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1 Johdanto 
 

Ongelmanratkaisu on kuulunut aina ihmisen elämään, ensimmäiset matemaat-

tiseen ongelmanratkaisuun liittyvät asiakirjat ovat 5000 vuoden takaa. Useat 

tutkijat ovat korostaneet ongelmanratkaisun merkitystä matematiikan oppimisel-

le sekä matemaattisen ajattelun kehittymiselle. (Leppäaho, 2018.) Matematiikan 

osaamisella on keskeinen rooli tulevaisuuden taitona. Viime vuosikymmeninä 

yhtenä keskeisenä tulevaisuuden taitona on korostunut matemaattinen ongel-

manratkaisu. Perusopetuksen opetussuunnitelma nostaa ongelmanratkaisutai-

dot keskeiseen asemaan sekä osana laaja-alaisia tavoitteita että matematiikan 

tavoitteita ja oppisisältöjä (POPS, 2014).  

 

Matematiikan opetuksen tavoitteena on tukea oppimisen iloa ja luoda myöntei-

siä kokemuksia matematiikan oppimisesta. Lisäksi matematiikan opetuksen ta-

voitteena on edistää oppilaan positiivista suhtautumista matematiikkaan. 

(POPS, 2014.) Kuitenkin tuoreen vuodelta 2019 peräisin olevan TIMMS tutki-

muksen mukaan suomalaisten oppilaiden suhtautuminen matematiikkaan on 

kansainvälisesti vertailtuna negatiivista. Kansallisen koulutuksen arviointikes-

kuksen, Karvin teettämä pitkittäistutkimuksen tulosten perusteella, peruskoulun 

alkuluokilla matematiikasta pitäminen on korkeaa, mutta alkaa laskea kolman-

nesta luokasta alkaen.  

 

Aikaisemmat tutkimukset matematiikkaan liittyvistä tunteista ovat keskittyneet 

hyvin voimakkaasti matematiikkaan liittyvään ahdistukseen. Vasta viime vuosi-

na on alettu tutkia myös muita tunteita osana matematiikan oppimista. Tehdes-

säni kandidaatintutkielmaani, joka käsitteli tylsyyden tunteen suhdetta tehtävän 

haastavuuteen ja osaamiseen, minulla heräsi kiinnostus tutkia laajemminkin eri-

laisia tunteita matematiikan kontekstissa. Koska koen ongelmanratkaisun ole-

van tärkeä osa matematiikan opetusta, päätin yhdistää nämä kaksi kohdetta 

tutkimuksessani. Oli kiinnostavaa tutkia minkälaisia tunteita ylipäätään ongel-

manratkaisuprosessin aikana herää. Lisäksi minua kiinnosti nähdä, minkälaisia 

ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheita oli havaittavissa alakouluikäisten lasten 

tehdessä avointa ongelmatehtävää.  
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Ongelmanratkaisutehtävänä pidetään tehtävää, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan 

olemassa olevan tiedon lisäksi tiedon soveltamista ratkaisijalleen uudenlaisella 

tavalla (Kantowski, 1977.) Ongelmanratkaisutehtävät voidaan karkeasti jakaa 

kahteen erityyppiseen tehtävään, suljettuihin ja avoimiin. Suljettu ongelmatehtä-

vä on tehtävä, jossa sekä alku- että lopputilanne on määritelty. Esimerkiksi ma-

tematiikan kirjoissa olevat sanalliset tehtävät ovat usein suljettuja ongelmateh-

täviä. Avoimessa ongelmatehtävässä joko alku- tai lopputilanne tai molemmat 

voivat olla avoimia. Avoimessa alkutilanteessa ongelman ratkaisu on määritelty, 

mutta siihen voidaan päätyä montaa eri reittiä. Suljetussa alkutilanteessa on-

gelman lähtökohta on määritelty, mutta ratkaisuja voi olla useita. Tehtävä, jossa 

molemmat ovat avoimia voi olla sen kaltaisessa tilanteessa, jossa luodaan oma 

ongelmanratkaisutehtävä.  

 

Useat eri tutkijat (mm.Schoenfeld, 1985 sekä Pólyan, 1957) ovat mallintaneet 

ongelmanratkaisuprosessia. Molemmissa malleissa korostuu ongelmanratkai-

suprosessin vaiheittaisuus. Prosessi alkaa ongelman analysoinnilla, jonka jäl-

keen siirrytään tutkimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kolmannessa vaiheessa 

ratkaisija alkaa tehdä erilaisia ratkaisuehdotuksia. Prosessi päättyy tehtävän 

ratkaisun sekä itse prosessin tarkastelemiseen. Schoenfeldin (1985) mallissa 

korostuu prosessin syklinen luonne, jossa ratkaisija liikkuu prosessin eri vaihei-

den välillä joustavasti. Prosessin syklisyys näkyy esimerkiksi tilanteessa, jossa 

ratkaisija huomaa ratkaisuehdotuksensa toimimattomaksi ja palaa tutkimaan 

erilasia ratkaisuvaihtoehtoja. (Pólyan 1957; Schoenfeld, 1985.) Tämän pro gra-

du -työn aineiston analyysissä olen hyödyntänyt Pólyan ja Schoenfeldin malleja.  

 

Oppimiseen liittyvät tunteet ovat tunteita, joita koetaan oppimista, opetusta ja 

oppimisympäristöjä kohtaan (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). Englanninkie-

lisessä tutkimuksessa oppimiseen liittyvistä tunteista on käytetty academic emo-

tions -käsitettä. Vaikka yleisesti suomenkielisessä tutkimuksessa on käytetty 

suoraan englannista käännettyä käsitettä akateemiset tunteet, päädyin työssäni 

käyttämään käsitettä oppimiseen liittyvät tunteet ja oppimistunteet. Akateemiset 

tunteet voi mielestäni olla hieman harhaanjohtava käsite ja ohjata lukijaa ym-

märtämään akateemiset tunteet vain akateemisiin korkeakouluopintoihin tai 
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akateemisiin oppiaineisiin liittyviksi tunteiksi. Akateeminen ajattelu voidaan miel-

tää olevan irti arkielämästä, joten koin, että oppimistunteet kuvaavat käsitettä 

paremmin, eikä sido käsitettä liikaa vain akateemiseen, korkeakouluissa tapah-

tuvaan oppimiseen.   

 

Tunteilla on todettu olevan keskeinen merkitys ongelmanratkaisutehtäviä rat-

kaistaessa. Goldin (2000) mukaan ongelmanratkaisunprosessin aikana koetut 

tunteet vaikuttavat itse prosessin kulkuun, sekä ovat olennainen osa ratkaisijan 

itsesäätelyprosessia ongelmanratkaisun aikana (Golding, 2000.) Useissa tutki-

muksissa on havaittu, että ongelmanratkaisuprosessin aikana koetaan useita 

erilaisia tunteita. Tyypillisiä koettuja tunteita ovat ilo, nautinto, turhautuminen ja 

ahdistus. (Lehman, D´Mello ja Person, 2008; DeBellis& Goldin 2006; Prawat & 

Anderson, 1994)  

 

Tutkimukseni aineisto kerättiin keväällä 2020 keskellä Suomessa vallinnutta ko-

ronapandemiaa, jonka vuoksi jouduin keräämään aineistoni Teams ja Zoom ko-

kousten avulla. Aineistoni koostui kolmesta eri tallennetusta videokokouksesta, 

joissa tutkittavat tekivät pareittain avointa ongelmanratkaisutehtävää. Kahdessa 

kokouksessa tutkittavat olivat sisaruksia ja tekivät tehtävää fyysisesti samassa 

tilassa, yhdessä kokouksessa tutkittavat tekivät verkon välityksellä avointa on-

gelma tehtävää. 
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2 Ongelmanratkaisu  
 
 
Tässä tutkimuksessa määrittelen ongelmanratkaisun käsitteen Kantowskin 

(1977) mukaan ja ongelmanratkaisuprosessia mallinnan Pólyan (1957) ja 

Schoenfeldin (1985) mallien pohjalta. Esittelen tässä luvussa tutkimukseni kan-

nalta keskeisiä ongelmanratkaisuun liittyviä käsitteitä ja ongelmanratkaisunpro-

sessin kulun.  

 

2.1 Kakkostason alaluku 

 

Kantowski (1977) on määritellyt ongelmanratkaisun tehtäväksi, jonka ratkaise-

miseksi tarvitaan olemassa olevan tiedon soveltamista ratkaisijalle uudella ta-

valla. Mikäli ratkaisija tunnistaa toimenpiteet, joita tarvitaan tehtävän ratkaisemi-

seen, on tehtävä hänelle rutiinitehtävä. Se, voidaanko tehtävä määritellä on-

gelmanratkaisutehtäväksi, riippuu siis ratkaisijasta ja hänen taidoistaan. (Lep-

päaho, 2018.) Vaulamo ja Pehkonen (1999) ovat määritelleet ongelmatehtävän 

tehtäväksi, jossa ratkaisija joko rakentaa tai järjestelee hänellä aikaisemmin ol-

lutta tietoa uudella tavalla ratkaistessaan tehtävää. (Vaulamo & Pehkonen, 

1999). Ongelmatehtävän ratkaisemisessa sitoutuminen ja sinnikkyys ovat kes-

keisessä asemassa, koska tehtävä on ratkaisijalleen uusi (Berry & Sahlberg, 

1995). Ongelmatehtävän määrittelyssä on keskeistä, että tehtävä ei ole ratkaisi-

jalle ennalta tuttu ja ratkaisija joutuu soveltamaan aikaisempaa tietoa uudella 

tavalla.  

 

Ongelmanratkaisutehtävät voidaan määritellä joko suljetuiksi tai avoimiksi teh-

täviksi sen perusteella, miten tarkkaan tehtävässä on määritelty alku- ja lopputi-

lanne. Suljetuissa tehtävissä sekä tehtävän alku- että lopputilanne on määritelty 

yksiselitteisesti. Avoimessa ongelmantehtävässä alku- ja lopputilanteet voivat 

olla joko suljettuja tai avoimia. Alkutilanne on avoin, kun tehtävän lopputilanne 

on määritelty, mutta ratkaisija voi itse määritellä miten päätyy siihen. Ongelman-

ratkaisutehtävän lopputilanne on avoin silloin, kun alkutilanne on määritelty, 

mutta ratkaisuja voi olla useita. Kolmannessa avoimen ongelmanratkaisun teh-

tävätyypissä molemmat sekä alku- että lopputilanne ovat avoimet. Tällainen ti-
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lanne voi olla, kun luodaan oma ongelmanratkaisutehtävä jollekin toiselle. (Vau-

lamo & Pehkonen; Leppäaho, 2007; Leppäaho, 2018.)  

 

Keskeistä ongelmanratkaisutehtävän ratkaisemisessa ovat ratkaisijan heuristi-

set strategiat. Heuristiikka tarkoittaa oppia siitä, miten parhaiten saavutetaan 

tietoa. Heuristiset strategiat ovat toimintastrategioita ongelmanratkaisua varten. 

Heuristisia strategioita voivat olla esimerkiksi apupiirrokset. Heuristiset strategi-

at sisältävät kaikki ratkaisijan keksimät ja soveltamat menetelmät, jotka hän on 

kehittänyt ratkaistakseen ongelmatehtävän. (Leppäaho, 2018.) 

 

2.2 Ongelmanratkaisuprosessi  

 

Ongelmanratkaisu ei käsitä ainoastaan ongelmatehtävää ja siihen liittyvää rat-

kaisua, vaan käsite sisältää myös itse prosessin, joka johtaa ongelmatehtävän 

ratkaisuun (Kantowski, 1977).   

 

Useat eri tutkijat ovat mallintaneet ongelmanratkaisuprosessia, tunnetuimpia 

ongelmanratkaisumalleja ovat Pólyan ja Schoenfeldin kehittämät mallit. Tutki-

muksissaan Haapasalo ja Leppäaho ovat esitelleet Pólyan ja Schoenfeldin mal-

leja. Haapasalon (2006) mukaan ongelmanratkaisuprosessiin kuuluvat ongel-

man ymmärtäminen, sen työstäminen, ongelman ratkaiseminen ja lopulta rat-

kaisun analysointi. Leppäahon (2018) mukaan ongelmanratkaisumalli voidaan 

nähdä karkeana runkona, joka sisältää ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheet. 

(Leppäaho, 2018.) Tässä tutkimuksessa esittelen Pólyan ja Schoenfeldin mallit. 
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Pólyan (1957) kehittämä ongelmanratkaisuprosessi etenee suhteellisen suora-

viivaisesti neljän vaiheen kautta ongelmanratkaisuun. Pólyan malli esitellään 

kuviossa 1.  

 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 Pólyan ongelmanratkaisumalli (Pólya, 1957) 

 

 

Pólyan (1957) mallissa ongelmanratkaisuprosessi alkaa ongelman ymmärtämi-

sestä (understanding the problem). Ennen kuin ratkaisua voidaan yrittää, tulee 

ratkaisijan ymmärtää ongelma sekä mitkä olosuhteet alkutilanteessa vallitsevat. 

Ratkaisija tulee tietää, mitä tietoja on annettu, mitkä tiedot ovat tuntemattomia. 

Ratkaisun suunnit-
telu (devising a 

plan) 

Suunnitelman to-
teutus (carrying 

out the plan) 

Ratkaisun tar-
kastelu (looking 

back) 

Ongelman 
ymmärtäminen 
(understanding 
the problem) 



 7 

Ongelman ymmärtämistä tukevat ongelman sanallinen toistaminen sekä kes-

keisten tekijöiden tarkastelu eri näkökulmista. Tähän vaiheeseen kuuluvat myös 

mahdollisten apukuvien ja merkintätapojen tekeminen. (Pólya, 1957.) 

 

Pólyan (1957) mallissa toinen vaihe on ratkaisun suunnittelu (devising a plan). 

Suunnitteluvaiheessa ratkaisija selvittää minkälaisia laskutoimituksia tai operaa-

tioita tarvitaan, jotta löydetään ratkaisu. Ratkaisun suunnittelu on prosessin tär-

kein vaihe, samalla se voi olla pitkä ja vaikea prosessi. Ratkaisun suunnittelu-

vaihetta tukee, mikäli ratkaisijalla on aikaisempaa tietoa aiheesta, tai hän on 

yrittänyt ratkaista aiemmin vastaavanlaista ongelmaa. (Pólya, 1957.)  

 

Mallin kolmas vaihe, suunnitelman toteutus (carrying out the plan), on edellistä 

ratkaisun suunnittelua helpompi vaihe, mikäli ratkaisija on tehnyt töitä ja nähnyt 

vaivaa ratkaisun suunnittelu vaiheessa. Toteutusvaiheessa on olennaista, että 

ratkaisija tarkastaa ratkaisuun johtavista askelista jokaisen sekä ideansa toimi-

vuuden. (Pólya, 1957.) 

 

Neljäs ja viimeinen vaihe on ratkaisun tarkastelu (lookign back). Viimeisessä 

vaiheessa ratkaisija tarkastelee ratkaisuaan sekä siihen johtanutta prosessia. 

Tämä auttaa ratkaisijaa oppimaan hyödyntämään ratkaisua myös myöhemmin 

eteen tulevien ongelmien ratkaisussa sekä havaitsemaan yhteydet eri ongel-

mien välillä. Ratkaisun tarkastelu auttaa ratkaisijaa kehittämään omaa ymmär-

rystään eteenpäin. Huolimatta siitä, että viimeinen vaihe tukee ratkaisijan on-

gelmanratkaisutaitoja, se jää usein puuttumaan. (Pólya, 1957.)  
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Schoenfeldin (1985) malli perustuu Pólyan malliin, jota Schoenfeld on kehittänyt 

eteenpäin. Schoenfeldin (1985) mallissa korostuu ongelmanratkaisuprosessin 

syklisyys, ratkaisuprosessi ei etene suoraviivaisesti vaiheesta toiseen. Erona 

Pólyan malliin Schoenfeldin (1985) kehittämässä mallissa on viisi vaihetta: on-

gelman analysointi, ratkaisun suunnittelu, tutkiminen, toteutus sekä tarkastus. 

Pólyan malliin verrattuna suunnitteluvaiheen rinnalle on tullut ratkaisun tutkimis-

vaihe. (Schoenfeld, 1985.) Prosessin syklisyys näkyy edestakaisin liikkumisena 

näiden kahden vaiheen välillä. (Kuva 2.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 2 Schoenfeldin ongelmanratkaisumalli (Schoenfeld, 1985.)  

Ongelman ana-
lysointi 

Ratkaisun 
suunnitelu  

Ratkaisun toteu-
tus 

Ratkaisun tar-
kastaminen 

Tutkiminen 
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Schoenfeldin (1985) ratkaisumallissa ongelmanratkaisu alkaa analysoimalla 

(analysis) ongelmaa. Kysymykset, joita ratkaisija kysyy, ovat samankaltaisia 

kuin Pólyan mallin opettajan ohjaavat kysymykset. Mitä tietoja on, mitä pyyde-

tään? Mitä tarvitaan tämän ongelman ratkaisuun? Onko periaatteita, joita rat-

kaisussa voidaan käyttää? Analyysin jälkeen ratkaisija siirtyy toiseen vaihee-

seen, joka on ratkaisun suunnittelu (design) vaihe. Schoenfeldin mukaan tämä 

vaihe on käynnissä koko ratkaisuprosessin ajan, joten se ei ole varsinaisesti 

oma erillinen vaiheensa. Suunnittelun tarkoitus on auttaa ratkaisijaa etenemään 

oikeaan suuntaan ratkaisussa. Ennen kuin ratkaisija alkaa tekemään tarkkoja 

laskutehtäviä, hänen olisi hyvä tehdä hahmotelma ratkaisusta. (Schoenfeld, 

1985.) 

 

Ongelmanratkaisunmallin tutkimisvaiheessa (exploration) ratkaisija etsii ratkai-

suun sopivia heuristiikkoja kokeilemisen avulla. Ratkaisija voi kokeilla heuristiik-

koja samankaltaiseen tai muunneltuun ongelmaan sopivia strategioita. Tutki-

musvaihe määrittää miten prosessi etenee: mikäli tutkimisen avulla löydetään 

sopivia heuristiikkoja voi ratkaisija palata suunnitteluvaiheeseen. Mikäli taas tut-

kimusvaiheessa havaitaan, ettei suunnitelma johda ongelman ratkaisuun, rat-

kaisija voi palata alkuun ja analysoida ongelmaa tutkimusvaiheessa saadun tie-

don avulla. (Schoenfeld, 1985.)  

 

Loppujen lopuksi suunnitteluvaiheesta ratkaisija etenee ratkaisuprosessin vii-

meiseen vaiheeseen, joka on ratkaisun toteutusvaihe (implementation). Toteu-

tusvaiheessa ratkaisija toteuttaa suunnitelmansa. Kuten Pólyan, myös Schoen-

feld näkee ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen kannalta tärkeäksi ratkaisun 

ja prosessin tarkastelemisen (verification) ratkaisun jälkeen. (Schoenfeld, 1985.) 

 

Opettajan ohjauksella on keskeinen rooli kaikissa ongelmanratkaisuprosessin 

vaiheissa. Prosessin alussa opettajan on johdateltava oppilaat tehtävään. Täs-

sä vaiheessa opettaja esittelee tehtävän, sekä varmistaa, että ratkaisijat ym-

märtävät ratkaisun kannalta keskeiset käsitteet sekä tietävät, mitä tehtävässä 

pitää tehdä. Tähän vaiheeseen kuuluu myös oppilaiden motivoiminen tehtävän 

tekemiseen. Ongelman analysoimisvaiheessa opettaja ohjaa oppilaiden ajatte-

lua sekä pyrkii syventämään sitä. Oleellista on, ettei opettaja paljasta oikeita 
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ratkaisuja, vaan pyrkii kysymysten avulla ohjaamaan ratkaisijan ajattelua ratkai-

sun kannalta oikeaan suuntaan. (Laine, Näveri, Ahtee & Pehkonen, 2016.) 

Pólyan (1945) mukaan yhteenvetovaihe on keskeinen osa ongelmanratkai-

suprosessia. Silloin ratkaisijalla on mahdollisuus tarkastella ratkaisua ja siihen 

johtanutta prosessia ja näin syventää matemaattista ajatteluaan. Opettajalla on 

keskeinen rooli prosessin yhteenvetovaiheessa, hänen tulisi kiinnittää ratkaisi-

joiden huomio tehtävän kannalta keskeisiin käsitteisiin sekä näin vahvistaa hei-

dän matemaattista ajatteluaan. (Laine ym., 2016.) 

  



 11 

3 Oppimistunteet 
 

Tässä luvussa esittelen oppimiseen liittyvien tunteiden kontrolli-arvo -teorian 

sekä oppimiseen liittyviä tunteita ja niiden luokittelua. Kontrolli-arvo teoria on 

muotoutunut useiden eri teorioiden pohjalta. Sen avulla on mahdollista eritellä ja 

analysoida tunteiden taustalla olevia erilaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Seuraa-

vassa alaluvussa esittelen tarkemmin oppimiseen liittyviä tunteita sekä niiden 

jaottelua.  

 

3.1 Oppimiseen liittyvien tunteiden jaottelua 

 

Vasta 2000-luvulta on opiskeluun liittyviä tunteita alettu tutkia laajemmin, sitä 

aikaisemmin oppimiseen liittyvien tunteiden tutkimus on keskittynyt lähinnä ah-

distukseen. Opiskeluun liittyvää ahdistusta on tutkittu 1950-luvulta lähtien. 

(Pekrun ym, 2002.) Viimeisen vuosikymmen aikana tutkimuksessa on alettu 

enenevässä määrin kiinnittää huomiota myös muiden tunteiden tutkimukseen 

(Goetz, Pekrun, Hall & Haag, 2006).   

 

Oppimiseen liittyvät tunteet ovat tunteita, jotka liittyvät paitsi itse opiskeluun 

myös siinä suoriutumiseen ja menestymiseen sekä oppimisympäristöön 

(Pekrun ym., 2002). Else-Quest ym., (2008) havaitsivat, että tunteiden lisäksi 

myös sosiaalisella vuorovaikutuksella oli tärkeä merkitys oppimiseen ja kogni-

tioihin. Oppimiseen liittyviä usein esiintyviä tunteita ovat nautinto, ilo, ylpeys, vi-

ha, häpeä, ahdistus, tylsyys sekä toivottomuus. Opiskelijat voivat kokea eri tun-

teita samanaikaisesti. (Pekrun ym., 2002; Pekrun, 2006.) Else-Quest ym., 

(2008) havaitsivat tutkimuksessaan useampia tunteita kuin Pekrun työryhmi-

neen. Else-Quest ym. havaitsivat 13 erilaista tunnetta lasten ratkaistessa ma-

tematiikan kotitehtävää äitinsä kanssa. Havaitut tunteet olivat jännitys, hätään-

nys, turhautuminen, suru, tylsyys/apatia, viha/inho, halveksunta, tehtävää koh-

taan koettu positiivinen kiinnostus, ilo/nautinto ja ylpeys. (Else-Quest ym., 

2008.) 

 

Useissa tunneteorioissa ollaan yhtä mieltä siitä, että tunteisiin liittyy läheisesti 

yksilön henkilökohtaiset tavoitteet. Lisäksi tunteilla on tärkeä rooli ihmisten sel-
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viytymisessä ja sopeutumisessa erilaisiin tilanteisiin. Tunteiden sisältämä fysio-

loginen reaktio erottaa tunteet kognitiosta. Erimielisiä ollaan siitä, kuinka monia 

eri tunteita tunnistetaan, kuinka tiedostettuja tunteet ovat sekä mikä on tuntei-

den suhde kognitioon. (Hannula, 2012.) 

 

Viime aikoina on alettu tutkia enenevässä määrin tunteiden merkitystä oppimi-

selle. Tutkimusten perusteella on havaittu, että sosiaalinen vuorovaikutus ja tun-

teet ovat sidottuja kognitioon sekä oppimiseen.  (Else-Quest, Hejmadi & Hyde, 

2008.)  

 

Hannula (2012) mukailee Poweria ja Dalgleishia (1997) määritellessään, että 

tunteiden voidaan nähdä palvelevan kolmea erilaista ulottuvuutta ihmisen 

psyykkisessä itsesäätelyssä. Nämä ulottuvuudet ovat fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen ulottuvuus. Fyysisen ulottuvuuden tehtävä on helpottaa sopeutumis-

ta yllättäviin ulkoisiin ärsykkeisiin. Oppimisen kannalta fyysisellä ulottuvuudella 

on merkitystä, sen aiheuttamien fyysisten tunnereaktioiden vuoksi. Esimerkiksi 

pelko voi aiheuttaa fyysisiä oireita, jotka haittaavat yksilön kognitiivisia toiminto-

ja. Tunteiden psykologinen ulottuvuus vaikuttaa itsesäätelyn kautta yksilön kog-

nitiivisiin prosesseihin. Tunteet ohjaavat sitä, mihin kiinnitetään huomiota sekä 

kognitiivisia prosesseja. Esimerkiksi uteliaisuuden tunteella on vaikutusta tark-

kaavaisuuteen ja muistiin. (Hannula, 2012.) Tunteiden sosiaalisesta ulottuvuu-

desta voidaan nähdä olevan etua ryhmätilanteiden hallinnassa. Tunteiden ja 

sosiaalisen kanssakäymisen yhteys on laajasti tunnustettu. (Pekrun & 

Stephens, 2010.)  

 

Yleisimmin tunteita jaotellaan mielialoihin ja emootioihin. Näiden ero on tunteen 

kestossa sekä intensiteetissä. Mieliala on pidempikestoinen eikä niin intensiivi-

nen kuin emootio, mielialan alkuperää ei myöskään välttämättä pystytä määrit-

telemään. Emootio on mielialaa lyhytkestoisempi ja voimakkaampi ilmiö. Emoo-

tion alkuperä on helpompi määrittää kontekstualisoimalla se emootion synty-

tilanteeseen. (Goetz, Zirngild, Pekrun & Hall, 2003.) Else-Quest ym. (2008) ha-

vaitsivat, että lapset saattoivat kokea tilannekohtaista tylsyyden tunnetta silloin 

kun he kokivat taitonsa riittämättömiksi tehtävässä suoriutumisen kannalta. Toi-

saalta tutkimuksessa havaittiin myös, että aiempi heikko osaaminen johti pysy-
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vämpään tylsyyden tunteen kokemiseen matematiikan tehtäviä kohtaan. (Else-

Quest ym., 2008.)  Pekrun (2006) on kritisoinut tunteiden jaottelua mielialoihin 

ja emootioihin, koska molempien voidaan nähdä olevan osa samaa monimut-

kaista ilmiöitä (Pekrun, 2006).  

 

Pekrunin ym. (2002) mukaan oppimiseen liittyvät tunteet voidaan jakaa myös ti-

lannekohtaisiin ja opiskelijalleominaisiin pysyvämpiin tunnekokemuksiin. 

(Pekrun ym., 2002). Kuparinen tarkentaa pro gradu -tutkielmassaan mukaillen 

Shumania & Scheria tilannekohtaisten ja pysyvämpien tunteiden eroa. Tilanne-

kohtaiset tunteet liittyvät tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi tentin suorittamiseen. 

Pysyvämmät tunteet ovat muodostuneet opiskelijan kokiessa toistuvasti tiettyä 

tunnetta samankaltaisessa tilanteessa, jolloin tunnekokemuksesta on kehittynyt 

pysyvä. (Kuparinen, 2014.) Else-Quest ym. (2008) havaitsivat, että lapset saat-

toivat kokea tilannekohtaista tylsyyden tunnetta silloin, kun he kokivat taitonsa 

riittämättömiksi tehtävässä suoriutumisen kannalta. Toisaalta tutkimuksessa 

havaittiin myös, että aiempi heikko osaaminen johti pysyvämpään tylsyyden tun-

teen kokemiseen matematiikan tehtäviä kohtaan. (Else-Quest ym., 2008.)   

 

Oppimiseen liittyvät tunteet voivat kohdentuva ainoastaan siihen aiheeseen, jo-

ta juuri sillä hetkellä opiskellaan, jonka vuoksi niitä ei voi yleistää koskemaan 

kaikkia oppimistilanteita. Oppilaat voivat kokea eri oppiaineissa eri tunteita ja 

jopa oppiaineen eri tehtäviä tehdessään keskenään erilaisia tunteita.  Saksalai-

silla nuorilla tehdyn tutkimuksen mukaan oppimiseen liittyvät tunteet olivat ni-

menomaan oppiainekohtaisia. (Goetz, Frenel, Pekrun, Hall& Ludtke, 2007.) El-

se-Quest ym. (2008) havaitsivat, että lapset saattoivat kokea tilannekohtaista 

tylsyyden tunnetta silloin, kun he kokivat taitonsa riittämättömiksi tehtävässä 

suoriutumisen kannalta. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin myös, että aiempi 

heikko osaaminen johti pysyvämpään tylsyyden tunteen kokemiseen matematii-

kan tehtäviä kohtaan. (Else-Quest ym., 2008.)  Pekrun (2006) on kritisoinut tun-

teiden jaottelua mielialoihin ja emootioihin, koska molempien voidaan nähdä 

olevan osa monimutkaista ilmiöitä (Pekrun, 2006).  

Oppimiseen liittyvät tunteet voivat kohdistua yksilöön itseensä, suoritettavaan 

tehtävään, siinä onnistumiseen tai epäonnistumiseen sekä opiskelijan sosiaali-

seen ympäristöön (Pekrun, 2005). Nykytutkimuksen mukaan sosiaalinen ympä-
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ristö vaikuttaa tunteiden syntymiseen ainakin sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta. Opiskelijan kokema kilpailuhenkisyys, hänen saamansa tuki, kannustava 

palaute sekä yhteenkuuluvuuden tunne vaikuttavat osaltaan oppimiseen ja teh-

tävässä suoriutumiseen liittyvien tunteiden syntyyn. (Pekrun ym., 2002.) Oppi-

mistilanteisiin liittyvät tunteet voivat olla myös metatunteita, jotka kohdistuvat 

koettuun tunteeseen. Opiskelija voi kokea ärsytystä siitä, että tuleva tentti ahdis-

taa. Tällöin ärsytyksen tunne on metatunne, joka kohdistuu koettuun ahdistuk-

seen. (Pekrun, 2002.)  

 

Tutkimuksissa oppimiseen liittyviä tunteita on luokiteltu eri tavoin. Perinteinen 

luokittelu, jonka mukaan luokitellaan yksittäisiä tunteita, ei ole kovin toimiva, 

koska usein tunteet ovat päällekkäisiä ja opiskelijat voivat tuntea samaan ai-

kaan useampaa eri tunnetta, jolloin niiden erottelu on hankalaa sekä keinote-

koista. Esimerkiksi huolestuneisuuden tunteeseen voi liittyä sekä ahdistunei-

suutta että toivottomuuden tunnetta. Tunteita onkin jaoteltu laajempien kokonai-

suuksien alle. (mm. Pekrun ym., 2002.)  

 

Oppimiseen liittyviä tunteita on luokiteltu sen mukaan ovatko ne positiivisia vai 

negatiivisia sekä aktivoiko vai passivoiko tunne yksilöä. Näiden lisäksi tunteita 

voidaan luokitella sen mukaan missä tilanteessa niitä koetaan. (mm. Pekrun 

ym., 2002; Pekrun, 2006.)  Else-Quest ym. (2008) havaitsivat tutkimuksessaan 

useita positiivisia ja negatiivisia tunteita, kun lapset tekivät matematiikan kotiteh-

täviä äitinsä kanssa. Usein havaittuja tunteita olivat jännitys, ilo, turhautuminen 

ja ylpeys. Heidän havaintojensa mukaan koetut tunteet ja lapsen suorituskyky 

olivat yhteydessä toisiinsa. Jännitys heikensi suorituskykyä, positiiviset tunteet 

puolestaan paransivat lasten suorituskykyä. Suorituksen yhteydessä koettuja 

tunteita on jaoteltu sekä itse toimintaan liittyviksi tunteiksi ja toiminnan tuloksena 

syntyvään lopputulokseen liittyviksi tunteiksi. Toiminnan lopputuloksiin liittyvät 

tunteet voivat liittyä joko opiskelijan ennalta odottamiin tuloksiin tai lopputulok-

sen selviämisen jälkeiseen pohdintaan. (mm. Pekrun ym., 2002; Pekrun, 2006.)  

 

Tunteen aktivoimisella tarkoitetaan sitä, minkälaista toimintaa tunne saa aikaan 

yksilössä. Aktivoivat tunteet saavat aikaan toimintaa, joka edesauttaa opiskeli-

jaa suoriutumaan tehtävästä paremmin tai auttaa välttämään epäonnistumista 
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tehtävässä. Passivoivat tunteet puolestaan voivat saada opiskelijan luovutta-

maan tai lamautumaan tehtävän edessä. (Pekrun ym., 2002.) Tunteiden jaka-

minen aktivoiviin ja passivoiviin tunteisiin ei ole täysin yksiselitteistä, koska jaot-

telu ei noudata positiivinen – negatiivinen jaottelua, jossa positiiviset tunteet 

toimivat aktivoivina tunteita ja negatiiviset passivoivina. Lisäksi myös empiirinen 

näyttö tunteiden aktivoimisen asteista on vähäistä. (Goavaerts & Gregoire, 

2008.)  

 

Tunteet vaikuttavat ihmisen toimintaan, kognitiivisiin prosesseihin sekä tervey-

teen. Oppimiseen liittyvät tunteet vaikuttavat opiskelijoiden suoriutumiseen, mo-

tivaatioon sekä toimintaan. Näillä tekijöillä oletetaan olevan vaikutusta akatee-

miseen suoriutumiseen. ( Pekrun, ym. 2002, Ronconi & De Beni, 2014).  

 

Pekrunin ym. (2007) mukaan tutkimusten perusteella voidaan yleisesti ajatella, 

että positiivisilla tunteilla on positiivinen vaikutus oppimiseen (Pekrun, ym., 

2007). Else-Quest ym., (2008) havaitsivat, että oppimiseen liittyvällä vuorovai-

kutuksella voi olla myös tekemistä sen kanssa, minkälaisia tunteita lapsella he-

rää tehtävää kohtaan. He havaitsivat, että positiivinen vuorovaikutus saattoi 

edesauttaa kiinnostuksen ja sitkeyden tunteiden heräämistä tehtävää kohtaan. 

(Else-Quest ym., 2008.) Pekrunin ym., (2007) mukaan tutkimusten perusteella 

taas negatiivisilla ja ei-aktivoivilla tunteilla voi olla negatiivisia seurauksia oppi-

miselle. Else-Quest ym., (2008) havaitsivat, negatiivisen vuorovaikutuksen 

mahdollisesti lisäävän turhautumisen ja jännityksen tunteita tehtävää kohtaan.  

 

Pekrunin ym. (2002) mukaan tutkimusten perusteella näyttäisi, että positiiviset 

tunteet ovat yhteydessä luovaan ja joustavaan ajatteluun. On myös mahdollista, 

että luova oppiminen on nautittavampaa ja näin ollen herättää myös positiivisia 

tunteita. Opiskelua kohtaan tunnetuilla positiivisilla tunteilla oli negatiivinen yh-

teys tehtävän välttelyyn. Tutkimuksessa nautinto, toivo ja ylpeys ennustivat hy-

vää suoritustasoa, kun negatiiviset tunteet ennustivat heikompaa suoriutumista. 

Negatiivisten, mutta aktivoivien tunteiden yhteys suoriutumistasoon ei ollut yhtä 

selvä. Ahdistuneisuuden yhteys suoriutumistasoon ei ollut yhtä selvä kuin avut-

tomuuden tai tylsyyden. Tämä voi selittyä sillä, että osaa opiskelijoista ahdistu-

neisuus saattaa motivoida työskentelemään kovemmin. (Pekrun, ym. 2002.)  
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Positiivisilla ei-aktivoivilla sekä negatiivisilla aktivoivilla tunteilla on motivaatiolle 

ristiriitaisia seurauksia. Ahdistus on esimerkki ristiriitaa aiheuttavasta negatiivi-

sesta ei-aktivoivasta tunteesta. Joissain tilanteissa ahdistuksen tunne voi la-

mauttaa, kun toisissa tilanteissa ahdistus saattaa lisätä motivaatiota. (Pekrun, 

ym., 2007.) 

 

3.2 Oppimiseen liittyvien tunteiden kontrolli-arvoteoria 

 

Kontrolli-arvoteoriassa on kyse tekijöistä, jotka vaikuttavat tunteiden syntyyn 

sekä tunteiden vaikutuksesta oppimiseen liittyviin tekijöihin ja opinnoissa suoriu-

tumiseen. Teorian mukaan tunteiden lisäksi oppimisympäristöön liittyvät tekijät 

vaikuttavat arvoon, jonka opiskelija tehtävälle antaa sekä siihen, kuinka hyvin 

hän arvioi pystyvänsä kontrolloimaan tehtävää. (Pekrun ym, 2002.) Kontrolli-

arvoteoria yhdistelee osia arvo-odotusteoriasta, attribuutioteoriasta, koetun 

kontrollin teoriasta sekä malleista, joiden avulla kuvataan tunteiden vaikutusta 

suoriutumiseen. (Pekrun, ym., 2011.) 

 

Teoria auttaa erittelemään sekä analysoimaan tunteiden taustalla olevia yhte-

neväisyyksiä sekä eroja. Huomion arvoista on, että eri tunteet voivat olla kuiten-

kin toisilleen läheisiä tunteita. Esimerkiksi suuttuminen ja ärtyminen ovat toisil-

leen läheisiä tunteita. Huolimatta tehtävää kohtaan koetusta korkeasta kontrol-

lista, tehtävän epämiellyttävyys voi aiheuttaa edellä mainittuja tunteita. (Pekrun, 

2006.) 

 

Kontrolli-arvoteoria sisältää olettamuksia tekijöistä, jotka vaikuttavat opiskelijoi-

den arvioihin siitä, kuinka hyvin he pystyvät kontrolloimaan tehtävää, minkälai-

sen arvon he antavat tehtävälle sekä minkälaisia vaikutuksia tunteilla on tehtä-

västä suoriutumiseen ja oppimiseen. Teorian mukaan tunteiden lisäksi oppimis-

ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat arvoon, jonka opiskelija tehtävälle antaa 

sekä siihen, kuinka hyvin hän arvioi pystyvänsä kontrolloimaan tehtävää. 

(Pekrun ym, 2002.) Teoria auttaa erittelemään sekä analysoimaan tunteiden 

taustalla olevia yhteneväisyyksiä sekä eroja. Eri tunteet voivat olla kuitenkin toi-
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silleen läheisiä tunteita. Suuttuminen ja ärtyminen ovat toisilleen läheisiä tuntei-

ta, jotka syntyvät opiskelijan kokiessa pystyvänsä kontrolloimaan tehtävää. Kui-

tenkin koetusta kontrollista huolimatta, hän voi kokea tehtävän epämiellyttäväk-

si. (Pekrun, 2006.) 

 

Kontrolli-arvoteorian mukaan tehtävässä suoriutumiseen liittyvät tunteet synty-

vät tehtävän koetun arvon ja yksilön kokeman kontrollin vuorovaikutuksesta. 

Kokemus kontrollin tunteesta syntyy, kun opiskelija kokee kykenevänsä aloitta-

maan sekä suoriutumaan aloitetusta tehtävästä, sekä kokee toiminnan tuotta-

van hänen haluamiaan lopputuloksia. Kontrollin olleessa korkea tehtävää pide-

tään helppona. Mikäli opiskelija kokee kontrollin olevan matala, tehtävä koetaan 

haastavaksi ja sen vaatimukset ylittävät opiskelijan kyvyt. Tehtävän arvo on yk-

silön määrittämä arvio siitä, kuinka merkityksellistä ja kiinnostavaa tehtävän 

suorittaminen ja siitä syntynyt lopputulos on. ( Pekrun ym, 2002.) 

 

Sama tunne voi saada opiskelijat käyttäytymään eri tavalla. Ahdistuksen tunne 

voi tilanteesta riippuen, joko aktivoida yksilöä tai saada hänet lamaantumaan. 

Riippuen siitä, toimiiko tunne aktivoivana vai lamauttavana, voidaan se luokitella 

aktivoivaksi tai passivoivaksi tunteeksi. Aktivoivana tunteena ahdistus voi saada 

opiskelijan toimimaan siten, että hän suoriutuu tehtävästä hyvin tai toimimaan 

siten, että hän välttää epäonnistumisen. Mikäli ahdistus toimii passivoivana tun-

teena, opiskelija voi lamautua, eikä saa tehtävää suoritettua tai alisuoriutuu sii-

tä. (Pekrun ym, 2002.) 

 

3.3 Tunteet osana ongelmanratkaisuprosessia 

 

Tunteet ovat yksi keskeinen osa ongelmanratkaisuprosessia. Tunteet ohjaavat 

ratkaisijan toimintaa ja niillä on merkittävä rooli siinä, onnistuuko vai epäonnis-

tuuko ongelmanratkaisu. (Hannula, 2012.) Else-Quest ym. (2008) esittivät, että 

matemaattinen ongelmanratkaisu ei ole vain kognitiivinen prosessi vaan myös 

sosiaalinen ja emotionaalinen prosessi. Goldingin (2000) mukaan tunteet ovat 

olennainen osa ratkaisijan itsesäätelyprosessia ongelmanratkaisun aikana. On-

gelmanratkaisuprosessin aikana koetut tunteet vaikuttavat myös itse prosessin 

kulkuun. (Golding, 2000.)  
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Ongelmanratkaisuprosessin aikana on todettu esiintyvän useita erilaisia tuntei-

ta, esimerkiksi ilo, turhautuminen, uteliaisuus, tylsistyminen. (DeBellis& Gol-

din 2006;Lehman, D´Mello ja Person, 2008; Prawat & Anderson, 1994). Prawa-

tin ja Andersonin (1994) tutkimuksessa havaittiin tunteiden liittyvän itse ongel-

manratkaisutehtävän lisäksi myös muihin oppilaisiin ja opettajaan.  

 

Positiiviset tunteet edesauttavat usealla eri tavalla ongelmanratkaisua. Koskisen 

(2016) mukaan positiiviset asenteet ja tunteet pitävät yllä sitoutumista sekä si-

säistä motivaatiota ongelmanratkaisutehtävää kohtaan (Koskinen, 2016). 

Pekrunin ja Stephensin (2010) mukaan positiiviset tunteet edesauttavat luovaa 

ajattelua ongelmanratkaisun aikana (Pekrun & Stephens, 2010). Ongelmatehtä-

vän ratkaisija voi kokea ongelmanratkaisutehtävää tehdessään ilon ja nautinnon 

tunteita löytäessään uuden strategian, jonka avulla pääsee tehtävässä eteen-

päin. Ongelmanratkaisun aikana koetut ilon tunteet voivat parantaa ratkaisijan 

kognitiivista joustavuutta sekä edesauttaa ongelmanratkaisua. (Else-Quest ym., 

2008)  

 

Negatiivisia tunteita ongelmanratkaisuprosessin aikana voi herätä esimerkiksi 

tilanteessa, jossa ratkaisija kokee tehtävän liian haastavaksi suhteessa omiin 

kykyihinsä, myös liian helppo tehtävä voi aiheuttaa negatiivisia tunteita. Molem-

piin tilanteisiin voi liittyä tylsyyden tunne. Tylsyyden tunnetta kokivat sekä lap-

set, jotka kokivat tehtävän liian helpoksi, että lapset, jotka kokivat tehtävän liian 

haastavaksi. Enemmän tylsyyden tunnetta kokivat lapset, jotka kokivat tehtävän 

taitoihinsa nähden liian haasteelliseksi. (Else-Quest, ym., 2008.) Osalla negatii-

visista tunteista on vain haitallisia vaikutuksia ongelmanratkaisuprosessiin. Mi-

käli ratkaisija kokee ahdistuksen tunnetta tehtävää kohtaan, voi tunteesta johtu-

va työmuistin kuormitus olla hyvin haitallista ratkaisun onnistumiselle. Ahdistuk-

sen tunne voi kuormittaa työmuistia, mikäli ratkaisija kokee ahdistusta tai pelkoa 

tehtävää ja ylipäänsä matematiikkaa kohtaan. (Ashcraft and Krause, 2007.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten alakouluikäisten ongelman-

ratkaisuprosessi eteni ja minkälaisia ongelmanratkaisumallien vaiheita havaittiin 

alakouluikäisten lasten tehdessä pareittain avointa ongelmanratkaisutehtävää. 

Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli, minkälaisia tunteita ongelmanratkaisupro-

sessin eri vaiheissa havaittiin.  

 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat:  

 

1. Millaisia ongelmanratkaisuprosessin vaiheita alakouluikäisen lapsen on-

gelmanratkaisuprosessissa voidaan havaita?  

2. Minkälaisia tunteita lapset kokevat ongelmanratkaisuprosessin eri vai-

heiden aikana? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia analysoimalla kolmen parin työskente-

lyä avoimen ongelmatehtävän parissa. Tehtävää tehtiin videokokouksissa, jotka 

nauhoitettiin. Aineistoa analysoitiin sekä tehtävien tekemisen aikana että jälkikä-

teen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena.  

 

Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan laadullisen tutkimuksen pyrkimys on ku-

vata tai ymmärtää jotain tapahtumaa, ilmiötä tai käsitystä (Eskola & Suoranta, 

2008) 
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5 Tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu 
 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Eskolan ja Suorannan 

(2008) mukaan laadullisen tutkimuksen pyrkimys on kuvata tai ymmärtää jotain 

tapahtumaa, ilmiötä tai käsitystä (Eskola & Suoranta, 2008). Tutkimuksen ai-

neisto kerättiin kevään 2020 aikana.  

 

5.1 Tutkimusasetelma 

 

Tässä tutkimuksessa tutkin kuutta alakouluikäistä lasta, heidän tehdessä pareit-

tain avointa ongelmatehtävää. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli, minkä-

laisia ongelmanratkaisumallin vaiheita havaittiin lasten tehdessä ongelmatehtä-

vää ja minkälaisia tunteita prosessin aikana havaittiin. Ongelmanratkaisupro-

sessin vaiheiden analysoinnissa hyödynnettiin Pólyan (1957) ja Schoenfeldin 

(1985) ongelmanratkaisumalleja.  

 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadulliselle aineistolle on tyypillistä, että 

aineisto koostuu varsin pienestä määrästä tapauksia, joita pyritään analysoi-

maan mahdollisimman tarkasti. Laadullinen tutkimusote sopi tähän tutkimuk-

seen, koska tutkimuksessa pyrittiin nimenomaan kuvaamaan, miten ongelman-

ratkaisuprosessi eteni ja minkälaisia tunteita ongelmanratkaisuprosessin aikana 

havaittiin. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkimuskohteeksi valikoituu 

yksittäinen tilanne, tapaus tai tapahtuma tai joukko tapauksia. Usein tapaustut-

kimuksessa tarkastelun kohteena ovat nimenomaan prosessit. Tapaustutkimus 

ei välttämättä pyri selittämään tutkittavien ilmiöiden välisiä yhteyksiä, tekemään 

ennusteita tai testaamaan hypoteeseja. Tapaustutkimuksella pyritään kuvaa-

maan tutkimuskohteen ominaispiirteitä tarkasti, systemaattisesti sekä totuu-

denmukaisesti.  

 

Tapaustutkimuksessa olennaista on, että tutkittavat tapaukset muodostavat ko-

konaisuuden. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia tiedonkeruu ja 

analyysitapoja, joten tapaustutkimus ei ole vain aineistonkeruumenetelmä. Ta-

paustutkimus antaa mahdollisuuden käyttää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivi-

sia menetelmiä. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2001.)  
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5.2 Tutkimusaineisto  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kevään 2020 aikana havainnoimalla ja haastatte-

lemalla tutkittavia samanaikaisesti, kun he tekivät pareittain avointa ongelman-

ratkaisutehtävää. (Liite1) Tutkittavina oli kuusi alakoulun 1.-6. luokkalaista. Ke-

väällä 2020 jyllänneen koronapandemian vuoksi havainnointi toteutettiin Zoom 

ja Teams videokokouksina. Videokokouksia oli yhteensä kolme ja ne olivat kes-

toltaan noin 45 - 60 minuuttia. Kokous lopetettiin, kun tutkittavat eivät löytäneet 

enää uusia ratkaisuja. Lopuksi tutkittavilta kysyttiin vielä, minkälaisia tunteita 

tehtävän tekeminen herätti.  

 

Kahdessa videokokouksessa tutkittavat olivat sisaruksia ja he olivat fyysisesti 

samassa tilassa tehdessään tehtävää. Yksi kokous toteutettiin siten, että tutkit-

tavat olivat molemmat omissa kodeissaan ja tekivät tehtävää yhdessä verkon 

yli. Tehtävien tekeminen verkon välityksellä oli heille tuttua, koska kevään etä-

opetuksen aikana, he olivat tehneet koulutehtäviä yhdessä Teamsin-ohjelman 

kautta. Tutkittavieni anonymiteetin säilyttämiseksi annoin heille keksityt nimet.  

 

Tutkimuksen alussa tutkittavat johdateltiin tehtävään. Heille kerrottiin, mitä teh-

tävässä pitää tehdä. Lisäksi varmistin, että tutkittavat ymmärsivät tehtävän an-

non. Tutkittavien ymmärrystä vahvistin konkretisoimalla kolmion muotoisen 

kappaleen avulla tehtävänanto. Piirsin  kolmioon piirrettiin viiva keskelle ja sen 

jälkeen paperi leikattiin kahtia ja palaset asetettiin päällekkäin. Havainnollista-

malla pyrittiin varmistamaan, että tutkittavat ymmärtävät varmasti tehtävän an-

non.  

 

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin taustatietoina, kuinka paljon he ovat teh-

neet ongelmanratkaisutehtäviä sekä ovatko ongelmanratkaisutehtävät, joita tut-

kittavat ovat tehneet olleet pääsääntöisesti avoimia vai suljettuja ongelmatehtä-

viä. Kysyin ovatko ongelmatehtävät olleet tehtäviä, joihin on yksi ratkaisu ja jos-

sa on tehtävän alussa annettu tiedot, joiden avulla tehtävä voidaan ratkaista. 

Tutkittavilta kysyttiin myös pitävätkö he yleisesti ongelmanratkaisutehtävistä. 

Taustatiedot on koottu taulukkoon 1.  
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Nimi  Oliko aikaisem-

min tehnyt 

avoimia ongel-

matehtäviä 

Kuinka paljon tut-

kittavat sanoivat 

tehneensä ongel-

matehtäviä ja min-

kälaisia? 

Pidätkö 

ongelman-

ratkaisu-

tehtävien 

tekemises-

tä?  

Luokka-aste, 

jolla tutkittava 

opiskeli ke-

väällä 2020 

Tila, jossa teki 

ongelmatehtävää 

Mari ei  Joskus suljettuja 

ongelmanratkaisu 

tehtäviä.  

kyllä       1.luokka  Teki tehtävän 

samassa tilassa 

Ainon kanssa. 

Aino ei Joskus suljettuja 

ongelmanratkaisu 

tehtäviä. 

kyllä 4.luokka  Teki tehtävän 

samassa tilassa 

Marin kanssa. 

Jesse  kyllä Paljon, sekä suljet-

tuja että avoimia 

ongelmatehtäviä 

kyllä 6. luokka Teki tehtävän 

verkon yli Johan-

neksen kanssa  

Jo-

han-

nes 

kyllä Paljon, sekä suljet-

tuja että avoimia 

ongelmatehtäviä 

kyllä 6.luokka Teki tehtävän 

verkon yli Jessen 

kanssa 

Eero  ei Joskus suljettuja 

ongelmanratkaisu 

tehtäviä. 

kyllä 3.luokka Teki tehtävän 

samassa tilassa 

Eevan kanssa. 

Eeva ei Joskus suljettuja 

ongelmanratkaisu 

tehtäviä. 

kyllä 2.luokka Teki tehtävän 

samassa tilassa 

Eeron kanssa. 

Taulukko 1 Tutkittavien taustatiedot 
 

 

Ongelmanratkaisutehtäväksi valikoitui ”neliönjako” tehtävä (Liite1). Neliönjako 

on avoin ongelmatehtävä, joka on epätavanomainen ja sen ratkaiseminen vaatii 

luovuutta (Laine, Näveri, Ahtee & Pehkonen, 2016). Tehtävä on alkutilanteel-
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taan suljettu, mutta lopputilanne on avoin, koska tehtävään on lukematon määrä 

erilaisia vastauksia. Tehtävässä pitää jakaa neliö täsmälleen kahteen samanlai-

seen osaan viivan avulla. Laine ym. (2016) ovat luokitelleet neliönjakotehtävän 

ratkaisut eri tasoille. Perustason ratkaisu on tilanne, jossa neliö on jaettu suoral-

la viivalla joko kahdeksi kolmioksi tai kahdeksi suorakulmioksi. Tason kaksi rat-

kaisuissa neliö on jaettu janalla, joka ei ole neliön lävistäjän eikä sivun suuntai-

nen. Tasolla kolme ratkaisija varioi neliön jakavan viivan muotoa. Ratkaisu ei 

täytä samanmuotoisuuden ehtoa, mikäli viiva ei kulje neliön keskipisteen kautta. 

Viimeisellä tasolla ratkaisija oivalsi, että neliön keskipisteen löytäminen on oleel-

linen osa ratkaisua. Jo tason kaksi ratkaisu vaatii ratkaisijalta oivaltamista. (Lai-

ne ym, 2016.) 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Analysoin ongelmanratkaisuprosessin kulkua teorialähtöisesti. Analyysin tukena 

käytin Pólyan (1957) ja Schoenfeldin (1982) ongelmanratkaisuprosessin malle-

ja. Ongelmanratkaisuprosessissa voidaan nähdä neljä eri vaihetta, jotka ovat 1) 

ongelmaan tutustuminen 2) ratkaisun suunnittelu, jonka aikana etsitään sopivia 

ratkaisustrategioita ja löydetään idea, miten ongelmaa lähdetään ratkaisemaan 

3) suunnitelman toteutus, tässä vaiheessa käytetään löydettyjä ratkaisuja 4.) 

ratkaisun lopputarkastelu. Tämä vaihe sisältää sekä ratkaisun että koko proses-

sin tarkastelun sekä ratkaisuun käytettyjen ratkaisustrategioiden tarkastelun. 

Schoenfeldin mallissa prosessi ei etene suoraviivaisesti vaan prosessi on sykli-

nen ja eri vaiheissa voidaan palata taaksepäin ja taas eteenpäin. Ongelmanrat-

kaisuprosessia analysoidessani pyrin tunnistamaan milloin ratkaisijat ovat mis-

säkin vaiheessa prosessia. Sekä Pólyan että Schoenfeldin mallissa ratkaisuta-

pojen kokeilu sijoittuu ratkaisun suunnittelu ja tutkimisvaiheisiin. Schoenfeldin 

mallissa tutkimisvaiheesta voidaan siirtyä myös taaksepäin, Pólyan malli etenee 

suoraviivaisemmin vaiheesta toiseen.  

 

Hähkiöniemen ja Leppäahon (2012) mukaan ongelmanratkaisuprosessi on mo-

nivaiheinen, eikä etene lineaarisesti. Ongelmanratkaisun prosessiluonteen 

vuoksi koko prosessin havainnoiminen on hyödyllistä, jotta saadaan kaikki 
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mahdolliset tunteet esiin. Tutkimukseen osallistuneita haastateltiin prosessin ai-

kana ja välittömästi sen jälkeen, jotta prosessin aikana heränneet tunteet eivät 

unohdu. Aineistonhankinta videoitiin, jotta aineistoon on mahdollista palata ana-

lyysivaiheessa. Lisäksi halusin havainnoida myös tutkittavien non-verbaalia 

viestintää. Aineiston videointi mahdollistaa myös non-verbaalin viestinnän tut-

kimisen (Vienola, 2005). 

 

Mikäli vaikutti siltä, että ratkaisijat eivät päässeet ratkaisussa eteenpäin, pyrin 

tekemään heille kysymyksiä, jotka auttoivat pääsemään tehtävässä eteenpäin. 

Esimerkiksi Maria ja Ainoa pyysin miettimään, minkälaisia erilaisia viivoja on. 

Eeroa ja Eevaa pyysin miettimään, ovatko kuviot samanlaiset. Tutkimuksen tar-

koitus ei ollut suoranaisesti ohjata ongelmanratkaisuprosessia, mutta koin, että 

useampien ratkaisutapojen löytämistä edistävät kysymykset olivat perusteltuja, 

jotta sain laajemman kuvan eri tunteista ongelmanratkaisuprosessin aikana.   

 

Tutkittavien tunteita analysoin Else-Quest ym. (2008) kehittämällä tunteiden 

koodaus järjestelmän avulla. Alun perin järjestelmä on kehitetty analysoimaan 

äidin ja lapsen vuorovaikutusta kotitehtävien tekemisen aikana. Koodausjärjes-

telmä perustuu kahteen aikaisemmin kehitettyyn tunnekoodausjärjestelmään, 

jotka ovat Ekmanin FACS järjestelmä, joka perustuu kuuden tunteen tunnista-

miseen kasvojen ilmeistä. (Ekman, Friesen & Hager, 2002). Toinen tunnekoo-

dausjärjestelmä, johon Else-Questin ym. kehittämä järjestelmä perustuu, on 

Gottmanin SPAFF -järjestelmä (Levenson & Gottman, 1983), tässä tunnistetaan 

16 tunnetta, jotka myös perustuvat kasvojen ilmeisiin, nonverbaaliseen viestin-

tään sekä sanallisiin tunteiden ilmaisuihin kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa. 

(Else-Quest ym., 2008.)  

 

Else-Questin ym. (2008) järjestelmässä on tunnistettu useampia tunteita kuin 

mitä Pekrunin ym (2002) kontrolli-arvoteorian mukaan tyypillisesti koetaan op-

pimista kohtaan. Pekrunin ym. (2002) mukaan tyypillisiä oppimiseen liittyviä tun-

teita ovat ilo, nautinto, ylpeys, viha, häpeä, ahdistus, tylsyys sekä toivottomuus.  

 Else-Quest ym. löysivät tutkimuksessaan 13 eri tunnetta, jotka ovat jännitys, 

hätäännys, turhautuminen, suru, tylsyys/apatia, viha/inho, halveksunta, positii-

vinen kiinnostus, ilo/nautinto ja ylpeys. Järjestelmä perustuu kasvojen ilmeiden 
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tulkitsemiseen sekä nonverbaalisen viestinnän tulkitsemiseen. (Else-Quest ym. 

2008.) Molempia malleja yhdistäviä tunteita ovat ilo, nautinto, ylpeys, tylsyys ja 

viha. Malleista löytyy myös toisiaan hyvin lähellä olevia tunteita kuten toivotto-

muus ja turhautuminen. 

 

Kokosin Else-Questin ym. (2008) järjestelmässä tunnistetut tunteet sekä niiden 

ilmenemismuodot taulukoksi (Liite2). Taulukon tekemisessä hyödynnettiin Else-

Questin ym. (2008) tekemää taukukkoa, jossa oli nimettynä ensin tunne, sen 

jälkeen, minkälaisia erilaisia ulottuvuuksia tunne sisältää ja miten tunne ilmenee 

nonverbaalisessa viestinnässä sekä kasvojen ilmeissä. Taulukkoa hyödynsin 

analysoidessani, minkälaisia tunteita tutkittavilla havaittiin.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta ovat keske-

nään eri vaiheita, jotka liittyvät toisiinsa. Vaiheet voivat olla päällekkäisiä ja ta-

pahtua toistensa kanssa samanaikaisesti. Samaan aikaan voi tapahtua aineis-

ton luokittelua ja päätelmiä. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010.)  

 

Aineiston analysoinnin aloitin alustavasti jo aineiston keruuvaiheessa, tekemällä 

muistiinpanoja tutkittavien tehdessä avointa ongelmatehtävää. Muistiinpanoja 

tein esimerkiksi tilanteessa, jossa huomasin selkeän muutoksen tutkittavan toi-

minnassa tai kasvojen ilmeessä. Muutos toiminnassa oli esimerkiksi levoton lii-

kehdintä, kasvojen ilmeiden muutos kuten leveä hymy. Tutustuin aineistoon tar-

kemmin katselemalla videot uudelleen viikon sisällä niiden kuvaamisesta, tässä 

vaiheessa en pysäytellyt videoita. Lisäksi halusin saada yleiskuvan aineistosta 

ennen sen tarkempaa analysointia.  

 

Aloittaessani tarkemman analysoinnin katsoin videot huolellisesti ja pysäytin vi-

deon, kun havaitsin tutkimuksen kannalta oleellisia asioita. Tässä analysointi 

prosessin vaiheessa palasin useaan kertaan tarkastelemaan ja analysoimaan 

aiemmin tekemiäni havaintoja. Helpottaakseni työtä merkkasin ajankohdan, jol-

loin pysäytin videon, sekä kirjoitin muistiin havaintoni, näin ollen pystyin palaa-

maan videolla aiempien havaintojen pariin. Tutkittavien puhetta litteroin vain sen 

verran kuin se liittyi joko heränneisiin tunteisiin tai itse ongelmanratkaisutehtä-

vään. 
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Jaoin analyysin kahteen eri vaiheeseen, ensimmäisessä vaiheessa pyrin tunnis-

tamaan missä ongelmanratkaisuprosessin vaiheessa tutkittavat olivat. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa pyrin havainnoimaan missä ongelmanratkaisupro-

sessin vaiheessa tutkittavat olivat. Analyysin tukena käytin Pólyan (1945) ja 

Schoenfeldin (1985) ongelmanratkaisuprosessin malleja. Lisäksi pysäytin vide-

on, mikäli tutkittavat eivät päässeet tehtävässä eteenpäin. Merkitsin muistiinpa-

noihini tutkittavien nimet ja prosessin vaiheen sekä videon pysäyttämisen ajan. 

”Jesse ja Johannes: miettivät mitä tehtävässä pitää tehdä: ongelman analysoin-

ti. 5 min 10 sek.”  

 

Ongelmanratkaisuprosessin havainnointi oli ajoittain haastavaa, koska vaiheet 

ovat osittain päällekkäisiä ja ratkaisija voi liikkua eri vaiheiden välillä hyvin no-

peasti.  

 

Analyysin toisessa vaiheessa keskityin havainnoimaan mitä tunteita ongelman-

ratkaisuprosessin eri vaiheissa havaittiin. Katsoin aineiston videoita ja pysäytin 

videon havaitessani nonverbaalisen tai verbaalisen tunnereaktion, kirjasin muis-

tiinpanoihin tunnereaktion kuvauksen ja ajan, jolloin pysäytin videon. Alla esi-

merkki tekemistäni muistiinpanoista.  

 

”Jesse ja Johannes, hymyjä, molemmat nojautuvat kohti tehtävää. 5 min 20 

sek”  

 

Lopuksi vertailin sekä ensimmäisen että toisen analyysivaiheen tuloksia ja pyrin 

näin havaitsemaan, minkälaisia tunteita ongelmanratkaisun eri vaiheissa havait-

tiin. Tunteiden analyysissa hyödynsin Else-Questin ym (2008) tunnekoodausjär-

jestelmää. Analysoidessani sitä, minkälaisia tunteita ongelmanratkaisun eri vai-

heessa heräsi, hyödynsin aiemmin tekemiäni muistiinpanoja siitä missä vai-

heessa ongelmanratkaisuprosessia tutkittavat olivat.  

 

Aiemmin esittämistäni esimerkkimuistiinpanoista tein tulkinnan, että Jesse ja 

Johannes olivat ensimmäisessä eli ongelman analysointi vaiheessa. Tässä vai-
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heessa he olivat positiivisesti kiinnostuneita tehtävästä sekä tunsivat iloa. Näin 

etenin koko aineiston analysoinnin osalta.  
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6 Tutkimustulokset  
 

Tutkimuksessani oli nähtävissä hyvin ongelmanratkaisuprosessin syklinen 

luonne. Tutkittavat siirtyivät joustavasti prosessin eri vaiheiden välillä. Aineistoa 

analysoidessani havaitsin ongelmanratkaisumallien olevan osittain ideaalimalle-

ja siitä, miten ongelmia ratkaistaan. Ongelmanratkaisun aikana havaitut tunteet 

painottuivat ilon ja turhautumisen tunteisiin. Esittelen tulokset pari kerrallaan, 

koska jokaisen parin kohdalla ongelmanratkaisuprosessi ja siinä heränneet tun-

teet olivat hieman erilaisia.  

 

6.1 Aino ja Mari  

 

Mari ja Aino olivat tutkimuksen aikana keskenään samassa tilassa. Tutkimuk-

sen alussa Aino ja Mari vaikuttivat jännittyneiltä, molemmilla oli kulmakarvat 

hieman rypistettyinä ja heidän ilmeensä olivat jännittyneet. Aino ja Mari kuunte-

levat tehtävän ohjeistuksen huolellisesti. Lapset katselevat tehtävää hetken hil-

jaa ja Aino vielä varmistaa tehtävän alussa, mitä tehtävässä pitää tehdä:  

 

”elikkä pitääks niistä tulla ihan samanlaiset niistä kummastakin?”  

 

Vastaan myöntävästi ja näytän vielä uudestaan miten aiemmin keskeltä leik-

kaamani kolmion palaset ovat identtiset. Vastauksen saatuaan molemmat no-

jautuvat kiinnostuneina tehtävää kohti ja alkavat pohtia miten lähestyvät tehtä-

vää. Tämän tulkitsin olevan ongelman analysointivaihetta sekä ratkaisun suun-

nitteluvaihetta Aino kysyy Marilta 

 

”onko sulla mitään ideaa, miten lähteä tekemään tätä?”  
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Saadessaan kieltävän vastauksen, hän alkoi suoraan piirtää ratkaisua neliöön. 

Tosin Aino mainitsi piirtäessään, että hän piirtää hennosti lyijykynällä ratkai-

suehdotuksen, jolloin tulkitsin tämän olevan sekä ratkaisun suunnitteluvaihetta 

että ratkaisun kokeiluvaihetta. Aino hyvin nopeasti vahvisti piirtämänsä viivan, 

tämän tulkitsin olevan jo ratkaisun kokeilemista. Heti perään Aino piirsi kahteen 

muuhunkin neliöön ratkaisun. Kaikki kolme Ainoin keksimää ratkaisua olivat 

perustason ratkaisuja  

    

Ensimmäinen ratkaisu Toinen ratkaisu  Kolmas ratkaisu 

 

Ratkaisun kokeilemisen jälkeen Aino ja Mari palaavat vaiheeseen kaksi. Tässä 

vaiheessa he ovat jonkun aikaa hiljaa ja ilmeet olivat keskittyneitä. Hiljaisuuden 

jälkeen lapset kävivät seuraavan keskustelun:  

 

M: ” Mitä tehdään seuraavaksi?”  

A: ” Mä mietin” 

A: ”Hei mitä jos piirretään toi viiva toisinpäin?”  

M: ”Joo kokeillaan”  

 

Ratkaisun suunnitteluvaihe oli varsin lyhyt kuten esimerkistä huomaa. Ratkai-

sun keksittyään tytöt olivat iloisia, ilmeet kirkastuivat ja äänensävy oli innokas. 

Myös neljäs tyttöjen keksimä ratkaisu oli perustason ratkaisu. 

 

 

Neljäs ratkaisu 

 

Keksittyään kaikki neljä perustason ratkaisua, tytöt palasivat takaisin ratkaisun 

suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu vaiheessa Mari alkoi osoittaa turhautumisen 
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merkkejä, hän alkoi liikehtiä levottomasti ja katse harhaili pois tehtävästä. Aino 

yritti saada Maria kiinnostumaan tehtävästä ja pohti ääneen:  

 

A:”voiko tässä olla vielä jotain ratkaisuja” 

A:”mä en keksi” 

M: ”en mäkään” 

 

Myös Aino alkoi osoittaa turhautumisen merkkejä ja alkoi liikehtiä tuolilla. Tässä 

vaiheessa ohjasin tyttöjä kiinnittämään huomionsa viivaan ja kysyin heiltä, min-

kälaisia erilaisia viivoja voisi olla. Hetken pohdinnan jälkeen tytöt keksivät, että 

kuvion jakavan viivan ei tarvitse olla suora. Tytöt näyttivät iloisilta löytäessään 

uuden ratkaisuehdotuksen ja sen keksiminen näytti lisäävän molempien positii-

vista kiinnostusta tehtävää kohtaan. Molemmat nojautuivat innokkaasti kohti 

tehtävää ja he alkoivat piirtää erilaisia viivoja. Mari turhautui kuitenkin nopeasti, 

kun ei keksinytkään miten viivaa voisi muuttaa:  

 

”Ihan tyhmää, en keksi, miten”  

 

Tässä vaiheessa tulkitsin, että ongelmanratkaisuprosessin vaihe oli päällekkäin 

suunnitteluvaihetta ja ratkaisuehdotuksen kokeilemista. Vaikka Mari turhautui 

jaksoi Aino puolestaan keskittyä viivan muodon miettimiseen ja pohdinnan jäl-

keen hän teki seuraavanlaisen ratkaisuehdotuksen:  

 

 

Ratkaisuehdotus 5.  

 

Ainon kysyessä voiko näin tehdä ja hänen saadessaan myöntävän vastauksen, 

Aino ilahtui ja hän spontaanisti huudahti ”jes”. Ainon innostuksen kuultuaan Ma-

rikin kiinnostui tehtävästä uudestaan. Tytöt keksivät piirtää ratkaisuehdotukses-

sa viisi olevan viivan vielä poikittain sekä vinottain. Tytöt eivät keksineet varioi-

da viivan muotoa enempää, joten päätimme tehtävän tekemisen tähän.  
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Tehtävän tekemisen jälkeen kysyin tytöiltä, miltä ongelmanratkaisutehtävän te-

keminen tuntui. Molemmat olivat sitä mieltä, että tehtävän tekeminen oli kivaa. 

Kysyessäni mikä tehtävän tekimisestä tekee kivan, Mari kuvaili, että on, kun saa 

ajatella:  

 

”Se tehtävän tekeminen oli kivaa, koska siinä sai miettiä, niin kuin ajatella”  

 

Aino puolestaan kuvaili tehtävän tekemisen olleen kivaa, koska hän tykkää teh-

dä tehtäviä, jotka eivät ratkea heti.  

 

Vaikka Mari kuvaili tehtävän olleen kiva, kysyessäni oliko tehtävän tekeminen 

koko ajan kivaa, vastasi Mari, aluksi että oli. Ainon kertoessa, että häntä ärsytti, 

kun ei keksinyt ratkaisua, rohkaistui Marikin kertomaan, ettei tehtävän tekemi-

nen ollut koko ajan kivaa.  

 

”ärsytti kun ei keksinyt ratkaisua”  

 

Tilannetta, jossa Mari keksi ratkaisun, hän kuvaili seuraavasti:  

 

”Siitä tuli tosi iloiseksi” 

 

Aino kuvaili tilannetta, jossa ratkaisu ei löytynyt heti, pitkästyttäväksi ja ärsyttä-

väksi:  

 

” Se oli niin kuin vähän pitkästyttävää ja ärsyttävääkin, jos ei keksinyt ratkaisua”  

 

Aino kuvaili hetkeä, jossa hän lopulta keksi, että viivaa voi varioida seuraavasti:  

 

”Musta oli tosi kiva tunne, kun lopulta keksi ton viimeisen ratkaisun, sellanen 

onnistumisen tunne.”  

 

Tyttöjen ongelman ratkaisuprosessi oli syklinen ja he siirtyivät joustavasti rat-

kaisun suunnittelun ja ratkaisuehdotuksen välillä. Ongelmanratkaisuprosessin 

ensimmäinen vaihe, ongelman analysointi kesti lyhyen aikaa ja tapahtui osittain 
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päällekkäin ratkaisun suunnitteluvaiheen kanssa. Marin ja Ainon ongelmanrat-

kaisuprosessin aikana en havainnut viimeistä vaihetta, eli tehdyn tarkastelua. 

 

Tyttöjen ratkaisuehdotukset etenivät yrityksen ja erehdyksen kautta, he kokeili-

vat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, mikäli he huomasivat, ettei ratkaisuehdotus 

toimi, kokeilivat he uutta ratkaisua. Tunteet, joita havaitsin Ainon ja Marin on-

gelmanratkaisuprosessin aikana, olivat ilo, positiivinen kiinnostus tehtävää koh-

taan sekä turhautuminen ja ärsytys. Iloa tytöt kokivat keksiessään uuden ratkai-

sun, ilon tunnetta seurasi positiivinen kiinnostus tehtävää kohtaan. Ratkaisun 

löytyminen näytti vahvistavan tehtävään sitoutumista. Turhautumisen ja ärtymi-

sen tunteita tytöille tuli tilanteissa, joissa tehtävä ei edennyt.  

 

6.2 Eero ja Eeva 

 

Eero ja Eeva olivat myös samassa tilassa tutkimuksen aikana. Tutkimuksen 

alussa myös Eero ja Eeva vaikuttivat jännittyneiltä. He kuuntelivat ohjeistuksen 

huolellisesti ja vaikuttivat tehtävän alussa olevan postitiivisesti kiinnostuneita 

tehtävästä. Molemmat lapset nojautuivat kohti kameraa, kun konkretisoin heille 

kolmion avulla, mitä tarkoittaa tasan kahteen osaan jakaminen. Tehtävänannon 

jälkeen lapset alkoivat miettiä tehtävää yhdessä ääneen:   

 

Eero: ”miten nämä voisi muka jakaa noin?” 

Eeva: ”mä mietin” 

Eero ”aa nyt mä ehkä keksin, piirrän viivan tollain poikittain.” 

Eeva: ”joo, hyvä idea” 

 

Keskustelun jälkeen Eero alkoi piirtämään ratkaisuehdotusta. Kuten Ainon ja 

Marin, myös Eeron ja Eevan ongelmanratkaisuprosessi alkoi ongelman analy-

soinnilla, joka hyvin pian vaihtui ongelman suunnitteluksi ja ratkaisuehdotuksen 

tekemiseksi. Eero ja Eeva aloittivat ratkaisuehdotusten tekemisen perustason 

ratkaisulla. Olen vahvistanut kuvaan lasten piirtämän viivan, jotta kuvasta saa 

paremman käsityksen.  
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Ratkaisuehdotus 1.  

Kehuessani ratkaisua, molemmat lapset alkoivat hymyillä ja siirtyivät ratkaisun 

suunnitteluun, suunnittelu vaiheessa he keskustelivat voiko neliön jakavan vii-

van piirtää myös toisinpäin. Hyvin nopeasti Eero ja Eeva löysivät toisen perus-

tason ratkaisun.  

 

Eeva: ”jos laitetaan tohon toiseen neliöön se viiva toisinpäin”  

Eero: ”ai miten toisinpäin?”  

Eero ”ai tolleen, joo” 

 

Suunnitteluvaihe oli tälläkin kerralla lyhyt. Hyvin nopeasti Eero ja Eeva löysivät 

kolme muutakin perustason ratkaisua. Viimeiseen kuvaan vahvistin Eeron piir-

tämän viivan selvyyden vuoksi.  

 

           

 

Neljän ensimmäisen ratkaisun löytymisen jälkeen, Eero ja Eeva palasivat 

takaisin ongelman analysointi vaiheeseen. 

 

Eeva: ” Mitä tässä pitikään tehdä?” 

Eero: ” Keksiä, miten ton neliön voi jakaa”  

Eeva: ” Niin joo”  
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Ongelman analysoinnin jälkeen tulkintani mukaan lapset siirtyivät ratkaisun 

suunnitteluvaiheeseen ja tekivät myös nopeasti ratkaisuehdotuksen. He 

keksivät itse, että viivaa voi varioida ja tekivät  seuraavan ratkaisuehdotuksen 

 

 

Ratkaisuehdostus oli tason kolme ehdotus, jossa viivan muotoa varioidaan, 

mutta se ei kuitenkaan täyttänyt samanmuotoisuuden ehtoa. Tässä vaiheessa 

pyysin lapsia miettimään, saisko viivaa pitkin leikkaamalla kaksi täysin 

samanlaista kappaletta. Hetken mietittyään lapset totesivat, että ei pysty. He 

siirtyivät ongelmanratkaisuprosessin vaiheeseen kaksi ja alkoivat suunnitella 

uusia ratkaisuja:  

 

Eero: ”Miten ton vois sitten jakaa”” 

Eeva: ” En tiedä”  

 

Tässä vaiheessa lapset alkoivat osoittaa turhatumisen merkkejä, heidän 

huomionsa kiinnittyi muihin asioihin kuin tehtävään sekä liikehdintä muuttui 

levottomaksi. Pyysin heitä kiinnittämään uudestaan huomiota viivaan ja 

miettimään miten sitä voisi muuttaa niin, että neliön saisi jaettua kahteen 

täsmälleen samanlaiseen osaan. Hetken hiljaisuuden jälkeen Eeva piirsi 

seuraavat ratkaisut:  

 

   

 

Eeva vaikutti iloiselta keskittyään uuden ratkaisun tehtävään, ratkaisun 

keksiminen palautti kiinnostuksen tehtävää kohtaan. Tässä vaiheessa myös 
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Eero innostui pohtimaan tehtävää lisää. Lapset siirtyivätkin ratkaisun 

suunnitteluvaiheeseen, jossa he kävivät seuraavan keskustelun:  

 

Eero: ” voisko olla vielä muita viivoja?”  

Eeva, ” joo varmaan, ehkä sellaisia vähän terävämpiä?” 

Eero: ” Ai tämmösiä?”  

 

Keskustelun jälkeen Eero piirtää viivan ja näyttää sitä iloisena kameralle.  

 

 

 

Tämän ratkaisun  jälkeen lapset totesivat, että eivät keksi enää uusia ratkaisuja 

ja he lopettivat tähän tehtävän tekemisen. Kysyttäessä molemmat lapset 

sanoivat pitäneensä tehtävästä ja tehtävän tekeminen tuntui kivalta. Siihen, 

mikä tehtävässä oli kivaa eivät lapset osanneet vastata. Eero kuitenkin totesi, 

ettei tehtävä koko ajan ollut kiva. Kysyessäni, milloin tehtävä ei ollut kiva, kuvaili 

Eero tilannetta näin:  

 

”No silloin ei ollu kiva, kun en keksinyt. Silloin se ärsytti ja oli tyhmä” 

 

Eeva puolestaan totesi, että  

 

”vähän harmitti, jos ei heti keksinyt mitä voisi tehdä seuraavaksi”  

 

6.3 Johannes ja Jesse 

 

Jesse ja Johannes tekivät tehtävän omissa kodeissaan Teams-kokouksen väli-

tyksellä. Molemmilla pojilla oli kokemusta monipuolisesti erilaisista ongelman-

ratkaisutehtävistä, he kertoivat tehneensä sekä avoimia että suljettuja ongelma-

tehtäviä. Molemmat myös kertoivat pitävänsä ongelmanratkaisutehtävien teke-
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misestä. Tutkimuksen alussa kerroin heille, että he voivat pohtia yhdessä rat-

kaisuehdotuksia ja tehtävää. Pyysin myös, että he näyttäisivät kameran välityk-

sellä toisilleen ratkaisuehdotuksia.  

 

Jesse ja Johannes kuuntelivat tehtävänannon keskittyneinä, eikä kummallakaan 

ollut tehtävänannosta kysyttävää. Pojat siirtyivät heti tehtävän alussa nopeasti 

ratkaisuehdotukseen ja Johannes ehdottikin heti, että:  

 

”jos piirtää siitä keskeltä ylhäältä, saa jaettua sen kahtia”  

 

Pojat keksivät neljä perustason ratkaisua hyvin nopeasti. Perustason ratkaisu-

jen keksimisen jälkeen molemmat olivat pitkään hiljaa pohtiessaan tehtävää, vä-

lillä he piirsivät paperiin suunnitelmaa tehtävän ratkaisusta. Tässä vaiheessa 

tulkitsin heidän olevan ongelman analysointivaiheessa sekä ratkaisun suunnitte-

luvaiheessa. Kumpikin kurtisteli kulmiaan miettiessään, heidän fokuksensa oli 

kuitenkin tehtävässä ja eleissä ollut turhautumista. Hiljaisuuden jälkeen Johan-

nes näytti seuraavan ratkaisuehdotuksen 

 

 

Ratkaisuehdotus oli tasolla kaksi. Hänen ilmeensä muuttui iloiseksi, kun kehuin 

ratkaisua. Huolimatta siitä, että ajoittain molemmat pojat kumittivat ratkaisujaan, 

kumpikaan ei vaikuttanut turhautuneelta. Sekä Jessen että Johanneksen on-

gelmanratkaisuprosessi eteni hiljaisuuden vallitessa, keksittyään ratkaisuehdo-

tuksen, he näyttivät niitä toisilleen kameran välityksellä. Molemmat pojat keksi-

vät useita erilaisia luovia ratkaisuehdotuksia.  
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Vaikka olin tehtävän alussa pyytänyt poikia keskustelemaan tehtävästä ja sen 

mahdollisista ratkaisuista, heidän keskinäinen keskustelunsa liittyi ainoastaan 

siihen, oliko ratkaisuehdotus oikein. Johanneksen näyttäessä Jesselle ratkai-

suehdotusta, käytiin seuraava keskustelu:  

 

Johannes: ”Mulla olis tällänen” 

Jesse: ”Joo näyttää menevän tasan” 

 

Keskustelun jälkeen Johannes hymyili ja pojat jatkoivat tehtävän tekemistä. Iloa 

heille näytti tuottavan, kun toinen totesi, että ratkaisuehdotus on oikein tai jos 

minä kehuin ratkaisua.  

 

Keskeneräisiä ratkaisuehdotuksia Jesse ja Johannes eivät näyttäneet toisilleen. 

Muita kuin ilon tunnetta en havainnut Jessen ja Johanneksen tehdessä ongel-

matehtävää. Heidän kiinnostuksensa ja keskittymisensä oli tehtävään suuntau-

tunutta. Lopetimme tutkimuksen, kun Jesse totesi, että lisää ratkaisuja ei keksi-

tä. Ratkaisuehdotuksia kertyi yhteensä 44 ja molemmat pojat olivat tyytyväisiä 

siihen, että he keksivät niin monta erilaista ratkaisua.  

 

Tutkimuksen lopuksi kysyin, että tuliko tutkimuksen aikana oloa, ettei keksi rat-

kaisuja enää. Molemmat sanoivat, ettei tullut. Jesse kuvaili, että muutaman ker-

ran huomasi, ettei ratkaisu etene:  

 

”pari kertaa kävi niin, että keksi jotain, mutta ei se edennytkään”  

 

Kysyessäni, että miltä se tuntuu, jos ei ratkaisu etene, Jesse totesi, että  

 

”sitten vaan yrittää uudelleen” 
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6.4 Yhteenveto 

 

Ongelmanratkaisuprosessin kolme ensimmäistä vaihetta 1) ongelman analy-

sointi, 2) ratkaisun suunnittelu sekä 3) ratkaisun toteutus tulivat esille hyvin Ma-

rin ja Ainon sekä Eeron ja Eevan puheessa heidän ratkaistessa ongelmatehtä-

vää. Kaikki neljä varmistivat, mitä tehtävässä pitää tehdä. Jessen ja Johannek-

sen kohdalla prosessin vaihetta oli hankala havaita, koska he eivät pohtineet 

tehtävää juurikaan ääneen. Video havaintojen perusteella tulkitsin, että Jesse ja 

Johannes palasivat usein ongelman analysointivaiheeseen. Ratkaisuehdotuk-

sen näyttämisen jälkeen molemmat katselivat tehtävää pitkään hiljaa ja näyttivät 

keskittyneiltä.  

Ensimmäisen vaiheen jälkeen ratkaisun suunnittelu oli suhteellisen lyhyt ja tut-

kittavat siirtyivät nopeasti ongelman suunnittelun kautta vaiheeseen kolme, jos-

sa kokeillaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkimuksessani oli nähtävissä hy-

vin .ongelmanratkaisuprosessin syklinen luonne, tutkittavat siirtyivät joustavasti 

ratkaisun tutkimisvaiheesta suunnitteluvaiheeseen. Tutkittavat etenivät proses-

sin aikana ongelman analysoimisesta ratkaisun suunniteluun ja lopulta kokeile-

maan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Huomatessaan ratkaisustrategiansa toimi-

mattomaksi, he palasivat pohtimaan uusia strategioita. Aineistoa analysoides-

sani havaitsin ongelmanratkaisumallien olevan osittain ideaalimalleja siitä, mi-

ten ongelmia ratkaistaan. 

 

Pekrun (2006) on jaotellut oppimiseen liittyviä tunteita sen mukaan liittyvätkö ne 

itse toimintaan vai toiminnan tuloksena syntyviksi tunteiksi. Toiminnan lopputu-

loksiin liittyvät tunteet voivat liittyä joko opiskelijan ennalta odottamiin toiminnan 

seurauksen tuloksiin tai lopputuloksen selviämisen jälkeiseen pohdintaan. 

(Pekrun, 2006.) Tässä tutkimuksessa tutkittavien tunteet näyttivät liittyvän itse 

toimintaan sekä toiminnasta saatuun palautteeseen. Ongelmaa ratkottaessa he-

ränneet negatiiviset tunteet liittyvän tilanteisiin, joissa tutkittava ei päässyt teh-

tävässä eteenpäin. Tilanne, jossa tutkittava koki, ettei pääse eteenpäin, näytti 

liittyvän ratkaisun suunnitteluvaiheeseen. Ratkaisun suunnitteluvaiheeseen liittyi 
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myös positiivisia tunteita, kun ratkaisija keksi uuden strategian, jonka avulla hän 

pääsi eteenpäin tehtävän kanssa.  

 

Eeron esimerkki kuvaa hyvin sitä, kuinka ongelman kanssa umpikujaan pääty-

minen johti nopeasti turhautumiseen. Tehtävää aloitettaessa Eero oli kiinnostu-

nut tehtävästä ja alkoi tehdä sitä innokkaasti. Hän esitteli ratkaisujaan tutkijalle 

iloisena, kunnes tuli tilanne, jossa hän ei enää keksinyt, miten olisi edennyt teh-

tävässä. Eeron tunnetilan vaihtuminen näkyi siten, että hän alkoi kiinnittää 

huomionsa muualle ja alkoi liikkua tuolilla levottomasti, Hyvin pian hän kom-

mentoikin tehtävän olevan tylsä.  

 

” en keksi enää mitään tämä on tylsää” Eero 

 

Tutkimuksen jälkeen Eero kuvaili, että jos joku tehtävä on liian vaikea, eikä siinä 

pääse eteenpäin, niin tehtävä alkaa tuntua tylsältä. 

 

”tylsältä ja tyhmältä” 

 

Tilanteessa, jossa uusia ratkaisuja ei löytynyt tutkittavat kokivat sekä ärsytyksen 

että turhautumisen tunteita. Marilla turhautuminen näkyi levottomana liikehdin-

tänä, katseen harhailuna ja hänen huomionsa kiinnittyi tehtävän ulkopuolisiin 

asioihin. Ainon turhautuminen näkyi katseen harhailuna sekä hermostuneina 

naurahduksina. Kysyttäessä Marin tunnetilaa, hän kuvaili tunnetta tylsäksi.  

 

 ”tuntuu tylsältä, kun ei pääse eteenpäin tehtävässä” Mari  

 

Pekrunin (2006) mukaan tylsyyden tunne oppimistilanteessa voi syntyä useasta 

eri syystä. Opiskelija voi kokea tehtävän liian haastavaksi suhteessa hänen ky-

kyynsä selvitä tehtävästä. Tylsyyden tunne eroaa turhautumisen tunteesta siinä, 

että tylsyyden tunteeseen liittyy lisäksi kokemus tehtävän merkityksettömyydes-

tä ja vähäarvoisuudesta. (Pekrun, 2006.) Marin tilanteessa tulkitsin tunteen ole-

van lähempänä turhautuneisuutta kuin tylsyyttä.  
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Eeron kokemus tyhmästä ja tylsästä tehtävästä oli mielestäni lähempänä 

Pekrunin määrittelemää tylsyyden tunnetta. Mikäli tehtävässä ei pääse eteen-

päin, Eero myös koki itse tehtävän ikäväksi.  

 

Kun kysyin Jesseltä ja Johannekselta, miltä tuntuu, jos ei pääse tehtävässä 

eteenpäin sain vastaukseksi, että he vain yrittävät uudestaan.  

 

”sit jos ei pääse tehtävässä eteenpäin, se ei haittaa, kun vaan yrittää uudelleen. 

Kyllä se sit ratkee.” Jesse 

 

Jesse ja Johannes kertoivat tehneensä paljon ja monipuolisesti ongelmanrat-

kaisutehtäviä sekä kertoivat niiden olevan heille mielekkäitä. Tulkitsin tämän si-

ten, että kokemus ongelmanratkaisutehtävien tekemisestä sekä siitä, että umpi-

kujasta voi päästä pois, lisäsi sitkeyttä yrittää etsiä uutta ratkaisua. 
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7 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa keskeiseksi nousee koko 

tutkimusprosessin läpinäkyvyys sekä luotettavuus (Suoranta & Eskola, 2008). 

Tekemällä tutkimusprosessin näkyväksi, tutkija parantaa tutkimuksensa luotet-

tavuutta. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on tutkijan itsensä avoimesti 

myöntämä subjektiviteetti. Tällöin myös tutkija itse sekä hänen kauttansa koko 

tutkimusprosessi on keskeinen kriteeri luotettavuudessa. Tämän vuoksi tutkijan 

osuus luotettavuuden arvioinnissa on hyvin keskeinen. Tutkijan on tiedostetta-

va, että laadullisen tutkimuksen tuottama tieto ei ole koskaan täysin objektiivis-

ta. Tuotettuun tietoon vaikuttavat aina myös tutkijan omat ennakkokäsitykset 

tutkimusaiheesta sekä tutkijan sille antamat merkitykset. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009; Suoranta & Eskola, 2008.) Häikiön ja Niemenmaan (2007) mukaan tutki-

jan on tärkeätä tiedostaa omat käsityksensä aiheesta, koska ne voivat vaikuttaa 

siihen, miten tutkija aineistoa käsittelee (Häikiö & Niemenmaa, 2007). Itse olen 

tutkimuksen teon aikana pyrkinyt pohtimaan sitä, miten oma asenteeni mate-

maattista ongelmanratkaisua kohtaan voi mahdollisesti vaikuttaa siihen, miten 

tulkitsen tutkittavien tunteita. Itse koen matematiikan mielekkääksi aineeksi op-

pia ja opettaa ja näen, että ongelmanratkaisutehtäviä on tärkeätä teettää kaiken 

tasoisilla oppilailla. Lisäksi pidän avoimia ongelmanratkaisutehtäviä mielekkäinä 

tehtävinä ja omien kokemusteni mukaan myös lapset pitävät niistä. Näiden en-

nakkokäsitysten mielessä pitäminen koko prosessin ajan oli tärkeätä, jotta pys-

tyin myös reflektoimaan omia tulkintoja analyysiprosessin ajan. Lisäksi pyrin pa-

rantamaan tutkimuksen luotettavuutta kuvaamalla tutkimusprosessin mahdolli-

simman tarkasti.  

 

Suorannan ja Eskolan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston 

koko ei ole ratkaiseva tekijä tutkimuksen onnistumisen kannalta (Suoran-

ta&Eskola, 1998). Tiedostan, että suuremmalla aineistolla, olisin voinut saada 

monipuolisemman kuvan tunteista, joita ongelmanratkaisuprosessin aikana he-

rää. Tutkimuksessani aineisto oli suhteellisen pieni, kuusi tutkittavaa. Otin tietoi-

sen riskin tyytymällä suhteellisen pieneen aineistoon. Aineiston koossa on kui-

tenkin hyvä huomioida keväällä 2020 Suomessa vallinnut koronapandemia, jo-

ka asetti omat haasteensa tutkittavien määrälle. Mikäli olisin päätynyt etsimään 
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suurempaa aineistoa, sen etsiminen muuten kuin lähipiiriini kuuluvista lapsista 

olisi ollut haastavaa. Lähipiiriin kuuluvien lasten tutkiminen taas olisi ollut tutki-

museettisesti kyseenalaista, koska tutkimustulosten luotettavuudelle tutkijan lii-

an läheinen suhde tutkittavaan olisi ollut kyseenalaista.  

 

Aineiston koolla oli varmasti merkitystä sille, kuinka paljon ja monipuolisesti eri-

laisia tunteita tutkimuksessani havaitsin. Myös tutkimuksen toteutustavalla on 

oma merkityksensä sille, kuinka monipuolisia tuloksia tutkimuksesta tuli. Mikäli 

tutkimus olisi voitu toteuttaa siten, että tutkija ja tutkittavat olisivat olleet fyysi-

sesti samassa tilassa, ongelmanratkaisuprosessin ohjaaminen olisi ollut hel-

pompaa sekä vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavien välillä olisi ollut luonnollisem-

paa, joka olisi voinut edesauttaa useampien erilaisten tunteiden esiin tulemista. 

Videokokouksessa osallistujien vuorovaikutus ei ole yhtä luontevaa kuin mitä se 

olisi, jos olisimme olleet samassa tilassa fyysisesti.  

 

Tapaustutkimuksessa, kuten ei muussakaan laadullisessa tutkimuksessa ole 

tarkoitus yleistää havaittuja ilmiöitä, vaan pyrkimys on kuvata tai ymmärtää jo-

tain tapahtumaa, ilmiötä tai käsitystä. (Suoranta & Eskola, 2008.) Tässä tutkiel-

massa pyrkimykseni oli nimenomaan kuvata ongelmanratkaisuprosessin kulkua 

sekä sen aikana heränneitä tunteita, tapaustutkimus sopi tutkimukseen hyvin. 

Huolimatta aineiston suhteellisen pienestä määrästä pystyin kuvailmaan sekä 

ongelmanratkaisuprosessin kulun että sen aikana heränneitä tunteita.  

 

Laadullista tutkimusta voidaan arvioida siirrettävyyden, arvioinnin sekä vahvis-

tettavuuden kriteereillä.  

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan, kuinka hyvin tutkimuksen tulokset voidaan yleistää 

tai siirtää toiseen tilanteeseen. Laadullisessa tutkimuksessa sosiaalinen todelli-

suus on voimakkaasti läsnä, tämän vuoksi siirrettävyyden kriteeri toteutuu vain 

osittain. (Tuomi & Sarajärvi, 2002; Eskola & Suoranta, 1998.) Tutkimukseni on 

tapaustutkimus, jonka tarkoitus ei ole yleistää vaan kuvailla alakouluikäisten 

ongelmanratkaisuprosessin kulkua sekä sen aikana heränneitä tunteita. Omas-

sa tutkimuksessani siirrettävyyden kriteeriä arvioitaessa on huomioitava, että 

ongelmanratkaisuprosessin kulkuun sekä tunteisiin, joita sen aikana herää, voi 
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vaikuttaa useampi yksilöllinen tekijä. Ongelmanratkaisuprosessin kulkuun vai-

kuttaa esimerkiksi, kuinka kokenut ongelmanratkaisija on sekä onko ratkaisija 

saanut aiemmin ohjausta ongelmanratkaisuun aiemmin. Myös yksilölliset tekijät 

vaikuttavat siihen, miten voimakkaasti tunteita ilmaistaan.  

 

Luotettavuutta voidaan arvioida siirrettävyyden lisäksi myös arvioitavuuden pe-

rusteella. (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Laadullisen tutkimuksen arvioinnin keski-

össä on tutkijan itsensä tiedostama subjektiviteetti ja näin ollen koko tutkimus-

prosessin arviointi on yksi luotettavuuden mittari (Eskola & Suoranta, 1998). Ar-

vioitavuuden kriteereissä keskeistä on, että lukija on mahdollista seurata tutkijan 

päättelyä ja esittää kritiikkiä sitä kohtaan (Mäkelä, 1990.) Tuomen ja Sarajärven 

(2009) mukaan aineistonkeruu- ja aineistonanalyysimenetelmien tarkka kuvaa-

minen on keskeistä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Tutki-

muksen luotettavuutta parantaakseni olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman 

tarkasti sekä tutkimukseni kulun että aineiston analyysin vaiheet. Kuvasin tutki-

mustuloksissa ratkaisuja, joita tutkittavat keksivät sekä lisäsin aineistositaatteja, 

jotta lukijalla on mahdollisuus tehdä myös omia tulkintoja aineistosta.  

 

Tutkimuksen vahvistettavuuden kriteeri toteutuu, kun tutkimustuloksiin saadaan 

tukea vastaavanlaisista tutkimuksista (Tuomi & Sarajärvi, 2002; Eskola & Suo-

ranta, 1998). Tutkimastani aiheesta on toistaiseksi suhteellisen vähän tutkimus-

ta, varsinkaan alakouluikäisillä ja verkon yli tehtynä. Pyrin sitomaan tutkimustu-

lokseni teoriaan luvussa 6.4.  
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8 Pohdinta 
 

Tämä tutkimus on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni, jossa tutkin tylsyyden yh-

teyttä tehtävän haastavuuteen ja osaamiseen. Kandidaatin tutkielmaa tehdes-

säni havaitsin, kuinka suuri merkitys tunteilla on oppimiseen. Lisäksi koen on-

gelmanratkaisun olevan hyvin keskeinen osa matematiikan opettamista. Tästä 

heräsi kiinnostus tutkia minkälaisia tunteita alakouluikäisillä lapsilla herää hei-

dän ratkaistessaan avointa ongelmatehtävää. Lisäksi minua kiinnosti selvittää, 

miten ongelmanratkaisuprosessi etenee alakouluikäisillä lapsilla.  

 

Aloittaessani tutkimuksen tekemistä oletin, että ongelmanratkaisutehtävä herät-

tää erilaisia tunteita ratkaisijassa. Aineistoa analysoidessani yllätyin tunteiden 

määrän vähyydestä. Tosin siihen, kuinka voimakkaasti tutkittavat näyttivät tun-

teita, saattoi vaikuttaa myös tutkimuksen tekeminen etänä ja se, että tutkija oli 

vieras tutkittaville. Negatiivisten tunteiden näyttäminen vieraalle aikuiselle ei ole 

välttämättä helppoa. Aineistossani Mari ei aluksi olisi halunnut myöntää, että 

tehtävän tekeminen harmitti häntä, jos ei keksinyt ratkaisua. Ainon esimerkin 

jälkeen Marikin totesi lopulta, että välillä harmitti.  

 

Kaikki tutkittavat vaikuttivat olevan tutkimuksen alussa jännittyneitä. Else-Quest 

ym. (2008) mukaan jännitys ilmenee kehon jäykkyytenä, rypyssä olevina kul-

makarvoina, levottomana liikehdintänä, hämmentyneenä ilmeenä sekä huulten 

kireytenä. Tutkimustilanne itsessään saattoi lisätä jännitystä, koska olin tutkitta-

ville vieras. Lisäksi tutkimus toteutettiin videokokouksena, jonka vuoksi vuoro-

vaikutus tutkijan ja tutkittavien välillä oli erilaista kuin se olisi ollut, jos olisimme 

olleet samassa tilassa. Kaikki nämä tekijät yhdessä saattoivat vaikuttaa siihen, 

kuinka paljon ja miten voimakkaita tunnereaktioita havaitsin.  

 

Lasten aloittaessa tehtävän tekemistä jännityksen tunne muuttui positiiviseksi 

kiinnostukseksi. Positiivinen kiinnostus ilmenee kasvojen ja kehon rentoutumi-

sena sekä tehtävään suuntautumisena (Else-Quest, ym, 2008). Positiivinen 

kiinnostus pysyi yllä, kunnes tutkittavat tulivat tehtävän kanssa tilanteeseen, 
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jossa he eivät enää keksineet uutta ratkaisua tehtävään. Turhautumisen tunne 

väheni, kun lapsia ohjasi kysymysten avulla eteenpäin tehtävässä.  

 

Jesse ja Johannes poikkesivat muista tutkittavista sillä, että heidän fokuksensa 

pysyi koko ajan tehtävässä. Keskittyminen ei herpaantunut, vaikka he tekivät 

tutkittavista pisimpään tehtävää. Heidän ongelmanratkaisustrategiansa ei 

myöskään vaikuttanut etenevän yrityksen ja erehdyksen kautta, kuten muilla 

tutkittavilla. Jesse ja Johannes vaikuttivat miettivän systemaattisesti tehtävän 

ratkaisua. He saattoivat useita minuutteja pohtia ratkaisuehdotuksia. Tähän 

saattaa vaikuttaa se, että ainoina tutkimukseen osallistuneista heillä oli aiempaa 

kokemusta ongelmanratkaisutehtävien tekemisestä. Lisäksi Jesse ja Johannes 

olivat vanhimpia tutkittavista.  

 

Ongelmanratkaisuprosessi eteni Schoenfeldin (1985) ja Pólyan mallien mukai-

sesti. Mielenkiintoista oli havaita, että tutkittavista myös he, jotka eivät olleet ai-

kaisemmin tehneet juurikaan ongelmanratkaisutehtäviä, noudattivat ongelman-

ratkaisuprosessin mallia tehdessään tehtävää. Mielenkiintoista oli myös havaita, 

kuinka päällekkäisiä ratkaisumallien vaiheet olivat, niitä oli ajoittain hyvin vaikea 

erottaa toisistaan. Aineiston analyysissa on hyvä ottaa huomioon, että alakoulu-

laisten työskentely on harvoin niin jäsentynyttä kuin mitä mallit vaativat. Toisaal-

ta myös alakouluikäisten keskittyminen saattaa herpaantua ja siirtyä muihin asi-

oihin kuin ongelmanratkaisun pohtimiseen. Analysoidessani ongelmanratkai-

suprosessin eri vaiheita, pyrin pitämään mielessä myös, että alakouluikäisille on 

usein tyypillistä etsiä ratkaisua kokeilemisen kautta. Lisäksi aineistoa analy-

soidessa on hyvä huomioida, että tutkittavilla oli eri määrä kokemusta avointen 

ongelmatehtävien tekemisestä. Mikäli lapsi on saanut aikaisemmin ohjausta 

ongelmatehtävien tekemiseen, hänellä on mahdollisesti olemassa strategioita, 

joiden avuilla hän pystyy systemaattisemmin etenemään ongelmanratkaisupro-

sessissa.  

 

Pólyan (1957) mukaan ongelmanratkaisuprosessin viimeinen vaihe, jossa tar-

kastellaan tehtyä ja puretaan tehtävä jää usein tekemättä ongelmanratkaisupro-

sessissa. Vaihe jäi myös tässä tutkimuksessa käytännössä kaikilta pareilta te-

kemättä. Ainoastaan Jesse ja Johannes viittasivat siihen, todetessaan, että oli 
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kiva, kun keksittiin näin monta ratkaisua. Vaikka ongelmanratkaisuprosessissa 

neljäs vaihe on hyvin keskeinen osa prosessia, se ei ole keskeisessä roolissa 

tässä tutkimuksessa, koska sitä ei tutkittavien prosessissa näkynyt. Koska tar-

koitus ei ollut ohjata ongelmanratkaisuprosessia vaan seurata miten prosessi 

eteni ja mitä vaiheita siinä on havaittavissa sekä havainnoida minkälaisia tuntei-

ta prosessin aikana nousee, en myöskään ohjannut tutkittavia pohtimaan tehtyä 

ongelmatehtävää.  

 

Schoenfeld (1985) on havainnut, että jos opiskelija ei saa ratkaistua ongelma-

tehtävää viidessä minuutissa, hän luopuu sen ratkaisemisesta. Tutkimuksessani 

Mari, Aino, Eero ja Eeva jaksoivat yrittää tehtävän ratkaisua noin viisi minuuttia. 

Viiden minuutin jälkeen heissä alkoi näkyä turhautumisen merkkejä. Vaikka en 

suoranaisesti ohjannut ongelmanratkaisuprosessia, tein kuitenkin tutkittaville 

kysymyksiä, jotka auttoivat heitä pohtimaan erilaisia ratkaisuja. Tämän valinnan 

tein tilanteessa, jossa näytti siltä, että tehtävän tekeminen loppuu neljän en-

simmäisen tason ratkaisun löydyttyä. Kuitenkaan en tietoisesti pyrkinyt ohjaa-

maan tutkittavien ongelmanratkaisuprosessin kulkua.  

 

Suurin osa tunteista, joita tutkimuksen aikana havaitsin, olivat positiivisia. Tun-

teista vahvimmin nousi esille ilo. Ilon tunteita vaikutti heräävän nimenomaan ti-

lanteissa, joissa tutkittava pohdittuaan pitkään keksi uuden ratkaisun, joka 

edesauttoi tehtävän ratkaisemista.  

 

Pekrunin ym. (2002) mukaan opiskelijan saama tuki ja kannustus vaikuttavat 

osaltaan oppimiseen sekä tehtävässä suoriutumiseen liittyviin tunteisiin 

(Pekrun, ym. 2002). Else-Quest ym. (2008) mukaan positiivinen vuorovaikutus 

edesauttaa kiinnostusta tehtävää kohtaan sekä edistää sitkeyttä saada tehtävä 

tehtyä. Vuorovaikutuksen ja kannustamisen merkitys oli näkyvissä myös omas-

sa tutkimuksessani. Iloa koettiin, kun tutkittavien ratkaisuehdotuksia kehuttiin. 

Ratkaisuehdotusten kehuminen näytti ilon lisäksi vahvistavan tutkittavien posi-

tiivista kiinnostusta tehtävää kohtaan.  Nähdäkseni alussa nopeasti löydetyt rat-

kaisut edesauttoivat ongelmanratkaisuprosessin käynnistymistä. Kaikki tutkitta-

vat kokivat alussa onnistumisen kokemuksia sekä ilon tunnetta keksiessään, 
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miten neliön pystyi jakamaan. Ilon tunne näkyi hymyinä ja iloisena ilmeenä, se-

kä auttoi tutkittavia kiinnostumaan tehtävästä.  

 

Negatiivisista tunteista yleisin oli turhautuminen. Turhautumisen tunnetta tutkit-

tavat kokivat, mikäli he eivät keksineet uusia strategioita, jotka olisivat edistä-

neet tehtävän ratkaisua. Turhautuneisuuden lisäksi osalla tutkittavista oli havait-

tavissa myös tylsyyden tunnetta.  

 
Saamani tutkimustulokset olivat tunteiden osalta yllättäviä. Aikaisemman opet-

taja kokemukseni perusteella etukäteen oletin, että tunteiden kirjo olisi ollut laa-

jempi. Ylempänä pohdin syitä sillä, miksi tässä tutkimuksessa havaittuja tunteita 

oli vain muutama. Useampia tunteita voitaisiin havaita, mikäli tutkimus toteutet-

taisiin lapsille tutummassa ympäristössä, jossa olisi paikalla myös heille tuttu ai-

kuinen.  

 

Tunteiden merkitys oppimiselle on merkittävä ja sen vuoksi aihetta olisi tärkeätä 

tutkia enemmän. Mielestäni olisi paikallaan tutkia nimenomaan alakouluikäisiä 

lapsia, koska tutkimuksissa on havaittu, että iän myötä matematiikasta pitämi-

nen vähenee. Tämä on huolestuttava trendi. Omassa tutkimuksessani ongel-

manratkaisuprosessin viimeinen vaihe jäi lapsilta tekemättä, olisi mielenkiintois-

ta tutkia olisiko sen mukaan ottamisella merkitystä, sillä minkälaisia tunteita ha-

vaitaan.  

 

  



 48 

Lähteet 
 
Ashcraft M. H. & Krause, J.A. (2007). Working memory, math performance, and 

math anxiety. Psychonomic Bulletin & Review 14, 243–248. 

 

Else-Quest, N. M., Hyde, J. S., & Hejmadi, A. (2008). Mother and child emo-

tions during mathematics homework. Mathematical Thinking and Learning 10, 

5-35. 

 

Goetz, T., Pekrun, R., Hall, N. & Haag, L. (2006). Academic emotions from a 

socialcognitive perspective: antecedents and domain specificity of students´ af-

fect in the context of Latin instruction. British Journal of Educational Psychology 

76, 289-308. 

 

Goldin, G. A. (2002). Affect, meta-affect, and mathematical belief structures. In 

G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in 

mathematics education, 59-72 . Netherlands: Kluwer. 

 

Govaerts, S. & Grégoire, J. (2008). Development and construct validation of an 

Academic Emotions Scale. International Journal of Testing 8, 34-54. 

 

Eskola, J., & Suoranta, J., (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväsky-
lä: Vastapaino  

 

Häikiö, L & Niemenmaa, V. (2007). Valinnan paikat. Teoksessa M. Laine, J. 

Bamberg & P. Jokinen (toim.) Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus, 

41–56. 

 

Hähkiöniemi, M., & Leppäaho, H. (2012). Prospective mathematics teachers’ 

ways of guiding high school students in GeoGebra-supported inquiry tasks. The 

International Journal for Technology in Mathematics Education, 19(2), (s. 45–

58). 

 



 49 

Koskinen, R (2016). Mielekäs oppiminen matematiikan opetuksen lähtökohtana 

Systemaattinen analyysi Journal for Research in Mathematics Education aika-

kauslehden artikkelien pohjalta. Väitöskirja. Helsingin yliopiston käyttäytymistie-

teiden laitos.  

 

Kuparinen A. (2014): Tunteiden merkitys oppimisessa; Insinööritieteiden opiske-

lijoiden akateemisten tunteiden, pystyvyysuskomusten ja oppimisen lähestymis-

tapojen suhteet toisiinsa sekä suoriutumiseen kurssilla. Pro-gradu tutkielma. 

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. 

 

Laine, A., Näveri, L, Ahtee, M & Pehkonen, E. (2016) Opettajan toiminnan yh-

teys kolmasluokkalaisten onnistumiseen ongelmatehtävän ratkaisemisessa. 

Helsingin yliopisto, Opettajankoulutus.  

 

Lehman, B., D’Mello, S., & Person, N. (2008). All alone with your emotions: An 

analysis of student emotions during effortful problem solving activities. 

 

 

Op‘t Eynde, P., De Corte, E., & Verschaffel, L. (2006). “Accepting emotional 

complexity”: A socio-constructivist perspective on the role of emotions in the 

mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 63, 193–207 

 

Pekrun,R.(2006). The controlvalue theory of achievement emotions: Assump-

tions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educa-

tional Psychology Review , 18, 315-341. 

 

Pekrun, R. & Stephens, E. J. (2010). Achievement emotions: A control value 

approach. Social and Personality Psychology Compass 4/4, 238-255 

 

 

Pólya, G. (1957). How to solve it: A new aspect of mathematical method (2d 

ed.). Garden City, N.Y.: Doubleday. 

 



 50 

POPS (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: 
Opetushallitus. 

 

Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando (FL): Aca-
demic Press. 

 

Tuohilampi, L & Hannula, M. (2013). Matematiikkaan liittyvien asenteiden kehi-
tys sekä asenteiden ja osaamisen välinen vuorovaikutus 3., 6. ja 9. luokalla. 
Teoksessa: Metsämuuronen, J. (toim.) Perusopetuksen matematiikan oppimis-
tulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005-2012. Koulutuksen seurantaraportit 
2013:4. Tampere: Opetushallitus. 

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-
sinki: Tammi. 

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-
sinki: Tammi. 

 

V. A. & Goldin, G. A. (2006). Affect and meta-affect in mathematical problem 
solving: a representational perspective. Educational Studies in Mathematics 63 
(2), 131-147. 
 

Vienola, V. (2005). Videon käyttö tutkimuksen apuvälineenä. Verkkojulkaisu, lu-
ettu 10.1.2021 http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/vienola.htm 

 
Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., 
Pulkkinen, J. & Ström, A. (2020) Perustaidoista vauhtia koulutielle, Neljännen 
luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen 
TIMMS-tutkimus Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.  
 
 

 

  



 51 

 
 

Liitteet 
 

Liite 1: Neliönjako tehtävä  

Liite 2: Tunnekoodaus taulukko 



 52 

LIITE 1 
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LIITE 2 

 

Tunne  Tunteen ulottuvuudet Tunteen ilmenemismuo-
dot 

Jännitys Hermostuneisuus, ahdis-
tuneisuus, epävarmuus,  
itsetietoisuus, huolestu-
neisuus, jännitys  
 

Jäykkä keho, kireät huu-
let, rypyssä olevat kul-
mat, levoton liikehdintä  

Hätäännys Pettymys, järkytys, vali-
tus, tehtävään suuntau-
tunut ahdistus 

Alas kääntynyt suu, ko-
hotetut kulmat, saman-
kaltaisia, mutta lievempiä 
ilmeitä kuin surussa.  

Turhautuminen   Turhautuminen, ärsytys,  
kärsimättömyys, levotto-
muus 

Tunteenpurkaukset, äk-
kinäiset liikkeet 

Suru   Suru, alistuminen, vetäy-
tyminen, itsekritiikki 

Alaspäin kääntynyt suu, 
roikkuvat silmäluo-
met, ryhditön olemus, it-
ku  

Tylsyys/apatia  Tylsistyminen, apatia, 
kiinnostuksen puuttumi-
nen, tasapaksuus 

Harhaileva katse, levo-
ton liikehdintä, röhnötys 

viha/inho   Viha, inho, mielialan me-
netys, vihamielisyys; tyy-
pillisesti suunnattu tehtä-
vään  

rypistetyt kulmakarvat ja 
nenä, laajentuneet sil-
mät, huulet puristettu yh-
teen  

Halveksunta  Sarkastinen tai pilkkaava 
äänensävy 

Halveksunta, pilkkaami-
nen, sarkasmi, omahy-
väisyys, epäkunnioitus, 
pilkka,  

Positiivinen kiinnostus  Kiinnostus, sitoutuminen, 
innokkuus 

tehtävä orientoitunei-
suus, rennot kasvot ja 
vartalo, fokus tehtäväs-
sä  

Ilo/nautinto   Onnellisuus, innostunei-
suus, tyytyväisyys, haus-
kuus, nautinto  

hymyily, kannustus, il-
meen kirkastuminen  

Ylpeys  Ylpeys ryhdistäytyminen, ylpeily, 
saavutuksesta seuraava 
ilo   

Ulkopuolisuus tehtäväs-
tä  

Ei työskentele tehtävän 
parissa  

Tekee tehtävään liitty-
mättömiä asioita, välinpi-
tämättömyys 

Huumori  Vitsailu naureskelu, kiu-
soittelu  

Nauru, hymy 

Kiintymys/Huolehtiminen 
n 

rauhoittelee, rohkaisee,  pehmeä äänensävy 

 


