
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luokanopettajien matematiikan kaksoiskelpoi-
suuden vaikutukset oppilaiden ongelmanratkai-

suosaamiseen ja matematiikka-asenteisiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Luokanopettajan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma  
Kasvatustiede 
Tammikuu 2021 
Juha Teräsvasara 
 
Ohjaajat: Anu Laine & Markku 
Hannula 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Tekijä - Författare - Author 
Juha Teräsvasara 
Työn nimi - Arbetets titel 
Luokanopettajien matematiikan kaksoiskelpoisuuden vaikutukset oppilaiden ongelmanratkai-
suosaamiseen ja matematiikka-asenteisiin 
Title 
The effects of classroom teachers 'duality in mathematics on students' problem-solving skills 
and mathematical attitudes 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Anu Laine ja 
Markku Hannula 

Aika - Datum - Month and 
year 
Tammikuu 2021 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
54 s + 2 liites. 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Tavoitteet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ongelmanratkaisulla on keskei-
nen rooli ja se on matematiikan opetuksen yhtenä seitsemästä päätavoitteesta. (Opetushal-
litus 2014) Oppilaan myönteisen matematiikka-asenteen on havaittu olevan yhteydessä pa-
rempiin oppimistuloksiin (Niemi, 2008). Positiivisemmin matematiikkaan suhtautuva opettaja 
saa helpommin oppilaansa innostumaan matematiikan opiskelusta (Hattie 2012). Tässä tut-
kimuksessa selvitetään miten matematiikassa kaksoiskelpoisten luokanopettajien oppilaat 
eroavat kansallisesta tasosta ongelmanratkaisutaidoissa ja matematiikka-asenteissa. 
 
Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan määrällinen tutkimus. Kaikkia tutkimukseen osallistu-
neita ala-asteen luokkia opetti matematiikan kaksoiskelpoisuuden suorittanut luokanopet-
taja. Aineisto kerättiin pääosin sähköisillä lomakkeilla, jotka lähetettiin opettajille. Ongelman-
ratkaisuosaamista testattiin vuosien 2018-2019 Kenguru-matematiikkakilpailun testeillä ja 
asenteita matematiikan opiskeluun Fennema-Shermanin (1976) matemaattisten asenteiden 
skaalatestillä. Asennekyselyssä mitattiin matematiikasta pitämistä, luottamusta omiin mate-
matiikan kykyihin, sekä koettua matematiikan opetuksen sitouttavuutta. Aineisto analysoitiin 
IBM SPSS Statistics -ohjelmalla. 
 
Tulokset ja johtopäätökset. Ongelmanratkaisutestissä tutkimusaineiston ongelmanratkaisu-
testin suoritustaso oli kansallista aineistoa heikompaa. Matematiikasta pitämisessä ei ha-
vaittu tilastollisesti merkitsevää eroa tutkimusaineiston ja kansallisen aineiston välillä. Oppi-
laiden luottamuksessa omiin matematiikan taitoihin ei myöskään havaittu tilastollisesti mer-
kitsevää eroa, mutta oppilaiden kokema opetuksen sitouttavuus oli vahvempaa tutkimusai-
neiston osalta. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että kaksoiskelpoisten luo-
kanopettajien oppilaat kokevat opetuksen sitouttavampana kuin suomalaiset oppilaat 
yleensä ja että kaksoiskelpoiset luokanopettajat onnistuvat paremmin toteuttamaan suku-
puolten tasavertaista kohtelua. 

Avainsanat – Nyckelord 
kaksoiskelpoisuus, ongelmanratkaisu, matematiikka-asenteet 
Keywords 
duality, problem solving, Attitudes towards mathematics 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto, Helda e-thesis (opinnäytteet) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 
Tekijä - Författare - Author 
Juha Teräsvasara 
Työn nimi - Arbetets titel 
Luokanopettajien matematiikan kaksoiskelpoisuuden vaikutukset oppilaiden ongelmanratkai-
suosaamiseen ja matematiikka-asenteisiin 
Title 
The effects of classroom teachers 'duality in mathematics on students' problem-solving skills 
and mathematical attitudes 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Education 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Anu Laine ja Markku 
Hannula 

Aika - Datum - Month and 
year 
January 2021 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 
54 pp. + 2 appendices 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 
 
Aims. Problem solving plays a key role in the foundations of the basic education curriculum 
and is one of the seven main objectives of mathematics teaching. (National Board of 
Education 2014) The student's positive attitude towards mathematics has been found to be 
related to better learning outcomes (Niemi, 2008). A teacher who is more positive about 
mathematics is more likely to get his or her students excited about studying mathematics 
(Hattie 2012). This study examines how students with dual-grade teachers in mathematics 
differ from the national level in problem-solving skills and mathematical attitudes in lower 
elementary school. 
 
Methods. The study is quantitative in nature. All elementary classes involved in the study were 
taught by a teacher who completed the dual qualification of mathematics. The material was 
collected mainly through electronic forms sent to teachers. Problem-solving skills were tested 
with the tests of the 2018-2019 Kangaroo Math Competition and attitudes to study 
mathematics with Fennema-Sherman's (1976) scale of mathematical attitudes. The attitude 
survey measured attitudes towards mathematics, pupils’ confidence in mathematics, and the 
engagement of mathematics teaching. The data were analyzed with IBM SPSS Statistics. 
 
Results and conclusions. In the problem-solving test, the performance level of the 
experimental group was lower than the national data. In the attitude survey there was no 
statistically significant difference between the groups on attitudes towards mathematics. There 
was no statistically significant difference found in students confidence in their own 
mathematical skills but the students' engagement was stronger for the research material with 
the result being statistically significant. Based on this study it appears that the qualifications of 
dual-qualified lower elementary school teachers find teaching more engaging than Finnish 
students in general, and that dual-qualified teachers are more successful in implementing 
gender equality. 

Avainsanat - Nyckelord 
kaksoiskelpoisuus, ongelmanratkaisu, matematiikka-asenteet 
Keywords 
duality, problem solving, attitudes towards mathematics 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO ................................................................................................. 1 

2 ONGELMANRATKAISU ............................................................................... 4 

2.1 Ongelmanratkaisun määrittely .............................................................. 4 

2.2 Ongelmanratkaisumallit ........................................................................ 6 

2.3 Opettaja ja ongelmanratkaisun opettaminen ...................................... 11 

3 OPPILAIDEN MATEMATIIKKA-ASENTEET .............................................. 16 

3.1 Matematiikasta pitäminen ................................................................... 16 

3.2 Oppilaiden luottamus omaan matematiikan osaamiseen ................... 21 

3.3 Matematiikan opetuksen sitouttavuus ................................................. 23 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ............................... 29 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ..................................................................... 30 

5.1 Aineiston koonti ................................................................................... 30 

5.2 Matemaattisen ongelmanratkaisutestin toteutus ................................. 31 

5.3 Matematiikan asennemittarin toteutus ................................................ 35 

6 TUTKIMUSTULOKSET .............................................................................. 37 

6.1 Matemaattinen ongelmanratkaisuosaaminen kaksoiskelpoisten 
luokanopettajien luokilla ...................................................................... 37 

6.2 Matematiikka-asenteet kaksoiskelpoisten luokanopettajien luokilla ... 39 

6.2.1 Oppilaiden matematiikasta pitäminen ........................................ 39 

6.2.2 Oppilaiden luottamus matematiikan osaamiseen ....................... 41 

6.2.3 Oppilaiden kokema opetuksen sitouttavuus .............................. 43 

6.3 Yhteenveto .......................................................................................... 45 

7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS ............................................................ 47 

8 POHDINTA ................................................................................................. 51 

LÄHTEET .......................................................................................................... 56 

LIITTEET ........................................................................................................... 65 



 

 
TAULUKOT 
 
Taulukko 1 Yhteenveto ongelmanratkaisumalleista ............................................ 9 
Taulukko 2 Ongelmanratkaisutestin rakenne eri luokka-asteille ....................... 32 
Taulukko 3 Asenneskaalatestin summamuuttujien reliabiliteetit ....................... 49 
 
 
 
 
KUVIOT 
 
Kuvio 1 Matemaattisen ongelmanratkaisun käsite Nunokawan (2015) mukaan . 7 
Kuvio 2: Lesterin ongelmanratkaisukaavio .......................................................... 8 
Kuvio 3 Opettajan ongelmanratkaisutaitojen keskinäiset suhteet (Chapman 

2015) .......................................................................................................... 13 
Kuvio 4 ulkoisen ja sisäisen motivaation yhteys hyvinvointiin. .......................... 19 
Kuvio 5 Tutkimusaineiston ja kansallisen aineiston ratkaisuprosenttien 

jakaumat. .................................................................................................... 34 
Kuvio 6 Tutkimusaineiston oppilaiden menestymisjakauma suhteessa 

kansalliseen aineistoon .............................................................................. 38 
Kuvio 7 Matematiikasta pitämisen erot aineistojen välillä ................................. 40 
Kuvio 8 Luottamus omaan matematiikan osaamiseen ...................................... 42 
Kuvio 9 Oppilaan koettu matematiikan opetuksen sitouttavuus ........................ 44 
 



 

 
1 Johdanto 
 

Suomalaiset oppilaat ovat menestyneet verrattain hyvin kansainvälisissä mate-

matiikan osaamista ja asenteita mittaavissa PISA- (Programme for International 

Students Assessment) ja TIMSS- (Trends in International Mathematics and 

Science Study) -tutkimuksissa. Näiden tutkimusten perusteella suomalaisten 

oppilaiden asenteiden ja matemaattisen osaamisen laskeva trendi matematiik-

kaa kohtaan on herättänyt laajalti huolta ja keskustelua Suomessa. (Kupari, Vä-

lijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka & Vettenranta 2013: 54; Vetten-

ranta, Välijärvi, Ahonen, Hautamäki, Hiltunen, Leino, Lähteinen, Nissinen, Nissi-

nen, Puhakka, Rautopuro & Vainikainen, 2016a: 55; Vettenranta, Hiltunen, Ko-

tila, Lehtola, Nissinen, Puhakka, Pulkkinen & Ström, 2020; Hallamaa 2013; Sa-

vela 2016.) Vuosien 2015 ja 2019 TIMSS-tutkimusten perusteella suomalaisista 

neljäsluokkalaisista melkein joka kolmas ei pidä matematiikan opiskelusta, joka 

viides ei luota omaan matematiikan osaamiseensa ja kansainvälisesti vertail-

tuna matematiikan opetuksen sitouttavuus koetaan heikkona (Vettenranta, Hil-

tunen, Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 2016b: 55; Vettenranta ym., 2020: 55-

58.) Luokanopettajien matematiikan opettamistaitoja on myös kritisoitu ja tähän 

on reagoitu ympäri Suomea suunnittelemalla ja toteuttamalla luokanopettajille 

erilaisia matematiikan opetuksen täydennyskoulutuspaketteja. (esim. Luma-kes-

kus Suomi 2020; Collin 2018).  

 

Opetussuunnitelma ohjaa opettajan toimintaa ja opetusta. Sitä voikin pitää niin 

sanotusti ”kertomuksena” yhteisön tavoitteista ja keinoista niiden tavoitta-

miseksi. Opetussuunnitelma onkin näin opettajayhteisön ”asiantuntijuuden työ-

väline, joka vaatii reflektoivaa työotetta organisaation kaikilla tasoilla”. (Rauste-

von Wright, von Wright & Soini: 2003: 203.) Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa ongelmanratkaisulla on keskeinen rooli ja se nähdään apuväli-

neenä uuden oppimiselle. Erilaisilla työskentelytavoilla pyritään luomaan oppi-

laalle edellytyksiä ajattelun ja oivaltamisen kehittymiselle. (Opetushallitus 2014: 

20-21.) Matematiikan osaamisen ja erityisesti ongelmanratkaisun taidot näh-

dään edellytyksenä tulevaisuuden nopeasti muuttuvassa työelämässä ja kor-

keakouluhauissa matemaattista osaamista painotetaan. Vuoden 2012 PISA-
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tutkimuksessa suomalaiset menestyivät ongelmanratkaisussa kansainvälisesti 

verrattuna hyvin ja tytöt menestyivät poikia paremmin. (Kyllönen & Nissinen, 

2014). Ongelmanratkaisu esitetään matematiikan opetuksen yhtenä seitse-

mästä päätavoitteesta ja se on mainittu myös osana eriyttävää matematiikan 

opetusta koko peruskoulun ajan. (Opetushallitus 2014: 128-130, 235-237). 

Tämä on varsin merkittävä asia, sillä opetussuunnitelmiin valikoidut tietojen ja 

taitojen sisällöt on tehty yhteiskunnan tarpeista ja tulevaisuudenkuvasta tehtyyn 

analyysiin ja näin voisi todeta, että ongelmanratkaisun on nähty olevan yhteis-

kunnallisesti tärkeää osaamista (Antikainen, Rinne & Koski 2003: 174-175). On-

gelmanratkaisutaidot nähdään opetussuunnitelmassa osana oppimiskäsitystä ja 

se on myös asetettu omaksi tavoitealueeksi opittaviin matemaattisiin sisältöihin 

koko peruskoulun ajalle. Toisaalta ongelmanratkaisu voidaan nähdä myös 

osana laaja-alaisia osaamistavoitteita peruskoulussa. (Opetushallitus 2014.) 

 

”Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut luokanopettaja, jolla on aineenopet-

tajan kelpoisuus johonkin perusopetuksena kaikille yhteisenä opetettavaan ai-

neeseen (10 §), on ns. kaksoiskelpoinen.” Kaksoiskelpoisuus muodostuu siis 

jonkin opetettavan aineen vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikon) 

kokonaisuudesta, joka rakentuu tämän oppiaineen perus- ja aineopinnoista. 

 (Helsingin yliopisto, 2020; Perusopetuslaki, Asetus 986/1998, §10)  

 

Helsingin yliopiston osaamistavoitteet matematiikan perusopintojen osalta on 

määritelty seuraavasti: Perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ”tie-

tää matemaattisen ajattelutavan ja käsitteenmuodostuksen perusteita” ja ”hallit-

see matematiikan tietoja ja taitoja riittävästi pystyäkseen toimimaan oman ala-

koulunsa matematiikan asiantuntijana.” (Helsingin yliopisto 2017a.) Matematii-

kan aineopintokokonaisuuden jälkeen opiskelija ”hallitsee matemaattisen ajatte-

lutavan ja käsitteenmuodostuksen perusteita, ymmärtää matematiikan luonteen 

perusopetuksen näkökulmasta, osaa suunnitella ja toteuttaa matematiikan ope-

tusta koko perusopetuksen näkökulmasta ja arvioida tekemiään didaktisia rat-

kaisuja, tuntee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksia mate-

matiikan opetuksessa, sekä hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja riittävästi 

pystyäkseen toimimaan oman koulunsa matematiikan asiantuntijana.” (Helsin-

gin yliopisto 2017b.) Edellä esitettyjen opintokokonaisuuksien kuvaelmien 
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perusteella nämä nimenomaan luokanopettajille suunnatut matematiikan perus- 

ja aineopinnot tarjoavat varsin laajan ja monipuolisen mahdollisuuden opiskella 

varsinaista sisältötietoa, mutta se sisältää myös kursseja, joissa on huomioitu 

pedagogisen osaamisen kehittymiseen. Tarkastellessani muiden yliopistojen 

matematiikan opintokokonaisuuksia näyttivät ne kuitenin painottuvan vahvasti 

vain matemaattisten sisältöjen opiskeluun (Joensuun yliopisto, Jyväskylän yli-

opisto 2020, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yli-

opisto). Tosin tämän tutkimuksen osalta on huomioitava, ettei tutkimukseen 

osallistuneet opettajat välttämättä ole kaksoiskelpoisuuttaan suorittaneet nykyis-

ten yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti. 

 

Matematiikasta kaksoiskelpoisten luokanopettajina toimivien opettajien määrä 

Suomessa on suhteellisen pieni, sillä Metsämuurosen (2010: 34) tutkimuksessa 

ainoastaan 4,6% luokanopettajista oli suorittanut kaksoiskelpoisuuden vaativan 

määrän matematiikan opintoja. Samalla on havaittu, että opettajan luottamus 

omiin matematiikan opettamistaitoihin vaikuttaa hänen opetustapansa lisäksi 

sekä motivaatioon, että oppilaiden matematiikassa suoriutumiseen. Vaikka suo-

malaiset opettajat ovat korkeasti koulutettuja, oli suomalaisten opettajien luotta-

mus omaan matematiikan opettamiseen kansainvälisesti verrattuna heikkoa 

vuonna ainakin vielä vajaa kymmenen vuotta sitten. (Kupari, Sulkunen, Vetten-

ranta, & Nissinen, 2012: 104.)  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko matematiikassa kaksois-

kelpoisten suorittaneiden opettajien oppilaiden ja kansallisten aineistojen välillä 

ongelmanratkaisutaidoissa eroja. Lisäksi selvitetään mitä eroja näiden ryhmien 

väliltä löytyy matematiikka-asenteisiin liittyen. Tämä tutkimus on siinä mielessä 

tärkeä, sillä vuosien 2005-2012 aikana tehdyn pitkittäistutkimuksen perusteella 

suurin pudotus oppilaiden asenteissa tapahtuu jo ala-asteen aikana (Tuohilampi 

& Hannula 2013: 234) ja kaksoiskelpoisuuden vaikutuksia opetukseen on tut-

kittu vähän.  
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2 Ongelmanratkaisu 
 

 

Tässä luvussa käyn läpi ongelmanratkaisun määritelmiä ja eri tutkijoiden muo-

dostamia ongelmanratkaisumalleja. Lisäksi luodaan kuvaa siitä, miten opettaja 

pystyy omassa työssään auttamaan oppilaidensa ongelmanratkaisutaitojen ke-

hittymistä. 

 

2.1 Ongelmanratkaisun määrittely 
 

Ongelmanratkaisu on laaja käsite. Esittelen tässä luvussa ongelmanratkaisun ja 

matemaattisen ongelmanratkaisun piirteitä. Ongelmanratkaisulla on keskeinen 

rooli opetussuunnitelman laaja-alaisissa tavoitteissa läpi peruskoulun (Opetus-

hallitus 2014). Voimassa olevan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen eli ajatukseen oppilaan aktiivi-

sesta toimijuudesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tavoitteenasettelu- sekä ongel-

manratkaisukykyä yksin ja ryhmässä, minkä lisäksi yhdessä oppimisen näh-

dään kehittävän oppilaan luovan ja kriittisen ajattelun taitojen lisäksi myös on-

gelmanratkaisutaitoja. (Opetushallitus 2014: 17; Rauste-von Wright, von Wright 

& Soini: 2003: 194-195.) Opetussuunnitelma heijastaa osaltaan sitä laskuteknii-

koiden, matemaattisen tiedon ja ymmärryksen muodostamaa kokonaisuutta, 

jota oppilaiden odotetaan hallitsevan peruskoulun jälkeen. Näitä tavoitteita voi-

daan ajatella oppilaan niin sanottuna työkalupakkina, johon vähitellen annetaan 

uusia työkaluja erilaisista tilanteista selviämistä varten koulunkäynnin aikana. 

Tähän työkalupakkiin oletetaan kuuluvan ongelmanratkaisutaidot sekä opiskel-

lut faktat ja työskentelytavat. (Schoenfeld, 1992: 12-14.) Ongelmanratkaisuteh-

tävissä on usein useita menetelmiä ratkaisun löytämiseen ja oikeanlainen me-

netelmä kuhunkin ongelmatehtävätyyppiin voidaan oppia kokemusten kautta. 

(Pólya, 2014: 2-5). 

 

Vielä 1990-luvun alkuun mennessä ongelmalla ja ongelmanratkaisulla on ollut 

useita, usein ristiriitaisia merkityksiä. (Schoenfeld 1992: 10). Matematiikan opet-

tajat ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että monimutkaisten ongelmien ratkaisukyky 

on yksi matematiikan opetuksen tärkeistä päämääristä. Ongelma syntyy silloin, 
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kun vastaan tulee kysymys, johon ei pysty välittömästi vastaamaan tai tilanne, 

jota ei pysty välittömästi ratkaisemaan käyttämällä sillä hetkellä käytössä olevaa 

tietovarastoa (Kantowski, 1977: 163; Lester 2013: 248). Tällaisessa tilanteessa 

on ajateltava uutta tapaa käyttää käsillä olevaa tietoa päämäärän saavutta-

miseksi ja ongelman ratkaisemiseksi. (Kantowski, 1977: 163.) Ainedidaktisen 

kirjallisuuden perusteella ongelman ratkaisemiseksi on osattava yhdistellä tut-

tuja tietoja ja taitoja uudella tavalla. (Pehkonen, Pekama & Seppälä, 1991: 10). 

Nunokawa, (2015: 327-328) taas määrittelee matemaattisen ongelmanratkaisun 

seuraavasti: Koska matemaattisessa ongelmanratkaisussa ratkaisijan mate-

maattista tietoa ei voi soveltaa suoraan käsillä olevaan ongelmaan, ratkaisijan 

on muutettava tilannetta tai löydettävä siihen uudenlaisia näkökulmia, jotta hä-

nen matemaattista tietämystä voi soveltaa siihen. Myös Lester (2013: 248) esit-

tää matemaattisen ongelmanratkaisun olevan toimintaa, joka edellyttää yksilön 

tai ryhmän osallistumista erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin, joista jokainen vaatii 

jonkin verran tietoa ja taitoa ja jotain mihin ei ole rutiinia. Lisäksi näihin kognitii-

visiin toimintoihin vaikuttavat monet ei-kognitiiviset tekijät. Vaikka matematiik-

kaan kuuluvat olennaisesti aksioomat, lauseet, todistukset, määritelmät, teoriat, 

kaavat ja menetelmät (Halmos, 1980: 519), niin ajatuksen, että ongelmanrat-

kaisu olisi matematiikan sydän ovat esittäneet lukuisat matematiikan tutkijat 

(esim. Halmos, 1980: 519; Pólya 2014) Ongelmalähtöisen opetuksen on ha-

vaittu olevan tehokas keino paitsi parempiin oppimistuloksiin, myös parempiin 

opiskeluasenteisiin matematiikassa (Kupari ym., 2013: 71). Haapasalon (2011: 

17) mukaan ”Tilanne on ongelma silloin ja vain silloin, kun se saa aikaan heuris-

tisia prosesseja, jotka tähtäävät ratkaisun löytymiseen.” Heuristiikalla viitataan 

eräänlaiseen tietoon, joka on opiskelijoiden käytettävissä päätöksenteossa on-

gelmanratkaisun aikana eli se on ratkaisun luomisen apuväline. (Wilson ym., 

1993.) 

 

Tieteenalana heuristiikka ”pyrkii tutkimaan löytämisen ja keksimisen menetelmiä 

ja sääntöjä” (Pólya, 2014: 105). Heuristiikan synonyymejä termejä ovat strate-

giat, tekniikat ja nyrkkisäännöt. Matematiikan kontekstin ulkopuolella heuristii-

kalla ei ole mitään erityistä arvoa, mutta matematiikassa suoriutumisen kannalta 

ne voivat olla melko tärkeitä. On myös hyvä tiedostaa, ettei heuristinen päättely 

ole luonteeltaan lopullista, täsmällistä tai edes ohjeellista, vaan ennemminkin 
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uskottavalta tuntuvaa, mutta se tukee lopullisen päättelyn ja ratkaisun muodos-

tumista. Heuristista päättelyä ei kuitenkaan saa sekoittaa täsmälliseen todista-

miseen. (Pólya, 2014: 106; Wilson ym.,1993.) Pólyan mukaan ongelmaa lähes-

tyttäessä arvailulla on suuri rooli ja hänen kertoo matematiikan olevan vahvasti 

riippuvainen arvaamisesta, oivalluksesta ja vastauksen löytämisestä luonnontie-

teiden tavoin. Kohdatessamme itsellemme vieraita tilanteita aloitamme usein ti-

lanteen selvittämisen arvauksella, joka voi mennä väärin. Yrityksen ja erehdyk-

sen kautta teemme arvaukseemme muutoksia ja lopulta havaintojen myötä 

voimme saavuttaa parempia arvauksia. Tämä edellä kuvattu työskentelytapa on 

myös osa matemaattista ongelmanratkaisua. Todistus voidaan löytää vain us-

kottavan päättely- ja arvausketjun kautta. (Schoenfeld, 1992: 17.)  

 

2.2 Ongelmanratkaisumallit 
 

Liian helposta ongelmatehtäväksi tarkoitetusta tehtävästä voi tulla sen tekijälle 

rutiinitehtävä. Osa käsittää ongelman rutiininomaisena laskutehtävänä, kun taas 

toiset näkevät sen paljon monipuolisempana ongelmatilanteena. (Pehkonen, 

Pekama & Seppälä, 1991: 10.) Rutiinitehtävä poikkeaa varsinaisesta ongelma-

tehtävästä siinä, että ongelmanratkaisun tekijällä ei ole käytettävissä valmista 

ratkaisumallia, jota käyttämällä hän saavuttaa päämääränsä. Harjoitustehtävien 

suorittamiseksi täytyy ensin päättää tilanteeseen sopiva käyttökelpoinen algo-

ritmi, minkä jälkeen suoritetaan asianmukainen tehtävän käsittely. Molemmat 

vaiheet ovat tarpeellisia, eivätkä ne toimi yksinään. Vastaavasti ongelmanrat-

kaisu on kaksivaiheinen: (1) prosessi tai joukko malleja ja toimintoja, jotka oh-

jaavat ratkaisun etsimistä ja (2) tuotos tai varsinainen ratkaisu. Sekä prosessi ja 

tuotos ovat olennaisia ongelmanratkaisun osia. (Kantowski, 1977: 163.) Kan-

towskin lisäksi ongelmanratkaisun vaiheita ovat mallintaneet useat alan tutkijat. 

Seuraavaksi esittelen muutaman ratkaisumalliesimerkin. 

 

Nunokawa (2015: 327-328) esittää ongelmanratkaisun sisältävän kaksi päävai-

hetta, jotka on esitetty kuviossa 1. 
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Matemaattista tietämystä yritetään soveltaa ongelmatilannetta tutkimalla (1) ja 

hankkimalla tietoa ongelmatilanteesta. (2) Mikäli ratkaisua ei synny näiden tieto-

jen pohjalta tutkimusta jatketaan hyödyntämällä saatuja tietoja. (3) Kun ratkai-

sija on havainnut jotain matemaattisia kokonaisuuksia ja löytänyt näistä koko-

naisuuksista uutta tietoa, ne voivat yhdistyä oppilaan matemaattiseen tietoon 

(3´) esimerkiksi kaavana tai teoreemana. Joskus käytettyjen menetelmien hei-

jastuminen tai tehokkaiden menetelmien puute voi johtaa uusien matemaattis-

ten menetelmien tai ideoiden rakentamiseen. (4) 

 

Pólya (2014: 2-5) on puolestaan hahmotellut jo vuonna 1945 neliportaisen on-

gelmanratkaisumallin. Ensimmäisenä ratkaisijan on ymmärrettävä ongelma ko-

konaisuudessaan. Tähän liittyy tehtävässä käytetyt sanat, mitä on tarkoitus sel-

vittää, pystyykö tehtävästä piirtämään kuvaa tai diagrammia, joka voisi helpot-

taa ongelman ymmärtämistä ja onko tehtävässä annettu riittävästi tietoa, jotta 

ongelman voi ratkaista. Toisena vaiheena luodaan ratkaisusuunnitelma. Kol-

mannessa toteuttamisvaiheessa tulee olla huolellinen ja tarkistaa, että tehtävä 

on edennyt oikein ja samalla tarkastella onko ratkaisuun päästy johdonmukai-

sesti ja pystytäänkö saatu vastaus todistamaan. Viimeisenä ratkaisun tarkaste-

luvaiheessa tulee reflektoida omaa työskentelyä. Näin voidaan oppia ja ennus-

tamaan mitä ratkaisumenetelmiä voisi käyttää tulevien ongelmien ratkaisemi-

sessa. 

Kuvio 1 Matemaattisen ongelmanratkaisun käsite Nunokawan (2015) mukaan 

Ratkaisijan mate-
maattinen tietämys Ongelmatilanne Uusi tieto vallitse-

vasta tilanteesta 

Uusi matemaattinen 
menetelmä tai idea 

(1) (2) 

(3) 

(3´) 

(4) 
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John Deweyn (2011) vuonna 1910 muodostama ratkaisumalli rakentuu puoles-

taan viidestä portaasta, joista ensimmäinen ja toinen usein sulautuvat yhteen. 

Ensimmäinen vaihe on ongelman tunnistaminen. Toisena ongelman paikanta-

minen ja määrittely. Kolmantena tulee esittää mahdollinen ratkaisu, neljäntenä 

ehdotuksen ja seurausten pohdinta sekä viimeisenä havainnointi ja kokeilu. 

(Dewey 2011: 75.) 

 

Lesterin (2013: 256-258) ongelmanratkaisumallissa (kuvio 2) tehtävä aloitetaan 

tunnistamalla ongelman konteksti (A), käsitteet ja prosessit, jotka näyttävät suo-

raan vaikuttavan annettuun ongelmaan. 

 

 

Tehtävän suorittamiseksi ongelman ratkaisija yksinkertaistaa ja jäsentää ongel-

maa selkeämpään muotoon. (A-B) Seuraavaksi tehdään päätös siitä, mihin kes-

kitytään ja mitä voidaan jättää huomioimatta. Samalla tehtävän kannalta olen-

naisista toisiinsa liittyvistä käsitteistä muodostetaan ongelmasta representaatio. 

(B) Tämän jälkeen luodaan yhteenveto ratkaisun kannalta keskeisistä mate-

maattisista käsitteistä ja merkinnöistä. (B-C) Tätä vaihetta ohjaa usein tunne 

siitä, mitä mahdollisuuksia annettu esitys antaa tulevaan laskentavaiheeseen. 

Nyt keskeisistä käsitteistä ja matemaattisista merkinnöistä luodaan matemaatti-

nen representaatio (C) alkuperäisestä asetelmasta ja ongelmasta, joka voidaan 

A 
 

Konteksti 
(aito/kuvitteellinen) 

B 
 

Ongelma 

C 
 

Matemaattinen 
representaatio 

D 
 

Ratkaisu 

Ongelman asettelu ja 
yksinkertaistaminen 

Abstaktio-
vaihe 

Matemaattinen proses-
sointi 

Kuvio 2: Lesterin ongelmanratkaisukaavio 
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ratkaista matemaattisin menetelmin eli ongelmasta muodostetaan matemaatti-

nen representaatio (C-D). Johtopäätöksiä ja saatuja vastauksia arvioidaan ja 

vertaillaan alkuperäiseen kontekstiin, ongelmaan sekä matemaattiseen repre-

sentaatioon. Arviointia tulee suorittaa kuitenkin jatkuvasti koko prosessin läpi ja 

tämä metakognitiivinen toiminta on olennainen osa ongelmanratkaisutehtävien 

suorittamista. Olen koonnut taulukkoon 1 kunkin tutkijan muodostaman ongel-

manratkaisumallin keskeisimmät osa-alueet. 

 
Taulukko 1 Yhteenveto ongelmanratkaisumalleista 
Nunokawa Pólya Dewey Lester 
Tunnista ongelma  Tunnista ongelma Tunnista ongelma Tunnista ongelma  

Ongelman asettelu Ratkaisusuunnitel-

man laadinta 

Paikanna ja määrit-

tele ongelma 

Ongelman asettelu ja 

yksinkertaistaminen 

Soveltamisvaihe Toteuttamisvaihe Mahdollisen ratkai-

sun esittäminen 

Ongelman määrittely 

Tarvittaessa lisätie-

deon hankintavaihe 

Reflektointivaihe Pohdintavaihe Abstraktiovaihe 

  Havainnointi ja ko-

keilu 

Matemaattisen repre-

sentaation muodos-

taminen 

   Prosessointivaihe 

   Johtopäätösten ja tu-
losten vertailu 

 

 

Schoenfeldin artikkelissa (1992) ongelmanratkaisusta on tehty varsin kattava 

analyysi erilaisia lähteitä käyttäen. Stanic ja Kilpatrick (1989) olivat muodosta-

neet ja tunnistaneet ongelmanratkaisun historiallisessa katsauksessa kolme 

pääteemaa sen käytön suhteen. (1) Ongelmanratkaisun konteksti, (2) ongel-

manratkaisu taitona ja (3) ongelmanratkaisu taiteena. Seuraavaksi esittelen 

nämä kolme ongelmanratkaisun teemaa. 

 
Ongelmanratkaisun kontekstissa ongelmia käytetään apukeinoina muiden ope-

tussuunnitelmien tavoitteiden palvelemiseen. He tunnistavat viisi roolia, jota on-

gelma opetussuunnitelmassa esittää: 
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1. Peruste matematiikan opettamiselle. Historiallisesti ongelmanratkaisu on 

sisällytetty matematiikan opetussuunnitelmaan osittain siksi, että ongel-

mat antavat perusteluita matematiikan opetukselle. Oletettavasti opetus-

suunnitelmaan sisältyi ainakin joitain ongelmia, jotka liittyvät jollakin ta-

valla reaalimaailman kokemuksiin, jotta opiskelijat ja opettajat saataisiin 

vakuuttuneeksi matematiikan arvosta. 

 

2. Tarjota erityistä motivaatiota aiheisiin. Ongelmia käytetään usein aihei-

den esittelemiseen implisiittisesti tai eksplisiittisesti ymmärtämällä, että 

”kun olet oppinut seuraavan oppitunnin, pystyt ratkaisemaan tällaiset on-

gelmat”. 

 
3. Virkistys. Virkistysongelmien on tarkoitus olla motivoivia laajemmassa 

mielessä, kuin kohdassa kaksi esitettiin. Niiden on tarkoitus osoittaa, että 

matematiikka voi olla hauskaa ja että oppilaat voivat käyttää hallitsemi-

aan taitoja viihteellisessäkin mielessä. 

 
4. Uusien taitojen kehittämiskeino. Huolellisesti sekvensoidut ongelmat voi-

vat tutustuttaa oppilaat uuteen aiheeseen ja tarjota kontekstin tekniikoista 

käytävään yhteiseen keskusteluun. 

 
5. Harjoittelukeinona. Valtaosa koulun matematiikan tehtävistä kuuluvat tä-

hän luokkaan. Oppilaille näytetään jokin laskutekniikka, minkä jälkeen 

heille annetaan kasa ongelmia harjoittelua varten. Harjoittelun tavoit-

teena on lopulta oppia näytetty tekniikka. 

 

Kaikissa näissä viidessä roolissa ongelmia käytetään keinona saavuttaa jokin 

edellä lueteltu päämäärä. Toisin sanoen ongelmanratkaisua ei yleensä pidetä 

tavoitteena sinänsä, mutta ongelmien ratkaisemisen nähdään helpottavan mui-

den tavoitteiden saavuttamista. (Schoenfeld, 1992: 13.) 

 

Ongelmanratkaisu taitona. Tämä teema on johdettu Thorndiken ja Woodworthin 

(1901) havainnoista, joissa oletettiin matemaattisten päättelytaitojen oppimisen 

johtavan parempaan päättelykykyyn myös muilla tieteenaloilla. Siten matemaat-

tinen ongelmanratkaisun tärkeys ei johtuisi siitä, että se kehittää tekijästään 
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paremman ongelmanratkaisijan, vaan siitä, että matemaattisten ongelmien rat-

kaiseminen nähdään itsessään tärkeänä. Tämä johti kuitenkin suppeaan ongel-

manratkaisun käsitteeseen, jossa ongelmanratkaisu taitona nähtiin edelleen 

varsin kapea-alaisesti. Sen nähtiin tarkoittavan kykyä löytää ratkaisuja ongel-

miin, joita muut antavat ratkaistavaksi. Tämä määritelmä ohjasi vahvasti opetus-

suunnitelmien kehittämistä 1980-luvulla. (Schoenfeld, 1992: 14.) 
 

Ongelmanratkaisu taiteena. Tämä näkemys on kahden edellä esitetyn vasta-

kohta ja se pitää sisällään ajatuksen, että todellinen ongelmanratkaisu, joka tar-

koittaisi ”hämmentävien” ongelmien ratkaisua, olisi matematiikan sydän. Yliopis-

totason ongelmanratkaisukursseilla on vaihtelevia tavoitteita, jotka voivat vaih-

della aina korjaamisesta ja kriittisestä ajattelusta luovuuden kehittämiseen. 

(Schoenfeld, 1992: 14-15.)  
 

2.3 Opettaja ja ongelmanratkaisun opettaminen 
 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisenä osa-alueena on se, miten opettaja voi 

omalla työllään ja pedagogisilla ratkaisuillaan vaikuttaa oppilaidensa ongelman-

ratkaisutaitoihin ja niiden kehittymiseen.  

 

Pólya (2014) mainitsee kirjansa esipuheessa, miten opettajalla on hyvä mahdol-

lisuus vaikuttaa oppilaidensa haluun suorittaa matemaattisia ongelmatehtäviä. 

Parhaisiin oppimistuloksiin päästään oppilaita aktivoivilla menetelmillä, mutta 

opettajat kuitenkin useimmiten opettavat opettajajohtoisesti aktivoivien menetel-

mien sijaan. (Hannula & Oksanen, 2013: 256). Tullakseen hyväksi ongelmanrat-

kaisijaksi, yksilöllä on oltava riittävä kokemus ongelmien ratkaisemisen oppimi-

sesta, vahvaa sisältötietoa ja taito käyttää erilaisia representaatioita. Lisäksi hä-

nellä tulee olla vankka käsitys siitä, miten tunnistaa ja rakentaa erilaisia päätel-

mämalleja. Nämä taidot ovat tärkeitä myös kaikille opettajille, jotka opettavat 

ongelmanratkaisua tai ongelmanratkaisun kautta. (Lester, 2013: 249.) Chapman 

(2015) esittää artikkelissaan, että ongelmanratkaisun opettaminen vaatii opetta-

jalta paljon enemmän, kuin pelkkää omaa ongelmanratkaisutaitoa. Hyvällä on-

gelmanratkaisun opettajalla tulee ensinnäkin olla ymmärrys siitä, mitä tarvitaan 
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ongelmanratkaisutehtävistä suoriutumiseen. Hänen tulee ymmärtää ja tuntea 

erityyppisten ongelmien rakenteita ja tarkoituksia, sekä ajatella ongelmanratkai-

sua tietynlaisena ajattelun tapana, johon kuuluu heuristiikat, erilaiset ratkai-

sustrategiat, joiden avulla voi päästä päämäärään. Lisäksi opettajan pitäisi 

osata tulkita oppilaiden epätavallisia ratkaisuja ja lähestymistapoja erilaisiin teh-

täviin. (Chapman, 2015: 31.) Toisaalta Lester (2013: 250) huomauttaa, että on 

liikaa vaatia kaikilta matematiikan opettajilta ongelmanratkaisun asiantuntijuutta, 

vaikka tiettyjä vaatimuksia opettajille onkin olemassa. Pätevyys ongelmanratkai-

sun opettamisessa tulee nähdä eri asiana, kuin ongelmanratkaisun asiantunti-

juus. 

 

Opettajat voidaan jakaa karkeasti kahteen eri opettajatyyppiin: perinteisiin ja in-

novatiivisiin opettajiin. Perinteiset opettajat nojaavat opetuksessaan suuren har-

joittelumäärään ja opettajajohtoiseen opetukseen. Innovatiiviset opettajat puo-

lestaan rakentavat opetuksensa oppilaiden ajattelun ja oppimisen syvälliselle 

kehittymiselle. Oppilaiden taitojen tai asenteen kehittymiselle nämä eri opettaja-

tyypit eivät kuitenkaan juurikaan vaikuta. (Hannula & Oksanen, 2013: 266–267.) 

Oppikirjan järjestelmällisellä täyttämisellä on riskinä yksipuolinen ja mekaaninen 

tehtävien suorittaminen. Tällöin ongelmanratkaisutehtävät voivat jäädä pienem-

mälle huomiolle ja näin haitata niistä suoriutumisen kannalta tärkeiden taitojen 

kehittymistä. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010a: 140.) 

 

Ongelmanratkaisua opettaessaan opettajan olisi hyvä muistaa kohtaamiaan on-

gelmanratkaisutilanteita ja niissä esiintyneitä vaikeuksia. Näin hänen olisi hel-

pompaa samaistua oppilaan kokemiin tuntemuksiin ja auttaa häntä ratkaisussa 

eteenpäin. Opettajan tärkeä tehtävä oppilaiden työskentelyn aikana on auttaa 

ratkaisun löytämisessä kuitenkaan viemättä oppilailta itseltään oivaltamisen 

iloa. (Pólya, 2014: 14-15.) Tähän auttaa se, että opettaja on itse tutustunut oppi-

laille antamaansa ongelmanratkaisutehtävään etukäteen ja hän pystyy ennakoi-

maan minkälaisia ongelmia oppilaille saattaa muodostua tehtävän aikana ja 

pystyy opastamaan heitä lähemmäs tehtävän ratkaisua. (Koponen, 2015: 67; 

Lester 2013: 262.) Opettajan tulisi siis ymmärtää, miten hän pystyy parhaiten tu-

kemaan oppilaita kehittymään paremmiksi ongelmanratkaisijoiksi ja antamaan 

oikean tyyppisiä tukimuotoja oppilaiden tarpeen mukaan. Näitä tukimuotoja ovat 
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esimerkiksi oikeiden opetusmetodien valinta opettaessa heuristiikkoja, strategi-

oita, metatuntemusta ja erilaisten ratkaisutekniikoiden käyttöä. Opettajalla tulisi 

olla osaaminen arvioida oppilaiden edistymistä ja hänen tulisi tietää miten ja mil-

loin pitäisi puuttua oppilaiden ongelmanratkaisutehtävien edistämiseen. (Chap-

man, 2015: 31; Koponen, 2015: 67.) Lisäksi ongelmanratkaisutehtävien reflekti-

oon tulisi käyttää aikaa, jotta luokassa mahdollisimman monella oppilaalla on 

mahdollisuus oppia ja tuoda esille omia ongelmanratkaisustrategioitaan luokan 

yhteisessä keskustelussa. (Koponen, 2015: 67.) Wilson ym. (1993) korostavat, 

että ongelmaratkaisutyöskentelyn reflektoinnin merkitys on oppimisen kannalta 

merkittävä. He suosittelevatkin opettajaa sisällyttämään esimerkiksi oppimispäi-

väkirjan tai vastaavan muistion tekemistä edistämään ongelmanratkaisutaitojen 

kehittymistä oppilailla. Lester (2013: 262) muistuttaa lisäksi opettajan tärkeästä 

roolista luoda luokkaansa reflektointivaiheen vuoksi turvallinen ilmapiiri, joka on 

suotuisa tutkimiselle ja havaintojen jakamiselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapman (2015) on rakentanut seuraavanlaisen kuvion opettajan ongelmanrat-

kaisutaitotietojen keskinäisistä suhteista (kuvio 3). Opettajan ongelmanratkaisu-

tietoon vaikuttavat paitsi kunkin kuviossa 3 näkyvän osion hallinta, mutta myös 

niiden väliset yhteydet. Voisikin sanoa, että opettajan ongelmanratkaisutieto on-

kin monimutkainen verkosto toisistaan riippuvaista tietoa ja näiden alueiden 

keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen on opettajan kannalta tärkeää, jotta 

hän pystyy opettamaan tehokkaasti ja luomaan ongelmanratkaisutilanteista op-

pilailleen mielekkäitä. (Chapman, 2015: 32.) 

 

Ongelmanrat-
kaisun taito 

Ongelmanratkaisun 
sisältötieto 

Pedagoginen on-
gelmanratkaisutieto 

Affektiiviset tekijät 
ja uskomukset 

Kuva 1  Kuvio 3 Opettajan ongelmanratkaisutaitojen keskinäiset suhteet (Chapman 2015) 
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Matemaattisella ongelmanratkaisulla on tärkeä rooli matematiikan oppimisen 

kannalta. Ongelmanratkaisu tukee sisäistä motivaatiota ja se on osa koulumate-

matiikkaa, koska sen avulla voidaan herättää oppilaiden kiinnostusta ja innos-

tusta matematiikka kohtaan. Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon voi nähdä 

välttämättömänä matematiikan ymmärtämisen ja arvostamisen kannalta. (Wil-

son, Fernandez & Hadaway, 1993.) Ongelmanratkaisu kehittää oppilaan sinni-

kyyttä sekä pitkäjänteisyyttä (Vettenranta J., Hiltunen J., Nissinen K., Puhakka 

E., Rautopuro J., 2016b: 2) ja tunteet ovat merkittävä osa ongelmanratkaisupro-

sessia (Hannula, 2012: 15). 

 

Opettajan sisältötiedon tärkeys on ollut pitkään keskustelun alla ja luontaisesti 

on helppo ajatella, että opettajan on osattava opettamaansa oppiainetta. Shul-

manin (1987) mukaan opettajan pedagoginen sisältötieto on perusta tehok-

kaalle opetukselle ja hän näkee opettamisen lähtökohdaksi opettajan ymmär-

ryksen siitä, mitä tulee oppia ja kuinka hän sen opettaa. (Shulman 1987: 7.) Tä-

män teorian tueksi ei kuitenkaan ole kovin laajaa näyttöä, vaikka heikkoa yh-

teyttä on havaittu opettajan matemaattisen osaamisen ja oppilaiden aineenhal-

linnan välillä yksittäisissä tutkimuksissa. (Hattie 2009: 113-114; Hattie 2012: 

25.) 

 

Opettajan heikolla oppiaineen hallinnalla on kuitenkin havaittu olevan vaikutusta 

erityisesti ylempien luokkien matematiikan opetuksessa (Kaasila 2000: 244). 

Hannula ja Oksanen (2013) puolestaan ovat havainneet, että yläkoulun muodol-

lisen kelpoisuuden omaavilla aineenopettajilla koulutus ja kokemus eivät ole op-

pilaiden oppimisen kannalta selittävä tekijä. (Hannula & Oksanen 2013: 264.) 

Aineenopettajan koulutuksella ja oppilaiden paremman koemenestyksen välillä 

ei näyttänyt olevan myöskään yhteyttä, (Metsämuuronen 2010: 65-67) eikä 

myöskään opettajan matematiikkaan erikoistumisella ja oppilaiden matematii-

kan suorituksen pistemäärissä (Kupari, ym. 2012: 102). 

 

Opettajan sisältötietoa ja pedagogista sisältötietoa merkittävämpi vaikutus oppi-

miselle löytyy hänen tavastaan jäsentää ja käyttää näitä tietovarastoja opetusta 

järjestettäessä. Hattie (2012) kuvaa asiantuntijaopettajien eroavan kokeneista 

opettajista nimenomaan siinä, miten he osaavat yhdistää uuden aiheen 
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oppilaiden aiempaan tietoon ja mukauttavat opetustaan oppilaiden tarpeiden ja 

omien opetustavoitteidensa mukaisesti. (Hattie, 2012: 25.) 

 

Kaasila (2000: 243) puolestaan sanoo, että vaikka luokanopettajaopiskelijoiden 

parempi matemaattinen osaaminen kyllä vaikuttaa muun muassa käytettyyn 

kieleen, tarkempaan oppisisältöjen analysoimiseen sekä kykyyn ymmärtää pa-

remmin oppilaiden erilaisia tapoja ratkaista tehtäviä, niin ongelmaksi saattaa 

muodostua oppisisältöjen itsestään selvänä näkeminen ja näin heikoimmat op-

pilaat voivat jäädä vaille tukea. 
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3 Oppilaiden matematiikka-asenteet 
 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) ongel-

manratkaisutehtävien nähdään olevan keino motivoida oppilaita kiinnostumaan 

ympäröivän maailman ilmiöistä ja tapahtumista. Tämä ei ole kuitenkaan onnis-

tunut kovin hyvin tehtävässään, sillä oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan 

vaikuttaa olevan kansainvälisesti vertailtuna heikolla tasolla ja se laskee koulu-

uran edetessä (Kupari, ym. 2013: 54). Matematiikkaan liittyviä asenteita on mi-

tattu usein Fennema-Shermanin matemaattisten asenteiden skaalatestillä (Fen-

nema & Sherman, 1976; Metsämuuronen, 2013: 233). Tämä testi on usein käy-

tetty sekä kansallisissa, että kansainvälisissä tutkimuksissa. (Metsämuuronen, 

2013: 233; Niemi, Metsämuuronen, Hannula & Laine 2019: 6). 

 

Tässä luvussa käyn ensin läpi matematiikasta pitämistä ja siihen vaikuttavia asi-

oita. Toisena kokonaisuutena käsittelen oppilaiden luottamusta omiin matematii-

kan kykyihin ja kolmantena, miten luokanopettaja pystyy osaltaan sitouttamaan 

oppilaita matematiikan opiskeluun omalla toiminnallaan. 

 
3.1 Matematiikasta pitäminen 
 
Vaikka matemaattinen kieli perustuu opittaville säännöille ja kaavoille, niin moti-

vaation kannalta olisi tärkeää uskaltaa siirtyä ajattelussa näiden sääntöjen ulko-

puolelle, jotta asioida voidaan ilmaista matematiikan kielellä. Tähän muutok-

seen tarvitaan muutoksia opetussuunnitelmien sisältöön ja opettajien opetustyy-

liin. Matematiikan tulisikin olla enemmän ratkaisujen etsimistä, matemaattisten 

kaavojen tutkimista sekä omien ratkaisumallien, niihin liittyvien arvausten ja 

olettamusten tekemistä eikä pelkästään proseduurien käyttöä, kaavojen muista-

mista ja rutiininomaisten tehtävien tekemistä. (Schoenfeld, 1992: 4.)  

 

Yleisesti oppijan motivaatiolla on suuri merkitys oppimiselle oppiaineesta riippu-

matta. Uskomukset omiin kykyihin, oppilaan kiinnostus sekä oppiaineen tärke-

äksi kokeminen vaikuttavat oppimiseen niin hyvässä kuin pahassa. On myös 

huomattu, että asenne ja motivaatio ovat yhteydessä siihen, miten hyvin oppilas 

näkee kehittyvänsä tehtävien tekemisessä. (Mononen ym., 2017: 39-42; 
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Tuohilampi & Hannula, 2013: 237.) Tästä huolimatta hyvilläkin taidoilla varuste-

tut oppilaat voivat suoriutua ja oppia heikommin, jos heillä on negatiivisia tunte-

muksia matematiikkaa kohtaan (Mononen ym., 2017: 39-42). Opettajalle oppi-

laan myönteisen matematiikka-asenteen luominen ja ylläpito on haastavaa. Se 

vaatii opettajalta pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn lisäksi vahvaa oppilaan 

tuntemusta, jotta oppilaan matemaattista ymmärrystä pystytään pala palalta ra-

kentamaan. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010b: 163.) On myös hyvä tiedostaa, 

että oppilaan myönteinen asenne matematiikan opiskelua kohtaan vaikuttaa 

paitsi oppilaan matematiikasta suoriutumiseen, mutta myös hänen luottamuk-

seen omaan matematiikan osaamiseen. (Tuohilampi & Hannula 2013: 236-

237).  

 

Useiden tutkimusten perusteella oppilaiden asenne ja motivaatio matematiikkaa 

kohtaan on useimmiten positiivinen koulu-uran alkuvaiheessa ja laskee vähitel-

len koulu-uran edetessä (Hannula & Holm, 2018: 18; McLeod, 1994: 639; Vet-

tenranta ym., 2016a: 55; Metsämuuronen, 2010: 99; Tuohilampi & Hannula, 

2013: 234). Joskus tämä muutos saattaa olla jopa dramaattinen (Metsä-

muuronen, 2010: 118; Tuohilampi & Hannula, 2013: 234) Tämä on huolestut-

tava piirre, sillä aiempien tutkimusten mukaan asenteella ja motivaatiolla on 

suuri merkitys matematiikan oppimisen ja osaamisen kannalta. (Jakku-Sihvo-

nen & Komulainen, 2004: 45; Niemi, 2008: 79; Vettenranta ym., 2016a: 55; Vet-

tenranta ym., 2016b: 59; Metsämuuronen, 2010: 119). Toisaalta tämä muutos 

voi selittyä osin myös oppilaan kehitystason muutoksella, kun oppilas oppii arvi-

oimaan omaa osaamistaan realistisemmin. Matematiikasta pitämisen tason pu-

dotus on kuitenkin raju. (Tuohilampi & Hannula, 2013: 234.) Heikosti matematii-

kassa menestyvä oppilas myös suhtautuu yleensä matematiikkaan huonommin 

ja trendi vahvistuu oppilaan iän noustessa. (Räsänen, Närhi & Aunio, 2010: 

198; Tuohilampi & Hannula, 2013: 237). Suomessa pojat pitävät usein matema-

tiikasta tyttöjä enemmän (Kupari ym., 2013: 70; Vettenranta ym., 2016b: 85).  

 

McLeod (1992: 581) on havainnut, että asenne matematiikkaan näyttäisi kehit-

tyvän kahdella eri tavalla. (1) Asenne voi automatisoitua toistuvien koettujen 

tunnereaktioiden kautta. Toistuvat negatiiviset kokemukset esimerkiksi geomet-

rian todistamisessa pienentää tunteen intensiivisyyttä ajan myötä. Lopulta 
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tunnereaktio muuttuu automaattiseksi ja se vähentää fysiologista hermostu-

mista, jolloin reaktio vakiintuu. Toinen (2) asenteiden kehittymisen tapa on jo 

olemassa olevan asenteen siirtyminen toiseen saman tyyppiseen tehtävään. 

Esimerkiksi oppilas, jolla on negatiivinen asenne geometrian todistustehtäviä 

kohtaan voi liittää samoja asenteita myös algebran todistustehtäviä kohtaan. 

(McLeod, 1992: 581) On myös havaittu, että usein koetut tunteet matematiikan 

opiskelussa muokkaavat oppilaan asenteita ja jos asenne on jo muovautunut 

negatiiviseksi, sitä on vaikea enää myöhemmin muuttaa (Räsänen ym., 2010: 

194; Vettenranta ym., 2016b: 5). Toisaalta on havaittu, että oppilaan asenne 

matematiikkaa kohtaan saattaa muuttua nopeasti myös positiiviseen suuntaan 

(Hannula, 2002: 42). 

 

Jos oppilas kokee opiskelun tylsänä, niin oppimista ei oikeasti todennäköisesti 

tapahdu lainkaan. Koetilanteessa pystytään kyllä lukemalla toistamaan kirjan 

tietoja, mutta ilman motivaatiota opittu tietomäärä jää varsin pieneksi. Decin 

(2000) työryhmän tutkimukset osoittavat, että erityisesti sisäisesti motivoituneet 

opiskelijat oppivat paremmin ja he saavuttavat korkeamman käsitteellisen ym-

märryksen tason verrattuna oppisisällön ulkoa opiskelleiden opiskelijoiden ryh-

mään. (Järvilehto & Eskelinen, 2014: 26-27). 

 
Decin ja Ryanin (2000) kehittämän itsemääräämisteorian (engl. self-determi-

nation theory) mukaan oppilaiden motivaatio muodostuu heidän mahdollisuu-

desta vaikuttaa opetukseen ja siihen mitä oppilaat tekevät. Motivaatio muodos-

tuu oppilaiden omasta ajattelusta ja siihen vaikuttaa oppilaan kokema kompe-

tenssi, merkityksellisyys sekä yhteenkuuluvuuden tunne. (Aunola & Salmela-

Aro, 2018: 6-8.) Motivaatioon vaikuttavat siis oppilaiden vanhemmat ja kaveri-

piiri sekä opettaja. Luokan asenneilmapiiri vaikuttaa usein kaikkiin luokan oppi-

laiden asenteisiin ja motivaatioon. (Kupari ym., 2013: 86.) Itsemääräämisteoria 

perustuu ajatukseen, että ihminen on lähtökohtaisesti kiinnostunut ympäristös-

tään ja ihmisellä on luontainen halu luoda itselleen tavoitteita ja suoriutua haas-

teistaan matkalla kohti päämääräänsä. Tämän teorian mukaan ihminen voi 

myös olla passiivinen ja vailla motivaatiota joillakin elämänsä osa-alueilla. Ihmi-

sen kehittymiseen ja kasvamiseen vaikuttaa hänen sosiaalinen ympäristönsä ja 

se voi joko tukea tai haitata näitä asioita. (Deci & Ryan, 2000) 



 19 

 

Ihminen voi myös motivoitua eri syistä. Koulumaailmassa joku motivoituu hy-

vistä arvosanoista toisen motivoituessa puhtaasti oppimisen ilosta. Tällöin voi 

ajatella, että nämä molemmat oppilaat ovat kyllä motivoituneita, mutta motiivit 

oppimiselle poikkeavat toisistaan. Nämä motiivit taas erottelevat sen onko hen-

kilö sisäisesti tai ulkoisesti motivoitunut ja tämä on keskeinen ajatus itsemää-

räämisteoriassa. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio voivat vaikuttaa yksilön hyvin-

vointiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. (Vasalampi, 2017: 42-44.) Tätä vai-

kutusta selitetään kuviossa 4. 

 
Kuvio 4 ulkoisen ja sisäisen motivaation yhteys hyvinvointiin.  
 
 
Kuvion 4 mukaisesti kun sisäisesti motivoitunut henkilö saavuttaa asettamansa 

tavoitteet, niin hän saa niistä itselleen selvästi enemmän mielihyvää, kuin ulkoi-

sesti motivoitunut henkilö. Toisaalta ulkoisesti motivoitunut henkilö ei edistä 

omaa hyvinvointiaan tavoitteidensa saavuttamisella pitkässä juoksussa, sillä 

esimerkiksi rahaa tavoitellessaan henkilö voi tavoitella loputtomasti suurempia 

tuottoja työllään, mikä pitkässä juoksussa johtaa yksilön pahoinvointiin. (Järvi-

lehto & Eskelinen, 2014: 19-22). Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, kun 

henkilö on kiinnostunut tekemään jotain, mikä tuottaa hänelle hyvää oloa ja on 

hänestä itsestään kiinnostavaa. Vasalammen (2017) mukaan useat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että nimenomaan sisäisellä motivaatiolla on oppimisen kan-

nalta suuri merkitys, sillä se johtaa syvempään ymmärrykseen, vahvempaan 
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sinnikkyyteen parempiin ongelmanratkaisutaitoihin ja tätä kautta tukee asian sy-

vää ymmärrystä. (Vasalampi, 2017: 42-44.) Sekä kansallisesti, että kansainväli-

sesti on havaittavissa sisäisen motivaation yhteys matematiikan osaamiseen. 

Yhteys on ilmeinen erityisesti, kun tarkastelussa ovat alimpien motivaatiopistei-

den saaneet oppilaat ja alimpien suorituspistemäärien saaneet oppilaat. (Vet-

tenranta ym., 2016a: 57.; Vettenranta ym., 2020.) Sisäinen motivaatio tarkoittaa 

yksilön kannalta hänelle tyydytystä tuottavien asioiden tekemistä, mikä taas joh-

taa yksilön parempaan hyvinvoinnin kokemiseen (Järvilehto & Eskelinen, 2014: 

19-20). 

 

Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka pyrkii jonkinlaisen 

ulkopuolelta tulevan palkkion toivossa saavuttamaan päämääriä (Järvilehto & 

Eskelinen, 2014: 19-20). Näitä ulkopuolelta tulevia tavoitteita voivat olla esimer-

kiksi vanhempien asettama paine arvosanoista tai tulevasta työurasta. Näin yk-

silö voi opiskella tavoitteenaan saavuttaa korkeita arvosanoja koulussa ja ha-

keutumaan alalle, johon ympäristö häntä ohjaa. Ulkoisen motivaation ongel-

mana voidaan pitää kuitenkin se, että tavoitteista on helppo luopua, jos kaikki ei 

menekään odotetulla tavalla. (Deci & Ryan, 2000.) Ulkoisen motivaation ja ma-

temaattisen osaamisen välillä on myös havaittavissa yhteyttä, joka ei kuiten-

kaan ole yhtä vahvaa sisäisen motivaation ja osaamisen yhteyden kanssa. (Vet-

tenranta ym., 2016a: 59.) 

 
Jacquelynne Ecclesin ja hänen kollegoidensa (1983) kehittelemän odotus-arvo-

teorian (engl. expectancy-value theory) mukaan oppilaan odotukset omasta 

suoriutumisestaan vaikuttavat motivaatioon ja oppimiseen. Mikäli oppilas ajatte-

lee pärjäävänsä tekemässään tehtävässä ja arvostaa itse siinä onnistumista, 

niin oppilas panostaa tehtävään enemmän ja menestyy siinä paremmin. Arvos-

tus voidaan jakaa vielä oppilaan kiinnostukseen, tehtävän koettuun tärkeyteen 

ja miten hän ajattelee tehtävässä hyötyvänsä tulevaisuudessa (Aunola & Sal-

mela-Aro, 2018: 6-8). Odotusarvoteoria pohjautuu nimenomaisesti koulumaail-

man ilmiöön; miksi miehet hakeutuvat naisia useammin matemaattisille aloille? 

(Eccles, 1984; Viljaranta, 2017: 54-55). Vähitellen teoriaa on laajennettu koske-

maan laajemmin koulutukseen liittyviin tavoitteisiin ja valintoihin sekä kertomaan 

miten niihin sitoudutaan ja suoriudutaan (Viljaranta, 2017: 54-55). 
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Odotusarvoteorian mukaan arvostukset jaetaan neljään osa-alueeseen, jotka 

ovat kiinnostusarvo, hyötyarvo, tärkeysarvo ja kustannukset. Näistä kolme en-

simmäistä kuvaa tehtäviin liittyviä myönteisiä arvoja tai merkityksiä ja kustan-

nukset tarkoittavat mahdollisia negatiivisia seurauksia ja haittoja. (Aunola & Sal-

mela-Aro, 2018: 74.) 

 

Kiinnostusarvo tarkoittaa yksilön kiinnostusta tehtävää kohtaan ja miten paljon 

hän tehtävästä pitää. Hyötyarvolla tarkoitetaan yksilön kokeman tehtävien teke-

misestä saatua lyhyen tai pitkän aikavälin hyötyä tavoitteiden ja päämäärien 

saavuttamisessa. Tärkeysarvo määrittää miten tärkeäksi yksilö kokee sitoutumi-

sen merkityksen ja tehtävässä menestymisen oman identiteettinsä kannalta. 

Kustannukset puolestaan ovat niitä haittoja, joita yksilö kokee tehtäviin sitoutu-

misen ja panostamisen aiheuttavan, mitkä puolestaan vähentävät yksilön halua 

sitoutua tehtävään. (Aunola & Salmela-Aro, 2018: 74.) 

 
3.2 Oppilaiden luottamus omaan matematiikan osaamiseen 
 
Vuoden 2011 TIMSS-tutkimuksessa mitattiin oppilaiden kokemuksia siitä, 

kuinka vahvasti he luottavat omaan osaamiseensa. Tätä luottamusta voidaan 

myös kutsua oppilaan minäkuvaksi. (Kupari ym., 2012: 50.) Hieman hämmentä-

västi eri vuosien TIMSS-tutkimuksissa oppilaiden luottamisesta omaan matema-

tiikan osaamiseen käytetään hieman eri termejä, sillä vuoden 2011 tutkimuk-

sessa puhutaan oppilaan minäkuvasta (Kupari ym., 2012), 2015 tuloksissa op-

pilaan luottamisesta omaan matematiikan osaamiseen (Vettenranta ym., 2016b) 

ja vuoden 2019 (Vettenranta ym., 2020) tuloksissa näistä puhutaan keskenään 

sekaisin. TIMSS-tutkimuksessa minäkuvaa mitataan väittämillä, joilla selvite-

tään miten paljon oppilas luottaa omaan matematiikan osaamiseensa. Minäku-

van ja oppiaineen osaamisen välillä on havaittu voimakas yhteys aiemmissa 

TIMSS-tutkimuksissa. (Vettenranta ym., 2020: 55.) Minäkuva rakentuu oppilaan 

itse muodostamista käsityksistä itsestään. Nämä käsitykset puolestaan muo-

dostuvat oppilaan ympäristöstä tehtyjen havaintojen ja kokemusten kautta ja 

tätä kautta muodostunutta käsitystä voivat vahvistaa ympäristöstä tulleet 
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havainnot sekä oppilaan lähipiiri, kuten oppilaan vanhemmat, opettaja tai ystä-

vät. (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976: 411-412; Vettenranta ym., 2020: 55.)  

 
Oppilaan mielenkiinnonkohteilla, tunteilla, uskomuksilla ja käsitykset itsestään 

ohjaavat oppilaan oppimista ja motivaatiota. Opettajilla onkin tärkeä tehtävä 

rohkaistessaan oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä. (Opetushallitus, 

2014: 17) Kuten matematiikasta pitäminen, myös oppilaan luottamus omiin ma-

tematiikan kykyihin laskee peruskoulun aikana. Tämä lasku ei kuitenkaan ole ai-

van yhtä jyrkkää, kuin matematiikassa pitämisessä. (Tuohilampi & Hannula, 

2013: 234.) Kuitenkin luottamuksella omaan matematiikan osaamiseen on 

vahva yhteys oppilaan suoriutumiseen matematiikan tehtävistä (Tuohilampi & 

Hannula, 2013: 234-236; Hannula, Maijala & Pehkonen, 2004: 23; Vettenranta 

ym., 2016b: 61). Ja se ohjaa myös mielenkiintoa hakeutua matemaattisille 

aloille (Goldman & Penner, 2016: 404). 

 

Asenne, tunteet ja taitojen kehittyminen vaikuttavat kaikki toisiinsa; positiiviset 

tunteet ja oppiminen tukevat toisiaan, mutta samalla myös huonot kokemukset 

heikentävät tuloksia. (Holopainen ym., 2017: 7). Tämä korostuu oppilaan iän 

kasvaessa, sillä mitä vanhemmiksi oppilaat tulevat sitä vahvemmin oppilaan 

motivaatio ja oppilaan kokema kyvykkyys sekä suoriutuminen tehtävissä ovat 

yhteydessä toisiinsa. (Aunola & Salmela-Aro, 2018: 19; Mononen, Aunio, Kor-

honen, Tapola & Väisänen, 2017: 50-52.)  

 

Asenteissa ja luottamuksessa omaan matematiikan osaamiseen on havaittu 

eroja myös sukupuolien välillä; tyttöjen asenne ja luottamus omaan matematii-

kan osaamiseen on usein poikia heikompaa. (Kupari ym., 2013: 70; Metsä-

muuronen, 2010: 120; Räsänen ym., 2010: 198; Vettenranta ym., 2016b: 83; 

(Goldman & Penner, 2016: 404). Ilmiö vaikuttaisi olevan globaali, sillä vastaavia 

tuloksia ovat saaneet myös Grootenboer ja Marshman (2016: 76–77) Australi-

assa ja Uudessa-Seelannissa, Frenzel ja Goetz (2007: 504) Saksassa sekä Er-

dogan ja Sengul (2014: 600) Turkissa tehdyissä tutkimuksissa. Toisaalta Tur-

kissa tehdyssä tutkimuksessa saatiin päinvastaisia tuloksia sukupuolien välillä 

sekä asenteissa, että suoritustasossa (Adamu & Garba, 2018: 165). Asenne, 

luottamus omaan matematiikan osaamiseen ja sitä kautta suoritustaso 
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saattavat olla myös vahvasti kulttuurisidonnainen asia, sillä matematiikassa hy-

vin menestyneissä Aasian maissa luottamus omaan matematiikan osaamiseen 

on huomattavasti Suomea vähäisempää ja näin ollen on mahdollista, että koulu-

tuksen korkea vaatimustaso nostaa tehtävissä suoriutumisen tasoa, mutta sa-

malla murentaa oppilaiden luottamusta omaan osaamiseensa. (Vettenranta 

ym., 2016b: 86.) Kulttuuriin liitettävä asia on myös se, että vaikka tyttöjen luotta-

mus omaan osaamiseen on usein heikompaa, niin tyttöjen suoriutuminen mate-

matiikan tehtävistä ei silti ole poikia huonompaa. Tästä huolimatta sukupuolten 

välillä on iso ero matemaattiselle alalle hakeutumisessa (Goldman & Penner, 

2016: 409-410). Suomalaisten oppilaiden luottamus omaan matematiikan osaa-

miseen on kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna yleisesti heikkoa ja luottamuk-

sen parantamiseen tulisi pyrkiä löytämään keinoja opetuksen sisällä. Tämä olisi 

tärkeää myös siitä syystä, että oppilaan kiinnostus ja luottamus omiin kykyihin 

ohjaa myös nuorten jatko-opintoihin hakeutumista. (Kupari ym., 2013: 70; Vet-

tenranta ym., 2016b: 61-62.)  

 

Vaikka luottamus omaan matematiikan osaamiseen vaikuttaisi olevan yhtey-

dessä tehtävistä suoriutumisen kanssa, niin myös tästä poikkeavia tuloksia on 

löydetty joissakin tutkimuksissa. Matematiikan arvosanan tai osaamistason 

noustessa luottamus omaan osaamiseen kuitenkin laskee. (Erdogan & Sengul, 

2014: 600; Hannula ym., 2004: 22.) Pitkittäisarvioinnissa syy saattaa löytyä kui-

tenkin esimerkiksi kokeiden tekemisen ajankohdalla. Kevään loppua kohden 

luottamustaso laskee ja uuden lukuvuoden alkaessa nousee. (Hannula ym., 

2004: 22.)  

 

3.3 Matematiikan opetuksen sitouttavuus 
 

Yleisesti koulutukseen liittyvä käsite sitoutuminen on määritelty monin eri tavoin. 

Osa aihetta käsitelleistä tutkimuksista on keskittynyt vahvasti sitoutumisen ul-

koisiin piirteisiin, kuten valppauteen ja tehtävien suorittamiseen, kun taas toiset 

ovat käsittäneet sen ensisijaisesti sen sisäisinä piirteinä, kuten uteliaisuutena ja 

intohimona. Nämä asiat yhdistämällä sitoutuminen on parhaiten ymmärrettä-

vissä siten, että oppilaan sisäiset ajatukset ja uskomukset yhdistyvät yhdessä 
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ulkoisten kokemusten kanssa kouluelämän eri osa-alueisiin. (Corso, Bundick, 

Quaglia, & Haywood, 2013: 51-52.) Oppilaan asenne vaikuttaa myös siihen, mi-

ten oppilas sitoutuu matematiikan opiskeluun. (Ingram, 2013: 406). 

 

Sitoutuminen voidaan jakaa kolmeen alakategoriaan: (1) Ajatukseen sitoutumi-

nen pitää sisällään yksilön halun haastaa itseään. Tähän tarvitaan henkistä pa-

nostusta oppimiseen ja akateemisen oppimateriaalin hallintaan. Suunnittelu, 

seuranta ja arviointi yhdessä itsekontrollin kanssa toimivat sitoutumisen mitta-

reina. (2) Tunteella sitoutuminen viittaa oppilaiden tunteisiin, jotka ovat riippu-

vaisia kouluympäristön tekijöistä, kuten opettajasta tai luokkakavereista. Nämä 

puolestaan muodostavat tunteen kouluyhteisöön kuulumisesta. Tunteeseen si-

toutuminen tarkoittaa lisäksi oppilaan kokemaa yhteyttä, kiinnostusta ja intohi-

moa akateemista sisältöä kohtaan. (3) Toimintaan sitoutuminen puolestaan viit-

taa koulun erilaisiin toimintoihin osallistumista, jotka on suunnattu oppimiseen ja 

akateemisiin tehtäviin. Aktiivisen sitoutumisen merkkejä ovat esimerkiksi aktiivi-

nen osallistuminen oppitunneilla, koulun sääntöjen noudattaminen, annettujen 

tehtävien suorittaminen. (Corso ym., 2013: 51-52.) Ingram (2013: 402) määritte-

lee artikkelissaan sitouttavuuden tarkoittavan (1) opiskelijoiden haluun osallistua 

luokan matemaattiseen toimintaan sekä (2) sitoutuneeseen matematiikan sisäl-

töjen oppimiseen. (Ingram, 2013: 402) Opetuksen sitouttavuudella tarkoitetaan 

opetussisältöjen ja oppilaan välistä kognitiivista vuorovaikutusta, mikä voi esiin-

tyä joko opettajan intensiivisenä kuuntelemisena tai tehtäväratkaisun selittämi-

senä. Sitouttamista voidaan lisätä esimerkiksi muodostamalla yhteenveto tun-

tien tavoitteista, korostamalla oppiaineen merkitystä tuomalla opetukseen esi-

merkkejä oppilaiden arkielämän tilanteista, joissa matematiikkaa esiintyy. Li-

säksi sitouttamista voidaan lisätä opettajan aktiivisella kyselemisellä, kannusta-

malla ja kehumalla oppilaita yrittämisestä sekä kehittämällä oppitunneista mie-

lenkiintoisempia. (Kupari ym., 2012: 106.) Opettajan tarjoama tuki, kunnioitus ja 

inspiraatio vahvistavat oppilaan sitoutumista, joten oppilaan ja opettajan väli-

sellä suhteella on vaikutusta oppilaan oppiaineeseen sitoutumisen kannalta. 

Myös luokan ilmapiiri ja luokkakaverit ovat kriittisiä oppilaan sitoutumisen kan-

nalta. (Corso ym., 2013: 53.) Elinikäiseen matematiikkaan sitoutumiseen vaikut-

tavat monet eri asiat. Näitä ovat esimerkiksi yksilön asenne, tunteet, motivaatio, 

kyvyt, minäpystyvyys, uskomukset ja arvot. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa 
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koulussa laadukkaalla matematiikan opetuksella. (Wilson, 2011: 67.) Opettajalla 

on siis suuri mahdollisuus vaikuttaa oppilaan sitoutumiseen sekä koulunkäyntiä, 

että tiettyä oppiainetta kohtaan. Opettaja pystyy usein vaikuttamaan siihen, mil-

lainen ilmapiiri luokassa vallitsee ja miten hän oppilaitaan kohtaa päivittäisessä 

työssään. Näin opettaja voi vaikuttaa osaltaan oppilaan kokemaan opetuksen 

sitouttavuuteen. 

 

Erityisesti matematiikasta pitäminen ja sen tärkeäksi kokeminen vaikuttavat ole-

van yhteydessä matematiikan sitouttavuuteen. Matematiikka koetaan kuitenkin 

usein tylsänä ja vaikeana oppiaineena. Tylsyys puolestaan vaikuttaa oppilaiden 

vireyteen ja tyytyväisyyteen, mistä seuraa heikompaa matematiikkaan sitoutu-

mista. Toisaalta juuri matematiikan haastavuuden vuoksi oppiaineeseen sitoutu-

minen olisi välttämätöntä. Matematiikkaan sitoutumaton oppilas voi pyrkiä vält-

telemään matematiikan tehtävien tekemistä, erityisesti silloin, jos tehtävä vaikut-

taa jo lähtökohtaisesti liian vaikealta. Toisaalta osa oppilaista voi yrittää tehtä-

vien ratkaisemista, mutta he jättävät tehtävän tekemisen kesken, jos tehtävä al-

kaa tuntua tekemisen aikana liian haastavalta. Paljon matematiikan opiskeluun 

sitoutuvat oppilaat puolestaan eivät luovuta helposti vaikeuksia kohdatessaan ja 

he pyrkivät käyttämään erilaisia strategioita ja keskustella matematiikasta mui-

den oppilaiden kanssa. Jotta oppilas sitoutuisi matematiikan opiskeluun, niin hy-

vän suhteen luominen matematiikkaa kohtaan olisi tärkeää ja opettajalla on iso 

rooli tämän suhteen syntyyn. (Ingram, 2013: 405-406.) Sitoutumiseen vaikuttaa 

myös oppilaan persoona ja erityisesti ylemmillä luokilla oppilas alkaa arvotta-

maan oppiaineita eri tavalla. Oppilaan kokema kompetenssi tietyssä aiheessa 

saattaa lisätä hänen sitoutumistaan. Näin voi tapahtua, jos oppilas esimerkiksi 

kokee olevansa hyvä kirjoittamaan. Oppilas voi myös kokea jonkin oppiaineen 

tai -sisällön tulevaisuutensa kannalta merkitykselliseksi, jolloin hän sitoutuu sii-

hen vahvemmin. (Corso ym., 2013: 54.) Näiden asioiden asenne vaikuttaa 

myös siihen, miten oppilas sitoutuu matematiikan opiskeluun. (Ingram, 2013: 

406). Edellä esitettyjen sitoutumiseen vaikuttavia osa-alueita pyrin selkeyttä-

mään kuvassa 2.  
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Kuvassa 2 havainnollistetaan, miten oppiaineeseen sitoutuminen on suhteessa 

oppilaan, opettajan ja oppiainesisältöjen kesken. Sitoutuminen sijoittuu kaikkien 

siihen vaikuttavien osa-alueiden keskelle. 

 

Vuoden 2015 TIMSS-tutkimuksen perusteella suomalaisista neljäsluokkalaista 

58 prosenttia koki matematiikan opetuksen vahvasti sitouttavaksi, 37 prosenttia 

jonkin verran sitouttavaksi ja viisi prosenttia heikosti sitouttavaksi. Oppilaiden 

kokema matematiikan opetuksen sitouttavuus on kansainvälisesti mitattuna 

heikkoa, sillä vahvasti sitouttavaksi koettu opetus on huomattavan pientä verrat-

tuna muihin maihin. Koettu sitouttavuus on myös yhteydessä suoriutumiseen 

matematiikassa, vaikka yhteys ei ole yhtä vahvaa muiden asennetekijöiden 

kanssa ja maakohtaisia eroja on jonkin verran. (Vettenranta ym., 2016b: 64.) 

 

Opetuksen tulisi edistää oppilaiden myönteistä asennetta ja minäkuvaa mate-

matiikan oppijoina (Opetushallitus 2014: 128). Tiedekasvatuksen kontekstissa 

aktiivisella oppilaan sitouttamisella havaittiin olevan tärkeä rooli hänen aiheen 

ymmärryksensä kannalta. Opettajan luomat aktivoivat menetelmät, jotka edellyt-

tävät oppilaiden sosiaalista vuorovaikutusta tai luovaa ja laadukasta 

 

 

 Oppilas Opettaja 

Sisältö 

Sitoutuminen 

Suhde 

Merkitys Asiantuntemus 

Kuva 2 Oppilaan sitoutumiseen vaikuttavat osa-alueet 
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työskentelyä aiheen sisällön kanssa ovat tehokkaita muokkaamaan oppilaan 

luottamusta omaan osaamiseensa. (Fencl & Scheel, 2005: 23.) Opettajalla on 

iso rooli oppilaiden matematiikka-asenteisiin, sillä ikävät kokemukset voivat hei-

jastua helposti opettajaan varsinaisen oppiaineen sijaan (Lepmann 1994: 77). 

Negatiivisia ajatuksia matematiikkaan ja sitä opettaneeseen opettajaan on 

useimmiten niillä opiskelijoilla, jotka ovat menestyneet matematiikassa heikom-

min. Lukion matematiikassa heikosti menestyneet, reagoivat myös herkemmin 

emotionaalisesti keskusteluissa matematiikan luonteesta. Myös keskinkertai-

sesti menestyneet opiskelijat kohdistivat negatiivisia ajatuksia matematiikan 

opettajaan oppiaineen lisäksi. Hyvin menestyneet opiskelijat puolestaan loivat 

positiivista kuvaa omasta matematiikan opettajastaan. (Kaasila, 2000: 239-240.) 

Opettajien olisi myös hyvä tiedostaa opetusta suunnitellessaan, että koetut tun-

teet vaikuttavat oppilaan matematiikka-asenteiden, -motivaation ja -kuvan muo-

dostumiseen. (Hannula 2012: 15).  

 

Kaasila (2000) kuvaa väitöskirjassaan hyvän opettajan ominaisuuksiin kuuluu-

van kannustavan suhtautumisen oppilaisiin, mielenkiintoisen ja riittävän haasta-

van opetuksen sekä oppisisältöjen riittävän selkeän selittämisen. (Kaasila, 

2000: 236.) Yksi suurimmista ongelmista suomalaisessa matematiikan opetuk-

sessa onkin matematiikan tuntien tylsyys, (Hannula & Holm 2018: 18) vaikka 

suomalaisilla opettajilla on yleisesti varsin myönteinen kuva matematiikasta 

opetettavana oppiaineena ja he ovat myös tietoisia matematiikkaan liittyvistä 

asioista. (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010a: 162.) Hattie (2009) mainitsee tutki-

muksessaan parhaiksi opettajiksi sellaiset, jotka ovat rakentaneet hyvän suh-

teen oppilaisiin ja ovat auttaneet oppilaitaan luomaan parempia oppimisen stra-

tegioita ja prosesseja. Myös opettajan halu auttaa ja selittää aihetta hyvin maini-

taan laadukkaan opetuksen yhdeksi kulmakiveksi ja laadukkaalla opetuksella 

on tärkeä vaikutus erityisesti matematiikan oppimiselle. Opettajan kokemuksella 

ja koulutuksella ei kuitenkaan selitä opettajan vaikutuksen vaihtelua. (Hattie, 

2009: 108.) Opettajan intohimo omaan tekemiseen välittyy oppilaille ja intohi-

moinen opettaja etsii jatkuvasti tehokkaampia tapoja kohdata oppilaita ja auttaa 

heitä hallitsemaan sisältöjä sekä oppimisen tapoja (Hattie 2012: 26-27;). Uusim-

pien tutkimusten mukaan opetus mukautuu usein oppilaiden ja opettajan välis-

ten suhteiden mukaan ja oppilaiden käyttäytyminen aiheuttaa opettajalle 
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erilaisia tunteita oppilaita kohtaan ja näin vaikuttaa opettajan tapaan opettaa. In-

nostunut luokka saa myös laadukkaampaa opetusta, sillä opettaja kokee tällöin 

luokassa tulevan vähemmän ongelmia ja näin suhtautuu omaan työhönsä posi-

tiivisemmin ja innokkaammin. (Salmela-Aro & Aunola 2018: 94-97.) Hannula ja 

Oksanen ovat havainneet opettajan korkean minäpystyvyyden olevan yhtey-

dessä oppilaiden positiivisempaan asenteeseen matematiikkaa kohtaan, ja että 

myös opettajan kokemuksella on vaikutusta heikoimpien oppilaiden asenteiden 

kehittymiseen (Hannula & Oksanen 2013: 264). 

 
Huonon opettajan ominaisuuksiksi luokiteltiin muun muassa seuraavia asioita: 

opettaja ei selitä asioita riittävän selkeästi, ei perustele oppisisältöjen merki-

tystä, ei osaa muodostaa opetusta mielenkiintoiseksi tai ei kohtele oppilaitaan 

tasapuolisesti tai jopa nolaa oppilaita julkisesti. Opettajalla, opetusmenetelmillä 

sekä oppisisällöillä on oppimisen kannalta suuri merkitys oppimisen kannalta. 

(Kaasila, 2000: 236.) 

 

Liian haastavat tehtävät voivat aiheuttaa ikään katsomatta niin sanottua mate-

matiikka-ahdistusta. Tässä tunnepohjaisessa reaktiossa negatiiviset tuntemuk-

set matematiikkaa kohtaan on todettu vaikuttavan negatiivisesti oppimiseen ja 

matematiikassa suoriutumiseen. Opettajalla on iso rooli matematiikka-ahdistuk-

sen synnylle ja hänellä on mahdollisuus ennaltaehkäistä tällaista kehitystä oppi-

laillaan. (Mononen ym., 2017: 55-57). Opettajalla on myös iso merkitys oppilaan 

matematiikkakuvan muodostumiselle ja tästä syystä olisi tärkeää, jos jokaiselle 

oppilaalle pystyisi luomaan onnistumisen ja ilon kokemuksia matematiikassa. 

(Hannula & Holm, 2018: 18). 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää miten matematiikan kaksoiskelpois-

ten luokanopettajien oppilaiden ongelmanratkaisutaidot sekä matematiikka-

asenteet eroavat kansallisesta aineistosta. Etsin tutkimuskysymyksiini vastauk-

sia vertailemalla tutkimusaineistoani kansallisiin aineistoihin. Kansalliset aineis-

tot koostuivat tässä tutkimuksessa Kenguru-matematiikkakilpailun vastausai-

neistosta vuosilta 2018-2019 ja oppilaiden matematiikka-asenteiden kansalli-

sena aineistona käytin vuoden 2015 kansainvälisen TIMSS-tutkimuksen Suo-

men aineistoa. 

 

Tutkimuskysymykset 

 

Miten matematiikassa kaksoiskelpoisten luokanopettajien oppilaat eroavat kan-

sallisesta tasosta 

a) ongelmanratkaisutehtävissä suoriutumisessa? 

b) matematiikka-asenteissa? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tutkimus on tyyliltään vertaileva määrällinen tutkimus. Aineisto kerättiin neljältä 

alakoulun luokalta, joiden opettajalla oli suoritettuna luokanopettajan maisteritut-

kinnon lisäksi vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon matematiikan opin-

not. Aineisto hankittiin ei-satunnaisella otoksella, sillä kriteerit täyttäviä luokan-

opettajia oli haastava löytää ja koska tutkimukseen osallistuvia luokkia etsittiin 

lähinnä omien ja yliopiston professorien kontakteista, niin tämä vaikuttaa väkisin 

siihen, miten tutkimukseen osallistuneet koulut maantieteellisesti jakautuivat. 

(KvantiMOTV 2003a: Metsämuuronen 2011: 61) Tämä on otettava huomioon 

tulosten yleistettävyydessä.  

 

5.1 Aineiston koonti 
 

Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli matematiikassa kaksoiskelpoisuuden 

suorittanut luokanopettaja, joka oli työskennellyt luokkansa kanssa vähintään lu-

kukauden ajan. Vielä keväällä 2020 mahdollisia tutkimukseen osallistuvia luok-

kia oli kahdeksan, mutta keväällä alkanut maailmanlaajuinen koronaepidemia 

siirsi koulut etäopetukseen ja epätavallisesta tilanteesta johtuen osa ryhmistä 

jättäytyi tutkimuksesta pois. 

 

Lopulta tutkimukseen osallistui neljä alakoulun luokkaa. Osallistuneista luokista 

yksi oli toinen luokka, kaksi nelosluokkaa ja yksi kuudes luokka. Osallistuneista 

luokista kaksi oli Varsinais-Suomesta ja kaksi Uudeltamaalta ja opettajista kaksi 

oli miehiä ja kaksi naisia. Ennen aineiston keräämistä kaikkien oppilaiden kotiin 

lähetettiin lupakirje, jossa selvitettiin tutkimuksen taustatietoja (Liite 1) ja kysyt-

tiin oppilaan vanhemmilta lupaa oppilaan osallistumisesta tutkimukseen. Ongel-

manratkaisutestin vastaajajoukoksi saatiin (N=75), joka jakaantui siten, että tyt-

töjä oli (n=41) ja poikia (n=34). Asenneskaalamittarin saatiin vastaajajoukoksi 

(N=80), joka jakautui tasan tyttöihin (n=40) ja poikiin (n=40). Toisistaan poikkea-

vat vastaajajoukot selittyvät eri päivinä tehdyin testein ja näihin päiviin liittyviin 

poissaoloihin. Molempiin tutkimuksen osa-alueisiin osallistuneiden otosten 
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poikien ja tyttöjen välinen jakauma vastaa melko hyvin koko populaation ja-

kaumaa, joten otosta voidaan pitää tältä osin edustavana. (Nummenmaa 2009: 

26).  

 

 Aineiston kerääminen aloitettiin lopulta syksyllä 2020. Aineiston kerääminen 

suoritettiin pääosin sähköisillä Google Forms -lomakkeilla, joihin oli rakennettu 

kullekin luokka-asteelle oma Kenguru-matematiikkakilpailun kopio. Yhdeltä ryh-

mältä aineisto kerättiin paperisilla lomakkeilla. Linkit sekä ongelmanratkaisu- 

että asennekyselyn lomakkeisiin lähetettiin sähköpostitse tutkimukseen osallis-

tuvien luokkien opettajille, jotka tahoillaan jakoivat linkin oppilaille.  

 

5.2 Matemaattisen ongelmanratkaisutestin toteutus 
 

Ongelmanratkaisutestinä käytettiin Kenguru-matematiikkakilpailun vanhoja kil-

pailukysymyksiä vuosilta 2018 ja 2019. Tämän aineiston avulla pystyttiin mittaa-

maan eri luokka-asteiden menestystä ongelmanratkaisutestissä niin, että ne oli-

vat keskenään vertailukelpoisia. 

 
Australiasta lähtöisin oleva Kenguru-matematiikkakilpailu on maailman suurin 

kansainvälinen matematiikkakilpailu. Vuonna 2018 siihen osallistui 6,1 miljoo-

naa osallistujaa 76 eri maasta. (Kenguru.fi, 2020) Suomessa osallistujia on ollut 

viime vuosina viidentoista- ja kahdenkymmenentuhannen välillä. (Kangourou 

sans Frontières, 2020.) 

 

Matematiikan mielenkiintoisena pitäminen on haaste matematiikan opettajille, 

jotka pyrkivät jokapäiväisessä työssään lisäämään oppilaidensa innostusta ma-

tematiikan oppimista kohtaan. Tämän haasteen vuoksi Australian matemaati-

koille syntyi idea järjestää kilpailu, joka korostaisi matematiikan iloa ja rohkaisee 

matemaattiseen ongelmanratkaisuun. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin Australi-

assa vuonna 1978 ja muutamassa vuodessa 80% maan kouluista oli mukana. 

(Kangourou sans Frontières, 2020.) 

 

1990-luvulla Kenguru-matematiikkakilpailu rantautui Ranskaan ja onnistuneen 

pilotoinnin jälkeen se levisi nopeasti ympäri Eurooppaa ja vähitellen siitä 
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muodostui laaja kansainvälinen konsepti. Kansainvälinen kattojärjestö Kango-

rou Sans Frontières perustettiin Pariisiissa tammikuussa 1995. (Kangourou 

sans Frontières, 2020.) Osallistuminen kilpailuun on ilmaista ja avointa kaikille 

kouluille. Suomessa kilpailuun on osallistuttu ensimmäisen kerran vuonna 2012 

ja sen järjestämisestä vastaa Maunulan yhteiskoulu sekä Helsingin matematiik-

kalukio. Hankkeen rahoituksesta vastaa Opetushallitus. (Kenguru.fi, 2020.) 

 

Monivalintatehtävistä koostuvia kilpailutehtäviä on tarjolla lähes kaikille luokka-

asteille toisesta luokasta aina lukioikäisille asti. (Kangourou sans Frontières, 

2020; Kenguru.fi, 2020.) Sarjat ja tehtävät eivät koostu ainoastaan perinteisistä 

matematiikan tehtävistä ja niiden teemat vaihtelevat laajasti. Innostavien ideoi-

den, sitkeyden ja luovuuden lisäksi ne edellyttävät mielikuvitusta, laskennan pe-

rustaitoja, loogista ajattelua ja muita ongelmanratkaisustrategioita. (Kangourou 

sans Frontières, 2020.) Kilpailussa on kaksi päätavoitetta: saavuttaa mahdolli-

simman suuri pistemäärä ja saada mahdollisimman pitkä ”kengurun loikka”. 

Kengurun loikalla tarkoitetaan mahdollisimman monta oikeaa peräkkäistä vas-

tausta. (Kenguru.fi, 2020.) 

 

Koska tutkimukseen osallistui oppilaita luokka-asteilta 2-6, niin testeissä käytet-

tiin kullekin luokka-asteelle tarkoitettuja tehtäviä. Tehtävämäärät, pisteytys ja kil-

pailuaika löytyvät taulukosta 2 

 
Taulukko 2 Ongelmanratkaisutestin rakenne eri luokka-asteille 
 
Sarja 3p  

tehtäviä 

4p  

tehtä-

viä 

5p  

tehtä-

viä 

tehtäviä 

yh-

teensä 

kilpailu-

aika 

Mini-Ecolier (2.-3. luokka) 6 6 6 18 45 min 

Ecolier (4. ja 5. luokka) 7 7 7 21 60 min 

Benjamin (6. ja 7. luokka) 7 7 7 21 60 min 

 

Kustakin testistä luotiin verkossa täytettävä versio Google Forms -ohjelmiston 

avulla. Tämä oli mahdollista, sillä monivalintatehtävät oli helppo luoda 



 33 

sellaisiksi, että niitä pystyi täyttämään millä tahansa laitteella helposti, kunhan 

käytettävissä oli toimiva Internet-yhteys ja -selain. 

 

Sähköinen ongelmanratkaisutesti jaettiin opettajille sähköpostitse. Opettajille lä-

hetettiin linkkien yhteydessä myös saatekirje, jossa selostettiin kuinka luokassa 

järjestettävä testi tuli toteuttaa, jotta lähtökohdat olivat eri luokissa mahdollisim-

man samanlaiset. Kerätty tutkimusaineisto järjestettiin ensin Microsoft Exceliin 

ja analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla.  

 

Koska eri sarjojen väliset maksimipistemäärät poikkeavat toisistaan, jouduttiin 

analysointia varten laskemaan tutkimukseen osallistuneiden ratkaisuprosentit. 

Samoin tehtiin kansalliselle aineistolle. Prosenttilukujen vertailua tehdessä peri-

aatteet toimivat keskiarvoerojen tapaan (Karma & Komulainen 2002b: 94). Näin 

aineistosta saatiin vertailukelpoisia. Ratkaisuprosenttien jakaumat on nähtä-

vissä kuviossa 5, josta havaitaan, että kumpikin aineisto noudattaa melko hyvin 

normaalijakauman muotoa. 
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Kuvio 5 Tutkimusaineiston ja kansallisen aineiston ratkaisuprosenttien jakaumat.  
 

Molempien aineistojen normaalijakautuneisuus testattiin ja vaikka Kolmogorov-

Smirnov-testin mukaan aineisto ei aivan täyttänyt normaalijakauman tunnus-

merkkejä (p = .041), niin tulos on riittävän lähellä normaalijakauman vaatimuk-

sia (p > .05) parametristen testien käyttämistä varten.  Visuaalisella tarkastelun 

perusteella jakaumat noudattavat melko hyvin normaalijakaumaa. Kumpikin ai-

neistoista on hieman vino, mutta vinoumat ovat saman suuntaisia, mikä on tär-

keää, jotta vinous vaikuttaa molemmissa aineistoissa samalla tavalla jakauman 

keskiarvoihin (Nummenmaa 2009: 274).  

 

Koska Kolmogorov-Smirov-testin tulos on melko lähellä normaalijakauman 

osoittamaa p-arvoa ja aineiston visuaalinen tarkastelu tukee tätä tulosta, päätin 

käyttää testejä, joissa oletetaan aineiston normaalijakautuneisuutta. Keskiarvo-

jen mittauksen yhteydessä käytettiin efektikoon mittaamisessa Cohenin d-ar-

voa, jota käytetään yleensä kahden keskiarvon mittaamiseen (Metsämuuronen 

2011: 53). 
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5.3 Matematiikan asennemittarin toteutus 
 

Oppilaiden asennetta matematiikan opiskeluun mitattiin monissa kansainvälisis-

säkin tutkimuksissa käytetyllä Fennema-Shermanin matemaattisten asenteiden 

skaalatestillä (Fennema & Sherman, 1976; Metsämuuronen, 2013: 233). Perin-

teisen viisiportainen Likert-asteikko muutettiin neliportaiseksi ja varsinainen 

asennekysely toteutettiin lyhennettynä versiona TIMSS-tutkimuksen tapaan. Ky-

symyskaavakkeiden muoto on nähtävissä liitteestä 2. 

 

Linkki lomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse tutkimukseen osallistuvien luok-

kien opettajille, jotka tahoillaan jakoivat linkin oppilaille. Asennekysely täytettiin 

oppituntien aikana ja se tuli tehdä eri päivinä ongelmanratkaisutestin kanssa, 

jottei se vaikuttaisi oppilaiden asennekyselyn tuloksiin. Kerätty tutkimusaineisto 

järjestettiin ensin Microsoft Exceliin ja analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjel-

malla. SPSS-ohjelmistoon lisättiin myös TIMSS-tutkimuksen asennekyselyiden 

tulokset. 

 

Asennemittari oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: (1) oppilaiden asenne ja moti-

vaatio (osaan) (2) oppilaiden luottamus omaan matemaattiseen osaamiseen 

(pystyn) ja (3) Matematiikan opetuksen sitouttavuus. Oppilaat antoivat vastauk-

sensa neliportaisella Likert-asteikolla (1) täysin samaa mieltä (2) jokseenkin sa-

maa mieltä (3) jokseenkin eri mieltä ja (4) täysin eri mieltä. Puuttuvat vastaukset 

korvattiin ryhmän keskiarvoilla, sillä se on yleinen tapa yksittäisten puuttuvien 

tietojen korvaamiseen (Metsämuuronen 2011: 340). 

 

Asenneskaalatestin osa-alueista muodostettiin summamuuttujat ja niiden relia-

biliteetti tarkastettiin molemmista aineistoista. Reliabiliteetti kuvaa, kuinka luotet-

tavana ja yleistettävänä tietyn mittarin antamia tuloksia voidaan pitää ja vaikka 

tutkimuksessa käytetty mittari on ollut käytössä useissa asennetta mittaavissa 

tutkimuksissa, niin reliabiliteetti on hyvä varmistaa kerätyllä aineistolla (Metsä-

muuronen 2011: 46-47; Nummenmaa 2009: 348). Reliabiliteetin mittarina käyte-

tään hyvin yleisesti Cronbachin Alfaa (a) ja yleisesti mittaria voidaan pitää luo-

tettavana, jos a > .60. (Metsämuuronen 2011: 548). 
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Oppilaiden matematiikasta pitämisestä muodostettua summamuuttujaa voidaan 

pitää luotettavana mittarina, sillä sekä koeryhmän (a = .883 - .886) ja kansalli-

sen (a = .933 - .935) aineiston reliabiliteetit olivat melko korkeat. 

 

Mittaria, jolla mitattiin oppilaan luottamusta omaan matematiikan osaamiseen, 

voidaan myös pitää luotettavana, sillä koeryhmän (a = .844 - .844) ja kansalli-

sen aineiston (a = .867 - .869) reliabiliteetin arvo ovat riittävän korkeat.  

 

Kolmannen mittarin oli tarkoitus mitata oppilaan koettua matematiikan opetuk-

sen sitouttavuutta ja reliabiliteettianalyysin perusteella sitä voidaan pitää luotet-

tavana sekä koeryhmän (a = .767 - .775) ja kansallisen aineiston (a = .861 - 

.868) perusteella reliabiliteetti on melko korkea.  

 

Kunkin osa-alueen eroja aineistojen välillä mitattiin non-parametrisella Mann-

Whitney u-testillä, sillä asennetestien aineisto ei täyttänyt parametristen testien 

vaatimuksia. Koska Mann-Whitneyn u-testi perustuu järjestyslukuihin (Nummen-

maa, 2009: 261), niin mittauksessa käytettiin tästä syystä asenteiden osa-alu-

eita mittaavia summamuuttujia, eikä TIMSS-tutkimuksessa käytettyä oppilaiden 

ryhmittelyluokkia. Asenteista mitattiin ja tarkasteltiin lisäksi erikseen poikien ja 

tyttöjen tuloksia. 
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6 Tutkimustulokset 
 
 
Tässä luvussa esittelen tutkielman keskeisiä tuloksia. Tutkimuksen tulokset on 

jaettu alaluikuihin tutkimuskysymyksittäin. Koska asennekysely ja ongelmanrat-

kaisutesti suoritettiin kouluissa eri päivinä, on vastaajajoukoissa näiden tulosten 

osalta pientä eroa oppilaiden poissaolojen vuoksi. 

 
6.1 Matemaattinen ongelmanratkaisuosaaminen kaksoiskel-

poisten luokanopettajien luokilla 
 

Ongelmanratkaisutestin vastaajajoukoksi saatiin (N=75), joka jakaantui siten, 

että tyttöjä oli (n=41) ja poikia (n=34). Valitettavasti kansallisesta aineistosta ei 

sukupuolijaottelua löytynyt, joten sukupuoleen liittyvät analyysit suoritettiin nyt 

kerätystä aineistosta. Koska ”kaksoiskelpoisten luokanopettajien oppilaat” on 

merkintätavaltaan niin pitkä, puhutaan tässä osiossa jatkossa vain tutkimusai-

neistona, kun tarkoitetaan tähän tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ryh-

mää. Kenguru-kilpailuaineistoa kutsun jatkossa kansalliseksi aineistoksi. Tutki-

musaineiston ratkaisuprosenttien keskiarvo oli 42,59% ja mediaani 41,67%. 

Kansallisen aineiston ratkaisuprosenttien keskiarvo oli 48,68% ja mediaani 

47,62%. 

 

Aluksi tutkin onko tutkimusaineiston tyttöjen ja poikien välillä eroja ongelmanrat-

kaisuprosenteissa.  Tätä tutkittiin riippumattoman otoksen t-testillä. Tyttöjen rat-

kaisuprosentin keskiarvo oli 43,20% (keskihajonta = 14,59, n = 41). Tämä poik-

kesi poikien ongelmanratkaisutestien keskiarvosta 41,85% (keskihajonta 14,82, 

n=34). Vaikka tyttöjen keskiarvo on hieman suurempi, ero ei osoittautunut riip-

pumattomien otosten t-testillä merkitseväksi: t(73) = -,397, p = 0,693, 2-suuntai-

nen.  

 

Koska tutkimusaineistoa oli tarkoitus verrata kansallisen aineiston tuloksiin on-

gelmanratkaisukyvyssä, muodostettiin kansallisen aineiston tulosten perusteella 

kvartiileittain jakauma, jonka mukaan oppilas menestyi testissä joko (1) heikosti, 
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(2) tyydyttävästi, (3) hyvin ja (4) erinomaisesti. tutkimusaineiston jakautuminen 

näihin osa-alueisiin esitetään kuviossa 6. 

 

 
Kuvio 6 Tutkimusaineiston oppilaiden menestymisjakauma suhteessa kansalliseen ai-
neistoon 
 

Tutkimusaineiston oppilaista 40% suoriutui testistä heikosti ja 33% tyydyttävästi. 

Tästä ryhmästä yhteensä vain noin neljännes ylsi kahden ylemmän kvartiilin 

puolelle, joista 16% hyvään ja 11% erinomaiseen suoritustasoon. (kts. kuvio 6). 

Tutkimusaineiston oppilaat näyttävät menestyneen ongelmanratkaisutehtävissä 

verrattain heikosti. 

 

Keskiarvojen erojen merkitsevyyden selvittämiseksi suoritettiin toisistaan riippu-

mattomien otosten T-testi. Kansallisen aineiston ratkaisuprosentin keskiarvo 

48,68% (keskihajonta = 17,30, n=10 754) poikkesi tutkimusaineiston ongelman-

ratkaisutestien keskiarvosta 42,59% (keskihajonta 14,61, n=75). Ero osoittautui 

riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti merkitseväksi (Cohenin d = 

0.0380) : t(75) = -3,592, p = 0,001, 2-suuntainen. 

  

Heikko suoritustaso Tyydyttävä suoritustaso Hyvä suoritustaso Erinomainen suoritustaso
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6.2 Matematiikka-asenteet kaksoiskelpoisten luokanopettajien 
luokilla 

 
Seuraavaksi selvitettiin eroja tutkimusaineiston ja kansallisen aineiston, eli 

tässä tutkimuksessa TIMSS-tutkimukseen vuonna 2015 osallistuneiden neljän-

nen luokan oppilaiden välillä asenteissa matematiikkaa kohtaan. Kysely oli ja-

ettu (1) matematiikasta pitämiseen, (2) luottamus omaan matematiikan osaami-

seen ja (3) matematiikan opetuksen koettuun sitouttavuuteen. Oppilaat antoivat 

vastauksensa neliportaisella Likert-asteikolla (1) täysin samaa mieltä (2) jok-

seenkin samaa mieltä (3) jokseenkin eri mieltä ja (4) täysin eri mieltä. Matema-

tiikka-asennekyselyyn saatiin vastaajajoukoksi (N=80), joka jakautui tasan tyt-

töihin (n=40) ja poikiin (n=40). Tulokset esitetään teemoittain seuraavissa alalu-

vuissa. 

 

6.2.1 Oppilaiden matematiikasta pitäminen 
 
 
Matematiikasta pitämistä tutkittiin yhdeksän väittämän avulla: 

 

1) Nautin matematiikan oppimisesta 

2) Toivon, ettei minun tarvitsisi opiskella matematiikkaa 

3) Matematiikka on tylsää 

4) Matematiikassa opin monia kiinnostavia asioita 

5) Pidän matematiikasta 

6) Pidän koulutehtävistä, joissa on numeroita 

7) Pidän matemaattisten ongelmien ratkomisesta 

8) Odotan kovasti matematiikan tunteja 

9) Matematiikka on yksi lempiaineistani 

 

Oppilaat antoivat vastauksensa neliportaisella Likert-asteikolla (1) täysin samaa 

mieltä (2) jokseenkin samaa mieltä (3) jokseenkin eri mieltä ja (4) täysin eri 

mieltä.  

 

Vastaustensa perusteella oppilaat sijoitettiin kolmeen ryhmään ja kysymysten 2 

ja 3 pisteytys käännettiin tätä ennen: (1) Matematiikasta paljon pitävät 
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vastasivat olevansa täysin samaa mieltä vähintään viiden väittämän kanssa ja 

jokseenkin samaa mieltä muiden väittämien kanssa. (2) Ei pidä matematiikasta 

-ryhmä vastasi olevansa täysin tai jokseenkin eri mieltä vähintään viiden väittä-

män kanssa ja jokseenkin samaa mieltä muiden väittämien kanssa. (3) Loput 

oppilaista sijoitettiin matematiikasta jonkin verran pitävien ryhmään. Se miten 

tutkimusaineisto ja kansallinen aineisto poikkeavat toisistaan on kuvattu kuvi-

ossa 7. 

 

 

 
Kuvio 7 Matematiikasta pitämisen erot aineistojen välillä. Tutkimusaineistoa on merkitty 
tummalla ja kansallista aineistoa vaalealla. 
 
Tutkimusaineiston ja kansallisen aineiston suhteita verrattiin toisiinsa (kuvio 7) 

ja havaittiin, että ryhmän, joka ei pitänyt matematiikassa kansallisessa aineis-

tossa osuus (31,9%) oli noin kolminkertainen tutkimusaineistoon verrattuna 

(8,8%). Toisaalta tutkimusaineistossa matematiikasta jonkin verran pitäviä oli 

(67,5%) ja kansallisessa aineistossa (40%). Aineistojen välinen ero oli suuri, 

jopa 27,5 prosenttiyksikköä. Matematiikasta paljon pitäviä oli puolestaan kansal-

lisessa aineistossa 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin tutkimusaineistossa.  

 

Seuraavaksi mitattiin, miten matematiikasta pitäminen erosi aineistojen välillä, 

kun jätettiin ryhmäjaottelu huomioimatta. Mittaamiseen käytettiin matematiikan 

pitämisestä muodostettua summamuuttujaa. Aineistojen välistä asenne-eroa 

matematiikasta pitämisessä mitattiin toisistaan riippumattomien otosten u-
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testillä, jossa aineistojen välinen ero ei osoittautunut riippumattomien otosten u-

testillä tilastollisesti merkitseväksi: (U = 213 191, p = .257). 

 

Tyttöjen ja poikien välistä eroa matematiikasta pitämisessä mitattiin toisistaan 

riippumattomien otosten u-testillä. Tutkimusaineistossa sukupuolten välinen ero 

ei osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi: (U = 707, p = .370). Tyttöjen ja poi-

kien välinen ero matematiikasta pitämisessä oli kansallisessa aineistossa tilas-

tollisesti erittäin merkitsevä. (U = 3 358 055, p = .000). Pojat pitävät matematii-

kasta tyttöjä enemmän. 

 
 
6.2.2 Oppilaiden luottamus matematiikan osaamiseen 
 
 
Oppilaiden luottamusta omaan osaamiseensa kysyttiin yhdeksän eri väittämän 

avulla: 

 

1) Menestyn yleensä hyvin matematiikassa 

2) Matematiikka on vaikeampaa minulle kuin monelle luokkatoverilleni 

3) En vain ole hyvä matematiikassa 

4) Opin matematiikan asioita nopeasti 

5) Matematiikka hermostuttaa minua 

6) Olen hyvä ratkomaan vaikeita matematiikan tehtäviä 

7) Opettajani sanoo minun olevan hyvä matematiikassa 

8) Matematiikka on minulle vaikeampaa kuin mikään muu kouluaine 

9)  Matematiikka saa minut ymmälleni 

 

Oppilaat antoivat vastauksensa neliportaisella Likert-asteikolla (1) täysin samaa 

mieltä (2) jokseenkin samaa mieltä (3) jokseenkin eri mieltä ja (4) täysin eri 

mieltä. Kysymysten 3, 4, 6, 8 ja 9 pisteytys käännettiin ennen oppilaiden sijoitta-

mista ryhmiin. 

 
 
Oppilaat jaettiin vastaustensa perusteella kolmeen ryhmään. (1) Matematiikan 

osaamiseen paljon luottavat vastasivat olevansa täysin samaa mieltä vähintään 

viiden väittämän kanssa ja jokseenkin samaa mieltä muiden väittämien kanssa. 
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(2) Omaan matematiikan osaamiseen heikosti luottavat vastasivat olevansa täy-

sin tai jokseenkin eri mieltä vähintään viiden väittämän kanssa ja jokseenkin sa-

maa mieltä muiden väittämien kanssa. (3) Loput oppilaista sijoitettiin osaami-

seensa jonkin verran luottavien ryhmään. Aineistojen välisiä eroja kuvataan ku-

viossa 8.  

 
Kuvio 8 Luottamus omaan matematiikan osaamiseen. Tutkimusaineistoa on merkitty 
tummalla ja kansallista aineistoa vaalealla. 
 
Matematiikan osaamiseensa heikosti luottavien ero aineistojen välillä (kuvio 8) 

oli 8,2 prosenttiyksikköä. Jakauma mukailee jonkin verran matematiikasta pitä-

misen jakaumaa, sillä jonkin verran matematiikan osaamiseensa luottavia oppi-

laita oli tutkimusaineistossa 14 prosenttiyksikköä kansallista aineistoa enem-

män. Paljon matematiikan osaamiseensa luottavia oli puolestaan enemmän 

kansallisessa-aineistossa (28%), kuin tutkimusaineistossa (22,5%) eron ollessa 

5,5 prosenttiyksikköä. 

 

Seuraavaksi mitattiin, miten tutkimusaineiston luottamus omaan matematiikan 

osaamiseen erosi kansallisesta aineistosta. Aineistojen välistä eroa luottamuk-

sessa omiin matematiikan taitoihin mitattiin toisistaan riippumattomien otosten 

u-testillä. Aineistojen välinen ero ei osoittautunut riippumattomien otosten u-tes-

tillä tilastollisesti merkitseväksi: (U = 183 562, p = .238). 

 

Sukupuolten välistä eroa luottamuksessa omaan matematiikan osaamiseen mi-

tattiin toisistaan riippumattomien otosten u-testillä, jossa tutkimusaineistossa 
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sukupuolten välinen ero ei osoittautunut riippumattomien otosten u-testillä tilas-

tollisesti merkitseväksi: (U = 802, p = .985). Kun sama testi suoritettiin kansalli-

sella aineistolla, havaittiin, että sukupuoli on tilastollisesti erittäin merkitsevässä 

yhteydessä matematiikan koettuun sitouttavuuteen. Pojat luottavat omaan ma-

tematiikan osaamiseen tyttöjä enemmän. (U = 3 508 859, p = .000). 

 

6.2.3 Oppilaiden kokema opetuksen sitouttavuus 
 
 
Viimeisenä selvitettiin, kuinka sitouttavana oppilaat kokivat matematiikan ope-

tuksen kymmenen väittämän avulla: 

 

1) Tiedän, mitä opettajani odottaa minun tekevän 

2) Opettajaani on helppo ymmärtää 

3) Olen kiinnostunut siitä, mitä opettajani sanoo 

4) Opettajani antaa minulle mielenkiintoisia tehtäviä 

5) Opettajani antaa kysymyksiini selkeitä vastauksia 

6) Opettajani on hyvä selventämään matematiikkaa 

7) Opettajani antaa minun näyttää, mitä minä olen oppinut 

8) Opettajani yrittää auttaa oppimistamme monin tavoin 

9) Kun teen virheen, opettajani neuvoo minua, miten onnistuisin paremmin 

10)  Opettajani kuuntelee, mitä sanottavaa minulla on 

 

 

Oppilaat antoivat vastauksensa neliportaisella Likert-asteikolla (1) täysin samaa 

mieltä (2) jokseenkin samaa mieltä (3) jokseenkin eri mieltä ja (4) täysin eri 

mieltä. 

 

Oppilaat jaettiin vastaustensa perusteella kolmeen ryhmään. (1) Matematiikan 

opetusta sitouttavana pitävät vastasivat olevansa täysin samaa mieltä vähin-

tään viiden väittämän kanssa ja jokseenkin samaa mieltä muiden väittämien 

kanssa. (2) Matematiikan opetuksen heikkona pitänyt ryhmä vastasi olevansa 

täysin tai jokseenkin eri mieltä vähintään viiden väittämän kanssa ja jokseenkin 

samaa mieltä muiden väittämien kanssa. (3) Loput oppilaista sijoitettiin 
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ryhmään, joka koki matematiikan jonkin verran sitouttavaksi. tutkimusaineiston 

ja TIMSS-ryhmän jakautuminen ryhmiin on esitetty kuviossa 9. 

 

 
Kuvio 9 Oppilaan koettu matematiikan opetuksen sitouttavuus. tutkimusaineisto on 
merkitty tummalla ja kansallinen aineisto vaalealla. 
 

Kummankin aineiston perusteella matematiikan opetus nähdään suurimmaksi 

osaksi joko jonkin verran tai vahvasti sitouttavaksi. tutkimusaineiston oppilaiden 

mielipide (3,8%) opetuksen heikosti sitouttavien osuudesta ei juuri eroa kansalli-

sen aineiston (4,7%) tuloksesta. Tarkasteltaessa matematiikan opetuksen jon-

kin verran sitouttavaksi kokevia oppilaita huomataan, että tutkimusaineiston op-

pilaista 62,5% sijoittui tähän ryhmään kansallisen aineiston osuuden ollessa 

37,2%. Aineistojen ero on melko suuri, jopa 23,8 prosenttiyksikköä. Matematii-

kan opetuksen vahvasti sitouttavaksi kokeneiden oppilaiden ero aineistoja ver-

tailtaessa on lähes saman suuruinen toiseen suuntaan; noin kolmannes 

(33,8%) tutkimusaineiston oppilaista koki matematiikan opetuksen vahvasti si-

touttavaksi (kuvio 9). Ero kansalliseen aineistoon (57,6%) vaikuttaa suurelta sen 

ollessa 23,8 prosenttiyksikköä. 

 

Aineistojen välistä eroa mitattiin toisistaan riippumattomien otosten u-testillä. 

Mittauksessa saatujen tulosten perusteella aineistojen välillä havaittiin eroja 

siinä, miten oppilaat kokevat matematiikan opetuksen sitouttavuuden. 
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Aineistojen välinen ero osoittautui riippumattomien otosten u-testissä tilastolli-

sesti merkitseväksi: (U = 155 780, p = .001) 

 
Tyttöjen ja poikien välistä eroa matematiikan opetuksen koettuun sitouttavuu-

teen mitattiin toisistaan riippumattomien otosten u-testillä. Tutkimusaineiston si-

sällä sukupuolten välinen ero ei osoittautunut riippumattomien otosten u-tes-

tissä tilastollisesti merkitseväksi: (U = 700, p = .334). Kansallisen aineiston mit-

tauksessa havaittiin, että sukupuoli on tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhtey-

dessä matematiikan koettuun sitouttavuuteen poikien kokevan opetuksen 

enemmän sitouttavaksi. (U = 2 902 483, p = .000). 

 
6.3 Yhteenveto 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin matematiikassa kaksoiskelpoisuuden suoritta-

neiden luokanopettajien oppilaiden (tutkimusaineisto) ongelmanratkaisutestissä 

saatuja prosentuaalisia ratkaisuprosentteja vertailtavaan kansalliseen aineis-

toon (Kenguru-aineisto). 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että tutkimusaineiston ongelmanratkaisutestissä saatu 

ratkaisuprosentti poikkesi Kenguru-aineistosta tilastollisesti merkitsevästi. (p = 

0,001). Tutkimusaineiston oppilaat menestyivät keskimäärin kansallista tasoa 

heikommin. Lisäksi vain tutkimusaineiston sisällä tarkastellun tyttöjen ja poikien 

välisten ratkaisuprosenttien eron ei puolestaan havaittu olevan tilastollisesti 

merkitsevä. (p = 0,693). 

 

Toisena kokonaisuutena tutkittiin tutkimusaineiston matematiikkaan liittyviä 

asenteita (pidän matematiikasta), luottamusta omaan matematiikan osaamiseen 

(osaan) sekä koettua opetuksen sitouttavuutta. Vertailukohtana oli kansainväli-

sen TIMSS-tutkimuksen suomalaisten 4.-luokkalaisista koostuva aineisto. 

 

Saaduista tuloksista on havaittavissa, että tutkimusaineiston oppilaista selvästi 

pienempi osuus sijoittui ryhmään, joka ei pitänyt matematiikasta. TIMSS-tutki-

muksessa käytetty ryhmiin jaottelu osoitti tutkimusaineiston pitävän matematii-

kasta kansallista aineistoa enemmän. Tilastollisesti aineistojen väliset erot eivät 
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kuitenkaan osoittautuneet merkitseviksi riippumattomien otosten u-testin perus-

teella (U = 213 191, p = .257).  Oppilaiden luottamusta omiin matematiikan tai-

toihin verrattaessa aineistojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. 

(U = 183 562, p = .238). Viimeisenä selvitettiin, miten tutkimusaineiston oppilaat 

kokevat matematiikan opetuksen sitouttavuuden kansalliseen aineistoon verrat-

tuna. Havaittiin, että tutkimusaineiston oppilaat kokivat matematiikan opetuksen 

sitouttavampana kuin kansallisen aineiston oppilaat. Aineistojen välinen ero oli 

tilastollisesti merkitsevä (U = 155 780, p = .001). 

 

Sukupuolien välisiä eroja testattiin sekä tutkimusaineistolla, että kansallisella ai-

neistolla. Tutkimusaineiston sisällä sukupuolella ei löytynyt tilastollisesti merkit-

sevää yhteyttä yhteenkään asenneskaalatestin osa-alueista, kun puolestaan jo-

kaisella osa-alueella oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys kansallisessa ai-

neistossa, jonka perusteella pojat pitävät matematiikasta, luottavat matematii-

kan osaamiseen ja kokevat matematiikan opetuksen sitouttavampana kuin tytöt. 
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7 Tutkimuksen luotettavuus 
 
 
Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti kuvaavat perinteisesti tutkimuksen luo-

tettavuutta ja se on suoraan verrannollinen tutkimuksessa käytetyn mittarin luo-

tettavuuteen. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen ja validiteetti sii-

hen mitataanko sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen, 

2011: 74.) 

 

Tätä tutkimusta tehdessä kaikissa vaiheissa noudatettiin rehellisyyttä ja huolelli-

suutta. En saanut tietooni, että opettajilla olisi ollut haasteita sähköisten lomak-

keiden käytössä luokkansa kanssa ja kaikki tiedot saatiin kerättyä sähköisesti 

myös toisen luokan oppilailta. Otos- tai näytekoko jäi hieman tavoiteltua pie-

nemmäksi, sillä koulut siirtyivät Covid-19-pandemian vuoksi keväällä etäopetuk-

seen. Aineiston keräämisen viivästyminen aiheutti sen, että kaikki opettajat ei-

vät voineet enää jostakin syystä osallistua luokkansa kanssa tutkimukseen. Tut-

kimukseen osallistuneet luokat eivät olleet täysin sattumanvaraisesti hankittu, 

joten tulosten yleistettävyydessä koko populaatioon on käytettävä harkintaa. 

(Metsämuuronen 2011: 61; Nummenmaa 2009) Aineiston ei-satunnaisuus joh-

tui hankaluudesta tavoittaa tutkimusta varten kaksoiskelpoisia luokanopettajia. 

Opettajat löytyivät pääosin omien tai tutkimusta ohjaavien professorien kontak-

tien kautta.  

 

Aineiston koosta johtuen tutkimuksessa saatuihin tuloksiin tulee suhtautua tie-

tyin varauksin. Erityisesti ongelmanratkaisutestin tulokset olivat yllättäviä, sillä 

opettajan koulutustaustalla ei ole aiemmin havaittu olevan yhteyttä oppilaiden 

matematiikan osaamiseen (Metsämuuronen 2010: 65-67; Kupari, ym. 2012: 

102). Tulokset vaikuttivat kuitenkin antavan melko luotettavia ja selitettävissä 

olevia tuloksia sekä ongelmanratkaisun että asenteiden osalta. Otos jakautui 

tyttöjen ja poikien osalta lähes puoliksi, joten se vastaa hyvin kokopopulaation 

suhdetta. Aineiston voidaan sanoa tältä osin olevan edustava. (Nummenmaa, 

2009: 26.) Tutkimuksen riippumattomana muuttujana käytettiin kaksoiskelpoista 

luokanopettajaa, jonka oppilaiden ongelmanratkaisukykyä ja matematiikka-

asenteita verrattiin kansalliseen aineistoon. Oletuksena tässä tutkimuksessa oli, 
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että riippumaton muuttuja, tässä tutkimuksessa opettaja, vaikuttaa jollakin ta-

valla riippuvaan muuttujaan, eli oppilaiden suoritustasoon ja matematiikka-asen-

teisiin (Nummenmaa, 2009: 31). 

 

Kenguru-matematiikkakilpailun tehtävät eivät koostu ainoastaan perinteisistä 

matematiikan tehtävistä ja niiden teemat vaihtelevat laajasti. Innostavien ideoi-

den, sitkeyden ja luovuuden lisäksi ne edellyttävät mielikuvitusta, laskennan pe-

rustaitoja, loogista ajattelua ja muita ongelmanratkaisustrategioita. (Kangourou 

sans Frontières, 2020.)  Ongelmanratkaisutestissä käytetyt Kenguru-matema-

tiikkakilpailun vanhojen kilpailutehtävien voidaan nähdä mittaavan monipuoli-

sesti oppilaiden ongelmanratkaisukykyä ja matemaattista kyvykkyyttä. Syy käyt-

tää nimenomaan tämän matematiikkakilpailun vanhoja koetehtävinä oli se, että 

tutkimukseen osallistui oppilaita eri luokka-asteita. Ongelmanratkaisutestin tu-

lokset muutettiin kunkin ryhmän ratkaisuprosenteiksi, jotta tuloksista saatiin kes-

kenään vertailukelpoisia.  

 

Tutkimuksen tulosten validiutta vähentää hieman se, että ongelmanratkaisutes-

tin kansallinen aineisto ei välttämättä anna täysin realistista kuvaa kansallisesta 

tasosta, sillä aineisto on peräisin matematiikkakilpailusta. Tämä saattaa aiheut-

taa esimerkiksi sen, että siihen on osallistunut lähtökohtaisesti parempitasoisia 

oppilaita tai sellaisia oppilaita, joilla on jo kokemusta kilpailussa käytettävistä 

tehtävätyypeistä. Tulosjakaumaltaan kansallisena pidetty tilasto kuitenkin nou-

datteli lähes normaalijakaumaa, joten sen voidaan nähdä riittävän hyvänä ver-

tailukohtana tässä tutkimuksessa. Kengurukilpailussa kaksi luokka-astetta tekee 

saman testin, joten tässä tutkimuksessa käytetty pieni luokkamäärä aiheutti 

sen, että luokat ovat olleet testin tekevistä luokka-asteista se alempi. Tämä voi 

osaltaan vaikuttaa tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Lisäksi, vaikka oppilaat sai-

vat ongelmanratkaisutestin aikana käyttää suttupaperia, kynää, kumia ja vii-

vainta, tehtävät olisivat voineet tuntua helpommilta, jos testin tekemisen aikana 

olisi voinut tehdä merkintöjä itse koepaperiin alkuperäisen testin tapaan. Asen-

neskaalatestissä käytettyä valmista Fennema-Sherman (1976) mittaria on käy-

tetty laajasti sekä kansallisissa, että kansainvälisissä tutkimuksissa (Metsä-

muuronen, 2013: 233), joten on syytä olettaa testin olevan luotettava 
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mittaamaan haluttuja asioita. Luotettavuus kuitenkin tarkistettiin erikseen kunkin 

aineiston ja asenneskaalatestin osa-alueista (taulukko 3). 

 
Taulukko 3 Asenneskaalatestin summamuuttujien reliabiliteetit. Reliabiliteetti on riittä-
vän korkea, jos Cronbachin alfa saa arvon a > .60. (Metsämuuronen 2011: 548). 

 Tutkimusaineisto Kansallinen aineisto 

Matematiikasta pitäminen (a = .883 - .886) (a = .933 - .935) 

Luottamus omaan mate-

matiikan osaamiseen 
(a = .844 - .844) (a = .867 - .869) 

Koettu matematiikan ope-

tuksen sitouttavuus 
(a = .767 - .775) (a = .861 - .868) 

 

Summamuuttujien Cronbachin alfat olivat sekä tutkimusaineiston, että kansalli-

sen aineiston osalta riittävän korkeita (taulukko 3). Tutkimuksessa oli tarkoituk-

sena mitata oppilaiden asennetta, joten sitä tutkittiin TIMSS-tutkimuksen tapaan 

neliportaisella Likert-asteikolla, jota käytetään yleisesti asennetta ja motivaatiota 

tutkittaessa (Metsämuuronen, 2011: 70). 

 

Kerätty aineisto ei esimerkiksi TIMSS-tutkimuksen tapaan koostunut pelkästään 

nelosluokkalaisten aineistosta, millä saattaa olla joitakin vaikutuksia saatuihin 

tuloksiin. Käytyäni kuitenkin läpi tutkimukseen osallistuneiden luokkien asenne-

mittarin tuloksia luokittain, eivät ne poikenneet merkittävästi toisistaan ja voisi 

myös ajatella kuudennen luokan oppilaiden asenteiden tasoittavan näitä 

asenne-eroja, sillä aiempien tutkimusten mukaan asenteet matematiikkaa koh-

taan ovat korkeita koulu-uran alkuvaiheessa ja laskevat vähitellen koulu-uran ai-

kana. (Hannula & Holm, 2018: 18; McLeod, 1994: 639; Vettenranta ym., 2016a: 

55; Metsämuuronen, 2010: 99; Tuohilampi & Hannula, 2013: 234). 

 

Tutkittaessa oppilaiden asenteita, matikkakuvaa ja opetuksen koettua sitoutta-

vuutta käytettiin Mann-Whitneyn u-testiä, sillä asenneskaalatestin tulokset eivät 

täyttäneet parametrisen aineiston vaatimuksia. Koska Mann-Whitneyn u-testi 

perustuu järjestyslukuihin (Nummenmaa, 2009: 261), niin mittauksessa käytet-

tiin tästä syystä asenteiden osa-alueita mittaavia summamuuttujia, eikä TIMSS-

tutkimuksessa käytettyä oppilaiden ryhmittelyluokkia.  
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8 Pohdinta 
 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitä hyötyä matematiikan kaksois-

kelpoisuuden suorittamisella on käytännössä luokanopettajan työn kannalta, 

kun tarkastellaan oppilaiden matemaattisen ongelmanratkaisuosaamisen ja op-

pilaiden matematiikka-asenteita. 

 

Matemaattisen ongelmanratkaisun osalta tulokset olivat tutkimusaineiston 

osalta yllättäviä erityisesti, kun tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Vaikka opetta-

jan paremmasta sisältötieto-osaamisesta ja oppimisen yhteydestä ei juuri ole 

näyttöä (Hattie, 2009: 113-114; Hattie, 2012: 25; Hannula & Oksanen, 2013: 

264; Metsämuuronen, 2010: 65-67), niin en olisi osannut alussa varautua tutki-

musryhmän heikompiin tuloksiin kansalliseen aineistoon verrattuna. Tosin efek-

tikoon pienuus kertoo ryhmien välillä olevan keskimäärin melko pientä vaihtelua 

sekä keskihajonnan, että keskiarvon suhteen. Selittäviä tekijöitä voidaan etsiä 

siitä, osallistuuko Kenguru-matematiikkakilpailuun keskimäärin parempia mate-

matiikan osaajia. Jos sama oppilas on aiemmin osallistunut kyseiseen matema-

tiikkakilpailuun, niin tehtävätyypit ovat jo sinällään tuttuja, mikä puolestaan vai-

kuttaa tehtävistä suoriutumiseen (esim. Pólya, 2014: 2-5) ja jos ongelmanratkai-

sutehtävien tehtävätyypit eivät ole entuudestaan tuttuja, niin niiden ratkaisemi-

nen voi olla hyvin vaikeaa (Joutsenlahti & Vainionpää, 2010a: 140). Lisäksi seli-

tystä tuloksille voisi hakea myös siitä, että tähän tutkimukseen osallistuneet luo-

kat voisivat osallistua samoihin tehtäväsarjoihin myös vuoden kuluttua, jolloin 

heidän ongelmanratkaisutaitonsa olisivat ehtineet kehittyä enemmän. Vaikka 

luokanopettajalla olisi suoritettuna kaksoiskelpoisuuden vaatimat matematiikan 

opinnot, niin tämä ei takaa sitä, että ongelmanratkaisua olisi harjoiteltu sen 

enempää verrattuna kansalliseen aineistoon. Se miten paljon opettajat käyttävät 

ongelmanratkaisun opettamiseen tai ongelmanratkaisun kautta opettamiseen 

olisi voinut selvittää opettajille suunnatulla kyselylomakkeella tai laadullisella 

haastattelulla. Näin olisi voitu saada parempi kuva siitä tässä tutkimuksessa 

saatuihin tuloksiin. 
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Koska aineiston koko ja erityisesti tutkimukseen osallistuneiden luokkien määrä 

on melko pieni, on hankala uskoa tutkimuksessa saatujen tulosten johtuvan ai-

noastaan opettajien suorittamasta matematiikan kaksoiskelpoisuudesta, vaan 

selittäviä tekijöitä on oltava tätä enemmän. Näitä tekijöitä saattavat olla esimer-

kiksi oppilasaines, opetusvuodet opetettavan luokan kanssa ja miten paljon 

opettaja on aiemmin teettänyt erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä luokalleen.  

 

Asenneskaalatestillä mitattiin ensimmäiseksi oppilaiden matematiikasta pitä-

mistä. Jaettaessa tutkimusaineisto TIMSS-tutkimuksen mukaisiin ryhmiin ha-

vaittiin, että kaksoiskelpoisten luokanopettajien oppilaista huomattavasti pie-

nempi prosentti sijoittui ryhmään, joka ei pitänyt matematiikasta. Toisaalta myös 

matematiikasta paljon pitävien ryhmään sijoittui kansallista aineistoa pienempi 

osuus. Aineistojen matematiikan pitämistä mittaavien summamuuttujien vertai-

lussa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Tästä huolimatta kaksoiskel-

poisten opettajien oppilaat pitävät matematiikasta ainakin jonkin verran ja vähän 

matematiikasta pitäviä oppilaita oli prosentuaalisesti mitattuna vähän, on varsin 

positiivista. Tämä voisi tukea ajatusta, jonka mukaan opettajan innokkuus ai-

heeseen ja oppiaineeseen tarttuu myös oppilaisiin. (esim. Hattie, 2012: 26-27). 

Toisaalta matematiikasta voidaan pitää enemmän, jos opettaja on osannut 

tehdä matematiikan opetuksesta mielenkiintoista (vrt. Hannula & Holm, 2018: 

18). Tässä tutkimuksessa saatu tulos on myös siinä mielessä erityisen huojen-

tava, että erityisesti matematiikasta pitämisessä tapahtuu suurin lasku ala-as-

teen aikana (Tuohilampi & Hannula, 2013: 234). Tuloksissa oli varsin suuri 

osuus kuudennen luokan oppilaita ja tästä huolimatta tulos oli varsin hyvä. 

Summamuuttujista mitattujen tulosten perusteella vaikuttaisi kuitenkin sillä, että 

matematiikassa kaksoiskelpoisten luokanopettajien oppilaat pitävät matematii-

kasta keskimäärin saman verran, kuin vertailuaineistona käytetyn TIMSS-tutki-

mukseen osallistuneet oppilaat. 

 

Tutkittaessa oppilaiden luottamukseen matematiikan osaamiseen havaittiin, 

ettei aineistojen välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ja aineistot jakautui-

vat myös ryhmiin melko tasaisesti. Kaksoiskelpoisten luokanopettajien oppi-

laista lähes 90% sijoittui joko paljon tai jonkin verran matematiikan taitoihinsa 

luottavaan ryhmään. Tämä huomio on siinä mielessä tärkeä, sillä omiin kykyihin 
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luottaminen on vahvassa yhteydessä oppimiseen ja perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissakin (Opetushallitus, 2014: 128) korostetaan oppilaiden 

myönteisen asenteen ja minäkuvan kehittämiseen matematiikan oppijoina. Ke-

huminen, oppilaiden huomiointi ja kannustaminen ovat hyvän opetuksen kan-

nalta tärkeässä roolissa (Kaasila, 2000: 236.) Palautteen antamiseen ja erityi-

sesti sen laatuun tulisikin varmasti kunkin kasvatus- ja opetustyössä toimivan 

kiinnittää entistä enemmän huomiota. Opetuksessa tulisikin kyetä luomaan kan-

nustava ja avoin ilmapiiri, huomioida oppilaiden vahvuuksia sekä kannustaa ja 

antaa entistä useammin positiivista palautetta oppilaille (Kupari ym., 2013: 71). 

Ala-asteen aikana oppilaiden luottamus omaan matematiikan osaamiseen las-

kee melko vähän verrattuna matematiikasta pitämisen laskuun. (Tuohilampi & 

Hannula, 2013: 234). Saattaa myös olla, että saatu tulos kertoo suomalaisten 

oppilaiden luottamuksesta hyvin ja oppilaiden luottamukseen omasta matematii-

kan osaamisesta ei pelkällä opettajalla ole suurta vaikutusmahdollisuutta.  

 

Oppilaiden kokemus matematiikan opetuksen sitouttavuudesta oli korkeampaa 

kaksoiskelpoisten opettajien oppilailla, kuin vertailuaineiston oppilailla. Erityi-

sesti niitä, jotka olisivat kokeneet opetuksen olevan vain vähän sitouttavaa, oli 

suhteessa vähän. Tämä voisi antaa mahdollisesti viitteitä siihen, että matematii-

kan kaksoiskelpoinen luokanopettaja osaisi paremmin selittää oppiaineen sisäl-

töjä, huomioida oppilaitaan ja antaa selkeämpiä vastauksia oppilaiden mieleen 

tulleisiin kysymyksiin. (Kaasila 2000: 236). Tämä liittyy myös mielestäni (Hattien 

2012: 25) huomioon siitä, että opettajan tapa jäsentää ja käyttää omia tietova-

rastojaan on varsinaisia matemaattista osaamista tärkeämpää ja he osaavat 

mukauttaa opetustaan oppilaiden erilaiset tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. 

Toisaalta havaintoon voisi liittyä myös se, että opettaja on kiinnostunut opetetta-

vasta aiheesta, on siitä innostunut ja saa tämän innostumisen tarttumaan myös 

oppilaisiin. Opettajan aito intohimo matematiikkaa kohtaan välittyy oppilaille ja 

hän etsii jatkuvasti tehokkaampia tapoja kohdata oppilaita ja samalla auttaa 

heitä hallitsemaan sisältöjä sekä oppimisen tapoja (Hattie 2012: 26-27). Toi-

saalta on myös mahdollista, että kaksoiskelpoiset opettajat tuntevat olonsa var-

maksi opettaessaan matematiikkaa, jolloin he pystyvät tukemaan oppilaita mo-

nipuolisemmin. Matematiikasta kiinnostuneella opettajalla voi olla myös korke-

ampi halu onnistua selittämään matematiikkaan liittyviä asioita hyvin (Hattie 
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2009). Opetuksen sitouttavuus on tärkeässä roolissa opettajan työssä ja se oh-

jaa vahvasti myös oppilaiden matematiikasta pitämistä sekä luottamusta omaan 

matematiikan osaamiseen. Opettajan toiminnalla on iso vaikutus oppilaiden ko-

kemaan opetuksen sitouttavuuteen (Fencl & Scheel, 2005: 23; Hattie 2012). 

 

Sukupuolella ei tässä tutkimuksessa ollut vaikutusta ongelmanratkaisutestin tu-

lokseen tutkimusaineiston sisällä. Tämä tulos oli aiemmista tutkimuksesta poik-

keava, sillä useimmiten pojilla on todettu matematiikan osaamisen olevan tyttöjä 

heikompaa. Vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa suomalaiset menestyivät ongel-

manratkaisussa kansainvälisesti verrattuna hyvin ja tytöt menestyivät poikia pa-

remmin. (Kyllönen & Nissinen, 2014). Kun huomioidaan myös asenneskaalates-

tien tulokset, joissa ei havaittu yhteyttä sukupuolen ja asenneskaalatestin eri 

osa-alueiden välillä, niin tämän tutkimuksen perusteella voisikin sanoa, että 

ehkä kaksoiskelpoiset luokanopettajat ovat onnistuneet paremmin opetukses-

saan ainakin sukupuolten tasavertaisessa kohtelussa. Tämä tulos poikkeaa mo-

nista aiemmista asenteita mittaavista tutkimuksista, sillä tyttöjen matematiikka-

asenne ja -minäkuva ovat olleet yleensä poikia heikompia. (Kupari ym., 2013: 

70; Metsämuuronen, 2010: 120; Räsänen ym., 2010: 198; Vettenranta ym., 

2016b: 83; Grootenboer & Marshman, 2016: 76–77; Frenzel & Goetz, 2007: 

504; Erdogan & Sengul, 2014: 600). 

 

Asennekyselyn tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida se, että oppilaat olivat 

luokka-asteilta kaksi, neljä ja kuusi, vertailuryhmän ollessa neljännen luokan op-

pilaita. Tosin tutkimuksen aineistoa läpi käymällä yhden 2.-luokan tulokset eivät 

vaikuttaneet kokonaiskuvaan merkittävästi ja jos yleisenä trendinä nähdään 

asenteen laskevan koulu-uran edetessä, niin kuudennen luokan oppilaat osal-

taan tasoittavat tämän tutkimuksen tuloksia. Vaikka tämän tutkimuksen tulok-

sista ei voida antaa yleistävää kuvaa pienen aineiston vuoksi, niin saadut tulok-

set kuitenkin osaltaan vahvistivat kuvaa, että opettajan mielenkiinnonkohteilla 

on merkitystä erityisesti oppilaiden matematiikan asenteeseen, motivaatioon ja 

miten sitouttavina oppilaat matematiikan opetuksen kokevat. Vastaava tyyppistä 

tukimusta tehdessä olisi hyvä saada laajempi otos, jotta tulokset olisivat yleistet-

tävämpiä. 
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Näin jälkikäteen ajateltuna kaksoiskelpoisten luokanopettajien kokemuksia ja 

ajatuksia olisi voinut tutkia laadullisella haastattelulla kerätyn kvantitatiivisen ai-

neiston lisäksi. Tämä olisi voinut tuoda lisätietoa siitä, miten opettajat kokevat 

kaksoiskelpoisuuden suorittamisella olevan omaan matematiikan opetukseen. 
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10 Liitteet 
 

 

LIITE 1 Lupakysely koteihin 
 
Arvoisat vanhemmat! 

Olen tekemässä Pro gradu -tutkielmaani Helsingin yliopistossa. Tutkielma liittyy 

matematiikan ongelmanratkaisutaitoihin ja oppilaiden asenteisiin matematiikkaa 

kohtaan. Tutkimuksessa vertaillaan luokkia, joissa luokanopettajalla on suoritet-

tuna vähintään 60 opintopisteen (35 ov.) matematiikan yliopisto-opinnot, jotka an-

tavat opettajalle niin sanotun kaksoiskelpoisuuden. Kerätyn aineiston arviointi 

suoritetaan kansalliseen tutkimusaineistoon vertaamalla. Tietosuojan toteuttami-

sen vuoksi luokan oppilaat numerokoodataan (esim. oppilas nr.1, oppilas nr. 2) 

ja vain luokanopettaja (Etunimi Sukunimi) tietää kuka oppilaista numerokoodin 

takana on. Tätä tietoa ei välitetä tutkimuksen tekijälle, mutta koodaus tehdään, 

jotta erikseen toteutettavat ongelmanratkaisutesti ja asennemittari voidaan myö-

hemmin yhdistää samaan tekijään. Oppilaiden henkilötiedot ja niiden yhteydet 

tutkimustuloksiin säilyvät siis luottamuksellisina tutkimuksen raportoinnissa. 

 

Tutkimus on kaksiosainen ja se toteutetaan anonyymisti sähköisillä lomakkeilla 

Google Forms -alustaa hyödyntäen. Ensimmäisessä osassa kysytään oppilaiden 

matematiikka-asenteisiin liittyviä väittämillä 4-portaisella Likert-asteikolla ja toi-

sessa osassa tehdään ongelmanratkaisukoe, joka ei vaikuta oppilaan arviointiin. 

Tutkimuksen toteuttamiseen on saatu tutkimuslupa koulun rehtori (Etunimi Suku-

nimi). 

 

Toivon, että ilmoitatte luokanopettaja (Etunimi Sukunimi) saako lapsenne osallis-

tua tutkimukseen. Lisäksi toivon, että te arvoisat vanhemmat, suhtaudutte myön-

teisesti tekemääni Pro-gradu-tutkielmaan. Vastaan mielelläni tutkimusta koske-

viin kysymyksiin. 

 

Ystävällisin terveisin 

Juha Teräsvasara 

Luokanopettajaopiskelija  
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LIITE 2 Matematiikan asenneskaalatesti 

 

Matematiikasta pitäminen 
(1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = täysin eri 
mieltä)  
 
 
Ympyröi väittämistä se, mikä kuvaa parhaiten matematiikasta pitämistäsi 
 

 1 = täysin samaa mieltä                      4 = täy-
sin eri mieltä 

Nautin matematiikan oppimisesta 1              2              3              4 

Toivon, ettei minun tarvitsisi opiskella mate-
matiikkaa 1              2              3              4 

Matematiikka on tylsää 1              2              3              4 

Matematiikassa opin monia kiinnostavia asi-

oita 
1              2              3              4 

Pidän matematiikasta 1              2              3              4 

Pidän koulutehtävistä, joissa on numeroita 1              2              3              4 

Pidän matemaattisten ongelmien ratkomi-

sesta 
1              2              3              4 

Odotan kovasti matematiikan tunteja 1              2              3              4 

Matematiikka on yksi lempiaineistani 1              2              3              4 
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Luottamus matematiikan osaamiseen 
(1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = täysin eri 
mieltä)  
 
Ympyröi väittämistä se, mikä kuvaa parhaiten omaa luottamustasi matematii-
kan osaamiseen 
 
 1 = täysin samaa mieltä                      4 = täy-

sin eri mieltä 

Menestyn yleensä hyvin matematiikassa 1              2              3              4 

Matematiikka on vaikeampaa minulle kuin 
monelle luokkatoverilleni 1              2              3              4 

En vain ole hyvä matematiikassa 1              2              3              4 

Opin matematiikan asioita nopeasti 1              2              3              4 

Matematiikka hermostuttaa minua 1              2              3              4 

Olen hyvä ratkomaan vaikeita matematiikan 

tehtäviä 
1              2              3              4 

Opettajani sanoo minun olevan hyvä mate-

matiikassa 
1              2              3              4 

Matematiikka on minulle vaikeampaa kuin 

mikään muu kouluaine 
1              2              3              4 

Matematiikka saa minut ymmälleni 1              2              3              4 
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Matematiikan opetuksen sitouttavuus 
(1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = täysin eri 
mieltä)  
 
Ympyröi väittämistä se, miten sitouttavana koet matematiikan opiskelun 
 
 1 = täysin samaa mieltä                      4 = täy-

sin eri mieltä 
Tiedän, mitä opettajani odottaa minun teke-
vän 1              2              3              4 

Opettajaani on helppo ymmärtää 1              2              3              4 

Olen kiinnostunut siitä, mitä opettajani sanoo 1              2              3              4 

Opettajani antaa minulle mielenkiintoisia 

tehtäviä 
1              2              3              4 

Opettajani antaa kysymyksiini selkeitä vas-

tauksia 
1              2              3              4 

Opettajani on hyvä selventämään matema-

tiikkaa 
1              2              3              4 

Opettajani antaa minun näyttää, mitä minä 

olen oppinut 
1              2              3              4 

Opettajani yrittää auttaa oppimistamme mo-

nin tavoin 
1              2              3              4 

Kun teen virheen, opettajani neuvoo minua, 

miten onnistuisin paremmin 
1              2              3              4 

Opettajani kuuntelee, mitä sanottavaa mi-

nulla on 
1              2              3              4 

 
 


