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LUKION ENSIMMÄINEN YHTEINEN MATEMATIIKAN 
KURSSI �² MIELEKÄSTÄ JA MERKITYKSELLISTÄ? 

Päivi Portaankorva-Koivisto1, Lassen Eronen2, Sirkku Kupiainen1, & Markku S. 
Hannula1 

1Helsingin Yliopisto, 2Itä-Suomen Yliopisto 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lukion matematiikan opettajien ja opiskelijoiden ensikoke-
muksia kaikille yhteisestä matematiikan kurssista MAY1. Aineisto kerättiin keväällä 
2017 sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 1 560 opiskelijaa ja 46 opettajaa 36 lukiosta 
eri puolilta Suomea. Aineiston perusteella kurssi ei tavoitteistaan huolimatta lisännyt 
pitkän matematiikan opiskelijoiden määrää. Kurssi koettiin kertaavana, laajana ja vai-
keana, eikä se näyttänyt muuttavan opiskelijoiden kuvaa matematiikasta. Eräs keskeinen 
yksittäinen tekijä pitkän matematiikan ennakkoon valinneiden ja valintaansa vaihtanei-
den kohdalla näytti olevan peruskoulun matematiikan päättöarvosanan ja kurssiarvosa-
nan välinen ero.  

JOHDANTO 

Lukion opetussuunnitelma 2015 toi matematiikan opintoihin kaikille yhteisen 
ensimmäisen kurssin (MAY1), joka korvasi aiemmat erilliset pitkän ja lyhyen ma-
tematiikan ensimmäiset kurssit. Muutoksella tavoiteltiin sitä, että valinta lyhyen 
tai pitkän matematiikan opintoihin tapahtuisi vasta lukiossa saadun opiskeluko-
kemuksen perusteella, ja opiskelijoille tarjoutuisi uusi mahdollisuus pohtia suh-
dettaan matematiikkaan. Kurssin tavoitteena opetussuunnitelmaan (OPH, 2015, 
130) kirjattiin:  

�µMatematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiske-
lijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet 
matematiikan moninaiseen merkitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen 
ainutlaatuiseen ja kiehtovaan olemukseen tieteenalana.�µ  

Kurssin sisällöksi muotoutui sekä peruskoulun sisältöjä kertaava osa että uusia 
sisältöjä. Tavoitteena oli kerrata lukualueet ja prosenttilaskenta, vahvistaa ym-
märrystä funktion käsitteestä, esitellä lukujonon käsite, oppia määrittämään lu-
kujonoja ja niiden summia, ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geo-
metrisen lukujonon avulla, tutustua logaritmeihin ja logaritmin ja potenssin vä-
liseen yhteyteen sekä käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujo-
nojen tutkimisessa. 




















