
 

 

 

 

 

 

 

 

Algebralliset virhekäsitykset yläkoulun                        

matematiikassa 

7.-9.- luokkalaisten yleisimpiä virhekäsityksiä esialgebran 

oppimisessa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto 

Matemaattis-luonnontieteellinen 

tiedekunta 

Matematiikan ja tilastotieteen laitos 

Matematiikka aineenopettajan opinnot 

2020 

Manu Kivi 

Ohjaaja: Mika Koskenoja 



 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 

Matemaattis-luonnontieteellinen 

Laitos – Institution - Department 

Matematiikan ja tilastotieteen laitos 

Tekijä - Författare - Author 

Manu Kivi 

Työn nimi - Arbetets titel 

Algebralliset virhekäsitykset yläkoulun matematiikassa 

7.-9. –luokkalaisten yleisimpiä virhekäsityksiä algebrassa 

Title  

 

Oppiaine - Läroämne - Subject 

Matematiikka 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 

Pro gradu -tutkielma / Mika Koskenoja 

Aika - Datum - Year 

2020 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 

pages 

43 s + 8 liitettä 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

Tavoitteet. Algebran opiskelun aloitus on todettu olevan oppilaille hankalaa jo vuosikymmenten 

ajan. Aritmetiikasta siirtyminen algebraan on havaittu olevan oppilaille yksi suurimmista 
haasteista yläkoulun matematiikassa. Aiheesta on julkaistu runsaasti tutkimuksia, mutta 
tutkimuksissa ei ole esitetty yksiselitteistä ratkaisua tähän moniulotteiseen ongelmaan. Eräs 
mahdollinen tapa pienentää loikkaa aritmetiikan ja algebran välillä voi olla algebran opetuksen 
aikaistaminen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille yleisimpiä algebrallisia virheitä ja virhekäsityksiä, 
joita yläkoulun oppilaat tekevät laskiessaan algebran tehtäviä. Tavoitteena on löytää syitä 
virheellisiin ratkaisuihin, jotta niihin voitaisiin kiinnittää huomiota opetuksessa, ja näin parantaa 
algebran opetusta sekä oppimista. 

Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 65 yläkoulun oppilasta: 7. vuosiluokan oppilaita osallistui 

tutkimukseen 20, 8. vuosiluokan oppilaita 23 ja 9. vuosiluokan oppilaita 22. Kaikki oppilaat 

opiskelivat samassa koulussa. Tutkimusaineisto kerättiin loppukeväästä 2019. Aineisto koostui 

oppilaiden kurssikokeiden koevastauksista. Aineistoa analysoitiin kvantitatiivisesti sekä 

kvalitatiivisesti. Pääpaino analyysissä oli kvalitatiivinen puoli 

Tulokset ja johtopäätökset.  Aineistossa ilmeni runsaasti virheellisiä algebrallisia ajatusmalleja 

sekä virheratkaisuja algebrallisilla yhtälöillä operoidessa jokaisella vuosiluokalla. 

Samankaltaiset virheet toistuivat oppilaiden koevastauksissa vuosiluokasta riippumatta. Eniten 

virheitä oppilailla ilmeni, kun tehtävässä oli negatiivisia lukuja tai sulkulausekkeita. Nämä virheet 

kuvastavat oppilaiden heikkoa ymmärrystä siitä, mitä sulkulausekkeet ja negatiivisuus kuvaavat. 

Tutkimuksen perusteella panostaminen 7. vuosiluokan matematiikan aloitukseen voi helpottaa 

oppilaiden siirtymistä aritmetiikasta algebraan.  

Avainsanat - Nyckelord 

Algebra, kirjainlaskenta, muuttuja, esialgebra 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 

 



 

Sisällys 
1 Johdanto .............................................................................................................................................. 1 

2 Teoreettinen tausta ............................................................................................................................. 2 

2.1 Aritmetiikka .................................................................................................................................. 2 

2.2 Algebra ......................................................................................................................................... 2 

2.2.1 Esialgebra ............................................................................................................................. 3 

2.3 Siirtymä aritmetiikasta algebraan ................................................................................................. 3 

2.4 Algebrallinen ajattelu ................................................................................................................... 4 

2.5 Opetussuunnitelman määritelmä algebran opetukselle yläkoulussa ............................................. 4 

2.6 Algebran oppimisen ongelmat ...................................................................................................... 5 

2.6.1 Kirjainmuuttuja ..................................................................................................................... 6 

2.7 Negatiiviset luvut.......................................................................................................................... 9 

2.8 Algebrallisten yhtälöiden ratkaisumenetelmät .............................................................................10 

3 Algebran opetus suomalaisessa koulussa ............................................................................................11 

3.1 Algebran opetus opetussuunnitelmassa 2014 ..............................................................................11 

3.1.1 Arvosanan 8 osaamistavoitteet ............................................................................................11 

3.2 Oppikirjat ....................................................................................................................................12 

3.2.1 Säde 1 ..................................................................................................................................12 

3.2.2 Säde 2 ..................................................................................................................................12 

3.2.3 Säde 4 ..................................................................................................................................13 

3.3 Algebran opetus suomessa ..........................................................................................................13 

4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset .............................................................................................14 

4.1 Tutkimuskysymykset ...................................................................................................................14 

5 Tutkimuksen toteutus .........................................................................................................................15 

5.1 Tutkimusasetelma ja -strategia ....................................................................................................15 

5.2 Tutkimuksen kulku ......................................................................................................................15 

5.2.1 Tutkimusluvat ......................................................................................................................15 

5.3 Aineistonkoonti ...........................................................................................................................16 

5.4 Aineiston analyysi ........................................................................................................................16 

5.4.1 Kvantitatiivinen tarkastelu ...................................................................................................16 

5.4.2 Kvalitatiivinen analyysi .........................................................................................................17 

6 Tutkimustulokset ja niiden tulkinta .....................................................................................................18 

6.1 7. vuosiluokan kurssikokeiden tulokset ........................................................................................18 

6.1.1 Muuttujan ymmärtäminen luvuksi .......................................................................................18 



6.1.2 Algebrallisen yhtälön operointi ............................................................................................19 

6.1.3 Negatiivisuuden ymmärtäminen ..........................................................................................20 

6.2 8. vuosiluokan kurssikokeiden tulokset ........................................................................................23 

6.2.1 Sulkulausekkeilla operointi ..................................................................................................23 

6.2.2 Algebrallisen yhtälön operointi ............................................................................................25 

6.2.3 Negatiivisilla luvuilla operointi .............................................................................................25 

6.2.4 Algebrallisen lausekkeen muodostus....................................................................................26 

6.2.5 Potenssin ymmärrys.............................................................................................................27 

6.3 9. vuosiluokan kurssikokeiden tulokset ........................................................................................28 

6.3.1 Sulkulausekkeilla operointi ..................................................................................................28 

6.3.2 Toisen asteen sulkulausekkeen avaus ..................................................................................30 

6.3.3 Algebrallisen lausekkeen muodostus....................................................................................31 

6.3.4 Negatiivisilla luvuilla operointi .............................................................................................32 

6.4 Yhteisiä virhekäsityksiä eri vuosiluokilla .......................................................................................33 

7 Luotettavuus .......................................................................................................................................35 

8 Tutkimustulosten tulkinta ja johtopäätökset .......................................................................................36 

8.1 Mitkä ovat yleisimmät virhekäsityksen vuosiluokkien 7−9 algebrallisessa ajattelussa? .................36 

8.2 Millä tavoin algebralliset virhekäsitykset eroavat eri vuosiluokkien välillä? ..................................36 

8.3 Millä tavoin algebralliset virhekäsitykset ovat yhteneviä eri vuosiluokkien välillä? .......................37 

8.4 Vaikuttaako käsitys negatiivisuudesta algebran oppimiseen? ......................................................38 

8.5 Johtopäätökset ............................................................................................................................38 

 Lähteet………………………………………………………………………………………………………41 

 Liitteet……………………………………………………………………………………………………….44 

  



Kuvat 

Kuva 1: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 6a…………………………………………………………...19 

Kuva 2:  Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5b…………………………………………………………  19 

Kuva 3: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 7b…………………………………………………………...20 

Kuva 4:  Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2e…………………………………………………………..21 

Kuva 5: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2 a ja b……………………………………………………..21 

Kuva 6: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5b…………………………………………………………..22 

Kuva 7: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 7b…………………………………………………………...22 

Kuva 8: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3a…………………………………………………………...23 

Kuva 9: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3b…………………………………………………………...24 

Kuva 10: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3b………………………………………………………...24 

Kuva 11: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1b…………………………………………………………25 

Kuva 12: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3c………………………………………………………….25 

Kuva 13: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 7 ………………………………………………………….26 

Kuva 14: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5a………………………………………………………….27 

Kuva 15: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5a………………………………………………………….27 

Kuva 16: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2b………………………………………………………….28 

Kuva 17: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1b…………………………………………………………29 

Kuva 18: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1b…………………………………………………………29 

Kuva 19: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5a…………………………………………………………29 

Kuva 20: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2c…………………………………………………………30 

Kuva 21: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2c…………………………………………………………30 

Kuva 22: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 4…………………………………………………………..31 

Kuva 23: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 6a…………………………………………………………31 

Kuva 24: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 6b…………………………………………………………32 

Kuva 25: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1c …………………………………………………………32



1 
 

 

 

1 Johdanto 

 

Tapasin yläkouluajan ystäväni kaupungilla. Vaihdoimme kuulumisia, ja matematiikan 

opettajaopintoni tulivat keskustelun aiheeksi. Ystäväni sanoi lauseen, joka aloitti tämän tutkimuksen: 

”Mä luulin aina, että se x=7, ku sain sen vastaukseksi”. Myöhemmin aineopettajanopintojen 

perusharjoittelussa huomasin, kuinka 7.-luokkalaisilla matematiikka oli helppoa, kunnes algebra 

alkoi ja kirjainmuuttujat tulivat mukaan lausekkeisiin.  

Algebran opetuksen aloitus matematiikan opiskelussa on yksi suurimmista murroskohdista oppilaan 

matematiikan opinnoissa. Aritmetiikasta siirryttäessä algebraan oppilas joutuu laajentamaan 

käsitystään matematiikasta kokonaisuutena. Aritmetiikassa ratkaisut ovat olleet yksiselitteisiä, mutta 

algebrassa matematiikka ja matemaattinen ajattelu vaativat laajempaa ja syvempää ymmärrystä.  

Algebran opetuksesta ja oppimisesta on tehty monia tutkimuksia. Uusia tutkimuksia aiheesta 

julkaistaan koko ajan lisää, koska algebran oppimisen ongelmiin ei ole löydetty yksikäsitteistä 

ratkaisua. Tämä johtuu algebran matemaattisesta moniulotteisuudesta sekä algebran käytöstä 

muissa luonnontieteissä. Algebran laajan käytön takia on erityisen tärkeää, että oppilas oppii 

esialgebrassa käytävät perusteet ja ymmärtää niiden väliset suhteet. Taloa ei voi perustaa hiekan 

päälle, vaan ensin täytyy luoda vahva perusta. 

Algebran aloituksen vaikeudet näkyvät myös PISA-tuloksissa (Kirjavainen & Pulkkinen 2017). 

Suomalaisnuorten matematiikan taidot ovat vuosien mittaan pysyneet samalla tasolla yleisellä 

asteikolla, mutta algebran ja geometrian taidot ovat heikentyneet merkittävästi. Tässä tutkimuksessa 

oleellisimpia käsitteitä ovat kirjainmuuttuja, yhtälönratkaisu, algebra ja esialgebra.   

Tutkimuksessa selvitetään yleisimpiä virhekäsityksiä yläkoulun algebrassa tutkimalla erään 

pääkaupunkiseudun yläkoulun oppilaiden algebran kokeita. Oppilaita osallistui tutkimukseen 

jokaiselta vuosiluokalta, joka mahdollisti virhekäsitysten vertailun eri vuosiluokkien välillä. 

Tutkimuksessa nostetaan esille kokeissa tulleita laskuvirheitä ja pohditaan mahdollisia syitä, jotka 

ovat virheiden takana.  

 Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2019 erään helsinkiläisen koulun vuosiluokkien 7-9 oppilailta. 

Aineistona käytettiin 65 oppilaan kurssikokeita. Aineisto analysoitiin keväällä 2019.   
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2 Teoreettinen tausta 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimukselle oleelliset teoreettiset käsitteet. Tutkimukselle oleellisia 

käsitteitä ovat algebran opiskelun alussa oppilaille tulevat uudet algebralliset käsitteet, kuten 

kirjainmuuttuja, aritmetiikka, algebra ja negatiivisuus 

2.1  Aritmetiikka 

 

Aritmetiikalla tarkoitetaan alakoulussa opetettavaa matematiikan osa-aluetta, joka sisältää vain 

numeraalisia tehtäviä. Aritmetiikassa operoidaan tunnetuilla luvuilla kymmenjärjestelmässä ja 

suoritetaan yksinkertaisia laskutoimituksia. Oppilas ratkaisee aritmeettisen tehtävän operoimalla 

lauseketta tarvittavan monta kertaa (Sfard & Linchevski 1994). Tehtävän ratkaisuksi saadaan 

yleensä yksikäsitteinen numeraalinen vastaus (Malisani & Spagnolo 2009).  Aritmetiikan osa-

alueella numeroilla operoidessa voidaan käyttää lisäämistä ja vähentämistä, jakamista sekä 

kertomista. 7.-vuosiluokalla aritmetiikan operointiin lisätään lukujen potenssit sekä neliöjuuret 

(http://vantaawiki.fi/pops/Matematiikka). 

 

 

2.2  Algebra 

 

Algebra ei ole yhtä yksikäsitteinen kuin aritmetiikka. Algebra on matemaattinen sopimus siitä, kuinka 

luvuilla ja objekteilla tulee operoida ongelmia ratkaistaessa. Se osoittaa myös millainen riippuvuus 

on eri asioiden välillä (Sfard & Linchevski 1994). Wheeler (1996) määrittelee algebran symboleiden 

systeemiksi. Näiden symboleiden avulla havaitsemme algebran lausekkeissa ja erotamme sen 

muista matematiikan päähaaroista. Symboleina käytetään usein kirjainmuuttujia kuten x ja a. 

Symbolisen systeemin lisäksi algebra on laskentaa, jonka avulla voimme ratkaista numeraalisia 

laskuja. Algebra on myös esitteellinen järjestelmä, jonka avulla voidaan esitellä erilaisia 

matemaattisia tilanteita ja ongelmia. Algebra on kaikkea tätä, mutta myös paljon enemmän (Wheeler 

1996). Algebra onkin hyvin moniulotteinen matematiikan osa-alue. Malissani ja Spagnolo (2009) 

kuvaavat algebraa tavaksi ajatella. Suomalaisessa koulussa algebra tulee matematiikkaan 7. 

vuosiluokalla. Yläkoulussa algebrassa operoidaan kirjainmuuttujilla alkeellisella tasolla, ja tehtävien 

ratkaisuiksi tulee yleensä yksikäsitteinen lukuarvo. 

  

http://vantaawiki.fi/pops/Matematiikka#Sis.C3.A4ll.C3.B6t_7
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2.2.1  Esialgebra 
 

Esialgebrasta puhuttaessa tarkoitetaan suomalaisen yläkoulun matematiikan algebran 

oppimäärässä tapahtuvaa opetusta. Esialgebran opiskelu on tutustumista algebran matemaattiseen 

osa-alueeseen ja tutustumista yksinkertaisimpiin käsitteisiin. Opetuksessa ratkaistaan yksinkertaisia 

algebrallisia laskutoimituksia rationaalilukujen lukualueella. Esialgebran opetuksessa tuodaan 

oppilaiden tehtäviin kirjainmuuttujan sekä tuntematon luvun käsite ja opetellaan niiden käyttöä eri 

laskutoimituksissa. Tehtävät voi usein ratkaista aritmeettisin keinoin, koska esialgebran tehtävät 

ovat usein hyvin yksinkertaisia (Hihnala 2005). Oppilaat pystyvät usein päättelemään 

kirjainmuuttujan tai tuntemattoman luvun arvon lausekkeesta ja yhtälöstä. Esialgebrasta siirtymisen 

algebran opiskeluun katsotaan alkavan siitä, kun opiskelija alkaa operoida toisen- tai suuremman 

asteen yhtälöillä matematiikan opinnoissaan (Kieran 1992). 

 

Suomalaisessa koulumaailmassa esialgebran ja algebran opetus erotetaan selkeästi toisistaan. 

Yläkoulussa opiskellaan esialgebran tasolla ja harjoitellaan kirjainmuuttujien käyttöä yhtälöissä sekä 

yhtälön ratkaisuissa. Lukio-opetuksessa siirrytään algebran opiskeluun toisella matematiikan 

kurssilla, jossa opetellaan toisen asteen yhtälön ratkaisua. Myöhemmissä lukio-opinnoissaan 

opiskelija syventyy algebran matemaattisen osa-alueen asioihin (LOPS 2015). 

 

2.3  Siirtymä aritmetiikasta algebraan 

 

Siirtymä aritmetiikasta algebraan on havaittu erittäin haastavaksi oppilaille jo 50 vuosikymmenen 

ajan. Algebran opiskelun aloittamiseen liittyviä ongelmia on alettu tutkia 1980-luvun alusta (Malissani 

& Spagnolo 2009). Tutkimusta algebran opetuksen aloituksen ongelmallisuudesta on julkaistu 

runsaasti vuosien aikana. Tutkimuksissa osoitetaan selkeästi algebran opiskelun ja oppimisen 

haasteellisuus oppilaille algebran opiskelun alkuvaiheissa. Oppimisen haasteellisuuteen ei ole vielä 

esitetty yksiselitteistä ratkaisua. Tämä johtuu algebran moniulotteisesta ymmärrysmaailmasta sekä 

laajasta matemaattisesta sekä luonnontieteellisestä kentästä, jossa algebraa hyödynnetään.  

Monet tutkijat ovat pyrkineet tutkimuksissaan löytämään keinoja auttaa oppilaita ymmärtämään 

algebraa paremmin. Tutkimuksista saatu tieto auttaa meitä ymmärtämään, miten algebran 

oppiminen ja algebrallinen ajattelu kehittyvät oppilailla. Voitaisiinko algebran oppimisvaikeudet 

välttää käyttämällä oikeita opetusmenetelmiä vai ovatko ne aina osa oppilaan matematiikan taitojen 

kehitystä? Silverin (1997) mukaan opetusta suunnittelevien ja opettajien on turha etsiä 

yksikäsitteistä ratkaisua tähän moniulotteiseen ongelmaan.  
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2.4 Algebrallinen ajattelu 

 

Kieran (2004) erottelee algebran ja algebrallisen ajattelun kahdeksi eri kokonaisuudeksi. Algebralla 

hän tarkoittaa perinteistä koulualgebraa eli kirjainlaskentaa. Kieranin tulkinnan mukaan algebrallinen 

ajattelu on lähestymistapa, joka korostaa tiettyjen objektien välisiä suhteita. Nämä objektit voidaan 

esittää kirjainsymboleina, mutta se ei ole välttämätöntä. Hänen mukaansa lähestyttäessä ongelmia 

algebrallisen ajattelun lähestymistavalla, saadaan säilytettyä keskusteleva opetustyyli matematiikan 

opetuksessa. Miten asian muuttuessa se vaikuttaa muihin asioihin? 

Kieran kuvaileekin, kuinka algebrallisen ajattelun opettelu olisi mahdollista aloittaa jo matematiikan 

opintojen alkuvaiheessa. Kirjainsymbolia ei ole tarpeellista ottaa mukaan laskuihin, mutta oppilaat 

voivat tutkia objektien välistä riippuvuutta. Oppilaat voivat analysoida, todistaa, mallintaa ja ratkaista 

ongelmia erilaisten työkalujen avulla (Kieran 2004.)  Alakoulussa voidaan käyttää oppilaille oman 

arjen malleja algebrallisen ajattelun kehittämiseen. Miten esimerkiksi oppilaan koulumatka muuttuu, 

kun hän lähtee eri aikoihin kotoa kouluun aamuisin? Jatkokysymyksinä voidaan pohtia, miten eri 

kulkuneuvot vaikuttavat koulumatkaan ja kotoa lähtöaikaan.  

 

2.5  Opetussuunnitelman määritelmä algebran opetukselle yläkoulussa 

 

Vuonna 2014 tehty perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee vuosiluokilla 7-9 algebran 

opetuksen tavoitteeksi seuraavaa: ”Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon 

laskemiseen. Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin 

käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan 

muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen 

yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. 

Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa 

tutkia ja muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa” (OPS 2014.) 

Tutkimuksessa otetaan huomioon vuoden 2014 opetussuunnitelma, koska tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat ovat opiskelleet kyseisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
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2.6  Algebran oppimisen ongelmat 

 

Algebran opetus alkaa suomessa 7. vuosiluokalla. Myöhäinen aloitus voi olla haitaksi algebran 

opetuksessa. Hihnala (2005) esittääkin ajatuksen algebrallisen opetuksen aikaistamisesta 

suomalaisessa peruskoulussa, koska hän ei tutkimuksessaan huomannut suuria eroja vuosiluokkien 

6-8 matemaattisten perusasioiden hallinnassa. Hihnalan ehdotus on aloittaa sanallisista ilmaisuista 

ja tutuista suureista, jotka voivat kuvata muuttujia. Nämä tutut suureet voi myös yhdistää muihin 

oppiaineisiin, kuten esimerkiksi fysiikan opintoihin: ”Keskinopeus saadaan, kun kuljettu matka 

jaetaan käytetyllä ajalla. Aika puolestaan saadaan, kun jaetaan matka keskinopeudella ”. Hihnalan 

esimerkki havainnollistaa oppilaille kahden objektin välistä suhdetta, jos matka pysyy samana ja 

keskinopeus kasvaa, matkaan käytetty aika vähenee.  Arkeen sitoutettu esimerkki, kuten isän 

ajonopeus mökille, voi vahvistaa tehtävän merkitystä oppilaalle.  

Tutkimuksessaan Hihnala (2005) havaitsi, kuinka osa oppilaista ratkaisi algebran tehtäviä 

käyttämällä aritmeettista ajattelua. Useat oppilaat ratkaisivat tehtävän, kun se oli esitetty kahden 

lausekkeen yhtäsuuruutena. Algebrallisen yhtälön ratkaisseiden oppilaiden määrä jäi varsin 

pieneksi. Oppilaille siis tuntui olevan helpompaa lähteä ratkaisemaan aritmeettisin keinoin ratkeavaa 

yhtälöä (Hihnala 2005.) Vaikuttaa siltä, että oppilaille olisi helpompaa ja turvallisempaa lähestyä 

algebran opiskelua aritmetiikan suunnalta. 

Hihnalan (2005) mukaan algebra vaatii oppilailta enemmän abstraktia ajattelun taitoa kuin 

aritmetiikka. Kieran (2004) puhuu tästä ajattelutaidosta algebrallisena ajatteluna. Hassinen (2006) 

huomasi tämän, kun hän havaitsi useita virhekäsityksiä oppilaiden algebrallisessa ajattelussa. 

Virheiden laajuus kiinnitti myös hänen huomionsa, oppilaiden ratkaistessa algebrallisia lausekkeita 

(Hassinen 2006). Aritmetiikassa opitut ratkaisumenetelmät voivat olla ongelmallisia algebraan 

siirryttäessä. Oppilaiden on usein vaikea hyväksyä ratkaisua, joka ei ole lukuarvo. Tämä saattaa 

johtua oppilaiden tarpeesta suorittaa laskutehtävä loppuun, kuten aritmetiikassa on opittu (Hassinen 

2006). Oppilas ei lopeta lausekkeella operointia ennen kuin on saanut yksikäsitteisen numeerisen 

arvon yhtäsuuruusmerkin oikealle puolelle, kuten hän on alakoulun matematiikan tunneilla oppinut. 

Opettajien opetuksella on suuri vaikutus oppilaan algebran oppimiseen sekä algebrallisen ajattelun 

kehitykseen. Opettaja voi jättää algebran ja kirjainmuuttujilla oppimisen mystiseksi taidoksi ilman 

konkreettisia esimerkkejä ja sidoksia arkisiin ilmiöihin. Hihnalan (2005) näkemyksen mukaan 

yläkoulussa opetettava algebra on arjesta etäistä symbolilaskentaa. Algebran rajaaminen 

itsenäiseksi osa-alueeksi määrätylle luokka-asteelle opetuksessa myös vaikeuttaa siirtymistä 

aritmetiikasta algebraan. Oppilaiden tunne turhien asioiden opettamisesta algebrassa voitaisiin 

välttää esittämällä algebra aritmetiikan yleistyksenä (Hihnala 2005.) Matematiikan opettajat 
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huomaavat oppilaiden tunteen algebran turhuudesta, kun oppilaat kysyvät, mihin tätä tarvitaan. 

Oppilaat myös ilmoittavat algebrallisten asioiden turhuuden kommentoimalla, että kirjaimet kuuluvat 

äidinkieleen, numerot matematiikkaan. 

Oppilaat tarvitsevat perusteluja algebran opiskeluun. Hassisen (2006) mukaan opiskeltavien 

asioiden merkityksellisyyttä oppilaille perustellaan yleensä tarpeellisuutena oppia seuraava 

matemaattinen kokonaisuus. Tästä syystä oppilaille jää epäselvä kuva, miksi asiaa opiskellaan ja 

kuinka opittua tietoa voi käyttää hyödyksi (Hassinen 2006). Algebran opiskelun perusteleminen ja 

yhdistäminen arkisiin asioihin on suurimmaksi osaksi opettajan vastuulla. Oppikirjoihin on myös 

lisätty arkisiin asioihin liittyviä tehtäviä kappaleisiin. Säde-kirjasarjassa on myös lisätty jokaisen 

opiskelu-kokonaisuuden jälkeen arjenmatematiikkaa -kappale, jossa opittuja matemaattisia taitoja 

käytetään ratkaisemaan arkisia ongelmia (Säde 4 2017). Tehtäviin on lisätty hyödyllisyys arjessa ja 

perustelu siitä, mihin opittua tietoa käytetään. Tämä saattaa lisätä oppilaan motivaatiota, mutta 

suurimmat tekijät oppilaan motivoimiseen algebrassa ovat opettaja sekä oppilas itse. Myös 

opetusryhmän ilmapiirillä on merkitystä matematiikan oppimiselle ja opiskelulle (Hihnala 2005). 

Hihnalan (2005) tutkimuksessa algebran osaamista verrattiin muiden matematiikan osa-alueiden 

hallintaan. Saadut tulokset viittaavat algebran heikon osaamisen olevan yhteydessä 

laskutekniikkaan sekä sanallisten lauseiden tulkintaan. Arjen päättelytaidoilla ei tutkimuksen mukaan 

ollut yhtä suurta vaikutusta algebran osaamiseen. Heikot laskutekniset taidot sekä sanallisten 

tehtävien ymmärtämättömyys voivat luoda ongelmia algebran opiskelussa. Matematiikassa tieto 

rakentuu usein aikaisemmin opitun päälle: jos oppilaalla on ongelmia laskutekniikassa tai 

aritmetiikan osa-alueella, on algebraa vaikea lähteä opiskelemaan. Kerrostalon rakentamisessa 

pohja tulee rakentaa vahvaksi, jotta talo kestää, samoin myös matematiikassa. 

 

2.6.1 Kirjainmuuttuja 
 

Kirjainmuuttuja on olennainen osa algebran opetusta ja oppimista. Oppikirjoissa kirjainmuuttujasta 

puhuttaessa tarkoitetaan yleensä kirjainsymbolia, joka saa arvon tehtävää ratkaistaessa. Kirjoissa 

käytetään x-kirjainsymbolia lähes poikkeuksetta (Säde 2 2017).  Todennäköisesti tämä perustuu 

siihen, että kirjainsymbolia x ei voida sekoittaa helposti mihinkään objektiin, kuten esimerkiksi 

kirjainsymboli a voi kuvata autoa oppilaille. Oppilaiden ymmärrys, mitä kirjainmuuttujalla kuvataan, 

on yksi algebran oppimisen ongelmakohdista. Kirjainmuuttujan käsite ei ole yksiselitteinen ja eri 

kirjainsymboleita voidaan käyttää kuvaamaan samaa merkitystä (Malissani & Spagnolo 2009). 

Akhtar ja Steinle (2017) havaitsivat tutkimuksessaan, kuinka australialaiset oppilaat eivät 

ymmärtäneet kirjainsymboleilla kuvattavia merkityksiä. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että 

puolella Australian vuosiluokilla 7-9 olevilla oppilailla oli vaikeuksia hahmottaa, mitä kirjainmuuttuja 
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kuvaa yhtälössä. Oppilaat pitivät kirjainmuuttujaa objektiivisena esineenä, eivät numeraalista arvoa 

kuvaavana symbolina. 

 

Yleisessä käytössä olevan luokitteluasteikon muuttuja-käsitteen ymmärtämiselle loi Küchemann 

(1981). Küchemannn luokittelee muuttujan ymmärtämisen kuuteen eri tasoluokkaan.  

 

Muuttuja käsityksen 6 tasoa Küchemann (1981)    
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Küchemannin (1981) luokittelun ensimmäisellä tasolla kirjaimelle annetaan yksikäsitteinen 

numeraalinen arvo. Toisella tasolla kirjainta ei huomioida tai se havaitaan, mutta sille ei anneta 

mitään merkitystä. Oppilas voi pitää kirjainta mukana laskussa ja laskea laskun. Esimerkiksi 

yhtälöstä 5+2x saadaan ratkaisuksi 7x. Oppilas pitää kirjainta mukana ratkaistessaan laskua, mutta 

hän ei ymmärrä sen tarkoitusta (Küchemann 1981).  

 

Kolmannella tasolla kirjain ymmärretään reaalimaailman objektina tai sellaisen lyhenteenä 

(Küchemann 1981). Akhtarin ja Steinlen (2017) tutkimus varoittaa tästä ”hedelmäsalaatti”- 

tulkitsemistavasta, koska se saattaa rajoittaa oppilaan käsitystä kirjaimen merkityksestä ja 

vaikeuttaa algebran ymmärrystä. Kirjainmuuttuja mielletään yleensä lauseessa objektiksi, eikä 

objektien lukumääräksi. Myös opetuksessa käytettävien esimerkkien kanssa on syytä olla 

varovainen. Akhtar ja Steinle (2017) käyttivät tutkimuksessaan yhtälöä 5b + 6r = 90, kertoimet 5 ja 

6 kuvasivat sinisen ja punaisen kynän hintaa. Kirjainsymbolit b ja r kuvasivat kappalemäärä. Yhtälö 

kuvasi, montako kappaletta kyniä saa 90 pennillä. Tutkimuksessa pyydettiin oppilaita 

määrittelemään, mitä kirjainsymbolit kuvaavat. Vain 10% tutkimukseen osallistuneista oppilaista sai 

määriteltyä kirjainsymboleiden tarkoituksen yhtälössä. 

 

Neljännellä tasolla kirjainsymboli käsitetään yhtenä tuntemattomana lukuna. Muuttujalla kyetään 

operoimaan ja sen esiintyminen lopullisessa vastauksessa hyväksytään. Oppilas ei vielä ymmärrä, 

että muuttuja voi saada useita eri arvoja (Küchemann 1981.) Yläkoulussa opetettavassa algebrassa 

pyritään ratkaisemaan tuntematonta muuttujaa, lähes poikkeuksetta muuttujan ratkaisuksi tulee 

yksikäsitteinen numeraalinen arvo. Käsitys muuttujasta jää pinnalliseksi ja muuttujalla operointi tulee 

hankalaksi (Kieran  1991.) 

 

Viidennellä tasolla muuttuja ymmärretään yleisenä lukuna, joka voi sisältää useamman kuin yhden 

arvon. Oppilaan käsitystä kirjainmuuttujasta voidaan selvittää esimerkkitehtävässä, jossa 

tiedustellaan d:n ominaisuuksia, kun c + d < 10 ja c on pienempi kuin d. Esimerkkitehtävän avulla 

voidaan havaita, onko oppilaan osaaminen viidennellä vai kuudennella ymmärryksen tasolla 

(Küchemann 1981.) Jos oppilas ymmärtää d:n arvon riippuvuuden c:n arvoon, on hän kuudennella 

ymmärryksen tasolla. Kuudennella tasolla ”syvällisen ymmärryksen taso” -kirjain käsitetään 

muuttujaksi, jolla on säännöllinen riippuvuus suhteessa muihin muuttujiin (Küchemann 1981). 

Viimeisellä tasolla oppilas osaa käyttää ja soveltaa muuttujaa algebrallisissa lausekkeissa sekä 

hyödyntää ymmärrystään muuttujasta muilla matematiikan osa-alueilla, kuten matemaattisen 

analyysin alueella. 
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2.7  Negatiiviset luvut 

 

Matematiikkaa opiskellessa oppilaan tietoisuutta eri lukualueista lisätään vähitellen opintojen 

edetessä. Suomalaisessa matematiikan opetuksessa oppilaiden lukualue laajennetaan 

luonnollisista luvuista kokonaislukuihin vuosiluokkien 3−6 välillä. Kokonaislukualueeseen 

laajentaminen tarkoittaa negatiivisten lukujen mukaantuloa matematiikkaan. Vuosiluokilla 3-6 on 

tavoitteena pohjustaa näiden uusien negatiivisten lukujen käsitettä. Yläkoulussa syvennytään 

negatiivisiin lukuihin ja niillä harjoitellaan peruslaskutoimituksia (OPS  2014.) 

Oppilaiden aikainen perehtyminen negatiivistenlukujen käsitteeseen jää usein pinnalliseksi. Näveri 

(2009) havaitsi tutkimuksessaan oppilailla olevan vaikeuksia suorittaa peruslaskutoimituksia 

negatiivisilla luvuilla. Myös Hihnala (2005) toteaa oppilailla olevan vaikeuksia suoriutua tehtävistä, 

joissa on negatiivinen luku. Negatiiviset luvut ja negatiivisuuden ymmärtäminen vaikuttaa olevan 

vaikea asia monelle oppilaalle. Negatiivisten lukujen käyttö vaatii myös aivoiltamme enemmän 

aktiivisuutta. Laskeminen negatiivisilla luvuilla saattaa tuntua haastavalta vielä vuosien harjoittelun 

jälkeen (Gullick & Wolfrod & Temple 2012). 

Negatiivisten lukujen käyttö vaati oppilailta hyväksyntää, että on olemassa jotain pienempää kuin 

nolla (Gullick & Wolfrod & Temple 2012). Nolla kuvaa oppilaan mielessä yleensä tilannetta, kun 

jotain ei ole yhtään: ”Karilla on nolla suklaapatukkaa, Karilla ei ole suklaapatukoita”. Luonnolliset 

luvut ja niiden laskutoimitukset kuvautuvat oppilaan mielessä myös selkeinä tilanteina. ”Karilla on 

kaksi suklaapatukkaa, Karilla on suklaapatukoita”. Miten esittää tilanne, kun Karilla on miinus kaksi 

suklaapatukkaa? Onko Karilla suklaapatukoita vai ei, jos Karilla on niin montako suklaapatukkaa? 

Vähennyslaskun opetteleminen alakoulussa aloitetaan vähentämällä suuremmasta luvusta 

pienempi luku. Saatu tulos on tällöin pienempi kuin alkuperäinen luku. Tämä matemaattinen malli 

vähennyslaskusta voi jäädä hallitsevaksi ajatukseksi negatiivisuudesta oppilaan mieleen (Tall  

2013.) McGowen (1998) piirsi tutkimuksessaan taululle miinusmerkin ja kysyi oppilailta, että mitä 

tämä tarkoittaa? Oppilaat vastasivat, että se tarkoittaa vähennyslaskua. Myös negatiivisen luvun 

käsite oli eräs oppilaiden määritelmä piirrokselle. Kukaan oppilaista ei ehdottanut piirroksen 

kuvaavan vastaluvun käsitettä. Miinusmerkillä kuvattavat eri tarkoitukset jäävät oppilaille 

epäselväksi ja tämä tuottaa vaikeuksia ratkaista tehtäviä matematiikan opintojen edetessä. Hihnala 

(2005) toteaakin negatiivisilla luvuilla laskemisen olevan yksi suurimmista ongelmakohdista 

siirryttäessä aritmetiikasta algebraan. 

Monissa tutkimuksissa negatiivisuuden ongelmista algebran opiskelussa mainitaan vain 

sivulauseessa, minkä jälkeen asia sivuutetaan. Matematiikan opetuksessa tehdään usein samoin. 

Negatiivisuuden käsitteen perusteet opetellaan alakoulussa, ja negatiivisilla luvuilla harjoitellaan 

peruslaskutoimituksia yläkoulussa. Muuten negatiivisuuden oppimisessa luotetaan vahvasti 



10 
 

 

oppilaaseen ja hänen kykyynsä ymmärtää negatiivisuuden monipuolista kokonaisuutta samalla, kun 

hän operoi negatiivisilla luvuilla. Tämä tuottaa ongelmia opiskeltavassa asiassa, kuten algebrassa, 

sekä negatiivisuuden käsitteen ymmärryksessä. Tämä tukee McGowen (1998) tutkimuksessaan 

havaitsemaa oppilaiden suppeaa käsitystä negatiivisilla luvuilla operoinnista.  

 

2.8  Algebrallisten yhtälöiden ratkaisumenetelmät 

 

Algebrallisella yhtälöllä tarkoitetaan peruskoulun matematiikassa ensimmäisen asteen yhtälöä. 

Ensimmäisen asteen yhtälöstä käytetään myös nimitystä lineaarinen yhtälö. Oppikirjojen mukaan 

yhtälön ratkaisua harjoitellaan ensin puolittain lisäämällä tai vähentämällä, minkä jälkeen puolittain 

kertomista harjoitellaan. Periaatteena yhtälölle on toimia kuten vaaka: jos lisätään tai vähennetään 

luku, tulee kyseinen prosessi suorittaa molemmilla puolilla yhtälöä. Yhtälön puolet voidaan myös 

kertoa tai jakaa samalla luvulla (Hihnala 2005.) 

Oppilaat eivät aina ymmärrä eroa lausekkeiden ja yhtälön välillä. Kun yhtälöiden ratkaisumenetelmiä 

on harjoiteltu tarpeeksi, oppilaat alkavat tulkita lausekkeita yhtälöiksi (Kieran 1992). Yhtälöä 

ratkaistessaan oppilaat pyrkivät puolittaisia operaatioita käyttämällä pääsemään lopputulokseen, 

jossa yhtäsuuruusmerkin toisella puolella on yksikäsitteinen luku ja toisella puolella kirjainmuuttuja. 

Kyseinen luku sijoitetaan yleisesti yhtäsuuruusmerkin oikealle puolelle, koska alakoulun 

matematiikassa näin poikkeuksetta lausekkeen loppuarvo sijoitetaan. Myös lukeminen vasemmalta 

oikealle voi vaikuttaa oppilaan tehtävän ratkaisun sijoituspaikkaan. Oppilaiden käsitys yhtälön 

matemaattisesta tarkoituksesta voi jäädä hataraksi. Osa oppilasta voi ajatella, että 5=x ei voi olla 

tehtävän vastaus, koska muuttuja ei ole yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella, kuten yleensä 

ratkaisuissa on. Koetilanteessa tämä voi saada oppilaan hämmentymään ja jopa jättämään tehtävän 

tekemättä. Jos yhtälön vastaukseksi tulee x=5, oppilas hyväksyy tämän, koska numero ja muuttuja 

ovat yhtälön ”oikeilla” puolilla. 

Kieran (1992) kirjoittaa tästä ratkaisutavasta oppilaiden yhtälön ratkaisutekniikoiden näennäisenä 

oppimisena. Oppilaat, jotka osaavat siirrellä termejä yhtälön puolelta toiselle eivät välttämättä 

ymmärrä toimenpiteen struktuaalista merkityksistä. Kieranin mukaan useat oppilaat osaavat siirrellä 

termejä yhtäsuuruusmerkin yli ja vaihtaa etumerkkiä, kun vähennetään tai lisätään puolittain. 

Oppilaiden ymmärrys ei riitä struktuaaliseen ratkaisuun, jossa tapahtuu nämä puolittaiset operaatiot. 

Oppilaille on myös usein helpompaa ja nopeampaa oikaista näiden puolittaisten operaatioiden yli. 

Yhtälön ratkaisun välivaiheiden väheneminen voi myös vedota oppilaaseen ja yhtälön ratkaisun 

puolittaiset operaatiot jätetään tekemättä. Useiden tutkimusten mukaan vain 7-10% osoitti 

lausekkeiden ja yhtälöiden struktuaalista käsittämistä yläasteen matematiikassa (Kieran 1992.) 
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3 Algebran opetus suomalaisessa koulussa 

 

Algebran opiskelu aloitetaan Suomessa usein kirjainmuuttuja-käsitteeseen tutustumalla. Opetellaan 

kirjainsymboleiden sieventämistä lausekkeissa, minkä jälkeen kirjainmuuttuja tuodaan yhtälöihin ja 

sen numeraalista arvoa pyritään ratkaisemaan. Kirjainmuuttujaa pyritään ratkaisemaan yhtälöstä 

käyttämällä algebrallisia ratkaisumenetelmiä. Oppikirjojen aihealueiden järjestys sekä 

Opetussuunnitelman perusteet (2014) tukevat tätä lähestymistapaa algebran oppimiseen. Tässä 

luvussa esitellään opetussuunnitelman tavoitteet algebran opetuksen osalta ja tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden oppikirjojen algebraan liittyvät kokonaisuudet. Tämän jälkeen 

tarkastellaan algebran opetusta Suomessa tarkemmin. 

 

3.1  Algebran opetus opetussuunnitelmassa 2014 

 

Algebran matemaattisen osa-alueen opiskelua aloitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman 

2014 mukaan vuosiluokilla 3-6. Algebran opiskelua aloitetaan tutkimalla lukujonojen 

säännönmukaisuutta. Vuosiluokilla 3-6 tutustutaan myös tuntematon-käsitteeseen sekä harjoitellaan 

yhtälön ratkaisemista päättelemällä. Suurin osa algebran opiskelun sisällöistä on sijoitettu 

vuosiluokille 7-9. Yläkoulussa tapahtuva algebran opetus sisältää muuttujan käsitteen 

ymmärtämistä, lausekkeiden sieventämistä, polynomiin tutustumista ja sen laskutoimituksia, 

ensimmäisen asteenyhtälön ratkaisua sekä epäyhtälön ratkaisemista. 

 

3.1.1 Arvosanan 8 osaamistavoitteet 
 

Opetussuunnitelman perusteissa matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamisellw 

määrittävät taidot, jotka oppilaan tulee hallita saadakseen päättöarvosanaksi kahdeksan. Oppilaalta 

vaadittavat taidot arvosanalle kahdeksan algebran osalta ovat: 

 Osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti.  

 Osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtälön päättelemällä tai symbolisesti. 

 Ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja toisen asteen 

funktion kuvaajan.  

 Osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014.) 
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3.2  Oppikirjat  

 

Tutkimukseen osallistuneet luokat käyttivät Säde-kirjasarjan kirjoja, jotka ovat suunnattuja tietylle 

luokka-asteelle. Säde-kirjasarja on 4 osainen ja se käsittelee kaikki yläkoulun matematiikassa 

käytävät matematiikan osa-alueet. Kirjasarjan ovat tehneet Etelämäki H, Koppatz N, Laitinen A, 

Lammi P & Nieminen N. (2017). Säde 1 -kirjaa käytettiin 7. luokka-asteella, Säde 2 oli käytössä 8. 

luokka-asteella ja Säde 4 kirjaa käyttivät vuosiluokalla 9 olevat oppilaat. Seuraavissa kappaleissa 

esitellään oppikirjojen algebran osaamistavoitteet ja algebralliset aiheet, joiden kanssa oppilaat 

työskentelevät. 

3.2.1 Säde 1 
 

Säde 1 -kirjassa lähestytään kirjainmuuttujan opiskelua riippuvuuden näkökulmasta. Kappaleessa 

luodaan suhteita kappaleiden piireille ja esitetään, kuinka sama voitaisiin kirjaimilla supistaa 

ratkaisuksi. Seuraavaksi edetään lausekkeen arvoon, jossa kirjainmuuttujalle annetaan arvo, joka 

sijoitetaan lausekkeeseen. Tämän jälkeen ratkaistaan lauseke. Lausekkeen arvosta siirrytään 

kirjainlaskentaan ja harjoitellaan algebrallisten lausekkeiden sieventämistä ensimmäisen asteen 

yhtälön tasolla. Kappaleessa harjoitellaan myös erilaisten objektien avulla algebrallisen lausekkeen 

muodostusta. Pinta-ala- ja tilavuusmallit kertaavat oppilaille sieventämistä sekä sitovat 

kirjainlaskennan muuhun matematiikkaan. Kun perusteet ensimmäisen asteen kirjanlausekkeiden 

operoinnille on harjoiteltu, siirrytään kirjassa operoimaan suuremman asteen omaavilla 

kirjainlausekkeilla.  

Kirjainlausekkeiden operoinnin harjoittelemisen jälkeen siirrytään yhtälön ratkaisuun vaakamallin 

avulla. Vaakamallissa pyritään tuomaan oppilaalle selkeäksi yhtäsuuruusmerkin toiminta yhtälöissä. 

Yhtälönratkaisussa edetään yhteen- ja vähennyslaskuilla ratkaisuiden kautta yhtälön ratkaisemiseen 

kertomalla tai jakamalla. Kokonaisuutena opetellaan perusalgebralliset operaatiot yhtälönratkaisuun 

ja tuodaan oppilaille kirjainmuuttujan käsite tutuksi. 

3.2.2 Säde 2 
 

Kirjassa lähdetään liikkeelle harjoittelemalla potenssilausekkeilla operoimista. Lausekkeilla 

operoidessa käytetään kirjainmuuttujia sekä kokonaislukuja. Potenssilausekkeiden harjoittelusta 

edetään monomilausekkeiden opiskeluun. Monomilausekkeista laajennetaan käsitteistöä 

polynomeihin. Tämä kaikki kuuluu kirjainlaskentakappaleen alle, joka on yksi kahdeksannen luokan 

pääaiheista. 
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 Kun monomi- ja polynomilausekkeilla on harjoiteltu peruslaskutoimitukset, siirrytään algebrallisten 

yhtälöiden ratkaisemiseen. Yhtälöiden ratkaisuja harjoitellaan monipuolisesti ja sulkulausekkeiden 

avaus tulee uutena kokonaisuutena oppilaille. Kirja sisällyttää myös verrannollisuuden aiheen 

yhtälöiden ratkaisukappaleeseen. Verrannon avulla kerrataan ja liitetään muuttujan arvo suhteeksi 

muihin objekteihin. 

3.2.3 Säde 4 
 

Kirjassa lähdetään liikkeelle laajentamalla oppilaiden käsitys kirjainmuuttujalausekkeista. Oppilaille 

tuodaan tutuksi binomin ja trinomin käsitteet. Seuraavaksi edetään polynomilausekkeilla operoinnin 

harjoitteluun. Harjoitellaan polynomilausekkeilla kertomista sekä sieventämistä, kun lauseke sisältää 

enemmän kuin yhden kirjainmuuttujan. Kerrataan yhtälön ratkaisua, minkä jälkeen edetään toisen 

asteen yhtälöön tutustumiseen. Epäyhtälöt ja epäyhtälön ratkaisu sisältyvät myös kirjassa 

harjoiteltaviin kokonaisuuksiin.  

Kertausta ja syventämistä -kappaleessa kerrataan polynomilaskenta sekä yhtälönratkaisuja. Nämä 

taidot myös liitetään lukujonoilla ja funktioilla operointiin. Kirjasta löytyy vielä Syventävää 

polynomilaskentaa -kappale, jossa oppilaat pääsevät harjoittelemaan erittäin haastavien 

algebrallisten yhtälöiden ratkaisemista. 

 

 

3.3  Algebran opetus suomessa 

 

Opettajankoulutus Suomessa on korkealaatuista, mutta koulutuksessa ei kyetä opettamaan kaikkia 

ammattiin vaadittavia taitoja. Opettaja joutuukin opettelemaan monia asioita työelämään 

siirtyessään, ja opetusvuosien lisääntyessä myös matematiikan opettajan osaaminen algebrallisten 

oppimisongelmien ratkaisemiseen kehittyy. Aloitteleva matematiikan opettaja usein havaitsee 

oppilaiden ongelmat algebrallisia yhtälöitä ratkaistessa sekä tiedostaa nopeasti kyseisen ongelman 

laajuuden. 

Suomessa algebran opetus rakentuu aritmetiikan päälle. Aritmetiikka on siis perusta, jolle 

algebrallinen ajattelu rakennetaan. Jos peruslaskutoimitukset sekä operoinnit luvuilla ovat haastavia 

aritmetiikassa, se tuottaa haasteita myös algebran opiskelussa. Tästä syystä on tärkeää, että oppilas 

saa hyvät taidot peruslaskutoimituksien suorittamiseen alakoulussa. Vahvat taidot aritmetiikassa 

voivat myös olla haitaksi algebran opiskelussa, koska yksiselitteisestä aritmeettisesta ajattelusta voi 

olla vaikeaa laajentaa monipuoliseen algebralliseen ajatteluun (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014).  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata virhekäsityksiä ja ongelmia, joita suomalaisilla yläkoulun 

oppilailla on esialgebran tehtäviä ratkaistaessa. Tutkimuksen tavoitteena on havainnollistaa 

tyypillisimpiä algebrallisia virhekäsityksiä, joita yläkoulun eri vuosiluokka-asteilla opiskelevilla 

oppilailla on. Tavoitteena on myös havaita algebrallisia laskuvirheitä, jotka toistuvat läpi eri 

vuosiluokkien. Virhekäsityksiä kartoittamalla on tarkoitus havaita oleelliset ongelmat esialgebran 

opiskelussa ja parantaa algebran opiskelua sekä oppimista suomalaisessa yläkoulussa. 

 

4.1  Tutkimuskysymykset 

  

1. Mitkä ovat yleisimmät virhekäsityksen vuosiluokkien 7−9 algebrallisessa ajattelussa? 

 

2. Millä tavoin algebralliset virhekäsitykset eroavat eri vuosiluokkien välillä? 

 

3. Millä tavoin algebralliset virhekäsitykset ovat yhteneviä eri vuosiluokkien välillä? 

 

4. Vaikuttaako käsitys negatiivisuudesta algebrallisia virhekäsityksiä? 

      

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia tutkimalla ja analysoimalla erään helsinkiläisen koulun 

vuosiluokkien 7−9 oppilaiden algebran kokeita.   
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus sai alkunsa tutkijan omasta mielenkiinnosta algebraa ja algebran opetusta kohtaan. 

Erityisesti muuttujan ymmärtäminen ja käsitys muuttujasta algebrallisissa laskuissa ovat olleet 

erittäin haastavia sekä ongelmallisia matematiikan opetuksessa ja oppimisessa jo vuosikymmenten 

ajan. Tutkijan aiemmat tutkimukset ja pohdinnat algebran osa-alueen oppimisvaikeuksista 

matematiikassa loivat tämän tutkimuksen tutkimistehtävän. 

Tutkimus alkoi syksyllä 2018, jolloin luotiin tutkimukselle suunnitelma ja aihepiiri rajattiin 

tutkimukselle oleelliseksi. Tutkimuslupa haettiin ja aineisto kerättiin keväällä 2019. Aineistoa 

analysoitiin syksyllä 2019. Tutkielma kirjoitettiin keväällä 2020. 

Tutkimukseen osallistui yksi ryhmä jokaiselta yläkoulun vuosiluokalta. Kaikki tutkimukseen 

osallistuneet ryhmät opiskelivat samassa koulutuslaitoksessa. 7. vuosiluokan oppilaita osallistui 

tutkimukseen 20, 8. vuosiluokan oppilaita 23 ja 9. vuosiluokan oppilaita 22. 

 

5.1  Tutkimusasetelma ja -strategia  

 

Tutkimustehtävänä on analysoida ja esittää yleisiä virhekäsityksiä yläkoulun eri vuosiluokkien 

algebrallisissa ratkaisuissa, joten oppilaiden koetehtävien ratkaisujen tutkiminen on luonnollinen 

tapa lähestyä tutkimustehtävää. Tutkimus on tyyliltään lähellä Survey-tutkimustyyliä (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara 2009, Colorado State University, Tilastokeskus) Tutkimus suoritettiin 

suomalaisen peruskoulun normaalissa koetilanteessa suoritettujen kokeiden pohjalta. 

Tutkimuksessa kerätty aineiston on tällöin kvantitatiivista. Aineiston analysointi on tutkimustehtävän 

mukaisesti kvalitatiivista.    

5.2  Tutkimuksen kulku 

 

Erään Helsingin yliopiston alaisuudessa olevan normaalikoulun opettajilta kysyttiin ryhmien 

mahdollisuuksia osallistua tutkimukseen kevään 2019 aikana. Kolme opettajaa ilmoitti ryhmänsä 

tutkimukseen.  Kaikki ryhmät tekivät tutkimuksessa tutkittavat kokeet kevään 2019 loppupuolella. 

5.2.1  Tutkimusluvat 
 

Tutkimuslupa pyydettiin koulun johtavalta rehtorilta. Kaikilla tutkimukseen osallistuvilla oppilailla oli 

yleinen tutkimuslupa hankittuna koulun puolesta.  
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5.3  Aineistonkoonti  

 

Aineisto koostuu vuosiluokkien 7−9 oppilaiden kurssikokeista. Jokaista ryhmää opetti eri opettaja. 

Opettajat laativat kurssikokeen omalle ryhmälleen. Näin kokeissa kysyttiin asioita, joita oppilaat 

olivat opiskelleet kurssin aikana. Opiskeltujen asioiden täsmällinen mittaaminen oli näin mahdollista 

suorittaa kurssikokeiden avulla. 

 

Kaikki ryhmät käyttivät Säde-kirjasarjan kirjoja. Eri vuosiluokista johtuen jokaisella ryhmällä oli eri 

versio Säde-kirjasarjasta, joka vastaa kyseisen vuosiluokan opetuksen sisältöjä. Jokainen opettaja 

loi ryhmälleen kurssikokeen käyttämänsä oppikirjan avulla (kts. Liitteet). Yhden oppimateriaalin 

käyttö loi suppean näkymän esialgebran opetukseen, mikä näkyi kokeiden rakenteissa. Myös 

ryhmien määrä vuosiluokkaa kohden luo pienen otannan kyseisen vuosiluokan populaatiosta. Eri 

vuosiluokkien ryhmät mahdollistivat tutkimuksessa tutkittavan myös vuosiluokkien välisiä eroja 

algebrallisissa virhekäsityksissä. 

 

Tutkimusaineiston koonti tapahtui oppilaiden, kun oppilaat olevat tehneet kurssikokeensa. Ryhmää 

opettanut opettaja tarkasti kokeet ensin ja korosti punakynällä virheitä, joita hän löysi kokeista. 

Opettaja myös arvosteli ryhmänsä suoritukset. Kokeiden tarkistuksen jälkeen oppilaiden ryhmää 

opettava opettaja otti kokeista kopiot ja peitti oppilaiden nimet koepapereista sekä toimitti kopiot 

analysoitavaksi tutkijalle. Opettajat toimittivat myös koepohjansa sekä malliratkaisut kokeissa 

kysyttyihin tehtäviin. Kurssikokeiden pohjina toimivat Säde-kirjasarjan kirjat 1, 2 ja 4. 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksen tehtävässä asetettujen tavoitteiden mukaisesti aineiston analyysissä painottuu 

kvalitatiivinen puoli. Aineiston analyysiä auttoivat ryhmiä opettavien opettajien esitarkastus 

kurssikokeille ja opettajien luomat malliratkaisut koetehtäville. 

 

5.4.1 Kvantitatiivinen tarkastelu 
 

Tutkija tarkasti tutkimusaineiston uudelleen opettajien esitarkastuksen jälkeen. Tutkimuksen 

kannalta oleellista ovat tehtävien oikeat ja väärät ratkaisut, joten uudelleen tarkistuksella 

varmistettiin kaikkein oikeiden ja virheellisten ratkaisujen merkinnät. Tässä vaiheessa myös 
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laskettiin ryhmien kokeiden keskiarvot ja korostettiin virheellisten ratkaisujen kohtia, joissa virhe oli 

tapahtunut. Näin helpotettiin tutkimuksen kvalitatiivista vaihetta. 

 

5.4.2  Kvalitatiivinen analyysi 
 

Kvantitatiivisessa vaiheessa korostettuja virheitä tarkasteltiin tarkemmin ja analysoitiin opetusryhmä-

kohtaisesti, koska jokaisen ryhmän kurssikoe oli erilainen johtuen eri vuosiluokkatasoista. Jokaisen 

vuosiluokan kokeissa havaittavat virheet kirjoitettiin ylös ja ryhmiteltiin eri kategorioihin virheiden 

samankaltaisuuden perusteella. Näin mahdollistettiin samankaltaisten virheiden havaitseminen eri 

vuosiluokkien välillä.  

Aineiston analysoinnissa jätettiin selkeät huolimattomuusvirheet pois tutkimusotannasta. Selkeitä 

huolimattomuusvirheitä olivat numeroiden merkitseminen väärinpäin, numeroiden paikkojen 

vaihtaminen lausekkeessa ja lausekkeen kohdan katoaminen kesken tehtävän ratkaisun. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkinta 

 

Kurssikokeissa esiintyi useita virhekäsityksiä, jotka toistuivat luokka-asteesta riippumatta. Selvästi 

opitut virheelliset ajattelutavat heijastuvat läpi oppilaan opiskeluajan yläkoulussa. Matematiikan 

opetukseen lisätään uusia käsitteitä ja laajennetaan matemaattista ajattelua koko yläkoulun 

opetuksen ajan. Esialgebran opiskelua harjoitellaan jokaisella vuosiluokalla, siksi voisi olettaa 

eräiden virhekäsitysten poistuvan oppilaiden matemaattisesta ajattelusta vuosiluokkien välillä, kun 

samoja asioita harjoitellaan useaan otteeseen. Yhdeksännellä vuosiluokalla opiskelevat oppilaat 

ovat opiskelleet noin 200 tuntia enemmän matematiikkaa opintojensa aikana koulussa kuin 7. luokan 

oppilaat. Tämä näkyy määritellyissä algebrallisissa taidoissa sekä kirjainmuuttujan ymmärryksessä. 

Tutkimustuloksia tulkitaan ensin vuosiluokittain aloittaen seitsemännestä vuosiluokasta, minkä 

jälkeen siirrytään kahdeksannen vuosiluokan kokeiden tuloksiin. Seuraavaksi esitellään 

yhdeksännen vuosiluokan yleisimpiä algebrallisia virhekäsityksiä. Viimeisenä tulkitaan vuosiluokkien 

yhtenäisiä virhekäsityksiä, jotka toistuvat oppilaiden kurssikokeissa vuosiluokasta riippumatta. 

 

6.1  7. vuosiluokan kurssikokeiden tulokset 

 

Seitsemännen vuosiluokan kurssikokeen suoritti 20 oppilasta. Kurssikokeen keskiarvo oli 8.61, joka 

kouluarvosanaan pyöristettynä kuvaa arvosanaa 8,5. Kokeen mediaani oli 9. Kurssin alue oli Säde1 

-kirjan kappaleet 9−15, joiden aiheena on siirtyminen luvuista kirjaimiin. Koe sisälsi 

yhtälönratkaisutehtäviä vaakaesimerkin avulla, missä lisätään tai vähennetään eri objekteja 

puolittain. Yhtälön ratkaisu päättelemällä sekä yhtälön ratkaisu algebrallisin menetelmin olivat myös 

kokeen aiheina. Tämä oli oppilaiden ensimmäinen matematiikan opintojen aikainen koe, jossa 

kirjainmuuttujan avulla operoidaan yhtälöitä, joten oli luonnollista kysyä vain ensimmäisen asteen 

yhtälöiden ratkaisemista. 

 
6.1.1 Muuttujan ymmärtäminen luvuksi 
 

Monet oppilaat osasivat ratkaista tehtäviä aritmetiikan avulla päättelemällä. Myös heikomman tason 

oppilaat onnistuivat tehtävissä, joissa riitti pelkkä ratkaisun päättely yhtälöstä. Kun pelkkä päättely 

ei riittänyt tehtävän suorittamiseksi, osalla oppilaista tuli hankaluuksia, koska he eivät ymmärtäneet 

kirjainmuuttujan kuvaavan määrättyä lukua.  
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Kuva 1: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 6a 

 

 

Kuva 2: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5b 

 

Kirjainmuuttujan ymmärtäminen lukua kuvaavaksi muuttujaksi näkyi useissa algebrallisten 

yhtälöiden ratkaisutehtävissä. Monelle oppilaalle tuntui olevan selvää, kuinka lukuja voi lisätä tai 

vähentää yhtälön molemmilta puolilta. Suurelle osalle myös yhtälön puolittain kertominen ja 

jakaminen luvulla onnistuivat, mutta kirjainmuuttujalla mikään näistä operaatioista ei onnistunut. 

Oppilaat eivät siis ymmärtäneet x-kirjainmuuttajan kuvaavan määrättyä lukua, jolla voi operoida 

kuten muillakin luvuilla. 

 

6.1.2 Algebrallisen yhtälön operointi 
 

Monilla oppilailla oli vaikeuksia suorittaa algebrallisia operaatioita yhtälöille. Monet osasivat ja 

esittivätkin kirjallisen esimerkin, kuinka lähtisivät ratkaisemaan tehtävää ja miten operoisivat yhtälöä. 

Nämä kirjalliset selvitykset tehtävästä olivat usein oikein, joten oppilaat osasivat laskea tehtävät 

algebrallisen ajattelun avulla, mutta oppilaat eivät osanneet esittää ratkaisunsa eri vaiheita 

matemaattisin symbolein.  
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Kuva 3: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 7b 

 

Oppilaiden ongelmana tuntui olevan algebrallisten yhtälöiden operointi matemaattisesti. 

Algebrallinen ajattelu näkyi tehtävien ratkaisuissa selkeästi. Todennäköisesti monien oppilaiden 

virheet poistuvat, kun he harjoittelevat yläkoulun aikana algebrallisilla yhtälöillä operoimista. 

Kokeista oli selkeästi havaittavissa rutiinin puute algebrallisia yhtälöillä operoidessa.  Algebrallisia 

virhekäsityksiä nämä virheelliset laskutavat eivät olleet, koska oppilaat osasivat esittää oikeat 

algebralliset operaatiot sanallisesti. Osalle oppilaista oli myös hankaluuksia hahmottaa, milloin 

yhtälöä tulisi puolittain kertoa ja milloin jakaa.  

 

6.1.3  Negatiivisuuden ymmärtäminen 
 

Monille oppilaille miinusmerkin ymmärtäminen tuntui olevan hankalaa. Miinusmerkin ei käsitetty 

olevan osa kirjainmuuttujaa, vaan se oletettiin esittävän yhtälössä kahden luvun välistä operaatiota. 

Aritmeettisessa ajattelussa yhtälöillä operoidessa miinusmerkki kuvaakin operaatiota kahden luvun 

välillä. Algebrallisessa ajattelussa miinusmerkki tulisi liittää osaksi lukua. Esimerkiksi kokeen 2. 

tehtävän kohdassa e) esitetään algebrallinen yhtälö 11 − 𝑥 = 13. Oppilaiden oli vaikea hahmottaa, 

että tässä yhtälössä kysytään x käänteislukua eli –. Useat oppilaat päättelivät vastauksen olevan 2 

tai jättivät vastaamatta kysymykseen.  Tehtävän kysymys kuului, minkä luvun vastaluvun ja luvun 

11 summa on 13. Matematiikassa ja algebrassa ei erityisesti esitetä yhden kertomia muuttujien 

edessä. Oppilaiden on usein tämän takia vaikea hahmottaa miinusmerkin olevan osa 

kirjainmuuttujan arvoa kuvastavaa lukua. Jos muokkaisimme tehtävän yhtälöä 11 + (−1) ∙ 𝑥 = 13, 

voisi oppilaalle olla helpompaa päätellä oikea lukuarvo, jota x kuvastaa.    
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Kuva 4: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2e 

 

 

Kuva 5: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2 a ja b 

 

Kuvista voimme havaita oppilaan algebrallista ajattelua. Oppilaalla ei ole ongelmaa päätellä oikeaa 

ratkaisua, kun miinusmerkki on selvästi osa lukua −2𝑥 = 12. Miinusmerkin ollessa osa yhtälön 

lauseketta, kuten tehtävän 2 kohdassa e), oppilas ei kyennyt päättelemään vastausta. Eräs oppilas 

muutti tehtävässä olleen miinusmerkin summamerkinnäksi, jotta kykeni päättelemään 

kirjainmuuttuja x arvon. Käsitys luvun negatiivisuudesta sekä vastaluvun ymmärtämisestä vaikuttaa 

olevan monelle oppilaalle ongelmallista. 

 

6.1.3.1  Negatiivisella luvulla operointi 
 

Negatiivisella luvulla operointi tuotti myös monelle 7. -vuosiluokkalaisella ongelmia kurssikokeessa. 

Negatiivisen luvun siirtäminen eli luvun lisääminen tai vähentäminen puolittain yhtälössä tuotti 

monelle oppilaalle ongelmia.  Harvassa kokeessa oli havaittavissa puolittain lisäämistä tai 

vähentämistä, joten vaikuttaa siltä, että oppilaat siirtävät lukuja yhtälön puolelta toiselle vaihtaen 

etumerkkiä luvun edessä. Tämä tuottaa monille ongelmia varsinkin negatiivista lukua siirrettäessä. 

Positiivisen luvun siirroksessa muistetaan laittaa miinusmerkki eteen, mutta negatiivista lukua 

siirrettäessä miinusmerkki luvun edessä säilyy.  



22 
 

 

 

Kuva 6: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5b 

 

Oppilaiden virheet voivat johtua huolellisuusvirheistä, koska harva oppilas ilmoitti operaatioita, jonka 

suorittaa algebrallisen yhtälön eri ratkaisuvaiheissa eli käyttämällä kahta ajatusviivaa ja 

merkitsemällä operaation niiden avulla. Myös virhekäsityksen negatiivisuuden ymmärtämisestä ovat 

todennäköisiä. Nämä virheelliset ajatukset näkyvät erityisesti negatiivisilla luvuilla kerrottaessa tai 

jaettaessa.  

 

Kuva 7: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 7b 

 

Negatiivisia lukuja sisältävien algebrallisten yhtälöiden operaatio-ongelmat vaikuttavat johtuvan 

pääsääntöisesti oppilaiden vajaasta luvun negatiivisuuden ymmärtämisestä. Lukusuoralla lukujen 

liikuttelu ja havainnollistaminen ovat monelle oppilaalle vaikeita asioita. Algebralliset virhekäsitykset 

negatiivisuuden osalta vaikuttavat oppilaiden käsitykseen ymmärtää luvun negatiivisuutta. 
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6.2  8. vuosiluokan kurssikokeiden tulokset 

 

Kahdeksannen vuosiluokan tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että luokan oppilaat ovat valittu 

erityisvalintakokeella, koska he opiskelevat valinnaisena latinaa. Keskimäärin luokalla voi olettaa 

olevan motivoituneita ja paremman oppimistaidon omaavia oppilaita. Kurssikokeeseen osallistui 23 

oppilasta. Kokeen keskiarvo oli 8.43, kouluarvosanaan pyöristettäessä 8
1

2
. Mediaani oli 9, mutta 

huomioitavaa keskiarvoa ja mediaania analysoidessa on koe arvosanojen suuri vaihtelevuus. Moni 

oppilas sai kurssikokeen arvosanaksi kiitettävän.  Oppilaat, jotka jäivät kiitettävän arvosanan 

ulkopuolelle, saivat arvosanan 6
1

2
 tai huonomman kokeesta. Hyvän tai tyydyttävän arvosanan (7-8) 

sai vain muutama oppilas. 

Kurssin alueena oli Säde 2 -kirjan kappaleet 2−9, joiden aiheena olivat yhtälöt. Kurssikoe sisälsi 

yhtälönratkaisutehtäviä, joissa piti ratkaista kirjainmuuttujan kuvaama luku.  Tehtävissä yhtälöitä tuli 

ratkaista monipuolisesti useilla eri algebrallisen operoinnin keinoilla. Koe sisälsi myös 

verrannollisuustehtäviä. Verrannollisuutta sekä yhtälöiden ratkaisua kysyttiin myös sanallisin 

tehtävin kokeessa. 

 

6.2.1 Sulkulausekkeilla operointi 
 

Sulkulausekkeilla operointi vaikuttaa olevan oppilaille hankalaa. Monelle oppilaalle yhtälö, joka 

sisälsi sulkulausekkeen, vaikutti olevan haastava. Sulkulausekkeen avaus yhtälönratkaisun 

alkuvaiheessa sai yleisesti koko tehtävän menemään väärin, vaikka muut algebrallisen operoinnin 

vaiheet olivat oppilaalla menneet oikein.  Virheitä sulkulausekkeiden avaamisessa tapahtui, kun 

sulkujen edessä oli miinusmerkki tai luku, jolla sulkujen sisällä oleva lauseke tuli kertoa.  

 

Kuva 8: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3a 
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Kuten tehtävän ratkaisussa näkyy, oppilaalla ei ole käsitystä, että sulkujen sisällä oleva lauseke 

kuvastaa määrättyä lukuarvoa. Tämän seurauksena sulkujen sisällä olevat termit tulee kertoa luvulla 

2. Aritmetiikassa oppilas on oppinut avaamaan sulut ensin, ja aritmetiikassa sulkujen avaamisen 

jälkeen saadaan yksikäsitteinen luku, joka voidaan kertoa sulkujen edessä olevalla kertoimella. 

Algebrassa usein sulkujen sisällä on muuttujia sekä vakioita. Oppilaalla voi olla vaikea käsittää 

sulkujen sisällä olevan lausekkeen kuvaavan yhtä numeraalista lukua. Koska oppilas näkee sulkujen 

sisällä olevan useita eri muuttujia tai lukuja, hän suorittaa kertomisen vain ensimmäiselle jäsenelle 

sulkujen sisällä.  

 

Kuva 9: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3b 

 

Myös miinusmerkki sulkujen edessä tuottaa saman ongelman oppilaalle. Miinusmerkki kuvastaa 

algebrassa luvun tai muuttujan kertomista luvulla -1, mutta se jätetään usein merkitsemättä. 

Tehtävän 3 kohdassa b halutaan oppilaan vähentävän sulkulausekkeen sisällä olevalla lausekkeella. 

Myös tämä virhe johtuu todennäköisesti oppilaan vaikeudesta käsittää sulkujen sisällä oleva lauseke 

yhtenä lukuna.  

 

Kuva 10: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3b 

 

Osalle oppilaista miinusmerkin ongelmallisuus sulkujen edessä ratkaistiin kertomalla miinusmerkin 

yli. Tämä voi johtua virhekäsityksestä, jonka mukaan tulee aina kertoa edessä olevalla luvulla. 

Oppilas pyrkii ratkaisemaan tehtävän opitun mallin mukaisesti ajattelematta, mitä tehtävässä 

pyydetään suorittamaan. Tehtävän virheellinen ratkaisu voi johtua myös miinusmerkin 

ymmärryksestä algebrallisen yhtälön operoinnissa. 
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6.2.2   Algebrallisen yhtälön operointi 
 

Algebrallisen yhtälön ratkaisun eri prosesseissa kahdeksannen vuosiluokan oppilaille tapahtui paljon 

virheitä. Kuten luvussa 6.2.1 kerrotaan, sulkulausekkeilla operointi oli monille oppilaille hankalaa. 

Myös puolittainen lisääminen tai vähentäminen tuotti monille oppilaille virheitä algebrallisten 

lausekkeiden ratkaisuissa. Oppilaat unohtivat ratkaisuissaan lisätä luvun molemmille puolille 

yhtälöä, joten yhtälön tasapaino yhtäsuuruusmerkin ympärillä muuttui ja päädyttiin väärään 

ratkaisuun. Kokeista oli selvästi havaittavissa, että oppilaat heittelivät lukuja yhtäsuuruusmerkin yli 

muuttaen luvun etumerkkiä, joten huolimattomuusvirheitä saattoi tapahtua helposti.  

 

Kuva 11: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1b 

 

Harvat oppilaat merkitsivät ratkaisunsa eri vaiheissa yhtälön viereen, mitä operaatiota suorittivat 

yhtälölle. Täten tuloksista on vaikeaa päätellä, johtuvatko virheet algebrallisen yhtälön operoinnissa 

tapahtuvista virhekäsityksistä vai huolimattomuusvirheistä 

 

6.2.3 Negatiivisilla luvuilla operointi 
 

Negatiivisilla luvuilla operoinnin vaikeus näkyi laajasti oppilaiden kurssikokeessa. Heikomman tason 

oppilailla sekä kiitettävän tason oppilailla tuntui olevan vaikeuksia, kun operoitiin negatiivisilla 

luvuilla. Laajin virhe kokeessa olikin kahden negatiivisen luvun summaustehtävässä 3 kohdassa c). 

 

Kuva 12: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 3c 
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Virheratkaisuun ei ole yhtä selittävää tekijää. Oppilaan keskittyminen yhtälöä ratkaistaessa on 

todennäköisesti muuttujassa ja laskuvirhe tapahtuu helposti, kun oppilas ratkaisee tehtäviä 

kiireessä. Myös koetilanteen luomat paineet voivat vaikuttaa keskittymisen herpaantumiseen ja 

yhtälöstä 12x-16-3 tulee 12x-13. Tämä hetkellinen virheellinen käsitys, kuinka negatiivisesta luvusta 

vähennetään negatiivinen luku, vaatii aivoilta suuremman työmäärän verraten positiivisilla luvuilla 

operointiin. Tämä voi olla syy ”huolimattomuus”virheelle. Tämä ajatus sopii hyvin yhteen Gullickin & 

Wolfrodin & Templen tutkimuksen (2012) tuloksien kanssa 

Kiireellä ratkaistu algebrallinen yhtälö, joka vaatii aivoilta laajaa työskentelyä, voi muuttaa 

negatiivisen luvun vähentämisen negatiivisesta luvusta summalaskun operaatioksi. Oppilaan 

mielessä luvusta -16 vähennetään 3, joka tarkoittaa luvusta 16 vähennetään 3 ja lisätään 

miinusmerkki luvun eteen. Oppilas ei havainnut lukusuoralla tapahtuvaa liikettä, ja hänellä on 

virhekäsitys, kun luvusta vähennetään toinen luku, tulee tuloksen olla pienempi kuin alkuperäinen 

luku. Tässä ajatuksessa pienempi luku tarkoittaa lukusuoralla lähempänä nollaa olevaa lukua.   

 

6.2.4 Algebrallisen lausekkeen muodostus 

 

Algebrallisen lausekkeen muodostus sanallisesta tehtävästä on yksi tärkeimmistä taidoista 

matematiikan algebran osa-alueella. Työelämässä usein koneet suorittavat algebralliset prosessit 

yhtälöille, mutta ihmisen tehtävänä on luoda algebrallinen yhtälö, jota kone voi operoida. Lausekkeen 

muodostus tuntui hankalalta aiheelta monille oppilaille, koska se vaatii laajempaa matemaattista 

ajattelua. Heikomman osaamistason oppilaat jättivät kyseisen tehtävän tekemättä sen algebrallisen 

ajattelun vaativuuden takia. 

Oppilaat, jotka yrittivät muodostaa algebrallisen lauseen, saivat hyvin määriteltyä Viljan ikää 

kuvaavan muuttujan x-symbolilla. Huomiona, että oppilaat käyttivät vain symbolia x muuttujana, kun 

he voisivat käyttää muitakin kirjainsymboleita. Kun Viljan ikä oli määritelty, myös Viljan ikä viisi vuotta 

sitten osattiin määrittää x-5. Usean oppilaan ratkaisu jäi tähän vaiheeseen tehtävää, kun ei osattu 

muodostaa lauseketta Nestorin iälle, joka on kolme kertaa Viljan ikä viisi vuotta sitten.  
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Kuva 13: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 7 

Oppilailla on selvästi vaikeuksia muodostaa algebrallista yhtälöä, kun sen muodostamiseen tarvitaan 

kerto- tai jakolaskua. Myös saman muuttujan käyttö yhtälön eri vaiheissa vaikuttaa olevan 

ongelmallista, kun määritellään toinen tuntematon muuttuja toisen muuttujan avulla. Lausekkeen 

muodostamisen jälkeen tehtävän ratkaisu onnistui kaikilta oppilailta. Algebrallisen lausekkeen 

muodostus vaatii oppilailta loogista päättelyä ja muuttujien välisten suhteiden ymmärtämistä. 

Lausekkeiden muodostus helpottuu oppilailla, kun opetuksessa painotetaan sanallisten tehtävien 

ratkaisemista.   

 

6.2.5  Potenssin ymmärrys 
 

Potenssin ja erityisesti muuttujan potenssin ymmärtäminen on erittäin tärkeää algebrallisen 

lausekkeen ymmärtämisessä sekä muodostamisessa.  

 

Kuva 14: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5a 
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Oppilaat ymmärsivät tehtävässä miten tutkitaan, onko kyseinen numeraalinen arvo yhtälön ratkaisu. 

Monille ongelmaksi koitui toisen asteen potenssin 𝑥2 avaus yhtälöä tutkittaessa. Laskusäännöt olivat 

monilta oppilailta hukassa, ja he kertoivat ennen potenssin laskemista. 

 

Kuva 15: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5a 

 

Toinen yleinen virhe oli negatiivisen luvun toisen asteen potenssin ymmärtäminen. Useilla oppilailla 

tuli negatiivisen luvun toisen asteen potenssista ratkaisuksi negatiivinen luku. Tämä virhekäsitys 

johtuu oppilaiden käsityksestä mitä tapahtuu, kun negatiivinen luku kerrotaan negatiivisella luvulla. 

Negatiivisten lukujen kertolasku on yleensä oppilaan muistisäännön varassa. Pariton määrä 

miinusmerkkejä tarkoittaa ratkaisuksi negatiivista lukua, parillisen määrän ratkaisuksi tulee 

positiivinen luku. Oppilailla ei ole käsitystä lukusuoralla tapahtuvista operaatioista, joten virheellisiä 

ratkaisuja syntyy, kun oppilas joutuu toimimaan opittujen muistisääntöjensä varassa.  

 

6.3 9. vuosiluokan kurssikokeiden tulokset 

Yhdeksännen vuosiluokan kokeeseen osallistui 22 oppilasta. Kokeen keskiarvo oli 8,4, mikä kuvaa 

kouluarvosanaa 8
1

2
. Mediaani oli 9, mikä kertoo oppilaiden hyvästä yleisestä osaamistasosta 

kokeessa. Kurssikirjana oli Säde 4 ja kurssialueena kirjan kappaleet 10−16. Kokeen aiheena olivat 

polynomit ja yhtälöt.  Koe sisälsi erilaisia yhtälön ja epäyhtälön ratkaisutehtäviä. Oppilailta vaadittiin 

myös sanallisten lausekkeiden esittämistä matemaattisessa muodossa sekä algebrallisen yhtälön 

rakentamista sanallisesta tehtävästä. 

6.3.1 Sulkulausekkeilla operointi 
 

Kurssikokeessa painotettiin sulkulausekkeilla operoimista lausekkeita sievennettäessä sekä 

yhtälöitä ratkaistaessa. Sulkulausekkeiden operointi oli suuressa roolissa kurssikokeessa, joten on 

myös luonnollista, että suurimmat virheet syntyivät erilaisten sulkulausekkeiden operoinneissa.  
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Kuva 16: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2b 

 

Sulkujen edessä oleva luku, joka kuvaa kertolaskua sulkulausekkeen sisällä olevien termien ja 

sulkujen edessä olevan luvun välillä, tuotti osalle oppilaista vaikeuksia. Oppilailla vaikutti olevan 

virhekäsityksenä, että sulkujen sisällä olevat luvut kuvaavat kahta eri lukua, kun sulkulausekkeella 

operoidaan. Sulkujen sisällä oleva lauseke kuvaa yhtä lukua, joka lausekkeen operoinnin 

seuraavassa vaiheessa kerrotaan sulkulausekkeen edessä olevalla luvulla. Oppilaiden virheellisen 

käsityksen takia he kertoivat sulkujen sisällä olevan lausekkeen ensimmäisen luvun, mutta eivät 

toista lukua, kuten kuvasta havaitaan.  

Toinen yleinen virhe tapahtui, kun sulkujen edessä oli miinusmerkki. Oppilaat muistivat ottaa 

vastaluvun sulkujen ensimmäisestä luvusta, mutta muista luvuista vastaluvun ottaminen unohtui. 

Oppilaat eivät selvästi ymmärrä sulkujen sisällä olevan lausekkeen kuvaavan yhtä lukua, jolla tulee 

operoida, kun sulkulauseke on avattu.  

 

Kuva 17: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1b 

 

Miinusmerkki sulkulausekkeen edessä lausekkeessa oli oppilaille vaikeaa, kuten kuvasta 

(17) näkee. Osalle oppilaista sulkujen avaaminen, kun miinusmerkki on sulkujen edessä, 

tuotti erittäin paljon vaikeuksia, joten he päättivät jättää sen huomioimatta ja kertoivat 

miinusmerkin yli kuten kuvasta (18) havaitaan.  

 

Kuva 18: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1b 

 

Sulkulausekkeiden edessä olevat operaatiot tuottivat monille oppilaille virheitä. Sulkulausekkeen 

kertominen toisella sulkulausekkeella tuntui onnistuvan kaikilla oppilailla. Oppilaat osasivat 
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sieventää lausekkeen kertomalla sulkulausekkeiden sisällä olevat luvut ristiin. Kun 

sulkulausekkeiden määrää lisättiin kertolaskussa kolmeen, jotka kerrottiin keskenään, harva oppilas 

osasi sieventää yhtälön. Useat oppilaat pyrkivät avaamaan kaikki kolme sulkulauseketta 

samanaikaisesti, mikä tuotti monia virheitä sieventämisessä, kuten kuvasta (19) näkee. 

 

Kuva 19: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 5a 

 

Lauseketta olisi helpompaa lähteä sieventämään avaamalla kaksi sulkua kerrallaan. Oppilailla ei 

tuntunut olevan käsitystä tästä sievennystavasta, koska yhdessäkään kokeessa tätä ei ollut 

havaittavissa. 

Suurimmat virheet suluilla operoinnissa vaikuttavat tulevan oppilaan kyvystä hahmottaa sulkujen 

sisällä olevan lausekkeen kuvaavan yhtä numeraalista lukua. Tästä seuraa esimerkiksi se, että 

sulkulausekkeen edessä olevalla luvulla tulee kertoa kaikki sulkulausekkeen jäsenet. Tämä 

virheellinen ymmärrys saa myös oppilaan sekoittamaan kahdella sulkulausekkeella kertomisen 

kahden luvun kertomisella keskenään. 

 

6.3.2 Toisen asteen sulkulausekkeen avaus 
 

Toisen asteen sulkulausekkeen sieventäminen tuotti virheratkaisuja kaikille oppilaille 

osaamistasosta riippumatta. Osa huonomman osaamistason oppilaista osasi sieventää lausekkeen, 

kun suurelle osalle kiitettävän arvosanan saaneista kyseinen tehtävä oli kokeen haastavimpia. 

Monen oppilaan vastaus olikin yhtälölausekkeen jäsenien toiseen potenssiin korottaminen, kuten 

kuvasta (21) havaitaan. 

 

Kuva 20: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2c 
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Oppilaat osasivat selvästi potensseilla operoinnin, minkä voi havaita heidän ratkaisuistaan. 

Sulkulausekkeen sievennys saattoi mennä väärin, mutta yksittäisten jäsenten toiseen potenssiin 

korottaminen oppilailta onnistui. Lausekkeen sieventämisen ongelmana vaikuttaa olevan sama 

ongelma kuin muissa sulkulausekkeissa: ymmärrys, että sulkulauseke kuvaa yhtä numeraalista 

lukua, joka koostuu muiden lukujen operaatioista. Tämä havaitaan kuvasta (22) 

 

Kuva 21: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2c 

 

Kun oppilas ymmärtää sulkulausekkeen kuvaavan yhtä lukua, osaa hän korottaa sen toiseen 

potenssiin, eli kertomaan luvun itsellään. Lausekkeen muut operoinnit onnistuvat oppilaalta, jos hän 

ymmärtää sulkulausekkeen kuvauksen ja onnistuu luomaan ensimmäisen vaiheen sievennyksestä. 

 

6.3.3 Algebrallisen lausekkeen muodostus 

 

Oppilaat osasivat täydellisesti muodostaa epäyhtälön sanallisista tehtävistä kokeen kohdassa 4. 

Tehtävässä oppilaita pyydettiin rakentamaan sanallisten ohjeiden avulla epäyhtälö. Tehtävässä ei 

vaadittu epäyhtälön ratkaisua, epäyhtälön muodostus riitti vastaukseksi. Jokainen oppilas sai 

tehtävästä 4 täydet pisteet, joten algebrallisten epäyhtälöiden rakentaminen suorilla sanallisilla 

ohjeilla onnistui jokaiselta oppilaalta.  

 

Kuva 22: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 4 
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Oppilaiden algebrallisten yhtälöiden muodostamisen vahvuus näkyy myös selkeästi tehtävän 6 a) 

ratkaisuissa. Tehtävässä pyydettiin muodostamaan yhtälö, jonka muuttujana on taksimatkan pituus. 

Oppilaiden algebrallisissa lausekkeissa kyseinen muuttuja esitetään kirjaimella x. Oppilaat osasivat 

sekä muodostaa lausekkeen että ratkaista sen. Tämä kuvastaa oppilaiden vahvaa kykyä erottaa, 

mitä muuttuja kuvaa kyseisessä tehtävässä. Tehtävän ratkaisuista voidaan havaita, että kaikki 

kyseisen kurssin oppilaat ovat Kuchemanin (1981) matalimmillaan neljännellä muuttujan 

ymmärtämisen tasolla. 

 

Kuva 23: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 6a 

Oppilaiden jakaantuminen muuttujan ymmärtämisen eri tasoille havaitaan selkeästi tehtävässä 6 b). 

Tehtävässä oppilaalta vaaditaan kahden muuttujan ja niiden välisten suhteiden ymmärtämistä. 

Tämä vaatii oppilailta ymmärrystä muuttujista Kuchemanin (1981) kuudennen ymmärtämisen tason 

asteikolla. Tehtävässä 6 b) osalle oppilaista tuotti myös vaikeuksia muuttujan ymmärtämisen lisäksi 

ympyrän pinta-alan laskukaavalla operointi. Ympyrän pinta-alan laskukaava oli esitettynä 

tehtävässä. 

 

Kuva 24: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 6b 

 

 

6.3.4 Negatiivisilla luvuilla operointi 
 

Kurssikokeessa negatiivisilla luvuilla operointia testattiin lähinnä käyttämällä miinusmerkkiä 

sulkulausekkeen ulkopuolella tai negatiivista lukua sulkulausekkeen sisällä. Sulkulausekkeilla 

operointi – kohdassa 6.3.1 käsittelin tarkemmin ongelmia, kun sulkujen edessä on miinusmerkki tai 

sulkujen sisällä on negatiivinen luku. Tässä kohdassa keskitymme algebrallisten operaatioiden 

kohtaan, jossa pyritään lisäämään tai vähentämään negatiivinen luku.  
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Hyvän ja tyydyttävän tason oppilailla oli selkeästi havaittavissa myös vaikeuksia operoida 

negatiivisilla luvuilla. Erään oppilaan summalausekkeen sievennyksessä tämä havaitaan selkeästi.  

 

Kuva 25: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 1c 

 

Oppilaan esimerkkiratkaisusta havaitaan selkeästi vaikeudet operoida negatiivisen luvun 

summalauseketta. Negatiivisen luvun operointivaikeuksia erotuslausekkeella voidaan 

havainnollistaa erään toisen oppilaan koe vastausta tarkastelemalla. 

 

Kuva 26: Erään oppilaan ratkaisu tehtävään 2b 

Kahden negatiivisen luvun erotus, kuten kuvassa (26) näkyy, tuottaa oppilaalle vaikeuksia.  

 

6.4  Yhteisiä virhekäsityksiä eri vuosiluokilla 

 

 Oppilailla oli selkeästi samanlaisia virhekäsityksiä vuosiluokasta riippumatta. Algebrallisen 

lausekkeen muodostamistehtävät olivat hankalia kaikille tutkimukseen osallistuneille ryhmille. 

Oppilailla oli hankaluuksia ymmärtää, mitä muuttujan tulee kuvata heidän luodessaan algebrallista 

lauseketta. Erityistä hankaluutta tuottivat tehtävät, joissa muuttuja oli mukana useassa lausekkeen 

vaiheessa. Algebrallisen lausekkeen muodostus onkin yksi tärkeimmistä algebran taidosta, ja 

aineistoa analysoitaessa ongelmat lausekkeen muodostamisessa seuraavat oppilaita läpi eri 

vuosiluokkien. 

Toinen erittäin helposti huomattava yhteinen ongelma algebraa opiskeltaessa eri vuosiluokilla on 

negatiivisilla luvuilla operointi. Oppilaiden virheiden määrä lisääntyy huomattavasti tehtävissä, joissa 

on mukana negatiivisia lukuja tai muuttuja kuvastaa negatiivista lukua. Tämä tukee Hihnalan (2005) 

ja Näverin (2009) tutkimuksissaan tekemiä havaintoja. Oppilaiden on myös vaikeaa ymmärtää, että 

muuttuja itse voi olla negatiivinen luku. Tallin (2013) tulokset tukevat tätä väittämään. McGowenin 

(1998) esimerkki miinusmerkin kapeasta ymmärryksestä näkyy myös tutkimuksessa selkeästi 
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jokaisella vuosiluokalla. Havaintojen perusteella miinusmerkki kuvastaa oppilaille vain 

vähennyslaskua, kuten McGowen (1998) havaitsi esimerkissään. Tällöin miinusmerkki tuo ongelmia 

algebrallisia tehtäviä ratkaistaessa, kun se kuvastaa jotain muuta kuin vähennyslaskua. Erityisesti 

8−9. vuosiluokilla tämä korostui sulkulausekkeilla operoimisessa. Miinusmerkki sulkulausekkeen 

edessä tai sisällä tekee sulkulausekkeiden avaamisesta haastavamman operaation, jossa pitää 

ottaa huomioon kaikki sulkulausekkeen sisällä olevat alkiot. Miinusmerkkipelkoa sulkulausekkeen 

edessä oli myös havaittavissa tilanteissa, joissa oppilas sivuuttaa miinusmerkin täysin lausekkeen 

ratkaisuista. Näin monen asian matemaattinen pohdinta on aivoille kuluttavaa, kuten Gullick & 

Wolfrod & Temple (2012) esittelivät tutkimuksessaan. 

Sulkulausekkeilla operointi tuotti haasteita monille 8−9- vuosiluokan oppilaille. 7. vuosiluokan 

kokeissa ei sulkulausekkeita ollut, koska opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa tutustutaan 

ja perehdytään muuttuja-käsitteeseen. Sulkulausekkeilla operoinnin harjoittelu aloitetaan vasta 8. 

vuosiluokalla. Haasteita tuotti miinusmerkki, joka oli sulkulausekkeiden edessä, kuten edellisessä 

kappaleessa mainitaan. Myös kertoimena oleva luku sulkulausekkeiden edessä tuotti 

virheratkaisuja. Oppilaille tuntuu olevan vaikeaa käsittää sulkujen sisällä olevan lausekkeen 

kuvastan yhtä lukua jolle tulee suorittaa kaikki toiminnot, kuten tehtävässä mainitaan. Koska 

sulkulauseke kuvastaa yhtä lukua, tulee jokaiselle sulkulausekkeen alkiolle suorittaa samat 

operaatiot. Oppilaiden yleisin virhe oli kertoa muuttuja annetulla luvulla, mutta muut sulkulausekkeen 

sisällä olevat alkiot pysyivät samoina. 

Negatiivisuus, algebrallisten lausekkeiden muodostaminen ja sulkulausekkeilla operoinnin 

virhekäsitykset ovat aineiston analyysin mukaan selkeästi havaittavissa jokaisella ryhmällä 

vuosiluokasta tai tehtävän haastavuudesta riippumatta. Tutkimuksessa ilmenneet virhekäsitykset 

sekä algebrallisen oppimisen ongelmat ovat samoja, jotka Hihnala (2005) mainitsee 

poikittaistutkimuksessaan.  
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7 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen tekijä on omasta kiinnostuksestaan tutkimusaiheeseen luonut tutkimusasetelman, 

määrittänyt tutkimuskysymykset, kerännyt aineiston ja analysoinut sen.  Ajatus tutkimuksen 

toteuttamisesta sai alkunsa tutkijan havaittua virhekäsitysten laajuuden ja ongelmallisuuden 

yläkoulun algebran oppimisessa. Myös algebrallisista virhekäsityksistä johtuvat virheet muissa 

yläkoulun matematiikan osa-alueissa lisäsivät tutkijan mielenkiintoa tutkimusaihetta kohtaan. 

Tutkimuksessa on subjektiivisuuden mahdollisuus, jonka tutkija on huomioinut. Myös tutkimuksen 

aikana tutkielman kirjoittajan kentällä kokemat kokemukset voivat vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen. Tutkija on pyrkinyt objektiivisuuteen läpi prosessin ja perustamaan analyysinsä 

kerätyn aineiston pohjalta. 

Tutkimukseen osallistui alaikäisiä lapsia, joiden huoltajilta oli koulun puolesta pyydetty yleiset 

tutkimusluvat lukuvuoden alussa. Rehtorin lupa pyydettiin tutkimuksen alussa. Tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden, opettajien tai opetusryhmien nimiä ei tutkimuksessa käytetä, jolloin 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden anonymiteetti säilyy. Oppilaiden nimet poistettiin kokeista 

ennen niiden analysointia. Näin varmistettiin mahdollisimman objektiivinen analysointi, koska 

tutkija oli voinut opettaa osaa tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Tutkimuksen kannalta 

oleellinen vuosiluokkatieto ilmoitettiin tutkijalle, ja opettavien opettajien kanssa käytiin keskusteluja 

kokeen tuloksista. Luotettavuutta lisää myös tyhjien vastausten puute tutkimusaineistossa. 

Materiaali kerättiin oppilaiden kurssikokeista, jotka vaikuttivat oppilaiden arvosanoihin. Näin 

varmistettiin jokaisen oppilaan paras mahdollinen suoritus kokeessa. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka selostus tutkimuksen toteutustavasta. Työssä on kuvattu 

tarkasti tutkimusasetelma sekä aineiston koonti ja analyysi. Myös tutkijan omasuhde tutkimukseen 

on kuvailtu tarkasti.  Näin lukijalle muodostuu selkeä kuva tutkimuksen toteuttamisesta ja 

luotettavuudesta. 
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8 Tutkimustulosten tulkinta ja johtopäätökset 

 

Uraansa aloittavalle opettajalle tutkimuksen tekeminen ja tutkimustulokset laajensivat näkemystä 

esialgebran oppimisvaikeuksista suomalaisessa yläkoulussa. Erityisesti ongelman laajuus ja 

moniulotteisuus yllättivät tutkijan tutkimuksen edetessä. Tässä tutkimuksen osiossa vastataan 

tutkimuskysymyksiin sekä pohditaan tutkimuksen kannalta oleellisia havaintoja, jotka 

tutkimusmateriaalia analysoidessa tulivat esille. 

 

8.1  Mitkä ovat yleisimmät virhekäsityksen vuosiluokkien 7−9 

algebrallisessa ajattelussa? 

 

Tutkimuksessa useimmin esille nousseet virhekäsitykset liittyivät negatiivisiin lukuihin tai 

sulkulausekkeisiin, jotka olivat osana algebrallista tehtävää. Lukujen negatiivisuus vaikutti myös 

sulkulausekkeiden ratkaisuihin. Oppilaat onnistuivat ratkaisemaan usein tehtäviä, joissa 

sulkulausekkeen edessä oli summaa tarkoittava symboli plusmerkki. Kun sulkulausekkeen edessä 

oli erotus tai negatiivisuutta kuvaava miinusmerkki, oppilaat tekivät laajasti virheitä. Oppilaat yrittivät 

usein ratkaista tehtäviä käyttämällä omia päätelmiään, jotka eivät toimi yhdessä vaihdannaisuuden 

tai liitännäisyyden kanssa. Tutkimuskysymyksen vastaus vastaa hyvin tutkijan omaa näkemystä 

yleisestä ongelmasta algebran oppimisessa. Myös tutkija itse on aloittelevana opettajana 

huomannut kyseiset ongelmat kaikkia kolmea vuosiluokkaa opettaessa. Kokeneempien opettajien 

kanssa käymät keskustelut ovat tuoneet kyseisen ongelman esille myös heidän opetuksessaan. 

Oppilaat yleisesti kysyvät apua tai varmistusta opettajalta tehtävästä, jossa operoidaan negatiivisilla 

luvuilla 

8.2  Millä tavoin algebralliset virhekäsitykset eroavat eri vuosiluokkien 

välillä? 

Luonnollisesti algebralliset virhekäsitykset eroavat vuosiluokkien välillä. Tämä johtuu oppilaiden 

matematiikan opiskelun määrästä omana peruskouluaikanaan. 9. vuosiluokan oppilailla on kaksi 

vuotta enemmän matematiikan opiskelua takanaan kuin 7. vuosiluokan oppilailla. Myös algebran 

asioiden opiskelua 9. -luokkalaiset ovat harjoittaneet enemmän.  Nämä tuntimäärät opiskelussa 

näkyvät selkeästi eri virhekategorioina, mutta kaikilla vuosiluokilla tietyt virhekäsitykset tutkimuksen 

mukaan toistuvat.  



37 
 

 

7. vuosiluokalla muuttujan ymmärtäminen luvuksi sekä algebrallisten yhtälöiden mekaaniset 

operoinnit tuottivat paljon virheellisiä vastauksia. Oppilaat ovat juuri aloittaneet esialgebran 

opiskelun, ja perusteet muuttujista sekä mekaanisista ratkaisukeinoista ovat useasti heikolla 

pohjalla. Tämä johtuu todennäköisesti pienestä toistomäärästä yhtälönratkaisutehtävissä. Myös 

kirjainsymbolien mukaan tuleminen matematiikkaan voi tuntua monesta oppilaasta hankalalta, kun 

verrattaan 9. vuosiluokan oppilaisiin, joille kirjainmuuttuja on jo tuttu käsite. 

8. vuosiluokalla uudet asiat, kuten algebrallisten lausekkeiden potenssit sekä sulkulausekkeilla 

operointi, näkyivät oppilaiden kokeissa virheratkaisuina. Kuten 7. vuosiluokan oppilailla 

kirjainsymbolien käytön oppiminen, myös 8. vuosiluokalla uudet asiat vaikuttavat oppilaille 

haastavilta. Näihin ongelmiin on olemassa selkä ratkaisu, joka näkyy 9. vuosiluokan kokeita 

tutkimalla. Toistojen määrä negatiivisesti korreloi virheiden määrän kanssa, joita oppilaat tekevät 

algebran kokeissaan. 9. vuosiluokalla ei ollut havaittavissa samoja virheitä, jotka näkyivät 8. luokan 

kokeissa selkeästi. Toinen asia, joka tukee toistojen ja virheiden määrän algebran tehtäviä 

ratkaistaessa, on selkeä ero algebrallisten yhtälöiden mekaanisissa ratkaisutaidoissa. Sekä 7.-

luokkalaisilla, että 8.-luokkalaisilla oli haasteita suorittaa mekaanisia toimintoja ratkaistaessa 

algebrallista yhtälöä. 9.-luokkalaisilla samoja virheellisiä operaatiota ei ollut merkittävästi 

havaittavissa. Matematiikan opintojen määrä, ja eritysesti algebran opintojen määrä näkyi 

ymmärryksenä luoda algebrallisia yhtälöitä eli väittämiä. Tässä 9. vuosiluokan oppilaat onnistuivat 

erinomaisesti ja osoittivat ymmärrystä kuinka kirjainsymboli kuvaa muuttujaa yhtälössä. Myös 9.-

luokkalaisille tuotti ongelmaa muodostaa algebrallista lauseketta, jossa oli useampi muuttuja 

käytössä. Oppilaille ei ollut muodostunut havaittavasti käsitystä muuttujasta moniulotteisena 

objektina, jolla on riippuvuus muihin muuttujiin. 

 

8.3  Millä tavoin algebralliset virhekäsitykset ovat yhteneviä eri 

vuosiluokkien välillä? 

 

Yhtenäisiä virhekäsityksiä ja haasteita oppilaiden ratkoessa algebrallisia tehtäviä olivat algebrallisten 

lausekkeiden luominen sekä yhtälöt, jotka vaativat ymmärrystä negatiivisuuden käsitteestä. 

Algebrallisten lausekkeiden tai yhtälöiden muodostamisessa oli jokaisella vuosiluokalla ongelmia, 

mutta vaikeudet niiden muodostamisessa erosivat vuosiluokkien välillä. Oppilailla vaikuttaisi olevan 

haasteita tämän ongelman kanssa läpi yläkoulun, mutta onneksi näyttää tutkimuksen mukaan siltä, 

että ymmärrys muuttujasta kasvaa vuosiluokalta seuraavalle siirtyessä, ja algebrallisten yhtälöiden 

muodostamisessa näkyy selvää kehitystä.  
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Negatiivisilla luvuilla operoidessa samaa kehitystä ei ole havaittavissa oppilaiden edetessä 

yläkoulussa seuraavalle vuosiluokalle. Miinusmerkki yhtälössä tuottaa tutkimuksen mukaan 

selkeästi oppilaille vaikeuksia suorittaa algebrallisia operaatioita vuosiluokasta riippumatta. 

Oppilaiden käsitys negatiivisuudesta tai miinusmerkin toiminnoista eri algebrallisissa operaatioissa 

ei vaikuta suuresti kehittyvän yläkoulun aikana. Negatiivisuuden käsite on hankala, ja oppilaiden on 

vaikea saada luotua negatiivisuudesta käsitteellistä kokonaisuutta. Tämä hatara käsitys näkyy 

selkeästi tutkimusmateriaalia analysoitaessa.  

Myös sulkulausekkeita operoidessa oppilailla vaikuttaa olevan puutteellinen käsitys siitä, mitä 

sulkulauseke matemaattisesti kuvaa. Sulkulausekkeen käsittäminen yhdeksi luvuksi tai muuttujaksi, 

jonka numeraalinen arvo rakentuu monen vakion ja muuttujan yhteisistä laskuoperaatioista 

sulkulausekkeen sisällä, oli useille oppilaille haastavaa. Sulkulausekkeet tuottivatkin 8−9.-

vuosiluokkalaisille oppilaille virheellisiä koe vastauksia. 7. vuosiluokan oppilailla virheitä ei voida 

havaita, koska sulkulausekkeiden kokonaisuus tulee opiskeltavaksi 8. vuosiluokalla. Oppilaiden 

kokeissa ei ollut sulkulauseketehtäviä ja siksi niitä ei voi verrata kyseisessä ongelmassa muihin 

vuosiluokkiin. 

 

8.4  Vaikuttaako käsitys negatiivisuudesta algebran oppimiseen? 

 

Edeltävissä tutkimuskysymyksissä tulee selkeästi esiin, että negatiivisuus ja negatiivisuuden käsite 

vaikeuttavat algebran oppimista. Negatiivisuuden käsite vaikuttaa olevan yksi suurimmista 

ongelmista oppilaan algebran opiskelun aloituksessa. Nämä ongelmat toistuvat oppilaiden algebran 

opinnoissa läpi yläkoulun. Tutkimuksen havainnot tukevat aiempien tutkimusten (Näveri, Hihnala, 

Mcgowen...) esiintuomaa asiaa negatiivisuuden ongelmasta algebran opiskelussa. 

 

8.5  Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tuloksista tulee selkeästi esille algebran haasteellisuus oppilaille. Algebraa opiskellaan 

ja algebrallista ajattelua laajennetaan koko yläkoulun ajan, joten virheelliset käsitykset ja 

ratkaisutavat seuraavat oppilasta läpi koko yläasteen matematiikan opintojen. Huomioitavaa on 

tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden koulu. Luokkien kokeiden keskiarvot olivat korkeat, ja 

koulu sijoittuu Suomen parhaimmistoon. Voisi olettaa aiemmissa tutkimuksissa löytyneitä samoja 

virhekäsityksiä ei löytyisi, mutta tutkimuksessa löytyi samoja selkeitä virhekäsityksiä ja yhteyksiä eri 

vuosiluokkien välillä kuin aikaisemmissa algebraan liittyvissä tutkimuksissa. 
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Yläkoulun matematiikan kokeissa mitataan suurelta osin mekaanista laskutaitoa, kuten 

tutkimukseen osallistuneiden ryhmien kokeista nähdään. Sanalliset tehtävät ja algebrallista ajattelua 

sekä ymmärrystä vaativat tehtävät jäävät kokeissa näiden mekaanisten tehtävien varjoon. Myös 

oppitunneilla panostetaan yhtälöiden mekaaniseen ratkaisuun eikä algebralliseen ajatteluun. Tämä 

ajattelutapa luo ongelmia nykyajan yhteiskunnassa. Oppilaille jää heikko algebrallisen ymmärryksen 

taso, ja he osaavat suorittaa tehtäviä tietokoneiden tavoin orjallisesti sääntöjä noudattamalla. Tämän 

päivän yhteiskunnassa meillä on tietokoneet mekaanisia laskuja varten. Tärkeämpää on ymmärtää 

mitä laskuissa haetaan ja miten eri muuttujat vaikuttavat toisiinsa. Myös ymmärrys siitä, mitä 

muuttujan arvo tarkoittaa, on erityisen tärkeää.  

Algebran opetuksessa tulisi panostaa tehtävien ymmärtämiseen sekä algebralliseen ajatteluun. 

Myös kokeiden tulisi mitata näitä enemmän. Tämä lähestymistapa vaatii opettajalta erittäin paljon 

enemmän aikaa ja ammattipätevyyttä. Algebrallisen ajattelun kehittäminen ja sanallisiin tehtäviin 

panostaminen voivat auttaa oppilasta myös muilla matematiikan osa-alueilla, joten tähän on tutkijan 

mielestä tärkeä panostaa.  

Opettajien tulisi myös panostaa negatiivisten lukujen ja negatiivisuuden ymmärtämiseen. 

Negatiivisuuden käsitteen opiskelu aloitetaan jo alakoulussa, mutta alakoulun opettajan 

matemaattinen pätevyys ei välttämättä riitä ymmärtämään negatiivisten lukujen matemaattista 

maailmaa. Jos opettajalla on suppea käsitys luvun negatiivisuudesta, yleensä myös oppilaalle jää 

suppea käsitys. Alakoulussa myös opettajien suuri vaihtuvuus vaikuttaa negatiivisesti oppilaiden 

matematiikan oppimiseen. Kun opettaja tuntee oppilaansa, osaa hän mukauttaa opetuksen siten, 

että oppilaat ymmärtävät matemaattisesti tapahtuvan operaation. Usein tämä ymmärtäminen jää 

toissijaiseksi tavoitteeksi, ja laskusuorituksia harjoitellaan ulkomuistiin toistojen kautta. Toistot ovat 

hyvästä niin urheilussa kuin matematiikassakin, mutta tämä ei kehitä oppilaan matemaattista 

ymmärrystä ja yleistä suhteellisuuden tajua. 

Osa oppilaista saapuu yläkoulun matematiikan tunnille puutteellisin laskutaidoin. Ongelma voitaisiin 

ratkaista 7. luokan alussa jakamalla oppilaat tasoryhmiin osaamistason mukaan. Opettajat 

kykenisivät muokkaamaan opetuksen ryhmälle sopivaksi. Jos ryhmän tulee harjoitella 

peruslaskutoimituksia, niitä voitaisiin harjoitella kyseisessä tasoryhmässä. Oppilaat, joilla 

peruslaskutoimitukset onnistuvat, voivat edetä algebrallisiin käsitteisiin ja alkaa kehittämään 

algebrallista ajattelua. Toinen mahdollisuus olisi luoda 7. vuosiluokalle kertauskurssi, jossa käydään 

tarkasti läpi peruslaskutoimitukset ja negatiivisuus. Näin saadaan luotua oppilaille vahva pohja 

ennen siirtymistä haastavampiin matematiikan kokonaisuuksiin.  

Ensimmäinen asia ongelmaa korjatessa on havaita ongelman olemassaolo. Kun ongelma on 

havaittu, sitä voidaan lähteä korjaamaan. Jokainen matematiikan opettaja voi omalla urallaan 

vaikuttaa suuresti oppilaiden asenteisiin sekä algebran opiskelun haasteellisuuteen. 7. vuosiluokalla 
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aloitettava esialgebran opiskelu voi helpottua, jos matematiikan opettaja panostaa aluksi 

negatiivisuuden ja negatiivisten lukujen ymmärtämiseen. Algebran oppimiseen ei ole yksiselitteistä 

vastausta, joten jokaisella opettajalla on mahdollisuus tehdä pieniä kokeellisia tutkimuksia 

opetusryhmillään ja muokata algebran opetustaan ryhmälle sopivaksi. Jokainen oppilas ja 

oppilasryhmä ovat erilaisia, joten opettajan työ on mukauttaa opetus heille sopivaksi. Näin olisi 

mahdollista päästä parhaisiin oppimistuloksiin. 

Itse aioin jatkaa omaa algebran tutkimusuraani tekemällä näitä pienimuotoisia tutkimuksia omille 

opetusryhmilleni. Olisi myös mielekästä saada lisää tutkimustietoa, kuinka algebran opiskelun ja 

erityisesti algebrallisen ajattelun harjoittelun aloittaminen alakoulussa vaikuttaa yläkoulussa 

opiskeltavan algebran hankaluuksiin. Sissi Kangasniemi (2016) esittää pro gradu -työssään 

ajatuksen matematiikan opetuksen alakoulussa matematiikan aineopettajan alaisuudessa. Olisi 

mielenkiintoista nähdä, näkyisikö samoja virhekäsityksiä kuin tutkimuksessa esiin nostetut asiat. 

Uskon, että matematiikan taso paranisi ja virhekäsityksiä pääsisi syntymään vähemmän. Toisaalta 

yleinen oppimisen taso todennäköisesti laskisi. Alakoulussa suurempi painopiste on pedagogisella 

oppimisella ja sillä, että oppilas oppii toimimaan koulussa, yhteiskunnassa ja yhteisöissä. 

Ainesisällöt ovat toissijainen asia, joten en näe mahdollisena alakoulun siirtämistä aineopetukseen 

kuten yläkoulussa on. Yhtenäiskouluissa osa matematiikan tunneista olisi mahdollista pitää 

matematiikan opettajan oppitunteina. Näissä kouluissa olisi mahdollista suorittaa tutkimusta 

algebrallisen ajattelun ja matematiikan aineopettamisen vaikutuksista matematiikan oppimiseen 

yläkoulussa. 
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LIITE 1 

 

Nimi:___________________________________________ 

 

Pisteet:_______/ 42  Arvosana:_________________ 

 

1. Tässä tehtävässä pelkkä vastaus riittää. 

a) Kuinka monta kilogrammaa oikealle puolelle pitää lisätä, että vaaka pysyy 

tasapainossa? 

 

b) Kuinka monta palikkaa yhdessä x:llä merkatussa pussissa on? 

 

c) Koirat ovat keskenään saman painoisia, samoin linnut. Piirrä sopiva määrä lintuja, jotta 

alempi vaaka pysyy tasapainossa 

 

2. Päättele yhtälön ratkaisu 

a) x+4=9 b) 3x=15 c) x/3 = 8 d) -2x=12 e) 11-x=13 f) 7x=0 

3. Onko luku 2 yhtölön ratkaisu. Perustele laskuin 
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 a) 3x+7=15-x                                                b) 4x-1=3x 

4. Piirrä vaaka, joka kuvaa yhtälöä ja ratkaise se 

a) 2x+4 = 20                                                  b) 3x+2=x+6 

5. Ratkaise yhtälöt 

a) 17x+5=6x+27                                             b) 4x=5x+14 

 

6. Kirjoita yhtälö ja ratkaise se 

a) Kun luku kerrotaan luvulla 3 ja tuloon lisätään 13 saadaan vastaukseksi 40. Mikä luku 

on kyseessä? 

b) Suorakulmion piiri on 72cm. Kuinka pitkiä sen sivut ovat? 

 

7. Ratkaise yhtälöt 

a) x/2+7=10                                                     b) 2x-1=6x+1 

Lisätehtävät 

Sanni on vuonna 2080 kolmekertaa niin vanha kuin vuonna 2022. Kuinka vanha Sanni on 

nyt eli vuonna 2019. Ratkaise yhtälö. Vihje: Voit merkitä vuoden 2022 ikää x:llä 
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LIITE 2 

Nimi:___________________________________________ 

 

Pisteet:_______/ 40  Arvosana:_________________ 

 

1. Ratkaise yhtälö. 
 

a) 5x − 13 = 37 

 

 

b) 9x + 27 = 12x – 9 

 

c) 4 − x = 2x + 23 

       

   /6 

2.  
Täydennä taulukko niin, että suureet ovat 

a) suoraan verrannollisia 

 

Matka (km) Polttoaineen 

kulutus (l) 

50 3 

100  

150  

 15 

 

b) kääntäen verrannollisia.     

    

Tuotteen hinta (€) Ostettava 

määrä 

3 8 

6  

12  
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 16 

        

    

3. Ratkaise yhtälö. 
a) 2(x − 7) = 8 

 

 

b) 10x − (6x + 3) = 25 

 

 

c) 5(3x + 1) + x = 2(6x − 8) − 3  

 

 

    

 

4. Ratkaise yhtälö. 

a) 
4

5 15

x
  

 
 

     b) 
6 8

7x
  

 
 
 
 

             c) 
4 8

3 7x



 

 

     

5. a) Tutki, onko 𝑥 = −4 yhtälön 3𝑥2 + 6𝑥 = 24  ratkaisu. 
 
 
 
 
 
 
b) Eetu valuttaa kylpyammeeseen 100 litraa vettä. Kylvyn päätteeksi Eetu peseytyy vielä suihkussa 
valuttaen vettä viiden minuutin ajan. Kuinka monta litraa minuutissa suihkusta tulee vettä, kun 
koko operaatioon kuluu 180 litraa vettä? 
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/6 

 

6. a) Kalle ui seitsemän altaan mittaa 10 minuutissa. Kuinka kauan häneltä menee 40 altaan mitan 
uimiseen? 
 
 
 
 
 
 
 
b) Maija pyöräilee kouluun tasaisella nopeudella 15 km/h ja matka kestää 7 minuuttia. Millä 
nopeudella isoveli Mikko kävelee, kun hänellä samaan matkaan kuluu aikaa 18 minuuttia? 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 /6 
 
 

7. Vilja ja Nestori ovat serkuksia. Nestori on kolme kertaa niin vanha kun Vilja oli viisi vuotta sitten. 
Yhteensä Vilja ja Nestori ovat 49 vuotta. Kuinka vanhoja he ovat? 
 

 

 

      

 

 

Lisätehtävä: 

 

200-luvulla (eKr) eläneen kreikkalaisen matemaatikon Diofantoksen iän ratkaisemiseksi esitettiin seuraava 

arvoitus: 

 

”Hänen nuoruutensa kesti kuudesosan hänen elämästään. Sen jälkeen hän kasvatti parran. Tähän kului 

kahdestoistaosa hänen elämästään. Kului vielä seitsemäsosa hänen elämästään ja hän meni naimisiin. Viisi 

vuotta myöhemmin syntyi hänen poikansa, joka eli tasan puolet isänsä elinajasta, ja jonka kuoleman 

jälkeen Diofantos kuoli neljän vuoden kuluttua. Minkä ikäisenä Diofantos kuoli?” 
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LIITE 3 

 

Nimi:___________ 

 

Pisteet:_______/ 36  Arvosana:_________________ 

1. Sievennä 

a) 8𝑥2 + 6𝑥 + 3𝑥 = 

b) 4𝑥 − (−5𝑥 + 3) = 

c) 2𝑥(𝑥2 − 9) + 18𝑥 = 

 

2. Sievennä 

a) (𝑥 + 3)(𝑥 − 5) = 

b) 8 − 3(2𝑥 − 1) = 

c) (4𝑥 − 1)2 = 

 

3. Ratkaise yhtälöt 

a) 5𝑥 − 1 = 2𝑥 + 23 

b) 8𝑥 + 1 = 5𝑥 

a) 𝑥2 = 64 

 

4. Kirjoita epäyhtälöksi. Epäyhtälöitä ei tarvitse ratkaista 

a) Luku x on pienempi kuin 25 

 

b) Lukujen 13 ja erotus on suurempi tai yhtä suuri kuin 45 

 

c) Luvun 6 ja muuttujan x tulo on erisuuri kuin 0 

 

5. a) Sievennä (𝑥 − 1)(𝑥 + 2)(𝑥 + 5) 

     

b) Ratkaise yhtälö 4(5 − 2𝑥)+ 1 = 10 + (11 − 8𝑥) 
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c) Ratkaise epäyhtälö 2𝑥 − 7 > 6𝑥 + 1  

 

6. a) Taksimatkan perusmaksu on 9€ ja sen lisäksi matkasta veloitetaan 1.55€/km. Kuinka 

pitkän taksimatkan voi enintään ajaa 50 eurolla? 

 

b) Ympyrän pinta-alan laskukaava on 𝐴 = 𝜋𝑟2, missä 𝑟 on ympyrän säde. Laske sellaisen 

ympyrän säde, jonka pinta-ala on 51𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

 


