3 painoarvolla) ja kirjallinen tuotos (1/3 painoarvolla). 
Arvioinnin tukena käytettiin arviointimatriiseja sekä alustuksissa (LIITE 7) 
että oppimispäiväkirjoissa (LIITE 8). Nämä arviointimatriisit annettiin 
opiskelijoille myös etukäteen arvioinnin läpinäkyvyyden lisäämiseksi. 
Arviointimatriiseilla pyrittiin tukemaan arvioinnin linjakkuutta, joka on 
tärkeää opiskelijoiden sitoutumisen kannalta (Nevgi & Lindblom-Ylänne, 
2009a). 

Alustuksiin liittyvä palaute ja arviointi suoritettiin tapaamiskerran 
päätteeksi. Tässä arviointikeskustelussa alustajat reflektoivat omaa 
alustustaan ja saivat sekä vertaisarvion opponenteiltaan että opettajan 
palautteen. Oppimispäiväkirjat palautettiin kurssin päätteeksi sähköisesti ja 
opettaja antoi palautetta oppimispäiväkirjasta kirjallisesti. 
 

Ensimmäisellä kehittämiskierroksella selvitettiin edellä kuvatun 
seminaarimuotoisen kurssin oppimistehtävissä käsiteltyä opettajan tietoa 
sekä opiskelijoiden kokemuksia kurssitoteutuksesta. Tapaustutkimukselle I 
asetettiin siten seuraavat tutkimuskysymykset: 
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T1.1. Minkälaista opettajan tietoa matematiikan aineenopettajaopiskelijat 
käsittelevät opettajan tietoon keskittyvän seminaarimuotoisen 
kurssin alustusten tiivistelmissä ja oppimispäiväkirjoissa? 

T1.2. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat kokevat opettajan tietoon keskittyvällä 
seminaarimuotoisella kurssilla? 

Asetetut deskriptiiviset tutkimuskysymykset ohjasivat laadulliseen 
tutkimusotteeseen, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysin 
eri muotoja (Tuomi & Sarajärvi, 2009) sekä kuvailevaa tilastollista analyysia. 

Tutkimuskysymys T1.1. asetettiin yhtäältä aihekohtaisen tiedon saamiseksi 
ja siten tutkimuksen ongelma-analyysin syventämiseksi. Toisaalta 
tutkimuskysymys asetettiin sen selvittämiseksi, miten hyvin opiskelijoiden 
käsittelemä tieto vastasi oppimistavoitteita. Tutkimuskysymys T1.2. asetettiin 
kurssin menetelmällisten ja sisällöllisten muutostarpeiden arvioimisen tueksi. 
 

Ensimmäisellä kehittämiskierroksella järjestetylle kurssille osallistui 27 
opiskelijaa. Kurssille osallistuneet opiskelijat olivat pääasiassa loppuvaiheen 
opiskelijoita, joiden pääaine oli matematiikka. Kolmella opiskelijalla 
matematiikka oli sivuaineena ja kuusi opiskelijaa oli alkuvaiheen opiskelijoita 
(toinen tai kolmas opiskeluvuosi). 
 

Aineistona ensimmäisellä kehittämiskierroksella käytettiin opiskelijoiden 
tuottamia kirjallisia töitä (alustusten tiivistelmät ja oppimispäiväkirjat) sekä 
kurssin lopulla kerättyä kyselylomakeaineistoa. Kirjallisien töiden osalta 
tutkimuksessa analysoitiin kaikki palautetut alustuksiin perustuneet 
kirjalliset tiivistelmät (N=12) ja oppimispäiväkirjat (N=26). Alustuksien 
kirjallisissa tiivistelmissä ohjeistettiin käsittelemään samat asiat kuin 
suullisessa alustuksessa lyhyenä, noin 1–2 sivun kirjallisena tuotoksena. 
Oppimispäiväkirjat palautettiin yhtenä tiedostona, joka ohjeistettiin 
jakamaan tapaamiskertakohtaisiin osiin. 

Kyselylomakkeen (LIITE 2) pohjana käytettiin englannissa yliopisto-
opetuksen kehittämiseen tarkoitettua ETLQ-lomaketta (Experiences of 
Teaching and Learning Questionaire) (Entwistle ym., 2002). Alkuperäinen 
lomake koostuu kahdesta mittarista: opiskelijoiden kokemuksia 
opetus−opiskeluympäristöistä kartoittavasta mittarista (40 osiota) sekä 
opiskelijoiden lähestymistapoja opiskeluun ja oppimiseen selvittävästä 
mittarista (18 osiota). Näiden mittareiden osiot ovat väittämiä, joihin 
vastataan viisiportaisella Likert-asteikolla. Lomake on aiemmin suomennettu 
ja tässä tutkimuksessa käytettiin Revon (2010) tutkimuksessa käytettyä 
suomennusta. 
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Kyselylomakkeeseen valittiin ETLQ-lomakkeesta vain 15 osiota 
opetus−opiskeluympäristöistä liittyvästä mittarista. Nämä valitut osiot 
koskivat kokemuksia opetuksen toteutuksesta ja sisällöstä. Koko mittaria ei 
tässä tutkimuksessa käytetty, sillä kattavan määrällisen tutkimuksen sijasta 
kyselyn rooli oli kehittämistä tukevan kuvailevan tiedon hankkiminen, joka on 
keskeistä pienen mittaluokan (small-scale) oppimistutkimuksessa (Munn & 
Drever, 1990). Tähän tutkimukseen valittiin siten sellaisia osioita, joilla saatiin 
kuvailevaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista kurssista konstruktiivisen 
linjakkuuden mallin näkökulmasta. 

Toisaalta kyselyyn lisättiin kaksi motivaatiotekijöihin liittyvää kysymystä, 
yksi kurssin työmäärään liittyvä kysymys sekä avoimet kysymykset 
osallistujien kokemista kurssin vahvuuksista, heikkouksista ja 
kehittämiskohteista. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkasteltu lisättyjä 
motivaatiotekijöihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyn vastausprosentti 
ensimmäisellä kehittämiskierroksella oli 63 % (17 vastaajaa). 
 

Alustuksiin liittyneiden tiivistelmien sekä oppimispäiväkirjojen aineiston 
analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia (Tuomi & 
Sarajärvi, 2009). Kirjallisista tuotoksista yksilöitiin aluksi MKT-mallin 
mukaisiin opettajan tiedon kategorioihin liitettävissä olevat tekstikatkelmat. 
Nämä tekstikatkelmat luokiteltiin aluksi MKT-mallin mukaisiin kategorioihin, 
jotka muodostivat analyysin yläluokat. Tämän jälkeen alaluokat muodostettiin 
osin kirjallisuuteen perustuen ja osin induktiivisesti (Taulukko 13). 
Alaluokkiin sijoitettujen tekstikatkelmien summa saattoi olla yläluokkaan 
sijoitettujen katkelmien määrää suurempi, sillä esimerkiksi katkelma 
”Lukualueita kuitenkin esiintyy kaikilla kursseilla jo Analyysi I:stä alkaen. 
Koulussa rationaaliluvut tulevat opetussuunnitelman mukaan 3. luokalla.” 
sijoitettiin kokonaisuudessaan yläluokkaan ”Tieto opetussuunnitelmista”, 
mutta alaluokkiin sijoittaessa ensimmäinen virke sijoitettiin alaluokkaan 
”Yliopiston tutkintovaatimukset” ja toinen virke alaluokkaan ”Peruskoulun 
OPS”. 
 
Taulukko 13. Esimerkki kirjallisten tuotosten teoriaohjaavasta sisällönanalyysista 
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Aineiston analyysissa ei ollut mahdollista käyttää kahta riippumatonta 
luokittelijaa, minkä vuoksi luokittelun tekijä luki valmiin luokittelun 
uudestaan läpi havaitakseen ja korjatakseen luokittelussa tapahtuneet 
epäjohdonmukaisuudet. Esitettyjen väittämien osalta ei eroteltu, oliko 
kyseessä esimerkiksi tutkimukseen perustuva tieto vai uskomus, ja siten 
kaikki väittämät luettiin kyseisen opettajan tiedon alaan liittyvään tiedon 
käsittelyksi. Esimerkiksi oppijoiden virhekäsityksistä esitettiin sekä 
tutkimusperustaista tietoa että kirjoittajien omia käsityksiä ja arveluita. 

Palautelomakkeen viisiportaisella Likert-asteikolla vastatut kysymykset 
käsiteltiin kuvailevan tilastoanalyysin avulla laskien väittämäkohtaiset 
keskiarvot sekä keskihajonnat. Palautelomakkeen avoimien kysymysten 
vastaukset analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin menetelmällä (Tuomi 
& Sarajärvi, 2009). Aluksi ilmaukset pelkistettiin, minkä jälkeen ne sijoitettiin 
ala- ja yläluokkiin induktiivisesti (Taulukko 14). 
 
Taulukko 14. Esimerkki palautelomakkeen induktiivisesta sisällönanalyysistä 

Kuten kurssin kirjallisissa tuotoksissa, luokittelun tekijä luki myös 
palautelomakekysymyksiin liittyvän valmiin luokittelun uudestaan läpi 
havaitakseen ja korjatakseen luokittelussa mahdollisesti tapahtuneet 
epäjohdonmukaisuudet.

Esitän tapaustutkimuksen tulokset kolmessa osassa. Aluksi käsittelen 
tutkimuskysymykseen T1.1 liittyen opiskelijoiden kurssilla pitämiin 
alustuksiin liittyvissä tiivistelmissä käsiteltyä opettajan tietoa. Tämän jälkeen 
käsittelen niin ikään tutkimuskysymykseen T1.1 liittyen oppimispäiväkirjoissa 
reflektoitua opettajan tietoa. Lopuksi käsittelen tutkimuskysymykseen T1.2 
vastaten opiskelijoiden kokemuksia kurssitoteutuksesta. 
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Opiskelijoiden alustuksien tiivistelmissä esittämä MKT-mallin mukainen 
matemaattinen sisältötieto sisälsi erityisesti käsitteiden määritelmiä, niiden 
hierarkkista suhdetta sekä esittämistapoja (Taulukko 15). Määrällisesti eniten 
käsiteltiin erikoistunutta sisältötietoa, jota käsiteltiin yhdeksässä 
tiivistelmässä ja kahdessatoista tekstikatkelmassa. Vähiten käsiteltiin yleistä 
sisältötietoa, jota käsiteltiin vain viidessä tiivistelmässä ja kymmenessä 
tekstikatkelmassa. 
 
Taulukko 15. Matemaattinen sisältötieto alustusten tiivistelmissä 

 

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

 
Yleiseen sisältötietoon liittyvät tekstikatkelmat keskittyivät pääasiassa 

määritelmien esittämiseen, kuten vektorin määritteleminen reaalilukuparina. 
Toisaalta määritelmiä esitettiin myös vaihtoehtoisten määritelmien avulla, 
kuten esittämällä rinnakkain kaksi eri lähestymistapaa vektoreiden 
määrittelemiseksi. Vain yhdessä tekstikatkelmassa esitettiin jokin 
matemaattinen menetelmä. Yleistä sisältötietoa käsiteltiin siis pääosin 
faktatietoja esitellen. 

Rakenteisen sisältötiedon osalta tiivistelmissä esitettiin tyypillisesti 
matemaattisten käsitteiden hierarkkista suhdetta. Esimerkiksi eräässä 
tiivistelmässä esitettiin, kuinka raja-arvo määritellään ensin ja tämän 
määritelmän avulla määritellään jatkuvuus. Lisäksi rakenteista sisältötietoa 
käsiteltiin matemaattisen olion tai menetelmän sovelluskohteiden kautta. 
Edellisiä esitettiin kahdessa mielessä: ensinnäkin matemaattisen käsitteen 
soveltamista matematiikan sisällä (kuten pistetulon hyödyntäminen kulmien 
ratkaisemissa) tai matemaattisten menetelmien soveltaminen matematiikan 
ulkopuolella (kuten tilastotieteen soveltaminen reaalimaailman ilmiöiden 
tutkimisessa). 

Erikoistuneen sisältötiedon käsittelyssä yleisin lähestymistapa oli tutkia 
matemaattisen sisällön esittämistä koulujen oppikirjoissa. Tämän lisäksi 
matemaattisen sisällön esittämistapoja käsiteltiin myös oppikirjakontekstista 
irrallaan esittämällä erilaisia representaatioita matemaattiselle tiedolle. 
Esimerkkinä edellisestä oli esimerkiksi erilaisten negatiivisten lukujen esitys- 
ja havainnollistustapojen esittäminen. Kuitenkaan mitään muita näkökulmia 
erikoistuneeseen sisältötietoon (kuten koulumatematiikan tehtävänantojen 
muokkaaminen) ei alustusten tiivistelmissä esitetty. 
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Opiskelijoiden alustuksien tiivistelmissä esittämä MKT-mallin mukainen 
pedagoginen sisältötieto sisälsi erityisesti opetussuunnitelmien käsittelyä 
sekä tietoa oppijoiden ja sisällön suhteesta (Taulukko 16).  
 
Taulukko 16. Pedagoginen sisältötieto alustusten tiivistelmissä 
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Tietoa opetussuunnitelmista käsiteltiin kahdella eri tavalla: joko tietyn 

koulutustason (kuten peruskoulun yläluokkien) sisällä tai eri koulutustasoja 
yhdistäen (kuten lukion opetussunnitelmia ja yliopiston tutkintovaatimuksia 
vertaamalla). Tyypillisimmin käsiteltiin lukion opintosuunnitelma, jota usein 
verrattiin yliopiston tutkintovaatimuksiin. Esimerkiksi integraalilaskennan 
osalta esitettiin siihen liittyvän lukiokurssin keskeiset tavoitteet sekä kyseisen 
aihepiirin esiintyminen yliopistossa matematiikan perusopinnoissa. 

Tietoa oppijoiden ja sisällön suhteesta käsiteltiin oppijoiden havaittua 
tietorakennetta johonkin matemaattiseen käsitteeseen (kuten derivaatta) 
liittyen tai eritellä oppijoille vaikeita asioita. Tätä tietoa eriteltiin sekä omiin 
kokemuksiin että tutkimustietoon pohjaten. Myös esimerkiksi oppijoiden 
tyypillisiä virhekäsityksiä ja osaamistasoa käsiteltiin. Vain yhdessä 
tiivistelmässä, jossa pohdittiin tutkimukseen pohjautuen matematiikan 
oppimiseen liittyviä motivaatiotekijöitä, keskityttiin siten edellä mainittujen 
kognitiivisten tekijöiden lisäksi myös affektiivisiin tekijöihin. 

Tietoa opettamisen ja sisällön suhteesta käsiteltiin pääasiassa 
opetusmenetelmien osalta. Opetusmenetelmien osalta käsiteltiin esimerkiksi 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa sekä 
projektioppimista. Muita kyseiseen opettajan tiedon alueeseen kuuluvia 
näkökulmia, kuten mahdollisia oppimistilanteita ja opettajan toimintaa, ei 
tiivistelmissä kuvattu. 
 

Tässä luvussa esitettävät tulokset on esitetty aiemmin julkaisussa J. Hannula (2017). 
 
Oppimispäiväkirjoissa käsitellyssä matemaattisessa sisältötiedossa korostui 
erikoistunut sisältötieto rakenteisen sisältötiedon jäädessä käsittelyssä vähälle 
huomiolle (Taulukko 17). 
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Taulukko 17. Matemaattinen sisältötieto oppimispäiväkirjoissa 
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Yleistä sisältötietoa käsiteltiin 20 oppimispäiväkirjassa ja tyypillisimmin 

annettiin tiettyyn aiheeseen liittyviä käsitteitä, käsitteen (kuten raja-arvo) 
määritelmä tai matemaattinen lause (kuten ”Jos funktio f on derivoituva, on 
funktio f jatkuva.”) Oppimispäiväkirjoissa ei todistettu lauseita ja 
esimerkkitehtävien käsittely oli erittäin harvinaista. 

Rakenteista sisältötietoa käsiteltiin päiväkirjoissa kaikkein vähiten: vain 46 
tekstikatkelmaa käsitteli rakenteista sisältötietoa ja kuudessa 
oppimispäiväkirjassa tätä tiedon lajia ei käsitelty lainkaan. Kuten 
tiivistelmissä, myös oppimispäiväkirjoissa sovelluskohteista puhuttiin 
kahdessa mielessä: sekä matemaattisen olion tai menetelmän soveltamisesta 
matematiikan sisällä että muilla tieteenaloilla. Esimerkkinä ensimmäisestä oli 
muun muassa derivaatan käsitteen hyödyntämisestä funktion ääriarvojen 
määrittämisessä. Jälkimmäisestä taas mainittiin esimerkiksi vektoreiden 
hyödyntäminen fysiikassa tai tietotekniikassa. 

Erikoistunutta sisältötietoa käsiteltiin enemmän kuin yleistä ja rakenteista 
sisältötietoa. Erikoistuneen sisältötiedon käsittely keskittyi lähes yksinomaan 
matemaattisen sisällön esittämiseen oppikirjoissa ja sisällön vaihtoehtoisiin 
esitystapoihin. Oppikirjojen suhteen korostui asioiden esittämisjärjestys ja se, 
mitä asioita kirjoissa käsiteltiin. Matemaattisen sisällön vaihtoehtoisissa 
esitystavoissa korostui muun muassa erilaisten visuaalisten 
representaatioiden esittäminen. Joissakin päiväkirjoissa esitettiin koulun 
opintosuunnitelmaa suhteessa matemaattiseen sisältötietoon, matematiikan 
historiaa ja ylioppilastehtävien luonnetta, jotka luokiteltiin osaksi 
erikoistunutta sisältötietoa. Toisaalta esimerkkitehtävien pohtiminen tai 
tehtävänannon muokkaaminen esiintyi yhteensä vain kolmessa 
tekstikatkelmassa. 

Oppimispäiväkirjoissa käsitelty pedagoginen sisältötieto jakautui melko 
tasaisesti kolmeen eri osa-alueeseen (Taulukko 18). 
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Taulukko 18. Pedagoginen sisältötieto oppimispäiväkirjoissa 

 

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

 
Kuten alustusten tiivistelmissä, myös oppimispäiväkirjoissa 

opetussuunnitelmiin liittyvässä tiedossa korostuivat lukion ja yliopiston 
opetussuunnitelmat. Näitä myös verrattiin keskenään, esimerkiksi tutkimalla, 
mitä todistustekniikoita opetellaan jo lukion kurssilla ja mitä esitellään vasta 
yliopisto-opinnoissa. 

Oppijan ja sisällön suhteeseen liittyvä tieto keskittyi, kuten alustusten 
tiivistelmissä, kognitiivisiin aspekteihin kuten oppijoille vaikeisiin asioihin, 
osaamistasoon ja virhekäsityksiin. Näitä käsiteltiin sekä omaan kokemukseen 
että tutkimustietoon perustuen. Affektiivisia tekijöitä, kuten motivaatiota ja 
minäpystyvyyttä käsiteltiin vain viidessä oppimispäiväkirjassa ja seitsemässä 
tekstikatkelmassa. 

Opetuksen ja sisällön suhteesta käsiteltiin sitä, millaisella esimerkeillä, 
tuntirakenteella tai käsittelyjärjestyksellä tiettyä sisältöä voi opetuksessa 
lähestyä. Esimerkeistä nostettiin erityisesti esiin ymmärrykseen tähtäävien 
käytännön esimerkkien tärkeys. Tuntirakenteesta esitettiin muun muassa, 
että aluksi opettaja voisi esittää esimerkin, jonka jälkeen voidaan edetä 
määritelmään. Käsittelyjärjestyksestä pohdittiin esimerkiksi yhtenevyyden ja 
yhdenmuotoisuuden käsitteiden käsittelyjärjestystä. Kaikki edellä esitetyn 
mukaiset pohdinnat luettiin alaluokkaan ”matemaattisen sisällön 
lähestyminen opetuksessa”. Lisäksi käsiteltiin erilaisia opetusmenetelmiä 
kuten projektioppiminen, käsitekarttojen käyttö, verkkopohjainen opetus, 
käänteinen oppiminen ja yksilöllinen oppiminen. Esimerkiksi kuviteltuja 
luokkahuonetilanteita ei esitetty ja vain yksi opiskelija pohti opiskelijan 
kysymykseen vastaamista. Opetuksen ja sisällön suhteeseen liittyvät aiheet 
olivat samankaltaisia kuin alustusten tiivistelmissä, mutta määrällisesti näitä 
katkelmia oli oppimispäiväkirjoissa hyvin paljon. 
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Yleisesti pedagogista sisältötietoa käsiteltiin päiväkirjoissa enemmän kuin 
matemaattista sisältötietoa. Toisaalta pedagogisen sisältötiedon käsittely oli 
KCT:n osalta osin sisältölähtöistä (sisällön lähestyminen opetuksessa) ja osin 
pedagogialähtöistä (opetusmenetelmät). Lisäksi KCS:n osalta käsittely 
pohjautui huomattavasti enemmän oppimisen kognitiivisiin puoliin kuin 
affektiivisiin. 
 

Kyselylomakkeen kysymykset kurssin toteutukseen liittyen keskittyivät 
kurssitoteutuksen linjakkuuteen. Yleisesti ottaen kurssin toteutustapaa 
pidettiin melko linjakkaana (Taulukko 19). 
 
Taulukko 19. Opiskelijoiden käsitykset kurssitoteutuksen linjakkuudesta 

 
Oppimistehtävien ja tavoitteiden välinen suhde koettiin hyväksi (keskiarvo 

4,3; keskihajonta 0,7). Myös kurssilla käsiteltyjen sisältöjen ja tavoitteiden 
linjakkuus koettiin melko hyväksi (keskiarvo 3,9; keskihajonta 0,9). Väitteen 
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”Kurssilla oli todella ymmärrettävä asiat saadakseen hyvän arvosanan” 
hajonta oli suurehko (keskihajonta 1,4) keskiarvon ollessa vain 3,4. Näin ollen 
kaikki opiskelijat eivät olleet kokeneet kurssin arvioinnin linjakkuutta hyvänä. 
Kurssin oppimistavoitteita pidettiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta 
selkeinä. Lisäksi opiskelijat pitivät opintojakson työmäärää opintopisteisiin 
nähden sopivana. 

Kurssin sisältöön liittyvät kysymykset keskittyivät sisällön 
kiinnostavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Yleisesti ottaen kurssin 
sisältöjä pidettiin melko kiinnostavina ja tarkoituksenmukaisina (Taulukko 
20). 

 
Taulukko 20. Opiskelijoiden kokemukset kurssin sisällöstä 

Kurssilla käsiteltyjä asioita pidettiin varsin mielekkäinä ja 
tarkoituksenmukaisina (keskiarvo 4,5; keskihajonta 0,7). Kaikki sisällöt eivät 
kaikkien vastaajien mielestä kuitenkaan olleet todella kiinnostavia. 
Huomionarvoista oli, että usea vastaaja ei kokenut, että kurssi olisi tarjonnut 
käsitystä siitä, mitä tieteenalalla yleisesti tapahtuu. Kysymykseen annettuihin 
vastauksiin saattoi vaikuttaa se, että kysymyksessä ei mainittu tarkoitetaanko 
tieteenalalla matematiikkaa vai matematiikan didaktiikkaa. 

Kyselylomakkeen avoimissa kysymyksissä opiskelijoita pyydettiin 
arvioimaan kurssin suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia sekä esittämään 
kurssiin liittyviä vapaita kommentteja ja mahdollisia kehitysehdotuksia. 
Suurin osa opiskelijoiden esittämistä kurssin vahvuuksista liittyi 
työskentelytapoihin tai oppimisympäristöön ja opettajaan (Taulukko 21). 
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Taulukko 21. Opiskelijoiden mainitsemat kurssitoteutuksen vahvuudet 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 
Työskentelytavoista erityisen arvokkaana opiskelijat pitivät mahdollisuutta 
keskusteluun. 

Yhteispähkäily asioihin ja suuri määrä keskustelua opiskelijoiden 
kesken (tarvittaessa kurssin vetäjän johdolla). Tämä kehittää omaa 
ajattelua asiaan ja rohkaisee osallistumaan keskusteluun ja sen 
rakentamiseen. [O12] 

Myös oppimispäiväkirja nostettiin esiin kurssin vahvuutena useassa 
vastauksessa. 

Oppimispäiväkirja sopi mielestäni hyvin tälle kurssille, tunneilla heräsi 
ajatuksia ja ne sai vielä jokaisen kurssikerran jälkeen palauttaa kotona 
mieleen ja jäsentää itselleen oppimispäiväkirjaa kirjoittaessa. Tämä 
osuus oli hyödyllinen, mutta sitä ei ehkä olisi tullut tehtyä, ilman 
oppimispäiväkirjaa. [O16] 

(…) oppimislokin merkitys oli hyvin tärkeä ja oleellinen. Oppimisloki 
sopi kurssin tyyliin erittäin hyvin vaikka aluksi sitä epäilinkin. [O1] 

Erityisenä lokin vahvuutena voidaan nähdä se, että opiskelija pystyy 
pohtimaan asioita, joita ei luentokerralla ehdi jäsentää tai uskalla sanoa 
ääneen. 

(…) oppimispäiväkirjaa kirjoittaessa tuli pohdittua asioita vielä 
paremmin kuin luentokerralla ja omat ajatukset sai jäsenneltyä 
johonkin, jos ei niitä "uskaltanut" luennolla sanoa ääneen kaikkien 
kuullen. [O2] 

Neljä opiskelijaa nosti myös esiin työskentelytapoihin liittyvänä vahvuutena 
sen, että käsitellyt aiheet sai valita itse. 



  

106 
 

Aiheen sai valita itse, joka motivoi tekemään myös oman työnsä. [O15] 

Muutamassa vastauksessa nostettiin työskentelytapojen osalta esiin myös 
ryhmätyöskentelyn tai alustusten soveltuvuus kurssille. 

Ryhmätyöskentely on aina hyväksi tulevaisuuden kannalta. [O15] 

Toteuttamismuoto, kurssilaisten alustukset, olivat mielestäni toimivia. 
[S6] 

Opettajan toiminnasta mainittiin erityisesti runsas palautteen antaminen ja 
kurssitöissä auttaminen sekä keskustelun ohjaaminen. 

Selkeästi asiat esittävä ja yhteenvetävä opettaja, joka tarttui nopeasti 
mihin tahansa aiheeseen ja sisältöön ohjaten keskustelua ja yhteistä 
pohdintaa merkitykselliseen suuntaan. [O7] 

Luennoitsija oli valmis auttamaan ja näkikin siinä suuren vaivan. [O15] 

Kiva oli saada palautetta kurssitehtävistä, sillä usein semmoiset jäävät 
puuttumaan kokonaan. [O8] 

Myös kurssin ilmapiiri mainittiin positiivisena puolena kahdessa 
vastauksessa. Kurssin sisällössä huomio kiinnittyi erityisesti aiheiden 
valintoihin sekä sisällölliseen linkittämiseen yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan välillä. 

(…) hyvät valinnat alustusten pää-aiheiksi, (analyysi, vektorit, todari, 
jne.), (aika kattava jos vertaa lukiossa opetettavien kurssien 
aihealueisiin). [O4] 

(…) ja tällä kurssilla opiskelijat pääsivät itse linkittämään asioita. [O5] 

Vain yksi vastaaja koki oppimistutkimukset kurssin vahvana osa-alueena. 
Merkityksellisyys opettajuudelle sen sijaan ilmeni vastauksissa kahdella 
tavalla: työelämään viittaamisen ja pedagogiseen sisältötietoon viittaamisen 
kautta. Työelämäyhteyttä kuvattiin sekä ideoina omaan opetukseen että 
keskusteluna muiden opetuskokemusta omaavien opiskelijoiden kanssa. 

Kurssi myös laittoi todella miettimään miten lähestyä tiettyä 
opetettavaa asiaa työelämässä. [O1] 

(…) kurssilla oli sellaisiakin opiskelijoita, joilla oli jo paljon työuraa 
opettajana takana. [O6] 

Toisaalta pedagoginen sisältötieto nostettiin esiin pedagogisen tiedon ja 
matemaattisen sisältötiedon yhdistelmänä tai opetuskäytäntöjen 
pohtimisena. 
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Linkitys pedagogisten ja matematiikan aineopintojen välillä, (…) [O17] 

On hyvä pohtia mm. miten matematiikkaa käytännössä opetetaan. 
[O14] 

Opetussuunnitelmaan liittyen huomioitiin, että tällaista kurssia ei ole 
aikaisemmin ollut matematiikan laitoksella tarjolla, vaikka kysyntää olisi. 
Lisäksi yhdessä vastauksessa kurssin todettiin täydentävän matematiikan 
aineopintojen ja pedagogisten opintojen yhdistämisen vuoksi opettajan 
pedagogisia opintoja. 

Opiskelijoiden kokemukset kurssin heikkouksista liittyivät erityisesti 
kurssin sisältöön ja ajankäyttöön (Taulukko 22). 
 
Taulukko 22. Opiskelijoiden mainitsemat kurssitoteutuksen heikkoudet 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 
Sisällön osalta esitettiin yleisiä heikkouksia kuten se, että aiheet tuntuivat 
hajanaisilta. Lisäksi muiden opiskelijoiden alustusaiheita ei välttämättä 
pidetty kaikilta osin kiinnostavina tai tarpeellisina. Erityisenä puutteena 
nähtiin kuitenkin joidenkin alustusten sisällöllisen linkittämisen puute 
yliopiston ja koulumaailman välillä. Toisin sanoen opiskelijat kokivat, että 
kurssin keskeinen tavoite jäi saavuttamatta. 

Nyt suuresta osasta jäi jollain tasolla vieläkin puuttumaan 
nimenomaan yliopistomatematiikan tarkastelu ja pyörittely opettajan 
näkökulmasta, niissä käsiteltiin hyvin paljon vain 
koulumatematiikkaa. [O2] 

Joissakin esitelmissä olisi voinut vielä paremmin/selvemmin painottaa 
linkkejä yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välillä, toisissa 
esitelmissä niitä nousi hyvin esille. [O16] 

Esiin nostettiin myös yksi opettajan toimintaan liittyvä havainto liittyen 
alustusten valmistelun tukemiseen. 
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(…) luennoitsija olisi voinut jollain tavalla käydä läpi tulevat esitykset 
etukäteen ja antaa palautetta vastaako esitys tavoitteita. [O2] 

Kurssin heikkoutena esitettiin myös ajankäyttöä, joka ilmeni kahdella eri 
tavalla: kurssin yleisen kiireen tunnun sekä alustusten nopean tahdin 
näkökulmasta. Yhtäältä siis koettiin, että kurssilla ei yleisesti ollut riittävästi 
aikaa käsitellä asioita ja toisaalta taas, että yksittäisille alustuksille ei ollut 
tarpeeksi aikaa, jolloin esimerkiksi keskusteluille jäi liian vähän aikaa. 

Aikaa oli liian vähän käsitellä asioita. [O6] 

Aika. Alustukset eivät olleet niinkään alustuksia, vaan esitelmiä, koska 
aikaa ei ollut tarpeeksi. Tällöin myöskään keskusteluun ei jäänyt 
tarpeeksi aikaa, ja osa alustuksista/esitelmistä oli aika "läpijuostuja". 
[O4] 

Työskentelytapoihin, opettajan toimintaan ja oppimisympäristöön liittyviä 
heikkouksia nostettiin vain vähän esiin. Tämän lisäksi yksittäisissä 
kommenteissa luokkatilaa pidettiin huonosti ilmastoituna ja kurssin 
virtuaalista oppimisympäristöä vähemmän toimivana. 

Moodlessa oli keskusteluyritystä, mutta yritykseksi jäi, varsinkin 
omalta kohdaltani. Jäin ihan pimentoon siitä, mitä Moodlessa 
puhuttiin. [O3] 

Työskentelytavoista mainittiin yksittäisessä kommentissa heikkoutena se, että 
toisten aiheisiin tutustuminen jäi hieman vähäiseksi. Pedagogisen 
sisältötiedon suhteen kahdessa vastauksessa todettiin, että kurssin sisällön 
merkitys opettamisen kannalta ei kaikilta osin käynyt selväksi. Yksittäisessä 
kommentissa todettiin arviointiin liittyen, että oppimislokin painoarvo oli 
kurssin arvioinnissa liian suuri. 

Kurssiin liittyvissä kehittämisehdotuksissa keskityttiin enimmäkseen 
ajankäyttöön (Taulukko 23). 
 
Taulukko 23. Opiskelijoiden mainitsemat kurssin kehittämisehdotukset 

 
Ajankäyttöön liittyen ehdotettiin muun muassa, että alustusten määrä 
suhteessa tapaamiskertoihin tulisi olla pienempi tai alustusten kesto tulisi olla 
lyhempi, jotta aikaa keskustelulle jäisi enemmän. Kahdessa vastauksessa 
ehdotettiin myös opetussuunnitelmaan liittyvää kehittämistä. 
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Voisiko kurssia integroida perusopintojen lomaan? 
Oppimispäiväkirjaa kirjoitettaisiin aina kurssien aikana ja sitä myötä 
jo opiskellessa uusia asioita tulisi muodostettua siltoja lukio-opintoihin. 
Sitten perusopintojen päätteeksi voisi olla samankaltainen seminaari, 
jossa ryhmissä esitettäisiin johonkin aiheeseen liittyvää kytkeytymistä. 
[O15] 

Pidin kurssista paljon, ja koin sen hyödylliseksi, jopa sen verran 
hyödylliseksi, että sitä voisi mielestäni laajentaa 5op:n kurssiksi. [O16] 

Nämä molemmat edustivat näkemystä, jonka mukaan kurssin aiheet olivat 
tärkeitä, mutta opetussuunnitelmaan pitäisi saada lisää sisällöltään vastaavia 
opintoja. Jälkimmäinen opetussuunnitelmaan liittyvä kehitysehdotus voidaan 
nähdä myös suhteessa ajankäyttöön. Yksi opiskelija esitti, että kurssilla 
voitaisiin käsitellä pienempää määrää asioita, mutta käsitellä aihealueet 
perusteellisemmin. 

Ehkäpä suppeampi aihealue, jota käsitellään, mutta käsiteltäisiin sitten 
syvemmin. [O6] 

 Myös kurssin virtuaalisen oppimisympäristön kehittämistä ehdotettiin. 

Jokin hyväksi havaittu foorumi, jossa sekä oppimispäiväkirjaa että 
yleistä keskustelua voisi rakennella Moodlea paremmin. [O3] 

 

Alustusten tiivistelmissä nousi esiin melko tasaisesti kaikkia MKT-mallin 
mukaisia opettajan tiedon osa-alueita. Toisaalta tarkastelut keskittyivät 
tiettyihin alaluokkiin kuten määritelmien esittämiseen, käsitteiden väliseen 
suhteeseen, representaatioihin, opetussuunnitelmien sisältöön ja oppijoiden 
kognitiivisiin kykyihin. Tässä tutkimuksessa ei verrattu ryhmäkohtaisia eroja 
tiedon käsittelyssä, mutta tiedon käsittelyssä vaikutti olevan suurta vaihtelua 
ryhmien välillä. Myös opiskelijapalautteen mukaan erityisesti matemaattisen 
sisältötiedon osalta alukset keskittyivät asetettuihin tavoitteisiin vaihtelevasti. 

Oppimispäiväkirjat painottuivat jossakin määrin erikoistuneen 
sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon käsittelyyn rakenteisen 
sisältötiedon jäädessä erityisen vähälle huomiolle. Tämä oli yllättävää, sillä 
tässä tutkimuksessa käytetyn Jakobsen ja kollegoiden (2013) esittämä 
rakenteisen sisältötiedon määritelmä pitää sisällään kurssin keskeiseksi 
tavoitteeksi asetetun yhteyksien luomisen koulumatematiikan ja 
yliopistomatematiikan välille. Palautelomakkeesta saatujen vastausten 
perusteella oppimispäiväkirjoissa esitettyjen reflektioiden lisäksi myös 
opiskelijoiden alustukset olivat osin ristiriidassa oppimistavoitteiden kanssa. 
Aiemman tutkimuksen perusteella (Hoffkamp & Warmuth, 2015; Silfverberg, 
2004) opettajaopiskelijat tyypillisesti pitävät pedagogista tietoa ja opettajan 
henkilökohtaisia ominaisuuksia oppiaineeseen liittyvää sisältötietoa 
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tärkeämpinä. Siten käsitellyt aiheet saattavat myös heijastaa opiskelijoiden 
tärkeimpinä pitämiä opettajan tiedon aspekteja. 

Oppimispäiväkirjat keskittyivät osin vahvastikin erikoistuneeseen 
sisältötietoon ja pedagogiseen sisältötietoon. Näiden osalta pohdinnat 
keskittyivät kuitenkin – alustusten tiivistelmien tapaan – jossain määrin 
rajattuihin alaluokkiin kuten representaatioihin, oppijoiden kognitiivisiin 
kykyihin, opetussuunnitelmiin sekä opetustekniikoihin ja oppisisällön 
esittämisjärjestykseen. Tiettyjä opettajan tiedon osa-alueita, kuten tehtävien 
muokkausta tai arviointia ei päiväkirjoissa juurikaan käsitelty. 

Vaikka oppimispäiväkirjojen osalta ei tässä tutkimuksessa eritelty 
opiskelijakohtaisia eroja, vaikuttivat ne olevan melko suuria. Osa 
päiväkirjoista keskittyi enemmän erikoistuneeseen sisältötietoon ja 
pedagogiseen sisältötietoon toisten päiväkirjojen keskittyessä 
kokonaisvaltaisemmin kaikkiin opettajan tiedon osa-alueisiin. Myös yleinen 
pohdinta ja reflektointi vaikuttivat olevan runsaampaa monipuolisemmin 
opettajan tietoa käsittelevissä päiväkirjoissa. Tällaisen opiskelijakohtaisen 
vaihtelun ja siihen vaikuttavien taustatekijöiden selvittäminen nousi siis 
mahdolliseksi jatkotutkimusaiheeksi. 

Oppimispäiväkirjoissa esitettiin myös paljon yleistä pohdintaa, joka ei ollut 
suoraan luokiteltavissa MKT-mallin mukaisiin osa-alueisiin. Erityisen paljon 
pohdittiin koulumatematiikan ja yliopistomatematiikan luonnetta sitomatta 
tarkastelua opetussuunnitelmiin tai oppimateriaaleihin. Näissä pohdinnoissa 
nostettiin erityisesti esiin todistamisen roolia toisaalta koulussa ja toisaalta 
yliopistossa. Nämä pohdinnat heijastelivat aiempaa tutkimusta (Hähkiöniemi 
& Viholainen, 2004) opiskelijoiden käsityksistä koulu- ja 
yliopistomatematiikan eroista. Lisäksi päiväkirjoissa pohdittiin esimerkiksi 
opettajankoulutusta ja opettajaopiskelijat esittivät samankaltaisia havaintoja 
opettajankoulutuksesta kuin valmistuneet opettajat Koposen ja kollegoiden 
(2015b) tutkimuksessa. Näiden alustavien havaintojen pohjalta tällaisia 
käsityksiä tutkittiin tarkemmin tämän tutkimuksen empiirisessä ongelma-
analyysissa (luku 5.3), joka toteutettiin kutsumalla kurssille osallistuneet 
opiskelijat yksilöhaastatteluihin. 

Palautelomakkeen vastausten perusteella kurssin tavoitteita, toteutustapaa 
ja sisältöä pidettiin pääosin hyvinä ja linjakkaina. Suljettuihin kysymyksiin 
saatujen vastausten perusteella kurssin erityisenä kehittämiskohteeksi 
paljastui kuitenkin arvioinnin linjakkuuden kehittäminen. Lisäksi avoimiin 
kysymyksiin saatuihin vastausten perusteella paljastui kurssin sisältöihin ja 
ajankäyttöön liittyviä kehittämishaasteita. Erityisenä sisällöllisenä ongelmana 
esiin nousi kurssin ensisijaisen oppimistavoitteen, koulumatematiikan ja 
yliopistomatematiikan välisen linkittämisen, toteutumisen puute osassa 
alustuksia. 
 

Kehittämiskierroksella saadun tiedon perusteella suoritettiin useita 
toimenpiteitä toiselle kehittämiskierrokselle. Erityisinä kurssin 
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kehittämiskohteina nähtiin ensimmäisen kierroksen jälkeen 
oppimispäiväkirjatehtävien kehittäminen, rakenteisen sisältötiedon roolin 
korostaminen, kurssin ajankäytön muuttaminen sekä arviointimatriisien ja 
palautteenannon jatkokehittäminen (Taulukko 24). 
 
Taulukko 24. Ensimmäisellä kehittämiskierroksella havaitut haasteet ja niitä vastaavat 

toimenpiteet 

 
Oppimispäiväkirjatehtävien kehittäminen toiselle kehittämiskierrokselle 

nähtiin tärkeänä, sillä päiväkirjojen reflektiot eivät kaikilta osin olleet linjassa 
oppimistavoitteiden ja siten tutkimuksen kehittämistuotokseen liittyvän 
päämäärän kanssa. Toiselle kehittämiskierrokselle oppimispäiväkirjat 
muutettiin ohjatuiksi oppimispäiväkirjoiksi, joiden avulla käsiteltyä sisältöä 
ja sisällön oppimista voidaan ohjata haluttuun suuntaan menettämättä 
perinteisen oppimispäiväkirjassa korostuvaa reflektointia (Murtonen, 2013). 
Tällaisten päiväkirjojen on todettu olevan erityisen soveltuvia tilanteissa, 
joissa opiskelijat eivät tunne oppimispäiväkirjaa menetelmänä tai joissa 
opettaja haluaa varmistaa tietyn asiasisällön käsittelyn (Murtonen, 2013). 

Useat opiskelijat nostivat palautekyselyssä esiin sisällöllisen linkittämisen 
puutteen osassa alustuksia, joka näkyi osin myös alustusten tiivistelmistä ja 
päiväkirjoista. Lisäksi toisten aiheisiin tutustuminen saattoi jäädä osin 
pintapuoliseksi. Myös nämä kokemukset nähtiin tutkimuksen päämäärän 
näkökulmasta oleellisina. Toiselle kehittämiskierrokselle suunniteltiin 
yhteistyössä pedagogisen yliopistolehtorin kanssa osin ongelmalähtöiseen 
oppimiseen ja osin perinteiseen luentotyöskentelyyn perustuva toteutusmalli, 
jonka avulla pyrittiin oppimista kohdentamaan erityisesti ensimmäisellä 
kierroksella vähälle huomiolle jääneiden opettajan tiedon osa-alueiden 
suuntaan. Toiselle kehittämiskierrokselle muotoiltiin myös valmiit MKT-
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malliin sidotut oppimistavoitteet, joille opiskelijat muodostaisivat 
omakohtaisen merkityksen. 

Useat opiskelijat raportoivat palautekyselyssä kurssitoteutuksen 
heikkoutena ajankäytön. Toisella kehittämiskierroksella toteutetussa 
kurssimallissa jätettiin kurssin teemoista pois geometria sekä todennäköisyys 
ja tilastot. Tällaisella sisällön rajaamisella tähdättiin valikoitujen teemojen 
syvempään käsittelyyn. Lisäksi moni ensimmäisellä kehittämiskierroksella 
kurssille osallistuneista ei ollut vielä suorittanut geometrian kurssia eikä 
tilastotieteeseen liittyviä opintoja, jolloin niiden käsittely kurssilla oli 
ongelmallista. 

Kurssin palautekyselyn suljettuihin kysymyksiin saaduista vastauksista 
erityisenä haasteena nousi arvioinnin linjakkuuden kehittäminen. 
Arviointimatriiseja kehitettiin toiselle kehittämiskierrokselle lisäämällä 
matriisin dimensioita ja sitomalla numeeriset arviot SOLO-taksonomian 
mukaisiin osaamisen tasoihin (ks. luku 5.2.4). 

Kurssin palautekyselyssä useassa vastauksessa nostettiin esiin kurssin 
vahvuutena opettajan antama palaute. Toisaalta yhdessä vastauksessa 
nostettiin esiin, että prosessin aikana annettavalla palautteella opettaja olisi 
voinut ohjata oppimista ja asioiden käsittelyä oikeaan suuntaan. Toiselle 
kehittämiskierrokselle asetettiin täten tavoitteeksi myös kehittää kurssin 
aikana tapahtuvaa jatkuvaa arviointia ja palautteen antamista. Näillä 
muutoksilla pyrittiin tukemaan paremmin tutkimuksen ongelma-analyysissa 
keskeistä sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista oppimista. 

Luvussa esitettävä tutkimus on raportoitu osittain myös artikkelissa J. Hannula (2018c). 
Artikkelissa julkaistut tulokset on merkitty erikseen luvussa 6.2.4. 
 
Toisen tapaustutkimuksen kontekstina oli ensimmäiseen 
kehittämiskierrokseen ja tutkimuksen ongelma-analyyseihin perustunut 
kurssi, jonka erityispiirteenä oli ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuva 
toteutus. Toisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli siten tuottaa tietoa 
ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvan kurssitoteutuksen 
mahdollisuuksista ja haasteista matematiikan opettajan tiedon 
kehittämisessä. Kehittämiskierroksen tuloksia verrattiin seminaarikurssiin 
(Tapaustutkimus I) ja kehittämiskierroksella saatua tietoa käytettiin kurssin 
jatkokehittämiseen. 

Tässä luvussa käsittelen aluksi alaluvussa 6.2.1 toisen tapaustutkimuksen 
lähtökohdat ja kurssin toteutusmallin. Tämän jälkeen esittelen alaluvuissa 
6.2.2 ja 6.2.3 tapaustutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset ja käytetyt 
tutkimusmenetelmät. Luvuissa 6.2.4 ja 6.2.5 esittelen tapaustutkimuksen 
tulokset ja pohdinnat. Lopuksi luvussa 6.2.6 esitän kehittämiskierrokselta 
saadun tiedon perusteella suoritetut toimenpiteet jatkokehittämiselle. 
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Toisella kehittämiskierroksella toteutetun kurssin lähtökohtana oli 
ensimmäisellä kehittämiskierroksella toteutettu pilottikurssi, johon tehtiin 
sisällöllisiä ja menetelmällisiä muutoksia kehittämiskierrokselta saadun 
tiedon avulla (ks. luku 6.1.6). Kurssi oli laajuudeltaan ensimmäisen 
kehittämiskierroksen kurssin tapaan 3 opintopistettä ja kurssin kesto oli 
seitsemän viikkoa. Kurssimalli suunniteltiin yhteistyössä pedagogisen 
yliopistonlehtorin kanssa ja suunnittelussa hyödynnettiin myös empiirisen 
ongelma-analyysin alustavia tuloksia erityisesti analyysin ja lineaarialgebran 
teemojen osalta. Esittelen seuraavaksi lyhyesti toisella kehittämiskierroksella 
toteutetun kurssin toteutustavan. 
 

Kurssitoteutuksella käsiteltiin sisällöllisesti samoja teemoja kuin 
ensimmäisellä kehittämiskierroksella, mutta aihepiireistä rajattiin pois 
geometrian sekä todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn teemojen 
käsittely. Aihepiirien rajaus tehtiin reagointina ensimmäisellä 
kehittämiskierroksella havaittuihin ajankäytön haasteisiin. Aiheista rajattiin 
pois ne, joihin liittyen opiskelijoiden aiemmin suoritettujen kurssien määrä 
vaihteli eniten. Kurssilla keskityttiin siten aiemmista opinnoista tutuimpien 
teemojen syventämiseen. 

Analyysin sekä lineaarialgebran ja vektoreiden aihepiirien osalta 
sovellettiin PBL-työskentelyä. Nämä aihepiirit olivat myös sellaisia, joita 
kaikki opiskelijat olivat opiskelleet entuudestaan melko suuren määrän. 
Aihepiirien osalta pyrittiin erityisesti vahvistamaan empiirisessä ongelma-
analyysissa haasteelliseksi osoittautunutta informaalin ja formaalin 
matemaattisen ajattelun yhdistämistä funktion derivaatan ja jatkuvuuden 
sekä vektorin ja siihen liittyvien käsitteiden suhteen. 

Osalle ensimmäisen kehittämiskierroksen kurssin osallistujista 
vähemmälle huomiolle opinnoissa jääneet lukualueisiin ja logiikkaan liittyvät 
teemat käsiteltiin opettajan johdantoluentojen ja case-oppimisen (ks. luku 
5.2.6) avulla. Näillä luennoilla kuvailtiin pääpiirteittäin lukualueiden joukko-
opillinen konstruktio ja kerrattiin lauselogiikkaa sekä todistamis- ja 
päättelytekniikoita. Luennolla pohdittiin myös näiden matemaattisten 
aiheiden suhdetta koulumatematiikkaan ja oppimiseen. Case-oppimisen 
materiaaleina oli lukion oppikirjan tehtäväesimerkki, kuviteltuja 
oppimistilanteita ja oppilaiden laskutapoja liittyen yhtälönratkaisuun, 
todistamiseen sekä lukuihin ja laskutoimituksiin. 
 

Toiselle kehittämiskierrokselle kurssin oppimistavoitteita pyrittiin 
selkeyttämään niin, että ne keskittyivät selkeämmin haluttuihin MKT-mallin 
osa-alueisiin. Opiskelijat eivät siis toisella kehittämiskierroksella muotoilleet 
oppimistavoitteita itse, mutta tavoitteiden omakohtaista merkitystä pohdittiin 
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kurssin ensimmäisessä oppimispäiväkirjatehtävässä. Toisella 
kehittämiskierroksella toteutetun kurssin tavoitteena oli, että: 

• opiskelija luo selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja 
kouluissa opetettavan sisällön välille, 

• opiskelija kehittää matemaattista sisältötietoaan osaksi pedagogista 
sisältötietoansa ja että 

• opiskelija harjaantuu ongelmalähtöiseen oppimiseen työskentelemällä 
aktiivisesti pienryhmässä. 

Ensimmäisessä tavoitteessa painotettiin rakenteisen sisältötiedon roolia. 
Toinen oppimistavoite liittyi laajemmin matemaattiseen ja pedagogiseen 
sisältötiedon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jolloin opiskelija saattoi 
omakohtaisesti pohtia henkilökohtaisia tavoitteitaan kurssille. Kolmanneksi 
tavoitteeksi asetettiin ongelmalähtöisen oppimisen työskentelyprosessiin 
harjaantuminen. 
 

Kurssitoteutuksen oppimistehtävät koostuivat kahdesta PBL-projektista ja 
niihin liittyvistä raporteista sekä luentokertoihin liittyneistä 
oppimispäiväkirjoista. Oppimispäiväkirjat toteutettiin ohjattuina 
oppimispäiväkirjoina (Murtonen, 2013) ja PBL-raporteissa tiivistettiin 
työskentelyprosessi ja ryhmätyön tuloksena syntynyt lopputuotos. 

Oppimispäivämerkintöihin liittyvissä ohjeissa (LIITTEET 12 ja 13) 
noudatettiin osin ensimmäisellä kehittämiskierroksella käytettyä 
perusohjetta, jonka mukaan päiväkirjassa tuli käsitellä 1) mitä käsiteltiin ja 
miten se liittyy laajempiin kokonaisuuksiin, 2) mitä opin ja mikä on sen 
merkitys minulle ja 3) mitä jäi puuttumaan tai mitä jäi epäselväksi. Tämän 
lisäksi ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa esitettiin tarkentavia 
pohdintakysymyksiä sekä kaksi matemaattista todistustehtävää.  Näissä 
ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa pyrittiin tarkentavilla kysymyksillä 
ohjaamaan perinteistä oppimispäiväkirjaa tarkemmin keskeiseen 
kurssisisältöön. Täten opiskelijat pyrittiin saamaan keskittymään 
oppimistavoitteiden kannalta keskeiseen sisältöön (kuten perinteisissä 
esseetehtävissä), mutta myös liittämään tekstiin henkilökohtaisen reflektion 
(kuten perinteisissä oppimispäiväkirjoissa). Oppimispäiväkirjoissa käsiteltiin 
sisällöllisesti luentotyöskentelyssä ja case-oppimisessa käsiteltyjä aiheita eli 
lukualueita ja logiikkaa. 

Kurssilla suoritettiin 4–5 hengen pienryhmissä kaksi PBL-projektia, joiden 
aiheet liittyvät sisällöllisesti analyysiin sekä vektorilaskentaan ja 
lineaarialgebraan. PBL-työskentelyssä noudatettiin Schmidtin seitsemän 
portaan mallia (ks. luku 5.2.5). Ennen varsinaisia PBL-projekteja kurssin 
ensimmäisellä tapaamiskerralla PBL-työskentelyn ryhmätyövaihetta 
harjoiteltiin harjoitusvirikeaineiston avulla. Analyysiin liittyneen PBL-
tehtävän virikeaineistona (LIITE 14) oli otteita Viholaisen tutkimuksen (2006) 
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haastatteluaineistoista, jossa kaksi tutkimuksen osallistujaa pohtii paloittain 
määriteltyjen funktioiden derivoituvuutta. Vektoreihin ja lineaarialgebraan 
liittyneen PBL-tehtävän virikeaineisto (LIITE 15) oli hypoteettinen tarina 
opettajaopiskelijasta, joka pohtii koulun vektorilaskennan ja yliopistolla 
opiskellun lineaarialgebran suhdetta. Näillä virikeaineistoilla pyrittiin 
jättämään oppimistavoitteet auki niin, että tapauksia voisi lähestyä minkä 
tahansa MKT-mallin komponentin näkökulmasta, mutta ensi sijaisesti niiden 
ajateltiin ohjaavan rakenteisen sisältötiedon kehittämiseen. Virikeaineistoilla 
pyrittiin myös mahdollistamaan empiirisessä ongelma-analyysissa 
haasteelliseksi havaitun informaalin ja formaalin matemaattisen ajattelun 
yhdistämisen. 

Pienryhmät tuottivat PBL-projekteihinsa liittyen esitykset, jotka esitettiin 
muille ryhmille. Nämä esitykset olivat analyysiin liittyvään projektin osalta 
tietokoneella esitettyjä diaesityksiä ja vektoreihin liittyvän projektin osalta 
posteriesityksiä. Tämän lisäksi jokainen ryhmän jäsen kirjoitti työskentelystä 
PBL-raportin. PBL-raporteissa pyydettiin käsittelemään ryhmän 
työskentelylleen asettama oppimistavoite, henkilökohtaisen työskentelyn 
kuvaus, ryhmän muodostama synteesi sekä muut aiheeseen liittyvät huomiot. 
 

Kurssin arvioinnissa pyrittiin säilyttämään ja kehittämään jatkuvan 
palautteen sekä vertaispalautteen merkitystä. Lisäksi oppimisprosessin 
arvioinnissa hyödynnettiin itsearviointia. Ensimmäisellä 
kehittämiskierroksella toteutetulla kurssilla kaikki opiskelijat eivät kokeneet 
arviointia täysin linjakkaana, minkä vuoksi myös arviointimatriiseja 
kehitettiin toiselle kehittämiskierrokselle. Kurssin numeerisessa arvioinnissa 
huomioitiin luentokertoihin liittyneet oppimispäiväkirjat painoarvolla 1/3 ja 
PBL-työskentely painoarvolla 2/3. 

Oppimispäiväkirjojen osalta kurssitoteutuksella mahdollistettiin jatkuvan 
palautteen saaminen. Oppimispäiväkirjamerkinnät sai palauttaa joko kurssin 
lopuksi tai osissa. Osissa palautetuista oppimispäiväkirjoista opettaja antoi 
palautetta jokaisesta osasta erikseen. Uudet oppimispäiväkirjapalautukset 
käytiin läpi viikoittain ja siten palautetuista päiväkirjamerkinnöistä sai 
palautteen viikon sisällä palautuksesta. Oppimispäiväkirjan arviointimatriisia 
(LIITE 10) päivitettiin kehittämiskierrokselle siten, että arviointitasoilla 
pyrittiin mukailemaan SOLO-taksonomiaa (ks. luku 5.2.4). 

PBL-projektien osalta arviointi kohdistui sekä työskentelyprosessiin (50 %) 
että pienryhmän tuotokseen (50 %). Työskentelyprosessi arvioitiin 
itsearviointina ja tuotoksen arviointi opettajan arviointina. Itsearvioinnin 
tukena oli prosessin arviointikriteereihin (LIITE 11) perustunut 
itsearviointitaulukko. PBL-projektien tuotosten arviointikriteerit (LIITE 11) 
pyrkivät niin ikään mukailemaan SOLO-taksonomian tasoja. Ryhmät antoivat 
myös toisilleen PBL-projektien tuotoksista vertaispalautetta, jossa 
kiinnitettiin huomiota tuotoksen sisällön lisäksi myös asetettuun 
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oppimistavoitteeseen (suhteessa kurssin tavoitteisiin ja virikeaineistossa 
esiintyneen ongelman ratkaisuun) sekä tuotoksen esitystapaan. 
 

Toiselle kehittämiskierrokselle asetettiin ensimmäisen kehittämiskierroksen 
tutkimuskysymyksiä vastaavat uutta kurssikontekstia koskevat 
tutkimuskysymykset. Tapaustutkimuksen II tutkimuskysymyksiksi asetettiin 
siten: 

T2.1. Minkälaista opettajan tietoa opiskelijat käsittelevät opettajan tietoon 
keskittyvän ongelmalähtöisen kurssin oppimispäiväkirjoissa ja PBL-
raporteissa? 

T2.2. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia opiskelijat kokevat opettajan tietoon 
keskittyvällä ongelmalähtöisellä kurssilla? 

Asetetut tutkimuskysymykset olivat siis vastaavia kuin ensimmäisellä 
kehittämiskierroksella ja toisella kehittämiskierroksella kiinnitettiin 
huomiota samoihin oppimis-, opiskelu- ja opettamisprosessin piirteisiin kuin 
ensimmäisellä kehittämiskierroksella. Menetelmällisesti toisella 
kehittämiskierroksella noudatettiin siten samoja perusmenetelmiä kuin 
ensimmäiselläkin. Ensimmäisen kehittämiskierroksen tapaan 
tutkimuskysymyksen T2.1 avulla syvennettiin sekä aihekohtaista tietoa että 
kurssin jatkokehittämiseen liittyvää tietoa. Lisäksi ensimmäisen 
kehittämiskierroksen tapaan käsitteellistettiin opiskelijoiden 
kurssitoteutukseen liittyviä kokemuksia erityisesti vahvuuksien ja 
heikkouksien osalta. Kurssin jatkokehittämisen kannalta tuloksia peilattiin 
myös ensimmäisen kehittämiskierroksen tuloksiin. 

 

Toisella kehittämiskierroksella asetetut tutkimuskysymykset vastasivat 
ensimmäisen kehittämiskierroksen kysymyksiä. Täten menetelmälliset 
valinnat olivat molemmilla kierroksilla pääpiirteittäin samat ja asetelmalla 
pyrittiin vertaamaan erilaisia kurssikonteksteja keskenään. Kuvaan 
seuraavaksi lyhyesti toisen kehittämiskierroksen menetelmät ja sen 
erityispiirteet ensimmäiseen kehittämiskierrokseen nähden. 
 

Toisella kehittämiskierroksella järjestetylle kurssille osallistui 28 opiskelijaa, 
joista 27 suoritti kurssin loppuun. Kurssin suorittaneista opiskelijoista 
opettajalinjan maisterivaiheen opiskelijoita oli 23 ja matematiikan 
aineenopettajaopintoja erillisopintoina suorittavia opiskelijoita neljä. Kurssin 
suorittaneista opiskelijoista matematiikan pääaineopiskelijoita oli 22 ja 
matematiikkaa sivuaineena opiskelleita opiskelijoita oli viisi. 
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Aineistona toisella kehittämiskierroksella käytettiin ensimmäisen kierroksen 
tapaan opiskelijoiden tuottamia kirjallisia töitä (ohjatut oppimispäiväkirjat ja 
PBL-raportit) sekä kurssin lopulla kerättyä kyselylomakeaineistoa. Kirjallisten 
töiden osalta tutkimuksessa analysoitiin kaikki 24 palautettua 
oppimispäiväkirjaa ja 48 PBL-raporttia (kaksi raporttia jokaiselta 
opiskelijalta). 

Kurssiin liittyviä kokemuksia kartoittanut kyselylomake oli sama kuin 
ensimmäisellä kehittämiskierroksella (LIITE 2). Vastausprosentti 
kyselylomakkeeseen oli 52 % (14 vastaajaa). 
 

Oppimispäiväkirjojen ja PBL-raporttien analyysimenetelmänä käytettiin 
ensimmäisen kehittämiskierroksen tapaan teoriaohjaavaa sisällönanalyysia 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Kirjallisista tuotoksista yksilöitiin aluksi MKT-
mallin mukaisiin opettajan tiedon kategorioihin liitettävissä olevat 
tekstikatkelmat. Nämä tekstikatkelmat luokiteltiin aluksi MKT-mallin 
mukaisiin kategorioihin, jotka muodostivat analyysin yläluokat. Tämän 
jälkeen alaluokat muodostettiin osin kirjallisuuteen perustuen ja osin 
induktiivisesti. Alaluokkiin sijoitettujen tekstikatkelmien summa saattoi olla 
yläluokkaan sijoitettujen katkelmien määrää suurempi, sillä samassa yhteen 
yläluokkaan sijoitetussa virkkeessä saattoi esiintyä useimpiin alaluokkiin 
kuuluneita elementtejä (Taulukko 25). 
 
Taulukko 25. Esimerkki kirjallisten tuotosten teoriaohjaavasta sisällönanalyysista 

 
Ensimmäisen kehittämiskierroksen tapaan aineiston analyysissa ei ollut 

mahdollista käyttää kahta riippumatonta luokittelijaa, minkä vuoksi 
luokittelun tekijä luki valmiin luokittelun uudestaan läpi havaitakseen ja 
korjatakseen luokittelussa tapahtuneet epäjohdonmukaisuudet. Kuten 
ensimmäisellä kehittämiskierroksella, esitettyjen väittämien osalta ei eroteltu, 
oliko kyseessä esimerkiksi tutkimukseen perustuva tieto vai esimerkiksi 
kokemukseen perustuva uskomus. 

Palautelomakkeen viisiportaisella Likert-asteikolla vastatut kysymykset 
käsiteltiin ensimmäisen kehittämiskierroksen tapaan kuvailevan 
tilastoanalyysin avulla laskien väittämäkohtaiset keskiarvot sekä 
keskihajonnat. Palautelomakkeen avoimien kysymysten vastaukset 
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analysoitiin, kuten ensimmäisellä kehittämiskierroksella, induktiivisen 
sisällönanalyysin menetelmällä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Aluksi ilmaukset 
pelkistettiin, minkä jälkeen ne sijoitettiin ala- ja yläluokkiin induktiivisesti 
(Taulukko 26). 
 
Taulukko 26. Esimerkki palautelomakkeen induktiivisesta sisällönanalyysistä 

Esitän tapaustutkimuksen II tulokset seuraavissa kolmessa alaluvussa. Aluksi 
käsittelen tutkimuskysymykseen T2.1 liittyvät tulokset ohjattujen 
oppimispäiväkirjojen ja PBL-raporttien osalta omissa alaluvuissaan. Tämän 
jälkeen käsittelen tutkimuskysymykseen T2.2 liittyvät tulokset omassa 
alaluvussaan. 
 

Ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa käsitellyt MKT-mallin mukaisiin 
tietoalueisiin liitettävissä olleet tekstikatkelmat eroteltiin ensimmäisen 
tapaustutkimuksen tapaan matemaattiseen sisältötietoon (Taulukko 27) ja 
pedagogiseen sisältötietoon (Taulukko 28). 
 
Taulukko 27. Matemaattinen sisältötieto ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa 
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Yleiseen sisältötiedon osalta eniten päiväkirjoissa käsiteltiin matemaattisten 
olioiden määritelmiä sekä niiden kuvailua ja ominaisuuksia. Määritelmiä 
kysyttiinkin oppimispäiväkirjan tarkentavissa kysymyksissä erityisesti 
lukualueiden osalta. Täsmällisten määritelmien (kuten rationaalilukujen 
määritelmä kokonaislukujen osamääränä) lisäksi esiin nostettiin kuvailevia 
määritelmiä, kuten ”murtoluvut kuvaavat osuuksia kokonaisuudesta”. 
Matemaattisten olioiden ominaisuuksien käsittelyä edusti esimerkiksi sen 
toteaminen, että rationaaliluku voidaan esittää sekä murtolukumuodossa että 
desimaalilukumuodossa. 

Itse näen murtoluvut niiden nimensä mukaisesti murrettuina lukuina. 
Eli lukuina joissa on mukana joitain osia. Nämä osat voivat olla esim. 
viidesosia, kuudesosia jne. [O20] 

Kaikki rationaaliluvut voidaan esittää murtolukuina eli murtoluku on 
eräs rationaaliluvun esitystapa. [O23] 

Erikoistuneeseen sisältötietoon liittyen päiväkirjoissa nostettiin erityisesti 
esiin erimerkkitehtäviä, sisällön esitystapoja (representaatioita) sekä 
oppikirjojen sisällöllisiä lähestymistapoja. Esimerkkitehtävien käyttämiseen 
rohkaistiin yhdessä oppimispäiväkirjan tarkentavassa kysymyksessä 
eksplisiittisesti. Päiväkirjoissa eräät keskeiset erikoistuneen sisältötiedon 
alueet, kuten esimerkkien muokkaaminen ja suoritusten arviointi jäivät 
vähälle huomiolle. Muutamissa tekstikatkelmissa pohdittiin 
esimerkkitehtävien arvioinnin pistetystä, eriteltiin ylioppilaskokeissa 
esiintyviä tehtävätyyppejä ja esitettiin matematiikan historiallista kehitystä. 

Jakolaskussa perusajatus on, että on karkkeja ja pusseja. Ositusjaossa 
a/b tarkoittaa sitä, että on a kpl karkkeja, jotka laitetaan b:hen pussiin, 
ja kysytään, kuinka monta menee yhteen pussiin. (…) [O14] 

Esim. Väitetään, että viikoksi riittää jokaiselle päivälle eri 
asukokonaisuus, kun kassiin on pakattu kolme paitaa, kahdet housut ja 
hame. Onko väite tosi? [O15] 

Rakenteiseen sisältötietoon sijoitettuja tekstikatkelmia esiintyi 
päiväkirjoissa melko vähän. Tyypillisesti näissä katkelmissa käsiteltiin 
matemaattisten käsitteiden hierarkkista suhdetta (kuten eri lukualueiden 
keskinäinen suhde), matemaattisen teorian rakennetta (kuten eri 
lukualueiden muodostama teoreettinen kokonaisuus) ja käsitteen 
sijoittumista matematiikan alaan (kuten eri lukujoukkojen hyödyntäminen eri 
matematiikan aloilla). Lisäksi kolmessa oppimispäiväkirjassa kuvattiin 
matematiikan tiedonmuodostustapaa, jossa määritelmistä (tai aksioomista) 
johdetaan uutta tietoa deduktion avulla. 
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Reaaliluvuista olisi mahdollisuus edetä vielä kompleksilukuihin (…) 
[O10] 

Pedagogiseen sisältötietoon liittyen oppijoiden ja sisällön suhteeseen 
liittyviä kysymyksiä käsiteltiin oppimispäiväkirjoissa varsin monesta 
näkökulmasta ja ne painottuivat oppijoiden oppimisen haasteisiin 
kognitiivisesta näkökulmasta (Taulukko 28). 
 

Taulukko 28. Pedagoginen sisältötieto ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa 
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Opettamisen ja sisällön suhteeseen liittyvät kysymykset painottuivat 

opetuksessa tapahtuvien sisällöllisten valintojen käsittelyyn: toisaalta 
käsiteltiin kouluopetukseen sopivia sisältöjä ja tehtäviä sekä toisaalta 
opetukselle asetettavia tavoitteita erityisesti matematiikassa opittavien 
taitojen näkökulmasta. Opetussuunnitelmiin liittyvää tietoa käsittelevissä 
tekstikatkelmissa korostui jossakin määrin perusopetuksen 
opintosuunnitelma. 

Ongelmallista on myös joskus ymmärtää desimaalilukujen ja 
murtolukujen välinen yhteys, kuinka murtoluku voidaan ilmaista 
desimaalilukuna ja toisin päin. [O5] 

Ohjelmointitehtävien avulla oppilaat voisivat harjoitella 
’rakentamaan’ sääntöjä, joita muiden pitäisi sitten yrittää hahmottaa 
ja perustella. [O7] 

Uudessa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2014) tavoitteet 
T11 ja T12 koskevat juuri tätä: niiden mukaan oppilaan pitäisi oppia 
laskemaan peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla ja pystyä 
laajentamaan lukukäsitystään reaalilukuihin. (…) [O16] 
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Todistustehtävien suhteen oli huomionarvoista, että kaikkiaan yhdeksässä 
päiväkirjassa lukualueisiin liittyvä todistus jätettiin kokonaan tekemättä. 
Lisäksi yksi todistus oli virheellinen ja lopuissa, oikein suoritetuissa 
todistuksissa oli yksityiskohtien esittämisen ja täsmällisyyden suhteen aste-
eroja, joita ei kuitenkaan tässä tarkasteltu tarkemmin. Koulugeometriaan 
liittyneessä todistustehtävässä kuitenkin vain neljässä päiväkirjassa todistus 
jätettiin tekemättä ja monet opiskelijat suorittivat tehtävän usealla eri tavalla 
(tasogeometrian, vektorilaskennan tai analyyttisen geometrian avulla). 
 

Luvussa esitettävät tulokset on julkaistu aiemmin artikkelissa J. Hannula (2018c). 
 
Myös opiskelijoiden PBL-työskentelyyn liittyneistä raporteista eroteltiin 
erikseen matemaattinen sisältötieto (Taulukko 29) ja pedagoginen sisältötieto 
(Taulukko 30). 

Yleisesti ottaen PBL-raporteissa matemaattisen sisältötietoon luokitellut 
tekstikatkelmat sijoittuivat eri tiedon osa-alueisiin varsin samassa suhteessa 
kuin oppimispäiväkirjoissakin. Myös tekstikatkelmista muodostetut alaluokat 
vastasivat jossakin määrin oppimispäiväkirjoista muodostettuja, joskin eri 
painotuksin 
 
Taulukko 29. Matemaattinen sisältötieto PBL-raporteissa 
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Matemaattisen sisältötiedon suhteen raporteissa käsiteltiin tyypillisimmin 

yleistä sisältötietoa kuten määritelmiä ja lauseita: 

Olkoon n N. Vektoriavaruuden R^n alkiot ovat reaaliluvuista 
koostuvia n-jonoja. [O21] 

Jos funktio on derivoituva pisteessä x0, niin se on tässä pisteessä 
varmasti jatkuva. [O12] 



  

122 
 

Osa opiskelijoista eritteli myös vaihtoehtoisia määritelmiä kuten erilaisia 
yhtäpitäviä ehtoja jatkuvuudelle. Tällaista tietoa voitaisiin perustellusti pitää 
myös rakenteisena sisältötietona, sillä kyse on myös käsitteiden välisestä 
suhteesta. Lisäksi yleisen sisältötiedon kategoriaan luettiin esimerkkien 
maininta tietyt ehdot täyttävistä matemaattisista olioista, näiden olioiden 
ominaisuuksien erottelu, ratkaisun esittäminen matemaattiselle kysymykselle 
sekä kuvailevat määritelmät: 

Matematiikassa vektorit ovat ikään kuin ‘vapaita vektoreita’, joilla on 
suunta ja suuruus. [O5] 

Erikoistuneen sisältötiedon näkökulmasta opiskelijat keskittyivät 
representaatioiden erittelyyn ja erityisesti matemaattisen sisällön visuaalisiin 
esitystapoihin: 

(…). Tässä käyrään zoomataan niin pitkälle, kunnes tarkastelun 
kohteena olevan pisteen ympäristö käyrän suhteen näyttää täysin 
suoralta, jolloin suoran kulmakerroin on derivaatan arvo kyseisessä 
pisteessä. [O23] 

Myös koulumatematiikkaan liittyvien tehtävien analysointi ja niiden 
laatiminen luettiin erikoistuneeseen sisältötietoon (vrt. Ball ym., 2008). 
Erikoistuneeseen sisältötietoon sisällytettiin myös alakategoria 
”Matemaattisen ajattelun teoriat”: 

Operationaalinen ja strukturaalinen ymmärrys matemaattisesta 
käsitteestä kuvaa sen duaaliluonnetta. (…) [O5] 

Tällainen tieto viittaa siihen, mitä mahdollisia tulkintoja matemaattisilla 
käsitteillä on. Kategoria voidaan nähdä kytköksissä tietoon oppijoista, mutta 
tällaista tietoa eriteltiin tekstikatkelmissa vain suhteessa matemaattiseen 
sisältöön, ei oppijoihin. Rakenteiseen sisältötietoon luokiteltuja 
tekstikatkelmia oli hyvin vähän ja ne keskittyivät matemaattisten olioiden tai 
menetelmien sovelluskohteisiin: 

Esimerkiksi voiman momentti on itseasiassa ristitulo eli vektoritulo ja 
voima on pistetulo eli skalaaritulo (…) [O5] 

Tällaisten sovelluskohteiden analysointia voitaisiin toisaalta perustellusti 
pitää myös erikoistuneena sisältötietona (vrt. Koponen, Asikainen, Viholainen 
& Hirvonen, 2015a). 

Pedagogista sisältötietoa käsiteltiin PBL-raporteissa määrällisesti 
enemmän kuin matemaattista sisältötietoa; tekstikatkelmien lukumäärän 
näkökulmasta noin kaksinkertainen määrä (Taulukko 30). 
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Taulukko 30. Pedagoginen sisältötieto PBL-raporteissa 
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Moni pedagogiseen sisältötietoon liittyvä tekstikatkelma keskittyi opetukses-
sa tehtäviin sisällöllisiin tai pedagogisiin valintoihin ja oppijoihiin liittyvään 
tietoon. Eniten käsiteltiin siis erilaisia opetusmenetelmiä ja tapoja jäsentää 
sisältöä opetuksessa sekä oppijoiden osaamista, oppimista ja asenteita: 

Tutkivan oppimisen mallia voidaan pitää hyödyllisenä, sillä sen on 
todettu kehittävän erityisesti arkielämässä tarvittavia 
ongelmanratkaisutaitoja. [O14] 

Opiskelijat eivät Poynterin mukaan välttämättä osaa ratkaista fysiikan 
asuun puettua vektoritehtävää, vaikka osaisivat sen puhtaana 
matematiikan tehtävänä. [O22] 

Alakategoria ”Representaatioiden valinta” voidaan nähdä kytköksissä eri-
koistuneeseen sisältötietoon, mutta siihen sijoitetut tekstikatkelmat viittasivat 
erityisesti erilaisten esitystapojen implementoimiseen opetustilanteessa. 

Koska derivaattaan liittyy sekä visuaalinen että analyyttinen tulkinta, 
täytyy näitä kahta näkökulmaa tuoda opiskelijoille ilmi sekä 
esimerkein että tehtävin. [O9] 

Opetussuunnitelmiin liittyvä tieto keskittyi lukion opetussuunnitelmaan: 

Opetussuunnitelmassa (Lops 2015) todetaan vektori-kurssin 
tavoitteena olevan mm. se, että opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen. 
[O6] 

 

Ensimmäisen kehittämiskierroksen tapaan kurssin toteutukseen liittyneet 
Likert-asteik0lla vastatut kysymykset liittyivät kurssin linjakkuuteen 
(Taulukko 31). 
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Taulukko 31. Opiskelijoiden kokemukset kurssitoteutuksen linjakkuudesta 

 
Kurssin linjakkuuteen liittyvissä kysymyksissä toisen kehittämiskierroksen 
vastausten jakauma muistuttaa ensimmäisen kierroksen vastausten 
jakaumaa. Linjakkuuden osalta kurssi koettiin siis melko samankaltaisena 
pilottikurssiin nähden. Ainoastaan kurssin työmäärä vaikutti selvästi 
nousseen. Vastaavasti kurssin arvioinnin linjakkuus vaikutti hieman 
parantuneen. Erojen tilastollista merkitsevyyttä ei vielä tässä vaiheessa 
kuitenkaan tutkittu, vaan eroja tutkittiin tarkemmin kolmannen 
kehittämiskierroksen jälkeen. 

Kurssin sisältöön liittyvät kysymykset keskittyivät ensimmäisen 
kehittämiskierroksen tapaan sisällön kiinnostavuuteen ja 
tarkoituksenmukaisuuteen (Taulukko 32). 
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Taulukko 32. Opiskelijoiden kokemukset kurssin sisällöstä 

 
Myös kurssin sisältöön liittyvissä kysymyksissä vastausten jakauma muistutti 
hyvin paljon ensimmäisen kehittämiskierroksen vastausten jakaumaa.  
Samoin kuin ensimmäisellä kehittämiskierroksella, kurssin sisältöä pidettiin 
pääosin tarkoituksenmukaisena ja kiinnostavana. Vastaavasti ensimmäisen 
kehittämiskierroksen tapaan usea vastaaja ei kokenut, että kurssi olisi 
tarjonnut käsitystä siitä, mitä tieteenalalla yleisesti tapahtuu, joskaan 
vastauksia ”Täysin eri mieltä” ei tällä kertaa esitetty. 

Opiskelijoiden avointen kysymysten vastauksissa esittämät kurssin 
vahvuudet keskittivät työskentelytapoihin, kurssin sisältöihin sekä opettajan 
toimintaan (Taulukko 33). 

Taulukko 33. Opiskelijoiden kokemukset kurssitoteutuksen vahvuuksista 
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Työskentelytapojen osalta korostettiin ensimmäisen kehittämiskierroksen 
kurssin tapaan oppimispäiväkirjaa oppimisen välineenä. 

Oppimispäiväkirja oli todella hyödyllinen. Siinä tuli kunnolla 
pureskeltua asia. [O6] 
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Lisäksi hyväksi koetuista työskentelytavoista korostettiin ryhmätyöskentelyä, 
itsenäistä työskentelyä, PBL-työskentelytapaa sekä keskustelevaa 
opetustapaa. Joissakin vastauksissa nostettiin esiin useita näistä elementeistä 

Ryhmätyöskentely PBL:n keinoin. Asioihin (mielenkiintoisiin) sai 
syventyä omalla taholla ja kuitenkin tiivis yhteistyö ja hedelmälliset 
keskustelut antoivat monipuolista kokemusta myös yhteisöllisyydestä. 
[O13] 

Kahdessa vastauksessa korostettiin kurssin sisältöön liittyvänä vahvuutena se, 
että kurssin sisältöihin liittyi autonomiaa. 

Suurin vahvuus oli siinä, että tällä kurssilla pystyi hyvin paljon itse 
vaikuttamaan siihen mitä kurssista sai irti. [O12] 

Lisäksi yksi vastaaja korosti yliopisto- ja koulumatematiikan yhteyksien, 
oppimistutkimuksen ja case-tehtävien merkitystä. 

Yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välisten linkkien 
etsiminen on todella antoisaa ja opettavaista. Sisällöllisesti erittäin 
tarpeellinen aihe. Opetukseen liittyvään tutkimukseen perehtyminen on 
myös tarpeellista. (…) Luentoihin liittyvät case-tapaukset olivat 
mielenkiintoisia. [O10] 

Lisäksi kolmessa vastauksessa tuotiin esiin kurssin vahvuutena opettajan 
antaman palaute- tai arviointitapa. 

Kurssilla oli hyvä kommunikointi opettajan ja opiskelijoiden välillä, 
vapaasti pystyi antamaan ja saamaan palautetta. [O10] 

Arviointi oli järjestetty hyvin ja palaute kurssitöistä oli todella 
monipuolista ja hyödyllistä. [O6] 

Kurssiin liittyviä heikkouksia opiskelijat näkivät työskentelytavoissa, 
työmäärässä, opettajan toiminnassa ja sisällöissä (Taulukko 34). 
 
Taulukko 34. Opiskelijoiden kokemukset kurssitoteutuksen heikkouksista 

•
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Työskentelytapojen suhteen heikkoutena korostettiin ryhmätyöskentelyn 
hankaluuksia, joista yhdessä vastauksessa raportoitiin ryhmäläisten ”siipeily” 
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sekä kahdessa vastauksessa yhteisen ajan vaikeuden löytämistä. Lisäksi PBL-
työskentelytapa tuntui kahdesta vastaajasta vaikealta tai työläältä. 

Ryhmätyöskentelyssä osa menee aina siivellä. [O5] 

Ryhmätyösketelyssä (sic) oli myös ongelmia, koska osa ei ollut 
varautunut käymään kuin luennoilla [O12] 

PBL. Työtapana uusi eikä osannut arvioida työmäärän tarvetta. [O3] 

Työmäärään liittyvät kommentit vahvistivat näkemystä siitä, että kurssin 
työmäärä oli opintopisteisiin nähden liian suuri (vrt. Taulukko 31). 

Kurssin suurin heikkous oli melko suuri työmäärä opintopisteisiin 
nähden. Mikäli PBL-työskentelystä olisi halunnut saada erittäin 
selkeän käsityksen, yhteen caseen olisi pitänyt käyttää aikaa ainakin 
tuplasti sen, mitä kurssin puitteissa oli mahdollista. [O1] 

Opettajan toiminnasta nostettiin esiin kolmessa vastauksessa, että PBL-
työskentelyn ohjaamisesta olisi ollut hyötyä. 

PBL-työskentely olisi mielestäni tarvinnut enemmän myös väliohjausta 
erityisesti aiheen rajauksien ja esitysten suhteen. Tällä tavalla olisi 
mielestäni päästy paremmin sille asetettuihin tavoitteisiin [O10] 

Kahdessa vastauksessa esitettiin myös näkemys, jonka mukaan luennot olivat 
liian teoreettisia tai irrallisia pohdintatehtävistä. 

Sisällöt tuntuivat irrallisilta kurssin kannalta ja eivät antaneet eväitä 
matematiikan opettamiseen tai parempaan ymmärrykseen. [O4] 

Luennot olivat hyvin teoreettisia ja olisivat voineet (varsinkin 
ensimmäinen luento) sitoa asiaa enemmän matematiikan oppimiseen 
ja opettamiseen liittyviin asioihin [O8] 

Kurssin kehittämisehdotuksia annettiin vain muutama ja niissä ehdotettiin 
heikkouksissa mainittujen teemojen mukaisesti kurssin työmäärään 
keventämistä kirjallisten töiden osalta, luentokertojen rakenteen uudelleen 
miettimistä sekä PBL-prosessin tukemista. Lisäksi yksittäisissä kommenteissa 
toivottiin laajempaa kurssia, haastavampia oppimispäiväkirjatehtäviä sekä 
lisää mahdollisuuksia keskustelulle. 

Tapaustutkimus II antoi viitteitä siitä, että ohjatut oppimispäiväkirjat 
nimensä mukaisesti ohjaavat sisällön käsittelyä oppimistavoitteiden 
suuntaan. Ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa painottui vähemmän 
pedagoginen sisältötieto kuin kehittämiskierroksen reflektoivissa 
oppimispäiväkirjoissa ja erityisesti yleisen sisältötiedon rooli oli suurempi. 
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Toisaalta rakenteista sisältötietoa käsiteltiin vähäisesti sekä 
oppimispäiväkirjoissa että PBL-raporteissa, mikä oli ristiriidassa kurssin 
oppimistavoitteiden kanssa. Tapaustutkimuksen mukaan PBL-projekteissa 
saattaa myös matematiikan aineenopettajankoulutuksen kontekstissa 
painottua pedagogisen sisältötiedon käsittely. 

Kuten ensimmäisen kehittämiskierroksen yhteydessä, opiskelijoiden 
kirjallisissa töissä käsittelemä tieto saattaa heijastella heidän käsityksiään 
opettajan työssä tarvittavasta tiedosta. Näin ollen saattaa olla, että teemat 
valikoituivat osin opiskelijoiden tärkeäksi kokemien ja 
opettajankoulutuksesta puuttuvaksi koettujen tiedon alojen perusteella (vrt. 
Koponen ym., 2016). Toisaalta, empiirisen ongelma-analyysin ja aiemman 
tutkimuskirjallisuuden perusteella (esim. Viholainen, 2008) määritelmiin 
perustuvat todistukset ja niiden yhdistäminen informaaliin matemaattiseen 
ajatteluun voi olla opettajaopiskelijalle haastavaa. Täten toinen mahdollinen 
selitys käsitellyn tiedon painotuksille on, että opiskelijat valitsevat töihinsä 
aiheita, joita heidän on helpompi lähestyä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 
saatu tietoa siitä, koettiinko kurssilla esillä ollut matemaattinen sisältö 
erityisen vaikeaksi. Näin ollen ei voida tietää, johtuiko esimerkiksi 
pedagogisen sisältötiedon painottaminen PBL-työskentelyssä siitä, että 
opiskelijat kokivat sen tulevan työnsä kannalta tärkeämmäksi vai siitä, että 
opiskelijat kokivat sen matemaattisen sisältötiedon käsittelyä helpommaksi. 

Varsinaisten tutkimuskysymyksen ulkopuolisena havaintona huomattiin, 
että oppimispäiväkirjoissa oli paljon yksilökohtaisia eroja käsitellyn 
matemaattisen sisältötiedon laajuudessa ja oikeellisuudessa. Erityisesti 
todistamistehtävien suhteen havaittiin suuria yksilökohtaisia eroja. Tällaisten 
yksilökohtaisten käsitekuvien tarkastelu olisi tärkeä jatkotutkimusaihe, joka 
tuottaisi käytännöllistä tietoa opetuksen kehittämisen tueksi. 

Vaikka PBL-työskentelyssä korostui yleisesti ottaen pedagoginen 
sisältötieto, osa töistä käsitteli myös esimerkiksi rakenteista sisältötietoa. 
Tällaisia ryhmäkohtaisia eroja ei kuitenkaan toisella kehittämiskierroksella 
tutkittu tarkemmin. Tällaisten laadullisten erojen ja piirteiden kuvaaminen 
tarkemmin olisi myös tärkeä jatkotutkimusaihe, jota voisi hyödyntää PBL-
työskentelyyn perustuvan opetuksen suunnittelussa ja sen ohjaamisessa. 

Opiskelijat kokivat ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvan 
kurssitoteutuksen vahvuudet samankaltaisina kuin seminaarikurssin. 
Ongelmalähtöisyyteen perustuvan toteutuksen erityisinä vahvuuksina 
koettiin seminaarikurssin tapaan mahdollisuus keskusteluun, 
ryhmätyöskentelyyn sekä mahdollisuus jäsentää ajatteluaan 
oppimispäiväkirjan avulla. Lisäksi sisältöihin liittyen nostettiin esiin samoja 
teemoja kuten valinnanvapaus, yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan 
välinen linkittäminen ja oppimistutkimukseen tutustuminen. Myös opettajan 
toimintaan liittyen koettiin vahvuutena palautteen antamisen ja arvioinnin. 
Nämä kokemukset ovat linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa, 
jonka mukaan opiskelijat kokevat PBL-työskentelyssä keskeisinä 
elementteinä muun muassa yhteisöllisen ryhmätyöskentelyn ja aktiivisen 
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itsenäisen työskentelyn (Dahlgren & Dahlgren, 2002; Dochy ym., 2005; 
Gijbels ym., 2006). Kokemus palautteen antamisen tärkeydestä on linjassa 
Dahlgrenin ja Dahlgrenin (2002) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 
opiskelijat kokevat epävarmuutta PBL-työskentelyn suhteen. 

Ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvalle kurssille osallistuneet 
opiskelijat kokivat kurssin heikkoudet erilaisina kuin seminaarikurssiin 
osallistuneet. Ensimmäisellä kehittämiskierroksella kurssin heikkouksina 
koettiin toisten opiskelijaryhmien valitsemien sisältöjen 
epätarkoituksenmukaisuus ja kurssin ajankäyttö. Toisella 
kehittämiskierroksella sen sijaan sisällöllisesti kurssin luentokertoja ei pidetty 
kaikilta osin tarkoituksenmukaisilta. Lisäksi kurssin työmäärä koettiin liian 
suureksi, mutta kurssin ajankäyttöä ei pidetty epäonnistuneena. Lisäksi 
raportoitiin ryhmätyöskentelyprosessiin ja PBL-työskentelytavan oppimiseen 
liittyviä ongelmia. Tähän liittyen toivottiin myös lisää opettajan ohjausta. 
Tuloksen voidaan tulkita tukevan Dahlgrenin ja Dahlgrenin (2002) 
tutkimusta, jonka mukaan opiskelijoiden on vaikea arvioida 
oppimistavoitteiden toteutumista PBL-työskentelyssä. 

 

Toisella kehittämiskierroksella saadun tiedon perusteella suoritettiin 
muutoksia kolmannella kehittämiskierroksella toteutetulle kurssille 
(Taulukko 35). 
 
Taulukko 35. Toisella kehittämiskierroksella havaitut haasteet ja niihin vastaavat 

toimenpiteet 
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Erityisinä kurssin kehittämiseen liittyvinä jatkotoimenpiteinä nähtiin 
opiskelun parempi ohjaaminen haluttuihin MKT-mallin osa-alueisiin, 
ohjattujen oppimispäiväkirjojen jatkokehittäminen, PBL-prosessin 
tukeminen, kurssin työmäärän keventäminen ja luentokertojen kehittäminen 
case-oppimisen näkökulmasta. 

Erityisesti PBL-projekteissa painottui toisella kehittämiskierroksella 
pedagogisen sisältötiedon osa-alueiden käsittely. Mahdollisia syitä tällaiselle 
painottumiselle saattaa olla opiskelijoiden kokemus pedagogisen sisältötiedon 
tärkeydestä tai matemaattisen sisältötiedon käsittelyn vaikeudesta. 
Kolmannella kehittämiskierroksella kurssin alussa käsiteltiin MKT-mallia ja 
kurssin opiskelijat pohtivat kurssin oppimistavoitteita mallin näkökulmasta. 
Täten tarkoituksena oli, että PBL-projekteissa ryhmän työskentelylleen 
asettamaa tavoitetta pohdittaisiin myös MKT-mallin näkökulmasta. 

Ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa käsitelty opettajan tieto jakaantui 
matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon välillä tasaisemmin kuin 
ensimmäisen kehittämiskierroksen reflektoivissa oppimispäiväkirjoissa. 
Toisaalta käsittely jäi jossain määrin vähäiseksi ja yksipuoliseksi erityisesti 
rakenteisen sisältötiedon osalta. Kolmannelle kehittämiskierrokselle ohjatun 
oppimispäiväkirjan kysymyksiä sidottiin yhä monipuolisemmin MKT-mallin 
eri osa-alueille ja erityisesti rakenteiseen sisältötiedon käsittelyyn rohkaisten. 
Näillä muutoksilla pyrittiin tukemaan paremmin kurssin oppimistavoitteiden 
ja siten tutkimuksen opettajan tiedon edistämiseen liittyvän päämäärän 
toteutumista. 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta tutkimuksen 
päämäärän toteutumiselle havaittiin kehittämiskierroksella erityisesti kolme 
haastetta. Ensinnäkin, PBL-prosessin suhteen osa opiskelijoista koki 
opettajan antaman ohjauksen riittämättömänä. Johtuen siitä, että esimerkiksi 
kurssiassistenttien palkkaamiseksi tai opetuskertojen lisäämiseen ei ollut 
resursseja, kolmannelle kehittämiskierrokselle kehitettiin prosessin aikaista 
ohjausta verkkokeskustelun avulla. Kurssin opettaja seurasi muun muassa 
oppimistavoitteita sekä muita työskentelyn välivaiheita ja ohjasi tarvittaessa 
työskentelyä verkkokommentein. 

Toiseksi, opiskelijat kokivat kurssin työmäärän liiallisena opintopisteisiin 
nähden. Kolmannelle kehittämiskierrokselle kurssin sisältöä ei muutettu, 
mutta PBL-työskentelystä ei kirjoitettu erikseen raporttia. Osassa 
vastauksissa mainittiin, että juuri kirjalliset työt veivät liikaa aikaa. Toisaalta 
oppimispäiväkirjojen käyttöön suhtauduttiin sekä ensimmäisellä että toisella 
kehittämiskierroksella positiivisesti, joten ne säilytettiin myös kolmannelle 
kehittämiskierrokselle. 

Kolmanneksi, luentokertojen osalta osa opiskelijoista koki, että luennot 
olivat irrallisia muusta kurssista ja että ne veivät aikaa mielenkiintoisilta 
keskusteluilta. Kolmannelle kehittämiskierrokselle lähiopetuksesta poistettiin 
perinteinen luento-opetus, jolloin case-oppimiselle jäi suurempi rooli. 
Luennoilla käsiteltyjä aiheita siirrettiin ennakkomateriaaliksi ja ne sidottiin 
case-oppimiseen kurssikerran alussa yhteisellä keskustelulla. 
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Luku perustuu osittain käsikirjoituksiin J. Hannula (2018a) ja J. Hannula (2019). 
Käsikirjoituksissa esitettävät tulokset on merkitty erikseen luvussa 6.3.4. 
 
Kolmannen tapaustutkimuksen kontekstina oli toiselta kehittämiskierrokselta 
saadun tiedon pohjalta kehitetty ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuva 
kurssitoteutus. Kolmannen tapaustutkimuksen tavoitteena oli tuottaa entistä 
tarkempaa tietoa ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvan 
kurssitoteutuksen mahdollisuuksista ja haasteista matematiikan opettajan 
tiedon kehittämisessä. Erityisesti kolmannelle kehittämiskierrokselle 
nostettiin toiselta kehittämiskierrokselta esiin nousseita tutkimuskysymyksiä 
liittyen opettajaopiskelijoiden oppimistehtävissään käsittelemään opettajan 
tietoon ja niissä ilmenevään matemaattiseen ajatteluun. 

Tässä luvussa käsittelen aluksi alaluvussa 6.3.1 lyhyesti kurssin 
toteutustavan sekä opettajan tietoon ja matemaattiseen ajatteluun liittyviin 
tutkimuskysymyksiin liittyvät lähtökohdat. Tämän jälkeen alaluvuissa 6.3.2 ja 
6.3.3 esittelen tapaustutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset ja käytetyt 
tutkimusmenetelmät. Alaluvussa 6.3.4 esitän tapaustutkimuksen tulokset 
tutkimuskysymyksittäin ja alaluvussa 6.3.5 tapaustutkimuksen yhteen 
vetävän pohdinnan. 

Kolmannella kehittämiskierroksella toteutettiin toisella 
kehittämiskierroksella toteutetusta ongelmalähtöisestä kurssimallista uusi 
versio. Kurssin toteutusta muutettiin vain hieman toisella 
kehittämiskierroksella saadun tiedon perusteella. Kurssi oli myös kolmannella 
kehittämiskierroksella laajuudeltaan 3 opintopistettä ja kurssin kesto 
seitsemän viikkoa.   

Kolmannella kehittämiskierroksella syvennettiin empiirisessä ongelma-
analyysissa ja toisella kehittämiskierroksella saatua aihekohtaista ja 
kehittämisprosessiin liittyvää tietoa. Erityisesti kolmannessa 
tapaustutkimuksessa selvitettiin toista tapaustutkimusta tarkemmin 
opiskelijoiden oppimistehtävissä käsittelemän opettajan tiedon ja 
matemaattisen ajattelun piirteitä lukualueiden ja vektoreiden aihepiireissä. 
Esittelen seuraavissa alaluvuissa lyhyesti tapaustutkimuksen kurssikontekstia 
ja tutkimusasetelmaa ohjanneet lähtökohdat. 
 

Kokonaisuudessaan kolmannella kehittämiskierroksella toteutettu kurssi 
erosi vain vähän toisen kehittämiskierroksen kurssista. Toteutuksessa tehtiin 
pieniä muutoksia case-oppimiseen, oppimistavoitteiden asetteluun sekä 
oppimistehtävien ja arvioinnin painotuksiin. 
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Kurssin sisältöjen suhteen kurssi vastasi toisella kehittämiskierroksella 
toteutettua kurssia. Kurssin toteuttamistavassa muutettiin ainoastaan se, että 
case-oppimiseen perustuneilla luentokerroilla ei ollut lainkaan 
opettajajohtoista johdantoa, vaan luentoja vastaavaan materiaaliin 
tutustuttiin ennakkotehtävänä. Näin tapaamiskerralla voitiin käyttää 
enemmän aikaa varsinaiseen case-oppimiseen. 

Kurssille asetetut oppimistavoitteet muistuttivat toisella 
kehittämiskierroksella toteutetun kurssin tavoitteita. Kurssin ensimmäisellä 
kerralla MKT-malli esitettiin opiskelijoille ja se nostettiin näkyville myös 
oppimistavoitteisiin, jotka olivat: 

• opiskelija luo selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja 
kouluissa opetettavan sisällön välille (eli vahvistaa nk. yleistä ja 
rakenteista sisältötietoaan matematiikasta) 

• opiskelija pohtii matematiikkaa oppimisen ja opettamisen 
näkökulmasta (eli kehittää nk. pedagogista sisältötietoaan) 

• opiskelija harjaantuu ongelmalähtöiseen oppimiseen työskentelemällä 
aktiivisesti pienryhmässä 

Opiskelijat pohtivat oppimistavoitteiden merkitystä itselleen kurssin 
ensimmäisessä oppimispäiväkirjatehtävässä. 

Kurssin oppimistehtävät koostuivat toisen kehittämiskierroksen kurssin 
tapaan oppimispäiväkirjatehtävistä sekä PBL-projekteista. PBL-projekteihin 
liittyen erona kurssin toteutuksessa oli ainoastaan, että PBL-raportteja ei 
kirjoitettu, vaan PBL-projekteihin liittyen tuotettiin kirjallisena työnä 
ainoastaan ryhmän yhteinen posteri. Myös vektoreihin liittyneen PBL-
projektin virikeaineistoa muutettiin hieman siten, että mahdollisiksi 
teemoiksi PBL-työskentelylle ajateltiin muun muassa pistetuloa ja sen 
lähikäsitteitä, vektorin määritelmää ja vektoreiden sovelluskohteita (LIITE 
17). Lisäksi ohjattujen oppimispäiväkirjojen ohjaavia kysymyksiä muutettiin 
hieman siten, että niiden ajateltiin olevan tarkemmin haluttuihin MKT-mallin 
osa-alueisiin ohjaavia. 

Kurssin arviointikäytännöt sovittiin opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä. 
Yhteisen keskustelun pohjalta päätettiin, että PBL-projektien osalta 
arvioidaan sekä prosessi (painoarvolla 50 %) ja lopputulos (painoarvolla 50 
%). Prosessin arviointi kohdistui yksilöön ja se suoritettiin itse- ja 
vertaisarvion avulla. Lopputuloksen osalta arvioitiin koko ryhmän tuotosta ja 
arvioinnissa otettiin huomioon sekä muiden ryhmien vertaisarvio että 
opettajan arvio. PBL-projektin arvioinnissa hyödynnettiin arviointimatriisia, 
joka vastasi toisella kehittämiskierroksella käytössä ollutta matriisia (LIITE 
11). Oppimispäiväkirjat arvioitiin niin ikään toisella kehittämiskierroksella 
vastaavaa arviointimatriisia (LIITE 10) hyödyntäen opettajan arviona. 
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Tutkimuksen empiirinen ongelma-analyysi antoi viitteitä siitä, että 
opiskelijoiden eri käsitteisiin liittämät käsitekuvat saattavat painottua 
informaaliin matemaattiseen ajatteluun. Kolmannella kehittämiskierroksella 
tutkittiin tarkemmin opiskelijoiden lukualueisiin liittämiä käsitekuvia 
erityisesti siitä näkökulmasta, yhdistyykö käsitekuvissa formaali ja informaali 
matemaattinen ajattelu. 

Lukualueisiin liittyviä käsityksiä on tutkittu muun muassa käsitteellisen 
muutoksen (Merenluoto & Lehtinen, 2004) sekä yliopistomatematiikkaan 
siirtymisen näkökulmasta (Tall, 2002). Toisaalta näitä käsityksiä on viime 
vuosina alettu tutkia myös opettajan tiedon näkökulmasta. Tällaisissa 
tutkimuksissa on otettu erityisesti huomioon pedagogisen sisältötiedon 
näkökulma (esim. Arnesen, Enge, Grimeland & Hansen, 2017; Zazkis & Zazkis, 
2014). Toisaalta monissa tutkimuksissa on keskitytty myös matemaattisen 
sisältötiedon näkökulmaan (esim. Moreira & David, 2008; Sirotic & Zazkis, 
2007b). 

Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä lukualueista matemaattisen 
sisältötiedon näkökulmasta on tutkittu lähinnä Pohjois-Amerikassa ja 
Israelissa. Näissä tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa irrationaalilukuihin 
liittyviin käsityksiin. Tutkimusten mukaan aineenopettajaopiskelijat tuntevat 
(koulumatematiikassa käytetyt) rationaali- ja irrationaalilukujen määritelmät, 
mutta tuntevat huonommin niiden aksiomaattis-formaalit konstruktiot ja 
kokevat vaikeana esimerkiksi irrationaalilukujen sijoittamisen lukusuoralle 
(Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi, 1987; Peled, 1999). Yleisemmin 
aineenopettajaopiskelijat vaikuttavat tuntevan hyvin kunkin lukualueen 
(koulumatematiikassa käytetyt) määritelmän, mutta heillä on todettu olevan 
useita virhekäsityksiä niihin liittyvään rakenteisen tiedon kuten mahtavuuden 
ja osajoukkorakenteen suhteen (Fischbein, Jehiam & Cohen, 1995). Edellä 
esitetyt sisällöt kuten lukualueiden konstruktiot ja mahtavuudet ovat toisaalta 
suomalaisessa aineenopettajakoulutuksessa hyvin pienessä roolissa. Lisäksi 
opettajaopiskelijoiden on havaittu tarkastelevan rationaali- ja 
irrationaalilukuja usein desimaalikehitelmien kautta liittämättä esimerkiksi 
irrationaalilukuja niiden geometrisiin konstruktioihin kuten neliön 
lävistäjään (Sirotic & Zazkis, 2007b). Pohjois-amerikkalaisten 
opettajaopiskelijoiden käsitykset irrationaaliluvuista on myös todettu olevan 
usein ristiriidassa määritelmien kanssa, minkä vuoksi esimerkiksi käsitykset 
lukusuoran tiheydestä voivat olla virheellisiä (Sirotic & Zazkis, 2007a; Zazkis, 
2005). 

Edellä esitetyt tutkimukset kuvastavat yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan välistä kuilua lukualueiden näkökulmasta. Moreira ja 
David (2008) ovat esittäneet useita esimerkkejä yliopistomatematiikan 
lähestymistavoista lukualueiden opettamiseen, joissa formaalin matematiikan 
teorian yhdistäminen kouluopetuksessa tarvittavaan tietoon saattaa jäädä 
kokonaan tekemättä ja joissa lähestymistavat saattavat siten näyttäytyä 
toisistaan irrallisilta ja jopa ristiriitaisilta. Laajemmin kyse onkin 
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teoreettisessa ongelma-analyysissa I käsitellystä koulu- ja 
yliopistomatematiikan diskurssien (Sfard, 2014) yhdistämisestä. 
Kirjallisuudessa on esitetty erityisesti lukualueisiin liittyvän tiedon osalta, että 
tällaisia yhteyksiä tulisi vahvistaa erityisesti sitä varten suunniteltujen 
opintojen avulla (Papick, 2011). Onkin esitetty, että lukualueisiin ja abstraktiin 
algebraan liittyvää yliopistomatematiikkaa voidaan opiskella niin, että 
aineenopettajaopiskelijoiden ymmärrys esimerkiksi käänteisalkioista 
vahvistuu myös koulumatematiikan näkökulmasta (Wasserman, 2016; Wright 
ym., 2016). 

Kolmannen kehittämiskierroksen kurssitoteutuksella lukualueiden osalta 
yhden kurssikerran ennakkomateriaalissa käsiteltiin Moreran ja Davidin 
(2008) kuvaamaa tyypillistä yliopistomatematiikan näkökulmaa 
lukualueisiin, jossa esimerkiksi reaaliluvut nähdään täydellisesti järjestettynä 
kuntana, joka voidaan konstruoida rationaaliluvuista esimerkiksi Dedekindin 
leikkausten tai Cauchy-jonojen avulla. Tämän lisäksi kurssilla pyrittiin case-
oppimisen menetelmällä vahvistamaan matemaattisen teorian ja 
kouluopetuksessa tarvittavan tiedon välisiä yhteyksiä. Tämän jälkeen 
opiskelijat reflektoivat tapaamiskertaa ja käsittelivät tiettyjä tarkentavia 
kysymyksiä ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa. Näitä 
oppimispäiväkirjamerkintöjä hyödynnettiin tällä kehittämiskierroksella 
opettajaopiskelijoiden lukualueisiin liittyvien käsitekuvien analysoimisessa. 
 

Toisella kehittämiskierroksella havaittiin, että opiskelijoiden PBL-
projekteissa vaikutti jossakin määrin painottuvan pedagogisen sisältötiedon 
käsittely ja esimerkiksi rakenteisen sisältötiedon käsittely jäi ainakin 
eksplisiittisesti vähäiseksi. Kolmannella kehittämiskierroksella haluttiin 
selvittää ja selittää tarkemmin, minkälaisista eri näkökulmista 
opettajaopiskelijaryhmät vektoreihin liittyvää PBL-projektia lähestyvät ja 
erityisesti, miten PBL-työskentely voi edistää kurssin oppimistavoitteiden 
saavuttamista. 

Vektoreihin liittyviin käsitekuviin ja matemaattiseen sisältötietoon liittyvää 
tutkimusta on tehty kansallisesti ja kansainvälisesti vain vähäisesti. On 
kuitenkin havaittu, että alkuvaiheen yliopisto-opiskelijat kokevat vaikeaksi 
yhdistää lineaarialgebran käsitteitä keskenään (Stewart & Thomas, 2007). 
Lisäksi Stewartin ja Thomasin tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että 
monien alkuvaiheen yliopisto-opiskelijoiden vektoreihin ja lineaarialgebraan 
liittyvät käsitekuvat painottuvat matematiikan kolmen maailman 
viitekehyksen näkökulmasta ilmenevään maailmaan. On kuitenkin esitetty, 
että tällaiset ilmenevän maailman käsitekuvat voivat toimia vektorilaskennan 
ja lineaarialgebran oppimisen pohjana, mikäli ne kytkeytyvät prosessitason 
lisäksi myös käsitteellisempään objektitasoon (Watson, Anna & Tall, 2002). 
Vektoreihin liittyviä käsityksiä voikin peilata niiden erilaisiin esitystapoihin, 
joiden voidaan katsoa pitävän sisällään ontologisella tasolla geometrisia, 
symbolisia ja abstrakteja elementtejä sekä epistemologisella tasolla muun 
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muassa aritmeettisia ja algebrallisia elementtejä (Kwon, 2011). Aiheeseen 
liittyvää empiiristä tutkimusta on kuitenkin vähäisesti. Tämän tutkimuksen 
empiirisen ongelma-analyysin rajallinen aineisto tukee kuitenkin Stewartin ja 
Thomasin (2007) tuloksia: vektoreihin liittyvät käsitekuvat painottuivat 
empiirisessä ongelma-analyysissa ilmenevään ja symboliseen maailmaan, 
minkä lisäksi opiskelijat kokivat yliopiston lineaarialgebran kurssit 
opintojensa alkuvaiheessa irrallisina lukion vektorilaskennasta. 

Kolmannella kehittämiskierroksella pyrittiin selvittämään ja selittämään, 
millä tavalla vektoreihin liittyvät PBL-projektit voivat edistää niihin liittyvän 
tiedon syventämistä kurssin oppimistavoitteiden näkökulmasta. Vektoreihin 
liittyvissä PBL-projekteissa opiskelijat tuottivat virikeaineiston (LIITE 17) 
pohjalta määriteltyyn oppimistavoitteeseen vastanneen posteriesityksen. 
Posteriesitysten sisältö analysoimalla pyrittiin selvittämään tarkemmin PBL-
työskentelyn mahdollisuuksia ja rajoituksia opettajan tiedon edistämisessä 
vektoreiden kontekstissa. 
 

Edellä esiteltyjen lähtökohtien pohjalta kolmannelle tapaustutkimukselle 
asetettiin kolme sekä aihekohtaista että kehittämisprosessiin liittyvää tietoa 
syventävää tutkimuskysymystä. Ensinnäkin kehittämiskierroksella haluttiin 
syventää tietoa oppimispäiväkirjatehtävissä käsitellystä matemaattisen 
sisältötiedon piirteistä matematiikan kolmen maailman viitekehyksen 
näkökulmasta. Aiheeksi tähän käsitekuvien tarkasteluun rajattiin lukualueet. 
Toiseksi kehittämiskierroksella haluttiin syventää tietoa PBL-projekteissa 
tuotetun tiedon ryhmäkohtaisista laadullisista eroista erityisesti rakenteisen 
sisältötiedon näkökulmasta. Aiheeksi PBL-projektien tarkasteluun rajattiin 
vektorit. Kolmanneksi kehittämiskierroksella haluttiin ensimmäisten 
kehittämiskierrosten tapaan selvittää opiskelijoiden kokemuksia 
kurssitoteutuksesta. Siten kolmannelle tapaustutkimukselle asetettiin 
seuraavat tutkimuskysymykset. 

T3.1. Minkälaisia käsitekuvia aineenopettajaopiskelijat liittävät 
lukualueisiin ohjatuissa oppimispäiväkirjatehtävissä matematiikan 
kolmen maailman viitekehyksen näkökulmasta? 

T3.2. Minkälaista tietoa eri pienryhmät käsittelevät vektoreihin liittyvissä 
PBL-projektissa MKT-mallin ja kurssin oppimistavoitteiden 
näkökulmasta? 

T3.3. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia opiskelijat kokevat olevan 
kolmannelle kehittämiskierrokselle kehitetyllä ongelmalähtöisellä 
kurssitoteutuksella? 

Kehittämiskierrokselta saatua tietoa käytettiin myös koko 
kehittämisprosessin arviointiin (ks. Kuvio 2). Käsittelen kehittämisprosessin 
kokonaisuutta yhteenvetoluvussa 6.4. 
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Kolmannessa tapaustutkimuksessa käytettiin aiempien kehittämiskierrosten 
tapaan päämenetelmänä sisällönanalyysin eri muotoja. Menetelmän suhteen 
suurimpana erona oli, että opiskelijoiden kurssilla käsittelemää tietoa 
analysoitiin rajatummasta aiheesta ja yksityiskohtaisemmin. Käsittelen 
seuraavissa alaluvuissa tapaustutkimuksen menetelmälliset valinnat. 
 

Kurssille osallistui kolmannella kehittämiskierroksella yhteensä 33 
opiskelijaa, joista kaikki antoivat luvan oppimispäiväkirjojensa ja PBL-
tuotosten tutkimuskäyttöön. Opiskelijoista 29 oli matematiikan 
pääaineopiskelijoita. Kaksi opiskelijaa opiskeli matematiikkaa sivuaineenaan 
ja kaksi opiskelijaa täydensi matematiikan sivuaineen erillisopinnoilla vanhaa 
tutkintoaan. 

Kolmannella kehittämiskierroksella opiskelijoiden kurssilla käsittelemää 
tietoa tutkittiin myös pienryhmätasolla. PBL-projekteihin liittyneitä 
pienryhmiä oli kurssilla kuusi, joissa kussakin opiskelijoita oli 5–6. 
 

Tutkimuskysymyksiin T3.1 ja T3.2 liittyen analysoitiin opiskelijoiden kurssilla 
tuottamat henkilökohtaiset oppimispäiväkirjat (NO=30) ja vektoreihin 
liittyneet ryhmäkohtaiset PBL-tuotokset (NP=5). Kolmen opiskelijan 
oppimispäiväkirjat jäivät analyysin ulkopuolelle, koska niissä ei käsitelty 
lainkaan tutkimuskysymykseen T3.1 liittyvää aihepiiriä. Lisäksi 
ryhmäkohtaisista PBL-tuotoksista jätettiin analysoimatta yksi, koska 
tuotoksessa itsessään oli lähinnä suoria lainauksia oppimateriaaleista ja siten 
esityksen sisällön analyysi olisi vaatinut luokkahuonehavainnointia lainausten 
suullisesta tulkinnasta. 

Kurssiin liittyviä kokemuksia kartoittanut kyselylomake oli sama kuin 
ensimmäisellä ja toisella kehittämiskierroksella (LIITE 2). Vastausprosentti 
kyselylomakkeeseen oli 48 % (16 vastaajaa). 
 

Yleisesti aineisto analysoitiin ensimmäisten kehittämiskierrosten tapaan 
pääasiassa sisällönanalyysin eri muotoja hyödyntäen. Tutkimuskysymyksiin 
T3.1 ja T3.2 liittyen menetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia 
ja tutkimuskysymykseen T3.3 liittyen menetelminä hyödynnettiin kuvailevaa 
tilastoanalyysia ja aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Tutkimuskysymyksen T3.1. suhteen analyysi kohdistui opiskelijoiden 
henkilökohtaisiin oppimispäiväkirjoihin. Aineiston analyysi kohdistui 
tarkemmin yhteen oppimispäiväkirjamerkintään, jossa opiskelijat käsittelivät 
lukualueita (LIITE 16). Analyysissa keskityttiin opiskelijoiden tiedon 
käsittelyyn seuraavien oppimispäiväkirjan ohjeessa esitettyjen kysymysten 
suhteen: 
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• Mitä ovat kokonaisluvut? Entä rationaaliluvut? Entä reaaliluvut? 
• Mitä ovat murtoluvut? Entä desimaaliluvut? 
• Mikä on edellisten käsitteiden suhde keskenään? 

Kysymyksiä ei tarkoituksellisesti tarkennettu esimerkiksi sanamuodoin 
”miten määritellään…” tai ”miten on mahdollista havainnollistaa…”, sillä 
tarkoituksena oli selvittää mahdollisimman yleisesti muotoiltujen kysymysten 
avulla opettajaopiskelijoiden spontaanisti heräämiä käsitekuvia (evoked 
concept images). 

Analyysissa hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa teemat 
muodostuivat matematiikan kolmen maailman viitekehyksen mukaisista 
kategorioista. Ylä- ja alaluokat muodostettiin induktiivisesti eli 
aineistolähtöisesti (Taulukko 36). 
 
Taulukko 36. Esimerkki oppimispäiväkirja-aineiston teoriaohjaavasta 

sisällönanalyysista 

 
Tutkimuskysymykseen T3.2 vastaamiseksi analysoitiin teoriaohjaavalla 

sisällönanalyysilla viiden pienryhmän PBL-projekteissa tuottamat posterit 
MKT-mallin näkökulmasta. Kukin pienryhmän tuotos käsitettiin 
tapaustutkimuksen alemman tason analyysiyksiköksi. Kurssitoteutusta 
tarkastellaan siis tapaustutkimuksen varsinaisena tapauksena ja viittä 
yksittäistä pienryhmätapausta tapaustutkimuksen alemman tason 
analyysiyksikkönä (embedded case study). Analyysissa pyrittiin siten jokaisen 
viiden tapauksen yksityiskohtaiseen kuvaukseen ja niiden vertailulla 
tutkimuskysymykseen T3.2 vastaamiseen. 

Analyysissa hyödynnettiin kahta riippumatonta luokittelijaa. Aluksi toinen 
tutkija määritteli tuotoksissa esiintyneestä sisällöstä analyysiyksiköt. 
Analyysiyksikkönä pidettiin yhtä itsenäistä ajatuskokonaisuutta, joka saattoi 
olla ilmaistu tekstinä, kaavana, kuvina tai näiden yhdistelmänä. Tämän 
jälkeen toinen tutkija kävi läpi ehdotetut analyysiyksiköt, minkä jälkeen 
ongelmallisista jaotteluista käytiin keskustelu ja määriteltiin lopulliset 
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analyysiyksiköt. Analyysiyksiköiden määrittelyn jälkeen tutkijat luokittelivat 
analyysiyksiköt MKT-mallin mukaisiin kategorioihin. Tutkijoiden 
yksimielisyyttä mitattiin Cohenin kapalla (Cohen, 1960), joka on tapa mitata 
kahden riippumattoman tutkijan yksimielisyyttä tapauksessa, jossa tutkijat 
luokittelevat havainnot nominaali- eli luokitteluasteikolle. Cohenin kapan 
käytön oletuksina on analyysiyksikköjen itsenäisyys, tutkijoiden toisistaan 
riippumaton työskentely ja kategorioiden keskinäinen poissulkevuus (Cohen, 
1960). Toisin kuin pelkän prosentuaalisen yksimielisyyden laskeminen, 
Cohenin kappa ottaa huomioon myös satunnaisesti syntyneen 
yksimielisyyden ja kappa-arvo lasketaan kaavalla 

 
 

 
missä po ilmaisee yksimielisten havaintojen osuutta kaikista havainnoista ja pc 
ilmaisee osuutta odotetusta satunnaisesta yksimielisyydestä. Odotettu 
satunnainen yksimielisyys saadaan yksimielisten havaintojen odotettujen 
osuuksien summana. Yksimielisten havaintojen odotetut osuudet taas 
saadaan (kuten Khiin neliö -testissä) rivi- ja sarakesummien tulona. Cohenin 
kapan avulla lasketun yksimielisyyden astetta arvioidaan usein Landisin ja 
Kochin (1977) esittämällä asteikolla (Taulukko 37). 
 
 
Taulukko 37. Landisin ja Kochin asteikko kappa-arvojen osoittamalle yksimielisyyden 

asteelle 

 
Tässä tutkimuksessa suoritetun kahden riippumattoman luokittelijan 

kappa-arvo oli 0.45, mikä tarkoittaa Landisin ja Kochin (1977) asteikolla 
keskinkertaista (moderate) yksimielisyyttä. Luokittelussa erimielisyyttä oli 
erityisesti rajanvedossa yleisen ja erikoistuneen sisältötiedon välillä. Lisäksi 
eroavaisuutta esiintyi erityisesti erikoistuneen ja rakenteisen sisältötiedon 
sekä erikoistuneen sisältötiedon ja oppijoihin liittyvän tiedon välillä. Nämä 
kolme rajanveto-ongelmaa muodostivat 87 % kaikesta erimielisyydestä 
(Taulukko 38). 
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Taulukko 38. Kahden riippumattoman tutkijan luokittelut 

ΣΣ

ΣΣ

 
Havaitut rajanveto-ongelmat ovat samat, jotka ovat nousseet esiin aiemmissa 
tutkimuksissa (Carrillo ym., 2013). Rajanvedon vaikeuden on nähty erityisesti 
johtuvan erikoistuneen ja yleisen sisältötiedon määritelmistä, jotka tekevät 
niistä kontekstisidonnaisia sekä vaikeasti erotettavia rakenteisesta 
sisältötiedosta ja oppimiseen liittyvästä tiedosta (Carrillo ym., 2013; Speer 
ym., 2015). 

Tutkijat kävivät keskustelun niistä analyysiyksiköistä, jotka tutkijat olivat 
sijoittaneet keskenään eri kategorioihin. Jokaisen tällaisen analyysiyksikön 
kohdalla tutkijat kävivät läpi perustelunsa sille, miksi oli sijoittanut yksikön 
tiettyyn kategoriaan ja kävivät keskustelun siitä, miten analyysiyksikkö oli 
tulkittu. Rajanveto pyrittiin ratkaisemaan pääsääntöisesti 
tutkimuskirjallisuudessa (Ball ym., 2008; Koponen ym., 2015a) esitettyjen 
määritelmien avulla. Havaitut erot luokittelussa selittyivät pääsääntöisesti 
tulkintaeroilla siitä, milloin tietty tieto on yleistä ja milloin erikoistunutta 
(CCK vs. SCK), milloin matemaattisten käsitteiden välinen suhde tai hierarkia 
on eksplisiittisesti näkyvissä (HCK vs. SCK) ja siitä, milloin käsitellään eri 
esitystapojen erityispiirteitä sinänsä ja milloin oppilaiden suhdetta 
esitystapoihin (KCS vs. SCK). Kukin näistä tapauksista käsiteltiin 
tapauskohtaisesti, mutta suuri osa analyysiyksiköistä sijoitettiin erikoistuneen 
sisältötiedon kategoriaan, sillä tutkimuskirjallisuus tuki kyseistä tulkintaa. 

Eriävistä luokitteluista käydyn keskustelun jälkeen saatiin luokitteluun 
täysi yksimielisyys ja uusien luokittelujen perustelut kirjattiin ylös. Tämän 
jälkeen keskustelun pohjalta toinen tutkija muodosti alaluokat osin 
induktiivisesti ja osin kirjallisuuden avulla. 

Tutkimuskysymyksen T3.3. suhteen käytettiin edellisillä 
kehittämiskierroksilla kuvattua menetelmää, jossa tässä tutkimuksessa 
käytetyn kyselylomakkeen Likert-asteikolliset kysymykset käsiteltiin 
kuvailevalla tilastoanalyysilla ja avoimet kysymykset aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysilla. Lisäksi erityisesti Likert-asteikollisiin kysymyksiin saatuja 
vastauksia verrattiin toisiinsa kehittämiskierroskohtaisesti. Käsittelen 
kuitenkin tämän kehittämisprosessia yhteen vetävän analyysin vasta luvussa 
6.4 ja keskityn tässä luvussa opiskelijoiden kokemuksiin kolmannella 
kehittämiskierroksella toteutetun kurssin vahvuuksista ja heikkouksista. 
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Esitän kolmannen tapaustutkimuksen tulokset seuraavissa alaluvuissa 
tutkimuskysymyksittäin. Aluksi esittelen tutkimuskysymykseen T3.1 liittyen 
lukualueisiin liittyvät käsitekuvat, minkä jälkeen käsittelen 
tutkimuskysymykseen T3.2 liittyen opiskelijaryhmien PBL-prosesseissa 
tuottamaa opettajan tietoa. Lopuksi käsittelen tutkimuskysymykseen T3.3 
liittyen opiskelijoiden kokemukset kurssitoteutuksesta. 
 

Luvussa esitettäviä tuloksia esitetään myös käsikirjoituksessa J. Hannula (2018a). 
 

Käsittelen seuraavassa opiskelijoiden oppimispäiväkirjatehtävässään 
käsittelemät lukualueisiin liittyvät käsitekuvat matematiikan kolmen 
maailman viitekehyksen näkökulmasta. Etenen tulosten esittämisessä 
maailma kerrallaan kuvaamalla kuhunkin maailmaan luokiteltujen tekstissä 
esiintyneiden käsitekuvien piirteitä. 

Ilmenevän maailman kategoriaan luokiteltuja tekstikatkelmia oli yhteensä 
46 ja ne painottuivat reaalilukujen, rationaalilukujen, kokonaislukujen ja 
luonnollisten lukujen fyysisiin ja visuaalisiin tulkintoihin. Lisäksi muutamissa 
päiväkirjoissa käsiteltiin lukualueiden välistä osajoukkorakennetta ja niiden 
tiheyttä ilmenevän maailman näkökulmasta (Taulukko 39). 
 
Taulukko 39. Lukualueisiin liittyvät ilmenevän maailman käsitekuvat 

 
Ilmenevään maailmaan luokitelluista käsitekuvista oppimispäiväkirjoissa 
käsiteltiin erityisesti reaalilukujen tulkintaa lukusuoran pisteinä sekä 
rationaalilukujen tulkintaa osuuksina kokonaisuudesta. Lisäksi 
kokonaislukuja ja luonnollisia lukuja kuvattiin usein objektien lukumäärää 
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kuvaavina olioina ja rationaalilukuja lähestyttiin visuaalisten 
representaatioiden (kuten piirakkamalli) näkökulmasta ja kahden suureen 
suhteena. 

Reaaliluvut (…) käsittää koko reaalilukusuoran [O10] 

Esimerkiksi luvussa 2/5, kaksi on osoittaja ja viisi on nimittäjä. Luku 
on suomeksi kaksi viidesosaa, ja se tarkoittaa, että yksi luku on jaettu 
viiteen osaan ja kyseisessä luvussa on näistä osista nyt kaksi kappaletta 
[O12] 

Kokonaisluvut ovat nimensä mukaisesti ”kokonaisia” lukuja joilla 
voidaan esimerkiksi ilmaista kohteiden lukumäärää [O19] 

Muutamissa oppimispäiväkirjoissa käsiteltiin lisäksi kokonaislukujen joukon 
diskreettiyttä sekä rationaali- ja reaalilukujen joukkojen tiheyttä ilmenevän 
maailman näkökulmasta. Muutamissa päiväkirjoissa selitettiin myös 
lukualueiden osajoukkorakennetta lukusuoran tai muun ilmenevän maailman 
tulkinnan näkökulmasta. 

Kokonaislukuja ilmenee tietyin välein [O32] 

Kokonaislukujen ja rationaalilukujen lisäksi siellä on vielä täytteenä 
irrationaaliluvut, kuten neliöjuuret, pii, neper jne. [O12] 

Symboliseen maailmaan luokiteltuja tekstikatkelmia oli yhteensä 205 ja ne 
painottuivat murto- ja desimaalilukumerkintöjen kuvaamiseen, niiden 
tulkintaan lukujen esittämistapoina sekä eri lukualueiden symbolisen 
maailman näkökulmasta esitettyihin määritelmiin ja ominaisuuksiin. Lisäksi 
muutamissa päiväkirjoissa käsiteltiin lukualueiden laskusääntöjä sekä 
lukualueiden osajoukkorakennetta symbolisen maailman näkökulmasta 
(Taulukko 40) 
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Taulukko 40. Lukualueisiin liittyvät symbolisen maailman käsitekuvat 

 
Varsin suuressa osassa symboliseen maailmaan luokitelluista 
tekstikatkelmista määriteltiin tai selitettiin symbolisesti, mitä tarkoitetaan 
murto- ja desimaaliluvuilla. Lisäksi monessa katkelmassa esitettiin murto- ja 
desimaaliluvut vaihtoehtoisina esitystapoina luvuille. Tällaisen näkemyksen 
voidaan katsoa ilmentävän käsitteiden hierarkkisten suhteiden ja siten 
rakenteisen sisältötiedon hyvää hallintaa. 

Eri lukualueita käsiteltiin runsaasti symboliseen maailmaan luokiteltujen 
määritelmien näkökulmasta. Kokonaisluvuista puhuttiin tyypillisimmin 
luonnollisina lukuina ja niiden vastalukuina sekä joukkona {…, -2, -1, 0, 1, 
2,…}. 

Kokonaislukuja ovat luonnolliset luvut, niiden vastaluvut ja nolla [O19] 

Kokonaislukuja ovat luvut {…, -2, -1, 0, 1, 2,…} [O4] 
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Rationaaliluvuista puhuttiin symbolisen maailman näkökulmasta lähes 
yksinomaan kokonaislukujen osamääränä. 

Rationaaliluvut voidaan esittää muodossa m/n, missä n ja m kuuluvat 
kokonaislukuihin ja n on erisuuri kuin nolla. [O6] 

Reaaliluvut määriteltiin tyypillisesti ilman tarkempaa selitystä 
rationaalilukujen ja irrationaalilukujen yhdisteenä. Irrationaalilukuja 
kuvattiin sekä jaksottomina desimaalilukuina sekä niinä reaalilukuina, jotka 
eivät ole rationaalilukuja. 

Reaaliluvut ovat kaikki rationaali- ja irrationaaliluivut (sic). [O9] 

Irrationaalilukuihin kuuluvat siis kaikki päättymättömät ja 
jaksottomat desimaaliluvut [O26] 

Irrationaaliluku on matematiikassa reaaliluku, jota ei voi esittää 
kahden kokonaisluvun suhteena, rationaalilukuna [O1] 

Täydellisyyttä rationaalilukujen ja reaalilukujen joukkoa erottavana 
ominaisuutena käsiteltiin vain neljässä päiväkirjassa. Muutenkin 
lukualueiden ominaisuuksia, kuten laskusääntöjä, käsiteltiin hyvin vähän. 

Muutamissa oppimispäiväkirjoissa murtoluvut liitettiin tarkkoihin 
arvoihin ja desimaaliluvut approksimaatioihin. Osalla opiskelijoista tuntui siis 
olevan kuva, että desimaaliluvut ovat aina päättyviä ja kuvaavat aina jonkin 
reaaliluvun likiarvoja. Vastaavasti murtolukujen ajateltiin joissakin 
päiväkirjoissa aina kuvaavan jotakin lukua tarkasti. 

Tarkat laskut vaativat kuitenkin aina murtolukujen käyttöä. [O15] 

Desimaaliluvut ovat yleisesti ottaen hieman epätarkempia lukuja kuin 
murtoluvut [O30] 

Formaaliin maailmaan luokiteltuja tekstikatkelmia oli yhteensä 41 ja ne 
painottuivat lukualueiden välisen osajoukkorakenteen selittämiseen sekä 
lukualueiden laajentamiseen matematiikan teorian näkökulmasta. Lisäksi 
muutamassa päiväkirjassa käsiteltiin lukualueiden mahtavuutta, 
täydellisyyttä tai algebrallisia ominaisuuksia (Taulukko 41). 
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Taulukko 41. Lukualueisiin liittyvät formaalin maailman käsitekuvat 

 
Valtaosassa formaaliin maailmaan luokitelluissa tekstikatkelmissa käsiteltiin 
lukualueiden osajoukkorakennetta. Erona ilmenevään ja symboliseen 
maailmaan sijoitettuihin tekstikatkelmiin näissä katkelmissa oli se, että 
osajoukkorakenteesta puhuttiin eksplisiittisesti joukko-opin käsitteitä kuten 
sisältyvyys ja osajoukko käyttäen. 

Luonnolliset luvut sisältyvät rationaalilukuihin ja vastaavasti 
rationaaliluvut reaalilukuihin eli esimerkiski (sic) rationaaliluvut ovat 
reaalilukujen osajoukko [O11] 

Lisäksi oppimispäiväkirjoissa käsiteltiin lukualueiden laajennusta 
luonnollisista luvuista. Käytännössä näissä katkelmissa käsiteltiin ajatusta 
joukon karteesisesta tulosta itsensä kanssa ja uuden lukualueen 
määrittelemisenä tämän karteesisen tulon sopivina ekvivalenssiluokkina. 
Lisäksi kahdessa päiväkirjassa mainittiin laajennus reaalilukuihin Cauchy-
jonojen avulla ja yhdessä luonnollisten lukujen joukko-opillisen konstruktion 
idea. 

Yliopistomatematiikassa kokonaisluvut määritellään täsmällisemmin 
luonnollisten lukujen avulla tarkasti joukon N kerteesisen (sic) tulon 
sekä sopivan ekvivalenssirelaation avulla [O7] 

Yksi reaalilukujen määritelmä on laajentaa rationaaliluvuista 
suppenevien rationaalilukujonojen summana, eli ns. Cauchyn jonoina. 
[O15] 

Muutamassa päiväkirjassa käsiteltiin lisäksi joukkojen mahtavuutta, 
täydellisyyttä ja algebrallisten struktuurien ominaisuuksia. Kokonaislukujen 
ja rationaalilukujen numeroituvuutta sekä reaalilukujen ylinumeroituvuutta 
käsiteltiin kahdessa päiväkirjassa. Neljässä päiväkirjassa käsiteltiin lisäksi 
täydellisyyttä rationaali- ja reaalilukuja erottavana ominaisuutena. Lisäksi 
käsiteltiin näissä algebrallisissa struktuureissa päteviä ominaisuuksia sekä 
yhdessä päiväkirjassa sitä, että tällaisten struktuurien tulee olla suljettuja 
laskutoimitusten suhteen. 
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(…) kokonaislukjen (sic) joukko on numeroituva [O25] 

Lisäksi reaaliluvuilla on voimassa täydellisyysaksiooma, eli epätyhjän 
ylhäältä rajoitetun jonon pienimmän ylärajan, supremumin, 
olemassaolo. [O8] 

Rationaaliluvuille pätee esimerkiksi seuraavat ominaisuudet 
vaihdannaisuus, liitännäisyys, osittelu sekä nolla- ja vasta-alkion 
olemassaolo. [O21] 

Kokonaisuudessaan oppimispäiväkirjoissa esiin nousseet käsitekuvat 
painottuivat vahvasti symboliseen maailmaan. Oppimispäiväkirjoissa esiin 
nousseet käsitekuvat osoittivat kuitenkin, että opettajaopiskelijat tuntevat 
pääosin hyvin eri lukualueiden (symbolisen maailman) määritelmät, niiden 
ominaisuuksia ja osajoukkorakenteen. Lisäksi murto- ja 
desimaalilukuesitysten suhde niitä vastaaviin lukualueisiin tunnettiin hyvin. 
Toisaalta symbolisen maailman käsitekuvia linkitettiin vain harvoin 
ilmenevään ja formaaliin maailmaan. Esimerkiksi rationaali- ja reaalilukuihin 
ei viitattu lainkaan kunta-aksioomien näkökulmasta eikä esimerkkejä 
irrationaaliluvuista esitetty ilmenevän maailman näkökulmasta (kuten tietyn 
neliön lävistäjä). 
 

Luvussa esitettäviä tuloksia esitetään myös käsikirjoituksessa J. Hannula (2019). 
 
Käsittelen seuraavassa pienryhmien PBL-tuotoksissa käsittelemää sisältöä 
MKT-mallin näkökulmasta. Etenen esityksessä yksi pienryhmä kerrallaan. 

Ryhmä 1 keskittyi PBL-tuotoksessaan erityisesti matemaattisten olioiden 
määritelmiin ja ominaisuuksiin sekä lukion opetussuunnitelmiin ja 
oppimateriaaleihin (Taulukko 42). 
 
Taulukko 42. PBL-tuotoksen sisältö (ryhmä 1) 

 
Ryhmän 1 käsittelemä yleinen tieto keskittyi vektoreihin liittyviin yleisiin 
määritelmiin ja ominaisuuksiin. 



  

146 
 

Joukko V on vektoriavaruus, jos se täyttää seuraavat ehdot: (…) 

Ryhmä myös yhdisti yleistä sisältötietoa opetussuunnitelmiin liittyvään 
tietoon. 

Esimerkiksi R2 ja R3 ovat vektoriavaruuksia, ja lukiossa yleensä 
keskitytäänkin niihin. 

Opetussuunnitelmien suhteen ryhmä keskittyi lukion opetussuunnitelman 
perusteisiin, jota käsiteltiin myös oppikirjojen näkökulmasta. 

(…) esitellään vektorien laskusäännöt, yksikkövektori, nollavektori ja 
vastavektori (…) 

Yleisesti ottaen ryhmä 1 keskittyi tekemään yhteenvetoa määritelmistä ja 
opetussuunnitelmista ja asioiden tarkastelu erikoistuneen ja rakenteisen 
sisältötiedon näkökulmasta oli melko vähäistä. 

Ryhmä 2 keskittyi tuotoksessaan matemaattiseen sisältötietoon monesta 
eri näkökulmasta (Taulukko 43). 
 
Taulukko 43. PBL-tuotoksen sisältö (ryhmä 2) 

Ryhmä 2 käsitteli matemaattista sisältöä sekä yleisen sisältötiedon että 
rakenteisen sisältötiedon näkökulmasta. Yleistä sisältötietoa ryhmän 
esityksessä edusti muun muassa pistetulon vaihtoehtoisten määritelmien 
erittely (Kuvio 22). 
 

 
Kuvio 22. Ryhmän 2 esittämää yleistä sisältötietoa pistetulosta 

 
Rakenteisen sisältötiedon näkökulmasta ryhmä käsitteli käsitteiden välisiä 
suhteita. 

Pistetulo, eli skalaaritulo on reaaliavaruuden erikoistapaus sisätulosta.  
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Ryhmä käsitteli erikoistunutta sisältötietoa käsittelemällä pistetulon 
sovelluskohteita, esittämällä esimerkkejä sekä esittämällä ilmenevän 
maailman esitystavan pistetulolle. 

(…) Jos voima ja siirtymä eivät kuitenkaan ole yhdensuuntaiset, 
käytetään työn laskemisessa pistetuloa: (…) 

Yleisesti ottaen ryhmä 2 käsitteli matemaattista sisältötietoa melko 
kokonaisvaltaisesti yhdistäen yleistä, erikoistunutta ja rakenteista 
sisältötietoa toisiinsa. 

Ryhmä 3 keskittyi tuotoksessaan oppijoihin liittyvään tietoon, minkä lisäksi 
esillä oli esitystapojen näkökulma (Taulukko 44). 
 

Taulukko 44. PBL-tuotoksen sisältö (ryhmä 3) 

 
Ryhmän käsittelemä oppijoihin liittyvä tieto keskittyi pääasiassa oppijoiden 
(virhe)käsityksiin sekä oppijoiden osaamiseen. 

Oppilaat luulevat, että pistetulo antaa vektorin. 

Yhteenlasku onnistui oppilailta paremmin algebrallisesti kuin 
graafisesti. 

Ryhmä kytki esitystään myös osittain vektoreiden esitystapoihin ja niiden 
valitsemiseen opetustilanteessa (Kuvio 23). 
 

 
Kuvio 23. Ryhmän 3 esittämää esitystapoihin liittyvää tietoa 
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Yleisesti ottaen ainoana ryhmänä tarkastellusta viidestä ryhmästä ryhmä 3 
painotti esityksessään pedagogista sisältötietoa matemaattisen sisältötiedon 
sijasta. Ryhmä keskittyi siihen, miten oppijat käsittävät vektorit ja niihin 
liittyvät laskutoimitukset. 

Ryhmä 4 keskittyi tuotoksessaan vektoreiden eri esitystapoihin. Tätä 
erikoistunutta sisältötietoa yhdistettiin jonkin verran myös muihin opettajan 
tiedon osa-alueisiin, enimmäkseen yleiseen sisältötietoon (Taulukko 45). 
 
Taulukko 45. PBL-tuotoksen sisältö (ryhmä 4) 

 
Ryhmä esitti jonkin verran yleistä sisältötietoa representaatioihin 
keskittyneen esityksensä tueksi. 

[Vektorin komponenttiesitys (otsikko)] Vektori esitetään tiettyjen 
yksikkövektoreiden avulla 

Ryhmä käsitteli erikoistunutta sisältötietoa analysoimalla eri 
representaatioihin liittyviä ominaispiirteitä (recognizing what is involved in 
using a particular representation (Ball ym., 2008)). 

Komponenttiesityksen käyttö tekee selväksi sen, minkä kannan suhteen 
vektori on ilmaistu. 

Ryhmä pyrki myös jonkin verran selittämään representaatioiden suhdetta 
matemaattiseen ideaan (linking representations to underlying ideas (Ball 
ym., 2008)) (Kuvio 24). 
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Kuvio 24. Ryhmän 4 esittämää esitystapoihin liittyvää tietoa 

 
Yleisesti ottaen ryhmä 4 käsitteli monipuolisesti vektoreiden eri 
representaatioita, mutta vain vähän muita tiedon aloja. 

Ryhmän 5 tuotoksessa korostuivat vektoreiden sovelluskohteet tekniikassa 
ja arkielämässä (Taulukko 46). 
 

Taulukko 46. PBL-tuotoksen sisältö (ryhmä 5) 

 
Ryhmän esitys koostui lähes yksinomaan matematiikan sovelluskohteiden 
selvittämisestä. 

Nykyisin sitä käytetään laajemmin tuotteiden teollisessa muotoilussa 
ja muun muassa taidelasin valmistuksessa. 

Lisäksi ryhmän esityksessä käsiteltiin hieman muitakin erikoistuneen 
sisältötiedon osa-alueita kuten matematiikan historiaan liittyvää tietoa. 

Bézier-käyrän kehitti matemaatikko ja insinööri Pierre Bézier auton 
korien suunnitteluun ja muotoiluun työskennellessään Renault’n 
autotehtaalla 1960-luvulla. 

Yleistä sisältötietoa ryhmän esityksessä oli vain vähäisesti ja sitä edusti 
esimerkiksi Bézier-käyrän määritelmä (Kuvio 25). 
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Kuvio 25. Ryhmän 5 esittämää yleistä sisältötietoa 

 
Yleisesti ottaen, vain ryhmä 3 painotti työssään pedagogista sisältötietoa 
muiden ryhmien keskittyessä matemaattiseen sisältötietoon. Muista neljästä 
ryhmästä, ryhmä 1 keskittyi yleiseen sisältötietoon ja tietoon 
opetussuunnitelmista. Ryhmät 2, 4 ja 5 sen sijaan keskittyivät erityisesti 
erikoistuneen sisältötiedon näkökulmaan. 

Ryhmät 2, 4 ja 5 tuottivat laadullisesti varsin erilaista erikoistunutta 
sisältötietoa. Ryhmä 5 esitti useita matematiikan sovelluksia arkielämässä ja 
tekniikassa. Nämä sovellukset yhdistettiin kuitenkin vain harvoin yleiseen 
sisältötietoon tai koulumatematiikan sisältöihin. Ryhmä 4 keskittyi 
analysoimaan erilaisten representaatioiden ominaispiirteitä. Näitä 
representaatioita ei kuitenkaan tyypillisesti yhdistetty muihin tiedon aloihin 
kuten matemaattisen teorian rakenteeseen. Toisaalta ryhmä 2 yhdisti työssään 
kaikkia matemaattisen sisältötiedon osa-alueita luoden kokonaiskuvaa 
yhdestä matemaattisesta käsitteestä. 
 

Ensimmäisen ja toisen kehittämiskierroksen tapaan opiskelijat vastasivat 
kurssipalautteessa kurssin linjakkuuteen liittyviin kysymyksiin (Taulukko 47). 
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Taulukko 47. Opiskelijoiden kokemukset kurssitoteutuksen linjakkuudesta 

 

 
Kurssin linjakkuuden liittyvissä kysymyksissä vastausten keskiarvot olivat 
moneen kysymykseen hieman korkeampia kuin aiemmilla 
kehittämiskierroksilla. Erot olivat kuitenkin pieniä ja tilastollisesti 
merkitseviä käytännössä vain kurssin työmäärään liittyvän kysymyksen 
osalta. Käsittelen kehittämiskierroskohtaisia eroja kurssipalautekysymyksissä 
tarkemmin luvussa 6.4. 

Opiskelijat vastasivat kurssipalautteessa ensimmäisen ja toisen 
kehittämiskierroksen tapaan myös kurssin sisältöihin liittyviin kysymyksiin 
(Taulukko 48). 
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Taulukko 48. Opiskelijoiden käsitykset kurssitoteutuksen sisällöistä 

Myös sisältöihin liittyvissä kysymyksissä keskiarvot olivat hieman aiempia 
kehittämiskierroksia korkeampia, mutta eivät tilastollisesti merkitsevästi. 

Avoimissa kysymyksissä kurssitoteutuksen vahvuuksista opiskelijat 
korostivat toisen kehittämiskierroksen tapaan erityisesti työskentelytapoja ja 
sisältöjä (Taulukko 49). 
 

Taulukko 49. Opiskelijoiden kokemat kurssin vahvuudet 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työskentelytapojen suhteen opiskelijat korostivat erityisesti 
ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä, mahdollisuutta keskusteluun, 
PBL-työskentelyä sekä autonomiaa sisältöjen suhteen. Monessa vastauksessa 
esitettiin kurssin vahvuutena useita näistä elementeistä. 

Ehdottomasti PBL työskentelytapa! Se oli uutta ja siinä pääsi tekemään 
ryhmässä. Lisäksi kyseisen menettelytavan antamat vapaudet 
oppimistavoitteen valinnassa antoivat tilaa jokaiselle (ryhmän 
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puitteissa) kehittyä siinä mikä tuntui haastavalta kullekin yksilölle. 
[O6] 

Aktiivinen keskustelu sekä opettajan johdolla kaikkien läsnäolijoiden 
kesken että pien ryhmissä. Mielestäni millään muulla matematiikan 
kurssilla ei käydä samanlaista keskustelua, kuin tällä kurssilla. Lisäksi 
ongelmalähtöinen oppiminen oli äärimmäisen mielenkiintoista. [O8] 

Kurssin sisältö ja erityisesti case-tehtävien sisältö mainittiin kurssin 
vahvuutena useassa vastauksessa. Erityisesti sisältöjä pidettiin kiinnostavina.  

Aiheet olivat kiinnostavia (…) [O1] 

Etenkin pienemmmät caset oli opettavaisia. Niiden aiheet oli 
mielenkiintoisia (…) [O5] 

Yksittäisessä kommentissa opettajaa kehuttiin kannustavaksi ja 
innostavaksi, mikä edesauttoi keskustelun syntymistä.  Lisäksi yksittäisessä 
kommentissa mainittiin, että kurssi selkeytti kuvaa siitä, mitä matematiikan 
taitoja tarvitaan opetuksessa. 

Opiskelijoiden mainitsemat kurssin heikkoudet keskittyivät kolmannella 
kehittämiskierroksella ajankäyttöön (Taulukko 50). 

Taulukko 50. Opiskelijoiden kokemat kurssin heikkoudet 

•
•
•
•
•
•
•

 
Ajankäytön suhteen kurssia pidettiin liian lyhyenä ja useassa vastauksessa 

ilmaistiin, että kurssi olisi voinut kestää seitsemän viikon sijasta neljätoista 
viikkoa. Lisäksi vastauksissa toivottiin omatoimista ryhmätyöaikaa tai lisää 
tapaamiskertoja. 

Kokoontumiskertojen vähyys. Mielestäni olisi ollut hyvä, jos kurssi olisi 
ollut ajallosesti (sic) pidempi tai olisimme kokoontuneet 2 krt/viikko. 
[O5] 

Rajallinen aika. Helposti kahden periodin kurssi! [O6] 

Aikaa töiden työstämiseen oli melko vähän. Mielestäni olisi myös ollut 
hyvä, jos kurssin aikataulussa olisi jo varattu OTR aikaa (omatoiminen 
ryhmätyöskentely) jolloin kaikilla olisi ollut sille ehkä paremmin aikaa 
samaan aikaan. [O7] 
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Sisällön osalta koettiin yksittäisissä kommenteissa, että kurssiin olisi voinut 
sisällyttää lisääkin aiheita ja toisaalta, että kurssin rajallisesta laajuudesta 
johtuen käsitellyt asiat jäivät hieman pintapuolisiksi. 

Arvioinnin osalta yksittäisessä kommentissa mainittiin, että kurssin olisi 
voinut arvioida hyväksytty/hylätty –asteikolla. Kurssiin sisältyvien 
arvioitavien tehtävien määrää pidettiin myös yksittäisessä kommentissa liian 
suurena. Opettajan toiminnan suhteen toivottiin niin ikään yksittäisessä 
kommentissa lisää selkeyttä oppimislokien ohjeisiin. 

Eniten kurssiin liittyviä kehittämisideoita esitettiin ajankäyttöön liittyen 
(Taulukko 51). 

Taulukko 51. Opiskelijoiden esittämät kurssin kehittämisideat 

•
•
•
•
•
•

Heikkouksissa usein mainitun kurssin keston suhteen opiskelijat toivoivat 
pidempää, kahden periodin (eli neljäntoista viikon) mittaista kurssia. 

Mielestäni kurssi oli oikein hyvä ja antoi erilaista näkökulmaa 
matematiikan opiskeluun. Kurssi olisi kuitenkin hyvä saada kahden 
jakson mittaiseksi, että pbl-työskentelyyn ja annettuihin caseihin 
pystyisi syventyä kunnolla. [O10] 

Ajetaan kimpassa pidemmän kurssin asiaa! Kivaa puuhaa ja antaa 
täskeää (sic) linkitystä kahden täysin eritasoisen koulukunan (sic) 
välille! [O6] 

Lisäksi osa opiskelijoista koki, että kurssilla olisi voinut painottaa vielä 
enemmän työelämässä suoraan tarvittavia taitoja tai pedagogista sisältötietoa. 

 Lisäksi voisi olla jotakin oikeasti konkreettisempia juttuja (tapoja tai 
selitysmalleja), joita voisi hyödyntää opetuksessa. [O4] 

Pedagoginen näkökulma olisi voinut olla vahvemmin esillä [O15] 

Työskentelytapojen suhteen ehdotettiin, että case-oppimista korostettaisiin 
entisestään ja toivottiin mahdollisuutta hyödyntää enemmän tieto- ja 
viestintätekniikkaa. Sisällöllisesti kahdessa vastauksessa toivottiin lisää 
yläkoulun matematiikkaan suoremmin linkittyviä aiheita. 
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Kehittämistutkimuksen kolmannella kehittämiskierroksella saatiin aiempien 
kehittämiskierrosten tapaan tietoa sekä kurssille osallistuneiden 
opiskelijoiden tuottamasta opettajan tiedosta sekä heidän kurssiin liittyvistä 
kokemuksistaan. Opettajan tietoon liittyen saatiin tietoa opiskelijoiden 
oppimispäiväkirjatehtävissä lukualueisiin liittämistä käsitekuvista sekä PBL-
projekteissa tuotetusta vektoreihin liittyvästä tiedosta. 

Kurssin opiskelijoiden oppimispäiväkirjamerkinnät osoittivat, että he 
tunsivat hyvin lukualueiden määritelmät ja murto- ja desimaalilukujen 
merkityksen rationaali- ja reaalilukujen merkintätapoina. Lisäksi toisin kuin 
Fischbeinin ja kollegoiden (1995) tutkimuksessa, opiskelijat osoittivat 
tuntevansa hyvin myös lukualueiden välisen osajoukkorakenteen. Toisaalta 
opiskelijoiden symboliseen maailmaan painottuneet käsitekuvat yhdistyivät 
melko harvoin ilmenevään ja formaaliin maailmaan. Esimerkiksi rationaali- ja 
reaalilukuja ei lähestytty käytännössä lainkaan formaalin maailman kuten 
kunta-aksioomien näkökulmasta. Toisaalta, esimerkkejä irrationaaliluvuista 
ei esitetty ilmenevän maailman näkökulmasta esimerkiksi neliöiden 
lävistäjien avulla. Täten tutkimuksen tulokset ovat linjassa kansainvälisen 
tutkimuksen (Peled, 1999; Sirotic & Zazkis, 2007b) kanssa, jonka mukaan 
irrationaalilukujen yhdistäminen geometrisiin konstruktioihin ei ole 
aineenopettajaopiskelijoille tyypillistä. Toisaalta, toisin kuten esimerkiksi 
Siroticin ja Zazkisin (2007a) tutkimuksessa, suomalaiset 
aineenopettajaopiskelijat lähestyivät irrationaalilukuja tasaisesti sekä 
desimaalikehitelmien että määritelmän kautta. Lisäksi esimerkiksi murto- ja 
desimaalilukuihin liittyvät käsitekuvat painottuivat vahvasti symboliseen 
maailmaan. Esimerkiksi desimaaliluvun tulkintaa ”osoitteena” lukusuoralla ei 
esitetty eikä vastaavasti esimerkiksi desimaalikehitelmän formaalia 
määritelmää sarjojen avulla esitetty. Vastaavasti murtoluvut esitettiin 
tyypillisesti symbolisesti kytkemättä esitystapaa esimerkiksi joukko-opilliseen 
lukualueiden laajennukseen, jossa murtoluku a/b merkitsee sen 
ekvivalenssiluokan, jonka edustaja on kokonaislukupari (a,b). Tämä tutkimus 
tukee siten aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyä väitettä siitä, että 
formaalin tiedematematiikan integroiminen koulumatematiikkaan 
perustuviin käsitekuviin on lukualueiden osalta vaikeaa (Moreira & David, 
2008; Peled, 1999). Tutkimus täydentää myös empiirisen ongelma-analyysin 
ja aiemman tutkimuksen (Chin, 2013; Viholainen, 2008) kuvaa 
matemaattisen ajattelun informaalien ja formaalien piirteiden yhdistämisestä 
erityisesti lukualueiden osalta. 

Vektoreihin liittyneessä PBL-projektissa opiskelijat tuottivat opettajan 
tietoa erityisesti erikoistuneen sisältötiedon osa-alueen näkökulmasta. Vain 
yksi ryhmä lähestyi aihetta pedagogisen sisältötiedon näkökulmasta. Muut 
ryhmät käsittelivät pääasiallisesti matemaattista sisältötietoa keskittyen 
erikoistuneeseen sisältötietoon luettavaan tietoon. Tämä erikoistaminen 
tehtiin useasta eri näkökulmasta kuten vektorien eri esitystapojen 
ominaispiirteet (ryhmä 4) ja vektoreiden sovelluskohteet tekniikassa ja 
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arkielämässä (ryhmä 5). Lisäksi käsiteltiin vektorin määritelmiä ja 
opetussuunnitelmia (ryhmä 1) sekä pistetuloa (ryhmä 2). Yleisesti ottaen 
projekti vaikutti siis edistävän erikoistuneen sisältötiedon syventämistä. 
Erityisesti ryhmä 2 kykeni käsittelemään aihetta myös rakenteisen 
sisältötiedon näkökulmasta. Kokonaisuudessaan ryhmien tuotokset viittaavat, 
että PBL-lähestymistavalla on mahdollista tukea laajemmin eri opettajan 
tiedon osa-alueita kuin ratkaisuissa, joissa keskitytään esimerkiksi erilaisten 
ratkaisutapojen analysointiin (Koellner ym., 2007). Toisaalta 
lopputulokseltaan avoin PBL-työskentely saattaa edistää opettajan tietoa 
rajatummin kuin ne ratkaisut, joissa pyritään eksplisiittisesti monien eri 
opettajan tiedon osa-alueiden vahvistamiseen (Silver ym., 2007). 

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös kahden riippumattoman luokittelijan 
käyttämisen myötä samat MKT-mallin rajanveto-ongelmat, jotka on 
raportoitu aiemmin kirjallisuudessa (Carrillo ym., 2013): 1) rajanveto yleisen 
ja erikoistuneen sisältötiedon välillä sekä 2) rajanveto erikoistuneen 
sisältötiedon ja oppijoihin liittyvän tiedon sekä erikoistuneen sisältötiedon ja 
rakenteisen sisältötiedon välillä. Lisäksi havaittiin, että ei ole täysin selvää, 
milloin matemaattisen sisältötiedon voidaan katsoa olevan rakenteista ja 
milloin yleistä. Vastaavasti oppimateriaaleihin liittyvä tieto voi edustaa joko 
tietoa opetussuunnitelmista tai erikoistunutta sisältötietoa riippuen siitä, 
millä tavoin tietoa käsitellään. Tämä rajanveto-ongelma liittyy siihen, että 
mallissa ei eroteta selkeästi toisistaan tietoa opetussuunnitelmien sisällöstä ja 
opetussuunnitelmatyötä- ja ajattelua, johon voi katsoa kuulua muun muassa 
opetussuunnitelmien tulkinnan, muokkaamisen ja kehittämisen. 

Opiskelijat kokivat Likert-asteikollisten kysymysten perusteella kolmannen 
kehittämiskierroksen kurssitoteutuksen sekä toteutuksen linjakkuuden että 
sisällön näkökulmasta erittäin mielekkäänä. Ensimmäisen ja toisen 
kehittämiskierroksen toteutusten tapaan kurssitoteutuksen vahvuuksina 
korostettiin työskentelytapojen ja sisältöjen mielekkyyttä ja kiinnostavuutta. 
Tulos tukee jossakin määrin Rautiaisen (2012) tulosta, jonka mukaan 
ongelmalähtöinen oppiminen voi herättää opiskelijan kiinnostuksen 
opiskeltavaa asiaa kohtaan. Kolmannella kehittämiskierroksella moni 
opiskelija koki, että kurssi olisi voinut olla ajallisesti pidempi tai 
tapaamiskertoja olisi voinut olla enemmän. Edellisen selkeän 
kehittämistoiveen lisäksi yksittäisissä kommenteissa painotettiin toivetta 
yläkoulun matematiikan sisällöistä ja pedagogisen sisältötiedon käsittelystä. 
Nämä kurssin oppimistavoitteiden kanssa osin ristiriidassa olleet toiveet 
todennäköisesti heijastavat opiskelijoiden käsityksiä pedagogisen tiedon ja 
opetuksessa välittömästi tarvittavan sisältötiedon tärkeydestä (Hoffkamp & 
Warmuth, 2015; Mosvold & Fauskanger, 2014; Silfverberg, 2004). Kolmen 
kurssitoteutuksen palautelomakeaineistot yhdistämällä voidaan 
käsitteellistää tarkemmin opiskelijoiden kokemuksia opettajan tietoon 
keskittyvästä ongelmalähtöisestä korkeakouluopetuksesta. Seuraavassa 
luvussa esitän yhteenvedon koko kehittämisprosessista ja sen tuottamasta 
tutkimustiedosta. 
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Kuvaan seuraavissa alaluvuissa kehittämisprosessin kokonaisuutta. 
Käsittelen aluksi luvussa 6.4.1 kurssin sisällössä tapahtuneita muutoksia 
kehittämiskierrosten välillä sekä prosessin aikana saatua tietoa opiskelijoiden 
kurssilla käsittelemästä opettajan tiedosta. Tämän jälkeen luvussa 6.4.2 
käsittelen kurssilla tehtyjä pedagogisia muutoksia kehittämiskierrosten välillä 
ja pyrin muodostamaan kokonaiskuvan opiskelijoiden kurssitoteutukseen 
liittyvistä kokemuksista. 
 

Kurssin kehittäminen alkoi teoreettisen ongelma-analyysin pohjalta 
suunnitellulla pilottikurssilla, jonka sisällöllisenä lähtökohtana opettajan 
tiedon syventämiseen erityisesti rakenteisen sisältötiedon näkökulmasta eri 
matematiikan osa-alueita käsitellen. Ensimmäisellä kehittämiskierroksella 
sisällöllisesti suurimpana haasteena koettiin se, että osassa opiskelijoiden 
alustuksia sekä opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissa yliopisto- ja 
koulumatematiikan yhteydet jäivät vähälle huomiolle ja opiskelijoiden työt 
keskittyivät erikoistuneeseen ja pedagogiseen sisältötietoon. Toisaalta myös 
osa erikoistuneen sisältötiedon osa-alueista kuten esimerkkien 
muokkaaminen jäi vähälle huomiolle. Toiselle ja kolmannelle 
kehittämiskierrokselle lähtökohdaksi otettiin ongelmalähtöiset projektit, 
joiden virikeaineistot laadittiin erityisesti rakenteisen sisältötiedon 
näkökulmasta. Lisäksi ohjatuilla oppimispäiväkirjoilla pyrittiin kiinnittämään 
huomiota oppimistavoitteiden kannalta tärkeisiin opettajan tiedon osa-
alueisiin. 

Opettajan tiedon ja matemaattisen ajattelun näkökulmasta tutkimus eteni 
yleisemmistä, kehittämistä tukeneista ensimmäisen ja toisen 
kehittämiskierroksen tutkimuskysymyksistä kohti kolmannen 
kehittämiskierroksen tarkempia tutkimuskysymyksiä. Kahdella 
ensimmäisellä kierroksella pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva 
opiskelijoiden oppimistehtävissä käsittelemästä opettajan tiedosta ja täten 
kehittää kurssille sopivat oppimistehtävät. Kolmannella 
kehittämiskierroksella tarkasteltiin empiiristä ongelma-analyysia syventäen 
yksilötason analyysissa opiskelijoiden lukualueisiin liittyviä käsitekuvia ja 
pienryhmätasolla PBL-projektissa tuotettua opettajan tietoa. 

Yleisesti ensimmäisellä kehittämiskierroksella opiskelijoiden 
oppimistehtävissä painottui erikoistuneen ja pedagogisen sisältötiedon 
käsittely. Toisen kehittämiskierroksen ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa 
tiedon käsittely jakautui tasaisemmin matemaattisen ja pedagogisen 
sisältötiedon välillä (Taulukko 52). 
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Taulukko 52. Eri opettajan tiedon kategorioihin sijoittuneiden tekstikatkelmien 
lukumäärä oppimispäiväkirjoissa 

 
Eri luokkiin sijoittuneiden tekstikatkelmien frekvenssien muodostamat 

jakaumat eroavat toisistaan khiin neliö -testin perusteella tilastollisesti 
merkitsevästi ( 2(5) = 47,19; p < 0,001). Tilastollisesti merkitsevä ero 
jakaumien välillä selittyy erityisesti yleisen sisältötiedon (CCK) lisääntymisellä 
sekä erikoistuneen (SCK), rakenteisen (HCK) ja pedagogisen sisältötiedon 
(KCS, KCT ja KCC) vähentymisellä. Ohjatut päiväkirjat tuntuivat siis ohjaavan 
erityisesti enemmän yleisen sisältötiedon käsittelyyn. Toisaalta myös 
verrattaessa ensimmäisen kehittämiskierroksen oppimispäiväkirjoissa ja 
toisen kehittämiskierroksen PBL-raporteissa käsiteltyä opettajan tietoa, 
huomataan eroa eri luokkiin sijoittuneiden tekstikatkelmien frekvensseissä 
(Taulukko 53). 
 
Taulukko 53. Eri opettajan tiedon kategorioihin sijoittuneiden tekstikatkelmien 

lukumäärä seminaarikurssin päiväkirjoissa ja toisen 
kehittämiskierroksen PBL-raporteissa 

 
Tilastollisesti merkitsevä ero jakaumien välillä ( 2(5) = 38,58; p < 0,001) 

selittyy erityisesti eroilla matemaattisen sisältötiedon (CCK, SCK ja HCK) 
painotuksissa. Toisaalta sekä ensimmäisen kehittämiskierroksen 
oppimispäiväkirjat että toisen kehittämiskierroksen PBL-raportit painottuvat 
samalla tavalla pedagogiseen sisältötietoon (KCS, KCT ja KCC). Kaikissa 
oppimistehtävissä rakenteisen sisältötiedon (HCK) rooli jäi kuitenkin 
pieneksi. Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan kolmannella 
kehittämiskierroksella muotoilemalla sekä virikeaineistot että muut 
oppimistehtävät uudelleen pyrkien parempaan sisällölliseen linjakkuuteen 
oppimistavoitteisiin nähden. 

Verrattaessa eri luokkien frekvenssejä toisen kehittämiskierroksen PBL-
raporttien ja kolmannen kehittämiskierroksen PBL-tuotosten välillä, voidaan 
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havaita painopisteen siirtyminen pedagogisesta sisältötiedosta 
erikoistuneeseen sisältötietoon (Taulukko 54). 
 
Taulukko 54. Eri opettajan tiedon kategorioihin sijoittuneiden analyysiyksiköiden 

lukumäärä toisen kehittämiskierroksen PBL-raporteissa ja kolmannen 
kehittämiskierroksen PBL-tuotoksissa 

 
Jakaumat eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (χ2(5) = 107,63; 
p<0,001), mikä selittyy erityisesti sillä, että kolmannen kehittämiskierroksen 
PBL-tuotoksissa painottui erikoistunut sisältötieto (SCK). Lisäksi pedagogisen 
sisältötiedon (KCS, KCT ja KCC) rooli jäi näissä tuotoksissa verrattain 
pieneksi. Tältä osin kolmannen kehittämiskierroksen PBL-projektien voidaan 
katsoa käsitelleen kattavammin erikoistuneeseen sisältötietoon lukeutuvaa 
sisältöä ja tähän muutokseen saattoi vaikuttaa virikeaineistoon tehdyt 
muutokset. Rakenteisen sisältötiedon (HCK) eksplisiittinen käsittely jäi 
kuitenkin myös kolmannella kehittämiskierroksella vähäiseksi. 

Kahdella ensimmäisellä kehittämiskierroksella saatiin karkea yleiskuva 
oppimistehtävissä käsitellystä opettajan tiedosta. Kolmannella 
kehittämiskierroksella pyrittiin kehitettyjen oppimistehtävien kontekstissa 
arvioimaan tarkemmin PBL-projektien ja case-oppimisen mahdollisuuksia ja 
haasteita opettajan tiedon ja matemaattisen ajattelun näkökulmasta. 
Yksilötasolla tarkastellussa lukualueiden kontekstissa havaittiin 
matemaattinen ajattelun painottumisesta symboliseen maailmaan, vaikka 
kurssilla pyrittiin lähestymään asiaa monesta näkökulmasta. 
Pienryhmätasolla tarkastellussa vektoreiden kontekstissa havaittiin PBL-
työskentelyn mahdollisuuksia matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon 
edistämisessä erityisesti erikoistuneen sisältötiedon näkökulmasta. 

Yleisesti ottaen kehittämisprosessin aikana kaikissa kurssitehtävissä 
havaittiin haasteita, mutta myös mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun ja 
opettajan tiedon edistämiseen. Erityisesti kolmannen kehittämiskierroksen 
pienryhmätason analyysi osoitti PBL-työskentelyn mahdollisuuksia opettajan 
tiedon edistämisessä. Toisaalta esimerkiksi lukualueisiin liittynyt yksilötason 
analyysi problematisoi kurssitoteutuksen onnistumista formaalien ja 
informaalien lähestymistapojen yhdistämisen näkökulmasta. 
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Kurssin pedagoginen kehittäminen alkoi seminaarimuotoisella 
pilottikurssilla, joka pohjautui teoreettisessa ongelma-analyysissa käsiteltyyn 
konstruktiivisen linjakkuuden malliin. Pedagogisen kehittämisen 
näkökulmasta pilottikurssin suurimpina kehittämiskohteiksi tunnistettiin 
arvioinnin linjakkuuden parantaminen sekä kurssin ajankäytön kehittäminen. 
Toisesta kehittämiskierroksesta lähtien kurssitoteutuksissa korostettiin 
ongelmalähtöistä oppimista ja case-oppimista. Näitä toteutuksia verrattiin 
myös perinteisempään seminaarityöskentelyyn. Näissä toteutuksissa itse- ja 
vertaisarviointia sekä arviointimatriiseja kehitettiin arvioinnin linjakkuuden 
parantamiseksi. Ajankäyttöön kiinnitettiin myös erityistä huomiota 
karsimalla sisältöjä ja suunnittelemalla riittävästi aikaa muun muassa 
yhteisille keskusteluille. 

Kaikilla kolmella kehittämiskierroksella kurssitoteutuksien erityisinä 
vahvuuksina opiskelijat kokivat mahdollisuuden keskusteluun ja 
ryhmätyöskentelyyn sekä mahdollisuuden jäsentää ajatteluaan 
oppimispäiväkirjan avulla. Lisäksi osa opiskelijoista nosti esiin sisällöllisen 
valinnanvapauden, yliopistomatematiikan ja koulumatematiikan välisen 
linkittämisen tärkeyden ja oppimistutkimukseen tutustuminen 
hyödyllisyyden. Opettajan toimintaan liittyen koettiin erityisen hyödyllisenä 
palautteen antamisen ja arvioinnin käytänteet. Tulokset viittaavat, että 
matematiikan aineenopettajakoulutuksen kontekstissa opiskelijoiden 
kokemukset ongelmalähtöisessä oppimisessa ovat saman suuntaisia kuin 
aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa (Dahlgren & Dahlgren, 2002; Dochy ym., 
2005; Gijbels ym., 2006; Rautiainen, 2012). 

Opiskelijoiden kokemukset kurssitoteutuksen heikkouksista vaihtelivat 
runsaasti eri kehittämiskierroksilla. Ensimmäisellä kehittämiskierroksella 
nostettiin esiin erityisesti sisällöllisen linkittämisen ongelmat, kurssin 
ajankäytön haasteet ja arvioinnin linjakkuuden ongelmat. Toisella 
kehittämiskierroksella taas nostettiin esiin ryhmätyöskentelyn ja PBL-
prosessin ohjauksen tarve, kurssin työmäärän rajaamisen tarve sekä luentojen 
roolin ongelmallisuus. Kolmannella kehittämiskierroksella tällaisia ongelmia 
ei juurikaan enää raportoitu, mutta moni opiskelija koki, että kurssi olisi 
voinut olla ajallisesti pidempi tai tapaamiskertoja olisi voinut olla enemmän. 
Tällaista kurssin laajentamista tai tapaamiskertojen lisäämistä ehdotettiin 
yksittäisissä kommenteissa myös ensimmäisillä kehittämiskierroksilla, mutta 
kolmannella kehittämiskierroksella kurssin laajentaminen tai 
tapaamiskertojen lisääminen jäi opiskelijoiden kokemusten perusteella 
ainoaksi selkeäksi kurssin kehittämiskohteeksi. 

Kurssipalautelomakkeen Likert-asteikollisista osioita tarkasteltiin 
kehittämisprosessin lopussa kolmea kurssitoteutusta vertaillen. Lomakkeen 
yksittäisistä osioista muodostettiin summamuuttujat oppimistavoitteiden ja 
opetuksen väliseen linjakkuuteen (osiot 1–3), opettajan tarjoamaan tukeen 
(osiot 4, 5, 6 ja 8) sekä kurssin sisältöjen mielekkyyteen (osiot 15–18) liittyen. 
Näiden summamuuttujien reliabiliteetti Cronbachin alphalla mitattuna oli 
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kuitenkin korkeintaan tyydyttävä. Tulosta selittää se, että tässä tutkimuksessa 
ei käytetty koko mittaria, jonka reliabiliteetti on todettu hyväksi (Entwistle 
ym., 2002), vaan osioita valikoitiin ensisijaisesti kuvailevan tilastotiedon 
saamiseksi. Muodostettujen summamuuttujien huonon reliabiliteetin 
johdosta jokaista osiota tarkasteltiin vertailussa erikseen. 

Kehittämiskierrosten välistä vertailua varten testattiin aluksi 
varianssianalyysiin liittyvä oletus jakaumien normaalisuudesta Shapiro-Wilk 
-testillä. Testin perusteella jakaumat olivat normaalisti jakautuneita. 
Aineiston pienestä koosta johtuen jakaumien normaalisuus tarkastettiin myös 
histogrammien ja tunnuslukujen avulla. Tämän tarkastelun perusteella 
jakaumien normaalisuus ei vaikuttanut olevan voimassa. Tämän vuoksi 
kehittämiskierrosten välisiä eroja tarkasteltiin varianssianalyysin lisäksi 
epäparametrisen Kruskal-Wallis -testin avulla. Tämän tarkastelun tuloksena 
havaittiin kaksi tilastollisesti merkitsevää eroa kehittämiskierrosten välillä. 

Ensimmäinen tilastollisesti merkitsevä ero liittyi kurssin koettuun 
työmäärään. Väittämään ”Kurssin työmäärä oli opintopisteisiin nähden… 1) 
erittäin kevyt 2) melko kevyt 3) sopiva 4) melko kuormittava 5) erittäin 
kuormittava” saatujen vastausten keskiarvot olivat ensimmäisellä, toisella ja 
kolmannella kehittämiskierroksella 2.9, 4.1 ja 3.2 sekä mediaanit vastaavasti 
3, 4 ja 3 (Kuvio 26). 

 
Kuvio 26. Opiskelijoiden kokemukset kurssin kuormittavuudesta opintopisteisiin 

nähden kehittämistutkimuksen kehittämiskierroksella 1 (s1), 2 (s2) ja 3 
(s3) 

 
Väittämään annettujen vastausten ero kehittämiskierrosten 1 ja 2, samoin 
kuin kierrosten 2 ja 3 välillä, oli varianssianalyysin perusteella tilastollisesti 
merkitsevä (F = 14,22; p < 0,001). Myös epäparametrisen Kruskal-Wallis -
testin perusteella vastausten jakaumat eroavat eri kehittämiskierrosten välillä 
( 2 = 18,686; p < 0,001). Tuloksen tulkinta on, että ensimmäisellä 
kehittämiskierroksella kurssin työmäärä koettiin sopivana, kun taas toisella 
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kehittämiskierroksella liian suureksi. Toisin sanoen ensimmäinen 
ongelmalähtöistä oppimista ja case-oppimista korostanut toteutus oli 
seminaarikurssia kuormittavampi. Yksinkertaiset muutokset kurssin 
kirjallisiin töihin vaikuttivat kuitenkin palauttavan koetun kuormittavuuden 
ensimmäisen pilottikurssin tasolle. 

Toinen tilastollisesti merkitsevä ero havaittiin osioon ”On helppo nähdä, 
miten annetut tehtävät liittyvät siihen, mitä minun odotettiin oppivan” 
liittyen. Väittämään annettujen vastausten keskiarvot olivat ensimmäisellä, 
toisella ja kolmannella kehittämiskierroksella 4.3, 3.8 ja 4.5. 
Varianssianalyysin perusteella vastausten jakaumat eri kehittämiskierroksilla 
eivät ole samat (p = 0,0195). Tilastollisesti merkitsevä ero selittyy erityisesti 
kehittämiskierrosten 2 ja 3 välillä (p = 0,0166). Myös kehittämiskierrosten 1 
ja 2 välinen ero on varianssianalyysin perusteella lähes tilastollisesti 
merkitsevä (p = 0,1023). Myös epäparametrisen Kruskal-Wallis -testin 
perusteella vastausten jakaumat eroavat eri kehittämiskierrosten välillä (p = 
0,0388). Tulosta voi tulkita siten, että kehittämiskierroksella 2 käyttöön otetut 
PBL-tehtävät eivät vielä olleet yhtä hyvin linjassa oppimistavoitteiden kanssa 
kuin kolmannelle kehittämiskierrokselle parannetut versiot. Tulokseen ovat 
voineet tosin vaikuttaa monet tekijät, kuten opettajan oman kokemuksen 
lisääntyminen käytetyistä opetusmenetelmistä. 

Edellä esitettyjen erojen lisäksi havaittiin kaksi lähes tilastollisesti 
merkitsevää eroa toteutusten välillä. Näistä ensimmäinen havaittiin kurssin 
linjakkuuteen liittyvässä osiossa ”Se, mitä kurssilla käsiteltiin, näytti olevan 
oppimiselle asetettujen tavoitteiden mukaista”. Vastauksien keskiarvot olivat 
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kehittämiskierroksella 3.9, 4.2 ja 4.5. 
Varianssianalyysin perusteella on mahdollista, että vastausten jakauma eroaa 
kehittämiskierrosten välillä (p = 0,0939). Tämä mahdollisuus selittyy 
erityisesti sillä, että kehittämiskierroksien 1 ja 3 jakaumat eroavat 95-
prosentin luottamustasolla lähes tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,07656). 
Myös epäparametrisen Kruskal-Wallis -testin perusteella on mahdollista, että 
vastauksien jakaumat eroavat toisistaan (p = 0,09408). Tulosta voi tulkita 
siten, että kehittämisprosessin lopulla kurssilla käsitelty sisältö vastasi hieman 
paremmin oppimistavoitteita, tai kääntäen, muodostetut oppimistavoitteet 
vastasivat hieman paremmin kurssin sisältöä. 

Toinen lähes tilastollisesti merkitsevä ero liittyi kurssin arvioinnin 
linjakkuuteen. Väittämään ”Kurssilla oli todella ymmärrettävä asiat 
saadakseen hyvän arvosanan” annettujen vastausten keskiarvot 
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kehittämiskierroksella olivat 3.4, 4.1 ja 
4.2. Väittämään annettujen vastausten ero kehittämiskierrosten 1 ja 3 välillä 
oli varianssianalyysin perusteella lähes tilastollisesti merkitsevä (p ). 
Epäparametrisen Kruskal-Wallis -testin perusteella jakaumat eivät 
kuitenkaan todennäköisesti eroa toisistaan (p = 0,3286). On kuitenkin 
mahdollista, että prosessin aikainen arviointimatriisien kehittäminen vaikutti 
jossakin määrin vastausjakaumiin. 
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Kehittämistutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aihekohtaisen ja 
kehittämisprosessiin liittyvän tiedon lisäksi konkreettinen kehittämistuotos ja 
tähän tuotokseen liittyvää tietoa (Edelson, 2002). Arvioin tässä luvussa 
tutkimuksen ongelma-analyysien ja kehittämisprosessin pohjalta 
tutkimuksessa tuotettua kehittämistuotokseen liittyvää tietoa. Käsittelen 
aluksi kehittämisprosessin tuloksena syntyneen kurssimallin yleisiä piirteitä. 
Käsittelen sitten kysymystä siitä, mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy 
tutkimusperustaisesti kehitettyyn ongelmalähtöiseen matematiikan 
aineenopettajankoulutukseen sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen ja 
opettajan tiedon edistämisen näkökulmasta. 
 

Tässä tutkimuksessa iteratiivisen kehittämisen tuloksena tuotettiin 
kurssimalli matematiikan aineenopettajankoulutukseen. Esittelen 
seuraavaksi yleisellä tasolla kurssimallin toteutuksen, joka muotoiltiin tässä 
tutkimuksessa esitetyn kehittämisprosessin tuloksena. Esimerkkejä 
yksityiskohtaisemmista toteutustavoista on esitetty liitteessä 18. Mallissa on 
otettu huomioon kehittämisprosessissa saatu tieto ja mallia voidaan 
hyödyntää jatkokehittämiseen myös muissa konteksteissa. 
 

Tämän tutkimuksen kontekstissa olleessa yliopistossa syys- ja 
kevätlukukauden opetus järjestetään neljässä periodissa, joista kukin koostuu 
seitsemän viikon opetusjaksosta ja yhdestä itsenäisen opiskelun viikosta. 
Kehittämistuotoksena muotoillun kurssimalli voidaan toteuttaa esimerkiksi 
viiden opintopisteen laajuisena ja kahden periodin mittaisena.  

Kurssitoteutukseen voidaan sisällyttää sekä PBL-projekteja että case-
oppimista. PBL-projekteille varataan aikaa esimerkiksi kolme viikkoa ja 
projekteihin saa tukea myös lähiopetuskerroilla. PBL-projekteissa tuotetaan 
posterit tai muut tuotokset, jotka esitetään purkuun varatulla 
lähiopetuskerralla. Case-oppimiseen liittyen opiskelijat voivat laatia 
esimerkiksi oppimispäiväkirjat, joista annetaan palautetta. Esimerkki 
tarkemmasta ajankäytön ja opiskelumenetelmien toteutuksesta on esitetty 
liitteessä 18. 
 

Kurssin oppimistavoitteet sidotaan teoriaan, kuten opettajan tiedon osa-
alueisiin. Tässä tutkimuksessa kehitetyn oppimistavoitteet sidottiin 
matematiikan opettajan tiedon ja matemaattisen ajattelun käsitteellistyksiin. 
Tällaisia oppimistavoitteita voidaan painottaa tarpeen mukaisilla 
painotuksilla. Esimerkki oppimistavoitteista on esitetty liitteessä 18. Mikäli 
oppimistavoitteet tulevat oppijalle annettuna, on niiden omakohtaisesta 
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pohtimisesta hyötyä oppijalle (Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2009a). Näin ollen 
opiskelijoiden on hyödyllistä pohtia kurssin alussa, mitä tavoitteet merkitsevät 
heille itsellensä ja mitä tavoitteita he asettavat omalle työskentelylleen. 

Matemaattisten sisältöjen näkökulmasta PBL-projekteissa ja case-
oppimisessa voidaan käsitellä esimerkiksi analyysiin, vektoreihin ja 
lineaarialgebraan, logiikkaan, algebraan ja geometriaan liittyviä sisältöjä. 
Nämä kaikki sisällöt ovat sellaisia, joita käsitellään sekä koulumatematiikassa 
että yliopistomatematiikassa. 

Oppimistehtävissä voidaan pyrkiä vaihtelevuuteen opettajajohtoisuuden ja 
oppijalähtöisyyden, sisältöjen sekä työskentelytapojen näkökulmasta. PBL-
projektit lähtevät liikkeelle avoimista virikemateriaaleista, jolloin opiskelijat 
voivat itse määrittää oppimistavoitteensa. Case-oppimisessa sen sijaan 
opettajalla on mahdollisuus pohjustaa aihetta teoreettisesti sekä valita sopivat 
case-tehtävät tutkimuskirjallisuudesta ja määritellä niihin liittyviä tarkempia 
kysymyksiä. Case-oppimisessa on myös mahdollista varata aikaa aiheeseen 
liittyvälle vapaalle keskustelulle. Lisäksi oppimispäiväkirjatehtävät voidaan 
toteuttaa tarpeen mukaan joko täysin reflektoivina tai osin ohjattuina. 
Esimerkkejä PBL-projekteista ja case-oppimisesta on esitetty liitteessä 18 ja 
oppimispäiväkirjatehtävistä esimerkiksi liitteessä 16. 
 

Arvioinnin perustuminen esimerkiksi yhteen opettajan arvioimaan 
summatiiviseen tenttiin ei ole oppimisen edistämisen näkökulmasta riittävää 
(Lindblom-Ylänne ym., 2003). Elinikäisen oppimisen näkökulmasta 
arvioinnissa tulisi toisaalta korostua arvioinnin tyyppeinä myös diagnostinen 
ja formatiivinen arviointi ja toisaalta arvioinnin tapoina itse- ja 
vertaisarviointi (Virtanen ym., 2015). Arvioinnin tulisi siis olla monipuolista 
(vrt. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003), mutta ei pelkästään 
osaamistason selvittävää, vaan myös oppimista ja opettamista tukevaa ja 
ohjaavaa. Esimerkiksi oppimispäiväkirjojen avulla suoritetulla reflektoinnilla 
ja siihen liittyvällä palautteella on mahdollista tukea opiskelijan kurssin 
sisällöstä muodostamaa kokonaiskäsitystä (Kyttälä, 2012). Tällaista 
lähestymistapaa voidaan luonnehtia reflektiiviseksi oppimiseksi (vrt. 
Nieminen, Häsä, Rämö & Tuohilampi, 2018). 

Kurssin alussa kurssin arviointikäytänteistä voidaan käydä keskustelua 
opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijat voivat opettajan ehdotuksen 
pohjalta antaa näkemyksiään siihen, miten arviointi järjestetään. Arvioinnin 
periaatteet voidaan täten sopia yhdessä kurssin alkupuolella, jolloin 
arviointikäytänteet ovat selvät kurssia suorittaessa. Summatiivisen arvioinnin 
tukena voidaan hyödyntää arviointimatriiseja (ks. esim. LIITE 10), joilla 
tavoitteiden ja arvioinnin suhde tuodaan läpinäkyväksi. Toisaalta kaikkeen 
summatiiviseen arviointiin voidaan liittää toimintaa ohjaavaa palautetta tai 
reflektiota. 

Kokonaisuudessaan kurssin arviointi pyritään toteuttamaan 
monipuolisena. PBL-projekteissa arvioidaan sekä oppimisprosessia että 
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oppimisen tulosta. Oppimisprosessin arviointi voidaan suorittaa kokonaan 
itse- ja vertaisarviointia hyödyntäen. Ryhmän PBL-työskentelyssä 
muodostaman synteesin arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan arvion ja 
vertaisarvion yhdistelmää. Oppimispäiväkirjoissa tärkeänä elementtinä on 
opettajan ohjaava palaute, minkä lisäksi opettaja arvioi oppimispäiväkirjassa 
käsitellyn sisällön ja reflektion myös arviointimatriisin avulla. Myös 
vertaisarviointia ja -palautetta voidaan hyödyntää opettajan arvioinnin ohella, 
jolloin arvioinnin reliabiliteettia voidaan parantaa. Esimerkki arvioinnin eri 
elementtien toteutuksesta on esitetty liitteessä 18. 

Käsittelen seuraavissa alaluvuissa kehittämistuotokseen liittyviä 
mahdollisuuksia ja haasteita teoreettisiin ongelma-analyyseihin pohjautuvien 
ja tutkimuksessa esiin nousseiden seitsemän teeman näkökulmasta. Nämä 
teemat kytkeytyvät sekä opiskelijoiden kokemuksiin kurssitoteutuksista että 
kurssille asetettuihin sisällöllisiin tavoitteisiin. Näiden teemojen kautta pyrin 
luomaan sellaisen kokonaiskuvan kehittämistuotoksen mahdollisuuksista ja 
rajoituksista, joka voidaan ottaa huomioon vastaavia opetusinterventioita 
suunniteltaessa. 
 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa yhteisöllistä 
tiedonrakentamista ja sosiaalista vuorovaikutusta (Kauppila, 2007; Tynjälä, 
1999). Biggs ja Tang (2011) ovatkin korostaneet yhtenä keskeisenä opetuksen 
laatua kehittävänä tekijänä opiskelun sosiaalisuuden. Vastaavasti 
kirjallisuudessa on usein nostettu esiin matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen tärkeänä tavoitteena tiedon yhteisöllinen 
jakaminen ja verkostoituminen (Llinares & Krainer, 2006). 

Sekä perinteisemmällä seminaarikurssitoteutuksella että 
ongelmalähtöisellä kurssitoteutuksella opiskelijat kokivat mahdollisuuden 
keskusteluun ja pienryhmätyöskentelyyn kurssin vahvuuksina. Tällaisen 
yhteisöllisen tiedonrakentamisen korostaminen on linjassa aiemman 
opiskelijoiden PBL-lähestymistapaan liittämiin kokemuksiin keskittyneen 
tutkimuksen kanssa (Dahlgren & Dahlgren, 2002; Gijbels ym., 2006). 
Toisaalta pienryhmätyöskentely koettiin myös osin ongelmallisena, erityisesti 
toisella kehittämiskierroksella. Tutkimuksen perusteella erityisen haastavia 
seikkoja ovat PBL-projektien ohjaaminen ja arviointi siten, että projektissa 
käsitelty tieto on oppimistavoitteiden mukaista, opiskelijat saavat 
tarvitsemansa tuen ja arviointi on linjakasta ja ottaa huomioon sekä 
oppimisprosessin että prosessin seurauksena syntyneen synteesin (vrt. 
Swanson ym., 1999). 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat kokevat tarvetta opinnoille, joissa on mahdollista 
keskustella tutkinnossa vähälle huomiolle jääneistä aiheista. Tämän 
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tutkimuksen kontekstissa keskustelevia seminaareja on kuitenkin järjestetty 
jo aikaisemminkin (Hautala & Oikkonen, 2015). Siten vaikuttaa uskottavalta 
olettaa, että suomalaiset matematiikan aineenopettajaopiskelijat kokevat 
vastaavaa tarvetta myös tämän tutkimuskontekstin ulkopuolella. 
 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta opetukselle tärkeää 
on opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen sekä opiskelijan aktiivisuuden 
merkitys (Kauppila, 2007; Tynjälä, 1999). Tällainen aktiivinen ja 
oppijalähtöinen toiminta on myös konstruktiivisen linjakkuuden mallin 
keskiössä, sillä sen katsotaan tukevan opiskelijoiden korkeamman tason 
ajattelua (Biggs & Tang, 2011). Lisäksi oppijalähtöinen työskentely, jossa 
opiskelija kokee itse voivansa vaikuttaa opiskelun sisältöihin ja 
opiskelutapoihin, on tyypillisesti opiskelijan näkökulmasta mielekästä (Nevgi 
& Lindblom-Ylänne, 2009a). 

Opiskelijoiden kokemusten perusteella tässä tutkimuksessa kehitetyillä 
kurssitoteutuksilla mahdollistui hyvin oppimisen autonomisuus ja 
opiskelijalähtöisyys. Useat opiskelijat kokivat, että he pystyivät itse 
vaikuttamaan kurssin sisältöihin. Tällaisen autonomisen toiminnan etuina 
koettiin muun muassa, että opiskelijalähtöinen toiminta motivoi 
opettajajohtoista enemmän ja kurssista oli mahdollista saada irti tärkeäksi 
kokemiaan asioita. Tämä tulos eroaa Dahlgrenin ja Dahlgrenin (2002) 
tuloksesta, jonka mukaan opiskelijat kokevat epävarmuutta PBL-
lähestymistavalla saavutetusta oppimisesta. Toisaalta tulos tukee Ryanin 
(1993) ja Rautiaisen (2012) tuloksia, joiden mukaan opiskelijat motivoituvat 
ongelmalähtöisessä oppimisessa itseohjautuvaan oppimiseen. Toisaalta 
autonomisen työskentelyn haasteena voidaan nähdä erityisesti linjakkuuden 
säilyminen opiskelijalähtöisissä projekteissa tuotetun tiedon ja kurssille 
asetettujen oppimistavoitteiden välillä. Opiskelijoiden kokemus 
kurssitehtävien ja oppimistavoitteiden välisestä linjakkuudesta vaikutti tässä 
tutkimuksessa hieman paranevan kurssitoteutusten välillä, mutta muutos ei 
ollut tilastollisesti merkitsevä. On kuitenkin uskottavaa olettaa, että 
linjakkuuttta on mahdollista parantaa oppimistavoitteiden eksplisiittisellä 
muotoilulla sekä tehtävänantojen ja itsearviointikäytänteiden kehittämisellä. 
 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa faktapainotteisuuden sijasta 
ongelmakeskeisyyttä (Tynjälä, 1999). Ongelmalähtöisen oppimisen keskiössä 
onkin autenttisten, työelämään liittyvien ongelmien ratkaiseminen (Poikela, 
2002). Toisaalta syväsuuntautuneen opiskelun näkökulmasta tällaisten 
ongelmien tulisi olla opiskelijoiden näkökulmasta kiinnostavia ja tärkeäksi 
koettuja (Hmelo-Silver, 2004). Matematiikan aineenopettajankoulutuksen 
näkökulmasta kirjallisuudessa onkin korostettu oppimisympäristöjä ja 
konteksteja, joissa opiskelijat saavat aktiivisesti työskennellä 
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merkityksellisien matemaattisten, didaktisten ja kasvatuksellisten ongelmien 
parissa (Llinares & Krainer, 2006). 

Tämän kurssin tapauksessa autenttisten ja kiinnostavien ongelmien 
ratkaiseminen mahdollistui hyvin. Kurssisisältöä pidettiin 
kurssipalautelomakkeen Likert-asteikollisissa osioissa erittäin kiinnostavana. 
Lisäksi avoimissa vastauksissa nousi esiin erityisesti case-oppimiseen 
liittyneiden virikeaineistojen mielenkiintoisuus. Autenttisilla ongelmilla 
vaikutti siten olevan tässä kontekstissa kiinnostavuutta lisäävä vaikutus. Tältä 
osin tutkimuksen tulokset tukevat Rautiaisen (2012) tuloksia, joiden mukaan 
ongelmalähtöisellä oppimisella voidaan tukea kiinnostusta opiskeltavaa 
aihetta kohtaan. Lisäksi muutamissa vastauksissa nostettiin esiin 
virikeaineistojen ja tehtävien työelämäyhteys: kurssi selkeytti joillekin 
opiskelijoille, minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan ja miten tiettyjä 
aiheita voi lähestyä opetuksessa. Tältä osin tutkimuksen tulokset tukevat 
Woodwardin (1999) tulosta, jonka mukaan opiskelijat kokevat 
ongelmalähtöisen oppimisen vastaavan hyvin työelämän tarpeita. Toisaalta 
haasteena on, että kurssilla voi nousta esiin vaikeasti ratkaistava ristiriita 
opiskelijoita kiinnostavien ja tärkeäksi kokemien sisältöjen ja kurssin 
oppimistavoitteiden kannalta oleellisten sisältöjen välillä. Tässä 
tutkimuksessa ei eroteltu tarkasti sitä, kokivatko opiskelijat käsitellyt 
ongelmat ja sisällöt kiinnostavina yksilöllisellä, sosiaalisella vai ammatillisella 
tasolla. Tulevissa tutkimuksissa voisi tarkastella tarkemmin tällaisten 
relevanssin tasojen suhdetta ongelmanratkaisuprosessiin. 
 

Sosiokonstruktivistisen oppimisen näkökulmasta tärkeä oppimiseen liittyvä 
elementti on reflektio eli oppijan omaan oppimiseensa ja toimintaansa 
liittämä pohdinta (Kauppila, 2007). Myös konstruktiivisen linjakkuuden malli 
korostaa tällaisia metakognitiivisia taitoja ja reflektiivistä oppimista (Biggs & 
Tang, 2011). Kirjallisuudessa on lisäksi matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen kontekstissa pidetty tärkeänä opiskelijan omaa, 
kriittistä reflektiota (Llinares & Krainer, 2006). Yksi keino reflektion 
edistämiseen korkeakouluopetuksessa on reflektoivien oppimispäiväkirjojen 
käyttö (Lindblom-Ylänne ym., 2003). Eräs tärkeä reflektiivistä oppimista 
tukeva elementti on formatiivinen arviointi, jolla tarkoitetaan sellaisen 
palautteen antamista, jonka avulla oppija voi kehittää omaa toimintaansa 
(Virtanen ym., 2015). 

Reflektiivinen oppiminen mahdollistui tämän tutkimuksen kontekstissa 
erityisesti oppimispäiväkirjatyöskentelyn myötä. Opiskelijoiden vastauksissa 
oppimispäiväkirjaa pidettiin hyvänä opiskelumuotona erityisesti kurssilla 
heränneiden omien ajatusten jäsentämisessä. Oppimispäiväkirja mahdollisti 
myös sellaisten asioiden pohtimisen, joita ei uskaltanut nostaa 
luokkahuonetilanteessa esiin ja lisäksi näihin pohdintoihin pureutuvan 
opettajan palautteen. Tällaista palautetta pidettiin normaaleista käytännöistä 
poikkeavana ja hyödyllisenä. Vaikuttaa siis siltä, että formatiivinen arviointi ei 
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ole matematiikan aineenopettajankoulutuksessa kovin tyypillistä, mutta sitä 
pidetään tärkeänä tässä tutkimuksessa kehitetyn kurssimallin kaltaisessa 
reflektiivisessä työskentelyssä. Täten kurssitoteutuksien korostettiin tukevan 
monia sellaisia konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia opetuksen 
piirteitä, jotka voivat jäädä perinteisemmillä kurssitoteutuksilla vähemmälle 
huomiolle (vrt. Gijbels ym., 2006). Toisaalta kirjoittamistehtäviä pidettiin 
kurssilla melko työläinä, minkä vuoksi niiden kuormittavuutta on arvioitava 
tarkasti vastaavia kurssitoteutuksia suunniteltaessa. Myös arvioinnin 
linjakkuuden suhteen tämän tutkimuksen kurssitoteutuksilla oli haasteita, 
mutta linjakkuus vaikutti jossakin määrin paranevan iteratiivisella ja 
opiskelijat osallistavalla kehittämisellä. 
 

Tämän tutkimuksen eräänä lähtökohtana oli laajasti ymmärretty opetuksen 
tutkimusperustaisuus, joka pitää sisällään sekä opetuksen sisällön että 
opetusmenetelmien tutkimusperustaisuuden (Toom ym., 2010). Opiskelijoille 
opetuksen tutkimusperustaisuus voi tarkemmin eroteltuna näyttäytyä ainakin 
niin, että 

• opetuksen sisällöt perustuvat tutkimukseen, 
• opetuksen sisällöissä korostetaan tutkimuksen tiedonmuodostustapoja 

tai 
• opiskelussa itsessään korostuu tutkimuksellisuus ja tutkimuksen 

tiedonmuodostustavat (Griffiths, 2004). 

Kurssin PBL-projektien ja case-oppimisen virikeaineistot sidottiin usein 
tutkimuskirjallisuuteen ja ne sisälsivät usein autenttisia tutkimusraporteissa 
esitettyjä aineistoesimerkkejä. Kurssin sisällöissä pyrittiin täten korostamaan 
aiheeseen liittyvää tutkimusta. Toisaalta ongelmalähtöisellä työskentelyllä 
pyrittiin korostamaan opiskeluprosessin tutkimuksellisuutta. 

Opiskelijoiden kokemuksista kurssin tutkimusperustaisuudesta ei tässä 
tutkimuksessa saatu tarkkaa kuvaa, mutta toteutukset tuntuivat 
mahdollistavan sekä sisällön tutkimusperustaisuuden että opiskelun 
tutkimuksellisuuden. Yksittäisissä avoimissa vastauksissa nostettiin esiin 
kurssin vahvuutena runsasta oppimistutkimukseen tutustumista. Tulos on 
linjassa Woodwardin (1999) tuloksen kanssa, jonka mukaan PBL-
lähestymistapa lisää itsenäisen tiedonhaun määrää verrattuna 
perinteisempiin työskentelytapoihin. Toisaalta kurssitoteutuksilla nousi esiin 
tutkimuksessa tunnistettuja hyviä käytänteitä ja lähestymistapoja opetukseen, 
joita pidettiin hyödyllisinä. Tutkimisen taitoja ja tai tutkimuksellista 
työskentelyä ei eksplisiittisesti nostettu esiin, mutta toisaalta PBL-projektien 
itsenäisen tiedonhaun ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen roolia korostettiin. 
Väittämään ”Kurssi antoi minulle käsityksen siitä, mitä tieteenalalla yleisesti 
tapahtuu” saadut vastaukset antoivat viitteitä, että tieteenalasta ei 
kurssitoteutuksilla muodostunut selkeää kuvaa. Tähän saattoi vaikuttaa se, 
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että kysymyksessä ei täsmennetty, tarkoitettiinko tieteenalalla matematiikka 
vai sen didaktiikkaa. Eräs kehittämistuotteeseen liittyvä haaste kuitenkin on 
se, kuinka kehitetty kurssitoteutus voisi paremmin tukea kokonaiskuvan 
muodostumista matematiikan ja sen didaktiikan tieteenaloista. Tällaisen 
yleiskuvan vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen myös 
yleisemmin matematiikan opettajankoulutukseen on perusteltua, sillä 
tällainen tieto voisi entisestään vahvistaa opiskelijan rakenteista ja 
erikoistunutta sisältötietoa. 
 

Tämän tutkimuksen keskiössä oli kysymys yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan diskurssien yhdistämisestä osana opettajan tietoa ja 
aineenopettajankoulutusta  (Sfard, 2014; Yrjänäinen, 2011).  Opettajan 
opetettavaan sisältöön liittyvää tietoa on lähestytty kirjallisuudessa 
matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon välisen erottelun kautta 
(Shulman, 1987). Toisaalta tässä erottelussa ei kiinnitetä tarkasti huomiota 
eroihin ja yhtäläisyyksiin matematiikan tieteenalaan ja matematiikan 
oppiaineen välillä (Bromme, 1994). Matematiikan tieteenalaan liittyvä tieto ja 
sen suhde koulun oppiaineeseen on kuitenkin nostettu viime aikoina 
kirjallisuudessa esiin ja korostettu tiedematematiikkaan liittyvän tiedon 
suhdetta koulussa opetettavaan sisältöön liittyvään tietoon sekä opettajan 
toiminnalliseen osaamiseen (Dreher ym., 2016; Jakobsen ym., 2013). 
Opettajat saattavat kuitenkin korostaa opetettaviin aiheisiin välittömästi 
tarvitsemaansa sisältötietoa ja pitää tällaista rakenteista sisältötietoa 
opettamisen kannalta vähemmän tärkeänä (Mosvold & Fauskanger, 2014). 

Laajemmasta yliopistopedagogisesta näkökulmasta on nostettu esiin, että 
asioita yhdistävä tietopohja on merkittävä tekijä korkeakouluopetuksen 
laadun edistämisessä (Biggs & Tang, 2011). Opetuksen tulisikin 
sosiokonstruktivistisesta näkökulmasta lähteä liikkeelle oppijan aiemmasta 
tiedosta (Tynjälä, 1999) ja sen tavoitteena tulisi olla asioiden välisten 
yhteyksien muodostaminen ja tiedon linkittäminen laajempaan kontekstiin 
(Biggs & Tang, 2011). 

Tämän tutkimuksen kehittämistuotos tarjosi kontekstin edellä kuvatun 
asioita yhdistävän tietopohjan edistämiseen. Tutkimuksen kurssitoteutus 
mahdollisti toisaalta tällaisen eri diskurssien yhdistämisen, mutta toisaalta 
toteutuksessa oli tältä osin myös ongelmallisia piirteitä. Opiskelijoiden 
kokemuksien, empiirisen ongelma-analyysin sekä kolmannen 
kehittämiskierroksen lukualueita koskeneen osatutkimuksen perusteella 
matematiikan formaali maailma saattaa jäädä tällaisesta kurssitoteutuksesta 
huolimatta irralliseksi informaalista matemaattisesta ajattelusta (vrt. Moreira 
& David, 2008). Toisaalta esimerkiksi kolmannen kehittämiskierroksen PBL-
projekteihin liittyneen osatutkimuksen näkökulmasta kurssitoteutus vastasi 
hyvin haasteeseen käsitellä matematiikan opettajalle erityistä tietämystä 
yliopisto- ja koulumatematiikan tietoja yhdistäen (vrt. Wright ym., 2016). 
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Lisäksi opiskelijat kokivat, että kurssi rohkaisi linkittämään asioita 
laajempaan yhteyteen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yliopisto- ja 
koulumatematiikan diskurssien yhdistäminen on matematiikan 
opettajankoulutuksessa erityisen haastava näkökulma ja sen edistämisen 
tueksi tarvitaan lisää tutkimusperustaista kehittämistä (vrt. Peled, 1999; 
Wasserman ym., 2018). Tässä tutkimuksessa kehitetyn kurssin kaltaisten 
toteutusten suunnittelussa on myös huomioitava se, että kurssin tavoitteet 
olisivat kaikkien osallistujien saavutettavissa eli, että kurssi vaatisi esitiedoiksi 
vain opettajankoulutuksen keskeisemmät matemaattiset sisällöt. Käytännössä 
tällaisen kurssin jatkosuunnittelussa voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa 
toteutettua systemaattista ryhmätason tarkastelua oppimistavoitteiden ja 
opiskelijoiden tuottaman tiedon suhteesta. 
 

Matematiikan opettajankoulutuksen kehittäminen opettajan tiedon 
käsitteellistyksien näkökulmasta on ollut suuressa nousussa 2010-luvulla 
(Hoover ym., 2016) ja näkökulmaa on alettu käyttää myös suomalaisen 
matematiikan aineenopettajankoulutuksen kontekstissa (Koponen ym., 
2015b). Opettajan tiedon eri osa-alueet kehittyvät niiden keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa (Hurrell, 2013), ja onkin ehdotettu, että koulutuksessa 
vähälle huomiolle jääneet opettajan tiedon osa-alueet kehittyisivät parhaiten 
hybridikursseilla, joissa huomioidaan sekä matemaattisen että pedagogisen 
sisältötiedon alueet (Hoover ym., 2016; Koponen ym., 2017). Tällaisessa 
hybriditoteutuksessa mielenkiintoiseksi kysymykseksi nousee, minkälaista 
matemaattista ajattelua ja opettajan tietoa kurssitoteutuksilla voidaan edistää. 

Kehittämistuotos vaikuttaa opettajan tiedon edistämisen näkökulmasta 
potentiaaliselta. Opiskelijat itse kokevat, että pystyvät tällaisella 
kurssitoteutuksella täydentämään omaa opettajan tietoaan. Kurssitoteutus 
vaikuttaa tukevan esimerkiksi joitakin erikoistuneen sisältötiedon osa-alueet 
kuten matemaattisen sisällön esittämistapojen eli representaatioiden 
hallintaa. Tällaiset osa-alueet vaikuttavat olevan myös opiskelijoiden 
spontaanisti suosimia ja tärkeäksi kokemia. Toisaalta vaikuttaa siltä, että 
tietyt rakenteisen ja erikoistuneen sisältötiedon osa-alueet eivät ole 
opiskelijoiden spontaanisti suosimia ja niiden edistämisen tueksi voidaan 
suunnitella tarkemmin strukturoituja oppimistehtäviä. Esimerkiksi 
matemaattisten tehtävien analysointi tai niiden arvioinnin pohtiminen ei tässä 
tutkimuksessa toteutunut oppijalähtöisissä projekteissa, vaan tällaisen tiedon 
edistäminen toteutui vain opettajalähtöisemmässä case-oppimisen 
menetelmässä. Voikin ajatella, että opettajan tiedon kokonaisvaltaisessa 
edistämissä voi olla hyödyksi oppijalähtöisten ja opettajajohtoisten 
menetelmien yhdistäminen. Toisaalta tämä tutkimus tukee näkemystä (esim. 
Peled, 1999; Wasserman ym., 2018), jonka mukaan rakenteisen sisältötiedon 
kategoriaan luettavan tiedon edistäminen on opettajankoulutuksessa erityisen 
haastavaa.  
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Perinteisesti erityisesti määrällisen tutkimuksen luotettavuutta ja laatua on 
arvioitu reliabiliteetin ja validiteetin käsitteillä. Tämä tutkimus sijoittuu 
kehittämistutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen perinteisiin, joissa 
tutkimuksen luotettavuutta on pyritty arvioimaan sekä reliabiliteetin ja 
validiteetin käsitteiden merkitystä laajentamalla että uutta käsitteistöä 
luomalla. Käsittelen aluksi seuraavassa alaluvussa erityisesti 
kehittämistutkimuksiin ja niihin sisältyviin tapaustutkimuksiin liitettyjä 
tutkimuksen luotettavuuden ja laadun arvioinnissa käytettyjä käsitteitä. 
Arvioin näiden käsitteiden ja erityisesti validiteetin käsitteen näkökulmasta 
tutkimuksen kokonaisuuden luotettavuutta ja laatua. Käsittelen sitten omassa 
alaluvussaan tutkimuksessa käytettyihin laadullisiin menetelmiin liittyvät 
luotettavuusnäkökulmat erityisesti triangulaation käsitteen näkökulmasta. 
Lopuksi käsittelen vielä tutkimuksen laatua eettisten periaatteiden ja hyvän 
tieteellisen käytännön näkökulmasta. 
 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuteen ja laatuun perinteisesti liitettyjä 
käsitteitä objektiivisuus, validiteetti ja reliabiliteetti on käytetty myös 
kehittämistutkimuksen ja tapaustutkimuksen konteksteissa, mutta niiden 
tulkinta on tyypillisesti erilainen ja laajempi kuin kontrolloiduissa 
tutkimusasetelmissa (The Design-Based Research Collective, 2003; Yin, 
1994). Toisaalta kehittämistutkimuksen menetelmä asettaa useita haasteita 
tutkimuksen objektiivisuudelle, validiteetille ja reliabiliteetille. 
Objektiivisuuden suhteen kehittämistutkimuksen haasteena on erityisesti se, 
että tutkija-kehittäjillä on usein aiheeseen liittyviä ennakkokäsityksiä ja 
hiljaisia oletuksia (The Design-Based Research Collective, 2003; Wellington, 
2015). Toisaalta haasteena on myös se, että kehittämistutkimuksin asetelmat 
ovat luonteeltaan kompleksisia ja pitävät sisällään useita toimijoita ja 
näkökulmia (Collins ym., 2004), jolloin kausaalisuuden ja eri muuttujien 
välisten yhteyksien tutkiminen sekä tutkimuksen toistettavuus ovat 
lähtökohtaisesti haastavia (The Design-Based Research Collective, 2003). 
Kehittämistutkimuksen uskottavuutta ja reliabiliteettia pyritäänkin 
tyypillisesti parantamaan muun muassa useiden aineistolähteiden käytön, 
analyysien toistamisen sekä standardoitujen mittareiden käytön avulla (The 
Design-Based Research Collective, 2003) ja jakamalla se erikseen 
raportoitaviin osatutkimuksiin (Juuti & Lavonen, 2006). Nämä tutkimuksen 
laadun varmistamisen tavat liittyvät ennen kaikkea triangulaation 
käsitteeseen, jota käsittelen tarkemmin alaluvussa 8.2. Tarkastelen tässä 
alaluvussa tutkimuksen laatua sekä kehittämistutkimuksen että 
tapaustutkimuksen kontekstissa keskeisenä pidetyn validiteetin 
näkökulmasta.  
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Usein validiteetti ymmärretään mittausvaliditeettina eli niin, että 
tutkimuksessa käytetyt mittarit mittaavat sitä, mitä niiden kuuluukin mitata 
(Hoadley, 2004). Laadullisen tutkimuksen kontekstissa validiteetin käsite on 
kuitenkin laajempi (Hirsjärvi & Hurme, 2000) ja kehittämistutkimuksen 
kontekstissa validiteetin tulisi ilmentyä teorian, tuotekehittelyn, käytänteiden 
ja mittaamisen välisenä linjakkuutena (Hoadley, 2004; Nieveen & Folmer, 
2013; The Design-Based Research Collective, 2003). Hoadley (2004) onkin 
esittänyt, että yleisesti ottaen validiteetti on käsitettävissä todennäköisyytenä 
sille, missä määrin tutkimuksen tuloksista tehdyt tulkinnat vastaavat 
tutkittavaa teoriaa ja hypoteeseja. Tällainen laaja validiteetin käsite on jaettu 
kirjallisuudessa pienempiin osa-alueisiin eri tavoin. 

Hoadley (2004) jakaa validiteetin erityisesti kehittämistutkimuksen 
näkökulmasta toimenpidevaliditeettiin (treatment validity), systeemiseen 
validiteettiin (systemic validity) ja seurausvaliditeettiin (consequential 
validity). Toimenpidevaliditeetilla hän tarkoittaa sitä, että interventiossa 
valittujen toimenpiteiden tulisi olla linjassa tutkimuksen teorioiden kanssa. 
Systeemisellä validiteetilla hän taas tarkoittaa sitä, että koko tutkimuksen 
tulisi pyrkiä pelkän teorian testaamisen sijasta myös teorian muotoiluun niin, 
että se on linjassa tutkimuksen tulosten kanssa. Lopulta tutkimuksella tulisi 
olla myös seurausvaliditeettia, jolla Hoadley tarkoittaa sitä, että 
tutkimuksessa muotoiltujen teorioiden tulisi olla käyttökelpoisia 
päätöksentekoon. 

Yin (1994) on vastaavasti jakanut luotettavuustekijät erityisesti 
tapaustutkimuksen näkökulmasta rakennevaliditeettin (construct validity), 
sisäiseen validiteettiin (internal validity), ulkoiseen validiteettiin (external 
validity) ja reliabiliteettiin (reliability). Rakennevaliditeetin näkökulmasta 
tutkimuksessa tulisi pyrkiä suunnittelemaan sellaiset menetelmät ja mittarit, 
joilla päästään käsiksi tutkittavaan ilmiöön (Yin, 1994). Rakennevaliditeetissa 
keskeistä on se, käytetäänkö tutkimuksessa sellaisia käsitteitä, jotka 
heijastavat tutkittavaa ilmiötä (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Sisäinen 
validiteetti liittyy erityisesti selittäviin tapaustutkimuksiin (explanatory case 
studies), joissa pyritään selvittämään kausaalisuhteita (Yin, 1994). Sisäisessä 
validiteetissa keskeinen kysymys on, voidaanko kausaalisuhteita todentaa vai 
onko tutkittava ilmiö liian monisyinen esimerkiksi kahden muuttujan välisen 
yhteyden varmistamiseen (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Tutkimuksen ulkoiseen 
validiteettiin liittyvä kysymys on, mihin laajempaan yhteyteen tutkimuksen 
tulokset yleistyvät (Yin, 1994). Toisaalta ulkoisen validiteetin kanssa osin 
ristiriitainen vaatimus on ekologinen validiteetti, jonka mukaan ihmistä tulee 
tutkia luonnollisissa oloissa (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Tapaustutkimuksen 
reliabiliteetti voidaan tulkita toistettavuutena: tutkimus tulisi suorittaa niin, 
että toistettaessa saataisiin sama tulos (Yin, 1994). Toisaalta reliabiliteetti 
voidaan käsittää myös niin, että kaksi tutkijaa päätyisi samaan tulokseen tai 
niin, että kahdella eri tutkimusmenetelmällä saataisiin sama tulos (Hirsjärvi 
& Hurme, 2000). 
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Nieveen ja Folmer (2013) ovat puolestaan esittäneet 
kehittämistutkimusinterventioiden laadun ja vaikuttavuuden arvioimisen 
pääkäsitteiksi relevanssin (relevancy), konsistenssin (consistency), 
käytännöllisyyden (practicality) ja vaikuttavuuden (effectiveness). 
Relevanssilla tarkoitetaan sitä, että interventiolle on tarve ja design perustuu 
tieteelliseen tietoon. Relevanssista puhutaan myös sisältövaliditeettina 
(content validity). Konsistenssilla tarkoitetaan sitä, että interventio on 
”loogisesti” suunniteltu. Konsistenssista puhutaan myös rakennevaliditeettina 
(construct validity). Käytännöllisyydellä taas tarkoitetaan sitä, että 
interventio on käyttökelpoinen valitussa kontekstissa. Vaikuttavuudella 
tarkoitetaan, että käyttökelpoisuuden lisäksi interventiolla saadaan aikaiseksi 
haluttuja vaikutuksia. (Nieveen & Folmer, 2013) 

Edellä esitettyjen erottelujen perusteella validiteetin käsite liittyy 
kehittämistutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Tutkimuksen suunnittelun 
näkökulmasta tutkimuksen luotettavuutta kuvaavat toimenpide- ja 
rakennevaliditeetin ja konsistenssin käsitteet. Vastaavasti toteutusvaiheessa 
keskeisiä ovat systeeminen ja sisäinen validiteetti sekä käytännöllisyys. 
Lopulta tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin liittyvät keskeiset käsitteet 
ovat seurausvaliditeetti, ulkoinen validiteetti ja vaikuttavuus. Tässä 
tutkimuksessa on pyritty kiinnittämään huomiota tutkimuksen validiteettiin 
kaikissa tutkimuksen vaiheissa (Taulukko 55). 

Vaikka luotettavuutta pyrittiin edistämään tutkimuksen kaikissa vaiheissa, 
olisi sitä voinut parantaa niin tutkimuksen suunnittelun kuin toteutuksenkin 
näkökulmasta. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimuksessa käytettäviä 
mittareita ja menetelmiä olisi voinut toisaalta lisätä ja monipuolistaa ja 
toisaalta parantaa linjakkuutta teorian ja menetelmien välillä. Esimerkiksi 
opiskelijoiden kokemuksia kurssitoteutuksista olisi voinut tutkia 
monipuolisemmilla ja tiukemmin teoriaan sidotuilla aineistoilla ja kurssilla 
käsiteltyä opettajan tietoa monipuolisemmin esimerkiksi 
luokkahuonehavainnoinnin avulla. Linjakkuutta teorian ja 
tutkimusasetelman välillä pyrittiin kuitenkin edistämään jatkuvasti 
tutkimusprosessin aikana. Lisäksi tutkimuksen toteutusvaiheessa olisi voinut 
muotoilla teorian tasolla tarkempia tutkimuskysymyksiä esimerkiksi 
rakenteiseen sisältötietoon liittyen. Toisaalta tutkimusprosessi tuotti useita 
yleisempiä tuloksia, joita voidaan hyödyntää jatkossa tarkempien ja 
yksityiskohtaisempien tutkimuskysymysten muotoilussa. 
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Taulukko 55. Validiteetin edistäminen tutkimuksen eri vaiheissa 
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Laadullisten tutkimusmenetelmiä käytettäessä validiteetin ja reliabiliteetin 
käsitteiden lisäksi tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu muiden, erityisesti 
laadulliseen tutkimukseen soveltuvien käsitteiden avulla. Tällaisia käsitteitä 
ovat erityisesti uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), 
vahvistettavuus (confirmability) ja riippuvuus (dependability) (Eskola & 
Suoranta, 1996; Tuomi & Sarajärvi, 2009). Uskottavuuteen liittyy toisaalta 
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kysymys siitä, onko tutkija tulkinnut ja käsitteellistänyt tutkittavien käsitykset 
vastaten sitä, mitä tutkittavat ovat tarkoittaneet (Eskola & Suoranta, 1996) ja 
toisaalta siitä, ovatko tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja aineisto kuvattu 
riittävän tarkasti (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Siirrettävyydellä tarkoitetaan 
sitä, että tulokset on mahdollista siirtää toiseen kontekstiin (Eskola & 
Suoranta, 1996) tai tutkimuskontekstin ulkopuoliseen, mutta vastaavaan 
kontekstiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Vahvistettavuudella taas voidaan 
tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset ja tulkinnat saavat tukea toisista 
tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 1996) ja toisaalta sitä, että tutkijan tekemät 
ratkaisut ja päättely on oikeutettua ja läpinäkyvää lukijalle (Tuomi & Sarajärvi, 
2009). Tutkimuksen riippuvuuteen liittyy kysymys siitä, onko tutkimus 
yleisesti toteutettu tieteellistä tutkimusta ohjaavien periaatteiden mukaisesti 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Kysymys tutkimuksen riippuvuudesta liittyy 
tutkimuksen eettisiin näkökulmiin, joita käsittelen erikseen alaluvussa 8.3. 

Viime vuosikymmenien aikana laadullisen tutkimuksen perinteessä on 
kiinnitetty huomiota erilaisiin tekniikkoihin, joiden avulla tutkimuksen 
luotettavuutta on pyritty edistämään (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Laadullisen 
tutkimuksen uskottavuutta on pyritty parantamaan esimerkiksi 
osallistujatarkistamisella, jossa tutkimukseen osallistuvat henkilöt saavat 
tutustua tutkijan tulkintoihin (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Vastaavasti 
esimerkiksi vahvistettavuutta voidaan tukea raportoimalla tutkimuksen 
analyysi huolellisesti ja esittämällä riittävästi aineistoesimerkkejä. Kuitenkin 
keskeisimpänä käsitteenä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 
parantamisessa pidetään triangulaatiota, jolla yleisesti ottaen tarkoitetaan 
tutkimuksen monipuolista toteuttamista. 

Triangulaatio jaetaan kirjallisuudessa tyypillisesti neljään osaan: 
tutkimusaineistoon liittyvään, tutkijoihin liittyvään, teoriaan liittyvänä ja 
metodeihin liittyvään triangulaatioon (Hirsjärvi & Hurme, 2000; Tuomi & 
Sarajärvi, 2009). Tutkimusaineistoon liittyvällä triangulaatiolla tarkoitetaan 
sitä, että tietoa kerätään eri informanttiryhmiltä kuten opettajat ja oppijat 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Toisaalta sillä voidaan tarkoittaa myös sitä, että 
aineistoa kerätään useana eri aikana, eri konteksteissa ja esimerkiksi sekä 
henkilökohtaisella tasolla että ryhmätasolla (Wellington, 2015). 
Tutkijatriangulaatiolla taas tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tekemiseen 
osallistuu useampia tutkijoita, missä erityisenä etuna reliabiliteetin lisäämisen 
lisäksi voi olla monitieteinen näkökulma (Hirsjärvi & Hurme, 2000). 
Metoditriangulaatiota voi suorittaa toisaalta niin, että samaa metodia 
käytetään eri konteksteissa ja toisaalta niin, että eri metodeita käytetään 
samassa kontekstissa (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Lisäksi voidaan erotella 
metodin sisäinen (within-method) triangulaatio ja metodeiden välinen 
(between-method) triangulaatio: metodin sisällä voidaan esimerkiksi kysyä 
informanteilta samaa asiaa sekä suljetuin että avoimin kysymyksin ja 
metodien välisesti samaa ilmiötä voidaan tutkia esimerkiksi sekä haastatteluin 
että dokumenttien analyysin kautta (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 
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On kuitenkin huomattava, että triangulaatiota eivät edusta erillisiin 
tutkimuskysymyksiin ja eri ilmiöihin keskittyvät osatutkimukset, vaan 
esimerkiksi samaa ilmiötä eri aineistolähteiden avulla tutkiminen (Yin, 1994). 
Tämän tutkimuksen kussakin osassa on pyritty edistämään triangulaatiota, 
vaikka esimerkiksi tutkijatriangulaatiota hyödynnettiin vain kolmannessa 
tapaustutkimuksessa (Taulukko 56). 
 
Taulukko 56. Triangulaation edistäminen tutkimuksessa 

 
Triangulaation lisäksi erityisesti tutkimuksen uskottavuutta, 

vahvistettavuutta ja siirrettävyyttä voidaan pyrkiä edistämään myös muilla 
toimintatavoilla. Tällaisia toimintatapoja, kuten tutkimuksen aineiston ja 
analyysin tarkka raportointi (Hirsjärvi & Hurme, 2000; Tuomi & Sarajärvi, 
2009) on pyritty huomioimaan myös tässä tutkimuksessa (Taulukko 57). 
Tutkimuksessa uskottavuuden lisäämiseksi aineisto ja osallistujat on pyritty 
kuvaamaan niin tarkasti kuin mahdollista. Toisaalta erityisesti tutkimuksen 
empiirisessä ongelma-analyysissa uskottavuutta olisi voinut parantaa 
käyttämällä osallistujatarkistusta. Osallistujatarkistusta pidetään kuitenkin 
osin ongelmallisena ja eräänä tyypillisenä tapana uskottavuuden lisäämiseksi 
pidetään tutkimusta lukevien asiantuntijoiden tekemien huomioiden ja 
kommenttien huomioimista (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Vahvistettavuutta on 
tutkimuksessa pyritty parantamaan erityisesti aineiston analyysin 
periaatteiden ja aineistoesimerkkien avulla. Siirrettävyyttä voidaan pitää 
kehittämistutkimuksessa yleisesti ongelmallisena, sillä prosessissa saatu tieto 
on vahvasti kontekstisidonnaista. Siirrettävyyttä on tutkimuksessa kuitenkin 
pyritty edistämään suunnittelemalla kehittämistuote niin, että se soveltuisi 
myös muihin vastaaviin aineenopettajankoulutuksen konteksteihin. 
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Taulukko 57. Uskottavuuden, vahvistettavuuden ja siirrettävyyden huomioiminen 
tutkimuksessa 

•

•

•

•

•

 

Matematiikan oppimiseen ja opetukseen liittyvässä tutkimuksessa eettisiä 
kysymyksiä ja haasteita nousee erityisesti esiin, kun tutkimuksessa on 
osallistujia ja tutkimusaiheeseen liittyy arvoasetelma, kuten osallistujien 
tiedon määrä tai laatu (Sowder, 1998). Eettisiä kysymyksiä liittyy tutkimuksen 
kaikkiin eri vaiheisiin; esimerkiksi tutkimuksen keräämisen vaiheessa on 
huolehdittava muun muassa osallistujien informoinnista ja kun taas analyysin 
tasolla on laadullisessa analyysissa kiinnitettävä huomiota aineiston ja 
tutkijan tulkinnan suhteeseen (Sowder, 1998). Vielä laajemmin katsottuna 
eettisinä kysymyksinä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa voidaankin 
erotella kahtena päätyyppinä tutkimukseen osallistujien suojaaminen ja 
tieteellinen vilppi kuten plagiointi tai aineiston muokkaaminen (Howe & 
Moses, 1999). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (TENK) määrittelemä hyvä tieteellinen käytäntö on 
pyrkinyt muotoilemaan tarkasti ne ehdot, jotka eettisesti hyväksyttävän, 
luotettavan ja uskottavan tutkimuksen on täytettävä (Varantola, Launis, 
Helin, Spoof & Jäppinen, 2013). Tässä tutkimuksessa on pyritty huomioimaan 
hyvän tieteellisen käytännön mukaiset lähtökohdat (Taulukko 58). 
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Taulukko 58. Hyvän tieteellisen käytänteen huomioiminen tutkimuksessa 
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Kehittämistutkimuksen menetelmä sisältää erityisen eettisen kysymyksen 
omaa opetustyötään kehittävän opettaja-tutkijan (practitioner researcher) 
roolista. Mahdollisina etuina tällaisessa roolissa on muun muassa kontekstiin 
liittyvä aiempi tieto ja kokemus sekä helppo pääsy tutkimuskohteeseen 
(Wellington, 2015). Toisaalta mahdollisia haasteita ovat vastaavasti muun 
muassa aiheeseen liittyvät ennakkokäsitykset ja ennakkoluulot sekä ajanpuute 
tehtäessä opetus- ja tutkimustyötä samanaikaisesti (Wellington, 2015). 
Riittävä aika analyysin tekemisessä on eräs suurin laadullisen tutkimuksen 
luotettavuutta parantava tekijä (Tuomi & Sarajärvi, 2009) ja 
kehittämistutkimuksen vahvistettavuutta heikentää usein opettaja-tutkijan 
ennakkokäsityksien vääristämät analyysit (Juuti & Lavonen, 2006). 
Kaksoisrooliin liittyvät ennakkokäsitykset liittyvät myös kysymykseen 
kehittämistutkimuksen normatiivisuudsta; kehittämistutkimuksessa on 
otettava kantaa siihen, mikä on ”hyvää” opetuksen kannalta (Hassinen, 2006). 
Tässä tutkimuksessa on pyritty raportoimaan tutkija-kehittäjän kaksoisrooli 
ja sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sitoutuminen tutkimuksen 
ajattelua ohjaavana teoriana. Lisäksi tutkimuksen alussa on esitetty 
tieteenfilosofinen positoituminen pragmatistiseen tietoteoriaan. 

Tässä monografiassa esitettyjä tutkimustuloksia on esitetty myös muissa 
julkaisuissa. Tekijänoikeuksiin liittyvät mahdolliset ongelmat on varmistettu 
julkaisemalla tulokset julkaisuissa, joissa tekijänoikeudet jäävät kirjoittajalle 
tai muussa tapauksessa varmistamalla lupa mahdollisiin päällekkäisyyksiin 
tekijänoikeuden haltijalta. 
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Tämä tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, jossa keskeisinä 
elementteinä ovat ongelma-analyysi, kehittämisprosessin suunnittelu ja 
kehittämistuotoksen muotoilu sekä edellisiin liittyvän tiedon syventyminen 
prosessin aikana (Edelson, 2002). Tällaisen prosessin mahdollisuuksina on 
erityisesti uudenlaisien oppimisympäristöjen tutkiminen, 
kontekstisidonnaisen teorian kehittäminen, kehittämiseen liittyvän tiedon 
kumuloituminen sekä innovaatioiden lisääntyminen (The Design-Based 
Research Collective, 2003). Tämä tutkimus tuotti uutta aihekohtaista tietoa 
opettajan tiedon ja matemaattisen ajattelun edistämisen tarpeista ja 
haasteista aineenopettajankoulutuksen kontekstissa. Toisaalta tutkimuksessa 
saatiin kehittämisprosessiin liittyvää tietoa siitä, millä tavoin ja missä määrin 
kehittämisprosessin eri vaiheissa voitiin edistää opettajan tiedon 
rakentumista ja sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista 
opiskelua. Lisäksi tutkimus tuotti tietoa prosessin tuloksena syntyneestä 
kurssitoteutuksesta kuvaten, minkälaisia ominaisuuksia ongelmalähtöisellä 
opettajan tiedon syventämiseen tarkoitetulla kurssitoteutuksella on. 
Käsittelen tämän luvun alaluvuissa 9.1–9.3 tutkimuksen tulosten 
yhteenvedon, pohdinnan ja tutkimuksen johtopäätökset 
tutkimuskysymyksittäin. Arvioin lopuksi alaluvussa 9.4 tutkimuksen 
merkitystä, rajoituksia ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 
 

Tutkimuksessa saatiin uutta aihekohtaista tietoa erityisesti tutkimuksen 
empiirisessä ongelma-analyysissa. Tutkimuksen ongelma-analyysia kuitenkin 
syvennettiin prosessin aikana, mikä on kehittämistutkimukselle ominaista 
(Edelson, 2002). 

Tässä tutkimuksessa aihekohtaiseen tietoon liittyvät 
päätutkimuskysymykset olivat: 

• Päätutkimuskysymys 1: Miten matematiikan aineenopettajaopiskelijat 
kokevat yliopistomatematiikan suhteessa opettajan tietoon ja 
koulumatematiikkaan? 

• Päätutkimuskysymys 2: Minkälaisia käsitekuvia matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat muodostavat sellaisista matematiikan 
käsitteistä, joita käsitellään sekä koulumatematiikassa että 
yliopistomatematiikassa? 

Päätutkimuskysymykseen 1 liittyen tutkimuksen päätulokset koskevat 
erityisesti aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia yliopisto- ja 
koulumatematiikan välisestä kuilusta yliopisto-opintoihin siirryttäessä sekä 
käsityksiä yliopistomatematiikan merkityksestä opettajan tiedolle. 
Päätutkimuskysymykseen 2 liittyen tutkimuksen päätulokset koskevat 
erityisesti haasteita yhdistää yliopistomatematiikassa korostuvaa formaalia 
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matemaattista ajattelua koulumatematiikassa korostuvaan informaaliin 
matemaattiseen ajatteluun. (ks. luku 5.3.3) 

Päätutkimuskysymykseen 1 liittyen tässä tutkimuksessa eräänä 
päätuloksena havaittiin, että monet aineenopettajaopiskelijat korostavat 
yliopistomatematiikan merkitystä opettajan tiedolle yleisellä tasolla, mutta 
eivät tyypillisesti liitä sitä esimerkiksi opetustilanteessa tarvittavaan tietoon 
(vrt. Koponen ym., 2019; Zazkis & Leikin, 2010). Toisaalta osallistujat 
korostivat, että erityisesti opintojen alkuvaiheessa yliopistomatematiikassa 
esitettäviä käsitteitä on vaikea kytkeä koulumatematiikan vastaaviin 
käsitteisiin. Lisäksi osallistujat kuvasivat aikaisemmassa 
tutkimuskirjallisuudessa (Clark & Lovric, 2009; Education Committee of the 
EMS, 2013) kuvattuja siirtymävaiheen ongelmia erityisesti kognitiivisesta ja 
affektiivisesta näkökulmasta.  Siten tämän tutkimuksen ja aiemman 
tutkimuskirjallisuuden perusteella Jakobsenin ja kollegoiden (2013) 
kuvaaman rakenteisen sisältötiedon edistämisen voidaan nähdä 
matematiikan aineenopettajankoulutuksen erityisenä kehittämishaasteena.  
(ks. luku 5.3.2.1) 

Päätutkimuskysymykseen 2 liittyen tässä tutkimuksessa havaittiin 
erityisesti, että osallistujien spontaanisti heräävät käsitekuvat painottuvat 
ilmenevään ja symboliseen maailmaan. Formaalin maailman ajattelu oli 
informaalia harvinaisempaa ja näiden kahden yhdistäminen erityisen 
harvinaista. Niillä osallistujilla, jotka käyttivät formaalia matemaattista 
ajattelua, formaali ajattelu oli tyypillisesti joko kytkeytymätöntä informaaliin 
ajatteluun tai ristiriidassa sen kanssa. Ilmenevän ja symbolisen maailman 
käsitekuvia sen sijaan osallistujat yhdistivät usein koherentisti. Erityisesti 
lukualueisiin liittyen osallistujien käsitekuvat painottuivat vahvasti 
symboliseen maailmaan. (ks. luvut 5.3.2.2 ja 6.3.4.1) 

Päätutkimuskysymyksiin 1 ja 2 liittyvät tulokset herättävät kysymyksiä 
opettajaopiskelijan matematiikkakuvan ja matemaattisiin käsitteisiin 
liittyvien käsitekuvien välisestä suhteesta. Aiemman tutkimuskirjallisuuden 
perusteella suomalaisten matematiikan korkeakouluopiskelijoiden 
matematiikkakuva jakautuu melko tasaisesti eri näkökulmiin, mutta 
matematiikan aineenopettajaopiskelijat vaikuttaisivat korostavan muita 
matematiikan pääaineopiskelijoita enemmän instrumentaalista ja 
ongelmanratkaisun näkökulmaa ja vähemmän formaalia näkemystä 
matematiikasta (Tossavainen ym., 2017; Viholainen ym., 2012). Toisaalta 
tämä tutkimus tukee Beswickin (2012) hypoteesia siitä, että yksilön 
koulumatematiikkaan liittyvä matematiikkakuva usein eroaa yksilön 
yliopistomatematiikkaan liittyvästä matematiikkakuvasta. Lisäksi tässä 
tutkimuksessa aineenopettajaopiskelijoiden käsitekuvat painottuivat 
enemmän koulumatematiikassa korostuviin informaaleihin piirteisiin kuin 
yliopistomatematiikassa korostuviin formaaleihin piirteisiin (vrt. Tossavainen 
ym., 2011; Tossavainen & Haukkanen, 2012). Informaalien ja formaalien 
piirteiden yhdistäminen vaikuttaakin haastavalta sekä tämän tutkimuksen 
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että aiemman tutkimuskirjallisuuden (esim. Chin, 2013; Sirotic & Zazkis, 
2007a; Viholainen, 2008) perusteella. 

Tämän tutkimuksen ja aiemman tutkimuskirjallisuuden (Koponen ym., 
2015b; Koponen ym., 2019; Tossavainen ym., 2011) perusteella vaikuttaa siltä, 
että matematiikan aineenopettajankoulutuksen kehittämisessä ainelaitosten 
näkökulmasta tulisi huomioida erityisesti rakenteisen ja erikoistuneen 
sisältötiedon edistämisen näkökulma. Toisaalta koulutuksessa tulisi 
huomioida myös pedagogisen sisältötiedon näkökulma, sillä valmistuneet 
aineenopettajat kokevat koulutuksen riittämättömänä myös sen osalta 
(Koponen ym., 2015b) ja opettajan tiedon eri komponentit kehittyvät niiden 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa (Hoover ym., 2016; Hurrell, 2013). 
Koulutusta kehittäessä potentiaalisia lähtökohtia ovat siten muun muassa 
opettajaopiskelijoiden oman opettajan tiedon reflektointi, erilaisten 
representaatioiden ja matemaattisten tehtävien analysointi sekä huomion 
kiinnittäminen yliopisto- ja koulumatematiikan suhteeseen eri matematiikan 
aloilla. Tällaisen kehittämisen esteenä voivat olla aineenopettajankoulutuksen 
perinteiset rakenteet ja toimintatavat, joissa ainelaitosten opetus keskittyy 
yleiseen sisältötietoon. Toisaalta monissa suomalaisissa yliopistoissa on 
viimeisten vuosikymmenten pyritty huomioimaan ainelaitoksilla yhä 
enemmän tuleville opettajille erityiset tiedon alat. Tällaista huomioimista voisi 
sisällyttää entistä enemmän jo perus- ja aineopintojen kursseille. 
Aineenopettajankoulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä ainelaitosten 
näkökulmasta tarvittaisiin myös huomattavasti lisää, sillä toistaiseksi 
aiheeseen liittyvää kehittämistä tukevaa tutkimustietoa on sekä 
kansainvälisesti että kansallisesti niukasti. 
 

Kehittämistutkimus on luonteeltaan iteratiivista ja tähän iteratiiviseen 
prosessiin liittyvän tiedon tuottaminen on oleellinen osa 
kehittämistutkimuksen menetelmää (Juuti & Lavonen, 2006). Tällainen tieto 
auttaa erityisesti hahmottamaan, minkälaisella kehittämisprosessilla voidaan 
tukea tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Kirjallisuudessa onkin esitetty, että 
kehittämistutkimuksen raportoinnissa tulisi ilmentyä niin kutsuttu design-
narratiivi, jonka kautta kehittämisprosessi ja sen vaikuttavuus avautuu 
kokonaisuudessaan (Bell, Hoadley & Linn, 2004).  Tarkoituksena on siis 
raportoida se, miten kehittäminen eteni. Toisaalta kehittämisprosessiin 
liittyvä tieto myös syventää ongelma-analyyseissa tuotettua aihekohtaista 
tietoa (Edelson, 2002). 

Tässä tutkimuksessa kehittämisprosessiin liittyvät päätutkimuskysymykset 
olivat: 
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• Päätutkimuskysymys 3: Minkälaista matematiikan opettajan tietoa 
matematiikan aineenopettajaopiskelijat käsittelevät 
oppimistehtävissään seminaarikurssilla ja ongelmalähtöiseen 
oppimiseen perustuvilla kursseilla? 

• Päätutkimuskysymys 4: Minkälaisia kokemuksia matematiikan 
aineenopettajaopiskelijat liittävät seminaarikurssiin ja 
ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvaan kurssiin? 

i. Miten opiskelijat kokevat kurssitoteutukset konstruktiivisen 
linjakkuuden mallin näkökulmasta? 

ii. Millaisia heikkouksia ja vahvuuksia opiskelijat kokevat 
kurssitoteutuksilla olevan? 

Näihin kahteen tutkimuskysymykseen kerättiin tietoa iteratiivisesti kolmen 
kehittämiskierroksen aikana (ks. luku 6).  

Päätutkimuskysymys 3 kytkeytyi erityisesti kurssin sisällölliseen 
kehittämiseen opiskelijoiden kurssitehtävissä tuottaman opettajan tiedon 
näkökulmasta. Oppimistehtävissä käsitellyn opettajan tiedon näkökulmasta 
erityisenä kehittämishaasteena oli muodostaa sellaisia oppimistehtäviä, jotka 
tukisivat rakenteisen ja erikoistuneen sisältötiedon edistämistä kurssille 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sekä ensimmäisen kehittämiskierroksen 
seminaarikurssin että toisen kehittämiskierroksen opiskelijalähtöisissä 
projekteissa korostui jossakin määrin pedagoginen sisältötieto ja 
koulumatematiikan näkökulma. Kolmannen kehittämiskierroksen 
tapaustutkimus kuitenkin osoitti, että esimerkiksi vektoreihin liittyvällä PBL-
projektilla on mahdollista tukea sisältötiedon erikoistamista opettajan 
näkökulmaan sekä yliopistomatematiikan että koulumatematiikan tietoja 
hyödyntäen. Toisaalta empiirisen ongelma-analyysin ja kolmannen 
kehittämiskierroksen lukualueisiin liittyneen yksilötason tarkastelun 
näkökulmasta yliopisto- ja koulumatematiikan tietojen koherentti 
yhdistäminen ei vaikuta tyypilliseltä tai spontaanilta lähestymistavalta 
aineenopettajaopiskelijoille edes tällaiseen yhdistämiseen erityisesti 
keskittyvän kurssin aikana tai sen jälkeen. (ks. luku 6.4.1) 

Päätutkimuskysymys 4 kytkeytyi erityisesti kurssin pedagogiseen 
kehittämiseen opiskelijoiden kokemuksien pohjalta. Prosessin kuluessa 
kurssilla erityisinä kehittämiskohteina opiskelijoiden raportoimien 
haasteiden pohjalta olivat kurssin arviointikäytänteet, ajankäyttö ja kurssin 
sisällölliset valinnat. Konstruktiivisen linjakkuuden mallin näkökulmasta 
opiskelijat kokivat kaikilla kolmella kehittämiskierroksella kurssin 
linjakkuuden hyvänä, joskin arvioinnin linjakkuus vaikutti hieman paranevan 
prosessin kuluessa. Opiskelijat raportoivat kaikilla kehittämiskierroksilla 
kurssitoteutusten vahvuuksia työskentelytapoihin, sisältöön ja opettajan 
toimintaan liittyen. Näihin lukeutui erityisesti mahdollisuus keskusteluun, 
yliopisto- ja koulumatematiikan näkökulmien yhdistyminen ja palautteen 
saaminen. Ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyvät kokemukset olivat pitkälti 
linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. (ks. luku 6.4.2) 
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Kokonaisuudessaan kehittäminen eteni seminaarimuotoisesta 
pilottikurssista kohti ongelmalähtöisen kurssikokonaisuuden muotoilua. 
Kehittämisessä huomioitiin kehittämiskierroksella havaittuja kurssin 
sisältöön ja toteutukseen liittyneitä haasteita (Taulukko 59). Tällaisella 
prosessilla voitiin vastata hyvin tutkimuksen ongelma-analyyseissa 
esitettyihin haasteisiin erityisesti erikoistuneen sisältötiedon ja 
sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisen opiskelun edistämisen 
näkökulmasta. 
 
Taulukko 59. Kehittämisprosessin yhteenveto 

•

•
•

•

•
•
•
•

 
Eräänä erityisenä kehittämishaasteena tässä tutkimuksessa oli 

opiskelijoiden oppimistehtävissään käsittelemä opettajan tieto suhteessa 
kurssin oppimistavoitteisiin. Aiempi tutkimuskirjallisuus on antanut viitteitä 
siitä, että opettajaopiskelijat pitävät opettajalle tärkeinä erityisesti 
pedagogiseen tietoon ja persoonaan liittyviä ominaisuuksia (Hoffkamp & 
Warmuth, 2015; Silfverberg, 2004). Opiskelijalähtöisissä oppimistehtävissä 
käsiteltävät aihepiirit saattavat heijastaa sitä, mitä opiskelijat pitävät 
ammatillisesti tärkeänä. Tässä tutkimuksessa opiskelijat korostivat erityisesti 
ensimmäisillä kahdella kehittämiskierroksella oppimistehtävissään 
pedagogista sisältötietoa. Toisaalta viimeisellä kehittämiskierroksella 
pienryhmät käsittelivät opiskelijalähtöisessä PBL-projektissa pääasiassa 
monipuolisesti erilaisia matemaattisen sisältötiedon osa-alueita. Siten 
vaikuttaa siltä, että virikemateriaalin suunnittelu vaikuttaa merkittävästi 
siihen, minkälaisen tiedon tuottamista PBL-projekti voi edistää. 

Erityisen mielenkiintoinen tutkimuksessa herännyt kysymys liittyy 
rakenteisen sisältötiedon rooliin opettajan tiedossa, sen empiiriseen 
havaitsemiseen ja opiskelijoiden siihen liittyviin käsityksiin. Tässä 
tutkimuksessa rakenteisen sisältötiedon eksplisiittistä käsittelyä 
oppimistehtävissä havaittiin melko vähäisesti koko prosessin ajan. Toisaalta 
opiskelijat kokivat ainakin jossakin määrin käsitelleensä kurssilla koulu- ja 



  

185 
 

yliopistomatematiikan välisiä yhteyksiä uudella tavalla. Yksi mahdollinen 
selitys tulokselle on, että jotkin erikoistuneeseen sisältötietoon luettavat 
tiedon alat (kuten erilaisten representaatioiden vertailu) hyödyntävät 
tyypillisesti sekä koulu- että yliopistomatematiikan näkökulmaa. Toisin 
sanoen, vaikka rakenteiseen sisältötietoon luettavaa tietoa oli eksplisiittisesti 
esillä vain vähäisesti, opiskelijat hyödynsivät töissään monen tasoista tietoa 
matematiikasta. Tutkimuskirjallisuudessa onkin esitetty, että rakenteisen 
sisältötiedon kategoria on erityisesti kytköksissä erikoistuneen sisältötiedon 
kategoriaan (Carrillo ym., 2013). Lisäksi tutkimuskirjallisuudessa rakenteisen 
sisältötiedon edistämiseen ja empiiriseen havaitsemiseen liittyen on esitetty 
vasta alustavia ehdotuksia (esim. Jakobsen, Thames, Ribeiro & Delaney, 2012) 
ja siihen liittyvää tutkimusta on tehty vasta hyvin vähän (esim. Zoitsakos, 
Zachariades & Charalampos, 2018). 

Kurssin pedagogisen kehittämisen kannalta erityisen mielenkiintoisena 
kysymyksenä tutkimuksessa nousi ongelmalähtöisen oppimisen ja case-
oppimisen herättämä kiinnostus ja sen mielekkyys opiskelijoille. Aiemmassa 
tutkimuksessa (Rautiainen, 2012) on havaittu, että ongelmalähtöinen 
oppiminen voi olla opiskelijoille mielekkyyttä ja kiinnostavuutta lisäävä 
työskentelytapa. Tässä tutkimuksessa ei keskitytty kehitetyn 
oppimisympäristön kiinnostavuuteen tai merkityksellisyyteen liittyviin 
kokemuksiin. Vaikutti kuitenkin, että kurssin pedagogisia ratkaisuja pidettiin 
kiinnostavina ja toisaalta kurssin sisältöä ja toteutusta merkityksellisenä niin 
yksilöllisellä kuin sosiaalisella ja ammatillisellakin tasolla. 

Tämän tutkimuksen kehittämisprosessi tarjosi yhden tavan kehittää 
korkeakouluopetusta tarkastelemalla opetusta sisältöjen ja pedagogisten 
ratkaisujen kehittämisen näkökulmasta. Prosessilla pystyttiin erityisesti 
kiinnittämään huomiota opiskelijoiden oppimistehtävissä tuottaman tiedon ja 
kurssitoteutuksiin liittyvien kokemusten näkökulmaan. Täten vastaavaa 
prosessia hyödyntämällä voidaan kehittää opetusta tiedon (yhteisöllisen) 
tuottamisen näkökulmasta myös muissa vastaavissa konteksteissa. Toisaalta 
kehittämisprosessin ulkopuolelle jäi monta näkökulmaa kuten 
luokkahuonetilanteiden havainnointi. Esimerkiksi luokkahuonetilanteiden 
havainnoinnilla voitaisiin kiinnittää huomio myös esimerkiksi 
vuorovaikutuksen ja argumentoinnin näkökulmiin sekä tarkastella laajemmin 
myös tiedon tuottamisen näkökulmaa. 
 

Kehittämistutkimuksen menetelmään liittyy oleellisesti kysymys siitä, 
minkälaisia ominaisuuksia kehitetyllä tuotteella on. Voidaan katsoa, ettei 
iteratiivisessa kehittämisprosessissa tuotettu kehittämistuote ole koskaan 
lopullisesti valmis, vaan oleellista on muotoilla ja raportoida ”alustavasti 
lopullinen” kehittämistuotos (Edelson, 2002). Kehittämistutkimuksessa 
pyritään tyypillisesti arvioimaan muotoillun tuotteen toimivuutta suhteessa 
kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin (Nieveen & Folmer, 2013). Tämän 
tutkimuksen tapauksessa on pyritty tämän tuotoksen osalta arvioimaan, 
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minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita prosessin tuloksena syntyneellä 
kurssilla on tutkimuksen teoreettisten ongelma-analyysien keskeisten 
käsitteiden näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa kehittämistuotteeseen liittyvä päätutkimuskysymys 
oli: 

• Päätutkimuskysymys 5: Mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy 
tutkimusperustaisesti kehitettyyn ongelmalähtöiseen matematiikan 
aineenopettajankoulutukseen sosiokonstruktivistisen 
oppimiskäsityksen ja opettajan tiedon edistämisen näkökulmasta? 

Tutkimuskysymykseen liittyen tarkasteltiin prosessin aikana sekä 
opiskelijoiden kokemuksia kurssitoteutuksista että heidän kurssilla 
tuottamiaan oppimistehtäviä. Prosessin lopussa koostettiin koko tutkimuksen 
eri osiin perustuen synteesi, jossa eroteltiin kehittämistuotteeseen liittyviä 
mahdollisuuksia ja haasteita. 

Prosessin lopussa erottui teoreettisten ongelma-analyysien ja 
kehittämiskierrosten pohjalta seitsemän elementtiä, joiden suhteen 
kehittämistuotokseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita on mahdollista 
tarkastella (ks. luku 7.2). Nämä seitsemän elementtiä olivat: 

1. Keskustelu ja yhteisöllinen tiedonrakentaminen 
2. Autonominen ja oppijalähtöinen työskentely 
3. Autenttisten, opiskelijoita kiinnostavien ja heidän tärkeäksi kokemien 

ongelmien ratkaiseminen 
4. Reflektiivinen oppiminen ja formatiivinen arviointi 
5. Opetuksen sisällön tutkimusperustaisuus 
6. Tieteenalaan liittyvän tiedon ja oppiaineeseen liittyvän tiedon 

yhdistäminen 
7. Opettajan tiedon osa-alueiden edistäminen 

Tämän tutkimuksen perusteella kehittämistuote mahdollisti erityisesti 
sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisen keskustelevan, 
yhteisöllisen, autonomisen ja oppijalähtöisen työskentelyn sekä autenttisten, 
opiskelijoita kiinnostavien ja heidän tärkeäksi kokemien ongelmien 
ratkaisemisen. Kurssitoteutuksille osallistuneet opiskelijat kokivat, että 
tällaiset elementit ovat opettajankoulutuksessa tärkeitä ja jäävät 
koulutuksessa muuten vähäiselle huomiolle. Tulokset ovat linjassa aiemman 
PBL-työskentelytapaan liitettyjä kokemuksia koskevan tutkimuksen kanssa 
(Dahlgren & Dahlgren, 2002; Dochy ym., 2005; Gijbels ym., 2006). Tämä 
tutkimus korostaa lisäksi, että monet opiskelijat korostavat formatiivisen 
arvioinnin ja reflektion merkitystä henkilökohtaisen opettajan tiedon 
edistämisessä ja pitävät formatiivista arviointia ja palautteen antamista 
poikkeuksellisena ja hyvänä toimintatapana. (ks. luvut 7.2.1–7.2.4) 

Opetuksen tutkimusperustaisuuteen liittyen tämä tutkimus jätti useita 
avoimia kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa saadun tiedon ulkopuolelle jäi 
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esimerkiksi opiskelijoiden käsitykset tutkimuksellisesta työskentelytavasta. 
Eräänä kehittämishaasteena havaittiin kuitenkin se, että kehitetty 
kurssitoteutus ei välttämättä tue riittävästi matematiikan ja sen didaktiikan 
tieteenaloihin liittyvän yleiskuvan vahvistumista. Tällaisen yleiskuvan 
vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen matematiikan 
opettajankoulutukseen on perusteltua, sillä tällainen tieto vahvistaisi 
opiskelijan rakenteista ja erikoistunutta sisältötietoa. (ks. luku 7.2.5) 

Eräänä kehittämistuotteen erityishaasteena oli toteuttaa kurssi niin, että 
kurssin tehtävät auttaisivat edistämään haluttuja opettajan tiedon osa-alueita. 
Erityisesti pilottivaiheessa monet kurssin tavoitteisiin liittyvät opettajan 
tiedon osa-alueet jäivät opiskelijoiden töissä vähälle huomiolle, mutta vaikutti 
siltä, että oppimistehtävien iteratiivisen kehittämisen seurauksena 
ryhmätehtävissä tuotettu tieto vastasi paremmin kurssin oppimistavoitteita. 
Täten kehittämistuote sisältää mahdollisuuksia aiemmin koulutuksessa 
vähälle huomiolle jääneiden opettajan tiedon osa-alueiden edistämiseen; 
kurssitoteutuksella on mahdollista tukea erityisesti matemaattisen 
sisältötiedon kehittämistä erikoistuneen sisältötiedon näkökulmasta 
huomioiden sekä yliopisto- että koulumatematiikan näkökulmia. Toisaalta 
yksilötehtävien näkökulmasta yliopistomatematiikassa korostuvan formaalin 
matemaattisen ajattelun yhdistäminen koulumatematiikassa korostuvaan 
informaaliin matemaattiseen ajatteluun ei ollut opiskelijoille tyypillinen 
lähestymistapa edes kehitetyn kurssitoteutuksen aikana. Tältä osin siis 
kehittämistuotteeseen liittyy erityinen haaste sen suhteen, missä määrin 
kurssitoteutus voi tukea tällaisten matemaattisen ajattelun informaalien ja 
formaalien piirteiden yhdistämistä. Tällaisen ajattelun edistämisen haasteet 
vaikuttavat olevan tämän tutkimuksen ja aiemman tutkimuskirjallisuuden 
perusteella myös olla erityisen suuria tietyissä sisällöissä kuten lukualueet ja 
algebra (esim. Moreira & David, 2008). (ks. luvut 7.2.6–7.2.7) 

Tässä tutkimuksessa kehittämistuotteeseen liittyvän tiedon näkökulmasta 
yleisempiä kysymyksiä heräsi erityisesti opiskelijoiden taustan ja kokemusten 
väliseen suhteeseen liittyen. Tällaisiin kysymyksiin ei tässä tutkimuksessa 
pystytty vastaamaan. Vaikutti kuitenkin siltä, että oman raportointinsa 
mukaan opinnoissaan paremmin menestyneet opiskelijat kokivat kehitetyt 
kurssitoteutukset kaikkein positiivisimmin. Tämä ei ole yllättävää, sillä aiempi 
tutkimuskirjallisuus on näyttänyt erityisesti koulumatematiikassa 
oppiaineeseen liittyvän asenteen ja opintomenestyksen olevan yhteydessä 
toisiinsa (Ma & Kishor, 1997; Tuohilampi & Hannula, 2013). Toisaalta 
tutkimuksen perusteella myös opinnoissaan hyvin menestyneet opiskelijat 
saattavat kokea tarvetta yliopisto- ja koulumatematiikan diskurssien 
vahvemmalle linkittämiselle opintojen aikana ja voivat kokea informaalin 
matemaattisen ajattelun yhdistämisen formaaliin ajatteluun vaikeana. 
Opinnoissa menestymisen lisäksi myös esimerkiksi opiskelijan 
pääainetaustalla saattaa olla yhteydessä esimerkiksi käsityksiin matematiikan 
tieteenalasta ja yliopistomatematiikan merkityksestä opettajan tiedolle (vrt. 
esim. Viholainen ym., 2012). Tällaisten suhteiden tutkimiseksi tulisi kuitenkin 
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suunnitella tutkimusasetelmia, joissa esimerkiksi joko pyrittäisiin 
identifioimaan erilaisia opiskelijaprofiileja laadullisin menetelmin tai 
pyrittäisiin selvittämään eri opiskelijamuuttujien välisiä suhteita 
kvantitatiivisin menetelmin. 

Tämän tutkimuksen kehittämistuote soveltuu monelta osin matematiikan 
opettajan tiedon edistämiseen sosiokonstruktivistisen oppimiskäsitykseen 
perustuen. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on korostettu tarvetta 
kehittää matematiikan opettajankoulutusta yhtäältä sisällöllisesti huomioiden 
koulu- ja yliopistomatematiikan diskurssien välisiä eroja sekä toisaalta 
yliopistopedagogiikan ja opetuskäytänteiden näkökulmasta. 
Kehittämistuotteeseen liittyvä tieto tukee aiempaa tutkimuskirjallisuutta, 
jonka perusteella yliopisto- ja koulumatematiikan diskurssien yhdistäminen 
on opiskelijoille haastavaa, joskin opetusinterventioilla voidaan jossakin 
määrin tukea yliopistomatematiikan tietojen hyödyntämistä osana opettajan 
tietoa (vrt. esim. Wright ym., 2016). Lisäksi pedagogisen kehittämisen 
näkökulmasta kehittämistuotteeseen liittyvä tieto tukee aiempaa 
tutkimuskirjallisuutta, jonka mukaan ongelmalähtöinen oppiminen edistää 
geneerisiä työskentelytaitoja ja yhteisöllistä tiedonrakentamista (esim. 
Hmelo-Silver, 2004). Täten kehittämistuotteeseen ja vastaaviin 
kehittämisprojekteihin liittyvä jatkotyö olisi erittäin tärkeää erityisesti 
opettajankoulutuksen tarjoaman ja työelämässä tarvittavan tiedon 
yhteensovittamiseksi (vrt. Koponen ym., 2015b). 
 

Tämän tutkimuksen merkitystä voidaan jäsentää sekä aihekohtaisen tiedon 
että kehittämisprosessin ja -tuotteen näkökulmasta. Aihekohtaisen tiedon 
näkökulmasta tämä tutkimus lisäsi tutkimustietoa yliopistomatematiikan ja 
opettajan tiedon välisestä suhteesta suomalaisen aineenopettajankoulutuksen 
kontekstissa. Kehittämisprosessin ja -tuotteen näkökulmasta tämä tutkimus 
lisäsi tietoa matematiikan aineenopettajankoulutuksessa toteutettavien 
uusien lähestymistapojen mahdollisuuksista ja haasteista. Näitä 
mahdollisuuksia ja haasteita tarkasteltiin sekä sisällöllisen että pedagogisen 
kehittämisen näkökulmasta. 

Aihekohtaisen tiedon näkökulmasta tämä tutkimus tukee aiempaa 
kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta yliopistomatematiikan ja 
koulumatematiikan välisestä suhteesta sekä matemaattisesta ajattelusta 
suomalaisen aineenopettajankoulutuksen kontekstissa. Tässä tutkimuksessa 
onnistuttiin siten jäsentämään koulutuksen kehittämistarpeita 
tutkimusperustaisesti. Erityisesti Suomessa aiheesta on vain vähän aiempaa 
tutkimusta ja myös kansainvälisesti yliopistomatematiikan rooli opettajan 
tiedossa on nouseva tutkimuksen ala, johon liittyvä käsitteistö ja instrumentit 
ovat vasta muotoutumassa. 

Sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta tämä tutkimus tuotti tietoa eräästä 
aineenopettajankoulutuksen sisältöalueesta: yliopistomatematiikan 



  

189 
 

hyödyntämisestä osana opettajan tietoa. Tällaisen rakenteisen sisältötiedon 
edistäminen on toistaiseksi jäänyt tutkimuskirjallisuudessa vähemmälle 
huomiolle muihin opettajan tiedon osa-alueisiin nähden (esim. Jakobsen ym., 
2013; Wasserman, 2016). Lisäksi aiemmat koulu- ja yliopistomatematiikan 
väliseen kuiluun liittyvät kehittämisprojektit ovat tyypillisesti keskittyneet 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti transitiovaiheen tukemiseen (esim. 
Education Committee of the EMS, 2013; Kirst & Venezia, 2004; Oikkonen, 
2009; Silius ym., 2011). Yleisesti ottaen matematiikan 
aineenopettajankoulutuksen ainelaitoksilla järjestettyjä osioita voidaan pitää 
edelleen melko traditionaalina, eikä koulu- ja yliopistomatematiikan 
diskurssien yhdistäminen ole tyypillisesti eksplisiittisenä osana koulutusta 
suomalaisessa tai kansainvälisessä kontekstissa (Moreira & David, 2008; 
Yrjänäinen, 2011). Lisäksi opettajan tiedon käsitteellistyksiin perustuvat 
opetusinterventiot ovat toistaiseksi keskittyneet melko paljon pedagogisen 
sisältötietoon ja luokanopettajankoulutukseen (esim. Jakobsen ym., 2014). 
Tämä tutkimus tuotti siis uutta tietoa erityisesti rakenteisen ja erikoistuneen 
sisältötiedon edistämisen mahdollisuuksista ja haasteista matematiikan 
aineenopettajankoulutuksessa. Kansainvälisellä tasolla tutkimuksen tuloksia 
voidaan siis hyödyntää opettajan tietoon liittyvässä tutkimuksessa. 

Pedagogisen kehittämisen näkökulmasta tutkimus tuotti tietoa erityisesti 
ongelmalähtöisestä oppimisesta, jota on aiemmin hyödynnetty vähäisesti 
matematiikan aineenopettajankoulutuksessa. Tutkimuskirjallisuudessa 
tällaisten oppijalähtöisten työtapojen kehittämistä pidetään tärkeänä, sillä 
tällaiset työtavat ovat yhteydessä syväsuuntautuneeseen oppimisen 
lähestymistapaan (esim. Biggs & Tang, 2011; Trigwell ym., 1999). Tämä 
tutkimus tuotti tietoa erityisesti ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyvistä 
opiskelijoiden kokemuksista, jotka olivat linjassa aiheeseen liittyvän aiemman 
tutkimuskirjallisuuden kanssa (Dahlgren & Dahlgren, 2002; Dochy ym., 
2005; Gijbels ym., 2006). Tämän tutkimuksen kontekstissa näissä 
kokemuksissa korostuivat aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen 
elementtien lisäksi myös formatiivisen arvioinnin ja reflektion merkitys. 

Tutkimuksen merkitys näkyy edellä esitetyn perusteella kolmen didaktisen 
tutkimuksen peruslähtökohdan näkökulmasta: 

1. ongelma-analyysin taso (miksi opetetaan?) 
2. sisällöllisen kehittämisen taso (mitä opetetaan?) 
3. pedagogisen kehittämisen taso (miten opetetaan?) 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksen 
suunnittelussa kaikista näistä näkökulmista. Tutkimus tuotti näistä kaikista 
näkökulmista käytännöllistä tietoa ja tarjoaa siten mahdollisuuden vastaavien 
toteutusten jatkokehittämiselle. Erityisesti kansallisella tasolla tutkimuksen 
tuloksia voidaan hyödyntää suoraan opettajankoulutuksen kehittämiseen, 
sillä tutkimuksen konteksti on samankaltainen muiden opettajankoulutusta 
järjestävien oppilaitosten kanssa. 
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Tämä tutkimus sisältää useita rajoituksia, mutta toisaalta avaa useita 
näkökulmia jatkotutkimukselle. Rajoituksia voidaan nähdä 
tutkimuskontekstin, tutkimusasetelman ja tutkimusasetelmaa ohjanneiden 
tieteenfilosofisten periaatteiden näkökulmasta. 

Kontekstin näkökulmasta tutkimus rajoittui opettajaopiskelijoiden 
näkökulmaan ja esimerkiksi kentällä toimivat opettajat ja 
opettajankouluttajat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi tutkimus 
rajoittui vain yhteen oppilaitokseen ja sen sisällä vain yhden kurssin 
kontekstiin. Tutkimuksen tulokset rajoittuvat vain tutkittuun organisaatioon, 
joskaan tutkittu organisaatio ei kontekstina eroa merkittävästi muista 
suomalaisista matematiikan aineenopettajankoulutusta tarjoavista 
yliopistoista. Toisaalta kansainvälisestä näkökulmasta organisaatiotason 
konteksti eroaa jonkin verran esimerkiksi runsaammin tutkitusta 
pohjoisamerikkalaisesta kontekstista. Tutkimuksen tulokset rajoittuvat myös 
organisaation sisällä kurssitasolla yhteen kurssiin. Tästä näkökulmasta 
tarkasteltuna tutkimukseen liittyvän aihekohtaisen tiedon luotettavuutta olisi 
voinut parantaa laajentamalla tarkastelua myös muiden kurssien kontekstiin. 
Lisäksi kurssitason näkökulmasta tutkimuksen osallistujajoukko oli 
valikoitunut, sillä kurssi ei ollut pakollinen osa aineenopettajalinjan opintoja. 
Lisäksi on huomioitava, että kyselylomakkeissa vastaajakadon vuoksi 
vastaajajoukko on valikoitunut hyvin pieneksi osaksi 
aineenopettajaopiskelijoiden kokonaisjoukkoa. 

Tutkimusasetelman näkökulmasta tutkimus tarkasteli aihetta ja 
kehittämisprosessia pääasiassa kognitiivisella tasolla. Tutkimuksen tulokset 
keskittyvät siten erityisesti matemaattiseen tietoon ja sen muodostamiseen 
yksilö- ja pienryhmätasolla. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät esimerkiksi 
henkilöiden välisen tason (interpersonal level) ja instituution tason 
(institutuional level) tarkasteleminen (Collins ym., 2004) sekä affektiivisen 
näkökulman huomioiminen. Toisaalta tutkimus sisältää rajoituksia myös 
valitun tutkimusparadigman sisällä. Erityisesti ennen viimeistä 
kehittämiskierrosta toteutetuissa osatutkimuksissa tutkimuksen tuloksista on 
vaikea tehdä yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi 
matemaattisen tiedon käsittelyn näkökulmasta tutkimuksessa ei eroteltu 
yksityiskohtaisesti yksilökohtaisia eroja tai sisältöspesifisiä seikkoja, vaan 
ilmiötä kuvattiin yleisellä tasolla. Lisäksi tutkimuksessa ei huomioitu 
osallistujien taustamuuttujia kuten pääainetaustaa, vaikka 
tutkimuskirjallisuuden mukaan esimerkiksi käsitekuvat muotoutuvat pitkälti 
opiskelukontekstin- ja kulttuurin perusteella (Bingolbali & Monaghan, 2008). 
Lisäksi tutkimuksessa käytettyyn MKT-malliin liittyy rajoituksia kuten 
rajanveto-ongelmat ja tiettyjen suomalaisessa kontekstissa tärkeinä pidettyjen 
opettajan tiedon osa-alueiden – kuten itsenäisen opetussuunnitelmatyön ja -
ajattelun – roolin epäselvyys. 

Tätä tutkimusta ohjasi kehittämistutkimuksen lähestymistapa, joka 
perustui pragmatistiseen tieteenfilosofiseen näkemykseen. Tällaisen 
lähestymistavan ja tieteenfilosofisen taustaoletuksen rajoituksina ovat, että 
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tutkimusasetelmassa ei voida kontrolloida kaikkia tutkimustuloksiin 
vaikuttavia muuttujia ja tutkimuksen deskriptiivisiä ja normatiivisia intressejä 
voi olla vaikea erottaa toisistaan (ks. luvut 4.1 ja 4.3). Toisin sanoen 
tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on epävarmaa, missä määrin tutkimuksen 
tuloksiin vaikuttivat kehittämisprosessissa eksplisiittisesti huomioidut seikat 
ja missä määrin esimerkiksi opettajalle prosessin aikana kertynyt hiljainen 
tieto. Tällaista epävarmuutta lisää tutkijaopettajan kaksoisrooli, minkä vuoksi 
opettajan toimintaa on vaikea tarkastella ulkopuolisesta näkökulmasta. 
Tämän epävarmuuden vuoksi tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on 
huomioitava, että kehittämis- ja tapaustutkimukselle ominaisesti kontekstin 
ja ilmiön raja on häilyvä. Saatuihin tuloksiin on siis voinut vaikuttaa lukuisat 
tekijät, sillä tämän tutkimuksen kontekstin kaltaisissa autenttisessa 
tilanteessa ei ole mahdollista kontrolloida tuloksiin vaikuttavia muuttujia 
perinteisten koeasetelmien tapaan. 

Tutkimukselle luontevia jatkotutkimussuuntia voidaan nähdä sekä valitun 
tutkimusparadigman sisällä että sen ulkopuolella. Valitun lähestymistavan 
sisällä jatkotutkimusmahdollisuudet liittyvät erityisesti matemaattisen 
sisältötiedon edistämiseen ja interventioiden kehittämiseen. Valitun 
lähestymistavan ulkopuolella tutkimukselle luontevia jatkotutkimusaiheita 
voidaan nähdä erityisesti tutkimuskontekstin ja tutkimusparadigman 
muuttamisen näkökulmasta. 

Valitun tutkimusparadigman sisällä tutkimus avaa 
jatkotutkimusmahdollisuuksia erityisesti kehittämistuotoksen 
jatkokehittämiseen ja tutkimuksen aikana heränneisiin kysymyksiin liittyen. 
Tuotteen jatkokehittämiseen liittyen kurssitehtäviä on mahdollista kehittää 
valitun teoreettisen viitekehyksen sisällä. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta 
jatkokehittämisestä olisi opiskelijoiden tekemät vertaisluokittelut, joissa 
opiskelijat arvioivat ja reflektoivat toisten opiskelijaryhmien tuotoksia 
opettajan tiedon käsitteellistyksien kautta. 

Tutkimuksessa heräsi lisäkysymyksiä sekä tutkimuksen avainkäsitteisiin 
että tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jääneisiin käsitteisiin liittyen. Eräs 
tämän tutkimuksen keskeinen käsite oli rakenteinen sisältötieto, jonka 
edistäminen vaikuttaa tämän tutkimuksen ja aiemman tutkimuskirjallisuuden 
perusteella haastavalta. Aiheeseen liittyvinä jatkotutkimusaiheina olisivat 
opiskelijoiden käsitykset ja kokemukset rakenteisen sisältötiedon 
kehittymisestä erilaisten tehtävien tai projektien kautta. Tällaisten uusien 
kontekstien suunnittelussa voisi hyödyntää erilaisia opiskelun malleja kuten 
lesson study -tekniikkaa. Toisaalta tässäkin tutkimuksessa nousi esiin 
opiskelijoiden vaihtelevat kokemukset yliopistomatematiikan 
merkityksellisyydestä itsellensä ja opettajan tiedolle. Eräänä 
jatkotutkimusaiheena voidaan siten nähdä näiden eri kokemusten sekä niihin 
liittyvien taustatekijöiden erittely. 

Tässä tutkimuksessa vähemmän käsitellyistä aiheista jatkotutkimusta olisi 
mahdollista tehdä erityisesti opiskelijoiden uskomuksiin ja opetuksen 
tutkimusperustaisuuteen liittyen. Opiskelijoiden uskomuksiin liittyen eräänä 
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luontevana jatkotutkimussuuntana olisi määrällisten tutkimusten 
toteuttaminen opettajan tietoon liittyvistä uskomuksista. Tässä tutkimuksessa 
heräsi myös kysymyksiä opetuksen tutkimusperustaisuuteen liittyviin 
uskomuksiin ja asenteisiin liittyen. Eräänä jatkotutkimusaiheena olisi siten 
tarkemmin opetuksen tutkimusperustaisuuteen keskittyvät 
tutkimusasetelmat. 

Tämä tutkimus tarjoaa mahdollisuuksia jatkotutkimukselle myös valitun 
tutkimusparadigman ulkopuolelta. Erityisesti tässä tutkimuksessa pystyttiin 
tarkastelemaan opettajan tiedon edistämistä ongelmalähtöisessä oppimisessa 
vain tietyillä tasoilla keskittyen kognitiiviseen tasoon ja ryhmätasoon. 
Jatkotutkimuksessa olisi mahdollista kiinnittää huomiota myös esimerkiksi 
instituution tasoon. Toisaalta tämän tutkimuksen lähestymistapa oli 
kognitiivinen, matemaattiseen ajattelua matemaattisesta näkökulmasta 
lähestynyt. Tutkimusaiheeseen liittyy vahvasti myös erilaisia affektiivisia 
tasoja kuten kiinnostus ja pystyvyysuskomukset. Myöhemmässä 
tutkimuksessa olisi mahdollista laajentaa tämän tutkimuksen näkökulmaa 
myös affektiivisen lähestymistavan puolelle. Lisäksi tässä tutkimuksessa 
valittua kontekstia vaihtamalla olisi mahdollista kehittää vastaavia 
interventioita esimerkiksi sellaisissa aineenopettajankoulutuksen osioissa, 
jotka painottuvat eri sisältöihin tai esimerkiksi luokanopettajankoulutukseen. 
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LIITE 1: Matematiikan aineenopettajankoulutuksen matematiikan 
kurssien sisältöjen kuvaus 
 
Perusopinnot 
 
Matemaattisen analyysin kursseilla Analyysi I ja Analyysi II ”pyritään 
muodostamaan saumaton kokonaisuus, jossa tutustutaan yhden 
muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskennan perusteisiin” 
(Oikkonen, 2014)1. Kursseilla käytössä olevassa oppikirjassa (Harjulehto, 
Kle´n & Koskenoja, 2014) käsitellään muun muassa reaalilukuja, funktion 
määritelmää, raja-arvon käsitettä, jatkuvuutta, derivoituvuutta, 
funktiojonoja ja sarjoja. Nämä käsitteet ovat koulumatematiikassa 
näkyvimmin esillä lukion lyhyen ja pitkän oppimäärän differentiaali- ja 
integraalilaskentaan liittyvillä kursseilla MAA7, MAA10, MAA13 ja MAB4 
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). Toisaalta funktioihin, 
lukujonoihin ja matemaattisiin malleihin keskittyvillä kursseilla MAA1, 
MAA2, MAA8, MAA9, MAB3, MAB6 ja MAB8 käsitellään muun muassa 
eksponentti- ja logaritmifunktioita, murtopotensseja, epäyhtälöitä ja 
lukujonoja, joita käsitellään myös yliopiston oppikirjassa (Lukion 
opetussuunnitelman perusteet 2003; Harjulehto et al., 2014). 

Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssilla keskitytään muutamiin 
yliopiston matematiikan kursseilla keskeisiin käsitteisiin ja tekniikkoihin. 
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat muun muassa joukkoihin liittyvät 
peruskäsitteet ja merkinnät, relaatiot ja niiden ominaisuudet, logiikan 
alkeet, erilaiset todistustekniikat kuten induktiotodistus sekä kuvaukset ja 
niihin liittyvät käsitteet (Oinonen, 2014). Lisäksi matematiikan 
pääaineopiskelijoille suunnatussa osuudessa käsitellään kompleksilukuja. 
Kurssi voidaan nähdä erityisenä menetelmä- ja johdantokurssina 
matematiikan aineopintoja varten, mutta toisaalta se syventää erityisesti 
lukion pitkän oppimäärän kurssia MAA11, jolla käsitellään muun muassa 
lauseiden formalisointia, lauseen totuusarvoja, kvanttoreita ja erilaisia 
todistustekniikoita (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). 
Toisaalta kurssilla harjoitellaan matematiikan tieteenalalle ominaista 
tiedonmuodostusta ja siten se tukee perus- ja lukio-opetuksen yleisiä 
tavoitteita kuten ”matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää 
oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua” 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) ja ”opiskelija 
harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu 
tekemään otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan 
perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten 
yleistettävyyttä” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). 

 
 
                                                   
1 Uudemmissa tutkintovaatimuksissa nämä kaksi kurssia on jaettu neljään kurssiin, joiden nimet 

ovat Raja-arvot, Differentiaalilaskenta, Integraalilaskenta ja Sarjat. 
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Aineopinnot 
 
Kurssilla Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I käsitellään muun muassa 
avaruuksien   ja  vektoreita sekä avaruutta , lineaarisia 
yhtälöryhmiä, matriiseja sekä pistetuloa (Häsä, Oinonen & Rämö, 2014b). 
Kurssilla Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II käsitellään muun muassa 
yleistä vektoriavaruuden käsitettä sekä lineaarikuvauksia (Häsä, Oinonen 
& Rämö, 2014a). Kurssit syventävät siten erityisesti lukion pitkän 
oppimäärän kurssia MAA5 ja lyhyen oppimäärän kurssia MAB8, jonka 
sisältöihin kuuluvat muun muassa vektorit ja niiden laskutoimitukset sekä 
vektorit koordinaatistossa (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). 
Toisaalta pitkän oppimäärän kurssin MAA4 ja lyhyen oppimäärän kurssin 
MAB6 sisältöihin kuuluu muun muassa yhtälöryhmien ratkaisemista. 
Edellä mainitut kurssit luonnollisesti myös syventävät peruskoulun 
vuosiluokilla 7–9 käsiteltäviä sisältöjä, kuten pisteet ja suorat 
koordinaatistossa ja yhtälöparin ratkaiseminen (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014). 

Kurssilla Algebra I keskeisiä asiasisältöjä laskutoimitukset, ryhmät, 
renkaat, tekijärakenteet sekä homomorfismit (Rämö, 2014). Kurssi 
syventää erityisesti lukion pitkän oppimäärän kurssia MAA11, jossa 
keskeisiin sisältöihin kuuluu muun muassa kokonaislukujen kongruenssi 
sekä kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Toisaalta luvut ja 
laskutoimitukset ovat läpileikkaavana aiheena koko koulumatematiikan 
läpi ja esimerkiksi rationaalilukujen muodostama kunta on tärkeä 
esimerkki algebrallisista rakenteista, joita kurssilla Algebra I käsitellään 
yleisemmin. 

Kurssilla Johdatus todennäköisyyslaskentaan keskeisenä sisältönä ovat 
olleet todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja yleisimmät yhden 
muuttujan jakaumat. Siten kurssi syventää tilastoihin ja 
todennäköisyyksiin liittyviä koulumatematiikan sisältöjä (kuten lukion 
kurssit MAA6 ja MAB5). Kurssi Differentiaaliyhtälöt on sisältänyt 
ensimmäisen ja toisen kertaluvun lineaaristen differentiaaliyhtälöiden 
ratkaisumenetelmiä (Lamberg, 2014). 

Analyysin harjoitustyössä (2 op) ja kandidaatintutkielmassa (6 op) 
harjoitellaan sellaisen matemaattisen tekstin tuottamista, joka noudattaa 
hyvää ja tieteenalalle ominaista esitystapaa (Helsingin yliopiston 
matematiikan ja tilastotieteen laitos, 2016a). Opinnot ovat siis kytköksissä 
viestintätaitoihin ja harjoitustyö onkin myöhemmin kytketty osaksi 
tieteellisen viestinnän opintokokonaisuutta. 

Valinnaisissa opinnoissa kurssi Logiikka I käsittelee propositio- ja 
predikaattilogiikkaa sisältäen muun muassa totuustaulujen käytön, 
luonnollisen päättelyn, mallit ja isomorfismit (Hirvonen, 2014). Kurssilla 
Kombinatoriikka on käsitelty muun muassa kombinaatioita, 
permutaatioita, lokeroperiaatetta, inkluusio-ekskluusioperiaatetta sekä 
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rekursiivisia ja generoivia funktioita (Ernvall-Hytönen, 2015). Kurssilla 
Johdatus tilastolliseen päättelyyn taas on käsitelty muun muassa 
luottamusvälien muodostamista, tilastollista testaamista ja lineaarista 
regressiota (Nieminen, P., 2015). Kurssit Topologia I ja Vektorianalyysi 
yleistävät kurssien Analyysi I ja II käsitteitä metrisiin avaruuksiin ja 
avaruuksiin  . 
 
Syventävät opinnot 

 
Geometrian kurssi on keskittynyt koulugeometria kertaamiseen, 
vahvistamiseen ja syventämiseen ja sen keskeisinä sisältöinä ovat olleet 
muun muassa tasogeometrian käsitteet ja niiden aksiomatisointi, 
tasogeometrian keskeiset lauseet ja todistaminen, geometrinen 
konstruointi, geometriset kuvaukset sekä perus- ja lukiomatematiikan 
keskeiset sisällöt (Hannula, J., 2014; Oikkonen, 2013). Pro gradu -
tutkielma voi matematiikan aineenopettajalinjalla olla matemaattiseen tai 
opetukselliseen aiheeseen keskittynyt (Helsingin yliopiston matematiikan 
ja tilastotieteen laitos, 2015b). Yleisesti ottaen tavoitteena on harjaannuttaa 
opiskelija tuottamaan oman alansa yksinkertaista, hyvää ja selkeää 
tieteellistä tekstiä ja harjoittaa lähdemateriaalin sekä oman alansa 
tutkimusmenetelmien ja kysymystenasettelujen käyttöön (Helsingin 
yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, 2015a). Tieteenala on tässä 
tulkittavissa joko matematiikaksi tai matematiikan didaktiikaksi riippuen 
siitä, valitseeko opiskelija tutkielmalleen matemaattisen vai opetuksellisen 
aiheen. 

Opettajalinjan peruskurssi on viime vuosina korvattu pienemmillä 3–4 
opintopisteen moduuleilla. Näitä pienempiä moduuleita ovat olleet 
Lukiomatematiikka, Johdatus GeoGebraan, Matematiikan 
opetuslaboratorio ja Johdatus matematiikan tutkielmiin. Yhteisenä 
piirteenä näillä erikoiskursseilla voidaan nähdä, että mikään niistä ei 
keskity mihinkään tiettyyn matemaattiseen sisältöön vaan yhdistää useita 
eri matematiikan sisältöalueita eri näkökulmista. Esimerkiksi kurssilla 
Lukiomatematiikka keskitytään lukiomatematiikalle spesifisiin 
kysymyksiin eri matematiikan alueilla ja kurssilla Johdatus matematiikan 
tutkielmiin taas keskitytään matematiikan didaktiikan alan tutkimuksiin, 
mikä edellyttää esitietoja laajoilta sisältöalueilta. 
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LIITE 2: Kurssin palautekyselylomake 
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LIITE 3: Empiirisen ongelma-analyysin teemahaastattelun runko 
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LIITE 4: Empiirisen ongelma-analyysin haastattelujen kirjalliset kysymykset 
 
 
1. Mikä on funktion derivaatta? 
2. Funktio f (reaaliluvuilta reaaliluvuille) on kaikkialla derivoituva ja sen 

derivaatta on kaikkialla positiivinen. Onko f kaikkialla kasvava? Miksi 
/ miksi ei? 
 

 
1. Mikä on vektori? 
2. Olkoon a ja b vektoreita. Onko 3 (a + b) = 3a + 3b? Miksi / miksi ei? 

 

 
1. Mitä tarkoittaa janojen yhtenevyys? Miten sen voi määritellä? 
2. Päteekö seuraava väite: 

Jos janat a ja b ovat yhtenevät ja janat c ja d ovat yhtenevät, niin janat 
a + c ja b + d ovat yhtenevät? Miksi / miksi ei? 
 

 
1. Mikä on rationaaliluku? Entä reaaliluku? 
2. Olkoon a, b, c ja d rationaalilukuja. Päteekö seuraava: 

 ? Miksi / miksi ei? 
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LIITE 5: Empiirisen ongelma-analyysin osallistujien suostumuslomake 
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LIITE 6: Alustuksien ohjeistus, syksy 2014 
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LIITE 7: Alustusten arviointimatriisi, syksy 2014 
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LIITE 8: Oppimispäiväkirjojen arviointimatriisi, syksy 2014 
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LIITE 9: Oppimistehtävien käyttöön liittyvä osallistujien suostumislomake 
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LIITE 10: Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi, syksy 2015 
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LIITE 11: PBL-projektin arviointimatriisi, syksy 2015 
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LIITE 12: Oppimispäiväkirjan ohje 1, syksy 2015 
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LIITE 13: Oppimispäiväkirjan ohje 2, syksy 2015 
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LIITE 14: Analyysiin liittyvä virikeaineisto, syksy 2015 (lähde: Viholainen 
(2016)) 
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LIITE 15: Vektoreihin liittyvä virikeaineisto, syksy 2015 
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LIITE 16: Oppimispäiväkirjan ohje, syksy 2016 
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LIITE 17: Vektoreihin liittyvä virikeaineisto, syksy 2016 
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LIITE 18: Esimerkkitoteutus kehitetystä kurssimallista 
 

Esimerkki kurssin ajankäytöstä:

 
Esimerkki kurssin oppimistavoitteista: 
 
Opiskelija 

• osaa luoda selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja 
kouluissa opetettavan sisällön välille (eli opiskelija vahvistaa nk. yleistä 
ja rakenteista sisältötietoaan matematiikasta), 

• osaa jäsentää yliopistossa oppimaansa matematiikan sisältöä 
oppimisen ja opettamisen näkökulmasta (eli opiskelija kehittää nk. 
pedagogista sisältötietoaan) ja 

• osaa opiskella ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä. 

 

Esimerkki PBL-projektista: 

Yksi konkreettinen esimerkki PBL-projektista on kolmannella 
kehittämiskierroksella tarkasteltu vektoreihin ja lineaarialgebraan liittyvä 
projekti. Aluksi opiskelijat työskentelevät Schmidtin ongelmalähtöisen 
oppimisen mallin mukaiset vaiheet 1–5 virikeaineiston (LIITE 17) parissa. 
Tämän jälkeen ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä jatketaan noin 
kolmen viikon ajan. Työskentelyn aikana itsenäisessä työskentelyssä 
hankittua tietoa jaetaan muulle ryhmälle ja ryhmä yhdessä tuottaa 
muodostamastaan synteesistä esimerkiksi posteriesityksen. Työskentelyn 
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jälkeen järjestetään ryhmien muodostamien synteesien käsittelylle niin 
kutsuttu purkutilaisuus. Purkutilaisuudessa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
posterikävelyä, jossa posterit esitetään ja niistä keskustellaan pienryhmissä. 
 
Esimerkki case-oppimisen toteuttamisesta: 
 
Yksi konkreettinen esimerkki case-oppimisen soveltamisesta on 
rationaalilukuihin liittyvän opettajan tiedon ja matemaattisen ajattelun 
syventäminen. Aluksi kurssikerralla voidaan opettajajohtoisesti kerrata ja 
keskustella muun muassa käänteisalkion käsitteestä, rationaalilukujen 
joukko-opillisesta konstruktiosta sekä rationaalilukujen laskutoimituksista. 
Tämän jälkeen voidaan käsitellä virikkeinä toimivia tapauksia, joissa 
kuvitteellisilla oppilailla on hankaluuksia hahmottaa, miksi esimerkiksi 
50/0,2 = 250 tai miksi 3/5 + 2/8 ei ole 5/13. Opettaja voi valita tapauksiin 
liittyviä sopivia tarkentavia kysymyksiä riippuen siitä, mitä oppimistavoitetta 
hän haluaa painottaa. Lopuksi voidaan käydä vapaata keskustelua aihepiiriin 
liittyen. 
 

Esimerkki arvioinnin toteutuksesta: 
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