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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimukseen johdattelua 
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun 

kuntakohtaisen matematiikan opetussuunnitelman tavoitteissa tapahtunutta muutosta kuudennella 

vuosiluokalla. Tutkielman teoriaosuudessa luodaan katsaus tämän tutkielman kannalta keskeisimpiin 

opetussuunnitelmateorian osa-alueisiin. Tällöin tarkastellaan opetussuunnitelmakäsitettä ja 

opetussuunnitelman tehtävää, opetussuunnitelman taustalla vaikuttavia ideologioita ja esitellään 

opetussuunnitelmista tehtyjä malleja. Erityisen keskeisessä osassa ovat opetussuunnitelman tavoitteet 

ja sisällöt. Teorialuvussa tarkastellaan myös lyhyesti suomalaisen opetussuunnitelman historiaa ja 

lopuksi luodaan katsaus opetussuunnitelmaan laadintaan liittyvään prosessiin. 

 

Tutkimustehtävä -luvussa aluksi määritellään tutkimustehtävä ja sitten esitellään teoreettisista taustaa 

metodologisille ratkaisuille. Lopuksi teorian pohjalta rakennetaan analyysissa käytettävä työkalu ja 

kuvataan tutkimuksen eteneminen. Varsinainen tutkimusluku käsittelee ensiksi Vantaan vuoden 2004 

matematiikan kuudennen luokan opetussuunnitelmaa ja toiseksi uutta opetussuunnitelmaa vuodelta 

2016. Lopuksi suoritetaan näiden kahden opetussuunnitelman vertailu. Johtopäätökset luvussa 

esitetään päätelmiä Vantaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman analyysin perusteella ja arvioidaan 

tulosten luotettavuutta ja luodaan näkemyksiä jatkotutkimuksen aiheiksi. Viimeiseen lukuun on 

koottu tutkimuksen lähteet ja kirjallisuus. 

 

 

1.2 Aiempi tutkimus 
 

Silfverberg toteaa, että niin sanotun curriculum-teorian ja opetussuunnitelmaprosessien tutkimus on 

Suomessa ollut aktiivista (Silfverberg 2017, 23). Pietarinen (2017) on tutkinut artikkelissaan 

kansallista opetussuunnitelmaprosessia käyttöönoton näkökulmasta, uudistuksen toimintoa ja 

opetussuunnitelman yhtenäisyyttä ja sidosryhmiä. Tulosten mukaan vuorovaikutus paikallisen ja 

ylemmän suunnittelussa mukana olevien tasojen välillä oli tärkeää, jotta opetussuunnitelman toteutus 

onnistuu hyvin ja on yhtenäinen. Seikkula-Leino (2013) puolestaan on tutkinut opetussuunnitelmien 

paikallista uudistusta 2000-luvun alkupuolella. Hän selvitti, miten paikallinen opetussuunnitelmatyö 

on näkynyt eri tahojen yhteistyössä ja miten yhteinen suunnittelu on vaikuttanut opettamisen 
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kehittämiseen. Vitikka (2009) on jäsentänyt väitöskirjassaan opetussuunnitelman mallia 

oppianesisältöjen ja pedagogisten piirteiden näkökulmasta. Hänen keskeinen johtopäätöksensä oli, 

että opetussuunnitelman perusteasiakirjat ovat sisällöltään eriteltyjä: eri osa-alueiden väliset rajat 

ovat jyrkät, opetussuunnitelmat ovat oppiainepainotteisia ja korostavat teoreettista, väitelauseisiin 

perustuvaa tietoa. 

 

Törnroos (2005) on tutkinut matematiikan 5.-7. luokkien opetuksen oppisisältöjä Suomessa ja tämän 

pohjalta hän tarkasteli 7. luokan oppilaiden matematiikan oppimistuloksia. Tuloksissa näkyivät 

opetussuunnitelman perusteiden esitetyt painotukset. Tulosten perusteella Törnroos katsoo 

matematiikan opetuksen haasteiksi algebrallisten sisältöjen ja peruslaskutoimitusten opetuksen. 

Perusopetuksen tavoitteeksi tulevaisuudessa hän katsoo, että jokaisen oppilaan tulisi pystyä 

laskemaan peruslaskutoimituksia. Hilmola (2009) puolestaan on tutkinut käsityön opetuksen 

suunnittelua ja toteutusta, missä hän lähestyi aihetta tarkastelemalla, mikä on opetussuunnitelman 

ohjaava merkitys peruskoulun yläluokkien käsityössä. Hän havaitsi, että käsityön opetuksessa 

opetussuunnitelman ohjausvaikutus on vähäinen ja opetuksessa korostuu oppilaskeskeinen 

curriculum-ajattelu. 

 

Opetussuunnitelmauudistuksiin liittyviä muutoksia on Suomessa kuitenkin tutkittu varsin vähän. 

Seikkula-Leino (2011) on tutkinut peruskoulujen yrittäjyyskasvatusta taustoiltaan eri koulutus- ja 

sosioekonomisissa viitekehyksissä. Seikkula-Leino havaitsi tutkimuksessaan, että 

opetussuunnitelmauudistuksissa yhteistyömuotoja kehittämällä voidaan vaikuttaa myös paikallisella 

tasolla opetussuunnitelman jalkauttamiseen. Opetussuunnitelman prosessinäkökulmaa 

opetussuunnitelmatutkimukseen on tuonut Holappa (2007). Hän tutki 2000-luvun 

opetussuunnitelmauudistusta paikallisesta näkökulmasta. Hänen tarkoituksenaan oli luoda kuvaa, 

millaiseksi paikalliset kuntaprosessit muodostuivat ja millaisia koulutuspoliittisia, julkishallinnollisia 

ja paikallisia diskursseja niissä ilmeni. Keskeisenä ulottuvuutena prosesseissa oli yhteistyön ja 

osallisuuden merkitys nykypäivän opetussuunnitelmatyössä. 

 
 
Silfverberg on useissa tutkimuksissaan käsitellyt matematiikan opetussuunnitelmia, mutta eri 

näkökulmista. Vuonna 2010 hän tarkasteli tekstintutkimuksen keinoin lukion lyhyen ja pitkän 

matematiikan opetusta koskevia tavoitelausumia, tavoitteenaan selvittää, miten verbivalinnat 

heijastavat matematiikan opetuksen kulttuurissa ilmeneviä muutoksia. Hän havaitsi, että 

tavoitekuvaukset olivat muuttuneet oppimista, osaamista ja harjaantumista painottaviksi, mutta 
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toisaalta myös ymmärtämisen vaatimus olisi vahvistunut. Vuonna 2014 valmistuneessa 

tutkimuksessa Silfverberg puolestaan tutki matematiikan opetussuunnitelmaan kätkeytyvää hiljaista 

viestintää koskien matematiikan opetuksen kulttuuria. Hän totesi, että opetussuunnitelmassa ei olisi 

tapahtunut mitään merkittävää muutosta aiempaan opetussuunnitelmaan verrattuna, mutta katsoi, että 

tämä oli ristiriidassa kansallisen opetussuunnitelman yleisnäkymän kanssa. Toisaalta toiminnallinen 

sujuvuus, strateginen kompetenssi ja käsitteellinen ymmärrys olivat vahvistuneet. Myös strateginen 

kompetenssi ja produktiivinen dispositio olisivat lisääntyneet, mutta adaptiivinen päättely olisi 

vähentynyt. Vuonna 2017 Silfverberg vertaili perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

matematiikassa ja luonnontieteissä vuosilta 2004 ja 2014 ja yritti selvittää, miten tavoitetaso on 

muuttunut opetussuunnitelmauudistuksessa. Hän päätyi johtopäätökseen, että uusi 

opetussuunnitelma asettaa oppimisen laadulle hieman korkeamman vaatimustason. 
 
Opetussuunnitelmiin liittyviä pro gradu -tutkielmia on myös tehty jonkin verran. Niistä mainittakoon 

lyhyesti vain nimeltä Perkkiö, T.  (2016). Opetussuunnitelma muuttuu - muuttuuko opettajuus; 

Paananen, M. (2010). Opetussuunnitelmat puntarissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 

ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 kasvatusnäkemyksen ja -ideologian 

näkökulmasta; Linkama, H. (2014). Liikunnan opetussuunnitelma opetussuunnitelmauudistuksen 

pyörteessä. Näiden sisältöä ei tässä avata sen enempää, vaan jätetään opinnäytetyön tasoisina 

tarkastelun ulkopuolelle. 

 
 
1.3 Lähteet ja kirjallisuus 
 

Tutkimuksen lähteinä on käytetty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 

pohjalta laadittuja kunta- tai koulukohtaisia opetussuunnitelmia. Vuoden 2004 perusteiden kohdalla 

Vantaan kaupungissa oli päädytty toteuttamaan matematiikan opetussuunnitelmat koulukohtaisena. 

Vuoden 2004 tutkimukseen valitut opetussuunnitelmat oli kuitenkin laadittu yhteistyössä kolmen 

lähialueen koulun kanssa, jolloin syntyivät näiden koulujen yhteiset opetussuunnitelmat. 

Ensimmäinen opetussuunnitelma oli Hevoshaan, Itä-Hakkilan ja Sotungin koulujen yhteinen 

opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9. Tutkimuksessa tästä käytetään siihen viitatessa lyhennettä 

koulut A. Luotettavuuden lisäämiseksi lähteeksi valittiin myös toinen koulukohtainen 

opetussuunnitelma, joka myös oli edelliseen tapaan laadittu kolmen koulun yhteistyönä.  Kyseinen 

opetussuunnitelma oli Korson, Kulomäen ja Vierumäen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 ja 

tutkimuksessa tästä käytetään lyhennettä koulut B. Vaikuttaisi siltä, että vuoden 2004 

koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa haluttiin korostaa tuohon aikaan vallalla ollutta yhtenäisen 
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peruskoulun ajatusta, koska koulukohtaiset opetussuunnitelmat haluttiin muodostaa koko yhtenäistä 

peruskoulua koskevaksi ja näin ollen oli välttämätöntä tehdä suunnitelmat useiden koulujen 

yhteistyönä. Tutkimuksessa tarkastellaan aluksi koulujen A ja B informaatiota erikseen ja lopuksi 

yhdistetään luokaksi Vantaa 2004. 

 

Vuoden 2016 kuntakohtainen matematiikan opetussuunnitelma puolestaan päätettiin 

opetussuunnitelmauudistuksessa laatia kuntakohtaisena vuosiluokille 1-9 ja sen laatimiseen 

osallistuivat kiinnostuksen pohjalta valitut opettajat. Mukana oli sekä aineen- että luokanopettajia 

painottuen kuitenkin aineenopettajiin. Työskentely matematiikan opetussuunnitelman laadinnassa oli 

prosessimaista ja kunnan opettajilla oli mahdollisuus kommentoida tekeillä olevaa asiakirjaa ja tulla 

näin osalliseksi suunnitelmatyöhön. Tutkielmassa kuntakohtaisesta matematiikan 

opetussuunnitelmasta käytetään lyhennettä Vantaa 2016. 

 

Tutkimuksen kirjallisuus muodostuu kahdesta eri luokasta. Ensimmäinen kirjallisuusluokka 

käsittelee opetussuunnitelmateoriaa käsittelevää tutkimusta ja kirjallisuutta. Tarkastelun kohteena 

ovat tällöin opetussuunnitelma käsitteenä ja sen tehtävä, opetussuunnitelman taustalla vaikuttavia 

ideologioita, opetussuunnitelmasta rakennettuja malleja ja opetussuunnitelmaan keskeisesti liittyvät 

käsitteet, tavoite ja sisältö. Teoriakirjallisuus tarkastelee myös suomalaista 

opetussuunnitelmahistoriaa ja opetussuunnitelmaan uudistukseen liittyviä prosesseja. Toisen 

tutkimuskirjallisuusluokan teokset tarkastelevat puolestaan metodologisia ratkaisuja, jotka liittyvät 

tutkimuksessa hyödynnettyyn analyysiin. 
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2 NÄKÖKULMIA OPETUSSUUNNITELMATEORIAAN 
 

2.1 Opetussuunnitelman käsitteestä ja tehtävästä 
 

Tässä pääluvussa on tarkoitus tarkastella opetussuunnitelmateoriaa useasta eri näkökulmasta. Aluksi 

tarkastellaan opetussuunnitelmakäsitettä ja sen tehtävää. Tämän jälkeen lyhyesti esitellään 

opetussuunnitelman taustalla olevia ideologisia suuntauksia ja hahmotellaan erilaisia 

opetussuunnitelmallisia malleja. Seuraavaksi tarkastellaan opetussuunnitelmaan ja tähän tutkielmaan 

olennaisesti liittyviä käsitteitä, tavoitteet ja sisällöt. Yhtenä näkökulmana on myös suomalaisen 

opetussuunnitelman historia ja opetussuunnitelman laadintaan liittyvät prosessit. 

 

Uusikylä ja Atjonen toteavat opetussuunnitelmakäsitteestä, että sitä on vaikea määritellä, mutta he 

antavat kaksi perinteistä näkemystä opetussuunnitelmasta. Ensimmäisen mukaan opetussuunnitelma 

on suunnitelma siitä, mitä koulussa oppilaille tulee opettaa ja toisen mukaan se on ennalta määritelty 

kuvaus niistä toimenpiteistä, joilla pyritään kasvatukselle asetettuihin päämääriin. 

Opetussuunnitelman kritiikissä on esitetty, että opetussuunnitelma ennalta määrää, millaisia 

oppimiskokemuksia koulu saa tarjota. Opetussuunnitelma on kuitenkin kehys, joka antaa 

liikkumavaraa oppimisille ja opettamiselle. Samalla se määrittää, millainen yleissivistys on 

tavoiteltavaa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 50-51.) Uusikylä ja Atjosen opetussuunnitelmamääritelmä 

on käyttökelpoinen tämän tutkielman näkökulmasta, koska siinä korostuvat opetussuunnitelman 

sisällöt ja tavoitteet. 

 

Myös Vitikka on Uusikylä ja Atjosen kanssa samoilla linjoilla opetussuunnitelmakäsitteen vaikeasti 

määriteltävyydestä. Hän kirjoittaa, että opetussuunnitelman luonne laaja-alaisena yhteiskunnallisena 

ja ihmistieteellisenä ilmiönä ja toisaalta monitieteisenä ongelmana tekee sen rajaamisen ja 

yksiselitteisen määrittelyn vaikeaksi. Opetussuunnitelman kuvaaminen voidaan jakaa kahteen 

näkökulmaan. Opetussuunnitelma on nähty toisaalta historialliseen aikaan, sosiaaliseen paikkaan ja 

yhteiskuntarakenteisiin sitoutuvana kouluinstituution toiminnan ohjaamiseen välineenä. Toisaalta 

opetussuunnitelma on nähty toiminnallisena, opettajan työvälineenä toimivana dokumenttina 

(Vitikka 2009, 49-50.) Myös tässä näkökulmassa korostuu opetussuunnitelman ohjaavuus ja 

tavoitteellisuus. 

 

Käsitteen määrittelyä hankaloittaa vielä se, josta Vitikkaa kirjoittaa väitöskirjassaan. Hän toteaa, että 

opetussuunnitelman käsite on jo lähtökohtaisesti vaikea määrittää, mutta haastetta on myös lisännyt 
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eri vuosikymmeninä tapahtunut käsitteen suuri laajentuminen. Vitikan mukaan opetussuunnitelmaa 

on pyritty edellä esitettyjen määritelmien lisäksi käsitteellistämään eri tasojen avulla. Hän mainitsee 

tasoiksi etukäteissuunnitelman, toteutetun ja oppilaiden kokeman opetussuunnitelman. Toisaalta on 

viitattu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, kunnan opetussuunnitelmaan, opettajan laatimaan 

opetussuunnitelmaan ja oppilaan kokemaan opetussuunnitelmaan. Kaikille tasojaotteluille on yhteistä 

opetussuunnitelman jakaminen kirjoitettuun ja toteutettuun opetussuunnitelmaan, joista 

jälkimmäinen on itse asiassa opettajan pedagogista toimintaa. (Vitikka 2009, 50-51.) Tässä 

tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja miten sen pohjalta 

on syntynyt kunnallinen opetussuunnitelma ja miten paikallisen tason suunnitelma ilmentää 

opetuksen tavoitteita. 

 

Opetussuunnitelman tasot muuttuvat ja ovat muutettavissa eri tavoin. Opetussuunnitelman tasot eivät 

välttämättä ole helposti sovitettavissa yhteen ja voivat olla keskenään ristiriitaisia. McNeil jaottelee 

opetussuunnitelmat ideaaliin opetussuunnitelmaan, formaaliin opetussuunnitelmaan, havaittuun 

opetussuunnitelmaan ja operationaaliseen opetussuunnitelmaan. Ideaalilla opetussuunnitelmalla hän 

tarkoittaa erilaisten komiteoiden ja yhteisöjen arvojen ja ideologioiden mukaisia näkemyksiä siitä, 

millainen opetussuunnitelman pitäisi olla. Formaali opetussuunnitelma on valtion tai paikallisten 

valtuustojen laatima opetussuunnitelma. Se voi sisältää osia ideaalista opetussuunnitelmasta ja muista 

yhteiskunnassa tärkeäksi pidetyistä tiedoista ja taidoista. Formaali opetussuunnitelma on 

hallinnollinen näkemys siitä, mitä opetussuunnitelman pitäisi sisältää ja mihin sen tulee pyrkiä. 

Havaittu opetussuunnitelma on puolestaan opettajien tulkintaa formaalisesta opetussuunnitelmasta ja 

operationaalinen opetussuunnitelma opettajien toimintaa käytännössä koulussa opetussuunnitelman 

pohjalta. Formaalin opetussuunnitelman ja havaitun opetussuunnitelman välillä voi olla selkeitä 

ristiriitoja. Opettajat tulkitsevat formaalia opetussuunnitelmaa omista lähtökohdistaan käsin. 

Toisaalta opettajat toteuttavat myös havaittua opetussuunnitelmaa eri tavoin kuin ovat sitä 

havainneet. (McNeil 1985, 87-88.) Tässä tutkielmassa formaalia opetussuunnitelmaa analysoidaan 

laadullisin ja määrällisin keinoin ja pyritään selvittämään, millaiseen suuntaan formaalin 

opetussuunnitelman kirjoitetut päämäärät ovat muuttuneet opetussuunnitelmauudistuksessa. 

 

Vitikka toteaa, että opetussuunnitelman toimeenpanoa kuvaavat tasoerottelut ovat 

tarkoituksenmukaisia silloin, kun ne kuvaavat opetussuunnitelman toimeenpanon kompleksisuutta. 

Toisaalta niitä on kritisoitu, koska ne ovat liian mekanistisia ja antavat virheellisen kuvan tasojen 

välisistä eroista. (Vitikka 2009, 52.) Atjonen on yksinkertaistanut jaottelua jakamalla 

opetussuunnitelman viralliseen ja toiminnalliseen opetussuunnitelmaan. Virallinen 
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opetussuunnitelma on kirjoitettu asiakirja, jossa määritellään opetuksen päämäärät ja tavoitteet ja 

opetuksen toteuttamiseen liittyvät periaatteet. Sen on laatinut yleensä virallisluonteinen taho. 

Toiminnallinen opetussuunnitelma on opettajille opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä 

viitekehys. (Atjonen 1993, 106-117.) Tässä korostuu jälleen kirjoitettu ja toteutettu 

opetussuunnitelma.  

 

Laajimmassa määritelmässään opetussuunnitelma voidaan käsittää systemaattiseksi esitykseksi siitä, 

mitä opetuksen tulee sisältää ja miten opetus tulee toteuttaa. Opetussuunnitelman tulisi kuitenkin 

myös vastata siihen, miksi jokin sisältö pitää opettaa ja miksi tiettyjä menetelmiä käyttää. Tällöin 

opetussuunnitelma pitää sisällään myös ajatuksen siitä, millaista vuorovaikutusta opetuksessa 

halutaan edistää ja viittaa siten opetuksen tavoitteellisuuteen. Opetussuunnitelman täytyy siis välittää 

näkemys siitä, mitkä ovat koulun opetuksen kasvatukselliset ja sisällölliset tavoitteet ja päämäärät. 

(Vitikka 2009, 92.) 

 

Uusikylän ja Atjosen näkemyksen mukaan opetussuunnitelmaan on kuulunut tavallisesti neljä osaa: 

tavoitteet, oppisisällöt, toteutus ja arviointi. Oppiaineista on yleensä ollut tapana luetella eri 

oppiaineiden oppisisällöt, jotka kullakin luokka-asteella pitää opiskella. Myös tavoitteet ovat olleet 

pitkään osana opetussuunnitelma. Tavoitteet ovat olleet yleisiä koko koulukasvatuksen tavoitteita ja 

erillisiä kutakin oppiainetta koskevia tavoitteita. Näin on haluttu kuvata sisällöistä erottuvia 

päämääriä, joihin opiskelussa tulisi tähdätä. Opetuksen toteuttamiseen koskevissa ohjeissa on 

nähtävissä kaksi puolta. Toisaalta on haluttu suositella opettajille uusia kunkin opetussuunnitelman 

hengen mukaisia pedagogisia näkemyksiä, millaisia käytännön työtapoja, oppimateriaaleja, 

opetusmenetelmiä tai -välineitä tehokkaan oppimisen aikaansaamiseksi voisi hyödyntää. Toisaalta 

yleispäteviä ohjeita on vaikea antaa oppilaiden yksilöllisten erojen vuoksi ja tällaisten normien 

luominen olisi opettajan ammattitaidon aliarvostamista. Neljänneksi opetussuunnitelmassa on ollut 

arviointia, joista osa on sidoksissa säädöksiin ja lakiin ja osa oppimisen pedagogiseen ohjaamiseen. 

On luontevaa, että jos opetussuunnitelma määrittää oppimisille tavoitteet, niiden toteutumista myös 

arvioidaan. (Uusikylä & Atjonen 2005, 51-52.) 

 

Vitikan väitöskirjassa keskeisellä sijalla olivat opetussuunnitelman sisällöt ja muodot, niiden piirteet 

ja niiden väliset yhteydet. Opetussuunnitelman muodon kuvaajana käytetään pedagogiikka- käsitettä. 

Vitikka kirjoittaa, että pedagogiikkakäsitteen käyttö opetussuunnitelman muodon kuvaamisessa on 

käyttökelpoinen, koska opetussuunnitelmaan sisältyy näkemys opetuksen toteuttamisesta, opiskelun 

luonteesta ja oppimisen arvioinnista. Nämä ovat elementtejä, jotka kuvaavat samalla myös opetuksen 
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muotoa. Vaihtoehtoinen keino muodon kuvaamiseen olisi didaktiikka, mutta didaktiikka keskittyisi 

lähinnä vain opetuksen käsittelyyn ja olisi näkökulmaltaan suppeampi. (Vitikka 2009, 92-93.) 

 

Vitikka jatkaa, että perinteinen didaktiikka on jakaantunut opetussuunnitelmaoppiin ja 

opetusmenetelmäoppiin. Tästä jaottelusta on syntynyt se näkemys, että opetussuunnitelma 

määrittelee lähinnä vain sen mitä opetetaan eli sisällön. Toisaalta voidaan myös ajatella, että 

opetuksen sisältö ja muoto ovat tiukasti toisiinsa liittyviä, jolloin ei ole mielekästä tarkastella niitä 

toisistaan irrallisina. Opetussuunnitelma voi tällöin painottua sisältöön tai muotoon, riippuen siitä 

millaisena prosessina opetus nähdään. Opetukseen sisältyy tavoitteellisuus (mitä opetetaan) ja 

vuorovaikutus (miten opetetaan) ja opetustoiminta on riippuvainen näistä kahdesta ja vaihtelee sen 

mukaan, mikä on tavoite ja millaista vuorovaikutusta halutaan saada aikaiseksi. (Vitikka 2009, 90-

91.) 

 

Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelmanäkökulmasta käyttökelpoisin on se, että opetussuunnitelma 

on asiakirja, jonka perusteella kunnat laativat oman suunnitelmassa, jotka toimivat antamassa suuntaa 

opetuksessa. Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta 

noudattaen niiden luomia suuntaviivoja huomioiden kuitenkin paikalliset korostukset. Tämän 

tutkimuksen kannalta keskeistä on, että opetussuunnitelma on asiakirja, joka asettaa opetukselle ensi 

sijassa tavoitteet ja opetuksen sisällöt. Opetussuunnitelman perusteissa todetaankin, että ”perusopetus 

on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen 

ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan” (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 7). Mielenkiinto tässä tutkimuksessa on nimenomaan opetussuunnitelman asettamat 

tavoitteet matematiikassa. 

 

 

2.2 Opetussuunnitelmien taustaideologioita  
 

Seuraavassa esitellään neljä erilaista näkökulmaa opetussuunnitelman tarkastelemiseksi ideologisista 

lähtökohdista. Ideologioissa tarkastellaan, millaista tiedon pitäisi olla, mitä koulussa pitäisi opettaa, 

lasten olemusta, mikä on opettajan rooli ja miten oppilaita pitäisi arvioida. Schiro määrittelee nämä 

näkökulmat akateemiseksi ideologiaksi (Scholar Academic Ideology), sosiaalisen tehokkuuden 

ideologiaksi (Social Efficiency Ideology), oppilaskeskeiseksi ideologiaksi (Learner Centered 

Ideology) ja sosiaalis-rekonstruktionistiseksi ideologiaksi (Social Reconstruction Ideology). Nämä 

ideologiat vaikuttavat tapaan, jolla opetussuunnitelma käsitetään. Schiron näkemyksen mukaan 
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opetussuunnitelman taustalla olevien ideologioiden ymmärtämisellä on lukuisia hyötyjä. Kasvattajat 

pystyvät ymmärtämään oman työnsä taustalla olevan viitekehyksen ja näkemään myös muiden 

vaihtoehtojen olemassaolon ja hyödyntämään sitä oman työnsä tehokkuudessa ja päämäärien 

asettelussa. Taustaideologioiden ymmärtäminen helpottaa myös opetussuunnitelmateorian 

ymmärtämistä, mahdollistaa opetussuunnitelman kriittisen tarkastelun ja helpottaa 

opetussuunnitelman suunnittelua ja käyttöönottoa. (Schiro 2013, 2-3, ks. myös Vitikka 2009, 77.) 

 

Myös Vitikka on samaa mieltä ideologioiden merkityksestä opetussuunnitelma-analyysissa. Hän 

toteaa, että suomalaisessa tutkimuksessa ideologiat ovat olleet käsitelty näkökulma. 

Opetussuunnitelmaideologiat ovat paitsi opetussuunnitelmien laatimisen ja käyttämiseen liittyviä 

taustatekijöitä, mutta samalla myös tutkimukseen ja analysointiin liittyviä lähtökohtia, jotka tutkijan 

on työtään tehdessään tiedostettava. (Vitikka 2009, 76.) 

 

Schiron mukaan akateeminen ideologia korostaa oppiaineiden pohjalle rakentuvaa 

opetussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on opettaa oppilaille akateemisiin tieteenaloihin perustuvia 

sisältöjä. Sosiaalisen tehokkuuden näkökulmasta tarkasteluna opetussuunnitelman tehtävänä on 

kasvattaa oppilaista aktiivisia ja tuottavia yhteiskunnan kansalaisia. Oppijakeskeisessä ideologiassa 

lähtökohtana on oppilas, hänen yksilölliset tarpeensa ja opetussuunnitelman tehtävänä on 

mahdollistaa hänen yksilöllinen kasvunsa. Viimeisessä sosiaalis-rekonstruktionistisessa ideologiassa 

opetussuunnitelmalla pyritään löytämään vastauksia yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ratkaisemaan 

epäoikeudenmukaisuuksia. (Schiro 2013, 4-7, myös Vitikka 2009, 77.) 

 

Turunen puolestaan on tarkastellut opetussuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä determinanttikäsitteen 

avulla. Hän kirjoittaa, että opetussuunnitelmaan vaikuttavat kolme tekijää eli determinanttia: 

tiedonalat, oppilaat ja yhteiskunta. Determinantit ovat olennaisia opetussuunnitelman teoreettisessa 

tarkastelussa. Determinantit määrittävät opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita ja ne voivat 

painottua eri tavoin. Opetussuunnitelma voi olla tiedonalapainotteinen, jolloin keskeisellä sijalla ovat 

sisältöjen välittäminen, oppilaspainotteinen, jolloin painopiste on oppilaan kehityksen edistäminen 

tai yhteiskuntapainotteinen, jolloin tärkeää on kasvattaa oppilaasta yhteiskunnan jäsen. Myöhemmin 

opetussuunnitelmien determinantteja on laajennettu, jolloin determinanteiksi katsottiin järjestetty 

tieto, yhteiskunnan päämäärät ja arvot, oppijan tarpeet sekä oppimisprosessi. Opetussuunnitelman 

tarkastelu determinanttien näkökulmasta on koettu mielekkääksi, koska mikäli jokin determinantti 

puuttuu, ei voida enää puhua opetussuunnitelmasta. Jokainen opetussuunnitelma määrittyy kaikista 

determinanttien lähtökohdista. Mikäli suunnitelmaa tarkasteltaisiin tiedonalojen ja yhteiskunnan 
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näkökulmasta, se olisi pelkästään tiedonalojen keskustelua vallitsevan yhteiskunnallisessa 

viitekehyksessä. Jos taas tiedonalat ja oppilas olisivat tarkastelun kohteena, jäisivät toiminnan 

tarkoitus ja osa tavoitteista määrittymättä. Mikäli taas tarkastellaan vain yhteiskuntaa ja oppilasta, 

huomion kohteena olisi vain suhde sosialisaation näkökulmasta. Kun kaikki kolme 

determinanttinäkökulmaa ovat läsnä, tulee näkyväksi oppilaan oppimisen ja kasvun, tiedollinen 

kasvatuksen ja yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulma. (Turunen 2008, 44-45). Tässä 

tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu determinanteista juuri oppimisprosesseihin ja miten tavoitteet 

ilmaisevat prosesseja. 

 

 

2.3 Opetussuunnitelman mallit 
 

Seuraavassa tarkastellaan opetussuunnitelmateorian pohjalta malleja ja yhdistetään mallit taustalla 

vaikuttaviin ideologioihin. Vitikka kirjoittaa, että opetussuunnitelma laaditaan aina jostakin 

ideologisesta näkökulmasta käsin, mistä syntyy tietynlainen opetussuunnitelman malli. 

Opetussuunnitelman malli on nähtävä keinoksi saavuttaa tavoitteita ja siksi täytyy ensin määrittää 

opetussuunnitelman malli ennen kuin sen sisältöä voidaan tarkastella. Opetussuunnitelman malli on 

kokonaisuus, johon opetussuunnitelman osa-alueet on asetettu. Malli käsittelee opetuksen tavoitteita, 

oppimisprosessin ja tiedon luonnetta, sisältöjen perusteita ja yhteiskunnan tarpeita. Suomalaisen 

opetussuunnitelman malli on 1900-luvun alusta asti ollut samanlainen, oppiainejakoon perustuva, 

jota on kehitetty oppiaineista ja opetuksen toteuttamiseen liittyvistä periaatteista käsin. Keskeinen 

opetussuunnitelman lähtökohtiin vaikuttava kysymys on kasvatuksen tehtävä, onko tavoitteena 

perinteen siirtäminen vai muutoksen aikaansaaminen. (Vitikka 2009, 82-83.) Kansanen kirjoittaa, että 

perinteeseen perustuva kasvatus ja opetus korostavat opetussuunnitelman tiukempaa normatiivisuutta 

ja uudistuslähtökohta puolestaan opetussuunnitelman laadinnan ja toteutuksen vapautta (Kansanen 

2004, 29). 

 

Opetussuunnitelmateorian ja opetussuunnitelman mallin välisen yhteyden kuvaaminen on tärkeää 

määriteltäessä opetussuunnitelman teoriaa. McKernan kirjoittaa, että opetussuunnitelmatutkimus 

muodostuu sekä teoreettisesta että käytännön tiedosta. Teorian pohjalta syntyy kuvauksia 

käyttökelpoisista käytännön malleista, jotka puolestaan omalta osaltaan ilmentävät teoriaa. 

(McKernan 2008, 56.) On kuitenkin mahdollista, että opetussuunnitelmaa tarkasteltaessa voitaisiin 

hylätä kattavan teorian määrittely ja keskittyä opetussuunnitelman mallin kehittämiseen, ainakin 

yleisessä keskustelussa. Toisaalta opetussuunnitelman teorian ja mallin suhdetta voidaan myös 
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hahmottaa rinnastamalla mallin käsite paradigmoihin. Ne ovat tutkimus- ja ajattelutapoja, jotka 

ohjaavat ilmiötä koskevaa tutkimusta ja voivat johtaa teorian muodostumiseen. Toisaalta 

opetussuunnitelmateoria on määritelty kokonaisuudeksi, joka muodostuu käsitteistä ja näkemyksistä. 

Teoria antaa merkityksen opetussuunnitelman käytölle, kehittämiselle ja arviolle. Teorian tehtävänä 

on selittää ilmiötä. (Vitikka 2009, 83-84.) 

 

Didaktisten koulukuntien näkökulman mukaan opetussuunnitelmien malli voidaan jakaa kahteen 

ulottuvuuteen. Ensimmäinen on oppiainejakoinen, lehrplan-tyyppinen opetussuunnitelma, jonka 

mukaan keskeisellä sijalla opetussuunnitelmassa ovat opetussisällöt ja niiden purkaminen 

opiskelusuunnitelmaksi. Tässä tapauksessa opetussuunnitelma rakentuu kunkin oppiaineen sisällä 

käsiteltävien sisältöjen luettelona. Tällainen opetussuunnitelma voidaan nähdä myös 

toimintasuunnitelmana, joka sisältää opetuksen tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tähtäävien 

menetelmien kuvauksen. Toinen näkökulma opetussuunnitelmaan on curriculum-lähtökohtainen. 

Opetussuunnitelma perustuu sen mukaan oppilaiden oppimiskokemuksiin ja kasvatushaasteiden 

kuvaamiseen. Tämä näkemys muodostuu kaikesta siitä, mitä koulu pitää sisällään, myös kokemuksia 

koulun ulkopuolelta. (Autio & Ropo 2004, 246-247.) 

 

Vitikka päätyy muotoilemaan, että opetussuunnitelmaideologiasta seuraa opetussuunnitelman malli. 

Erottava tekijä eri ideologien ja niiden pohjalta rakentuvien mallien välillä on tavoitteiden ja 

sisältöjen määrittely. Se, millä perusteella opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt määritellään, 

määrittää myös opetussuunnitelman taustaideologiaa ja opetussuunnitelman mallia (Vitikka 2009, 

85.) McKernan ja Schiron mallien ja ideologioiden pohjalta Vitikka on laatinut opetussuunnitelmien 

analysoinnin viitekehykseksi neljä mallia: oppiainepohjainen, kompetenssipohjainen, sosiaalisiin 

funktioihin perustuva ja yksilöllisiin intresseihin pohjaava malli.  Oppiainepohjainen malli perustuu 

tiedonalalähtöiseen opetussuunnitelmaideologiaan, jossa opetussuunnitelman tavoitteiden ja 

sisältöjen määrittely perustuu oppiainekohtaiseen tietoainekseen eli opetuksen tavoitteena on 

oppiaineen tietojen hallinta. Mallissa keskeisellä sijalla on rakenne, jossa opetussuunnitelma on 

jäsennelty oppiaineisiin ja vuosiluokkiin. Oppiaineet on puolestaan jaoteltu tiedollisiin 

kokonaisuuksiin. Oppiainejakoisessa opetussuunnitelmassa tavoitteet muodostuvat 

oppiainekohtaisista käsitteistä, tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja osaamisen standardeista. (Vitikka 

2009, 85-86.) Alla on taulukoituna Vitikan keskeiset opetussuunnitelman ideologiset lähtökohdat ja 

opetussuunnitelman mallit. 
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Taulukko 1. Opetussuunnitelman mallit ja taustaideologiat (Vitikka 2009, 85). 

 

Kompetenssipohjainen malli pohjautuu yhteiskunnan tehokkuuden ideologiaan. Mallissa korostetaan 

kompetensseja, joiden saavuttamiseksi tarvittavat tiedot ja taidot on asetettu opetussuunnitelman 

tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyn lähtökohdiksi. Tavoiteltavat suoritukset määritellään 

opetussuunnitelmassa käyttäytymis- ja oppimistavoitteiksi sekä oppimiskokemukset sisällöiksi. 

Tavoitteet on yleensä määritelty kronologisesti ja opetussuunnitelmassa tämä näkyy niin, että 

opetussuunnitelma koostuu jaksotetuista oppimistavoitteista ja toiminnoista, jotka oppilaan on 

suoritettava saavuttaakseen asetetut tavoitteet. (Vitikka 2009, 86-87.) 

 

Oppiaine- ja kompetenssipohjaiset mallit korostavat voimakkaasti tietoa ja tiedon organisointia. 

Seuraavassa esiteltävät sosiaalisiin funktioihin ja yksilöllisiin intresseihin perustuvat mallit 

keskittyvät ensisijaisesti oppilaan kokemusmaailmaan, jolloin sisältöjen ja oppimiskokemusten on 

linkityttävä oppilaan arkeen niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Sosiaalisiin funktioihin 

perustuva opetussuunnitelman malli pohjautuu sosiaalisen rekonstruktionismin ideologiaan. 

Yhteiskunnalliset tarpeet määrittelevät tällöin opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Sosiaalisiin 

funktioihin perustuvia malleja voidaan vielä tarkastella sen mukaan, pitääkö opetussuunnitelman 

rakentua inhimillisen elämänalueiden pohjalta, tarjota ratkaisuja yhteiskunnallisille ongelmille vai 

kehittää yhteiskuntaa. Yhteistä näille kaikille on keskittyminen yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin 

toimintoihin, joiden pohjalta määritellään opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt. (Vitikka 2009, 

87.) 

 

Yksilöllisiin intresseihin perustuva malli pohjautuu oppilaskeskeiseen 

opetussuunnitelmaideologiaan. Tässä mallissa opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyn 

lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet. Opetussuunnitelma on rakennettu sen ajatuksen 

pohjalta, että on olemassa tietämys yleisesti hyväksyttävistä ikäluokan tarpeista. Lisäksi 

opetussuunnitelma on joustava ja mahdollistaa oppilaan yksilöllisen huomioimisen. (Vitikka 2009, 

87-88.) 

 

Malli Oppiainepohjainen Kompetenssipohjainen Sosiaaliset funktiot Yksilölliset intressit

Ideologia tiedonalalähtöinen yhteiskunnallinen 
tehokkuus

sosiaalinen 
rekonstruktionismi oppijakeskeinen

Tavoitteiden ja 
sisältöjen lähtökohta

oppiainekohtainen 
tietoaines

kompetenssikohtaiset 
tiedot ja taidot

yhteiskunnalliset 
tarpeet

oppilaiden yksilölliset 
tarpeet
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Kansanen toteaa, että opetussuunnitelmatyössä ollaan harvoin yksimielisiä oppiaineista ja niiden 

tavoitteista sekä sisällöistä. Tavoitteet kuitenkin päätetään yhdessä, joten erilaisia käsityksiä 

joudutaan sovittelemaan yhteen. Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt voivat muuttua yhteiskunnallisen 

kehityksen ja arvomaailman muutoksen pohjalta. Oppiaineiden kehittyminen on sidoksissa kunkin 

tieteenalan kehitykseen. Olemassa olevia oppiaineita voidaan uudistaa lisäämällä niihin osia tai 

poistamalla jotain. Kunkin aikakauden tärkeiksi katsotut asiat heijastuvat tavalla tai toisella 

opetussuunnitelmissa. Pääsääntöisesti uudistaminen on aina liittynyt oppiainesisältöihin. Harvemmin 

itse opetussuunnitelman laadintaprosessiin tai rakenteeseen. (Kansanen 2004, 29.) 

 

On olemassa myös muita, oppiainejakoisia malleja laajempia malleja, joissa yksittäiset oppiaineet 

sijoitetaan laajempien teemojen ympärille (Ks. McKernan 2008, 61-64 ja Uusikylä & Atjonen 2005, 

90-91). Teemat rakentuvat erilaisten näkökulmien tai yksiköiden ympärille ja niille on määritelty 

tavoitteet ja sisällöt. Teoreettisilta lähtökohdiltaan opetussuunnitelmat joko asettavat oppilaan 

kiinnostuksen kohteet ja kokemukset tai keskeisen tietoaineksen lähtökohdakseen. (Vitikka 2009, 

89.) 

 

 

2.4  Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt 
 

Opetussuunnitelman analysoimiseksi on tarpeen vielä tarkastella opetukseen keskeisiä liittyviä 

käsitteitä, tavoite ja sisältö. Tavoitteiden asettamista voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta. 

Ensiksi tavoitteet ohjaavat opetuksen suunnittelua ja toteuttamista eli tavoitteet ovat opettajan työ- ja 

apuvälineitä. Toiseksi tavoitteet luovat opetuksen tulosten arvioinnin perustan. On luonnollista, että 

tarkastellaan, onko tavoitteeseen päästy ja millä tasolla. Kenties tavoitteiden tärkein pedagoginen 

merkitys on kuitenkin ohjata oppilaan omaa opiskelua. Mitä paremmin oppilas on perillä siitä, mitä 

häneltä odotetaan, sitä paremmin hän pystyy pyrkimään kohti tavoitteita. Tavoitteiden asettelua 

kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, koska usein tavoitteisiin pääsemisen arviointi kohdistuu 

pelkästään lopputulokseen eli päätetavoitteisiin. Tällöin vähäiselle huomiolle jää itse prosessin 

huomioiminen ja prosessitavoitteen arvioiminen. Oppilaat ovat yksilöllisiä ja voivat saavuttaa 

tavoitteet eri reittejä hyödyntämällä. (Uusikylä & Atjonen 2005, 73-74.) 

 

Tavoitteita voidaan luokitella eri tavoin. Ihannekuvat tavoitteena käsittelevät enemmän kasvatusta 

kuin opetusta ja niihin sisältyy moraalinen näkökulma pyrkiä hyvään tai pahaan. 

Käyttäytymistavoitteiden taustalla on behavioristinen oppimiskäsitys, jossa ensin asetetaan tavoitteet, 



 14 

 

suunnitellaan toteuttamistapa, toteutetaan ja arvioidaan lopputulos. Prosessitavoitteissa oppiminen 

tulkitaan yksilölliseksi, oppilaan omaan kokemusmaailmaan liittyväksi prosessiksi ja oppimisen pitää 

olla mielekästä oppilaalle. Sisällöllisissä tavoitteissa kuvataan oppimistuloksiin perustuvia 

periaatteita ja pyritään huomioimaan oppimisen prosessi. Nykypäivän ilmiöt ovat kompleksisia ja 

vaativat tietopohjan ymmärtämistä, kokonaisuuksien hahmottamista ja samalla toimintakykyä. 

(Uusikylä & Atjonen 2005, 78-79.) 

 

Tavoitteita voidaan ryhmitellä myös jakamalla ne lähi- väli- ja etätavoitteiksi. Jakoperusteena on 

aikaväli, missä ajassa tavoitteisiin olisi tarkoitus päästä. Lähitavoitteet ovat yleensä opettajien ja 

oppilaiden sopimia. Puhutaan myös perus- ja lisätavoitteista, mutta oppilaan näkökulmasta on vaikea 

määritellä, mikä on hänelle perus- ja mikä lisätavoite. Opetushallituksen hyvän osaamisen kriteerit 

päättövaiheen arvosanalle kahdeksan antavat jonkinlaisen arvion siitä, mitä voidaan pitää 

perustasona. Tosin julkisessa keskustelussa hyvän osaamisen tasoa on pidetty suomalaisessa 

koulukontekstissa varsin vaativana. (Uusikylä & Atjonen 2005, 79.) 

 

Tavoitteita voidaan vertailla myös materiaalisten ja formaalisten tavoitteiden välisestä suhteesta 

käsin. Koulumaailman on yleensä nähty pitävän materiaalisten tavoitteiden saavuttamista 

tärkeämpänä. Materiaaliset tavoitteet ovat opetussuunnitelmassa tai oppimateriaalissa ilmaistuja 

oppiainekohtaisia tavoitteita tyyppiä ”oppilas ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen”. Formaaliset 

tavoitteet liittyvät puolestaan siihen, miten opitaan. Yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia ja tietomäärä 

kasvaa valtavasti, jolloin olennaisempaa on, että oppilaat oppivat hakemaan, käsittelemään ja 

tulkitsemaan tietoa. Tämä tavoitenäkemys on nykypäivänä vahvistumassa koulumaailmassa. 

(Uusikylä & Atjonen 2005, 79, ks. myös Kansanen 2004, 26-28.) 

 

Tavoitteita voidaan myös eritellä jakamalla ne kognitiivisiin, sosioemotionaalisiin ja psykomotorisiin 

tavoitteisiin. Tätä jaottelua kutsutaan Bloomin taksonomiaksi, jossa tavoitteet jaetaan toisiinsa 

nähden eri hierarkioihin. Kognitiivista tavoitteista alin taso on muistaminen ja kehittynein puolestaan 

arvioiminen. Sosioemotionaalisen tason ääripäät ovat kokeminen ja sisäistäminen ja psykomotorisen 

puolestaan jäljittely ja luonteva toiminta. Mitä ylemmäs tavoitetaksonomiassa siirrytään kohti luovaa 

toimintaa, sitä laadukkaampaa oppimista tavoitellaan. Tasot ovat tosin riippuvuussuhteessa toisiinsa. 

Esimerkiksi, jos oppilas ei muista opetettua asiaa, niin sitä ei voida soveltaa. Alemmat tasot ovat siis 

ylempien tasojen edellytys. Uusikylä & Atjonen kirjoittavat, että esimerkiksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 2004 tavoitteiden asettelut ovat määritelty etä- eli 

päämäärätavoitteiden muodossa ”Oppilas oppii”. Esitystapa on selkeä ja johdonmukainen, mutta 
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varsin kaavamainen ja kirjaimellisesti tulkittuna hyvin velvoittava ja normatiivinen. (Uusikylä & 

Atjonen 2005, 80.) Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muoto onkin 

erilainen. Matematiikan vuosiluokkien 3-6 suunnitelmassa todetaan, että ”opetuksen tavoitteena on 

ohjata oppilasta…” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 235). Perusteiden pohjalta 

Vantaa oli kuntakohtaisessa aineopetussuunnitelmassa muokannut tavoitteet muotoon, esimerkkinä 

matematiikan 6. luokan tavoite, ”Oppilas oppii” (Vantaa 2016). Näyttäisi siltä, että vuoden 2014 

perusteet toimivat enemmän opetusta ohjaavana kuin opetusta normittavampana asiakirjana kuin 

vuoden 2004 perusteet.  

 

Vitikka ja Kauppinen kirjoittavat, että tavoitteet määrittelevät opetukselle ja oppimiselle toivottuja 

tuloksia. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kaikille arvioinnin osa-alueille, oppiminen, 

työskentely, käytös, on määriteltävä selkeät ja yksinkertaiset tavoitteet, jotta niiden perusteella 

voidaan arviointi tehdä. Opetussuunnitelman perusteissa oppiaineiden tavoitteet kuvataan 

vuosiluokkakokonaisuuksittain. Paikallisessa opetussuunnitelmassa nämä oppiaineiden tavoitteet 

kuvataan ja täsmennetään vuosiluokittain perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelman perusteissa 

tavoitteet määritellään opetuksen tavoitteina, mutta määritelmissä on kuitenkin oppilaan toimintaa 

kuvaava verbi ja sen kautta tavoiteltavissa oleva osaaminen. (Vitikka & Kauppinen 2017, 12.) 

 

Tavoitteet eivät koulun arjessa riitä, vaan niiden saavuttaminen vaatii myös sekä välineitä että 

sisältöjä. Jälkimmäistä kutsutaan didaktiikassa oppiainekseksi. Uusikylä & Atjosen mukaan koulun 

kognitiivinen perustehtävä on uusien tietojen ja asioiden opettaminen muuttuipa yhteiskunta mihin 

suuntaan tahansa. Tiedon, oppiaineksen ja oppiaineen välinen suhde voidaan ymmärtää niin, että tieto 

on kaikesta saatavilla olevasta informaatiosta merkityksellinen, opittavaksi eli oppiainekseksi valittu 

osa. Oppiaines opetetaan oppilaalle yleensä oppiaineiksi jaotellussa muodossa. Oppiaineksen pitää 

myös kognitiivisen osan lisäksi sisältää myös kaikki muu koulun toiminta, jossa oppimista voi 

tapahtuu. Muutos informaatiosta oppiaineeksi on monimutkainen prosessi. (Uusikylä & Atjonen 

2005, 81- 82.) 

 

Epistemologia tutkii tietoa ja sen luonnetta. Totuus ja perusteltavuus erottavat tiedon informaatiosta. 

Informaatiosta tulee tietoa siinä vaiheessa, kun sille syntyy inhimillinen merkitys. Pedagogisesta 

näkökulmasta opettajan ja oppilaan vastuu tiedon käsittelyssä ja omaksumisessa on viime aikoina 

muuttunut. Aikaisemmin oli opettajan vastuulla varmistua opetettavien asioiden oikeellisuudesta ja 

perusteltavuudesta. Nykyään informaation muuttuminen tiedoksi on yhä enemmän oppilaan tehtävä. 

Hänen tulee yhteistyössä opettajan kanssa hakea, arvioida ja hyödyntää tietoa. Merkityksellistä ei ole 
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pelkästään lopputulos, vaan oppimisen taidot. Myös käsitys tiedon objektiivisuudesta ja 

staattisuudesta on muuttunut. Tieto on nykykäsityksen mukaan oppijan itsensä rakentamaa ja 

muuttuvaa. Oppilas kytkee uudet havainnot aiemmin oppimaansa ja tulkitsee niitä aikaisempien 

kokemustensa perusteella. Tästä syystä eri oppijoiden oppimistulokset poikkeavat toisistaan, vaikka 

he olisivatkin osallistuneet samaan opetukseen. (Uusikylä & Atjonen 2005, 82- 83, tiedon luonteesta 

ks. myös Vitikka 2009, 96-99.) 

 

Ilmiöiden ymmärtämiseksi yksittäistä tietoa täytyy saada järjestettyä jonkun yhteisen tekijän 

määrittelemäksi isommaksi kokonaisuudeksi. Tähän johtavaa prosessia kutsutaan 

käsitteellistämiseksi ja lopputulosta käsitteeksi. Tiedon työstämisessä oppilaalla on merkittävä rooli, 

mutta hän tarvitsee siihen opettajan tukea. Kaikilla käsitteillä on sekä ala että sisältö. Käytännössä 

oppiaineen peruskäsitteitä on vaikea yksilöidä, ja opettajat joutuvat seulomaan oppiaineestaan 

keskeisiksi katsomiaan käsitteitä. Käsitteiden opetus perustuu luokitteluun ja luokittelun 

laajentamiseen antamalla käsitteille määreitä. Jokainen opetussuunnitelma ja sen toteuttaja joutuvat 

miettimään, miten oppiaines ja sen keskeiset käsitteet työstetään oppilaiden kanssa. (Uusikylä & 

Atjonen 2005, 85- 88.) 

 

Didaktisilla ja kognitiivisilla rakenteilla on merkitys oppimistuloksiin, vaikka konstruktiivisista 

lähtökohdista käsin oppiminen on yksilöllinen asia. Tällöin onkin syytä tarkastella myös sitä, miten 

oppiaines esitetään. Opetussuunnitelmassa on periaatteessa kaksi tapaa jäsentää oppiainesta. 

Oppiainejakoinen lähestymistapa, joka noudattaa tiedonalan omaa tai didaktista rakennetta tai 

eheytetty opetussuunnitelma. Kaikkein yleisin ja kansainvälisin oppiaineksen esittämistapa perustuu 

oppiaineisiin, jotka ovat saaneet keskeiset sisältönsä ja menetelmänsä yliopiston tieteenaloista. 

Koulussa annettavassa opetuksessa on pyritty jäljittelemään tiedonalalle tyypillistä rakennetta. 

Esimerkiksi matematiikassa on korostettu tiedon kumulatiivisuutta. Mitä paremmin tiedepohja ja 

oppiaine ovat vastanneet toisiaan, sitä vahvemmaksi oppiaineen asema ja arvostus on muodostunut, 

koska oppiaineella on olemassa vahva tutkimuksellinen perusta tiedemaailmassa. Ainejakoista 

opetussuunnitelmaa voidaan laatia ja toteuttaa myös noudattamalla didaktista rakennetta. Tässä 

lähestymistavassa voidaan erottaa erilaisia didaktisia periaatteita. Induktiossa edetään omasta 

havainnosta yleistykseen ja deduktiossa yleisperiaatteista johdetaan yksittäisiä havaintoja.  Voidaan 

myös omista kokemuksista käsin oppia ymmärtämään vieraampia asioita tai opiskelussa edetään 

konkreettisesta abstraktiin. Didaktisia periaatteita ovat myös spiraalimaisuus tai lineaarisuus. 

Edellisessä opiskellaan ensin perusasioita ja myöhemmin asiaan syvennytään ja jälkimmäisessä asia 

opiskellaan kerralla kokonaan palaamatta siihen enää uudestaan. Eheytetyssä opetussuunnitelmassa 
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opiskelu rakentuu kokonaisuuksista. Opetussuunnitelman perusteissa on lähes aina ollut 

aihekokonaisuuksia, joilla on tarkoitettu opetuksen painoaloja, joita on voitu käsitellä useiden 

oppiaineiden yhteydessä. Opetussuunnitelma voi rakentua myös teemojen tai aihepiirien varaan. 

Opetussuunnitelma on pääosin ollut aina ainejakoinen, mutta on myös voitu toteuttaa hankkeita, joilla 

on ollut yhteinen teema. Oppiainerajat ylittävää opetusta kutsutaan kokonaisopetukseksi silloin, kun 

oppiainejako pyritään hävittämään opetuksesta lähes kokonaan. (Uusikylä & Atjonen 2005, 89-91.) 

 

Myös Vitikka lähestyy Uusikylä & Atjosen tapaan opetussuunnitelman sisältöä kahdesta 

näkökulmasta: oppiainejakoisesta ja ongelmakeskeisestä lähestymistavasta. Yleisin on tiedon 

organisointi eri tieteenalojen pohjalta muodostettujen oppiaineiden avulla. Ongelmakeskeisen 

lähestymistavan mukaan tieto on organisoitava laajempien ongelmien pohjalta, missä oppiaineet 

toimivat välineinä ongelmien ratkaisemiseksi. Ensimmäisessä lähestymistavassa tieto nähdään 

luonteeltaan käsitteiden ja tosiasioiden ryhminä, jotka on järjestelty tiettyjen periaatteiden mukaan ja 

jotka opetussuunnitelman avulla siirretään oppilaille. Toinen tapa korostaa tietoa joustavana ja 

muuttuvana, ympäristöstä saadun kokemuksen muokkaamana. (Vitikka 2009, 101.) 

 

 

2.5  Suomalaisen opetussuunnitelman historiaa 
 

Tässä luvussa kuvataan suomalaisen opetussuunnitelman ja koulujärjestelmän historiaa 1900-luvun 

alusta nykypäivään. Näkökulmana on opetussuunnitelman laadinta ja sisällöt. Peruskoulujärjestelmää 

edeltäneet opetussuunnitelmat voidaan jakaa vuoden 1925 ja vuoden 1952 opetussuunnitelmiin. 

Suomen ensimmäinen, maalaiskansalaiskoulun opetussuunnitelma julkaistiin vuonna 1925 ja se oli 

eri eturyhmien pohdinnan tuloksena syntynyt komiteamietintö. Syntymisen taustalla varmasti 

vaikutti tuoreessa muistissa oleva kansalaissota. Opetussuunnitelman taustafilosofiana oli saksalaisen 

Johann Friedrich Herbartin ajattelu, joka korosti muodollista kasvatusta. Ensimmäinen suomalainen 

opetussuunnitelma painottikin systemaattista opetusta ja tavoitteisuutta ja sitä voitaisiin luonnehtia 

oppiainespainotteiseksi. Talvi- ja jatkosodan jälkeen, vuonna 1952, Suomessa julkaistiin 

kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö. Oppiaineksen valintaan kiinnitettiin enemmän 

huomiota ja oppiaineksia valittiin sen mukaan, mikä katsottiin oppilaan tulevaisuuden kannalta 

tärkeäksi. Oppilaan monipuolista kehittämistä korostava kasvatus sai enemmän huomiota ja oppilaan 

kehitystaso haluttiin ottaa paremmin huomioon suunnitelmassa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 57-58.) 
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1960-luku kului pääsääntöisesti yleissivistävää koulutusta koskevan uudistuksen suunnittelussa. 

Ennen peruskoulua kaikki lapset aloittivat kansakoulun 7-vuotiaina ja osa siirtyi 4. luokan jälkeen 

pääsykokeiden valinnan perusteella oppikouluun, jonka aikana suoritettiin ylioppilastutkinto. Loput 

kävivät loppuun kuusivuotisen kansakoulun, tämän jälkeen kolmivuotiseen kansalaiskoulun ja sitten 

siirtyivät joko ammattikouluun tai työelämään. Kansakoulu- ja oppikoulujärjestelmistä luovuttiin, 

koska sen koettiin eriarvoistavan eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvia oppilaita. Kansakoulut muuttuivat 

vaiheittain peruskouluiksi. Uuden peruskoulun opetussuunnitelma valmistui vuonna 1970, jossa 

suunnitelman ensimmäinen osa kuvasi opetussuunnitelman perusteita ja toinen osa oppiaineiden 

opetussuunnitelmia. POPS-mietinnöiksi nimetyt asiakirjat saivat osakseen paljon kritiikkiä. 

Ensimmäinen osa piti sisällään paljon pohdintaa oppimisen yksilöllisyydestä, oppilaan 

kokonaisvaltaisesta huomioimisesta ja oppiainerajoista luopumisesta. Toinen osa kuitenkin sisälsi 

ylimitoitetun kuvauksen oppiaineiden sisällöistä ja teki tyhjäksi ensimmäisen osan varsin aikaansa 

nähden uudet pedagogiset lähtökohdat. POPS-mietintö määrättiin vuonna 1972 kouluhallituksen 

päätöksellä opetussuunnitelmaksi. (Uusikylä & Atjonen 2005, 58-59.) 

 

Vuoden 1970 hyvin normatiivinen opetussuunnitelma herätti opetusalan ammattilaisissa närkästystä, 

koska se ei riittävästi huomioinut paikallisia eroja. Opetusministeriö ja kouluhallitus alkoivat 

vähitellen käsittämään, että paikallinen näkökulma olisi hyvä olla osana opetussuunnitelmaa ja sen 

laadintaprosessia. Vuonna 1985 julkaistiin Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet ja siinä oli 

osia, jotka voitiin suunnitella kunnissa. Näin syntyi ensimmäinen kuntakohtainen opetussuunnitelma, 

jossa osa laadintavastuusta annettiin opettajille. Opetussuunnitelman perusteissa oli laajoja opetus- ja 

kasvatustyön järjestämistä koskevia osia, mutta suurin osa muodostui kuitenkin ainekohtaisista 

tavoitteista ja sisällöistä. (Uusikylä & Atjonen 2005, 59-60.) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 -asiakirjan valmisteluun otettiin mukaan heti alusta 

alkaen useita tahoja. Prosessi oli julkisempaa kuin aiemmin. Opetushallitus pyysi luonnosteksteistä 

palautetta muun muassa järjestöiltä, elinkeinoelämän vaikuttajilta, tutkijoilta ja vanhempainliitoilta. 

Mukana laadinnassa oli myös eri kouluja. Perusteiden alkuosassa perusteltiin uudistustyön 

tarpeellisuutta, käsiteltiin kasvatus- ja opetustyön päämääriä, annettiin ohjeita oppilasarviointiin ja 

esiteltiin oppiainerajat ylittävät aihekokonaisuudet. Mukana oli edelleen oppiainekohtainen 

tarkastelu, mutta verrattuna aiempiin vuosiin opetettavia asioita ei enää määritelty luokkatasoittain. 

Myös ihmiskäsitys oli kokenut muutoksen. Jokainen koulu sai myös tehdä omat 

opetussuunnitelmansa ja opettajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä, koska saivat 

vaikutusmahdollisuuden. (Uusikylä & Atjonen 2005, 60-61.) 
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2000-luvulle tultaessa alkoi esiintyä paineita uuden opetussuunnitelman laadinnalle. 1900-luvun 

lopun laman vaikutukset näkyivät koululaitokseen kohdistuneina säästötoimenpiteinä, nopeasti 

muuttuva yhteiskunta asetti toiveita perusopetuksen sisältöihin ja perusopetuksen lainsäädännön 

uudistus muutti arvioinnin toteutusta. Muutostarpeeseen vastasi Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2004. Prosessi noudatteli aikaisempaa käytäntöä, jossa korostuivat avoimuus ja osallisuus. 

Perusteiden alkuosassa kuvaillaan opetuksen lähtökohtia, kuten opetuksen arvopohjaa, tehtävää ja 

rakennetta sekä toteuttamista koskevia ohjeita: oppimiskäsitys ja -ympäristö, toimintakulttuuri, 

työtavat. Loppuosassa kuvataan opintojen aikaista arviointia, päättöarviointia ja todistuksia. Näiden 

välissä käsitellään oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä, jotka ovat 

huomattavasti lisääntyneet vuoden 1994 perusteista. Samalla perusteiden normatiivisuus on 

lisääntynyt, vaikkakin opetussuunnitelmassa oli kuntakohtainen osio sekä alueittaisia tai 

koulukohtaisia osioita. Uutuutena opetussuunnitelmassa oli määritelty oppiaineittain tai 

aineryhmittäin nivelkohtia, joissa oppilaat arvioidaan suhteessa hyvän osaamisen kriteereihin. 

Samalla periaatteella on asetettu kuvaus arvosanan kahdeksan osaamisesta päättöluokalla. Tällaista 

arviointia ei aiemmin perusteissa ollut, mikä osoittaa perusteiden normatiivisuuden vahvistumisen ja 

arviointikulttuurin muutoksen. (Uusikylä & Atjonen 2005, 61-62.) 

 

Kansanen kirjoittaa, että vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmauudistukset ovat tarkoittaneet sitä, 

että suurin osa opetusta koskevasta suunnitteluoikeuksista, -vapauksista ja velvollisuuksista on 

siirtynyt opettajille. Opetussuunnitelman suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen vaativat 

opettajien yhteistyötä. Toisaalta opetussuunnitelman laatiminen vaatii opettajalta hyvää 

ammattitaitoa, mutta toisaalta samalla kehittää sitä. Jos opettaja ei kehity, ei opetussuunnitelmakaan 

parane ja päinvastoin. (Kansanen 2004, 21-23.) Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden tarkastelu osana historiallista kehittymää jätetään tässä tutkielmassa pois, koska kyseinen 

perusteasiakirja tämän tutkimuksen kannalta on enemmänkin ohjaava asiakirja kuin historiallinen 

dokumentti. 

 

 

2.6 Opetussuunnitelmaprosessit ja opetussuunnitelmauudistus 
 

Vitikka kirjoittaa, että mikäli suomalaista opetussuunnitelmaa halutaan tarkastella, täytyy se asettaa 

osaksi opetuksen ohjausjärjestelmää. Koulun opetussuunnitelman syntyyn vaikuttavat useat tahot ja 

ne määrittävät suuresti opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma on osa opetuksen ohjausjärjestelmää 

ja tällaisena se toimii opetusta ohjaavana asiakirjana. Ohjausjärjestelmän muita valtakunnallisia osia 
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ovat perusopetuslaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus opetuksen yleisistä tavoitteista ja 

tuntijaosta. Koulun opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava asetuksen tavoitteet ja 

täydennettävä niitä. Opetushallitus julkaisee opetussuunnitelman perusteet täsmentämään ja 

toimeenpanemaan lakia ja asetusta. Opetussuunnitelman perusteet toimivat ohjeena kunta- ja 

koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnalle. Kuntakohtaisesti päätetään, laaditaanko 

opetussuunnitelma jokaisessa koulussa erikseen vai toimiiko kunnan opetussuunnitelma yhteisenä 

suunnitelmana. Kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat hyväksyvät aina kunnan viranomaiset. 

(Vitikka 2009, 65-66.) Alla, kuviossa 1, Vitikka havainnollistaa opetussuunnitelmaprosessiin 

vaikuttavia ohjausjärjestelmiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuvio 1. Perusopetuksen ohjausjärjestelmä (Vitikka 2009, 68). 

 

Opetussuunnitelmaa kehitettäessä on pidettävä mielessä sen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 

kontekstisidonnaisuus. Opetussuunnitelma toimii kulttuuriperintöä siirtävänä ja kulttuuria 

uudistavana, jolloin sen sisältö muodostuu sen pohjalle, mitä pidetään tarpeellisena ja tavoiteltavan 

arvoisena. Näin ollen suomalaisella opetussuunnitelmalla on omat ominaispiirteensä, jotka 

muodostuvat pitkälti opetussuunnitelman tehtävien myötä. Suomalaisen opetussuunnitelman 

keskeisin tehtävä on ollut koulussa tapahtuvan opetus- ja kasvatustyön ohjaaminen. On tärkeää 

muistaa, että opetussuunnitelma opetusta koskeva suunnitelma, ei oppimista. (Vitikka 2009, 67-68.) 

Perusopetuslaki ja -
asetus 

Yleiset tavoitteet ja 
tuntijajako (valtioneuvoston 

asetus) 

Opetussuunnitelman perusteet 
(Opetushallitus) 

Opettajankoulutus 
(Yliopistot) 

Opetussuunnitelma (Kunnat 
ja koulut) 

Oppimateriaalit 
(Kustantajat) 

Opetus- ja kasvatustyö 
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Vitikan esittämä kuvio 1 perustuu myös perusopetuksen perusteissa esitettyihin toimintatapoihin. 

Vuoden 2014 opetussuunnitelmien perusteiden mukaan perusopetuksen ohjausjärjestelmän 

tarkoituksena on koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, 

kehitykselle ja oppimiselle. Järjestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja – asetus, 

valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet, paikallinen opetussuunnitelma ja siihen 

perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -

asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 9.) 

 

Perusopetuslaki määrittelee, että opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetusta varten 

opetussuunnitelma (Perusopetuslaki 1998, 15§). Paikallinen opetussuunnitelma on olennainen osa 

ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti 

tärkeiden tavoitteiden ja tehtävien toteuttamisessa. Opetushallituksen antama valtakunnallinen 

määräys, Opetussuunnitelman perusteet, toimivat paikallisen suunnitelman valmistelun lähtökohtana. 

Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen työn järjestämisestä ja toteuttamisesta. Paikallinen 

opetussuunnitelma voidaan laatia kaikille opetuksen järjestäjän alueen kouluille yhteisenä tai siten, 

että suunnitelma sisältää järjestäjän yhteisiä ja/tai koulukohtaisia osioita. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 9-10.) 

 

Vantaalla vuoden 2004 opetussuunnitelma päätettiin laatia koulukohtaisena, mutta yhteistyötä tehtiin 

lähikoulujen kanssa. Vuoden 2016 opetussuunnitelma puolestaan laadittiin osittain koulukohtaisena 

ja osittain kuntakohtaisena. Vuoden 2016 opetussuunnitelman yleiset osat laadittiin koulukohtaisena 

ja aineopetussuunnitelmat kuntakohtaisena ja prosessissa huomioitiin eri tahojen osallistaminen 

prosessiin. Opettajat olivat aktiivisesti mukana työstämässä suunnitelmaa, myös huoltajilta pyydettiin 

näkemyksiä prosessin aikana. Lopulliset opetussuunnitelmat hyväksyttiin opetuslautakunnassa. 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 
 

3.1 Tutkimusongelman asettelu 
 

Uusikylä & Atjosen mukaan Suomessa didaktiikan alueesta käytettiin nimeä opetusoppi aina 1970-

luvulle asti. Opetusoppi oli jaettu opetusmenetelmäoppiin ja opetussuunnitelmaoppiin ennen kuin 

didaktiikkatermi yleistyi. Yleisdidaktiikan sisällä toimivat ainedidaktiikat ja niiden olemassaolo 

riippuu siitä, onko oppiaineksen rakenne niin omaleimainen, että se vaatii oman ainedidaktiikan 

olemassaolon. Uusikylä & Atjosen mukaan esimerkiksi matematiikkaa ei ole mahdollista opettaa 

pelkästään yleisdidaktiikan käsitteiden pohjalta, vaan se vaatii oman erityisalan käsitteiden ja 

traditioiden käyttämistä. Ainedidaktiikka kuuluu samanaikaisesti yleisdidaktiikan ja 

kouludidaktiikan tutkimuskenttään ja on laajemmassa kontekstissaan osa kouludidaktiikkaa ja -

pedagogiikkaa (Uusikylä & Atjonen 2005, 27-28.) Tämä tutkimus sijoittuu ainedidaktiikan osa-

alueeseen ja keskeisellä sijalla ovat opetussuunnitelmalliset näkökohdat ja se, miten, 

opetussuunnitelman tavoitteet ilmentävät kognitiivisia prosesseja matematiikan opetuksessa ja 

oppimisessa.  

 

Merkittävä opetussuunnitelman mallin jäsentämisen näkökulmana ovat myös eri osa-alueiden ja 

elementtien välisten suhteiden voimakkuus ja laatu (Scott 2008, 141). Tutkimus kohdistuu tällöin 

tavoitteiden ja sisältöjen ja oppimiskokemusten järjestelyyn pyrkien löytämään yhtäläisyyksiä tai 

eroja eri osa-alueiden välillä (Posner 2004, 127-128). Myös Vitikan mukaan hyvin keskeinen 

näkökulma on eri osa-alueille yhteisten käsitteiden tai teemojen etsiminen. Analyysin tavoitteena on 

tällöin selvittää, rakentuuko opetussuunnitelman malli erillisten ja toisistaan riippumattomien 

elementtien varaan vai muodostavatko osatekijät yhtenäisen kokonaisuuden. Toisaalta voidaan myös 

selvittää, millaisia tavoitteellisia piirteitä opetussuunnitelmat sisältävät. (Vitikka 2009, 40-41.) Tässä 

tutkielmassa rajoitutaan tarkastelemaan osa-alueista vain tavoitteita ja miten ne ilmentävät 

matematiikan oppimiseen liittyviä prosesseja. 

 

Vitikka ei tehnyt väitöskirjassaan systemaattista vertailua vuoden 1994 ja vuoden 2004 perusteiden 

välillä, koska se oli hänen mielestään tarpeetonta. Molemmat perusteet edustavat analysoituja sisällön 

ja pedagogiikan muotoja hyvin osaltaan, mutta toisistaan poikkeavalla tavalla. Molemmat asiakirjat 

muodostivat kokonaisuuden, joista Vitikka löysi todistusaineistoa analyysille ilman, että tarvitsi 

vertailla erimuotoisia asiakirjoja. Hän rakensi perusteiden analyysin sisällön ja pedagogiikan varaan. 

Sisältöulottuvuus edustaa opetuksen sisältöä ja perustuu tiedollisiin lähtökohtiin. 
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Pedagogiikkaulottuvuus edustaa opetuksen muotoa ja perustuu pedagogisiin lähtökohtiin. Nämä 

kaksi näkökulmaa ovat välttämättömiä elementtejä opetussuunnitelman kokonaisuudessa 

jäsentämässä mallia selkeimmin. (Vitikka 2009, 43, myös Scott 2008, 148.) 

 

Vitikan pyrkimyksenä oli analyysin avulla etsiä opetussuunnitelmista teoreettisen viitekehyksen 

mukaisia sisällön ja pedagogiikan muotojen ilmentymiä, ei esimerkiksi verrata eri oppiaineita 

toisiinsa edellä mainittujen näkökulmien suhteen. Vitikka analysoi opetussuunnitelman 

kokonaisuutta, ei yksittäisiä oppiaineita tai niiden yksittäisiä sisältöjä. Hänen tarkastelunsa rajoittui 

muotoon, mihin osatekijät, kuten oppiaineet ja sisällöt, on asetettu. (Vitikka 2009, 44.) 

Opetussuunnitelmat voivat olla sisällöltään eriteltyjä tai integroituja ja tavoitteiltaan (pedagogialtaan) 

tiukasti tai heikosti raamitettuja. Raamituksen tasoa voidaan kuvata myös suljettuna tai avoimena 

pedagogiikkana. Nämä sisällön ja pedagogiikan ulottuvuudet toimivat viitekehyksenä Vitikan 

opetussuunnitelman analyysille. (Vitikka 2009, 94-95.) Vitikan ja Scottin näkemysten pohjalta tässä 

tutkielmassa lähdetään liikkeelle siitä olettamuksesta, että sisältö ja tavoitteet voivat toimia 

opetussuunnitelma-analyysin tarkastelun kohteena. Tässä tutkielmassa rajoitutaan vain tavoitteiden 

analyysiin. 

 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten tavoitetaso matematiikan kuudennen luokan 

opetussuunnitelmassa on muuttunut opetussuunnitelmauudistuksen myötä kognitiivisten prosessien 

näkökulmasta. Tutkimusaihe rajattu vain yhdelle luokkatasolle, jotta aineiston käsittely pysyy 

tutkielman tarkoitukselle asetetussa laajuudessa ja jotta metodologisesti työmäärä pysyy 

kohtuullisena. Toisaalta rajoittuminen on luonteva myös opetussuunnitelmien rakenteen vuoksi. 

Vuoden 2004 perusteissa nivelkohdaksi oli määritelty luokkien viisi ja kuusi väli, jolloin luokka-aste 

kuusi oli yläkoulun ensimmäinen luokka. Uudessa vuoden 2014 perusteissa jaottelu on palautunut 

jälleen ala- ja yläkoulujaotteluun ja matematiikan opetusta hahmotellaan eri luokka-

astekokonaisuuksista. Vuosiluokka kuusi kuuluu tässä luokkakokonaisuuteen 3-6. Tällöin voisi 

ajatella, että vuosiluokka kuusi on alakoulun viimeinen. Tutkimuksen lähteenä toimivat Vantaan 

kaupungin ainekohtaiset opetussuunnitelmat vuodelta 2004 ja vuodelta 2016. Näistä tutkimuksessa 

käytetään lyhenteitä Koulut A ja Koulut B (myöhemmin yhdistettynä Vantaa 2004) ja Vantaa 2016. 
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3.2 Metodin teoreettinen määrittely 
 

Seuraavassa tarkastellaan tutkielman metodologisia ratkaisuja teoreettiselta ja käytännön 

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa perusmetodologisena ratkaisuna on laadullisen tutkimuksen 

sisällönanalyysi. Se on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysia voidaan pitää yksittäisenä metodina, mutta myös väljänä 

teoreettisena viitekehyksenä, joka voidaan liittää moniin analyysikokonaisuuksiin. Laadullisen 

tutkimuksen analyysi voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisessä analyysia ohjaa tietty teoria ja 

toisessa analyysiin voidaan soveltaa hyvin vapaasti eri teoreettisia lähtökohtia. Sisällönanalyysi 

kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.)  

 

Tutkielmassa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, missä sisällönanalyysi etenee aineiston 

ehdolla, kuten aineistolähtöinen analyysikin. Teoriaohjaavan ja aineistolähtöisen analyysin ero on 

siinä, miten empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Aineistolähtöisessä analyysissa 

teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta ja teoriaohjaavassa ilmauksia etsitään aineistosta tietyn 

periaatteen mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 133.) Vitikka toteaa, että sisällönanalyysitekniikan 

idea perustuu juuri tutkimustehtävän kannalta olennaisten tekijöiden ja merkitysten tunnistamiseen 

tekstistä. Tekstiä analysoitaessa on huomioitava, että teksti ei ole lukijastaan tai tulkitsijastaan 

riippumaton. Teksti on merkityksellistä jollekin ja sen laatijalla on ollut tarkoitus välittää tämä 

merkitys lukijalle. Tärkeää on myös muistaa, että tekstistä on mahdotonta löytää yhtä, kaiken kattavaa 

merkitystä. Tekstistä voidaan analyysillä löytää useita merkityksiä ja jokainen tulkinta on sinänsä 

validi, mikäli se liitetään kontekstiin. Kontekstisidonnaisuus onkin yksi sisällönanalyysin 

perusperiaate. (Vitikka 2009, 38.) Tässä tutkimuksessa luokittelevana periaatteena toimii Bloomin 

(Bloom 1956) taksonomia, jota käsitellään seuraavaksi. 

 

Tavoitteiden ja oppimistehtävien luokittelussa on käytetty usein Bloomin kehittämää mallia, joka oli 

1950- luvulla ensimmäinen laadullinen mittaristo. Luokittelujärjestelmä on nykyäänkin hyvin 

tunnettu ja usein käytetty, silloin kun kuvataan ja luokitellaan opetuksellisia tavoitteita. Bloomin 

taksonomia koostuu kognitiivisesta, tunneperäisestä ja psykomotorisesta (tiedollinen, tunneperäinen, 

taidollinen) osa-alueesta. Bloomin taksonomia on rakennettu hierarkiseksi kuusiportaiseksi 

järjestelmäksi.  Taksonomia on esitetty alla olevassa taulukossa 2. Bloomin taksonomiassa osaamisen 

ulottuvuutta tarkastellaan yhdessä ulottuvuudessa, tiedon tasolla ja tasoa kuvaillaan tietyillä verbeillä. 

Bloomin taksonomiaa on arvosteltu, koska se käsittelee tietoa ja oppimista toisistaan irrallisina 

käsitteinä, jolloin se ei vastaa nykykäsitystä oppimisisesta. (Ouakrim-Soivio 2016, 65.) 
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Taso Painopiste Tavoite Verbit, joilla 
kuvataan kyseistä 
tasoa 

1. Tieto Tunnista ja toista, muista faktoja 
sanatarkasti. 

Näytä, että tiedät. Luettele, toista, kuvaile, 
määrittele, tunnista, 
otsikoi. 

2. Ymmärrys Tavoita tiedon merkitys ja tarkoitus, 
kerro omin sanoin 

Näytä, että ymmärrät. Selitä, kuvaa, tiivistä, 
tulkitse, laajenna, 
muokkaa, mittaa. 

3. Sovellus Käytä tietoa, sovella opittua uusiin 
tilanteisiin. 

Näytä, että pystyt 
käyttämään oppimaasi. 

Havainnollista, sovella, 
käytä, löydä ratkaisuja, 
suoriudu, ratkaise, valitse 
keinot. 

4. Analyysi Päättele, jaa tieto osiin ja näe suhteet 
osien välillä sekä suhteessa 
kokonaisuuteen. 

Näytä, että pystyt 
löytämään olennaiset asiat. 

Analysoi, debatoi, erottele, 
yleistä, tee johtopäätöksiä. 

5. Synteesi Ole luova ja omaperäinen, yhdistele 
käsitteitä uudella tavalla. 

Näytä, että pystyt luomaan 
ajatuksia tai 
kokonaisuuksia. 

Luo, suunnittele, tuota, 
yhdistele. 

6. Arviointi Luo kriteerit arvioidaksesi tietoa. 
Käytä niitä. 

Näytä, että pystyt 
arvioimaan ideoita, tietoa, 
menettelyjä ja ratkaisuja. 

Vertaile, valitse, arvioi, 
päättele, kontrastoi, kehitä 
kriteerit, arvota, arvioi. 

Taulukko 2. Bloomin kognitiivisen alueen taksonomia-taulu (Ouakrim-Soivio 2016, 65).  

 

Osittain Bloomin mallin kritiikin johdosta Anderson ja Krathwohl (2001) ovat muokanneet Bloomin 

taksonomiamallia opetuksen tavoitteena olevien tietojen ja taitojen luokitteluun ja kuvaamiseen. He 

käyttivät mallistaan nimeä taksonomiataulukko (taulukko 3), joka on kaksiulotteinen 

luokittelujärjestelmä. Siinä tietojen ja taitojen luokittelussa hyödynnettiin aineistossa havaittuja 

verbejä ja substantiiveja. Edelliset muodostivat perustan kognitiivisen prosessin määrittelylle ja 

substantiiveja hyödynnettiin tiedon ulottuvuuden luokitellussa. (Ouakrim-Soivio 2016, 66.) Kenneyn 

mukaan koulumatematiikassa opetussuunnitelmatekstin substantiivit viittaavat yleensä 

oppissisältöihin, kuten lukuihin, kuvioihin, tilastoihin, funktioihin ja verbit vastaavasti operaatioihin 

ja prosesseihin. Kenney jakaa matemaattiset verbit neljään peruskategoriaan, verbeihin, jotka 

viittaavat mallintamiseen ja formulointiin, lausekkeiden muunnoksiin, päättelyyn ja 

kommunikointiin. (Kenney 2005, 2.) Silfverbeg toteaa, että erityisesti sosio-konstruktivistisessa 

opetussuunnitelmassa kommunikaatioluokka korostuu (Silfverberg 2010, 372). 

 

 
Taulukko 3. Andersonin ja Krathwohlin taksonomia-taulu (Ouakrim-Soivio 2016, 67). 

TIEDON ULOTTUVUUS
Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto
Käsitetieto
Menetelmätieto
Metakognitiivinen tieto

KOGNITIIVISEN PROSESSIN ULOTTUVUUS
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Bloomin taksonomia ja Andersonin ja Krathwohlin luokittelumalli eroavat toisistaan siinä, miten eri 

osaamisalueet jaetaan ja miten niitä on kuvattu tiedon ulottuudella ja metakognitiivisilla tiedon 

tasoilla. Bloomin mallissa osaamista tarkastellaan yksiulotteisesti ja Andersonin ja Krathwohlin 

mallissa puolestaan kahdessa ulottuvuudessa. Bloomin luokittelun tietämisen osa-alue on Andersonin 

ja Krathwohlin mallissa sisällytetty osaamisen luokittelualueen toiseksi ulottuvuudeksi kognitiivisen 

prosessin ulottuvuuden rinnalle. Tietämisen ulottuvuus kattaa tiedon neljä pääkategoriaa: faktatieto, 

käsitetieto, menetelmätieto ja metakognitiivinen tieto. (Ouakrim-Soivio 2016, 66.) 

 

Ouakrim-Soivio kirjoittaa, että Andersonin ja Krathwohlin taksonomialla on mahdollista luokitella 

minkä tahansa oppiaineen tavoitteita ja tavoitteiden arvioinnissa käytettäviä tehtäviä. Edellytyksenä 

on, että tavoitteita voidaan tarkastella sekä tiedon ulottuvuuden että kognitiivisten prosessien 

näkökulmista. Tavoitteenmäärittelyssä täytyy olla ilmaistuna, mitä tietoja tai kognitiivisia prosesseja 

oppilaan tulisi hallita. (Ouakrim-Soivio 2016, 69-70.)  

 

Taksonomiassa faktatiedot ja käsitetiedot eroavat Andersonin ja Krathwohlin mukaan siinä, että 

faktat ja tiedot ovat ikään kuin tiedon osia ja käsitteet tiedon kokonaisuuksia. He kuvaavat faktatietoa 

yksittäisten asioiden tai termien osaamisena. Käsitetieto voi puolestaan olla yleisten teorioiden, 

käsitteiden tai periaatteiden osaamista. Käsitetietoa kuvaa myös se, että faktatietoon verrattuna 

käsitteiden hallinta on monitahoisempaa ja edellyttää tiedon osien eli faktojen luokittelua, 

yhdistämistä ja yleistämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Käsitetietoa edellytetään esimerkiksi 

Pythagoraan lauseen osaamisessa. (Ouakrim-Soivio 2016, 66.) 

 

Kenneyn mukaan opetussuunnitelmatekstin substantiivit viittaavat yleensä oppisisältöihin, kuten 

lukuihin, kuvioihin, tilastoihin, funktioihin ja vastaavasti verbit operaatioihin ja prosesseihin. Kenney 

jakaa edelleen matemaattiset verbit neljään peruskategoriaan so. verbeihin, jotka viittaavat 1. 

mallintamisiin ja formulointiin, 2. lausekkeiden muunnoksiin, päättelyyn ja kommunikointiin. 

(Kenney 2005, 2). Silfverbergin mukaan Suomessa opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on 

ohjata koulujen omaa opetussuunnitelmaprosessia ja sitä kautta koulussa annettavaa opetusta. 

Normiluonteensa mukaisesti opetussuunnitelman perusteiden sisältökuvaukset toteutuvat 

substantiivivalintojen mukaan ja ohjaavat oppiaineksen valintaa varsin suoraan. Opetussuunnitelmien 

verbivalinnat puolestaan muokkaavat opetuksen sisällön sijasta opettamisen tapaa. Sisältökuvaukset 

ovat varsin yksioikoisia, kun taas prosessikuvaukset ovat epäsuorempia. (Silfverberg 2010, 372.) 
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Andersonin ja Krathwohlin mukaan fakta- ja käsitetieto vastaavat kysymykseen ”mitä” ja 

menetelmätieto usein kysymykseen ”miten”. Menetelmätiedon luonteeseen kuuluu olennaisesti 

tiedon prosessointi ja kyseisen tiedonalan taitojen ja menetelmien hallitseminen 

ongelmanratkaisutilanteissa. Opetussuunnitelman perusteiden oppiainekohtaisissa osuuksissa on 

nähtävissä piirteitä ja vaikutteita Andersonin ja Krathwowohlin taksonomia-ajattelusta. Eri 

oppiaineiden tavoitetasot on määritelty taksonomian mukaisia verbejä käyttäen ja tavoitteet 

kiinnittyvät oppiainekohtaisiin arviointiosioihin. (Ouakrim-Soivio 2016, 66, 70.) 

 

Andersonin ja Krathwohlin kognitiivisen tiedon tasolla Bloomin taksonomian sisältämien luokkien 

nimityksiä ja niiden keskinäistä järjestystä on muokattu, jotta ne vastaisivat nykykäsitystä 

oppimisesta. Ymmärtämiseen liittyvää luokkaa on laajennettu, ja Bloomin taksonomian 

synteesiluokka on muutettu vastaamaan luomista ja se on siirretty kognitiivisten prosessien 

vaativammalle tasolle. Kognitiivisen prosessin ulottuvuus on rakennettu niin, että mallissa määritellyt 

luokat muuttuvat muistamisesta luomiseen siirryttäessä kognitiivisesti yhä vaativammiksi. 

Analysoida-kategoriaan luokitellut tehtävät edellyttävät vaativampia kognitiivisia prosesseja kuin 

soveltamiseen luokitellut tehtävät. (Ouakrim-Soivio 2016, 68.)  

 

Seuraavaksi on tarpeen hiukan avata enemmän, mitä kognitiivisilla prosesseilla tarkoitetaan. 

Andersonin ja Krathwohlin luokittelumallissa muistamista vaativat toiminnot perustuvat tietoon, joka 

yleensä säilyy pitkäkestoisessa muistissa. Muistamisen edellytyksenä on asioiden tunnistaminen ja 

se luo perustan vaativien tehtävien ratkaisemiseksi tai tietojen soveltamiseksi. Ymmärtämistä 

edellyttävä osaaminen vaatii suullisen ja kirjallisen ohjeistuksen ymmärtämistä. Tähän luokkaan 

kuuluvia kognitiivisia prosesseja ovat tiedon tulkitseminen, havainnollistaminen, luokitteleminen, 

asioiden summaaminen, päätteleminen, vertaileminen ja selittäminen. Tiedon ymmärtämisestä 

voidaan puhua silloin, kun oppilas osaa yhdistellä uutta tietoa aiemmin oppimaansa. Tiedon 

tulkitseminen, selittäminen, luokittelu, yhdistäminen, vertailu ja selittäminen ovat keskeisellä sijalla 

ymmärtämisessä. (Ouakrim-Soivio 2016, 68-69.) 

 

Soveltaminen puolestaan liittyy menetelmätietoon ja sen taustalla on kyky ongelmanratkaisuun. Se 

sisältää kaksi kognitiivista prosessia. Toisessa korostuu tiedon soveltaminen käytäntöön ja toisessa 

tiedon käyttöönotto ongelmanratkaisussa tai uudessa tilanteessa. Analysoinnissa tärkeää on 

esimerkiksi osata jakaa tieto osiin ja ymmärtää osien välisiä suhteita. Analysointiin kuuluva 

kognitiivinen prosessi pitää sisällään tiedon erottelua, tiedon järjestämistä ja uudelleen rakentamista. 
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Oppiaineessa analysointi ilmenee niin, että oppilas osaa eritellä faktat mielipiteistä, yhdistellä syitä 

ja seurauksia sekä erottaa oleellisen ja epäoleellisen tiedon toisistaan. (Ouakrim-Soivio 2016, 69.) 

 

Arvioiminen on kriteereihin tai tiettyihin standardeihin perustuvaa päättelyä. Päättelyyn kuuluu taito 

tarkastaa johtopäätösten oikeellisuus ja tarkastella asioita kriittisesti. Päätteleminen on kognitiivinen 

prosessi, jossa esimerkiksi henkilö valitsee ongelmanratkaisuun sopivan menetelmän. Viimeinen, 

korkeimman tason kognitiivinen prosessi on luominen. Siinä tiedon elementtejä yhdistetään toisiinsa 

loogisiksi kokonaisuuksiksi. Luomiseen kuuluvat esimerkiksi suunnittelu, tuottaminen ja uudelleen 

tarkastelu, jonka pohjalta on tarkoituksena kehittää jotakin ilmiötä tai asiaa. (Ouakrim-Soivio 2016, 

69.) 

 

Tässä tutkimuksessa laadullisen aineiston keräämisessä hyödynnetään Silfverbergin kehittelemää 

verbianalyysia. Hän tarkasteli tutkimuksessaan, miten opetussuunnitelmatekstien kielivalinnat 

heijastelivat opetuksen kulttuurissa ilmeneviä muutoksia. Hän hyödynsi tutkimuksessaan 

tekstintutkimusta, tarkemmin sanottuna verbianalyysiä, jolla hän pyrki selvittämään, miten eri 

opetussuunnitelmateksteissä olevat kielelliset erot heijastivat tapahtunutta muutosta. Verbit 

Silfverberg oli valinnut siitä syystä, että hänen tutkimuksensa kohdistui ensi sijassa prosesseihin, joita 

opetussuunnitelma ohjaa. Tavoitelauseiden verbien analysointi ei ole menetelmänä erityisen uusi. Jo 

Bloomin esittelemässä taksonomiassa oli toimintaverbeillä keskeinen tehtävä. Tavoitetaksonomia 

rakentui keskeisesti juuri verbien indikoimien oppimissuoritusten ryhmittelyyn vaativuudeltaan 

erilaisiin luokkiin. (Silfverberg 2010, 369-370.) 

 

Tuomi ja Sarajärvi kirjoittavat, että sisällönanalyysia voidaan jatkaa luokittelun jälkeen 

kvantifioimalla aineisto. Tällöin aineistosta selvitetään, kuinka monta kertaa tietty asia esiintyy 

aineistossa. Laadullisin menetelmin kerätyn tiedon ja sen analysoinnin sekä tämän jälkeen aineiston 

kvantifioimisen välillä ei heidän näkemyksensä mukaan ole ristiriitaa. Määrällinen tutkimus 

päinvastoin tuo laadulliseen tutkimukseen uusia näkökulmia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135-136.) 

Myös Eskola ja Suoranta toteavat, että laadulliseen aineistoon voi soveltaa määrällistä analyysia. 

Luokittelua helpottaa mahdollisimman yksiselitteisten luokittelukriteerien laatiminen. Heidän 

mukaansa luokittelu kannattaa tehdä vähintään kahdesti luotettavuuden lisäämiseksi tai käyttää 

useampia henkilöitä luokittelussa. Tämäkään ei aina kuitenkaan takaa tulosten täyttä luotettavuutta. 

(Eskola & Suoranta 1998, 165-168.) 
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3.3 Analyysityökalun muodostaminen ja tutkimuksen kulku 
 

Silfverberg on kuvannut omassa tutkimuksessaan metodityökalun rakentamista CATA-analyysin 

avulla. Hänen näkemyksensä mukaan keskeinen osa analyysia on avainsanojen valinta, joiden 

esiintyvyyttä tekstissä tutkitaan. Tutkimuksessa konstruoidun sanaston ytimen muodosti ns. 

uudistetun Bloomin taksonomian englanninkielisen esimerkkisanasto, joka suomennettiin. Saatua 

ydinsanastoa täydennettiin lisäämällä siihen suomenkielisen synonyymihakemiston 

(www.synonyymit.fi) avulla kullekin esimerkkisanaston termille erityisesti tutkittuun 

suomenkieliseen opetussuunnitelmakontekstiin sopivaksi katsotut synonyymit. Haasteen sanaston 

laadinnalle asetti se, että sanaston avainsanojen on tarkoitus kuvata toimintoja, jotka sijoittuvat 

kuusiportaisen uudistetun Bloomin taksonomian tasoille. Sanastoa jouduttiin muokkaamaan, jotta 

yksittäinen avaintermi ja sen synonyymi löytyvät vain yhdeltä taksonomian tasolta. Mille tasolle 

avainsana luokiteltiin, perustui tutkijan oman harkintaan. Sanaston laadinnan tulkinnallisuutta ja 

subjektiivisuutta vähennettiin valitsemalla ydinsanastoon sellaisia avainsanoja, jotka esiintyivät 

useimmissa tieteellisissä julkaisuissa. (Silfverberg 2016, 24-25.) Tässä työssä sovelletaan edellä 

kuvattua analyysityökalun rakentamista käyttämättä kuitenkaan hyödyksi tietokoneohjelmia 

aineiston pienuuden vuoksi. 

 

Silfverberg näkemyksen mukaan Bloomin taksonomiassa toimintaverbeillä oli keskeinen merkitys. 

Tavoitetaksonomia rakentui keskeisesti verbien indikoimien oppimissuoritteiden ryhmittelyyn 

vaativuudeltaan tasoltaan erilaisiin luokkiin. (Silfverberg 2010, 370-371.) Alla on esitetty taulukossa 

4 verbityökalu, johon on sovellettu Silfverbergin verbianalyysiä Vantaan kuudennen luokan 

matematiikan opetussuunnitelmissa opetuksen tavoitteissa esitettyjen verbien luokitteluun. Työkalua 

luodessa pohjaksi otettiin Silfverbergin luokittelu, joka pohjautui Bloomin täydennettyyn 

taksonomiaan. Työkalua varten suomennettiin Bloomin esittämät verbit mahdollisimman monta 

synonyymiä käyttäen. Suomennuksissa hyödynnettiin mot-sanakirjaa (www.mot.fi). Verbilistaa 

täydennettiin Ouakrim-Soivion taulukossa 2 esiintyvillä verbeillä.  
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Taulukko 4. Toimintaverbit luokiteltuina Bloomin taksonomian kuudelle tavoitetasolle. (Silfverberg 2010, 371, 
Krathwohl 2002, Ouakrim-Soivio 2016, 66). 
 

Tutkimuksen toteuttamisen kannalta olisi ollut tärkeää, että kukin toimintaverbi esiintyy vain kerran 

kussakin luokittelussa ja luonut työkalusta yksikäsitteisen.  Työkalua luodessa ei kuitenkaan haluttu 

rajata työkalua liiaksi, vaan verbitaulukossa sama verbi voi esiintyä samanaikaisesti useammassa 

kognitiivisen prosessin luokassa. Taulukossa 4 on punaisella värillä pyritty osoittamaan verbit, jotka 

eivät esiinny yksikäsitteisesti verbityökalussa. Lähdeaineiston verbiä luokitellessa tehtiin tulkintaa 

suhteessa verbin kontekstiin eli tavoitelauseeseen, mihin taksonomiakategoriaan verbi kuului. 

Luokittelu tehtiin kahteen kertaan, jotta luotettavuus paranisi. Valintoja liittyen verbien 

kategorisointiin pohditaan analyysiluvussa. Tietenkin tulkinta vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettiin. 

Valinnat halutaan tehdä näkyviksi, jotta lukija pystyy itse tekemään omat johtopäätöksensä ja 

pohtimaan tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten tavoitetaso matematiikan kuudennen luokan 

opetussuunnitelmassa on muuttunut opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Muutosta tutkitaan 

tarkastelemalla, miten opetussuunnitelmien tavoitteiden verbit ilmentävät tapahtunutta muutosta. 

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
eritellä arvioida hahmotella analysoida arvioida asentaa
esittää ilmaista harjoittaa arvioida arvostella ehdottaa
hahmotella kertoa havainnollistaa arvostella harkita ennakoida
ilmaista keskustella johtaa debatoida laskea ennustaa
jäsentää kuvailla kuvailla erotella mitata esittää
kertoa laajentaa käyttää erottaa (toisistaan) muuttaa järjestää
kuvailla mitata kääntää harkita määrittää kirjoittaa
kuvata muokata liittää kertoa poimia koordinoida
luetella määritellä luonnostella kokeilla punnita koota
merkitä raportoida löytää kuvailla päätellä käsitellä
muistaa referoida näyttää kyseeenalaistaa sovittaa käyttää
määritellä selittää osoittaa kysyä tarkistaa kääntää
määrittää sijoittaa ratkaista laskea uudistaa laatia
nimetä tarkastella soveltaa luetteloida valikoida luoda
rajata tiivistää suorittaa luokitella valita luonnostella
sanoa tulkita todistaa ratkaista vertailla muodostaa
selostaa toimia selostaa muotoilla
sopia (yhteen) valita tarkastella nimetä
todeta taulukoida nimittää
toistaa tehdä johtopäätös perustaa
tunnistaa tutkia piirtää
täsmentää verrata sommitella

vertailla sovittaa
väitellä suunnitella
yhdistää valmistaa
yleistää valmistella
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Vertailussa on analysoitu vuoden 2004 kahden eri kouluryhmän matematiikan opetukselle asetettuja 

tavoitteita ja vuoden 2016 matematiikan kuntakohtaisen opetussuunnitelman tavoitteita. Ensin 

opetussuunnitelmasta poimittiin kaikki niissä esiintyneet verbit, joista ensin tutkittiin virkkeiden 

pääverbit ja sitten verbit (toiminnot), joihin pääverbi mahdollisesti viittasi. (Ks. Silfverberg 2010, 

373.) 

 

Alla on kuvattu tutkimuksen tekemisen vaiheet: 

 

1. Matematiikan 6. luokan opetussuunnitelman tavoitteista poimittiin kaikki virkkeet. 

2. Virkkeet muokattiin, niin, että jokainen virke alkaa pääverbillä. 

3. Virkkeistä poimittiin pääverbit ja niihin liittyvät toiminnot (jotka tarvittaessa koodattiin 

verbeiksi). 

4. Pääverbit ja niiden määreistä muodostetut verbit luokiteltiin verbityökalulla.  

5. Luokiteltujen verbien frekvenssit laskettiin. 

6. Suhteellisten frekvenssien perusteella määriteltiin kognitiivisten prosessien esiintymismäärät 

ja luotiin alempien ja ylempien kognitiivisten prosessien luokat. 

7. Opetussuunnitelmien Vantaa 2004 ja Vantaa 2016 suhteellisia frekvenssejä analysoitiin 

kognitiivisten prosessien näkökulmasta. 

 

 

  



 32 

 

4 TAVOITTEIDEN ANALYYSI 
 

4.1 Vuoden 2004 matematiikan opetussuunnitelma  
 

Vuoden 2004 opetussuunnitelma eroaa vuoden 2016 opetussuunnitelmassa siinä, että vuoden 2004 

opetussuunnitelma laadittiin koulukohtaisena ja vuoden 2016 kuntakohtaisena. Kouluilla oli 

mahdollista tehdä myös alueellista yhteistyötä. Niinpä tarkastelun kohteena olevissa kahdessa 

opetussuunnitelmassa kummankin suunnitelmatyöhön osallistuivat kolme koulua, jolloin 

suunnitelmat olivat yhteensä kuuden koulun yhteiset opetussuunnitelmat. Vantaalla oli noin 40 

perusopetuksen koulua, joten voidaan ajatella, että kuusi koulua edustavat riittävällä tarkkuudella 

kuntatason opetussuunnitelmaa, jolloin vertailua vuoden 2004 ja vuoden 2016 opetussuunnitelmien 

välillä voidaan tehdä. Kyseiset yhteistyökoulut sijaitsivat maantieteellisesti eri kaupungin alueilla, 

toinen kouluryhmä kunnan koillisella alueella ja toinen itäisellä, joten myös maantieteellisesti otos 

kattaa laajemman alueen. 

 

Seuraavassa tarkastellaan, miten Vantaan kaupungin kuudennen luokan matematiikan 

opetussuunnitelman tavoitteet ovat muuttuneet vuoden 2004 opetussuunnitelmasta tultaessa vuoden 

2016 opetussuunnitelmaan. Analyysissa hyödynnetään metodiluvussa luotua verbityökalua, joka 

perustuu Andersonin ja Krathwohlin taksonomiataulukkoon ja Silfverbergin hyödyntämään verbien 

luokitteluun kognitiivisten prosessien määrittelyssä. Aluksi vuoden 2004 kuudennen luokan 

matematiikan tavoitteet puretaan verbeiksi, jotka sitten luokitellaan eri kognitiivisten prosessien 

tasoille. Kouluryhmän A ja kouluryhmän B tasoja vertaillaan ja tämän jälkeen niistä rakennetaan 

uusi, yhteinen ryhmä Vantaa 2004. Sama koodaus tehdään myös vuoden 2016 kuntakohtaiselle 

matematiikan opetussuunnitelmalle. Lopuksi Vantaa 2004:n ja Vantaa 2016:n opetussuunnitelmien 

tavoitteiden kognitiivisia prosesseja vertaillaan ja tehdään johtopäätökset. 

 

Alla olevissa taulukoissa 5 ja 6 on koottuna näiden kahden kouluryhmän kuudennen luokan 

matematiikan opetussuunnitelmista tavoitteet. Sarakkeisiin on purettu tavoitteista pääverbit ja 

pääverbien verbeiksi puretut määreet. Kouluryhmistä käytetään lyhennettä koulut A ja koulut B. 

Myöhemmässä vaiheessa koulujen A ja B informaatio luokiteltiin nimikkeellä Vantaa 2004, jonka 

katsotaan edustavan vuoden 2016 opetussuunnitelman tapaan koko Vantaata. 

 

Koulut A muodostuvat Hevoshaan, Itä-Hakkilan ja Sotungin koulujen kuudennen luokan 

matematiikan opetussuunnitelman tavoitteista: 
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Taulukko 5. Vantaan kuudennen luokan matematiikan opetussuunnitelman 2004 tavoitteet verbeiksi muutettuina. Koulut 
A. 
 

Koulut B muodostuvat puolestaan Korson, Kulomäen ja Vierumäen koulujen kuudennen luokan 

matematiikan opetussuunnitelman tavoitteista: 

 

 
Taulukko 6. Vantaan kuudennen luokan matematiikan opetussuunnitelman 2016 tavoitteet verbeiksi muutettuina. Koulut 
B. 
 

Tavoite Pääverbi Verbin määre

harjoittelee ymmärtämään matemaattisten 
käsitteiden ja sääntöjen merkityksiä, sekä 
näkemään matematiikan ja reaalimaalilman 
välisiä yhteyksiä

harjoittelee ymmärtää, nähdä

harjoittelee työskentelemään keskittyneesti ja 
pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä harjoittelee työskennellä, toimia

harjoittelee arvioimaan saamansa tuloksen 
järkevyyttä sekä tarkastamaan ratkaisunsa 
vaiheet

harjoittelee arvioida, tarkastaa

osaa peruslaskutoimitukset luonnollisilla 
luvuilla ja desimaaliluvuilla osaa laskea

osaa yksinkertaisia aikalaskuja osaa laskea

osaa murtolukujen supistamista ja 
laventamista osaa laskea

osaa kolmioiden ja neliöiden ominaisuuksia osaa

osaa nimetä tavallisimmat kappaleet (kuutio, 
särmiö) osaa nimetä

osaa päätellä yksinkertaisen yhtälön ratkaisun osaa päätellä

ymmärtää prosenttikäsitteen ymmärtää käsittää

Koulut A

Tavoite Pääverbi Verbin määre

esittää kysymyksiä ja päätelmiä esittää kysyä, päätellä

kehittää laskutaitojaan kehittää laskea

oppii tuntemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja oppii tuntea

ratkaisee matemaattisia ongelmia ratkaisee

ratkaisee ongelmia ryhmissä ratkaisee

työskentelee keskittyneesti ja pitkäjänteisesti ratkaisee

ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja sääntöjä ratkaisee käsittää

Koulut B
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Verbityökalun rakentamisessa hyödynnettiin Bloomin ja Andersonin ja Krathwohlin mallia, jota 

täydennettiin hyödyntämällä Silfverbergin verbianalyysia. Verbien luokittelussa ilmeni kuitenkin, 

että tavoitteissa esiintyneet verbit eivät kaikki löytyneetkään rakennetusta verbitaulukosta. 

Silfverbergin suorittaman tutkimuksen mukaisesti tutkija joutui itse harkitsemaan, mille tasolle tässä 

tapauksessa avainsana luokiteltiin. Tavoitteiden verbit pyrittiin sijoittelemaan kognitiivisten 

prosessien taulukossa sarakkeeseen, joka vastasi merkityssisällöltään taulukon verbejä. Verbien 

luokittelussa hyödynnettiin synonyymejä ja semanttista vastaavuutta. Alla on lueteltu, minkä verbin 

mukaan luokittelu tapahtui, kun vastaavuutta ei suoraan verbityökalusta löytynyt. 

 

harjoitella   ® harjoittaa 
osaa   ® ymmärtää 
kehittää   ® uudistaa 
oppia   ® osata  ® ymmärtää 
nähdä yhteyksiä ® negaatio erottaa 
työskennellä   ® harjoitella 
käsittää   ® ymmärtää 
esittää   ® ilmaista 
tuntea  ® tietää, ymmärtää 
kysyä  ® ilmaista 
 

Alla olevissa taulukoissa 7 ja 8 verbit on luokiteltu kognitiivisten prosessien mukaan. Musta väri 

viittaa tavoitteen pääverbiin ja punainen väri puolestaan pääverbin määreen mukaiseen verbiin. 

Pääverbien määreet näyttäisivät sijoittuvan prosesseissa korkeammalle tasolle kuin itse pääverbit.  

 

 
Taulukko 7. Vantaan 6. luokan matematiikan opetussuunnitelman 2004 tavoitteiden verbit luokiteltuna 
taksonomialuokkien mukaisesti. Koulut A. 

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
nimetä kysyä harjoittelee nähdä arvioida

osaa harjoittelee laskea
osaa harjoittelee laskea
osaa toimia laskea
osaa työskennellä päätellä
osaa tarkastaa
osaa
ymmärtää
ymmärtää

Koulujen A verbit luokiteltuna
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Taulukko 8. Vantaan 6. luokan matematiikan opetussuunnitelman 2004 tavoitteiden verbit luokiteltuna 
taksonomialuokkien mukaisesti. Koulut B. 
 

Alla olevassa taulukossa 9 kognitiivisten prosessien mukaiset verbit on koottu ja laskettu niiden 

suhteelliset frekvenssit koko aineistossa. Lopuksi koulujen A ja B tulokset yhdistettiin ja laskettiin 

niistä kognitiivisten prosessien mukaiset verbien suhteelliset frekvenssit. Uudesta syntyneestä 

kouluryhmästä käytetään tästä eteenpäin nimitystä Vantaa 2004. 

 

 
Taulukko 9. Suhteelliset frekvenssit eri prosessiluokissa. Koulut A & Koulut B ja yhdistettynä Vantaa 2004. 

 

Alla olevassa kuviossa 2 on esitetty kognitiiviset prosessit pylväsdiagrammeina. Kuvion perusteella 

on nähtävissä, että opetussuunnitelman tavoitteiden kognitiivisissa prosesseissa on jonkin verran eroa 

koulujen A ja B välillä. Kolme ensimmäistä prosessiluokkaa määritellään tässä tutkielmassa 

alemmiksi kognitiivisiksi prosesseiksi ja pitävät sisällään prosessit muistaa, ymmärtää ja soveltaa. 

Kolme jälkimmäistä prosessiluokkaa: analysoida, arvioida ja luoda, puolestaan määritellään 

ylemmiksi kognitiivisiksi prosesseiksi. Koulujen B kohdalla prosessiluokassa muistaa ei ole 

löydettävissä havaintoja. Ymmärtää -luokassa koulujen B kohdalla on havaittavissa enemmän 

yksiköitä kuin kouluilla A. Eroa yhteensä 7,6 prosenttiyksikköä. Soveltaa -luokassa tilanne on 

päinvastoin ja eroa on havaittavissa enemmän, 10,6 prosenttiyksikköä. Ylemmissä kognitiivisissa 

prosesseissa arvioida -luokassa ero ei ole kovin suuri. Koulujen B tavoitteiden indikoimien verbien 

lukumäärä oli vain 2,3 prosenttiyksikköä suurempi. Analysoida -luokassa ero oli 3,8 

prosenttiyksikköä koulujen B hyväksi. 

 

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
esittää ratkaisee kysyä kehittää
käsittää ratkaisee laskea
oppii ratkaisee päätellä
tuntea ratkaisee

Koulujen B verbit luokiteltuna

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
Koulut A 4,5 % 40,9 % 22,7 % 4,5 % 27,3 % 0,0 %
Koulut B 0,0 % 33,3 % 33,3 % 8,3 % 25,0 % 0,0 %
Vantaa2004 2,9 % 38,2 % 26,5 % 5,9 % 26,5 % 0,0 %

Suhteelliset frekvenssit. Koulut A ja B ja niiden yhdistelmä Vantaa2004.
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Kuvio 2. Koulujen A ja B tavoitteiden kognitiiviset prosessit 

 

Vertailun vuoksi koulujen A ja B kognitiivisten prosessien luokat jaoteltuna alempiin ja ylempiin 

kognitiivisiin prosesseihin on esitetty alla pylväsdiagrammeina kuviossa 3. Kouluilla B näyttäisi 

aineiston analyysin perusteella olevan hiukan vähemmän alempia kognitiivisia prosesseja kuin 

kouluilla A. Ero ei ole kovin suuri, noin kaksi prosenttiyksikköä. Ylemmissä kognitiivisissa 

prosesseissa ero on vastaavansuuruinen, mutta koulujen B hyväksi. 

 

 
Kuvio 3. Alempien ja ylempien kognitiivisten prosessien vertailu koulujen A ja B välillä 

 

Alempien ja ylempien kognitiivisten prosessien vähäinen eroavuus kouluryhmien A ja B välillä 

mahdollistavat sen, että melko hyvällä luotettavuudella kouluista A ja B voidaan tehdä uusi 

tavoiteluokittelu Vantaa 2004, jolloin uusi luokittelu edustaa Vantaan matematiikan 

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Koulujen A ja B tavoitteiden kognitiiviset 
prosessit

Koulut A Koulut B

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %

Alemmat kognitiiviset prosessit

Ylemmät kognitiiviset prosessit

Alemmat ja ylemmät kognitiiviset prosessit

Koulut B Koulut A
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opetussuunnitelmaa vuodelta 2004 ja myöhemmin sitä voidaan vertailla vuoden 2016 matematiikan 

opetussuunnitelmaan. Alla on kuviossa 4 on esitetty koulujen A ja B yhdistetyt kognitiiviset prosessit. 

 

 
Kuvio 4. Koulujen A ja B tavoitteiden yhdistetyt kognitiiviset prosessit 

 

 

4.2 Vuoden 2016 matematiikan opetussuunnitelma  
 

Alla olevaan taulukkoon 10 on koottu Vantaan matematiikan kuntakohtaisen opetussuunnitelman 

kuudennen luokan matematiikan opetuksen tavoitteiden verbit ja niiden määreet vuoden 2016 

opetussuunnitelmasta. 

 

 
Taulukko 10. Vantaan 6. luokan matematiikan opetussuunnitelman 2016 tavoitteet verbeihin muutettuna. Vantaa 2016. 

0,0 %
5,0 %

10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %
35,0 %
40,0 %
45,0 %

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Tavoitteiden yhdistetyt kognitiiviset 
prosessit. Vantaa 2004

Tavoite Pääverbi Verbin määre
oppii ratkaisemaan yhtälöitä 
päättelemällä. oppii

ratkaista, päätellä
oppii piirtämään kuvaajia ja 
tulkitsemaan tilastoja 
taulukkolaskentaohjelman avulla.

oppii piirtää, tulkita

harjoittelee edelleen toimimista 
kokonaislukualueella harjoittelee toimia

harjoittelee prosenttilaskuja harjoittelee laskea

osaa päätellä helppoja 
todennäköisyyksiä osaa päätellä

osaa ohjelmoida ohjelman graafisessa 
ohjelmointiympäristössä osaa ohjelmoida

varmentaa edellisten vuosiluokkien 
keskeisiä sisältöjä 
peruslaskutoimituksista, 
mittayksiköiden muunnoksista ja 
pyöristämisestä

varmentaa muuntaa, pyöristää

Vantaa 2016
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Myös Vantaa 2016 verbien luokittelun kohdalla kaikkia verbejä ei löytynyt muodostetusta 

verbityökalusta. Seuraavassa on lueteltu, minkä verbin mukaan luokittelu tapahtui, jotta 

merkityssisältö säilyi. 

 

oppia   ® osata     ® ymmärtää 
harjoittella  ® harjoittaa  
osata   ® ymmärtää  
varmentaa   ® harjoittaa   
ohjelmoida   ® luoda 
muuntaa   ® muuttaa 
 

Alla olevassa taulukossa 11 Vantaan matematiikan opetussuunnitelman verbit on luokiteltu 

kognitiivisten prosessien mukaan. 

 

 
 
Taulukko 11. Vantaan 6. luokan matematiikan opetussuunnitelman 2016 tavoitteiden verbit luokiteltuna 
taksonomialuokkien mukaisesti. Vantaa 2016. 
 

Myös vuoden 2016 pääverbit näyttävät sijoittuvat kognitiivisissa prosesseissa matalammalle tasolle 

kuin verbien määreet. Seuraavassa, taulukossa 12, on jälleen laskettu verbien esiintymisen 

suhteelliset frekvenssit.  

 

 
Taulukko 12. Suhteelliset frekvenssit eri prosessiluokissa. Vantaa 2016. 

 

Kuviossa 5 havainnollistetaan jakoa eri kognitiivisiin prosesseihin. Seuraavaksi siirrytään 

vertailemaan vuoden 2004 ja vuoden 2016 opetussuunnitelmien tavoitteita. 

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
oppii harjoittelee laskea muuntaa ohjelmoida
oppii harjoittelee pyöristää piirtää
osaa ratkaista päätellä
osaa toimia päätellä
tulkita varmentaa

Vantaa 2016 verbit luokiteltuna     

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
Vantaa2016 0,0 % 29,4 % 29,4 % 5,9 % 23,5 % 11,8 %

Suhteelliset frekvenssit. Vantaa2016
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Kuvio 5. Tavoitteiden kognitiiviset prosessit. Vantaa 2016. 

 

 

4.3 Tavoitteiden muutoksen vertailu 
 
 
Oheisessa taulukossa 13 on edellisten alalukujen informaatio yhdistetty vertailevaksi taulukoksi. 

Taulukosta havaitaan, että alempien kognitiivisten prosessien muistaa -luokittelussa uudessa 

opetussuunnitelmassa ei ole lainkaan havaintoarvoja. Vastaavasti ylemmissä kognitiivisissa 

prosesseissa ei luoda- luokittelussa ole lainkaan arvoja vanhassa opetussuunnitelmassa. 

Matematiikka on spiraalioppiaine, jossa uutta rakennetaan vanhan osaamisen päälle. Tällöin voisi 

olettaa, että kuudennen luokan tavoitteissa alimman tason prosessit eivät enää korostu. Tämä voisi 

osaltaan selittää alempien kognitiivisten prosessien vähäisen esiintymisen. Toisaalta voisi myös 

ajatella laajemmasta muutoksesta. Vitikan näkemyksen mukaan nyky-yhteiskunnassa ei ole niinkään 

enää tärkeä muistaa yksityiskohtia vaan osata työstää tietoa (Vitikka 2009, 101, myös Uusikylä & 

Atjonen 2005, 79). Painopisteen siirtyminen ylempiin kognitiivisiin luokkiin antavat viittausta tähän 

suuntaan. 

 

Alemmat kognitiiviset prosessit ymmärtää -luokassa vuoden 2004 opetussuunnitelmassa korostuvat 

myös. Eroa on lähes yhdeksän prosenttiyksikköä. Soveltaa -luokka on uudessa opetussuunnitelmassa 

korostunut hiukan enemmän kuin vanhassa. Eroa noin kolme prosenttiyksikköä. 

 

 
Taulukko 13. Suhteellisten frekvenssien vertaileva taulukko  
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20,0 %
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30,0 %
35,0 %

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Tavoitteiden kognitiiviset prosessit. 
Vantaa2016

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda
Vantaa2004 2,9 % 38,2 % 26,5 % 5,9 % 26,5 % 0,0 %
Vantaa2016 0,0 % 29,4 % 29,4 % 5,9 % 23,5 % 11,8 %

Suhteelliset frekvenssit. Vantaa2004 ja Vantaa2016
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Alla kuviossa 6 suhteellisia frekvenssejä havainnollistetaan pylväsdiagrammilla. Ylemmät 

kognitiiviset prosessit ovat analysoida -luokassa yhtä suuret. Arvioida -luokka korostuu puolestaan 

vanhassa opetussuunnitelmassa kolmen prosenttiyksikön erolla. Kaiken kaikkiaan mentäessä kohti 

korkeamman luokan prosesseja uusi opetussuunnitelma on joko lisännyt tavoitteiden vaatimustasoa 

tai pitänyt ne ennallaan. Poikkeuksena on arvioida -kategoria, jossa laskua on hieman yli 2 %-

yksikköä. Tässä on voinut tapahtua siirtymää ylimpään luoda-kategoriaan.  

 

 
Kuvio 6. Tavoitteiden muutos kognitiivisten prosessien ulottuvuudessa 

 

Jotta eroa alempien ja ylempien kognitiivisten prosessin välillä voidaan tehdä vielä paremmin, 

kognitiiviset prosessit luokiteltiin ja taulukoitiin uusiksi luokiksi. Alla olevassa kuviossa 7 on 

yhdistetty verbiluokat kahdeksi uudeksi luokaksi: Alimpiin kognitiivisiin taitoihin on yhdistetty 

taksonomiataulukon kognitiivisten prosessien luokat muistaminen, ymmärtäminen ja soveltaminen 

ja ylempään prosessiluokkaan analysoiminen, arvioiminen ja luominen. 

 

 
Kuvio 7. Alemmat ja ylemmät kognitiiviset prosessit opetussuunnitelmissa 
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Uusi opetussuunnitelma näyttäisi korostavan ylempiä kognitiivisia tasoja kuin vanhempi 

opetussuunnitelma. Ylimmän kognitiivisten prosessien luokkaan oli tullut lisäystä lähes 12 %-

yksikköä. Uuden vuoden 2016 opetussuunnitelman tavoitteet näyttävät lisänneen merkittävästi 

oppilaan tavoitteita luomisprosesseissa. Vantaan kaupungin uusi matematiikan opetussuunnitelma 

kuudennelle luokalle näyttäisi kasvaneen vaatimustasossaan ja korostaisi enemmänkin tiedon 

prosessointia kuin yksittäisen tiedon muistamista.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
 

Uusi opetussuunnitelma 2016 vaikuttaisi edelleenkin kuuluvan vanhaan oppiainejakoa korostavaan 

opetussuunnitelmamalliin, koska opetussuunnitelman rakenteessa on nähtävissä jako oppiaineisiin ja 

tavoitteisiin. Näkökulma on ehkä muuttumassa enemmän tavoitteiden suuntaan. Sisällöt eivät enää 

korostu kuten vuoden 2004 opetussuunnitelmassa, vaan tavoitteiden mukainen toiminta on 

ensisijainen opetussuunnitelman päämäärä ja sisällöt keino tavoitteisiin pääsemiseksi.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että matematiikan tavoitetaso kuudennella luokalla on 

kognitiivisten prosessien näkökulmasta kasvanut. Tämä on merkki siitä, että opetuksessa ei ole 

keskiössä tiedon eli sisältöjen muistaminen ja alemman tason kognitiiviset prosessit, vaan tiedon 

käsittelyyn ja prosessointiin liittyvät taidot. Tällöin uusi opetussuunnitelma näyttäisi siirtyvän 

enemmän oppilaskeskeiseen opetussuunnitelmamalliin ja korostavan yksittäisen oppilaan ajattelun 

taitoja. Tulokset ovat linjassaan Silfverbergin tekemistä havainnoista opetussuunnitelman perusteista. 

Hänen tutkimuksensa mukaan POPS 2014 tavoitteisto näyttäisi asettavan oppimisen laadulle jonkin 

verran korkeamman vaatimustason kuin POPS 2004 (Silfverberg 2016, 29). On luontevaa, että kunta- 

tai koulukohtainen opetussuunnitelma heijastelee opetussuunnitelman perusteita. Tutkimuksen 

perusteella näyttäisi siltä, että Vantaan kaupunki on onnistunut noudattamaan perusteiden ohjaavaa 

luonnetta. Jatkotutkimuksen avulla voisi selvittää, miten toteutunut opetussuunnitelma on linjassaan 

perusteiden ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman kanssa. 

 

Mielenkiintoinen kysymys on myös se, että miten tavoitetason nousu suhteutuu oppilaiden 

kehittymisen tasoon: ovatko kuudesluokkalaiset valmiita korkeampiin kognitiivisiin prosesseihin, 

mitä tämä tutkimus näyttäisi suunnan olevan ja olettavan. Törnroos on tutkinut matematiikan 5.-7. 

luokkien opetuksen oppisisältöjä Suomessa ja tämän pohjalta hän tarkasteli 7. luokan oppilaiden 

matematiikan oppimistuloksia. Tuloksissa näkyivät opetussuunnitelman perusteiden esitetyt 

painotukset. Tulosten perusteella Törnroos katsoo matematiikan opetuksen haasteiksi algebrallisten 

sisältöjen ja peruslaskutoimitusten opetuksen. Perusopetuksen tavoitteeksi tulevaisuudessa hän 

katsoo, että jokaisen oppilaan tulisi pystyä laskemaan peruslaskutoimituksia. Törnroos (2005, 5-6.) 

Törnroosin tutkimuksen perusteella opetuksen painopistettä matematiikassa haluttaisiin siirtää 

alempien kognitiivisten prosessin tasolle. Tämän tutkielman perusteella tavoitteet ovat kuitenkin 

siirtyneet kohti korkeampia kognitiivisia prosesseja kuin perusteiden hallintaa. Toisaalta voidaan 

myös ajatella, että perusteiden hallinta on kirjoitettu sisään tavoitteisiin epäsuorasti. Korkeampien 

kognitiivisten prosessien hallinta edellyttää myös perusteiden hallintaa, kuten Uusikylä ja Atjonen 
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toteavat (Uusikylä & Atjonen 2005, 80, myös Ouakrim-Soivio 2016, 71). Myös oppilaan 

yksilöllisyyttä korostava uusi opetussuunnitelma mahdollistaa liikkumavaraa ja huomioimaan 

oppilaan kehitystason, jolloin operoiminen ikäkaudelle sopivalla tasolla on mahdollista. 

 

Aiemmin on todettu, että Vitikan näkemyksen mukaan opetussuunnitelma toimii kulttuuriperintöä 

siirtävänä ja kulttuuria uudistavana, jolloin sen sisältö muodostuu sen pohjalle, mitä pidetään 

tarpeellisena ja tavoiteltavan arvoisena. Onko tässä tutkimuksessa ilmennyt tavoitetason nousu 

merkki siitä, että yhteiskunnassa tarvittavien taitojen vaatimustaso on noussut vai onko päämääränä 

tavoitetasoa nostamalla luoda yhteiskunnalle edellytyksiä kehittyä. Näkökulma lähestyy tällöin 

yhteiskunnallisen tehokkuuden ideologiaa ja kompetenssipohjaista opetussuunnitelman mallia. 

Vaikea kysymys, johon ei ole helppoa luotettavasti vastata. Kenties kyse on molempien 

ulottuvuuksien läsnäolosta. Toisaalta herää myös huoli. Julkisessa keskustelussa on toistuvasti 

esitetty, että kansainvälisten PISA-tutkimusten valossa osaamisen taso on laskenut. Miten käy 

tulevaisuudessa heikommin koulussa menestyvien, jos tavoitetaso näyttäisi tämän tutkimuksen 

valossa nousseen? Mielenkiintoista olisikin tutkia, mikä on formaalin ja koetun opetussuunnitelman 

tavoitteiden suhde kognitiivisten prosessien näkökulmasta. 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa oli teoriaohjaavaa sisällönanalyysi. Teoriana toimi 

taksonomialuokittelu ja analyysityökaluna verbitaulukko. Teoriaa ja työkalua täydennettiin muiden 

tutkijoiden näkemyksillä. Tutkimuksen luotettavuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä oli lähteiden 

verbien luokittelu, joka perustui tutkijan subjektiiviseen tulkintaan, vaikka pohjalla oli teorian ja 

muiden tutkijoiden näkemykset. Luotettavuutta pyrittiin lisäämään suorittamalla luokittelu kahteen 

kertaan. Luokittelun luotettavuutta olisi voitu lisätä myös antamalla se muiden tutkijoiden tehtäväksi 

tai laatimalla mittaristo esimerkiksi opettajien näkemysten mittaamiseksi. Pro gradu -tutkielmatasolla 

tulosten voidaan katsoa kuitenkin olevan riittävän tarkkoja, varsinkin, kun Silfverbergin 

opetussuunnitelman perusteiden analyysin tulokset ovat samansuuntaisia kuin tässä tutkimuksessa. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää, pystyisikö Andersonin ja Krathwohlin taksonomian tiedon 

ulottuvuutta tarkastelemaan substantiivianalyysillä, kuten Silfverberg oli kognitiivisten prosessien 

ulottuvuudessa hyödyntänyt verbianalyysia. Näkökulmana olisi tällöin sisältöjen muutos tiedollisella 

tasolla ja mahdollisesti myös sisältöjen ja tavoitteiden keskinäinen suhde. 
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