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1 Johdanto 
 

Matematiikan minäpystyvyysarvioiden ja todellisen suoriutumisen yhteyden on 

todettu olevan vahvempi kuin muissa oppiaineissa (Pajares, Miller & Johnson, 

1999; Pajares & Valiante, 1997). Matematiikan kieli on universaalia – numerot ja 

matematiikan logiikka ovat samat kaikkialla maailmassa, kun taas yhteiskun-

nassa käytetty valtakieli määräytyy alueellisesti. Tutkimukseni tavoitteena on kar-

toittaa matematiikan oppiaineen mahdollisuuksia toimia minäpystyvyyttä voi-

maannuttavana tekijänä suomen kielellä heikommin koulussa pärjäävien oppilai-

den joukossa.  

 

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden edustus peruskou-

luikäisten joukossa on koko ajan yleisempää. Taulukosta 1 nähdään, kuinka suo-

mea toisena kielenä opiskelleiden määrä on kasvanut Suomen perusasteen kou-

luissa vuosina 2003–2014 (Opetushallitus, luettu: 9.2.2021).  

 

Vuonna 2004 S2-opetukseen osallistuneita lapsia ja nuoria oli yhteensä 10 354, 

kun taas vuonna 2014 vastaava lukumäärä oli 25 884 oppilasta. Uusin perusope-

tuksen maahanmuuttajiin liittyvä mittaus on vuodelta 2019, jonka mukaan muun 

kuin suomea tai ruotsia olevan oman äidinkielen opetusta järjestettiin perusope-

tuksen piirissä jopa 57 eri kielellä, yhteensä 21 215 osallistujalle. (Opetushallitus, 

2020) 

 

Maahanmuuttajataustaiset, suomea toisena kielenään puhuvat oppilaat muodos-

tavat siis huomattavan määrän etenkin pääkaupunkiseudun peruskouluikäisistä. 

Yliotoksen avulla selvisi, että maahanmuuttajataustaiset pärjäsivät varsin heikosti 

PISA 2012 -oppimisvertailussa, ja tätä heikkoa menestystä on selitetty kielitaidon 

Taulukko 1. Suomea toisena kielenä opiskelleiden määrä v. 2004–2014. 

 

Vuosi Vuosiluokat 1-6 Vuosiluokat 7-9 Yhteensä
2014 18241 7 643 25884
2012 14950 6 419 21369
2010 12293 5 568 17861
2008 10265 4 477 14742
2006 8757 3 638 12395
2004 7238 3 107 10345
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puutteilla (mm. Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta, 2014; 

Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka, & Vettenranta, 2013). 

Viime vuosikymmenen aikana suomalainen matematiikan didaktiikan tutkimus-

trendi on painottunut paljolti asenteiden, uskomusten ja muiden affektien vaiku-

tuksen tutkimiseen suhteessa oppimistuloksiin (mm. Hannula, 2012; Tuohilampi 

& Hannula, 2013). Tässä tutkimuksessa minäpystyvyys nähdään näiden tutki-

mustulosten mukaisesti affektiivisella alueella muovautuvana uskomuksena, joka 

vaikuttaa muun muassa itsetuntoon ja oppimistuloksiin. Millainen minäpystyvyys 

matematiikan opiskeluun liittyen on maahanmuuttajataustaisilla, joilla ensimmäi-

nen äidinkieli on jokin muu kuin suomi?  

 

Minäpystyvyyden tunteen korrelaatio suoritustason kanssa on korkea: riippu-

matta taitotasosta ja lahjakkuudesta, minäpystyvyys on yhteydessä yksilön oppi-

mistuloksiin (Hirvonen, 2012). Kielimuuri saattaa aiheuttaa oppimiseen, kommu-

nikaatioon ja ymmärtämiseen liittyviä haasteita suomea toisena kielenä puhuville 

oppilaille. Minäpystyyvyyden kokemus, kouluviihtyvyys ja koulumenestys voivat 

näin kärsiä laaja-alaisesti suomen kielen heikomman osaamisen ja sen tuotta-

man epävarmuuden tai epäselvyyksien vuoksi. Perusopetuksen tehtävänä on tu-

kea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 

jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja (POPS, 

2014). Onko tämä realistinen tavoite niille, joiden koulupolkua kauttaaltaan han-

kaloittaa suomen kielen heikko osaaminen? Toisaalta, onko matematiikan oppi-

aineella mahdollisuuksia tukea, tai jopa korjata minäpystyvyyttä yleismaailmalli-

sen luonteensa avulla? Matematiikan kieli, kuten kymmenjärjestelmä, on maail-

massa joka puolella sama, alueellisestä valtakielestä riippumatta. Voisiko kou-

luissa hyödyntää matematiikan universaalia erityisluonnetta heikommin valtakie-

lellä pärjäävien minäpystyvyyttä voimaannuttavasti? 

 

Tutkimusaiheeni on siis toistaiseksi vielä ”lapsenkengissä”, eli sitä ei juurikaan 

ole tutkittu. Tutkimuksen puute johtaa siihen, ettei koulujen ja opetuksen suunnit-

telijoiden käytössä ole tarpeeksi hienojakoista tutkimustietoa tai tähän pohjautu-

vaa opetus– ja eriyttämismateriaalia, jolla huomioida vieraskielisten lasten hei-

kompaa kielellistä tasoa riittävästi. Ainakin kantasuomalaisten ja maahanmuutta-

jataustaisten opetuksen keskinäisen tasa-arvon toteutuminen on mahdotonta, ja 
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opettajan on tehtävä parhaansa mukaan kompromisseja, jotta mahdollisimman 

lähelle ideaalia tasa-arvoisesta opetuksesta päästäisiin.  

 

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on siis haastatella valtakielellä heikommin 

pärjääviä lapsia ja nuoria heidän kokemuksistaan ja uskomuksistaan matematii-

kan opiskeluun liittyen. Tutkimusongelman keskiössä on kartoittaa eri puolia ja 

osa-alueita heidän matemaattisesta minäpystyvyydestään affektiivisen alueen 

malliin (McLeod, 1992; Hannula, 2011) tukeutuen: Minäpystyvyyttä ja sen mah-

dollisuuksia pyritään selvittämään haastattelemalla kielitason ja siihen liittyvien 

taustatekijöiden lähtökohdista S2-oppiilaita heidän oppiainekohtaisesta osaami-

sestaan ja preferensseistään, niin oppiaineen sisäisesti kuin muihin oppiaineisiin 

vertaillen. Tämän taustalla on ajatus siitä, voisiko symbolikielellä operoimisesta 

matematiikassa olla minäpystyvyyttä vahvistavaa tukea opiskeluun S2-oppilaille.   
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2 Minäpystyvyys 
 

Minäpystyvyys on monisyinen, dynaamisesti muovaantuva ja niin ulkoisille kuin 

sisäisillekin vaikutteille altis uskomus, jonka vuorovaikutussuhdetta oppimistulos-

ten kanssa ei voida määrittää yksiselitteisesti. Soron (2002) synteesi alan tutki-

muksesta on, että metakognitioiden tutkimus on tuonut esiin sen, miten uskomuk-

set vaikuttavat suorituksiin ongelmanratkaisussa. Oppilaiden onnistuminen tai 

epäonnistuminen ongelmanratkaisussa on osoittautunut riippuvaiseksi monesta 

muustakin tekijästä kuin matematiikan taidoista, kuten oppilaan oman toiminnan 

hallinnasta, matematiikkaan liittyvistä tunteista ja matematiikan tehtäviin liitetyistä 

uskomuksista. Oppilaiden matemaattiset uskomukset saattavat viedä pohjan hei-

dän ongelmanratkaisun edellytyksiltään. (Soro, 2002, 78) Minäpystyvyys on tii-

viissä vuorovaikutuksessa myös oppimistulosten kanssa, ja etenkin matematii-

kan oppimistuloksissa ja saavutuksissa sillä on painava rooli. Viime vuosikym-

menen löydökset puhuvat puolestaan: esimerkiksi Skaalvik ja Skaalvik raportoi-

vat vuonna 2011 kahdessa pitkittäistutkimuksessaan minäpystyvyyden ennusta-

van saavutuksia paremmin kuin yksilön edelliset saavutukset matematiikassa. 

(Pantziara, 2016) 

 

Tässä luvussa havainnollistan matemaattisen minäpystyvyyden kehitystä sijoit-

taen sen Hannulan (2011) affektiivisen alueen mallin kehikkoon. Affektina sijoitan 

minäpystyvyyden muutamien oleellisimpien teorioiden viitekehykseen: Sivuan 

kahta minäpystyvyyden tutkimukselle historiallisesti tärkeää, edelleen ajankoh-

taista minäpystyvyysteoriaa (McLeod ja Bandura), sekä sijoitan minäpystyvyyden 

uudemman suomalaistutkimuksen viitekehykseen (Hannula, 2011). Yhtä “oi-

keaa” määritelmää minäpystyvyydelle ei ole, mutta näin koen saavuttaneeni luo-

tettavimman ja tarpeeksi kattavan määrittelyn tutkimalleni käsitteelle.  
 

2.1 Oppimisen minäpystyvyyden dynaaminen luonne 
 

Minäpystyvyydellä (self-efficacy) tarkoitetaan yksilön uskomuksia omista ky-

vyistä. Käsitteen on alun perin luonut Bandura tunnetussa sosiokognitiivisessa 

teoriassaan (1977). Banduran sosiokognitiivinen teoria toimii kivenjalkana nykyi-
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sillekin oppimiseen liittyvän minäpystyvyyden tutkimuksille. Sen mukaan usko-

mukset minäpystyvyydestä ohjailevat ihmisten toimintaa. Ihmiset usein välttele-

vät asioita, joihin he eivät usko kykyjensä riittävän. Ihmiset tekevät siis mieluum-

min sellaisia asioita, joihin uskovat omien kykyjensä riittävän. Mitä enemmän yk-

silö kokee onnistumisia, sitä enemmän minäpystyvyyttä koetaan. Vastaavasti 

mitä enemmän hän kokee epäonnistumisia, sitä heikommaksi koettu minäpysty-

vyys muotoutuu. (Bandura, 1977, 193–195)  

 

Minäpystyvyys on siis yksilön käsitys siitä, miten mahdollista ja todennäköistä 

oma onnistuminen on tietystä tehtävästä suoriutumisessa (Bandura, 1977). Ban-

duran teoriasta lähtien sosiaalisissa tieteissä on tutkittu minäpystyvyyden vaiku-

tusta etenkin matematiikassa suoriutumiseen (Pajares, 1996). Akateeminen mi-

näpystyvyys vaikuttaa oppilaiden itsesäätelystrategioihin ja ponnistelun mää-

rään: Matematiikan oppimisessa voimakas minäpystyvyyden tunne näyttäytyy 

esimerkiksi sinnikkyytenä tehtäviä ratkaistaessa, sillä oppilas uskoo pystyvänsä 

ratkaisemaan tehtävän eikä täten helposti luovuta tai välttele tehtävän ratkaise-

misen yrittämistä (Pantziara, 2016). Onnistumisen kokemukset toimivat siis mi-

näpystyvyyteen liittyvän sinnikkyyden rakennuspalikoina. Korkea minäpystyvyys 

vaikuttaa oppilaisiin myös emotionaalisesti vähentämällä stressiä, ahdistusta ja 

masennusta (Pajares, 1996; Pantziara, 2016), mikä taas edistää oppimista. Näin 

ollen minäpystyvyydellä on niin suoria kuin epäsuoriakin tapoja vaikuttaa oppi-

mistuloksiin.  

 

Ei ole olemassa yhtä lähestymistapaa, jolla voitaisiin mallintaa minäpystyvyyden 

muodostumista tarjoamalla sen rakentumiselle tietyt ainesosat, sillä jokainen yk-

silö tulkitsee tilanteet ja kokemukset subjektiivisesti. Pantziara listaa neljä koke-

mustyyppiä, joita subjektiivisesti tulkitsemalla minäpystyvyysuskomukset raken-

tuvat. Onnistumisen kokemukset (mastery experiences) vaikuttavat minäpysty-

vyyteen eniten. Sijaiskokemukset (vicarious experiences) riippuvat esimerkiksi 

oppijan ominaisuuksien ulkoisesta arvioinnista suhteessa muihin. Sanallisella 

suostuttelulla (verbal persuasion) on rajoitetummin vaikuttamisen mahdollisuuk-

sia minäpystyvyyteen, sillä tällöin tuloksia kuvaillaan verbaalisesti niiden kokemi-

sen sijaan. Emootiot, kuten stressi, vaikuttavat usein heikentävästi suoritusky-
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kyyn. (Pantziara, 2016, 7) Minäpystyvyyden luonteen dynaamisuutta kuvatak-

seen Bandura käyttää termiä ”vastavuoroinen determinismi” (reciprocal determi-

nism) kuvaamaan jatkuvaa vuorovaikutusta käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden, 

kognitiivisten vaikutteiden ja ympäristön vaikutteiden välillä. (Pantziara, 2016; 

Williams & Williams, 2010) 

 

Kuluvan vuosikymmenen varrella suomalainen tutkimus on tuonut esiin matema-

tiikkaan liittyvien asenteiden ja matematiikan osaamisen vuorovaikutussuhteesta 

mielenkiintoisia lainalaisuuksia. OPH:n seurantaraportista ilmenee, kuinka asen-

teet matematiikkaa kohtaan ja käsitykset itsestä osaajana ovat kaikilla ikätasoilla 

kytköksissä matematiikan osaamiseen (Tuohilampi & Hannula, 2013). Asennete-

kijöiden pitkittäismittauksisesta ilmenee, että 3. luokalta 9. luokalle oppilaan mi-

näpystyvyyden tunne laskee (Tuohilampi & Hannula, 2013, 236). Tähän trendiin 

kytköksissä saattaa olla, kuinka matemaattisessa ongelmanratkaisussa vaaditta-

vien korkeatasoisten kognitiivisten toimintojen on huomattu liittyvän oleellisesti 

affektiivisiin prosesseihin. Näiden kognitiivisten ja affektiivisten prosessien toi-

mintaa ja yhteyksiä ei ymmärretä vielä riittävän hyvin, joten affektiivisen alueen 

tutkimusta tarvitaan lisää. (Hannula, 2011, 34) 

 

Seuraavissa alaluvuissa määrittelen matemaattisen minäpystyvyyden affektiivi-

sella alueella muovautuvana yksilön käsityksenä itsestään ja kyvyistään oppi-

jana, jota säätelee Hannulan (2011, 2012) mallin mukaan kolme affektiivisten 

prosessien tasoa: psykologiset yksilötekijät, eli motivaatio sekä kognitiiviset ja 

emotionaaliset tekijät, affektien pysyvyys ja vaihtelevuus, sekä sosiaalinen, fyy-

sinen ja psyykkinen ympäristö.  

 

2.2 Minäpystyvyys affektiivisella alueella 
 

Affektiivinen alue jaotellaan perinteisesti tunteisiin, uskomuksiin ja asenteisiin 

(McLeod, 1992).  Tunteet ovat voimakkaita ja vaihtelevia, kun taas uskomukset 

pysyvämpiä ja kognitiivisia. Asenteet ovat näiden välimaastossa – ne ovat af-

fektiivisia reaktioita, jotka sisältävät melko voimakkaita, mutta pysyviä tuntemuk-

sia. (McLeod, 1992) 
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Hannulan (2011) mallissa affektiivinen alue jakautuu kolmeen ulottuvuuteen: 

 

Motivaatio sekä kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät  
 /tässä nimettynä: Psykologiset yksilötekijät 
 
Affektien pysyvyys ja vaihtelevuus (states / traits) 

Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen näkökulma 
 

Motivaatio–näkökulman mukaan onnistuminen ja epäonnistuminen näyttäytyvät 

tunteina. Nämä tunteet edelleen vaikuttavat motivaatioon ja kognitiivisiin proses-

seihin. (Hannula, 2012, 144) Mallissa jaotellaan kognition, emootion ja motivaa-

tion alue dynaamisiin, muuttuviin tiloihin (states) tai suhteellisen pysyviin piirtei-

siin (traits). Affektiivinen alue käsittää mallissa sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen 

alueen (Hannula, 2011).  

 

2.2.1 Ensimmäinen ulottuvuus: Psykologiset yksilötekijät 
 
Hannulan (2011) affektiivisen alueen mallin ensimmäinen ulottuvuus käsittää 

psykologiset yksilötekijät, jotka liittyvät yksilön motivaatioon, kognitioon ja emoo-

tioihin. Suhde näillä kolmella on kehämäinen ja itseään vahvistava: motivaatio 

näyttäytyy tunteina onnistumisessa ja epäonnistumisessa, ja nämä tunteet taas 

vaikuttavat edelleen motivaatioon ja kognitiivisiin prosesseihin. (Hannula, 2011) 

Seuraavaksi erottelen minäpystyvyyttä muovaavia tekijöitä tämän ulottuvuuden 

lähtökohdista: motivaation, emootioiden (tunteiden) ja kognitiivisten attribuutioi-

den eli oman onnistumisen tai epäonnistumisen perusteluiden osalta. 

 

Motivaatio 
 
Kuten muutkin affektit, motivaatio on erottamattomasti yhteydessä koettuun mi-

näpystyvyyteen. Yksilön motivaatio ratkaista annettu matematiikan tehtävä voi 

ilmetä uskomuksena tehtävän tärkeydestä, mutta myös käyttäytymisen jatkuvuu-

dessa tai esimerkiksi pettymyksen tunteena epäonnistuessa. (Hannula, 2006)  
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Motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Ulkoisesti voi motivoida esimerkiksi ran-

gaistuksen välttäminen tai palkkion tavoittelu, mutta sisäisesti motivoitunut ha-

luaa saavuttaa tavoitteensa niiden itseisarvon takia. Tästä syystä sisäinen moti-

vaatio tuottaa yleensä parhaita oppimistuloksia ja positiivisia tunnekokemuksia. 

Kun oppilas motivoituu sisäisesti matematiikan oppimiseen, minäpystyvyyden 

positiivisen vahvistumisen ennuste on hyvä. (Ryan & Deci, 2009) 

 

Yksi tapa hahmottaa motivaation erilaista ja –asteista ilmenemistä on erotella ta-

voiteorientaatioteorian (mm. Ames & Archer, 1988; Elliot & Dweck, 1988) mukai-

sesti tehtävä–, riippuvuus– ja minäorientaation käsitteet (Soro, 2002). Yksilön 

opiskelua voi motivoida monenlaiset tavoitteet ja eri tavoiteorientaatiot, mutta kui-

tenkin yksi niistä on yleensä muita hallitsevampi (Salonen, Vauras, Rauhanummi 

& Kinnunen, 1994). 

 

Tehtäväorientaatio kuvaa oppijan itseohjautuvia, oma-aloitteisia intentioita tehtä-

vään. Tällainen motivationaalinen suuntautuminen on syvällisen ja tehokkaan tie-

don muokkaamisen edellytys, ja näin myös laadukkaan oppimisen onnistumisen 

edellytys. Tehtäväkeskeisesti orientoitunut oppilas näkee opettajansa oppimisen 

välineenä, mutta on itse omaksunut vastuun oppimisestaan. (Ames & Archer, 

1988; Elliot & Dweck, 1988; Soro, 2002, 60) Tehtäväorientoituneelle sana ”ky-

vykkyys” tarkoittaa oppimisen taitoa ja itsensä kehittämisen taitoa (Bandura, 

1993). Tehtäväorientaatio on yhdistetty sisäiseen motivaatioon (Skaalvik, Valåns 

& Sletta, 1994) sekä oppimisen itsesäätelyyn (Ames, 1992). Skaalvik ym. (1994) 

määrittelevät tehtäväorientaation myös mielenkiintona oppiainetta kohtaan.  

 

Riippuvuusorientaatio on epäitsenäistä. Se kuvaa intentioita, jotka riippuvat sosi-

aalisesta ympäristöstä suoritustilanteessa ja voi ilmetä mm. vahvana pyrkimyk-

senä noudattaa ulkoisia ohjeita ja muodollisuuksia. Riippuvuusorientaatio johtaa 

ulkoaohjautuvuuteen ja on pinnallista, ja tämä haittaa kognitiivista kehitystä. Riip-

puvuusorientoituneelle oppimistyylille on tyypillistä, että yksilö ei ota vastuuta 

omasta oppimisestaan, vaan pitää tätä vastuuta opettajan harteilla (Soro, 2002, 

60). Riippuvuusorientoitunut odottaa opettajan selittävän sisällön niin, että oppija 

voi omaksua tämän sisällön sellaisenaan. (Soro, 2002; Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 

1995) 
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Minäorientaatio on eräänlainen puolustuskanta, jonka avulla pyritään säilyttä-

mään eheä minäkuva ja itsetunto epäonnistumisesta huolimatta (Skaalvik ym., 

1994; Skaalvik, 1997). Oppimisen sijaan yksilön kapasiteetti kuluu defenssien 

keksimiseen epäonnistumisten selittämisessä. Minädefensiivinen oppimistyyli ei 

oikeastaan ole motivaationa oppimiseen suuntautunutta lainkaan – se ei nimittäin 

johda oppimiseen, päinvastoin. Oppimisprosessi vaurioituu käyttökelvottomaksi 

epäonnistumisen pelon vuoksi. Minäorientoitunut oppija joutuu käyttämään voi-

mavaransa sosiaalisesta tilanteesta selviytymiseen. (Skaalvik ym., 1994; Skaal-

vik, 1997; Soro, 2002, 60) 

 

Emootiot 
 
Matematiikan opiskeluun liittyy paljon erilaisia myönteisiä ja kielteisiä tunteita 

(Hannula, 2011, 44). Tapa, jolla oppilas ilmaisee tunteitaan, on yksilöllinen ja riip-

puu oppilaan temperamenttipiirteistä (Räsänen ym., 1999, 186; Keltikangas-Jär-

vinen, 2008, 124). Tunteet vaikuttavat luokan tunneilmapiirin suoraan sekä välil-

lisesti, sillä tunteet vaikuttavat myös oppilaiden asenteisiin, motivaatioon ja minä-

pystyvyyteen (Csikszentmihalyi, 1997; Rantala, 2006, 35–36).  

 

Yksilön psykologiset reaktiot, kuten stressi, väsymys tai muut emootiot, rajoittavat 

usein suorituskykyä (Pantziara, 2016, 7). Korkea minäpystyvyys vaikuttaa oppi-

laisiin emotionaalisesti vähentämällä stressiä, ahdistusta ja masennusta (Paja-

res, 1996; Pantziara, 2016). Myönteiset tunteet ovat yleensä oppimista edistäviä. 

Ne voivat edistää niin yksilön kuin yhteisönkin työskentelyä ja onnistumista. 

Myönteisten tunteiden kokeminen auttaa oppilasta sitoutumaan oppimisproses-

siin. (Rantala, 2006, 35–36) Myönteisten emootioiden kokeminen vaikuttaa näin 

myönteisesti oppilaan oppimistuloksiin, ja näin edelleen minäpystyvyyden koke-

mukseen. Jopa ongelmanratkaisukykyjen ja loogisen päättelykyvyn on havaittu 

lisääntyvän myönteiset tunteiden kokemisen vaikutuksesta (Csikszentmihalyi, 

1997). 
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Emootiot voivat helpottaa kognitiivista prosessointia, mutta tutkimustulokset ai-

heesta eivät ole täysin johdonmukaisia. Kuitenkin tietyistä asioista on päästy yh-

teisymmärrykseen. Ensinnäkin toimiva tunnesäätely on välttämätöntä laaduk-

kaan matemaattisen ongelmanratkaisun toteutumiselle. Toiseksi positiivilla af-

fekteilla ja suorituksilla on positiivinen korrelaatiosuhde. Näyttää siltä, että etenkin 

ensimmäisinä kouluvuosina affektiiviset reaktiot vaikuttavat suuresti oppimiseen. 

(Hannula, 2006) 

 
Kognitiiviset tekijät: Attribuutio 
 

Ihmiset prosessoivat kohtaamiaan asioita ja ilmiöitä arkipäivässä ennalta olevien 

kaavamaisten ja abstraktien tietojärjestelmien välityksellä. Tällaisia tietojärjestel-

miä ovat teoriat, merkitykset, uskomukset ja skeemat. Nämä tietojärjestelmät 

mahdollistavat älykkään kognitiivisen toiminnan luokittelemalla ilmiöt ja objektit 

nopeasti ja enimmäkseen oikein. Ne tarjoavat toimintamalleja, jotka pohjautuvat 

ilmiöihin liitettyihin odotuksiin. Tällaisen tehokkaan mentaalitoiminnan mallina on 

kuitenkin se, että asioita ja ilmiöitä saatetaan luokitella virheellisesti ja proses-

soida täysin sopimattomin tietostruktuurein. (Soro, 2002, 90) 

 

Attribuutioteoria tutkii onnistumiseen ja epäonnistumiseen liitettyjä kausaaliseli-

tyksiä ja niiden vaikutusta onnistumisen odotuksiin, motivaatioon ja emootioihin. 

Attributionaalisia selityksiä käytetään sekä oman että toisten toiminnan ymmär-

tämiseksi. (Soro, 2002; Weiner, 1985) Koulukontekstissa tämä tarkoittaa, että op-

pilas ennakoi oman toimintansa onnistumista ja opettaja selittää oppilaan hyvälle 

tai huonolle suoriutumiselle syitä. Attribuoimalla opettaja myös ennakoi oppilaan 

tulevia suorituksia. (Soro, 2002, 61) Uskomus siitä, perustuuko matematiikassa 

menestyminen synnynnäiseen lahjakkuuteen vai yrittämiseen ja ahkeruuteen, 

vaikuttaa sekä oppilaan asenteisiin ja uskomuksiin omasta matematiikan menes-

tymisestään että opettajan oppilasta koskeviin odotuksiin ja kanssakäymiseen 

(Soro, 2002, 43). 

 

Onnistumiseen tai epäonnistumiseen liitettävän attribuution sijainti vaikuttaa 

oleellisesti minäpystyvyyteen. Sisäinen attribuutio selittää onnistumisen ja epä-

onnistumisen yksilön ominaisuuksilla, kun taas ulkoinen attribuutio viittaa muista 
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tekijöistä johtuvaan onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Oman epäonnistumi-

sen selittäminen sisäisellä attribuutiolla on erityisen myrkyllistä minäpystyvyy-

delle. Tällainen selitys voisi olla esimerkiksi ”En läpäissyt pääsykoetta, koska 

olen huono”. Ulkoinen selitys epäonnistumiselle voisi tätä vastoin olla esimerkiksi 

”En läpäissyt pääsykoetta, koska hakijoiden taso oli korkea”. Onnistumisen attri-

buointi sisäisiin syihin lisää yksilön itsearvostusta, kun taas epäonnistumisen att-

ribuointi sisäisiin syihin lisää alemmuudentunnetta. Sisäisen attribuution synnyt-

tämät affektiiviset reaktiot ovat vuorovaikutuksessa minäpystyvyyden tunteen 

kanssa. Tässäkin vaikutus kumuloituu, sillä tietty ajattelu- ja toimintamalli lisää 

onnistumisen tai epäonnistumisen mahdollisuutta, ja siten taipumusta toimia tu-

levaisuudessa samalla tavalla. (Soro, 2002) 
 
2.2.2 Toinen ulottuvuus: Affektien pysyvyys ja vaihtelevuus 
 

Matematiikan opintoihin liittyvät asenteet muuttuvat vuorovaikutuksessa osaami-

sen kanssa: minäpystyvyys on sekä oppimisen mahdollistaja että seuraus. Minä-

pystyvyys on itseään ruokkiva uskomus: onnistumisen kokemukset vahvistavat 

minäpystyvyyden kokemusta, ja vastaavasti epäonnistumiset heikentävät minä-

pystyvyyttä (Bandura, 1977).  

 

Yksilö pitää kiinni uskomuksestaan, kun hänellä on perustelut uskomukselleen, 

ja nämä perustelut usein nojautuvat muihin uskomuksiin. Yksilöillä on taipumus 

pitää uskomuksistaan kiinni silloinkin, kun se ei ole järkevää. Uskomusta puolta-

vat todisteet eivät ole siis faktaan pohjautuvia, vaan ne riippuvat yksilön tavasta 

havainnoida maailmaa; käytännössä kyse on siitä, kuinka avarakatseinen yksilö 

on näkemään hänen uskomuksiaan vastaan sotivia todisteita. Uskomusten ym-

pärille muodostetaan kausaaliselityksiä, jotka voivat olla oikeita tai keksittyjä. 

(Soro, 2002, 86–87) Tästä syystä alhainen minäpystyvyys voi olla uskomuksena 

monella tapaa ongelmallinen. 

 

Uskomuksia peilataan uusiin kokemuksiin ja muiden ihmisten uskomuksiin, jonka 

myötä ne voivat muuttua (Furinghetti & Pehkonen, 2002, 39–40). Etenkin oppi-
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jaan itseensä liittyviin uskomuksiin on vaikea vaikuttaa ulkopuolelta. Lisäksi us-

komusten muuttuminen myönteisistä kielteiseksi on todennäköisempää kuin kiel-

teisten uskomusten muuttuminen myönteisiksi. (Hannula, 2011) 

 

Uskomusten ja käsitysten muuttuminen on todettu aikuisiällä harvinaiseksi (Pa-

jares, 1996; Soro, 2002, 87). Matematiikan opettajilla voi olla esimerkiksi vahvoja 

uskomuksia oppilaiden kyvykkyydestä, kypsyydestä tai laiskuudesta. Ne ovat ko-

konaisvaltaisia luokituksia, joiden edustajina oppilaat toimivat opettajan usko-

musrakenteissa. Oppilaiden vaihtuvat, epämääräiset, abstraktit ja ehdolliset luon-

teenpiirteet konkretisoituvat entiteeteiksi, jotka mielletään muuttumattomiksi. 

Nämä kokonaisuudet puolestaan mielletään opettajan kontrollin ja vaikuttamisen 

ulottumattomissa oleviksi. (Soro, 2002, 89) 

 

Lasten ja nuorten osalta sen sijaan uskomukset eivät ole näin ”kiveen hakattuja”. 

OPH:n pitkittäisseurannasta ilmenee, että suomalaisten lasten ja nuorten asen-

teet matematiikkaa kohtaan oppiaineena heikentyvät yleisellä tasolla koko perus-

koulun ajan. Tämä asenteiden huononeminen 3.–9. luokkalaisilla voidaan jakaa 

kahteen luokkaan: alakoulun aikana oppilaiden asenteet huononivat vahvemmin 

pitämisen suhteen, kun taas yläkoulussa selkeästi asenne huononi minäpysty-

vyyden suhteen. Kummankin ilmiön taustalla voidaan olettaa olevan epäonnistu-

misen kokemukset matematiikassa. (Tuohilampi & Hannula, 2013, 231)  

 

McLeod (1992) kuvaa asenteiden syntymistä kahtena eri prosessina. Ensimmäi-

sen mallin perimmäisenä ajatuksena on tunteiden toistuvuus. Oppija kokee tois-

tuvasti samanlaisia tunteita matematiikkaa kohtaan, jolloin hänen tunnereakti-

onsa ehdollistuvat, näin muuttuvat pysyvämpään muotoon. Näin muodostuu pik-

kuhiljaa asenteita, kuten kokemus heikosta tai vahvasta minäpystyvyydestä. Toi-

nen McLeodin malli asenteiden muodostumisesta esittää olemassa olevien asen-

teiden siirtyvän tilanteesta toiseen ajan yli. Kielteinen asenne esimerkiksi tietyn-

laisia tehtäviä kohtaan voi pohjustaa kielteisen asenteen automaattisen siirtymi-

sen myös toisenlaisia matematiikan tehtäviä kohtaan. (McLeod, 1992)  

 

2.2.3 Kolmas ulottuvuus: Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen ympäristö 
 



 

 13 

Kolmas ulottuvuus Hannulan affektiivisen alueen mallissa käsittää sosiaalisen, 

fyysisen ja psyykkisen alueen, jolla affektit syntyvät, kehittyvät ja muovaantuvat 

(Hannula, 2011). Minäpystyvyysuskomukset muodostuvat sosiokulttuurisessa 

kontekstissaan ja oppimisympäristön kanssa vuorovaikutuksessa (Pantziara, 

2016, 10). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) oppimisym-

päristö jaotellaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

 

Oppimisympäristöistä tulisi pyrkiä luomaan innostavia ja oppilaslähtöisiä sekä au-

tonomiaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen kannustavia (Schukajlow, Leiss, 

Pekrun, Blum, Müller & Messner, 2012; Hannula, 2006). Esimerkiksi matemaat-

tiset pelit ja pelillisyys opetuksessa voivat olla apuna tällaisen ympäristön luomi-

sessa. Käsinkosketeltava, konkreettinen havainnollistus on matemaattisen ja 

spatiaalisen hahmottamisen kehityksen kulmakivi; parhaimmillaan oppimisympä-

ristö itsessään voi helpottaa hahmottamista ja innostaa lasta oppimaan. Huonona 

oppimisympäristönä minäpystyvyyden kannalta voidaan sen sijaan pitää opetta-

jalähtöistä opetusta, eli niin sanottua ”perinteistä” luokkahuonemallia. Se ei luo 

puitteita oppilaiden sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tai autonomian tarpeiden to-

teutumiselle. (Hannula, 2006, 225–226) 

 

Matematiikkaan liittyvien uskomusten katsotaan muodostuvan kokemusten poh-

jalta vuorovaikutuksessa koulun, kodin, yhteiskunnan tai kaveripiirin kanssa. 

Opettaja voi vaikuttaa oppilaan uskomusten muodostumiseen. (Huhtala & Laine, 

2004, 321, 339) Vuorovaikuttamisen keinoja tulisi käyttää luokassa monipuoli-

sesti niin, että oppilaat eivät turtuisi vain tietynlaiseen rutiiniin, ja mielenkiinto py-

syisi yllä. Positiivisia affektiivisia reaktioita tukee autonomiaan haastava, oppilas-

lähtöinen opetus. (Schukajlow ym. 2012; Hannula, 2006) 

 

Opettajalähtöinen opetus, joka korostaa sääntöjä ja rutiineja, ei mahdollista op-

pilaiden tarpeita sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle tai autonomialle. Sen sijaan, 

sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä tukeva luokkaympäristö tarjoaa mahdolli-

suuksia oppilaiden erilaisten tarpeiden täyttämiselle, ja haastaa oppilaat autono-

miaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näin voidaan saada oppilaat sitoutu-

maan ongelmanratkaisuun, jolloin ei vain saavuteta sitoutumista annetun tehtä-

vän suorittamiseen, mutta myös intensiivisempää työskentelyä. (Hannula, 2006, 
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225–226) Näin saavutetaan onnistumisen kokemuksia ja korkeampaa minä-

pystyvyyttä. 

 

Koti ja koulu toimivat erilaisina minäpystyvyyttä tukevina tai rajoittavina oppimis-

ympäristöinä. Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä ko-

tien kanssa (POPS, 2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan onnistunut yhteistyö tukee sitä, että jokainen oppilas saa oman 

kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. 
 

2.3 Minäpystyvyyden tukeminen 
 

Tässä alaluvussa kartoitan opettajan mahdollisuuksia vaikuttaa minäpystyvyy-

teen. Opettajien uskomukset ja odotukset vaikuttavat vuorovaikutuksen laatuun. 

Kun opettajalla on myönteiset odotukset tietyn oppilaan menestymisestä, osoite-

taan lämmintä sosioemotionaalista ilmapiiriä ja kanssakäyminen oppilaan kanssa 

on myönteisempää, laajempaa ja vaativampaa. (Harris & Rosenthal, 1985; Soro, 

2002, 90) 

 

Tämä opettajan uskomuksiin pohjautuva vuorovaikutuksen laatu voi vaikuttaa op-

pilaan minäpystyvyyteen kahdella haitallisella tavalla. Ensimmäinen tapa on itse-

ään toteuttava ennustus: uskomus johtaa käyttäytymiseen, joka johtaa alun perin 

virheellisen uskomuksen toteutumiseen. Toinen odotuksien vaikutustapa on pi-

dättävä vaikutus. Opettaja ei vastaa oppilaiden tarpeisiin niin, että heidän mah-

dollisuutensa toteutuisivat täydesti, sillä hän ei näe oppilaan edellytyksiä. Tämä 

pidättävä vaikutus on yleisempi kuin itsensä toteuttava vaikutus. Minäpystyvyy-

den kannalta merkityksellistä tässä on se, että itsensä toteuttavat ennustukset 

aikaansaavat muutoksen oppilaan suoriutumisessa, kun taas pidättävät odotuk-

set estävät muutosta. (Soro, 2002, 90)  

 

Sekä kotimaisissa että ulkomaisissa tutkimuksissa poikien asenteet matematiik-

kaa kohtaan ovat osoittautuneet tyttöjen asenteita myönteisemmiksi (Soro, 2002, 

59), ja useissa tutkimuksissa tyttöjen matematiikkaan liittyvän minäpystyvyyden 

on havaittu olevan poikien mitattua minäpystyvyyttä alhaisempi (Pajares, 2004). 
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Tyttöjen heikompaa minäpystyvyyden kokemusta matematiikassa on selitetty 

opettajien erilaisella suhtautumisella tyttöihin ja poikiin. Opettajat usein uskovat, 

että pojilla on piileviä kykyjä, jotka eivät vaan pääse esiin laiskuuden takia, kun 

taas tyttöjen osaamista opettajat selittävät ahkeruudella ja tunnollisuudella lah-

jakkuuden sijasta. (Sumpter, 2009, 30–31; Kupari ym., 2013, 63.)  

 

Mielenkiintoinen johtopäätös OPH:n pitkittäisseurannasta oli se, että pyrkimällä 

vaikuttamaan oppilaiden asenteisiin ennen osaamisen muutosta, ei tästä ollut 

juurikaan hyötyä. Sen sijaan osaamisen muutos ennustaa asenteen muutosta 

vahvasti. (Tuohilampi & Hannula, 2013) Mikäli opettaja haluaa vaikuttaa mate-

matiikkaan liittyviin pystyvyysuskomuksiin positiivisesti, on hänen siis autettava 

oppilaitaan kohti onnistumisen kokemuksia.  

 
2.3.1 Eriyttäminen ja kognitiivinen haasteellisuus 
 

Opettajan on otettava huomioon, että epäonnistuminen saa oppilaan kokemaan 

kielteisiä tunteita. Toistuvat kielteiset tunteet aiheuttavat lannistumista. Ne voivat 

saada aikaan kielteisen asenteen, joka voi ilmetä matematiikan inhoamisena, tai 

jopa matematiikkapelkona. (Huhtala & Laine, 2004, 329) 

 

Eriyttäminen pohjautuu oppilaantuntemukseen (POPS, 2014). Oppilaantuntemus 

on tärkeää, jotta opettaja voi toimia oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti luok-

kansa oppilaita kohtaan, kuitenkin ottaen huomioon erilaiset tausta- ja herkkyys-

tekijät. Opettajan tärkeimpiä arviointitehtäviä on oppilaan autonomiaan kannus-

taminen, omaan terveeseen itsereflektioon taitavasti ohjaaminen. (POPS, 2014) 

Eriyttämisen ja erityisopetuksen mahdolliset tarpeet on huomattava, jotta minä-

pystyvyyden negatiiviset kokemukset eivät pääse kumuloitumaan. 
 

Kohdattu kognitiivinen haasteellisuus on tärkeä vaikuttaja oppiaineasenteen 

muodostumisessa ja dynaamisessa kehityksessä. Rutiinitehtävät ja yksitoikkoi-

suus eivät tarjoa riittävästi haasteita, ja oppilas ikävystyy tekemiseen äkkiä. So-

pivasti ponnistelua vaativat tehtävät tarjoavat kognitiivisia haasteita, jolloin onnis-

tumisen kokemukset tuottavat iloa ja kohonnutta minäpystyvyyttä. (Huhtala & 

Laine, 2004, 329) 
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Eriyttämällä opetusta on mahdollista tarjota erilaisille oppilaille sopivan tason 

kognitiivisia haasteita, ja näin tukea minäpystyvyyden suotuisaa kehitystä. Ideaali 

eriyttäminen mahdollistaisi jokaiselle oppilaalle onnistumisen kokemuksia tarjo-

ten sopivasti haastetta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

eriyttämisen tehtäväksi mainitaan oppilaan itsetunnon ja motivaation tukeminen.  
 

Tavoitteena on, että jokainen pääsisi kokemaan matematiikan tunneilla myöntei-

siä tunteita, kun taas turhautumista on ehkäistävä. Turhautumista voi aiheuttaa 

sekä liian suuri kognitiivinen haaste että kognitiivisten haasteiden puute. Kogni-

tiivisen haasteiden puute ja tämän tuottamat tunteet voivat ilmetä esimerkiksi tun-

nilla häiritsemisenä, vastauksien huutelemisena ja huomion opetukseen kiinnit-

tämättä jättämisenä (Cowan, 2006, 211; Hotulainen, 2008, 145).  Eriytetty, moni-

puolinen opetus tarjoaa erilaisille oppijoille mahdollisuuksia toteuttaa yksilöllisyyt-

tään.  

 
2.4 Minäpystyvyyden lähikäsitteistä lyhyesti 
 

Minäpystyvyys eroaa käsitteenä ja psykometrisesti muista siihen liittyvistä usko-

muksista (Pajares, 1996; Williams & Williams, 2010). 

 

Matematiikkakuva muodostuu niistä uskomuksista, asenteista, käsityksistä ja tie-

dosta, jotka liitetään matematiikkaan sekä sen oppimiseen ja opettamiseen. Ma-

tematiikasta puhuttaessa, se on käsitteenä lähellä minäpystyvyyttä, mutta käsit-

tää laajemmin matematiikkaan liittyvät affektit. Kuva matematiikasta, matemaat-

tinen minäkuva, kuva matematiikan opettamisesta ja kuva matematiikan oppimi-

sesta muodostavat yhdessä matematiikkakuvan käsitteen. (Laine, Kaasila, Han-

nula & Pehkonen, 2004, 435) 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa käytetään termiä matemaattinen minäkuva, joka 

on merkitykseltään hyvin lähellä minäpystyvyyttä – sitä voidaan pitää minäpysty-

vyyden alakäsitteenä. Sillä tarkoitetaan matematiikan oppijan kokemaa itseluot-

tamusta ja suoritukseen liittyvää itsevarmuutta.  (Soro, 2002) 
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Kumuloituessaan epäonnistumiset tuottavat yksilölle heikon minäpystyvyyden 

tunteen, joka voi pahimmillaan eskaloitua ns. matematiikka-ahdistukseksi. Se on 

hyvin laaja-alainen negatiivinen emotiaalinen reaktio matematiikkaa kohtaan. 

(Huhtala & Laine, 2004) 

 

Minäkäsitys (self-concept) viittaa yksilön kokemukseen itsestä kaiken kaikkiaan. 

Minäkäsitys muovautuu subjektiivisten kokemusten kumuloituessa. Siihen vai-

kuttavat vahvasti ympäristö ja sosiaalinen vuorovaikutus. (Schunk & Pajares, 

2009) Minäkäsitys muodostuu yksilön ja hänen ympäristönsä välisessä vuorovai-

kutuksessa.  Yksilölle merkittävien henkilöiden vahvistava ja arvioiva suhtautu-

minen vaikuttaa suuresti yksilön minäkuvan muotoutumiseen. (Soro, 2002, 62) 

 

Itsetunto (self-esteem) on yleinen affektiivinen yksilön arvio itsestään, ja se sisäl-

tää usein arvioita omasta arvosta. Myös tämä poikkeaa käsitteellisesti minäpysty-

vyydestä. Minäpystyvyysarviot ovat uskomuksia, jotka vastaavat kysymyksiin 

”pystynkö” tai ”osaanko”, kun taas itsetuntoon liittyvät uskomukset heijastavat yk-

silön itseensä liittämiä tunteita. Tällaisia tunteita voi olla esimerkiksi itsestä pitä-

minen. (Schunk & Pajares, 2009) 

 

Itsevarmuudella (self-confidence) viitataan yksilön yleiseen kokemukseen itses-

tään ja kyvyistään. Itsevarmuus tosin useimmiten ei viittaa mihinkään tietyn us-

komuksen kohteeseen. (Schunk & Pajares, 2009) Tälle vastakkaisesti, minä-

pystyvyydellä on selkeä ja määritelty tarkoitus, sillä se viittaa yksilön arvioon 

omista kyvyistään suorittaa tietty tehtävä (Bandura, 1997).  

 

Onnistumiselle asetetut odotukset (outcome expectations) erotetaan myös käsit-

teenä minäpystyvyydestä. Minäpystyvyys usein määrittää hyvin suurelta osin yk-

silön asettamat ennusteet omalle onnistumiselle. (Schunk & Pajares, 2009)  

 

Ryhmissä työskentely tuottaa jaettuja uskomuksia kyvyistä ja mahdollisuuksista 

onnistua ryhmänä. Kollektiivinen pystyvyys on enemmän kuin osiensa summa, ja 

eri asia kuin ryhmässä toimivien yksilöiden subjektiiviset minäpystyvyysuskomuk-

set summattuna. (Pantziara, 2016, 7)  
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2.5 Synteesi: Minäpystyvyys kehittyy affektiivisella alueella 
 
Tässä tutkielmassa minäpystyvyys nähdään affektiivisella alueella jatkuvasti 

muovautuvana uskomuksena, joka vaikuttaa tiedostetusti ja tiedostamatta suori-

tuksiin ja onnistumiseen. Affektiivinen alue käsittää Hannulan (2011) mallin mu-

kaisesti kolme ulottuvuutta: psykologisten yksilötekijöiden tason eli motivaation, 

kognition ja emootioiden ulottuvuuden, piirteiden pysyvyyden ja vaihtelun ulottu-

vuuden, sekä psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen ulottuvuuden. Minäpystyvyyden 

kehittyminen on kumulatiivinen prosessi. Vaikka asenteiden ja uskomusten ke-

hittyminen on monimutkaista, on prosessin lopputulos yksinkertainen: korkea mi-

näpystyvyys on yhteydessä hyviin oppimistuloksiin, kun taas matala minäpysty-

vyys on yhteydessä heikkoon oppimiseen.  

 

Minäpystyvyys on uskomus, joka voidaan luokitella affektina myös asenteeksi. 

McLeodin ja Hannulan mallit affektiivisesta alueesta tukevat toisiaan minäpysty-

vyyden muodostumisen ja kehityksen suhteen. McLeodin kuvaamat prosessit 

asenteiden muodostumisesta kertovat minäpystyvyyden kehityksestä: Minä-

pystyvyys syntyy ja muovaantuu tunnereaktioiden ehdollistumisen kautta ja siir-

tymällä tilanteesta toiseen ajan yli. Hannulan malli tukee tätä näkemystä: sen 

mukaan onnistuminen ja epäonnistuminen näyttäytyvät tunteina, jotka vaikutta-

vat muun muassa motivaatioon. Toistuvat tunnereaktiot muuttuvat McLeodin 

mallin mukaan pysyvämpään muotoon, muodostaen pystyvyysuskomuksen. 

 

Banduran (1977) klassinen teoria minäpystyvyydestä tukee näitä affektiivisen 

alueen malleja. Banduran mukaan mitä enemmän yksilö kokee onnistumisia, sitä 

enemmän minäpystyvyyttä koetaan. Hannulan mallissa onnistumiset näyttäyty-

vät emootioina. Onnistumisen kokemukset aiheuttavat positiivisia tunnereakti-

oita, joten Banduran kuvaama minäpystyvyyden vahvistuminen onnistumisten 

kautta voidaan nähdä myös positiivisten tunnereaktioiden ehdollistumisena.  
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3 Matematiikan symbolikielen universaali erityis-
asema ja kasvava monikielisyys 

 

Matematiikan symbolikieli on universaalia. Luvut ja numerot laskutoimituksissa 

ovat toimintaperiaatteiltaan samoja kaikkialla kielestä huolimatta – myös kym-

menjärjestelmä on yleismaailmallisesti hyväksytty standari. Perusopetuksessa 

käytetty, alueellinen valtakieli sen sijaan vaihtuu asuinpaikan mukaan ja määräy-

tyy maantieteellisesti. 

 

Puhuttu valtakieli on toki kaiken kouluopettamisen ja –oppimisen perusta, myös 

matematiikassa. Silti oppiaineena matematiikka on myös erityisasemassa univer-

saalin symbolikielensä ansiosta. Tämän tutkimuksen pohja-ajatuksena on, voi-

vatko heikommin suomen kieltä ymmärtävät ja tuottavat oppilaat voimaantua 

koulua ja oppimista koskevissa minäpystyvyysuskomuksissaan, mikäli mate-

maattisessa ymmärtämisessä ns. kielimuuri ei ole yhtä suurena oppimisen ja 

osaamisen esteenä kuin muissa lukuaineissa. Tutkittavien maahanmuuttajataus-

taisuus on siis toissijainen taustatekijä, vaikka se kulkeekin käsi kädessä kieli-

muuria kokevien, vieraskielisten joukossa. Maahanmuuttajataustaisen väestön li-

sääntyminen Suomessa ja pääkaupunkiseudulla selittää kielellisen moninaisuu-

den ja suomen kieleen liittyvää eritasoisuutta nykynuorten joukossa peruskou-

luissa.  

 

Suomessa monikulttuurisuus on siis väistämättömästi nykypäivää – etenkin pää-

kaupunkiseudulla, ja luonnollisesti tämä heijastuu myös oppivelvollisuusikäisten 

ikäluokkaan, kuten olen aiemmin esitellyt. Näin ollen eri kulttuurien entistä rik-

kaampi moninaisuus näkyy koko ajan enemmän koulun arjessa. Kielimuuri ai-

heuttaa maahanmuuttajataustaisille peruskoululaisille kuitenkin oppimiseen, 

kommunikaatioon ja ymmärtämiseen liittyviä haasteita, kuten esimerkiksi PISA 

2012-tulokset paljastavat (Harju-Luukkainen ym., 2014; Kupari ym. 2013). Af-

fektiivisen alueen mallin perustaen (Hannula, 2011) voidaan todeta, kuinka huo-

nosta osaamisesta voi seurata erilaisia negatiivisia affektiivisia reaktioita, tai nii-

den ketjureaktio. Näin ollen myös oppimisen minäpystyyvyyden kokemus voi kär-

siä laaja-alaisesti suomen kielen heikomman osaamisen vuoksi.  
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Opetushallitus on määrittänyt, että perusopetuksen tulee opettaa suomea toisena 

kielenä (suomi 2, S2) äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta silloin, kun arvioidaan, 

ettei oppilaan suomen kielitaito yllä äidinkielen tasolle kaikilla tarvittavilla osa-alu-

eilla. S2 on näin ollen asemaltaan äidinkieli ja kirjallisuus –oppiainetta perusope-

tuksessa vastaava. Tällöin oppilaan toinen kieli tarkoittaa siis maan valta- tai 

enemmistökieltä. (Kuusela, Etelälahti, Hagman, Hievanen, Karppinen, Nissilä, 

Rönnberg & Siniharju, 2008, 188) Johdannossa esitellystä Opetushallituksen 

seurannasta (taulukko 1) ilmenee, kuinka monikielinen oppilasaines on kasvanut 

räjähdysmäisesti Suomen peruskouluissa 2000-luvulla.  

 

Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on siis haastatella valtakielellä hei-

kommin pärjääviä lapsia ja nuoria heidän kokemuksistaan ja uskomuksistaan 

matematiikan opiskeluun liittyen, syntysuomalaisuudesta, synnyinmaasta tai 

muista maahanmuuton taustatekijöistä riippumatta. Maahanmuuton ja vieraskie-

lisyyden käsitteiden yhteen kietoutuneisuuden vuoksi kuitenkin tässä tutkimuk-

sessa nähdään nämä kaksi väestöryhmää käytännössä samana, sekä peruskou-

lulaisten osalta sijoittuvan S2-opetuksen piiriin. Taustalla on mielenkiinto selvit-

tää, voiko symbolikielellä operoimisesta matematiikassa olla voimaannuttavaa tu-

kea opiskeluun S2-oppilaille.  

 

3.1 Maahanmuuttajataustaisten pärjääminen oppimisvertai-
luissa 

 
Koulumenestyksen tasa-arvo ei toteudu. PISA-tutkimuksen perusteella ero maa-

hanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten oppimistuloksissa on huo-

mattava, ja jopa suurempi kuin muissa osallistujamaissa. (Harju-Luukkainen ym., 

2014) 

 

Maahanmuuttajataustaiseksi lasketaan henkilöt, joiden molemmat vanhemmat 

tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla (Tilastokeskus, 2020).  

OECD:n oppimisvertailuissa kyseinen ryhmä jaotellaan edelleen ensimmäisen ja 

toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Näitä osaryhmiä erot-

taa se, onko nuori itse myös syntynyt vanhempiensa tapaan ulkomailla, vai onko 

hän syntynyt Suomessa. Näin ollen, esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön 
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selvityksessä, vuoden 2012 PISA-tulokset on raportoitu maahanmuuttajataustai-

set nuoret näihin kahteen vertailuryhmään jakaen. (Harju-Luukkainen ym., 2014) 

 

Valtaosa Suomessa asuvista maahanmuuttajataustaisista ovat sijoittuneet Uu-

dellemaalle, etenkin pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2019 Suomen väestöstä oli 

ulkomaalaistaustaisia 423 494 eli noin 8 prosenttia. Heistä yli puolet asui Uudel-

lamaalla. Maahanmuuttajataustaisen väestön alueellisen sijoittumisen epätasai-

suuden takia, PISA 2012 -tutkimukseen otettiin ensimmäistä kertaa Suomessa 

yliotos maahanmuuttajataustaisista nuorista. Toisin sanoen heidän osuutensa 

otoksessa oli suurempi kuin oppilasperusjoukossa. Suomalaisten PISA-oppilai-

den perusjoukossa maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus on noin 3,5 pro-

senttia, joten ilman yliotosta PISA-otokseen oltaisiin saatu vain 150–300 maa-

hanmuuttajataustaista oppilasta. Tilastollisten päätelmien kannalta tämä on liian 

vähän luotettavien tulosten saavuttamiseksi. Vuoden 2012 PISA-tutkimuksen 

otanta kohdistettiin siis yhteisvalintatilaston perusteella kaikkiin kouluihin, joissa 

oli oletettavasti ainakin 5 maahanmuuttajataustaista 15-vuotiasta oppilasta. Näin 

mukaan valituista kouluista pyrittiin testaamaan jokainen 15-vuotias maahan-

muuttajataustainen nuori. PISA 2012 -aineistoon saatiin kaikkiaan 8 829 oppi-

lasta 311 koulusta. Heistä oli maahanmuuttajataustaisia 1 294 eli yhteensä 15 

prosenttia otoksesta. (Harju-Luukkainen ym., 2014) 

 

Tämän kyseisen PISA-tutkimuksen ja yliotoksen käyttämisen ansiosta käykin en-

tistä selkeämmin ilmi, kuinka Suomessa voidaan havaita yksi OECD-maiden 
suurimmista eroista maahanmuuttajataustaisten ja ei-maahanmuuttajataus-

taisten peruskoululaisten oppimistulosten välillä. Ensimmäisen sukupolven maa-

hanmuuttajataustaisista nuorista 92 prosenttia ja toisen sukupolven maahan-

muuttajataustaisista 69 prosenttia ilmoittivat ensimmäiseksi kielekseen jonkun 

muun kuin suomi tai ruotsi. (Harju-Luukkainen ym., 2014; Välijärvi ym., 2015). 

 



 

 22 

3.2 Universaali symbolikieli tukemassa minäpystyvyyttä? 
 

Taito kommunikoida toisella kielellä saavutetaan keskimäärin jopa muutamassa 

vuodessa, mutta taito hyödyntää tätä kieltä ajattelun välineenä kehittyy huomat-

tavasti hitaammin. Tästä syystä maahanmuuttajataustainen lapsi tai nuori voi 

kommunikoida toisella kielellä sujuvastikin koulukavereiden tai opettajien kanssa, 

mutta sen hyödyntäminen haastavissa koulutehtävissä on monimutkaisempaa ja 

saattaa tuottaa ongelmia. (Baker, 2006; Cummins, 1981; Harju-Luukkainen ym., 

2014) Koulunkäynnissä merkityksellistä on ensisijaisesti se, hallitseeko nuori tar-

peeksi hyvin opetuskielen, jotta voisi oppia sen avulla (Harju-Luukkainen ym., 

2014).  

 

PISA-matematiikan tehtävät ovat pitkälti sanallisia ja soveltavia. Jyväskylän yli-

opiston tutkija Kari Nissinen arveli Yle Uutisten haastattelussa, että maahanmuut-

tajataustaisten motivaation ja menestyksen välissä merkittävin jarruttaja olisi kie-

litaito. Opettajan näkökulmasta kielitaidon puutteita ei aina havaita, koska arki- ja 

välituntikeskustelut sujuvat hyvin. Ongelmat tulevat Nissisen mukaan vastaan 

akateemisten tekstien kanssa. (Seppälä, 2016)  

 

Onko matematiikan oppiaineella mahdollisuuksia universaalin symbolikielensä 

ansiosta tukea minäpystyvyyttä ”kielimuurin yli”? Olen luvussa 2 perustellut, 

kuinka motivaatio toimii affektiivisella alueella tiiviisti yhteydessä minäpystyvyy-

teen, toisiinsa vaikuttavina tekijöinä, joita ei voi erottaa toisistaan. PISA 2012 –

tutkimustulokset kertoivat, että maahanmuuttajien koulumotivaatio matematiik-

kaan oli merkittävästi parempi kuin OECD:n keskiarvotaso, jonka alle taas Suo-

men kantaväestöön kuuluvat koululaiset hieman jäävät. Tulos on kuitenkin jok-

seenkin ongelmallinen, sillä hyvä motivaatio ei heijastu oppimistuloksiin asti; 15-

vuotiaista toisen sukupolven maahanmuuttajista yli puolet (59 %) sijoittuivat tyy-

dyttävälle vähimmäistasolle ja 38 % alle vähimmäistason, kun taas ensimmäisen 

sukupolven maahanmuuttajien osalta luvut olivat vielä hurjemmat: alle vähim-

mäistason sijoittuvien osuus oli Suomessa Euroopan suurimpia, jopa 52 %, ja 

tyydyttävää vähimmäistasoa edustivat 45 %. Erittäin hyvään tai erinomaiseen 
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suoritukseen ylsivät siis vain 3 % nuorista kummassakin maahanmuuttajataus-

taisten ryhmässä. Tässä kolmijakoisessa taitotasoasteikossa tyydyttävä vähim-

mäistaso vastaa jatko-opintokelpoisuuteen tarvittavaa taitotasoa. Alle vähim-

mäistason sijoittuva suoritus heijastaa, ettei yksilöllä ole edellytyksiä menestyä 

jatko-opinnoissa. Kantasuomalaisista 73 % sijoittuivat tyydyttävälle tasolle, jät-

täen 16 % erittäin hyvälle ja 11 % alle vähimmäistason oleville tasoille. (Harju-

Luukkainen ym., 2014; Seppälä, 2016; Välijärvi ym., 2015). 

 

Kielellisiä vaikeuksia kohdataan toisaalta myös matematiikan oppiaineessa. Ma-

tematiikan opetusta monikielisissä ympäristöissä on tutkittu muun muassa ta-

paustutkimuksina, luokkahuonekeskustelujen analyysina ja luokkahuonetilantei-

den analyysina. Richard Barwellin (2009) artikkelit käsittelevät esimerkiksi oppi-

laiden kirjoittamisen kehitystä, sanallisten tehtävien selostuksia, luokkahuonekie-

len, kotikielen ja matematiikan rekisteriä, sekä oppilaiden keinoja ratkaista sanal-

lisia tehtäviä ja kaavioita. Barwell (2009) erotteli kolme jännitettä: matematiikan 

ja kielen välisen, formaalin ja informaalin kielen välisen, sekä oppilaiden kotikie-

len ja oppitunnin kielen välisen jännitteen. Näistä kaikilla oli merkitystä matema-

tiikan oppimisen kannalta. Barwell asetti nämä matematiikan oppitunnin kie-

lijännitteet laajempaan sosiaaliseen kontekstiin haastaen perinteiset olettamuk-

set matematiikan kielen ylikulttuurisuudesta. Näitä kielellisiä jännitteitä esiintyy 

tosin kaikilla oppilailla, ei vain maahanmuuttajataustaisilla. (Barwell, 2009; Virta, 

2011) 

 

Oppiainekohtaiset käsitteet ja niiden kokonaisuuksien järjestäytymisen hahmot-

taminen voi olla haastavaa kenelle tahansa, myös kantasuomalaisille. Matema-

tiikan oppiainekohtaisesta kielestä Arja Virta (2011) mainitsee artikkelissaan ma-

tematiikan kielen universaalia asemaa kyseenalaistavan Hans Lorenzin käsitteen 

etnomatematiikka, jolla tarkoitetaan matematiikan käsitteiden oppimista oman 

kulttuurin arkikielellä ja tavalla, joka poikkeaa koulun tavasta (Virta, 2011). Ahti-

neva, Asanti, Järvinen, Kaartinen, Virta ja Yli-Paunula (2010) erottelivat monikult-

tuurisia ryhmiä opettaneiden opettajaopiskelijoiden kohtaamia käsitteellisen ym-

märtämisen haasteita, joita ilmeni erityisesti reaaliaineissa – myös matematii-

kassa. Vaikeita olivat erityisesti kolmenlaiset käsitteet: käsitejärjestelmät, kuten 

erilaiset koivun alalajikkeet; abstraktit käsitteet, jotka olivat kaukana oppilaiden 
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omasta ajatusmaailmasta, kuten työttömyystukijärjestelmä, radioaktiivinen, rau-

taruukki tai lieriö, sekä vanhahtavat ja arkikielelle vieraat sanat, kuten ahdinko, 

pula-aika, pihtipolvet tai länkisääret. (Ahtineva, Asanti, Järvinen, Kaartinen, Virta 

& Yli-Paunula 2010; Virta, 2011) Edellä mainituista esimerkeistä matematiikkaan 

viittaava käsite lieriö on geometrian sisältöaluetta, jossa eittämättä kielellistä hah-

mottamista vaaditaan geometristen olioiden nimeämisessä, ymmärtämisessä ja 

niillä operoimisessa. Kysymys siitä, onko geometria matematiikan sisältöalueena 

enemmän kielellistä ymmärtämistä vaativaa kuin joku toinen, rajautuu tämän tut-

kimuksen ulkopuolelle, mutta tästä olisi kiinnostavaa tutkia lisää. Myös matema-

tiikan käsitteiden hahmottamiseen ja oppiainesanastoon liittyvistä ongelmista tar-

vitaan ainedidaktista tutkimusta enemmän: sekä yleisesti, että vertaillen kanta- ja 

maahanmuuttajataustaista väestöä.  

 

Maahanmuuttajataustaisten heikkoja oppimistuloksia ja niiden yhteyttä kielitai-

toon tutkinut Katri Kuukka korostaa Yle Uutisten haastattelussa, kuinka matema-

tiikallakin on oma tiedonalan kielensä, kuten muillakin oppiaineilla. Hänen ja Met-

sämuurosen (2016) laatimasta perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kie-

lenä (S2) –oppimäärän oppimistulosten arvioinnista vuodelta 2015 ilmenee, että 

vaikka S2-suomen kielitaito olisikin hallussa, ei ole itsestään selvää, kuinka hyvin 

yksilö ymmärtää historian, biologian tai matematiikan (suomen) kieltä. Esimerk-

kinä mainitaan matematiikan sanallisten tehtävien selostaminen verrattuna histo-

riallisten tapahtumien selostamiseen: kaksi selvästi toisistaan poikkeavaa, op-

piainekohtaista tiedonalan kieltä ja ”kielioppia”. (Kuukka & Metsämuuronen, 

2016; Seppälä, 2016) 

 

Vaikka monikulttuurisessa koulussa kielen ja oppiaineen yhteys on selvä (Aalto 

& Tukia, 2009; Kuukka & Metsämuuronen, 2016; Virta, 2011) ja heijastuu epäile-

mättä myös matematiikkaan, suomalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten 

motivaatio on todistetusti matematiikkaa kohtaan poikkeuksellisen korkea (Harju-

Luukkainen ym., 2014; Seppälä, 2016; Välijärvi ym., 2015).  

 

Kaiken kaikkiaan summatiivisesti voidaan todeta, että kielen ja matematiikan yh-

teys on monimutkaisempi kuin mustavalkoinen ”joko-tai” –asetelma, ja aiheesta 
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tarvitaan vielä paljon ainedidaktista tutkimusta sekä yhteistyötä eri oppiaineiden 

didaktisten tutkimusten kesken. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kartoittaa, kuvata ja analysoida haas-

tateltavien S2-oppilaiden matemaattista minäpystyvyyttä ja siihen liittyviä tausta-

tekijöitä kielellisyyden ja heikomman suomen kielen osaamistason lähtökohdista, 

affektiivisen alueen malliin tukeutuen (McLeod, 1992; Hannula, 2011). Tämän 

taustalla on kielellisyyden näkökulma ja tutkimustulokset, joiden mukaan suoma-

laisten maahanmuuttajataustaisten heikkoja tuloksia oppimisvertailuissa selittää 

eniten puutteet kielitaidossa. Tutkimusongelman pohjalla on ajatus siitä, voisiko 

universaalilla symbolikielellä operoimisesta matematiikassa olla minäpystyvyyttä 

vahvistavaa tukea opiskeluun S2-oppilaille. 

 

Tutkimuskysymykset:  

 

1. Millainen matemaattinen minäpystyvyys haastatelluilla S2-oppilailla on eri-

laisiin matematiikan oppiainesisältöihin ja tehtävätyyppeihin liittyen? 

2. Millä tavoin erilaiset taustatekijät mahdollistavat tai haastavat minäpysty-

vyyden kehitystä S2-oppilailla? 

3. Mikä on S2-oppilaiden matemaattinen minäpystyvyys suhteessa muissa 

oppiaineissa koettuun minäpystyvyyteen? 

 

Etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini laadullisella tutkimusstrategialla, feno-

menografisen asetelman lähtökohdista, ja pyrin selvittämään teemahaastattelun 

keinoin kunkin haastateltavan S2-oppilaan matemaattiseen minäpystyvyyteen 

välillisesti ja suoraan vaikuttavia taustoja, osaamisalueita ja affekteja.  
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5 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen vaiheista ja käytetyistä tutkimusmenetelmistä, 

sekä kerron aineistonkeruuprosessista kronologisesti ja perustelen tekemäni va-

linnat tutkimusongelman näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena on haastateltujen 

maahanmuuttajataustaisten alakoululaisten asenteet ja pystyvyysuskomukset 

matematiikan opiskeluun liittyen.  

 

Tutkimuksessani asioista ei pyritä muodostamaan riippuvuuksia tai syy-seuraus–

suhteita, vaan tutkimuksen tavoite on ymmärtää haastateltujen suhdetta mate-

matiikkaan oppiaineena ja itsestään matematiikan oppijoina, joten laadulliseen 
tutkimusstrategiaan päätyminen oli luonnollinen valinta. Tiedonkeruun välineen 

valinnassa ratkaisevaa oli kerättävän tiedon luonne itsessään – niin sanottua hie-

novaraista tai ”hiljaista tietoa” ei ole mahdollista selvittää tilastollisesti, ja haas-
tattelututkimuksen avulla voidaan parhaimmillaan saada monipuolista, luokitte-

levaa ja kuvailevaa tietoa ilmiöstä, jota ei ole tutkittu vielä paljon. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006) 

 

Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään käsitysten 

eroavaisuuksien tutkimiseen. Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomeno-

grafisen tutkimusotteen tavoitteena on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia kä-

sityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisillä on hy-

vinkin erilaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä kulloinkin tutkittavasta asiasta. 

(Rissanen, 2006) 

 

Haastatteluaineiston avulla olen nostanut esiin haastateltujen esittämiä erilaisia 

käsityksiä matematiikan oppimisesta ja itsestään matematiikan oppijoina, sekä 

näiden laadullisia eroja tai samankaltaisuuksia. Fenomenografisen tutkimusase-

telman periaatteita noudattaen, tässä nähdään koulukonteksti ilmiön taustamaa-

ilmana, joka kiinnittää erilaatuiset minäpystyvyysuskomukset tutkittavaan koh-

deilmiöön, matematiikan oppimiseen. Olen pyrkinyt välttämään haastatteluissa 

kerrotun irrottamista kontekstistaan, jotta vältyttäisiin siltä, että asioista puhutaan 

liian yleisellä tasolla. 
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5.1 Aineiston keruun menetelmät ja vaiheet 
 

Haastattelutyypin ja rakenteellisten seikkojen huolellinen pohdinta oli tärkeää en-

nen itse haastattelujen aloittamista. Yhtenä vaihtoehtona oli avoin haastattelu, 

jolloin haastattelussa keskustelua ei sidottaisi tiukkaan formaattiin. Avoimen 

haastattelun käytäntöjen perusperiaatteista paljon sopi siihen, millaista tietoa 

hain: haastattelija ja haastateltava ovat kielellisessä vuorovaikutuksessa keske-

nään, haastattelija pyrkii luomaan tilanteesta mahdollisimman luontevan ja avoi-

men, sekä avoimessa haastattelussa keskustellaan tietyistä, tutkijan etukäteen 

pohtimista teemoista. Mutta koska täysin avoimessa haastattelussa edetään kes-

kustelunomaisesti niin, ettei sen etenemistä ei ole lyöty lukkoon ennalta, vaan se 

etenee tietyn aihepiirin sisällä vapaasti ja haastateltavan ehdoilla, olisi ollut riski 

jättää kielellisesti heikompien lasten ja nuorten varaan liikaa vastuuta haastatte-

lun etenemisestä ja sisällöstä. Kuitenkin omaan haastatteluuni poimin tiettyjä 

avoimen haastattelumallin perusperiaatteita, kuten sensitiivisyyden sitä kohtaan, 

etten yrittäisi tarjota valmiita vastauksia. Edellä mainituista syistä johtuen, luon-

nollisinta oli pitää haastattelurunkoa puolistrukturoituna, jotta haluttujen aihepii-

rien sisällä pysyttäisiin mahdollisimman hyvin, mutta kuitenkin jättäen liikkumis-

varaa oppilaan kiinnostuksen kohteiden painottamiselle. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006) Alkuun harkitsin myös ryhmähaastatteluja vaihtoehtona, 

mutta uskon, että se saattaisi lisätä kielellisen ymmärtämisen, ja etenkin tuotta-

misen haasteita yksilöhaastatteluun verrattuna. Olin myös suunnitellut oppilaan 

piirtävän kuvan itsestään matematiikan tunnilla haastattelun aluksi, mutta jätin 

tämänkin pois selkeyttääkseni rakennetta, jotta kaikesta tärkein sisältö tulisi vas-

tavuoroisesti kuulluksi ja ymmärretyksi. 

 

Teemahaastattelu sijoittuu lomake- ja avoimen haastattelun väliin formaaliuden 

suhteen: haastattelu ei siis edennyt valmiiksi muotoiltujen kysymysten mukaan, 

vaan kohdentui ennalta päätettyihin, aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustu-

misen pohjalta valittuihin teemoihin. Metodina se on siis astetta strukturoidumpi 

kuin täysin avoin haastattelu. Teemahaastattelu on sopiva haastattelumuoto sil-

loin, kun halutaan tietoa vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista (Saaranen-
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Kauppinen & Puusniekka, 2006). Aihepiiriä, jota haluan tutkia, ei ole vielä minä-

pystyvyyden voimaannuttamisen näkökulmasta tutkittu tietääkseni juuri laisin-

kaan; osittain myös siksi, että maahanmuuttajataustaisten perusopetusikäisten 

määrä on vasta viime vuosikymmeninä moninkertaistunut Suomessa, etenkin 

Uudellamaalla (Opetushallitus, 2020). 

 

Matematiikan minäpystyvyydestä olen pyrkinyt hakemaan kuvaa kysymällä haas-

tateltavilta mahdollisimman paljon myös oppiaineista pitämisestä, niitä vertaillen 

ja eritellen, sekä yleisestä kouluviihtyvyydestä, jotta tutkimustulokseni mahdolli-

simman luotettavasti kertoisivat siitä, millainen näiden S2-oppilaiden matemaat-

tinen minäpystyvyys todella on.  

 

5.1.1 Haastattelun kulku  
 

Teemat olivat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikuttiin joustavasti 

ilman tiukkaa etenemisreittiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006; Hirs-

järvi & Hurme, 2000; Eskola & Suoranta, 2000, 86–87) Haastattelussa käytettiin 

yhteensä kuutta teemaa: Oppiaineesta pitäminen (teema 1); osaaminen (teema 

2); koulunkäynnin tuki kotona, haastateltavan tulo Suomeen ja kielen oppiminen 

(teema 3); koulumenestys (teema 4); matematiikan vertaaminen muihin oppiai-

neisiin, jotta selville, onko matematiikan minäpystyvyys korkeampi kuin muissa 

oppiaineissa (teema 5), sekä viimeisenä kouluviihtyvyys (teema 6). Näiden lisäksi 

haastattelun rakenteeseen kuuluivat aloitus- ja lopetusosat, joista alkupuolelle 

painottuen varmistettiin suostumuslomakkeiden allekirjoitukset, haastatteluun liit-

tyvien asioiden ymmärtäminen sekä kysyttiin oppilaan taustatietoja maahanmuut-

toon liittyen. Teemahaastattelurunko on nähtävillä liitteissä (liite 1).  

 

Teemojen sisällä haastateltava sai kertoa vapaasti ja luonnollisesti, sillä temaat-

tisesti suunniteltu haastattelutilanteen rakenne antaa tilaa haastateltavan koke-

muksille, tuntemuksille, muistoille, mielipiteille ja perusteluille (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka, 2006; Hirsjärvi & Hurme, 2000; Eskola & Suoranta, 2000, 86–

88). Valmiiden teemojen sisällöllisten painotusten lisäämisen tai vähentämisen 

lisäksi, niiden esittämisjärjestystä ohjasi ennen kaikkea keskustelutilanteen luon-
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nollisuuteen ja rentoon ilmapiiriin pyrkiminen ja keskustelun kiinnostavana pysy-

misen motiivi. Teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti, pyrin huomioimaan 

subjektiivisia tulkintoja ja merkityksiä antamalla vapaalle puheelle tilaa (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Jokainen haastattelutilanne eteni siis mai-

nittujen teemojen mukaan, mutta en noudattanut näitä orjallisesti, vaan puo-

listrukturoidusti: mahdollisimman sensitiivisesti, tilannekohtaisesti kysymyksiä 

aavistuksen uudelleen järjestellen ja mukauttaen, jotta itse tutkimuskysymykseen 

tulisi vastattua aineiston avulla mahdollisimman eettisesti ja validisti, ja jotta 

haastattelu soljuisi mahdollisimman luonnollisesti eteenpäin ja tutkimusaihetta 

palvellen. Esimerkiksi, jos haastatteluaineistossa oppilas vertasi luonnostaan pal-

jon lukuaineita matematiikan oppiaineeseen, saatoin kysyä, onko hänelle lukemi-

nen vai laskeminen helpompaa (teemahaastattelurungon ulkopuolelta). Näin ol-

len, kaikkien haastateltavien kanssa ei puhuttu kaikista asioista samassa laajuu-

dessa. Kuitenkin kaikki pääkysymykset kysyttiin jokaiselta, sekä suurin osa apu-

kysymyksistä. 

 

5.1.2 Eettinen pohdinta  
 

Tutkiessa lapsia, haastattelutilanne tulee suunnitella erityisellä sensitiivisyydellä, 

yksityiskohtineen ja alusta loppuun eettiset periaatteet edellä. Alla oleva eettinen 

pohdinta on hyväksytetty tutkimuslupien hankinnan yhteydessä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on laajentaa tietoa mahdollisuuksista huomioida et-

nistä ja kielellistä moninaisuutta suomalaisissa peruskouluissa. Haastatteluun va-

likoidut koehenkilöt edustavat kahdella tapaa arkaluontoista otosta: tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena ovat lapset ja nuoret, jotka edustavat myös kielellistä vä-

hemmistöä maahanmuuttajataustansa vuoksi. Eettisen toimikunnan erityislau-

suntoa ei kuitenkaan vaadita, sillä koehenkilöitä haastatellaan matematiikan op-

piaineen ja -materiaalin lähtökohdista käsin, ei keskittyen tutkittavien yksilöiden 

eriarvoiseen asemaan tai taustaan koulussa.  

 

Eettisen toimikunnan erityislausuntoa ei tarvita myöskään siksi, että tutkimuksen 

etiikka ja lähtökohdat perustuvat yhdenvertaisuuskasvatuksen mukaiseen arvo-

maailmaan: kiinnostuksen kohteena ovat kulttuurillisiin vähemmistöihin kuuluvien 
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peruskoululaisten voimaannuttamisen mahdollisuudet. Laajemmin tarkasteltuna, 

tutkimusta motivoivat preventiivisen toiminnan periaatteet – yksilötasolta aina vä-

estön tasolle asti. Ideaalina olisi integroida vähemmistöryhmiä edustavat lapset 

valtaväestöön peruskoulussa mahdollisimman varhain, minäpystyvyyttä ja mer-

kityksellisyyttä kokevina yksilöinä, ja näin estää kasautuvia epätasa-arvoon pe-

rustuvia ongelmia.  

 

Myös tutkimuskysymys on luonteeltaan kielellisesti heikommin pärjäävien oppi-

laiden itseensä liittyvien uskomusten positiivista kehitystä tavoitteleva.  

 

Tutkittavat henkilöt ja heidän antamansa lausunnot, sekä henkilötiedot käsiteltiin 

ehdottoman huolellisesti ja salassa, eikä niitä luovutettu kolmansille osapuolille. 

Yksilöllistä henkilötietojen tietosuojaa noudatettiin huolellisesti.  

 

Tutkimus ei aiheuta haittaa/vahinkoa koehenkilöille ja osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista. Koehenkilöitä muistutetaan myös, että kokeen keskeyttäminen on 

sallittua. Koska haastattelen alaikäistä aineistoa, koehenkilöiden lisäksi luvat 

haastatteluun sekä sen taltiointiin pyydetään myös heidän huoltajiltaan. Kokee-

seen osallistuminen, tai osallistumatta jättäminen ei myöskään vaikuta haastatel-

tavien opetukseen, oppimiseen tai arvosanoihin negatiivisesti.  

 

5.1.3 Haastattelujen toteutus 
 

Päädyin menetelmällisesti osittain etänä toteutettuun aineistonkeruuseen vuo-

den 2020 poikkeusolojen vuoksi. Kävin systemaattisesti läpi sähköpostiviesteillä 

ja puheluilla pääkaupunkisedun kouluja läpi, jotta löytäisin mukaan kouluja, joissa 

olisi yksi tai useampi potentiaalinen osallistuja sekä opettajia, joilla oli resursseja 

rekrytoida omia oppilaitaan mukaan kertomalla tutkimuksesta ja jakamalla haluk-

kaiden mukaan tiedotteet ja suostumuslomakkeet. Lomakkeita ja tiedotteita jaet-

tiin jokaiselle halukkaalle ja tutkimukseen soveltuvalle oppilaalle kaksi tai kolme 

kappaletta heidän opettajiensa toimesta: oppilaan tiedote ja allekirjoitettava suos-

tumuslomake (liite 2), huoltajalle tarkoitettu tiedote ja allekirjoitettava suostumus-

lomake (liite 3), sekä tarvittaessa edellisen sijaan tai lisäksi, huoltajalle tarkoitettu 

tiedote ja allekirjoitettava suostumuslomake englanniksi (liite 4).  Haastattelujen 
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rakenne suunniteltiin niin, että edessä olevan haastattelutilanteen kulku voitiin 

selostaa niin kutsutulle oppilaalle, kuin myös hänen huoltajillensa jo etukäteen 

mahdollisimman yksiselitteisesti. Pyrin välttämään monimutkaisia sanoja lomak-

keita laatiessani kielitaitoon liittyviä ymmärtämisen ongelmia ehkäistäkseni. 

 

Koska koronavirustilanne vaikutti haastattelukäytäntöihin ja tarjottuihin mahdolli-

suuksiin toteuttaa haastattelu myös etänä, sekä siihen, että haastattelut jakautui-

vat kahdelle lukukaudelle (kevät– ja syyslukukaudet 2020), tuli näiden muutosten 

myötä jaettujen tiedotteiden sisältöön nimellisen pieniä muutoksia. Tehdyt loma-

kemuutokset koskivat kuitenkin vain haastattelujen toteuttamiselle kulloinkin 

suunniteltua ajankohtaa kyseisellä lukukaudella, sekä lisämainintaa etämenetel-

mien mahdollisuudesta, joten en kokenut tarpeellisena esitellä tutkielman liit-

teissä aiempia versioita. Viimeisimpänä käytetyt tiedotteet ja suostumuslomake-

pohjat ovat kokonaisuudessaan tutkimuksen liiteosiossa (liitteet 2, 3 ja 4).  

 

Koronavirustilanteen vuoksi sopivien haastateltavien rekrytointi muuttui haasta-

vammaksi, kuin ennalta oletettiin. Kohderyhmä on muutenkin rajattu sekä mah-

dollisesti heidän vanhempiansa voi olla tavallista vaikeampi saada kiinni, kieli-

muuriin liittyvistä tekijöistä johtuen. Koulujen suljettua ovensa ulkopuolisilta 2020 

keväällä myös Helsingiltä juuri saamani tutkimusluvat siirrettiin syksyksi, jotta 

koulujen henkilöstö ei ylikuormittuisi. Hain Espoolta ja Vantaalta tutkimuslupia 

tuolle keväälle, ja sain viisi haastattelua kokoon näin ennen kesälomaa. Loput 

haastattelut toteutettiin helsinkiläisissä kouluissa syksyllä 2020. Haastatteluista 

viisi (5) kappaletta toteutin etämenetelmillä joko poikkeusolojen velvoittamana, 

koulukohtaisten vierailijoita koskevien linjauksien mukaisesti, tai henkilöstön, 

vanhempien tai haastateltavan toiveesta ja turvallisuussyistä. Viisi (5) haastatte-

lua toteutettiin taas perinteisesti niin, että vierailin koululla ja haastattelin rauhal-

lisessa tilassa oppilasta kahden kesken oppitunnin aikana, äänittäen puhelimel-

lani haastattelun kokonaan ja puhelimella kuvia oppilaan kirjasta ottaen. Etäme-

netelmät toteutettiin oppilaille tutussa Google Meets –palvelussa, jota he hyödyn-

sivät etäkoulussa Google Classroom –digipalveluiden yhteydessä. Myös nämä 

videopuhelut äänitin puhelimellani samalla, kun soitin puhelun tietokoneeltani. 

Kuvan valoisuus ja tarkkuus varmistettiin opettajan kanssa etukäteen, sillä pu-

huttaessa matematiikan tehtäväesimerkeistä pyysin haastateltavaa näyttämään 
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kirjan sivua webkameraan sen aikaa, että sain siitä riittävän tarkan näyttökuvan 

tallennettua tietokoneelleni, jolla videopuhelu tehtiin. Etähaastattelujen osalta 

myös allekirjoitetut oppilaan ja huoltajan lomakkeet sain joko sähköpostiini opet-

tajan skannaamana, tai kuvakaappauksina ennen haastattelun aloittamista sa-

malla tavalla, kuin kuvat matematiikan kirjan sivuista.  Etä– ja lähihaastattelume-

netelmät jakautuivat sekä kevät– että syyslukukausille 2020. Kun kaikki kymme-

nen haastattelua oli kerätty, litteroin niistä jokaisen alusta loppuun kokonaan saa-

dakseni mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan aineistostani. 

 

5.2 Tutkittavien kuvaus 
 

Teemahaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa koehenkilöt kannattaa valita 

harkinnanvaraisesti, jotta haastattelu tuottaisi mahdollisimman paljon aineistoa 

juuri kiinnostuksen kohteena olevista asioista (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2006). Haastatteluun kutsuttavat valittiin yhdessä koulujen s2-opettajien 

kanssa, hyödyntäen heidän oppilaantuntemustaan. Haastatteluun pyydettiin sel-

laisia s2-oppilaita, joilla opettajat uskoivat olevan valmiuksia kuvailla, mistä esi-

merkiksi pitää matematiikassa. Tutkimuksen alkuvaiheilla mietin, otanko kohde-

ryhmäksi vain alakoulun 4.–6. luokat, mutta myöhemmin ikärajaus poistettiin, sillä 

haastateltavan ikä tai luokka-aste eivät ole merkityksellisiä. Ratkaisevaa sen si-

jaan oli riittävän hyvä suomen tai englannin kielen osaamistaso omien kouluko-

kemusten kuvailuun, etenkin matematiikan oppiaineen omakohtaisten kokemus-

ten ja mieltymyksien suhteen. Tämän lisäksi haastatteluun osallistumismoti-
vaatio oli tärkeä kriteeri. Motivaatio ratkaisee, kuinka sinnikkäästi haastateltava 

jaksaa tai haluaa kuvailla esimerkiksi vaikeita matematiikan tehtäviä tai eroja op-

piaineiden välillä kielellisistä haasteista tai takeltelusta huolimatta.  
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Näin valikoidusta haastatteluaineistostani pyrin selvittämään maahanmuuttaja-

taustaisten alakoululaisten asenteita ja pystyvyysuskomuksia matematiikan opis-

keluun liittyen. Aineisto koostui kymmenestä pääkaupunkiseutudulla suomi toi-

sena kielenä –opetukseen osallistuvasta alakoululaisesta. Esiteltyihin sitaatteihin 

on merkitty perään kunkin vastaajan vastaajatunnus seuraavasti: vastaajan su-

kupuoli kirjaimella P/T (poika vai tyttö), sitten vastaajan luokka-aste numerolla, 

sekä äidinkieli. Esimerkiksi ensimmäisen haastattelun ”P4viro” on 4.luokkalainen, 

viroa äidinkielenään puhuva poika.  

 

Vastaajatunnukset haastattelujen toteutuneessa järjestyksessä: 

 

1. p4viro 

2. t2somali 

3. t4tsetsenia-venäjä 

4. p2dari 

5. p4venäjä 

6. p6vietnam 

7. p6somali 

8. p6arabia 

9. p6turkki 

10. t6venäjä 

 

Puolet aineistosta (5 oppilasta) olivat 6. luokkalaisia, kolme (3) kävivät neljättä 

luokkaa ja kaksi (2) olivat 2. luokalla. Ikätason sijaan haastatteluun kutsumisen 

kriteerinä pidettiin tutkittavan kielellistä osaamistasoa, jonka tutkittavien omat 

opettajat arvioivat sopivaksi, jotta omista kokemuksista liittyen matematiikkaan ja 

koulunkäyntiin osattaisiin kertoa. Aineistossa oli kolme tyttöä ja seitsemän poi-

kaa. Erilaisten kieli- ja etnisten taustojen kirjo oli toivotun mukaisesti heterogee-

ninen; yhteensä eri äidinkieliä haastateltavilla oli kahdeksan. Myös kielitaso vaih-

teli haastateltavilla laidasta laitaan. Haastattelut olivat mahdollista toteuttaa suo-

men tai englannin kielellä, mutta kaikki toteutettiin suomeksi. Yksittäisissä ta-

pauksissa käytettiin englanninkielisiä tukisanoja.  
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Haastateltavista seitsemän olivat joko syntyperäisiä suomalaisia tai alle kou-

luikäisenä maahan muuttaneita. Heistä yhdellä, vastaajatunnus P6somalilla, oli 

poikkeuksellisen hyvä kielitaito (tästä lisää luvussa 6.3). T6venäjä oli muuttanut 

kouluikäisenä (8-vuotiaana) suomeen, P6vietnam oli käynyt vuosiluokat 1–3 eng-

lanninkielisessä koulussa Suomessa, ja P6turkki oli asunut ikävuodet 8–11 ulko-

mailla. 

 

Dialogisiin sitaatteihin haastateltava ja tutkija on lyhennetty kirjaintunnuksilla H ja 

T. Joissakin etänä toteutetuissa haastatteluissa oppilaan oma s2-opettaja oli mu-

kana avustamassa ja varmistamassa yhteyden sujuvuutta niin kielellisen ymmär-

tämisen, kuin etäyhteyden teknisen onnistumisen suhteen. Avustaja pysyi enim-

mäkseen taka-alalla haastattelutilanteissa, mutta välillä auttoi oppilasta esimer-

kiksi ymmärtämään jonkun kysymyksen. Tällöin hänet on merkitty sitaatteihin kir-

jaintunnuksella A. 

 

5.3 Sisällönanalyysi: Raaka-analyysista temaattiseen analyy-
siin  

 

Teemoihin keskittynyttä haastattelua oli luonnollista ryhtyä analysoimaan tee-

moittain (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Tutkimuksen analyysi on 

suoritettu aineistolähtöisellä lähestymisotteella. Ensin olen tutustunut haastatte-

luaineistoon huolellisesti litteroimalla sen kokonaan. Tämän jälkeen olen tehnyt 

alustavan sisällönanalyysin eli raaka-analyysin jakamalla litteroidun aineiston ko-

konaisuudessaan osiin haastatteluteemojen alle otsikoiden. Käymällä raaka-ana-

lyysia läpi olen työstänyt tutkimustulosten varsinaisen teemoittelun. Tässä rapor-

toidut, teemoittelemalla jäsennellyt tutkimustulokset analysoitiin ja tulkittiin tutki-

musongelman ja aineiston lähtökohdista. Tulosten luokitteluun, analysointiin, tul-

kintaan ja raportointiin ohjenuorana olen käyttänyt Johanna Ruusuvuoren, Pirjo 

Nikanderin ja Matti Hyvärisen (2010) Haastattelun analyysi –teoksessa esiteltyjä 

vaiheita sekä teemahaastattelun ja teemoittelun apuna Anita Saaranen-Kauppi-

sen ja Anna Puusniekan (2006) laatimia KvaliMOTV–tietovarannon ohjeita. 
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Haastatteluaineiston käsittelyssä aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta 

ovat kolme toisiinsa liittyvää, mutta samalla varsin erilaista osatehtävää Ruusu-

vuoren ym. (2010, s. 11–13) mukaan. He mainitsevat myös aineistoon tutustu-
misen tärkeänä, näitä edeltävänä vaiheena aineiston analysoinnissa.  

 

Ruusuvuoren ym. (2010) ohjenuoran mukaisesti, tutustuin ensin aineistooni pe-

rinpohjaisesti litteroimalla sen kokonaisuudessaan. Vaihe oli työläs, mutta näin 

varmistin, ettei minulta jäisi mitään oleellista huomaamatta, tai liian vähälle pai-

noarvolle. Ruusuvuoren ym. (2010) mallissa toinen osatehtävä, aineiston luokit-
telu, tapahtui tässä tutkimuksessa raaka-analyysin muodossa, jossa aineisto pil-

kottiin ja jaoteltiin vielä suhteellisen mekaanisesti haastatteluteemoittain. Koska 

kyseessä oli teemahaastattelu, tuntui luonnollisimmalta jaotella aluksi aineiston 

löydöksiä teemojen mukaan otsikoituihin luokkiin. Haastatteluissa käytettyjä tee-

moja oli kuusi: matematiikan osaaminen tehtävätyypeittäin, matematiikan oppiai-

neesta pitäminen tehtävätyypeittäin, koulunkäynnin tuki kotona sekä suomen kie-

len oppiminen tai osaaminen, haastateltavan koulumenestys subjektiivisesta nä-

kökulmasta, muiden oppiaineiden vertailu suhteessa matematiikkaan (tylsää-ki-

vaa, vaikeaa-helppoa) sekä kouluviihtyvyys yleisesti. 

 

Kuitenkin jo aineistonkeruun vaiheessa, mitä pidemmälle kohti kymmenennettä 

haastattelua pääsin, alkoi aineistosta hahmottua jonkinlaista luonnollista aihealu-

eiden, eli teemojen, ryhmittäytymistä ja jakautumista – aavistuksen poiketen 

niistä kuudesta teemasta, jotka haastattelurungossa jäsentelivät tiedonkeruuta 

kuuteen temaattiseen yläkäsitteeseen. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

(2006) muistuttavat, että teemat, joista haastateltavien kanssa on puhuttu, löyty-

vät yleensä kaikista haastatteluista, mutta vaihtelevassa määrin ja eri tavoin. Pi-

din mielessäni, kuinka välttämättä ei kannata noudattaa orjallisesti haastattelun 

teemojen rakennetta, ja pyrin olemaan avoin sille, mitä aineisto kertoo, sillä ana-

lyysin teemat voivat muistuttaa aineistonkeruussa käytettyä teemahaastattelu-

runkoa, mutta näin ei aina käy (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka (2006) muistuttavat myös, että jos aineistona on 

ihmisten puheesta litteroitu teksti, kannattaa huomioida, etteivät ihmisten käsitte-

lemät aiheet välttämättä noudata tutkijan tekemää järjestystä ja jäsennystä.  
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Ruusuvuoren ym. (2010) mukaan laadullista haastatteluaineistoa ei ole syytä 

analysoida yhden aineistologiikan varaan rakennettuna. Aineiston analyysiin voi 

sisältyä sen sijaan erilaisia tasoja, joiden avulla saavutetaan sekä aineiston yleis-

kuvaa että erityisten tapausten tasoa valottava kokonaiskuva, jota voi verrata ka-

meraan, joka tarkentaa sekä koko kuvaan, että erityisen valaiseviin yksityiskoh-

tiin. (Ruusuvuori ym., 2010, 22–23) Analyysin havainto- tai aineistoyksikkönä (eli 

kiinnostuksen kohteena) oli haastateltavien ihmisten kokemukset ja affektiiviset 

uskomukset omasta minäpystyvyydestään matematiikan oppijoina sekä suomen 

kielellä pärjäämisestä koulussa. Olen pyrkinyt yksittäisillä esimerkkisitaateilla tuo-

maan sekä yksittäistapauksia esimerkkeinä, että niiden kautta aineistossa toistu-

via rakenteita päivänvaloon tutkimustulosten neljässä teemassa. 

 

Ruusuvuori ym. kehottavat Maynard & Claymanin ja Perälän ohjeiden mukaisesti 

antamaan erityistä huomiota havainnoille, jotka eivät mahdu mihinkään luokkaan 

tai jotka muodostavat poikkeuksen aineistossa muutoin toistuvaan rakenteeseen. 

Tällaisia tapauksia ei heidän mukaansa ole syytä piilottaa lukijalta, vaan päinvas-

toin poikkeustapaus voi toimia ”validiteettia vahvistavana analyyttisena apuväli-

neenä, jolla muun aineistossa esiintyvän systematiikan piirteitä voidaan tuoda 

esiin, ymmärtää ja samalla koetella.” (Ruusuvuori ym., 2010, 24–25) 

Näin ollen olen kohdentanut analyyttisen kamerani tarkentamaan poikkeuksiin 

aineistossa. Läpi tutkimustulosten, vastaajatunnus P6somali edustaa juuri täl-

laista poikkeusta vahvistamassa validiteettia. 

 

Nämä seikat mielessä pitäen pyrin tarkastelemaan analyysiani ottaen tekstiin vä-

lillä etäisyyttä, pohtien teemojen rakennetta ennakkoluulottomasti ja kriittisesti 

aina, kun rakenteen toimivuuden kyseenalaistamiseen oli pientäkään aihetta. 

Raaka-analyysistä seurasikin vaiheita, joissa teemoja oli enemmän kuin lopulliset 

neljä. Kuitenkin näissä oli osittain sirpaleista, epätasaisesti jakautunutta tietoa, ja 

analysoidessani koko ajan syvemmin aineistoa, ymmärsin asiayhteyksiä ja jäsen-

telin tietoa neljään, yhtä ”painavaan” teemaan alakategorioineen. Näin tutkimus-

tuloksista tuli todella yhtenäinen kokonaisuus, yhden tutkimusongelman ympä-

rillä. Pääsin muodostamaan tutkimustulosten raportin mukaisen teemoittelun. 
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Ruusuvuoren ym. (2010) neljästä haastatteluaineiston käsittelyn vaiheesta pää-

sin siis kolmanteen, eli analyysin vaiheeseen, muodostaen prosessinomaisesti 

lopullisen tutkimustulosten, teemoitellun rakenteen ja johtopäätökset.  
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6 Tutkimustulokset  
 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimustulokset ja peilaan niitä teoriaosassa esi-

tettyihin muiden tutkijoiden tutkimustuloksiin. 

 

6.1 Teema 1 – Osaaminen ja affektit 
 

Haastattelussa käytettyjen teemojen 1 ja 2 (liite 1) kautta oli tarkoituksena saada 

tietoa siitä, millaista haastattelemieni s2-oppilaiden matematiikan oppiaineen 

osaaminen oli tarkennettuna tehtävätyyppeihin, eli millaisia matematiikan tehtä-

viä he pitivät itse haastavina ja helppoina, sekä millaisia affektiivisia kokemuksia 

he matematiikkaa kohtaan osoittivat, eli millaisista tehtävistä he pitivät ja millai-

sista eivät pitäneet. 

 

Moni vastasi ensimmäisen teeman kysymykseen ikään kuin toisen teeman vas-

tauksilla: Helpoista tehtävistä pidettiin, kun taas vaikeat tehtävät eivät olleet kiin-

nostavia. Kivat ja helpot tehtävät tarkoittivat useille oppilaista samaa asiaa, mo-

nille jopa konkreettisesti samaa esimerkkitehtävää. Ei pidettyihin tehtäviin 

yleensä lukeutuivat vaikeat tehtävät, joita ei osattu. Tämän tutkimuksen analyy-

sissa tuntui luonnolliselta nivoa nämä tyypit teemoista 1 ja 2 yhteen, sillä yhden-

kään tutkittavan kohdalla vastauksissa ei ollut varsinaista ristiriitaa sen välillä, 

etteivätkö kivat tehtävät olisi helppoja tehtäviä, ja helpot tehtävät kivoja tehtäviä. 

 

Näin ollen, tässä alaluvussa esitelty tutkimustulos on muodostettu kahteen en-

simmäiseen haastatteluteemaan saatujen vastausten perusteella ja kokonaisku-

vaa eheyttävästi. Teema ”Osaaminen ja affektit” jakautuu kahteen alaluokkaan: 

 
1. Pidetyt ja samalla helpot tehtävät 
2. Ei-pidetyt ja samalla vaikeat tehtävät 

 

Sekä kiinnostavia että helppoja esimerkkejä on kysytty erikseen kaikilta haasta-

teltavilta, mutta ei yhtenä kokonaisuutena. Sama pätee epäkiinnostaviin ja vai-

keisiin tehtäviin.  
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6.1.1 Pidetyt ja samalla helpot tehtävät 
 
Kymmenestä tutkittavasta yhteensä jopa seitsemän pitivät helppoja tehtäviä ki-

voina. Kun tehtävää pidetään helppona, minäpystyvyys kyseisen tehtävän suh-

teen on vahva, ja koska puhutaan tehtävistä, jotka oppilas on tehnyt jo kirjastaan, 

uskomus osaamisesta tehtävässä vastaa myös todellista osaamista. Nämä tu-

lokset ovat minäpystyvyys- ja affektiteorian mukaisia, joiden mukaan onnistumi-

set matematiikassa ennustavat minäpystyvyyden positiivista kehitystä (luku 

2.2.2) ja positiivisten affektien on todettu olevan yhteydessä minäpystyvyyteen 

(luku 2.2.1). Seuraavassa esimerkkiotteita aineistosta, jossa perusteltiin tehtä-

västä pitämistä sillä, että se on helppo, tai hyvää osaamista perusteltiin tehtä-

västä pitämisellä. Myös tismalleen samaa tehtävää näytettiin esimerkkinä erillisiin 

kysymyksiin kivoista ja helpoista tehtävistä.  

 
T: …Onko sulla sellasia matikan tehtäviä, siinä kirjasta vaikka näyttää, mitkä on 
tosi helppoja sulle? Mitkä sä osaat hyvin? 
H: Öö, plus ja miinus on helppoja, ja sitten näitä… Suuria lukuja.  
T: Joo. Jes. Eli siinä on – hetki pieni, otan kuvan. 

 
Kuva 1. Helpot tehtävät: ”Merkitse luvut taulukkoon”. 
 
T: Eli siinä on miljardit, miljoonat, tuhannet ja sit siin on nää perus sadat, kymme-
net, ykköset. Joo, voit ottaa pois, sain kuvan, kiitos. Joo. Ja tota, mikä siinä on 
semmonen, minkä sä osaat hyvin, tai miks se on helppoa? 
H: Se on ymmärrettävä ja mä tykkään laskusta. (T6venäjä) 
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T: Noin. Ja tota, sit oliks jotain tehtävää, mikä on sun mielestä vielä kivaa mati-
kassa?  
H: No… En mä tiiä.  
T: Tai semmonen mikä on ihan mukavaa.  
H: No nää. Mis pitää mittaa. 

 
Kuva 2. Mukavat tehtävät, jotka ovat myös helppoja. 
 
T: Okei. Mikä näissä on, tai, onkse toi diagrammi mikä täst tekee mukavaa? 
H: Niin, ja sit pitää kattoo ja, helppoi ja kivoja. (P4viro)  
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T: …Mikä matematiikassa on sun mielestä kivaa? Eli millaiset tehtävät on sun 
mielestä mukavia tai kivoja matikassa? 
H: Ne on semmosia, hmm… Ruudukoita, tämmösiä. 
T: Joo, näytä ihmeessä, jos sulla on siellä joku esimerkki.  

 
Kuva 3. Kiva tehtävä, koska on helppo. 
 
T: Niin siis, tarkoitatsä allekkain laskemista? 
H: Niin. 
T: Eli täs on sadoilla allekkain vähennys– ja yhteenlaskuja. Onko oikeessa? 
H: Joo. 
T: Ja tuhansilla on näköjään myös. Eli siinä on ihan, laske, ympyröi, tota toi, vas-
tausluku. Ja tota, ööm, osaatko sanoa vielä, mikä näissä tehtävissä on sit tosi 
kiinnostavaa, tai mukavaa? 
H: Mä osaan niitä ihan hyvin, niin tää on kivaa. 
T: Joo. Niin, se on kiva tehä sellasta, mitä osaa hyvin. 
H: Niin. (T6venäjä) 
 

 
T: Sitten, olisinki kysynyt just seuraavaks, että millaset tehtävät on sulle help-
poja? Mitä sä osaat hyvin matematiikassa?  
H: Näitä. 
T: Eli oliks tää se sama sivu mitä katottiin aiemmin? 
H: Joo. 
T: Eli nää vähennyslaskut on helppoja. 
H: Joo. 
T: Okei, olikse koko tää aukeema, vai pelkästään tää sivu minkä halusit näyttää? 
H: Tää. 
T: Eli tää sivu 36, no mä en ota siitä nyt uutta kuvaa, kun mulla on siitä kuva jo. 
(P2dari) 
 

6.1.2 Ei-pidetyt ja samalla vaikeat tehtävät 
 
Toinen alakategoria muodostui edellistä vastaavasti, kahdesta ensimmäisestä 

haastatteluteemasta yhdisteltynä. Kymmenestä tutkittavasta yhteensä kuusi ei-

vät pitäneet vaikeaksi kokemistaan tehtävistä, joten oli syytä nimetä tähän ei-
pidetyt ja samalla vaikeat tehtävät. Matala kiinnostus, epäonnistumisen tunteet 
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ja kielteiset tunnekokemukset vaikuttavat negatiivisesti koettuun minäpystyvyy-

teen (luku 2.2). Esimerkkejä vaikeista, epämieluisista tehtävistä aineistossa: 
 

T: …Minkälaiset tehtävät sun mielestä eivät ole kivoja matikassa? Mikä ei oo 
kivaa tai kiinnostavaa matikassa, jos sellasta on? 
H: Hmm… Ne on kaikki kivat, mut ei oo kivat ne on vaikeet, mitä mä en voi ym-
märtää, ja niin. 
T: Okei, joo, eli eli tota, matikka on yleisesti sun mielestä aina kivaa, mutta sitten, 
kun sä et ymmärrä, niin se ei oo niin kivaa? 
H: Niin. 
T: Joo. 

 
Kuva 4. Ei pidetty, vaikea tehtävä (vaiheittain laskeminen).  
 
T: Eli tää vaiheittain laskeminen on siis haastavaa sun mielestä. 
H: Nii. 
T: Joo. Mä kiinnitin huomiota, että sulla oli tyhjiä rivejä, ni onks ne sillee, että ne 
ei oo vielä tullu teillä, vai etsä oo kerenny tehä, vai etsä oo saanu laskettua niitä? 
H: Mä en oo saanu laskettua, koska mä en ymmärtänyt. Mulla on paljon, mitä mä 
en ymmärrä… Niin.  

(T6venäjä) 
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T: Sitten. Olisko sulla sellasia, mitkä ei oo niin kivoja tai kiinnostavia? Mistä sä et 
oo niin tykänny.  
H: Tässä. 
T: Joo. Eli tää on tylsä ollu, tai… 
H: Joo. 
T: Okei. Mä otan siitä myös kuvan. 

Kuva 5. Ei kiva tai ei-kiinnostava tehtävä (kertolaskut).  (P2dari) 
 
T: Elikkä tää tämmönen jokainen koira pääsee yhdelle kupille, laske ja yhdistä.  
H: Joo. 
T: Joo. Mikä tässä oli sitten, miks tää ei ollu kivaa, osaatsä kertoo… 
H: No siks koska se on kertolasku. 
T: Kertolaskut ei oo kivoja. Okei. Joo.  
(Myöhemmin samassa haastattelussa:) 
T: Entä tota, toi tulikin vähän jo tossa, olisko sulla näyttää joku vaikee tehtävä? 
H: (Selattuaan hetken) Tämä. 

Kuva 6. Vaikeita tehtäviä (kertolaskut). 
 
T: Joo. Oliks tää vaikee kun nää on kertolaskuja? 
H: Joo. (P2dari) 
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Vaikeiksi koettujen tehtävien nivoutumista yhteen ei-kivojen tehtävien kanssa 

esiintyi siis lähes yhtä paljon, kuin kivoja ja helppoja tehtäviä, mutta tämän suh-

teen aineistossa oli yksi poikkeus. Sen sijaan, että koetut haasteet olisivat tuot-

taneet epämiellyttäviä affektiivisia reaktioita, tässä tapausesimerkissä haasteelli-

nen matematiikan tehtävä herätti enimmäkseen positiivisia affekteja. Kyse moti-
voivasta haasteellisuudesta, joka viittaa tehtäväorientoituneeseen asenteeseen 

(luku 2.2.1; mm. Ames & Archer, 1988; Elliot & Dweck, 1988; Soro, 2002, 60). 

Tällainen esimerkki siis viittaa minäpystyvyyden tukemiseen (luku 2.2.1).  
T: Voisit kertoo mikä matikassa on kivaa? 
H: Matikassa kivaa on, että erilaiset laskut. Ku jos sä, jos ei tule, jos se on help-
poa, sä ei teet. Mutta jos se on vaikea, sä haluat kokeilla sitä. 
T: Hmm, okei. Eli haasteet on kivoja? 
H: Joo. Haasteet on kivaa. 

 (P6turkki) 
 
Aihetta sivuten, esittelen tässä myös toisen poikkeuksen aineistossa. Muista poi-

keten, vastaajatunnus P6arabia ei kertonut sisältöalueesta kysyttäessä häneltä, 

mikä on kivaa matematiikassa. Sen sijaan hän kuvaili yhdessä tekemisen mal-
lin, joka poikkeaa niin sanotusta perinteisestä matematiikan tunnista, jossa ope-

tetaan ensin opettajajohtoisesti ja sitten tehdään kirjoista tehtäviä. Kuvailtu ope-

tusmetodi on kahdessa kerroksessa kollektiivinen, kun luokka osallistuu sekä yh-

dessä että pareittain. Matematiikkaa harvoin mielletään kollektiiviseksi oppiai-

neeksi. Tästä pohdinnassa ajatuksiani lisää. 
 

T: Mä kysyisin ihan sult a nyt, et mikä matematiikassa on kivaa? 
H: Öö, päässälaskut, ku on niin ku, opettaja vaikka laittaa taululle, ei siihen niin 
ku taululle, meiän pitää päässä niinku laskee, ja se kysyy joltain tyypiltä vastauk-
set. Ja hauskinta on, ku mä teen mun kaverin kaa.  
T: Okei. Eli päässälaskut yhdessä kaverin kanssa. Te alotatte siis tunnin yleensä 
niillä päässälaskuilla, vai? 
H: Joo.  

(P6arabia) 
 
Kolmannen poikkeuksen aineistoon teeman 1 sisällä toi vain vuoden ikäisenä 

Suomeen muuttanut vastaajatunnus P6somali, jonka vastaukset erosivat muiden 

vastauksista muissakin kohdissa. Haastateltava P6somali osoitti sujuvalla, vas-

tavuoroisella kommunikoinnillaan olevansa natiivin suomen puhujan (ikä)tasolla.  

Suomenkielisen koulun lisäksi hän oli ollut myös suomenkielisessä päiväkodissa 

ja esiopetuksessa. Hän on siis mitä ilmeisimmin muodollisista syistä maahan-
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muuttajataustaisena S2-opetuksessa. P6somali ei kuulunut siis varsinaiseen kiin-

nostukseni kohteena olevaan ryhmään oppilaista, jotka kärsivät kielimuurista, 

päinvastoin. Hän oli kuitenkin tähän tutkimukseen lopulta oivallinen esimerkki en-

sinnäkin siitä, etteivät S2-oppilaat ole homogeeninen joukko ja ennen kaikkea 

tuomaan kontrastia aineistoon valaisemalla hieman, millaisia haasteita todellista 

kielimuuria kokevat ja heikommin suomen kielellä pärjäävät oppilaat kokevat ver-

rattuna natiiveihin – tai tässä tapauksessa, verrattavissa natiiviin puhujaan. Hä-

nen taustoistaan kerron enemmän alaluvuissa 6.2, 6.3 ja 6.4. Tässä teemassa 

hän oli ainoa, joka ei osannut nimetä matematiikasta yhtäkään vaikeaa tai haas-

teita tuottavaa osa-aluetta. 
T: Minkälaiset tehtävät matikassa on sulle sit vaikeita? Onks semmosia? 
H: Hmm. No jos mennään johonki uuteen asiaan, ni eka voi tuntuu vaikeelta, mut 
sit mä opin jotenki. 
T: Joo. No mut niinhän se kuuluuki tuntuu aluks vähän haastavalta. Onks mitään 
esimerkkiä, mikä on sitte tuntunu vähän vaikeemmalta, ku muut tehtävät sulle? 
Tai muut sisällöt. 
H: En mä tiiä, en nyt löydä.  

(P6somali) 
 

Teemasta 1 yhteenvetona mainittakoon, että vaikkei kivoja ja helppoja tai epä-

kiinnostavia ja vaikeita tehtäviä pyritty tai pyydetty erikseen niputtamaan yhteen, 

tätä ilmiötä esiintyi huomattavan paljon.  
 

6.2 Teema 2 – Sanallisuus tehtävissä 
 
Sanallisiin tehtäviin halusin erikseen paneutua analyysissa, sillä ne ovat suomen 

kielen osaamisen (sekä siihen liittyvän minäpystyvyyden) ja universaalin symbo-

likielen tai matemaattisen ymmärryksen nivelkohdassa. Halusin tietää, paljas-

taako aineisto tältä osin jotakin matematiikan minäpystyvyyden kannalta olen-

naista, tai löytyykö aineistossani mahdollisesti tässä samankaltaisuutta tai erilai-

suutta tutkittavien välillä.  

 

Haastatellessani en kysynyt sanallisista tehtävistä ennen, kuin vasta, jos haasta-

teltava ei spontaanisti ottanut niitä puheeksi oma-aloitteisesti teemojen 1 ja 2 si-

sällä. Viisi haastateltavaa puhuivat spontaanisti sanallisista tehtävistä, kun taas 

toiset viisi puhuivat näistä tehtävätyyppinä vasta erikseen kysyttäessä. 

Aineistossa oli muutama mielenkiintoinen seikka sanallisiin tehtäviin liittyen.  
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6.2.1 Sanallisuuden puuttuminen kivoista ja helpoista tehtävistä (teema 1) 
 

Ensinnäkin, edellä (teema 1) mainituista seitsemästä tapauksesta, joissa mai-

nittiin kivat ja helpot tehtävät toisiaan vastaavina tai samoina, yksikään ei ollut 
sanallinen. Helpoista mainitut esimerkit eivät sisältäneet sanallisuutta tai kielel-

lisiä komponentteja juuri lainkaan – moni ei sisältänyt edes muuta kirjallista teh-

tävänantoa kuin ”Laske”. Seitsemästä haastateltavasta, jotka niputtivat helpot ja 

kivat tehtävät yhteen, jokainen näytti ”puhtaasti aritmeettisia” (luvuilla operoitavia) 

tai muuten ei-kielellisiä tehtäviä esimerkkeinä näistä kivoista ja helpoista tehtä-

vistä.  

 

Sisältöalueet olivat seuraavat: jakolasku ja diagrammin tulkinta (p4viro), kellon-

ajat (t2somali), sekaluvut tai murtoluvut (p6turkki), allekkain yhteen- ja vähennys-

lasku (t6venäjä), vähennyslaskut (p2dari), murtoluvut ja kertolaskut (p6vietnam) 

sekä ”sijoita taulukkoon” -tehtävä lukualueesta miljardiin asti (t6venäjä). 

 

Tehtävänannot sisälsivät vain minimaalisesti kirjoitettua kieltä, ja laskutoimitukset 

tehtiin numeerisesti. Universaalin symbolikielen, kymmenjärjestelmän, operointi 

ja hallinta olivat tyypillisesti keskiössä useissa tehtävissä. Tämä tutkimustulos tu-

kee ajatusta universaalin symbolikielen minäpystyvyyttä voimaannuttavasta vai-

kutuksesta mahdollisuutena. 

 

Seuraavassa muutamia esimerkkejä kivoista tai helpoista tehtävistä. Ensimmäi-

sessä esimerkissä helppo ja kiva tehtävä näytettiin kysyttäessä helpoista tehtä-

vistä, kun aiemmin tutkittava oli maininnut kivoina tehtävinä jakolaskut.  
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Kuva 7. Kivat tehtävät (P4viro). 
 

 
Kuva 8. Hauska tehtävä. Myöhemmin viitattuna myös helppo tehtävä. (P6turkki) 
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Kuva 10. Helpot tehtävät. (P6arabia) 

 

 
Kuva 11. Helpot tehtävät. (P6arabia) 

 
 

6.2.2 Ei-pidetyt, vaikeat tehtävät (teema 1) ja sanallisuus 
 

Teeman 1 mukaisissa kuudessa vastauksissa tehtävistä, jotka olivat epämieluisia 

ja samalla vaikeaksi koettuja, neljässä tapauksessa oli jäljitettävissä kieleen liit-

tyviä komponentteja. Heistä kaksi mainitsivat varsinaisesti sanalliset vaikeina ja 

epämieluisina, mutta kolmessa tapauksessa sitaatista käy ilmi matematiikkakie-
len olevan kehittymätöntä.  

 

Jotkut näyttivät useamman, kuin yhden esimerkin. Kaikki neljä haastateltavaa 

näyttivät tehtäviä, jossa oli jollain tapaa kyse mittayksiköistä ja niiden muunnok-

sista (tilavuus, pituus ja pinta-ala). Myös murtoluvut koettiin vaikeina näiden teh-

tävien yhteydessä – aineisto ei vastaa siihen, onko tämän ja mittaamiseen liitty-

vissä tehtävissä, joku linkki sanallisuuteen, onko tämä sattumankauppaa vai 

onko kenties yhdessä esiintyvyyttä selittämässä jokin kolmas muuttuja vaikeiden 

tehtävien suhteen. 

 
H: Joo, mul on semmoset läksyt, missä pitää semmosia tehtäviä, mitä pitää, öö, 
pitää lukea ja sitten tehä niin ku. Ku, mun mielestä, mä tiedän suomen kielen, 
mut ei ihan niin ku super. Niin.  
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T: Joo. Oisko sulla näyttää joku sellanen, eli sanallisista tehtävistä, eli ne on han-
kalia? 
H: Nii. 
T: Joo. Näytä, jos voit näyttää jonkun esimerkin, niin mä ottaisin mielelläni siitä 
kans kuvan.  
 

 
Kuva 12. Vaikeat tehtävät (sanalliset). (T6venäjä) 

 
T: No sitten tota… Seuraavaks kysyisin, että… Noh… Millaset tehtävät sitte ei oo 
niin kivoja matikassa? 
H: Hmm… Hmm… Hmm… Toi. 

 
Kuva 13. Vaikeat, siksi ei kivat tehtävät: Erilaiset mittayksiköt ja niillä oper-
oiminen. (T4tsetsenia-venäjä) 
 
T: Tässä on siis näitä mittayksiköitä, vähän desilitroja, metrejä, sitten on vähän 
sanallisia… Osaatko sanoa mikä tässä oli tylsää? Tai miksi ne ei oo niin kivoja? 
H: Koska ovat hankalat. 
T: Okei. Onks ne hankalia sen takia, kun niissä on niitä mittayksiköitä, vai kun 
niissä on niitä sanoja? 
H: Joo… Eka.  

(T4tsetsenia-venäjä) 
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H: Tämä ei tuu, nää, miten sitä lukee, tehnyt, nämä on helppoja. Mutta tämä yksi 
viiva kymmenen.  
T: Aa, eli murtoluvut. 
H: Kymmenesosat. 
T: Joo, eli murtoluvut siis. Tarkotatko murtolukuja? 
H: Varmasti.  
T: Eli yks kymmenesosa, niin se on siinä… Eli, onko siinä haastavaa se tekstio-
sio, vai sitten se murtoluku? 
H: Se murtoluku. 
 

 
Kuva 14a. P6vietnam ja T6venäjä: vaikea tehtävä. Valtioiden pinta-aloihin liittyviä päät-
tely- ja laskutehtäviä. 
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Kuva 14b. P6vietnam ja T6venäjä / esimerkkitehtävä: vaikea tehtävä. valtioiden 
pinta-aloihin liittyviä päättely- ja laskutehtävä. 
 
T: Eli, Viro on pinta-alaltaan pienin… Joo, eli siin on pitäny vähä just päätellä, ja 
sitten lukee aika paljon, ja sitten asukaslukuja… Nyt voit ottaa pois, kiitos. Niin 
tota… Oliks toi muuten sulle vaikee vai helppo ymmärtää toi tehtävä?  
H: Toi on helppo, mut toi murtolukut, mä en ymmärrä.  

(T6venäjä) 
 

Yllättävää kyllä, toinenkin 6. luokkalainen, jolla oli sama matematiikan kirjasarja 

koulussaan, mainitsi tismalleen saman tehtävän vaikeana: 

 
H: Joo. Eei, ei se näy miten sen… Mä en osaa sanoo, mutta sen, miten sen asian 
tarvii muistaa sen, mikä on sen vaikea. Koska mä tarvii muistaa, koska, ensim-
mäisenä sen vain kolme metrii, sen ensimmäisenä vain kolme metrii, sentti-
metri… Ei. Millimetri, senttimetri, ja kilometri. Ja sitten nyt mä tarviin muistaa mil-
limetri, dekametri, hehtometri, senttimetri ja… Joo.  
T: Aivan. Eli, oliks se koko tää aukeama, mikä on haastava?  
H: Ei, vain ehkä vain tää, koska mä tarviin muistaa kaikki sen aikaa. 
 (P6vietnam) 

 

Seuraavassa esimerkissä vastaajatunnus P6vietnam kertoo, kuinka yksikkö-

muunnoksiin liittyvät (muistamis–) vaikeudet tekevät tietyntyyppisistä tehtävistä 

epämieluisia. 
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T: No sitten tota, mä kysyisin, että millaiset tehtävät ei oo kiinnostavia matikassa? 
H: Ööm… Se, nää… Asiat jotka saa grammaa tai kilogrammaa ja… 
T: Mittayksiköt, siis? 
H: Joo joo joo, mitta, koska se on ärsyttävää, kun mun täytyy muistaa kaikki. 
Senttimetri, millimetri, hehtometri ja kaikki. 
T: Joo. Aivan, niin, nää mittayksiköt ja mittaaminen, onks se just nää pituuden 
yksiköt vai sitten myös grammat esimerkiksi, ja kilogrammat?  
H: Joo. Joo, on. Myös gramma.  

(P6vietnam)  
 
Seuraava esimerkki oli siinä mielessä kiinnostava, että vaikka tehtävä oli sanalli-

nen, ja suomen kielen tuottamisessa haastateltavalla oli selkeästi haasteita, niin 

hänen sanojensa mukaan kyseinen tehtävä turhautti sekalukuihin, ei suomen kie-

leen, liittyvien ymmärrysvaikeuksien takia. Matematiikkakielessä on havaittavissa 

kehittymättömyyttä: desilitra ja desimetri menevät sekaisin, eikä sekaluvun tai 

murtoluvun käsitteitä hallita. Tehtävä oli kuitenkin ollut epämieluisa, koska se oli 

vaikea. 

 
Kuva 15. Haastava, vaikeasti ymmärrettävä tehtävä, joka ei ollut kivaa tai kiin-
nostavaa.  
 
T: Sanoit, että 20 minuuttia meni siihen ymmärtämiseen. Ja normaalisti ei mee 
niin kauan, et oli vaikea tehtävä. 
H: Joo, tai se oli kymmenen minuuttia. Normaalisti tehtävässä menee viis minuut-
tia. 
T: Okei. Oliks tossa niin kun, mikä tossa oli niin kun, oliks kun se oli tollanen 
sanallinen tehtävä? 
H: Ei, se mikä oli, että tässä on yks ja neljäkymmentäkolme viiva neljä desilitraa, 
joissa, mutta tässä on vain suolaa neljä desimetriä. Sekin oli vaikeeta. 



 

 54 

T: Ahaa, joo okei, eli mittayksiköitä oli vaikeeta… 
H: Mutta sen, se on muutettu. 
T: Ahaa, just. Eli litrat, desilitrat ja desimetrit ja tämmöset on sitten vai…? 
H: Ei. Vaan tossa tehtävässä kaks erilainen muoto, sen takia vaikea.  

(P6turkki) 
 

Mittayksiköiden ja niiden muunnosten osalta mielestäni pohdittavan arvoista on, 

minkä verran tämä liittyy sanallisuuteen tai kielellisyyteen, ja minkä verran mate-

maattisen hahmottamisen tai muistamisen puutteisiin? Tästä pohdinnassa lisää. 

 
Tutkimustulos antaa vahvistusta luvussa 3.2.1 esitettyyn ainedidaktiseen näkö-

kulmaan oppiainekohtaisen tieteenalan kielitaidon vaikeudesta s2-oppilaalle. 

 

6.2.3 Sanallisuus mainittuna teeman 1 ulkopuolisissa vastauksissa 
 
Myös tehtäväesimerkit, jotka eivät olleet teeman 1 mukaisia (vastaajalla kiva ja 

helppo ja/tai ei-pidetty ja vaikea tehtävä vastaavat toisiaan) sisälsivät useita mai 

nintoja niiden vaikeudesta sekä ongelmia mittayksiköiden kanssa. 
 

T: Millaset tehtävät on sun mielestä sitten vaikeita matematiikassa? 
H: No, yhessä mittaamisessa. 
T: Okei. Haluisitko näyttää sitä tehtävää, mikä oli vaikee? 
H: Tää. 

 
Kuva 16. Hankala, sanallinen tehtävä. 



 

 55 

T: Mikäs siinä oli sitten hankalaa? 
H: No ku mä en pystyny, siis, mä en osannu aluks laittaa, öö näitä rinta… siin luki 
jotain kuinka paljon Manu ui enemmän rinta… rintauintia, kuin selkäuintia. Niin 
siitä kohtaa, niinku niitä mä en ymmärtäny, koska siinä ei ollu mitään laskua.  

(T2somali) 
 

H: ”Emmätiiä, ehkä jotkut tämmöset missä pitää niinku lukee. Niin että auto kul-
kee jotain kahtatuhatta ja jotain semmosta.” 
T: Eli tommoset sanalliset tehtävät on sit vähemmän kiinnostavia? 
H: ”Joo.”  
(Myöhemmin haastattelussa:) 
T: …Päästään jatkamaan eteenpäin. Eli sitten, tota… Mites sitten, mitä mieltä sä 
oot sanallisista tehtävistä? Siitä tulikin vähän jo, et se ei ollu niin kiinnostavaa, 
mutta…  
H: Emmä tiiä, ne on joskus ärsyttävii ja… 
T: Okei. Mikä niist tekee ärsyttävää just? 
H: No aina pitää lukee, ja laittaa niinku 2000 metrii miinus, ja kakstuhat kilometrii 
ja niin… Pitää ite laittaa.    

(P4viro)  
 

 
Helppoja tehtävätyyppejä kysyttäessä, P6arabia vastasi yllättäen käänteisellä 

vastauksella siitä, mikä on vaikeaa. Näin ollen helpot ja haastavat tehtävät sulau-

tuivat haastateltavan kertomassa äärimmäisen luonnollisesti toistensa vastakoh-

diksi. Esimerkit helpoista tehtävistä olivat vahvimmin perusteltuna vastaavanlai-

sella negaatiolla; etteivät ne eivät ole sanallisia (jonkun tietyn tehtävätyypin help-

pouden sijasta siis). Tästä pohdinnassa lisää. 
 

T: …Mitkä tehtävät on helppoja sulle matematiikassa? 
H: Ne mis ei oo paljon niit kirjoituksii. Niin ku et Daniel meni kauppaan, osti kol-
metoista karkkia ja… 
T: Nii, et niissä on vaikeeta, ne sanalliset tehtävät? 
H: Nii.    

(P6arabia) 
 
Ainoa, joka sanoi sanallisia tehtäviä suoranaisesti helpoiksi, oli vastaajatunnus 

P6somali. 
T: No mitäs mieltä sä oot sitten sanallisista tehtävistä? Eli tälläsist tehtävistä, 
missä määrätään tekstinä niinkun se tehtävänanto. 
H: Joo, nää on helppoja.  

(P6somali) 
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6.3 Teema 3 – Matemaattisen minäpystyvyyden taustatekijöitä 
 

Kuten olen luvussa 2 erotellut, matemaattiseen minäpystyvyyteen vaikuttaa mo-

nenlaisia tekijöitä, ja sen luonteeseen kuuluu tiivis vuorovaikutussuhde esimer-

kiksi motivaation kanssa affektiivisella alueella. Luvuissa 2.2.3 ja 2.3 olen perus-

tellut, kuinka oppimisympäristöt voivat tukea minäpystyvyyttä ja sen mahdollista-

mista. Luvuissa 3.1–3.3 olen esitellyt uusimpia tutkimuksia liittyen maahanmuut-

tajataustaisten PISA 2012 –tuloksiin, joiden mukaan heikko kielitaito on suurin 

selittäjä heikoille oppimistuloksille. Tästä syystä myös tässä tutkimuksessani 

huomioin erilaiset matemaattiseen minäpystyvyyteen välillisesti vaikuttavat taus-

tatekijät, jotka tulivat esille aineistossa. Näitä olivat suomen kielen kompetenssi, 

vanhempien ja kotiympäristön tuki koulunkäyntiin ja oppimiseen, sekä koulume-

nestys ja koulumotivaatio. 

 

6.3.1 Suomen kielen kompetenssi 
 

Ensimmäinen näistä oli suomen kielen kompetenssi, johon liittyi kertomukset 

ja kokemukset omasta pärjäämisestä suomenkielisessä kouluyhteisössä, sisäl-

täen aikaperspektiivit ”ennen” ja ”nykyään”, täydentämässä oman pystyvyyden 

tai vastaavasti voimattomuuden kokonaiskuvaa liittyen kielelliseen kommunikaa-

tioon koulussa. Haastateltavista jokainen koki, että suomenkielisessä koulussa 

pärjääminen oli vaikeampaa alkuun kuin nykyään. Tämä on lupaavaa kielitaidon 

lisäksi myös itsetunnolle ja minäpystyvyydelle. Pääsääntöinen kotikieli oli kaikilla 

jokin muu kuin suomi.  

 

Ainakin vastaajatunnukset T6venäjä ja P6vietnam (ja mahdollisesti muitakin) pii-

lottelivat tai vähättelivät suomen kielen osaamisen puutteita, sillä he kertoivat ym-

märtävänsä nykyään kaiken tai suomen olevan helppoa nykyään, mikä on ristirii-

dassa aineistossa havaitun kielitason kanssa.  

 

Seuraavaksi esittelen suomen kielen kompetenssiin liittyviä esimerkkikatkelmia 

aineistosta. 
 

T: Oliko suomen kielellä koulussa pärjääminen haastavaa aluksi? 
H: Oli. 
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T: Joo. Entä nykyään. Onko se yhtä vaikeeta, tai helppoa, helpompaa vai… 
H: Helppoa. 
T: Ootko oppinut tässä ekan ja tokan luokan aikana vai… 
H: On helppoa. 
T: Eli nykyään on helpompaa kuin aluksi, niinkö? 
H: Joo.   

(P2dari) 
 
T: Joo. Okei. Tota, sitten, ööm, päästäänkin seuraavaan teemaan, elikkä oliko 
suomen kielellä koulussa pärjääminen haastavaa aluksi? Entä nykyään? 
H: Öö, ai mitä? 
T: Elikkä, oliko suomen kielellä pärjääminen koulussa aluksi… 
H: (keskeyttäen) Eiku mä menin ensin tonne, öö, päiväkotiin, niin siinä mä opin 
pikkusen. Ja sitten mä tulin kouluun, ja tässä aloin oppii suomea. 
T: Aivan. Oliko hankala ymmärtää opetusta aluksi? 
H: Ei.  
T: Ei ollu. No mut hyvä. Mites sitten, onko nykyään vielä helpompi ymmärtää? 
H: Joo. 
T: Joo. Eli, on ollut koko ajan ihan helppoa, ja nyt on vielä helpompaa? 
H: Joo.   

(P4venäjä) 
 
T: Muistatko, sillon ku oot ollu 8-vuotias ja muuttanut Suomeen, niin oliko suomen 
kielellä pärjääminen koulussa haastavaa aluksi? Ja onks se nykyään?  
H: Joo. 
T: Ja varmasti olikin, en epäile yhtään. 
H: Ennen, ennen oli haastavampi, mä en ymmärrä yhtään. Mut nykyään on hyvä, 
mä ymmärrän kaikki. 
T: Joo, upeeta. Onks se nykyään, tuleeks sulla vastaan sellasia haasteita ollen-
kaan, että tota, vai… Tai, se varmasti on nykyään helpompaa kuin silloin, totta 
kai, mutta tuleeko ollenkaan mitään niin kun kielellisiä vaikeuksia vastaan koulu-
opiskelussa vai onks ihan helppoa ymmärtää kaikki? 
H: No jotkut sanat, jotkut vaan. Mut kaikki ymmärrän, mut jotkut en, vähän mä 
kysyn sitten voiko selittää.  

(T6venäjä) 
 

T: Kun alotit koulun, niin oliko suomen kielellä koulussa pärjääminen haastavaa 
aluksi, ja onks se nykyään?  
H: Ku mä olin ykkösel ni joo, mut nytte ei yhtää. 
T: Joo. Eli sillon. 
H: On mulla vieläkin vähän sanoi, jota mä en ymmärrä.   

(P6arabia)  
 
Seuraava haastateltava, vastaajatunnus P6vietnam, on käynyt ensimmäiset luo-

kat (luokka-asteet 1–3.) englanninkielisessä koulussa, joka vaikuttaa suuresti 

suomen kielen osaamistasoon. 
T: Mä kysyisin sulta nyt sellasta, et okei, siitä on nyt jonkun aikaa kun sä oot ollu 
6 vuotta ja muuttanu Suomeen. Mutta muistatko yhtään, oliko suomen kielellä 
pärjääminen haastavaa aluksi? Ja sitten, millä tavalla, onks se nykyään haasta-
vaa? 
A: Haastava on siis vaikeeta.  
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H: Joo, se onkin vähän vaikeaa, mutta nyt mä osaan sen helppoa se ehkä, jos 
mä, nyt mä osaan sanoa, mä osaan kuuntelut, mä osaan kirjoittaa, mutta, se ei 
ole niin hyvä, mutta jos sen. 
T: Joo. Ja hyvinhän sä pärjäätkin tässä näin suomen kielellä, että tosi taitavasti 
puhut. Muistatko yhtään sinne koulun alkuun, et ihan sinne ekalle tokalle luokalle, 
että oliko silloin vaikeampi tota, kuin nykyään pärjätä suomen kielellä? 
A: Milloin sä oot tullu kouluun, siis Suomeen, niin sä… Joo, sä kävit englannin-
kielistä luokkaa? 
H: Joo… Ei… Joo. Kolme vuonna. Ja sitten mä vaihtaa tässä. 
A: Aivan, eli oppilas on käynyt siis englanninkielistä luokkaa ja englanninkielistä 
koulua kolme ensimmäistä vuotta. 
T: Aivan, hyvä.  
H: Mä opin suomi, mut ei ole niin paljon. 
T: Joo.  
H: Ehkä kaks tai viis tuntii, viis… 
T: Joo. No sitten kun tulit kouluun, niin. Neljännellä luokalla, muistatko sinne asti 
vielä, vaikka siitä onkin aikaa, niin niin, että miten, miltä tuntu sit sillon suomen 
kielellä pärjääminen koulussa, oliko se vaikeampaa kuin nykyään? SIllon. 
H: Ei, jos mä, ei, jos mä vaihtan sitten, ensimmäinen mä vaihtaa sen, se ei ole 
niin äh, vaikea, koska mä olen valmistava luokka. Mutta sitten mä meen normaa-
liluokkaan, se on vähän vaikea, mutta nyt on helppo. 
T: Okei. Eli valmistavalla luokalla oli vähän helpompaa, ja sitten kun siirryit nor-
maaliluokkaan, niin oli vaikeampaa. Mutta tässä nyt oot sitten sen jälkeen oppinut 
suomea silleen, että ei oo enää niin vaikeeta, ymmärsinks mä oikein?  
H: Joo.   

(P6vietnam) 
 

 

Vastaajatunnus P6turkki omistaa sinänsä poikkeavat maahanmuuton taustat, jo-

ten halusin tuoda hänet esiin tässä erikseen: Hän on aloittanut suomenkielisessä 

koulussa 1. luokalla, välissä asunut useamman vuoden Irakissa, ja sitten 5. luok-

kalaisena tullut takaisin Suomeen ja suomenkieliseen kouluun. Hän kertoi vai-

keista sopeutumiseen liittyvistä oireista ja ongelmista tuolloin, mutta nykyään 6. 

luokalla hänen tilanteensa on jo parempi, vaikka suomen kieli on puutteellista.   
 
T: No sitten tota, no nyt mä kysyisinkin sulta sellasta, että sillon, kun sä muutit 
takasin Suomeen, sillon oliko reilu vuos sitten. 
H: Joo. Joo. 
T: Niin oliko silloin suomen kielellä koulussa pärjääminen haastavaa aluksi? Ja, 
entä nykyään? 
H: Ennen oli niin paljon, että en mä halunnu tulla koululle.  
T: Aa, voi ei. 
H: Suoraa, niin pahaa otti mulle, että en mä halunnut tulla koululle.  
T: Niin. 
H: Joka päivä väsytti, tai suutuin kotona. Hermostunut niin pahasti.  
T: Okei. 
H: Mutta nyt on selvää enemmän jo niin paljon.  

(P6turkki)  
 

Jälleen poikkeuksen aineistossa muodosti vastaajatunnus P6somali. 
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T: Kun alotit peruskoulun, jos sä nyt satut muistamaan sinne kauas kauas histo-
riaan asti, että oliko susta aluks vaikeampaa pärjätä suomen kielellä kuin nyky-
ään? 
H: Mä osasin sen päiväkodista asti. 
T: Nii just. Eli, ei ollu sillon aluks vaikeempaa pärjää suomen kielellä, kuin nyky-
ään esimerkiks? Tai oli yhtä helppoa siis…? 
H: Oli yhtä helppoa.    

(P6somali) 
 

6.3.2 Vanhempien ja kotiympäristön tuki koulunkäyntiin ja oppimiseen 
 

Toinen minäpystyvyyteen ja koulussa pärjäämiseen vaikuttava taustatekijä, van-

hempien ja kotiympäristön tuki koulunkäyntiin ja oppimiseen, liittyy vanhempien 

kielitaitoon ja siksi kykyyn auttaa esimerkiksi läksyissä, sekä kotiväen muihin val-

miuksiin tukea opiskelua. Myös erot vanhempien koulutustaustassa tulivat esille 

ja nähdäkseni vaikuttivat siihen, miten heiltä haluttiin pyytää apua läksyihin ja 

koettiin myös saatavan apua. Suurin osa haastateltavista kertoi, että tarvittaessa 

ja halutessaan saa kotiväeltä tukea läksyjen tekoon – jotkut tosin korostaen sitä, 

etteivät tarvitse apua vanhemmiltaan. Kaksi haastateltavaa, P6vietnam ja T6ve-

näjä, kertoivat, ettei vanhempien kielitaito välttämättä riitä, muiden kohdalla tämä 

jäi jokseenkin auki. 

 

Kuten olen perustellut luvussa 2.2.3, kotoa saatava vanhempien tuki ja yhteistyö 

koulun kanssa on tärkeä osa minäpystyvyyden tukemista. Vanhempien kielitaito 

vaikuttaa siis välillisesti minäpystyvyyden tukemisen edellytyksiin. Aluksi nimesin 

tämän kategorian vain vanhempien tueksi koulunkäyntiin ja oppimiseen, mutta 

tähän erottamattomasti kuului lisäys kotiympäristön tuesta; kotiympäristössä suo-

men kielen kehitystä voi olla tukemassa esimerkiksi sisarusten kanssa pääsään-

töisesti käytettävä suomen kieli, vaikka vanhempien kanssa ei suomeksi juuri 

kommunikoitaisikaan. Seuraavaksi esittelen esimerkkikatkelmia aineistosta 

haastateltavien kertomasta vanhempien ja kotiväen kielitaitoon ja opiskelun tu-

keen liittyen. 
 
H: Mut joskus mä osaan ne aivan ite. Ja mä voin käydä aina läksyparkissa. 
T: Niin, totta! Mites sitten, auttaako nää sun vanhemmat enemmän matikassa vai 
muissa aineissa? 
H: Öö, enemmän matikassa.  
T: Okei. 
H: Koska äiti osaa vain matematiikkaa, mut suomen kieles äiti voi joskus auttaa. 
Tai ympäristöopissa. Ja lukemisessa mä luen ite.  
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(T2somali) 
 

H: Joo, joo, joo joo, mun isä ja äiti ei… 
T: Auttaa, vai? 
H: Mun isä ja äiti, mutta viiskyt prosenttii mä en osaa. Tai ei ei! Mä en tarvii. 
T: Niin just. Okei. Eli isä ja äiti voi auttaa läksyissä, mutta yleensä sä et tarvii 
heidän apua, näikö? 
H: Mä luulen tää kysyminen, että tarviiks mun isä ja äiti suomen kieleen apua. 
T: Öö, mä kysyin… 
H: He – he eivät osaa suomen kieli. Ja, ja hänellä ei ole ammatti, siksi hänellä ei 
ole työ. 
T: Aivan. Eli tota, sun isä ja äiti ei osaa ollenkaan suomea, vai osaako ne vähän? 
H: Öö… Ne vähän. 
T: Okei. No mites sitten, sillon kun, jos sun vanhemmat auttaa kotona läksyissä, 
tai näissä koulutehtävissä, niin auttaako vanhemmat matikan opiskelussa kotona 
sua? 
H: Öö, joo, joo joo, mun äiti ja mun vanhempi joo, ne äiti ja isä ei melkeen mitään, 
mutta melkeen.   

(P6vietnam) 
 
T: Teetsä vanhempien kaa läksyjä? 
H: Öö, mä teen itsenäisesti, mut jos mä en osaa niin ku tehä niit, mä meen mun 
vanhemmille ja sanon, niin sit ne tulee auttaa mua. 
T: Okei. Osaaks sulla äiti ja isä molemmat auttaa ihan hyvin? 
H: Joo. 
T: No mites sitten, osaaks vanhemmat suomea sit ollenkaa? 
H: Osaa ne. Mut ei ihan hyvin. Mut osaa molemmat. 
T: Okei. Onks sun vanhemmilla sellanen matematiikkatausta, että onks ne hyviä 
matematiikassa just, vai osaaks ne auttaa sit muissaki? 
H: On ne hyvii matematiikassa. 
T: Joo. Auttaaks ne niinku eniten sua matikan läksyissä, vai joissain muissa läk-
syissä? 
H: Auttaa ne mua kaikis läksyissä.   

(P6arabia) 
 
H: Mä teen normaalisti mun iskän kaa tehtävät. 
T: Okei. Joo. No tota, sit mä oisin kysyny myöhemmin, mut tota, teet sä paljonkin 
läksyjä öö, iskän kaa? 
H: Öö, joo. Mä teen joka läksyn iskän kaa. 
T: Okei. 
H: Hän välillä auttaa ja välillä itekin tekee. 
T: Okei. No mut tosi hyvä kuulla, onkse vaan matikassa, vai muutenkin, kun sä 
teet isän kaa? 
H: Muutenkin hän auttaa. 
T: Okei.  
H: Mutta en pysty kysyä mun äitiltä. Pystyn kysymään välillä. 
T: Okei, osaaks äiti auttaa joissain tehtävissä? 
H: Joo. Tietenkin hän osaa. Mutta usein hän sanotaan ”kysy vaan iskältäs”.  
T: Nii joo. Just, okei. No tota, mitäs sitten… 
H: Mun iskä on vähän enemmän matikkaan päin. 
T: Okei. Joo. Kiitos, ihan hienosti osasit täsmentää. 
(Myöhemmin haastattelussa:) 
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H: Mutta haluan, haluan kysyä mun äidiltäkin. Mutta mä kysyn mun eniten mun 
äi-, mun iskältä, ku mun äiti tulkkaa. Hän on – hän tulkkaa, hänen työ on tulkkaa-
mista.  
T: Okei. Osaaks hän hyvin sit suomee, vai? 
H: Joo. 
T: Hän tulkkaa suomee ja turkkia? 
H: Joo, joo, joo. 
T: Okei, no niin. Eli vanhemmat osaa suomea ja… 
H: Kyllä venäjäkskin hän tulkkaa. 
T: Ai, venäjäksikin.  
H: Hän osaa venäjän kieltä. 
T: Okei. Mut sä et puhu venäjää, vai? 
H: Joo. En osaa. 
T: Okei, okei. Ja sit sä sanoitkin, että sun isällä on aika hyvä toi matikkatausta. 
H: Ja historia. 
T: Ja historia, joo. 
H: Historia on kaikista paras. 
T: Okei. 
H: Eli kaikista paras niin kuin Suomen ympäristöjen historiaa. 
T: Joo. Ja, isä auttaa vähän niin ku kaikissa läksyissä? Eli ei matikassa enempää 
kuin muissa? 
H: Joo. 
T: Joo. Saman verran. No, sit hei tota, tosi hienosti menee tää haastattelu. Ollaan 
päästy jo pitkälle. Tota niin niin, koetko, että vanhemmat tukee sun koulunkäyntiä 
muuten? 
H: Hä? 
T: Että, koetko, että sun vanhemmat tukee koulunkäyntiä muuten? 
H: Tietenkin he tukevat. 
T: Upeeta. 
H: Mun äiti on niin paljon opiskellut. Normaalisti hän oli öö, semmonen, sä tiiätkö, 
semmonen ihmiset, jotka erottuneena, tai semmonen rahariidoissa, auttelevat.  
T: Niin just eli auto-, niin kun lähetys-, kehitysapu, tai joku…? Vai? Mitä tarkotat, 
selitätkö vielä? 
H: Se oli jotku raatihuone. Raati. 
T: Öö, oikeushuone…? 
H: Joo, oikeushuoneessa työntekijät. Siellä hän auttaa. 
T: Ahaa, eli asianajaja. 
H: Mutta, joo, mutta hän osasi ennen suomeksi, mutta me matkusteltiin ja palattiin 
takaisin, sen takia ei enää tuu sitä työskentelyä. 
T: Ahaa, okei, no mutta, sitten on kyllä varmaan aika vahva koulutustausta hä-
nelläkin. 
H: Joo. 

(P6turkki) 
 

T: No tota, mites sitten, asuiks isä ja äiti molemmat kotona, vai asutko äidin kaa, 
vai miten? 
H: Asun äidin kanssa.  
T: Okei. Auttaaks äiti sua paljon sit läksyissä, tai useesti? 
H: Auttaa.  
T: Hyvä kuulla. 
H: Mun veli osaa hyvin matikkaa. 
T: Okei, onks sul muita sisaruksia? 
H: Yks veli. Mun veli. Monta veljeä, mut ne ei oo mun äitin lapsia. Ne on mun äitin 
siskon lapsia tai kavereitten. 
T: Mut sulla saattaa auttaa läksyissä veli tai äiti kotona, jos tarttee? 
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H: Ei, kun veli on pieni. 
T: Ahaa, okei, no sit se ei ehkä auta sua matikan läksyissä. 
H: Äiti osaa. 
T: Joo, okei, no mut auttaaks äiti matikan läksyissä ennen kaikkea, vai muissa 
myös? 
H: Muissa myös. Mut jos ne ei ymmärrä suomen kieltä, ja mä en ymmärrä, niin 
mä tuun kouluun ja sanon, että mä en oo tehnyt läksy koska mä en ymmärtänyt, 
sit opettaja sanoo et okei, yhessä katsotaan sitä läksy, tarkistetaan.  
T: Okei. No mut toi kuulostaa tosi rakentavalta. Onks sun äidillä sit mimmonen 
matematiikkatausta, onks hän mimmosella alalla kouluttautunut, vai tota tota, tai 
onko sun äiti hyvä auttamaan kaikissa läksyissä? Vai jossain parempi kuin jos-
sain toisessa? 
H: Matikassa on parempi. 
T: Okei, joo. Onks sun äiti töissä vai, onks hänellä… 
H: Töissä. Tai, hän ei oo töissä, mut hän opettelee… Mä en tiedä, mikä se on 
niin kun työn nimi on, mut se on kahvilassa, se tekee siellä kakkuja ja jotain na-
meja juttuja.  
T: Okei, eli hän harjoittelee töihin. Kuulostaa kivalta. No tota, sä vähän mainitsit-
kin jo, mutta minkä verran sun äiti siis ymmärtää tai osaa puhua suomee? 
H: Vähän, ihan vähän. 

(T6venäjä) 
 

T: Joo. Mites vanhemmat, auttaako ne sua kotona läksyissä? 
H: Joskus. 
T: Okei, auttaaks ne matikassa? 
H: Joo. 
T: Entäs missä, auttaaks ne muissa aineissa? 
H: Ympässä. 
T: Okei. Teetsä enemmän läksyjä yksin vai vanhempien kanssa? 
H: Yksin. 
T: Joo. Ja tota… Osaaks sun vanhemmat hyvin suomee? 
H: Öö, mun äiti osaa… Mun äiti osaa. 
T: Joo. Okei. Osaaks sun äiti sitten, jos on suomeksi annettu koulusta tehtäviä, 
niin ymmärtääks hän ne ja osaa auttaa? 
H: Joo.    

(T4tsetsenia-venäjä)  
 

Kolmannen teeman kohdalla haastattelussa kävikin ilmi, että haastateltavalla 

P6somali on kotona poikkeuksellisen hyvä tuki juuri matematiikan opiskeluun liit-

tyen. Haastateltava P6somali mainitsi heti isän, vaikka esimerkkivaihtoehtoina 

yksin oppimiselle annettiin opettaja tai kaveri. Tästä oli luonnollista jatkaa syven-

täviin kysymyksiin kotona saatavan tuen laatuun ja määrään liittyen. Voidaan 

olettaa, että P6somalilla koulumenestystä selittää ainakin osittain hyvä kielitaito, 

mutta myös kotoa saatava tuki. 
T: …Miten sä opit parhaiten matematiikkaa? Eli jos mietitään vaikka, että yksin 
laskemalla, vai yhdessä open tai kaverin kanssa? 
H: No – Isän.  
T: Isän. Okei. Auttaaks isä sulla kotona läksyissä paljon? 
H: Joo. 
T: Joo. Hyvä, tosi kiva kuulla. Onks isä hyvä matikassa? 
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H: On. 
T: Okei. Onkse niin kun ihan joku tämmönen matemaatikko, tai onks hänen ala 
jotenkin tähän liittyvää, vai ihan muuten vaan hyvä? 
H: No… Se jotenki liittyy sen työpaikkaan. 
T: Okei, no mut sehän on kiva kuulla, et sul on semmonen tuki kotona.  

(P6somali) 
 

6.3.3 Oppimistulokset ja koulumotivaatio 
 

Olen aiemmin tutkimuksessa perustellut, kuinka osaaminen ennustaa minäpysty-

vyyden positiivista kehitystä (luvut 2.1, 2.3) ja kertonut motivaation tiiviistä suh-

teesta minäpystyvyyteen affektiivisella alueella (luku 2.2.1). Tässä alaluvussa 

erottelen esimerkkejä, kuinka haastateltavat toivat ilmi, olivatko he tyytyväisiä 

kouluoppimiseensa ja kuinka he ilmaisivat motivaatiota. Vaihtelua esiintyi aineis-

tossa, mutta kaikki kertoivat koulumenestyksen muuttuneen parempaan suun-

taan tai pysyneen samalla tasolla vuosien varrella, ja olevansa enimmäkseen 

tyytyväisiä suorituksiinsa. Tämä tuntuu luonnolliselta ajatukselta, ottaen huomi-

oon, että kielitaito kehittyy muun oppimisen rinnalla.  
 
T: Oletko saanut koulussa hyviä arvosanoja?  
H: Olen. 
T: Mites, onksulla muuttunut yhtään, jos muistat tota kouluhistorian aikana, eri 
aineista pitäminen ja niissä pärjääminen? 
H: Hmm… Eei… 
T: Eli suunnilleen tykkäät samoista aineista, ja yhtä hyvin sujuu?  
H: Nii. 
T: No mites, ootsä tyytyväinen koulussa saamiin arvosanoihin? 
H: Joo.   

(P4viro) 
 

T: …Miten sitten koulumenestys, ootko saanut parempia arvosanoja, jos muiste-
let ihan sieltä ykkösestä neloseen. Niin, ootko saanut yhtä hyviä arvosanoja koko 
ajan, vai onks siellä joku muuttunut? 
H: Muuttunut hyvin. 
T: Muuttunut, okei, eli saatko sä parempia arvosanoja nykyään kuin ennen? 
H: Joo. 
T: No sepä kiva kuulla. No tota, ootko sä tyytyväinen koulussa saamiin arvosa-
noihin ja todistuksiin? 
H: Joo.   

(T4tsetsenia-venäjä) 
 

T: Kysyisin sitten, ootko saanu koulussa hyviä arvosanoja? 
H: Joo. 
T: Entä mites, ootko niinkun saanu parempia arvosanoja kuin aluksi, jos muistat, 
että onko nykyään parempia arvosanoja kuin ennen vai yhtä hyviä? 
H: Yhtä hyviä. 
T: Yhtä hyviä. Tai sitten jos on huonompia niin… 
H: Joo. 
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T: Yhtä hyviä. No mut se on hyvä kuulla. Entä, ootko tyytyväinen näihin arvosa-
noihin ja todistuksiin? 
H: Joo.   

(P2dari) 
 
T: Ootko saanu koulussa hyviä arvosanoja? 
H: Joo-o. 
T: Okei. Ja mites sitten tota toi koulumenestys on muuttunut vuosien aikana, sä 
oot nyt nelosella, niin ootko pärjännyt paremmin vai huonommin koulussa kuin 
aluksi, osaatko sanoa? 
H: No… Paremmin. 
T: Paremmin. No se on tosi kiva kuulla. Entä sitten tota, ootko ollu tyytyväinen 
näihin arvosanoihin ja todistuksiin mitä oot saanu koulusta? 
H: No… Joskus. 
T: Joskus. Okei. Onko, tota niin, onko jotain missä et oo tyytyväinen kouluarvo-
sanoissa, tai todistuksissa? Tai minkä haluisit menevän paremmin? 
H: Ei... 
T: Ei. Eli oot ihan tyytyväinen, ihan ookoo tyytyväinen? 
H: Joo.   

(P4venäjä) 
 

Haastatteluun osallistuneet ilmaisivat eri tavoin vahvaa motivaatiota koulun-

käyntiä kohtaan ja halua menestyä opinnoissa. Tämä tulos on yhteneväinen lu-

vussa 3.1 kerrotun mukaisen tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan maahan-

muuttajataustaisten koulumotivaatio on poikkeuksellisen korkea. PISA 2012 -tu-

losten perusteella on tosin todettu, ettei kielitason vuoksi tämä motivaatio valitet-

tavasti välttämättä kanna oppimistuloksiin asti. Koulunkäynnin motivaatiosta ker-

toi esimerkiksi halukkuus parantaa arvosanoja, esimerkiksi uusintakokeissa. 

Koulunkäynnin tärkeys koettiin myös henkilökohtaisesti: tietyt haastateltavat 

mielsivät koulumenestyksen arvokkaana ja tavoiteltavana asiana oman tulevai-

suutensa kannalta, kuten uran ja oman paikan maailmassa löytämisen näkökul-

mista. Haastateltava saattoi myös olla motivoitunut ja ilmaista minäpystyvyyttä, 

vaikka kielitaidon vuoksi ei ollut menestynyt opinnoissa tai tyytyväinen omiin suo-

rituksiinsa, kuten vastaajatunnus P6vietnam. Myönteisen pystyvyysuskomuksen 

oman oppimisen suhteen voidaan nähdä olevan olemassa aineistossa, sillä us-

kotaan omaan kykyyn parantaa arvosanoja.  

 
T: Okei, no sitten voidaanki mennä eteenpäin. Mä kysyisin sit sulta tästä, että 
ootko saanu koulussa hyviä arvosanoja? Tai todistuksia. 
A: Numeroita todistukseen. 
H: Joo, eh, joo. 
T: Tai kokeisiin, kumpaan vaan. No mites sitten, ootko ollu tyytyväinen näihin 
arvosanoihin, joita oot saanu koulussa? 
A: Eli jos vaikka siellä on koe, vaikka fysiikka matematiikka, saat jonkun numeron 
siitä kokeesta, niin ootko kokenut, että oot tyytyväinen siihen numeroon? Et ”hyvä 
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hienoo, jes, mä sain tälläsen numeron”. Vai ooks sä ollu enemmän pettyny sii-
hen? 
H: En, ee, ei se hyvä, koska mä en osaa hyvä suomen kieli, mutta ehkä jotain 
todistukset, se on hyvä.  
(Myöhemmin haastattelussa:) 
T: No, mikäs sitten on kaikista ikävin tai tylsin oppiaine, osaatko sanoo? 
H: Hmm… No. Hmm…  
T: Mistä pidät kaikkein vähiten? Tai onks sulla semmosta? 
H: Ömm… Luulen että… Ei ole. 
T: Ei oo sellasta. 
H: Ei.  
T: Okei.  
H: Koska kaikki on hyvä. Mä voin oppii kaikki asia, mitä mä en tiedä. 

(P6vietnam) 
 

H: Ennen, kun tulin Suomeen, mulla mun arvosana oli nostattaa, jos heitän sen 
roskikseen, ei se haittaa. 
T: Nii just. 
H: Niin paha oli se. Mutta onneksi on muuttunut nyt. 
T: Onneksi, joo. Tota, ootko ollu tyytyväinen ihan viime arvosanoihin myös, mitä 
oot saanu? 
H: Joo, joo.   

(P6turkki) 
 
T: …Onks sun mielestä koulunkäynti tärkeää? 
H: Tietenkin on tärkeää. Koulunkäyntin kanssa sä voi saada mitä työ vaan.  

(P6turkki) 
 

H: …Mut jos mä en oo tyytyväinen, niin sitten meillä on semmosia vielä koe, et 
me voidaan tehä niitä uudestaan. 
T: Uusintakokeita. 
H: Joo, uusinta. 
T: Joo no hyvä. No ootsä sitte aina saanu parannettua noita sun suorituksia, jos 
ei oo menny aluks niin hyvin? 
H: Joo.   

(T6venäjä) 
 
T: Sitten kysyisin, ootko saanu koulussa hyviä arvosanoja? 
H: No emmä tiiä niin ku, on mul tullu kutosii. 
T: Okei. Oot sä ite ollu tyytyväinen sun arvosanoihin? 
H: No kutosist en oo yhtään. 
T: Joo. Mut on tullu myös hyviä, vai? Missä sul on tullu sit niit kutosii, jos saa 
kysyy? 
H: No joskus on tullu matematiikas. Mut ne on aika isoja, ja enkusta. Mut oon 
aika hyvä niis läksyis, mut niis kokeis on ollu haastavaa. 
T: Nii just. Ja niin ne välil onki, oot sä sit saanu tukee noihin opintoihin? 
H: Joo. 
T: No hyvä, tosi hyvä kuulla, tota niin niin. Mites sitten tota, muuten sä oot ollu 
tyytyväinen, mut ei noihin kutosiin? 
H: Joo.   
T: Okei. Eli vähän harmittaa, että koulunkäynti ja sitte treenit meinaa mennä vä-
hän turhan päällekkäin. Sit mä kysyisin… 
H: Ku mä oikeest haluisin, et koulupäivät niin ku lyhenee. 
T: Nii. Kumpi on sun mielestä hyödyllisempää, jos sun pitäis päättää, et treenit 
vai koulu? Ni kumpi on hyödyllisempää? 
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H: No… Hyödyllisempää kyllä koulu, koska sit mä pystyn päästä esimerkiks, öö… 
No, en mä tiedä, voi tulla isona lääkäriks, esimerkiks. 
T: Mm, nii just, opiskelu on. 
H: Mut sit mä voin tulla futispelaajaks, ja saada enemmän rahaa, mut kato. 
T: Niinkö?  
H: Mut mä en auta niin ku ketään maailmassa. 
T: Nii, nii, se on vähän monipiippunen juttu. Hyviä vastauksia.  

(P6arabia) 
 

Tutkijan yllätti, miten paljon tämä haastateltava osoitti pitävänsä matematiikan 

oppiaineesta, ja kuinka korkeaa motivaatiota hänen vastauksensa ilmensivät, sa-

malla kun näytti lukuisia esimerkkejä vaikeista tehtävistä ja kertoi omistavansa 

paljon haasteita matematiikan tehtäviin liittyen. Hän oli myös aineistossani ainoa, 

jonka kertoi, ettei matematiikassa ei ole mitään hänelle epäkiinnostavaa sisältöä. 

Kaikki oli siis kiinnostavaa, ja vastausta ei täydennetty myöhemmin: 
T: Mut osaatko sanoo, millaset tehtävät ei ole kiinnostavia matikassa? 
H: No, ei mul oo sellasia.   

(P6arabia) 
 

Taustatekijänä otettiin huomioon myös kouluviihtyvyys. Haastateltavista kaikki 

kertoivat viihtyvänsä koulussa, pitävänsä koulua tärkeänä ja omistavansa ystäviä 

sekä mukavia opettajia koulussa, ainakin nykyään. 
T: …Mites sitten vaikka ihan semmonen kavereitten kanssa juttelu koulussa, oliks 
se aluks vaikeempaa, kuin nykyään, tai? 
H: Hmm, aluks mulla ei ollu yhtäkään kaveria. 
T: Ahaa. Niin, mut nyt on kavereita, vai? 
H: No joo, no nyt on. 
T: Onks sulla hyviä ystäviä koulussa? 
H: Joo.  
T: Hyvä. Entä mukavia opettajia, onks sulla? 
H: No joo, semmonen, että he ovat opettajia, opettajat on tietenkin mukavia.   

(P6turkki) 
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6.5 Teema 4 – Oppiainekohtaiset mieltymykset  
 
Tässä koitin hakea, miten matematiikan oppiaine sijoittuu vaikeus- tai helppous-

asteeltaan eri oppiaineiden joukkoon. Vertailua lempiaineista ja hankalista tai hel-

poista aineista tehtiin muihin lukuaineisiin, mutta myös kaikkiin kouluaineisiin. Ta-

voitteenani oli saada tiedon jyviä siitä, millainen oppilaan yleinen minäpystyvyys 

oppijana on, sekä matematiikassa suhteutettuna muihin kouluaineisiin. Vertaile-

malla tavoittelin tietoa matemaattisen minäpystyvyyden sijoittumisesta jokaisen 

omalle eri oppiaineista pitämisen ja haastavana kokemisen janalle. Luvussa 2.2 

esitellyn affektiteorian avulla voidaan pitää perusteltuna olettamusta, että oppiai-

nekohtainen mieltymys yleensä kertoo myös kyseisessä aineessa pärjäämisestä. 

 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että matematiikka koettiin kiinnostavana oppiai-

neena, mutta myös haasteellisena – tässä tosin oli vaihtelua. Koska alun perinkin 

tutkittavat oli rekrytoitu juuri matematiikan opiskelusta haastateltaviksi, voi olla, 

että tähän aineistoon valikoitui erityisesti matematiikasta kiinnostuneita oppilaita, 

ja matematiikka mainittiinkin useasti joko helppona ja/tai pidettynä oppiaineena 

verrattuna muihin oppiaineisiin.  

 

Neljä haastateltavaa mainitsivat englannin tai ruotsin kielen suosikkinaan tai 

helppona matematiikan lisäksi. Ympäristöoppi tai biologia toistui vähiten pidet-

tynä oppiaineena: se mainittiin vähiten pidettynä neljä kertaa ja vaikeimpana 

kaksi kertaa.  

 

Yksi mielenkiintoinen tutkimuslöydös oli, kuinka kolme tapausta kymmenestä 

(T6venäjä, P6vietnam ja P4venäjä) kokivat matemaattisen ymmärtämisen tekstin 

tai kielen ymmärtämistä helpommaksi – ”laskeminen on helpompaa kuin lukemi-

nen”. Tätä ei tosin kysytty kaikilta. Olen lihavoinut tähän liittyvät löydökset teks-

tissä, jotta ne erottuisivat, sillä en kokenut luotettavaksi irrottaa niitä täysin kon-

tekstistaan – eli niistä keskusteluista lempiaineiden suhteen, jotka luonnollisesti 

johtivat tiensä näihin kysymyksiin ja toteamuksiin. 
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Seuraavaksi siis esittelen esimerkkikatkelmia aineistosta kohdista, joissa suhteu-

tetaan matematiikan osaamista ja siitä oppiaineena pitämistä muihin kouluainei-

siin:  

 
H: Lempiaine on liikunta ja matematiikka. 
T: Okei. Lempiaine liikunta ja matematiikka. Entä, onko jotain inhokkiainetta? 
Semmonen, mikä ei oo kivaa. 
H: Ympäristö. 
T: Ympäristöoppi? 
H: Ei tarvii tehä. Suomen kielen mä oon jo oppinut, miksi mä opiskelisin lisää. 
T: Niin joo, aivan, se on sulle siellä ulkomailla sitten. 
H: Joo. 
T: Totta. Okei. Onks matematiikka helppoa vai vaikeaa… 
H: Helppoa mulle.   

(P6turkki) 
 

T: No hyvä. Sitten tuota… Jos verrataan vähän muihin oppiaineisiin, niin onks 
matikka sulle helppoa vai vaikeeta?  
H: Helppoa. 
T: Onkse helpompaa ku muut vai vaikeempaa? 
H: Helpompaa. 
T: Okei. No onkse kivempaa tai tylsempää kuin muut oppiaineet?  
H: Hmm… No matikka on ehkä kivaa. 
T: Okei. Kiva kuulla. No mistä kouluaineesta sä tykkäät eniten? 
H: Emmä tiiä. Ehkä matikka. Jos se on semmonen aine, et ei niinku liikunta tai 
mikää semmonen, ni ehk matikka. 
T: Okei. Mites jos lasketaan taito- ja taideaineet myös, onks ne kivempiä kuin 
matikka? 
H: No ehkä kuvis. 
T: Okei. No osaatko sanoo, mikä on ikävin oppiaine? Onks joku joka on tosi tyl-
sää? 
H: No ehkä tylsin on, no emmä tiiä. 
T: Hyvä vaan jos tykkää kaikista. Mut jos tulee mieleen joku, joka ei oo ihan niin 
sellanen. Jos joku on tylsempää ku muut. 
H: No ehk vaikein on englanti. Tai ehkä tylsin on… Ehkä ympäristöoppi tai sem-
monen. 
T: Joo, hyvin oisin just kysyny, mikä on vaikein, mutta sanoitkin hyvin jo. Entä 
onko joku aine helppo? 
H: Helpoin aine on, hmm, matikka on se helpoin.  

(P4viro) 
 
 

T: Okei. Joo. No tota… Mites, kun verrataan matikkaa muihin oppiaineisiin, onkse 
helppoo vai vaikeeta sinulle? 
H: Vähä helppoo. Mut välillä vaikeeta. 
T: Entäs… Onks matikka verrattuna muihin oppiaineisiin kivaa vai tylsää? 
H: Kivaa…?  
T: Okei. Entä tota, mistä kouluaineesta sä pidät eniten? 
H: Eniten, matematiikasta, vaik se on mulle vähän aina vaikeeta. 
T: Okei. No mikä sitten on ikävin oppiaine? 
H: Matikka. Koska se on mulle aina vaikeeta. 
T: Eli… Se on siis molemmat? Matikka on sun lempiaine ja silti tylsin? 
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H: Ei ku… Aa! Tylsin. Se on ympäristöoppi. 
T: Mikä on kaikista vaikein aine koulussa? 
H: No.. En mä tiedä… 
T: Joku semmoinen, missä joutuu vähän ponnistelemaan. 
H: No matematiikassa mä oon joskus vähän tollanen. 
T: No, mikäs on helpointa? 
H: Helpointa on ainaki lukeminen ja suomen kieli.  

(T2somali) 
 
 

T: Onko matematiikka helppoa vai vaikeaa sinulle verrattuna muihin oppiaineisiin 
ja niiden opiskeluun? 
H: Hmm, no vähän helppoa. 
T: Okei, eli tota, entäs onko matematiikka kivaa vai tylsää verrattuna muihin op-
piaineisiin ja niiden opiskeluun? 
H: Kivaa. 
T: Okei. Eli se on vähän helpompaa, ja se on vähän kivempaa. Tota… Mistä 
kouluaineesta sä pidät eniten? 
H: Enkku.  
T: Entä mikä on ikävin sitten oppiaine… Mikä on tylsin? 
H: Ymppä. 
T: Ymppä. Joo. No, entä mikä on vaikeinta, osaatko sanoo? Kaikista vaikein op-
piaine? 
H: Ymppä. 
T: Onks joku sitten, mikä on sulle ehdottomasti helpoin oppiaine?  
H: Enkku.  

(T4tsetsenia-venäjä) 
 
 

T: Elikkä, ömm, onko matikka helppoa vai vaikeaa… 
H: Helppo. (Keskeyttäen) 
T: …verrattuna muihin oppiaineisiin? 
H: Helppoa. 
T: Helppoa. Eli jos vertaat muihin, vaikka äikkään ja muita oppiaineita, niin ma-
tikka on helpompaa, kuin…? 
H: Joo. 
T: Okei. Entäs tota… Onko matikka sitten kivaa vai tylsää kun verrataan muihin? 
H: Kivaa. 

(P2dari) 
 
 

T: …Mikä on sitten ikävin oppiaine? Tai onko semmosta, mistä tykkäät vähiten? 
H: Ai mistä vähiten. 
T: Nii. 
H: Öh… Suomen kieli. 
T: Suomen kieli, okei. 
H: Mut mä opin sitä, mut se on pikkusen hankalaa mulle.  
T: Joo. 
H: Täällä luokalla. Mutta suomen toista kieli, se on helppoa. 
T: Okei. No mutta se on pääasia, että opit, koulussahan me ollaan oppimassa. 
H: Nii.  
T: Nii, välillä on hankalaa, mutta hyvä että opit kuitenkin. 
H: Joo. 
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T: Ja hienosti pärjäät. Ja hyvin menee haastattelu muuten myös. Onks sitten, 
suomen kieli, jos se on tylsintä tai ikävintä koulun oppiaineista, niin onks se sen 
takia just, kun se on vaikeinta, vai? 
H: Joo. Luokan, kun me luokassa ollaan, niin se on mulle pikkasen vaikeeta. 
T: Okei. Osaaks sä sanoo, mikä siinä on vaikeeta just? Tää on vähän vaikee 
kysymys ehkä. 
H: Hmm… No tuolla on aika paljon uuden sanoja, mitä mä en tiedä, mitä tarkoit-
taa. 
T: Aivan. No tuleeko matikassa ikinä sellasia vastaan? 
H: Ei.  

(P4venäjä) 
 
 
T: No, osaatko sanoa, onko matematiikka yleisesti ottaen helpompaa vai vaike-
ampaa, kuin joku muu lukuaine? 
H: Helpompaa. 
T: Helpompaa. Okei. Sitten ihan jos mietitään, onko se kivempaa vai tylsempää 
muihin oppiaineisiin verrattuna, niin osaatko sanoa? 
H: Se on kivaa. 
(Myöhemmin haastattelussa:) 
T: …Mikä on vaikeinta koulussa? Osaatko sanoo jotain. 
H: Ehkä öö… Biologia. 
T: Biologia on vaikeinta. Okei. Entä, mikä on sulle kaikista helpointa sitten kou-
lussa? 
H: Helppo… Matematiikka, englanti. Matematiikka, englanti. Hmmh… On vain 
matematiikka ja englanti. 
T: Okei. Eli matematiikka ja englanti kaikista helpointa. Okei. Tota tota, ömm, 
kysyisin semmosen vielä, että osaatko sanoa, mikä siinä matematiikassa on 
helppoa sulle? Verrattuna just näihin muihin oppiaineisiin, tai mikä siitä tekee hel-
pon? 
H: No, plus, miinus, öö, hmm. Mikä on divide? 
A: Jakolasku. Entä kertolasku?  
H: Jakolasku ja sen plus miinus. Sä voit sanoo että mikä on yheksän plus viis 
plus viis plus ehkä kymmenen ja mä voin laskee sen tosi nopea. 
T: No niin. Eli onko sulle sitten, tai, koetsä niin kun, että onko laskeminen sulle 
helpompaa, kuin lukeminen? Niin kun jos mietitään lukuaineita, kun luetaan sitä 
biologiaa vaikka. 
H: Laskeminen on helpompaa kuin lukeminen.  

(P6vietnam)  
 

 
T: Osaat sä sanoo lukuaineista lempiainetta? 
H: Ruotsi. 
(Myöhemmin haastattelussa:) 
T: Entä, onks sit sellasta mikä on niin ku helpointa? 
H: Ai oppiaine? 
T: Joo. 
H: No on se niin ku ruotsi helpoin. Mut se hauskin ois ollu matikka mulle. 
 (P6arabia) 

 
Seuraavassa katkelmassa kyseinen haastateltava on siis tullut Suomeen 8-vuo-

tiaana, kun englannin kielen opinnot aloitetaan koulussa keskimäärin 9-vuoti-

aana, eli 3. luokalla. Hän on opetellut suomen kielen kokonaan uutena kielenä 
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saapuessaan Suomeen, kuten englantikin opetellaan. Hänellä on vaikeuksia lu-

kea ja ääntää englantia eri tavalla kuin suomea. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle 

jää kysymys siitä, kuinka paljon tällaiset rinnakkaiset kielenoppimisprosessit voi-

vat (tuossa iässä) häiritä tai tukea toisiaan ja missä määrin. 
 
T: No tota, mites sitten tota, onks sulla lempiainetta koulussa? 
H: Hmm. Joo. Mul oli matikka lempiaine, mut sit jos se on vaikeeta ja mä en 
ymmärrä, niin sit se ei oo lempiaine. 
T: Niin, aivan.  
H: Mut kaikist lempiaine on kuvistunti ja käsityö. 
T: Okei, eli tämmöset taito- ja taideaineet menee sit vähän lukuaineiden silleen 
kivemmalle puolelle sun maailmassa.  
H: Nii. 
T: Oisko matikka sit lukuaineista lempiaine tai joku muu? 
H: Matikka ja… Ruotsi. 
T: Ruotsi. Okei. Joo. Mikä ruotsissa on kivaa? 
H: Se on kiva kieli ja helppo. 
T: Aivan. Sullahan onkin hyvät valmiudet varmaan oppimiseen, kun oot vasta 
oppinut ihan uuden kielen neljän vuoden sisään. Ja kun se ei ole niin monimut-
kaista se ruotsi, ku suomi esimerkiks ni. Varmasti sulla meneekin hyvin sen 
kanssa. No tota, mites, onks sulla jotain inhokkiainetta? Onks joku aine, mistä et 
niin ku tykkää? 
H: Joo. Historia.  
T: Okei. 
H: Vähän äidinkieli. 
T: Joo. 
H: Sitten… Ympäristö mä tykkään keski, tykkään ja en tykkää. Ja mä en tykkää 
englannista, ku se on vaikee ymmärtää mulle. Ku mä luen sitä niin ku mä luen 
suomea. Mutta englanti on erilainen, ja... En mä tiedä. Mä tiedän, että se on sel-
lanen kieli, mitä pitää tietää, se tarvii elämässä ku sitä puhuu kaikki. Mut se on 
vaikee, ku mä tiedän suomea, luen sitä ku, tällee.  
T: Okei, tää on tosi mielenkiintosta. Osaatko kertoo vielä tarkemmin, kun sanot, 
että luet sitä niin kuin suomee. Tarkoitatsä ääntämistä, vai mitä? 
H: Ei, silleen niin ku, niitä kirjaimia pitää lukee toiseksi niin ku. Jos siellä vaikka 
öö, thank you, niin sitä kirjoitetaan toiseksi kuin sitä sanotaan.  
T: Just. Joo. Eli se äännetään vähän eri tavalla kuin kirjotetaan. 
H: Joo. Niin. 
T: Joo. Sehän on monelle vaikeeta. Ihan varmasti, suomalaisille varsinkin, sehän 
on kaikille vaikeeta. Siinä sä et oo yksin. Mites sitten toi, oliks se, minkä sä mai-
nitsit ensimmäisenä, oliks se historia ja sitte äikkä. Osaaksä kertoo, mikä niissä 
on semmosta, mikä ei oo sitte kivaa? Onks ne kans hankalia? 
H: Ei… Historia, se on tylsää. 
T: Tylsää, okei. No mut ei kaikki oo kaikille. Mites sitte äikkä, onks seki tylsää? 
H: Öö, se on vähän vaikeaa. Ku niitä verbejä on helppoja, vähän ehkä niitä en 
ymmärrä niitä objekti ja subjekti ja niitä sanoja ja niin. 
T: Aivan.  
T: Mites sitten, onks sulla muuttunu tässä, jos nyt muistelet vähän taaksepäin. 
Ku sä oot ollu neljä vuotta nyt suomalaisessa koulussa, ja sä pidät näistä tietyistä 
aineista, ja sitte et tykkää noista tietyistä aineista – onks se muuttunu sillä aikaa, 
ku oot ollu Suomessa? Oliks sillon aluks joku toinen vähä kivempaa, tai toinen 
tylsempää, vai onks ne samat? 
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H: No Venäjässä mä en tykkänyt matikasta. Mulle sitä opetettiin ei parempi kuin 
tässä. Niin mun mielestä se vähän muuttui matikka.  
T: Nii just. Ja mites sitten Suomessa, ootko sit matikasta oppiaineena vähä 
enemmän tykänny, vaikka sanotaan just kolmannella ku toisella luokalla, tai nel-
jännellä ku kolmannella luokalla? Että sä oot siitä tykänny enemmän koko ajan, 
vai? 
H: No… Joo. Tykkään niitä. Mä tykkään niitä matikan niitä, neljä luokka. Mä olin 
kakkosesta kutoseen, tykkään matikasta.  
T: Okei. No mites sitten tota, onks noi aina ollu sun inhokkiaineita noi ja tylsiä noi 
historiat sun muut, mitä äsken mainittiin, vai onks ne ihan tässä, tässä… 
H: Joo aina. Mutta öö, vain mä alotin opiskella historiaa vitosella. 
T: Aivan. Mutta tota… Onks se aina ollu ne taito- ja taideaineet, kässä ja kuvis, 
mistä sä oot tykänny? 
H: Joo. Koko ajan, ja Venäjälläkin. 
T: Joo, eli suhteellisen samana on pysyny nää. 
H: Joo. 
T: …Ku verrataan matikkaa muihin aineisiin, niin noi kuvis kässä meni sen yli, 
mutta ku muihin näihin lukuaineisiin nimenomaan verrataan, niin matikka on eh-
dottomasti se kivoin. Ymmärsinhän mä oikein? 
H: Joo. 
T: Joo, eli lukuaineista matikka on se kivoin ja paras. 
H: Ja ruotsi. 
T: Nii aivan, ja ruotsi. Ja tota niin niin, öö. Ja tonkin et ikävin ja kivoin oppiaine 
käytiin… Mut… Mikä sä koet, et on vaikeinta koulussa? Tää on ehkä vähän vai-
kee kysymyskin, mut mikä on kaikist vaikeint koulussa? 
H: Hmm… Äidinkieli. 
T: Okei. Osaaks sä sanoo, no siis sähän sanoitkin jo, että siinä on kauheesti 
muistettavia niitä sanoja, mutta, ja näitä tota, sijamuotoja, taivutusmuotoja. Onks 
siinä muuta semmosta, mikä on vaikeeta? 
H: Kaikki, kaikki äidinkieleen mitä siellä on, niitä. Mä en ymmärrä niitä, vähän 
vaikee niitä. 
T: Tuntuuks susta, että matikkaa on helpompi ymmärtää, ku äidinkieltä? 
H: Todellakin. Todella! 
T: Todella, joo, okei. Toi on tosi kiinnostavaa kuulla. No, osaatsä sit sanoo, mikä 
ois kaikista helpointa koulussa? Onks semmosta, mikä on ihan ylihelppoo? 
H: Kaikista helpoin on ruotsi. 

(T6venäjä)  
 
 
Muista vastaajista taas hieman poiketen, vastaajatunnus P6somali sanoi lempi-

aineistaan toisen olevan ympäristöoppi. Äidinkieli ei ollut haastavaa, vaan pikem-

minkin tylsää. Myös hänen kertomansa kolmannella luokalla matematiikan inhoa-

misesta (liittyen sisältöalueeseen geometria) on yhteneväinen affektiteorian 

kanssa: osaamista tai sen puutetta seuraavat muutokset affekteissa kuten asen-

teissa, minäpystyvyydessä, motivaatiossa ja emootioissa. Muuten hän koki ma-

tematiikan oppiaineen helppona. 
T: Onko matikka helppoa vai vaikeaa sinulle verrattuna muihin oppiaineisiin ja 
niiden opiskeluun?  
H: Hä? 
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T: Elikkä, onko matikka, jos sä vertaat muihin lukuaineisiin varsinkin, eli vaikka 
sitä äikkää, ja sit sulla oli ne lempiaineet hissa ja ymppä, olikse ymppä, niin onko 
matikka niihin verrattuna helppoa vai vaikeeta koulussa? 
H: No, helppoa.  

 (Myöhemmin haastattelussa:) 
T: Onks sulla lempiainetta koulussa oppiaineista? 
H: On. 
T: Okei. Onks yks vai monta?  
H: Niit on kaks. 
T: Okei. Eli mitkäs? 
H: No ymppä ja historia.  
T: Ymppä ja historia. No ne onkin mielenkiintosia. Mites sitten onks sulla inhok-
kiaineita koulussa? Semmosia oikein tylsiä mälsiä mitä ei niin ku jaksais. 
H: No vähän toi äikkä. 
T: Äikkä. Okei. Onkse tylsää vai haastavaa enemmän? Onkse niin ku vaikeeta 
vai vaan tylsää? 
H: Se on… Sitä voi tehä. Mä voin tehä siis mielellään, mut emmä kuitenkaa jak-
sais tehä.  
T: Nyt ku sä oot jo kutosella, niin osaatko sanoa, että onks sulle nää lempiaineet, 
tai sitten koulumenestys, tai inhokkiaineet niin niin muuttunut tässä alakoulun ai-
kana? Mitä ollaan ekalta niin ku tultu kutoselle, että vaihtunu suosikit tai inhokit 
tai… Onks ollut tällästä, vai… 
H: On vaihtunu. 
T: Okei, mitäs sul on sitten ollu? Mistä tykkäsit ennen, ja mistä sit nykyään, ver-
rattuna siihen? 
H: Mä ennen vihasin tota, kolmosella ja kakkosella matikkaa. Tai no en kakko-
sella, vaan kolmosella. 
T: Okei. Mikä siinä oli, osaat sä sanoo, että mikä siinä oli sitte just sillon niin 
inhottavaa? Jotku sisällöt vai? 
H: Mä en vaa tykänny siitä. 
T: Et vaan tykänny. 
H: Se tuntu vaikeelta. 
T: Tuntu vaikeelta, joo. Mut sit sait kuitenkin tota, öö, siihen varmaan jotain tukea, 
ja opit kuitenkin, että nykyään toi matikka on sulla kuitenkin ilmeisesti ihan vahva 
aine? 
H: Se on totta. 
T: Et ymmärsinks mä oikein? 
H: Joo. 
T: Joo. Oliks, muistaksä sieltä kolmoselta yhtään niitä sisältöjä, et mikä siel oli sit 
just sillon, mikä tuntu vaikeelta? Eikä tarvii muistaa, siit on ihan hirveesti aikaa. 
H: En oo ihan varma. Tai, se oli varmaan toi… Varmaan se oli geometria. Geo-
metria.  

(P6somali) 
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6.6 Yhteenveto 
 
Ottaen huomioon, ettei kivoja ja helppoja tai epäkiinnostavia ja vaikeita tehtäviä 

pyritty tai pyydetty erikseen niputtamaan yhteen, tätä ilmiötä esiintyi huomattavan 

paljon. Tämä tulos tukee affektiivisen alueen teoriaa, sekä minäpystyvyysteorian 

mukaista oletusta siitä, kuinka osaaminen ja onnistumiset tukevat minäpysty-

vyyttä ja sen kehitystä. Seitsemän kymmenestä haastateltavasta niputtivat helpot 

ja kivat tehtävät yhteen, ja heistä jokainen näytti ”puhtaasti aritmeettisia” (luvuilla 

operoitavia) tai muuten ei-kielellisiä tehtäviä esimerkkeinä näistä kivoista ja hel-

poista tehtävistä. Vaikeissa ja ei-pidetyissä tehtävissä, jotka kuusi haastateltavaa 

luokittelivat yhteen, ylikorostuivat murtoluvut sekä sanalliset tehtävät, joissa oli 

myös mittayksiköitä. Sanallisia tehtäviä pidettiin suurimmalta osin vaikeina ja kie-

lellisiä yhteyksiä oli havaittavissa. Ainoastaan aineiston poikkeusesimerkki P6so-

mali piti sanallisia tehtäviä helppoina. Tutkimustulokset antavat vahvistusta lu-

vussa 2 esitellylle minäpystyvyys– ja affektiteorioille sekä luvussa 3.2.1 esitettyyn 

ainedidaktiseen näkökulmaan oppiainekohtaisen tieteenalan kielitaidon vaikeu-

desta s2-oppilaalle.  

 

Minäpystyvyyden taustavaikuttajista olen huomioinut suomen kielen kompetens-

sin, vanhempien ja kotiympäristön tuen koulunkäyntiin ja oppimiseen, kouluviih-

tyvyyden ja koulumotivaation. Haastateltavista jokainen koki, että suomenkieli-

sessä koulussa pärjääminen oli vaikeampaa alkuun kuin nykyään. Tähän liittyen 

jotkut piilottelivat tai vähättelivät suomen kielen osaamisen puutteita. Korkea mo-

tivaatio oppimiseen ja opiskeluun korostui aineistossa haluna parantaa arvosa-

noja sekä koulutuksen tärkeänä pitämisenä. Tämä tulos on yhteneväinen luvussa 

3.1 kerrotun mukaisen tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan maahanmuutta-

jataustaisten koulumotivaatio on poikkeuksellisen korkea. Muihin oppiaineisiin 

verrattuna yleisellä tasolla voidaan todeta, että matematiikka koettiin kiinnosta-

vana oppiaineena sekä vaihtelevasti haastavana ja helppona. Ei-pidetyissä tai 

vaikeissa oppiaineissa korostuivat ympäristöoppi ja biologia, ja pidetyissä eng-

lanti tai ruotsi matematiikan lisäksi. Kolmessa tapauksessa kymmenestä laskujen 

ymmärtäminen koettiin olevan helpompaa, kuin kielen tai tekstin ymmärtäminen.  
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7 Luotettavuus 
 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttaneita tekijöitä ko-

konaisvaltaisesti, koko tutkimusprosessin varrelta. Tässä luvussa avaan sitä, 

kuinka olen varmistanut ja vahvistanut tutkimukseni luotettavuutta, sekä käyn läpi 

tutkimuksen rajoitteita luotettavuuteen liittyen. 

 

Haastattelututkimuksessa luotettavuus voidaan nähdä systemaattisuuden ja tul-

kinnan luotettavuuden kriteerien täyttämisenä (Ruusuvuori ym., 2010). Olen par-

haani mukaan avannut tutkimuksen eri vaiheita ja analyysin prosessina etene-

mistä kohti lopullista muotoaan tutkielmassani. Olen pyrkinyt avaamaan tekstiin 

selkeästi ja yksioikoisesti jokaisen rajauksen ja tutkimusta ohjanneen valinnan, 

joka on ollut syytä mainita. Tulkinnan luotettavuuden kriteeriä vastaavasti olen 

kertonut tarkkaan, ketkä ovat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oleva ryhmä, 

perustellut tämän huolellisesti ja näin ollen pyrkinyt tuomaan lukijalle selkeän ku-

van siitä, keitä aineistossani haastateltiin ja miksi.  

 

Tutustuakseni tekstiin litteroin koko aineistoni sellaisenaan, mutta tuo työ ei men-

nyt hukkaan: huolellinen tutustuminen aineistoon mahdollisti tutkimustulosteni 

mukaisen tulkinnan, jonka esittelyyn aineistositaatit on valittu huolellisesti, mah-

dollisimman tiiviisti mutta monipuolisesti kunkin teeman tärkeimpiä esimerkkita-

pauksia edustaen. Myös haastatteluun kutsuttujen osallistumiskriteerit olen miet-

tinyt tarkkaan, ja tutkielmaan niiden auki kirjoittamisen lisäksi, olen myös pitänyt 

nämä kriteerit läpinäkyvinä alusta asti tutkittaville, vanhemmille ja koulun henki-

lökunnalle, ensimmäisistä tiedotteista lähtien. 

 

Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt oppilaiden matemaattisen minäpystyvyy-

den laadullisia piirteitä affektiteoriaan nojaten, mutta tämä ei toki ole ainoa oikea 

keino ensinnäkään tutkia minäpystyvyyttä, tai sitten analysoida keräämääni 

haastatteluaineistoa. Olen pyrkinyt lisäämään luotettavuutta tutkimustuloksissani 

tutkimalla omaa ryhmittelyäni, analyysiani ja tulkintojani jatkuvasti kriittisellä ot-

teella. Olen muokannut sitä useaan otteeseen pyrkien esittelemään tutkimustu-

lokset kokonaisuutena sen tärkeimmistä osatekijöistään sidostaen. Haastatelta-

vien rekrytointi ei ollut helppoa tarkkojen kriteerieni vuoksi, mutta se oli vaivan 
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arvoista, sillä olen tavoittanut juurikin ne koululaiset, joille suomen kieli tuottaa 

eriasteisia haasteita koulunkäyntiin – sekä sattumalta yhden validiteettia kasvat-

tavan poikkeustapauksen, joka ei varsinaisesti kuulunut siihen ihmisryhmään, 

joita oli tarkoitus haastatella, mutta jonka vastauksilla toin analyysiini kontrasti-

pisteitä alleviivaamaan päätelmieni, rajaukseni ja lopulliseen teemarakenteeseen 

päätymiseni oikeellisuutta.  

 

Analysoidessani pidin myös mielessäni tarkasti, etten lähde tekemään päätelmiä 

aineiston ohi: Tutkimustulokset kertovat vain sen, mitä aineisto kertoo (ja pohdin-

taluvussa esittelen omia ajatuksiani ja ehdotuksiani kirjavammin aineiston ”sane-

lemista” tutkimustuloksista). Koko tutkimus on toteutettu ja kirjoitettu itsekriittisesti 

siinä mielessä, että vähän väliä olen palannut miettimään tutkimuksen motiiveja 

ja tavoitteita, ja haastanut ajatteluani siitä, palveleeko senhetkinen toimintani 

näitä motiiveja ja tavoitteita varmasti. 

 

7.1 Tutkimuksen rajoituksia 
 

Aineiston analyysin vahvuuksiin kuuluu siis huolella rajattu tutkittavien joukko ja 

tutkimuskysymyksen luonteen rajaus. Sillä on kuitenkin myös monia rajoituksia.  

 

Tutkimuksen väistämättömänä rajoituksena on täytynyt nähdä läpi koko proses-

sin kielellisesti heikompiin osaajiin rajautuva haastateltavien kohderyhmä. S2-op-

pilaan kanssa keskustellessa saattoi tulla vastaan yllättäviäkin ymmärryksen mo-

lemminpuolisia vaikeuksia. Useasti haastateltava ei ymmärtänyt kysymystä, ai-

nakaan ensi alkuun. Tästä syystä opinkin vaistonvaraisesti sanoittamaan uudel-

leen samaa kysymystäni uudelleen, mikäli oppilas ei alkuun osannut vastata, 

sekä toistamalla annetun vastauksen kiteytettynä. Näin pyrin varmistamaan en-

nen seuraavaan kysymykseen siirtymistä, että olemme ymmärtäneet toisiamme. 

Pyrin ottamaan tämän mahdollisuuden etukäteen huomioon tuottamalla tarpeeksi 

paljon valmiita apukysymyksiä, joista todennäköisimmin johonkin osattiin vastata, 

mikäli kielitaidon minimikriteerit olivat täyttyneet haastatteluun osallistumiselle. 

Myös haastateltavan mahdolliselle spontaanille puheelle annettiin tilaa teema-

haastattelun keinoilla. On kuitenkin otettava huomioon, että kommunikaatio ei 
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syntyperäistenkään puhujien kesken ole aina ideaalia viestinvälittämistä, ja haas-

tateltavilta on saattanut jäädä ymmärtämättä joitakin asioita. Tämä pyrittiin kui-

tenkin edellä kuvatun mukaisesti minimoimaan parhaan mukaan. 

 

Fenomenografisen tutkijan tavoitteena on onnistua tuomaan esiin se konteksti, 

johon haastateltavan käsitykset liittyvät, ja ottaen huomioon, että tutkimuskoh-

teena on haastateltavan minäpystyvyysuskomukset omassa koulussaan ja luo-

kassaan, ei tämä ole täysin yksiselitteistä. Tämäntyyppisen ajattelun taustalla on 

näkemys siitä, että ihmisten kokemukset ovat aina yhteydessä siihen, missä ti-

lanteessa ja asiayhteydessä ne tapahtuvat. Fenomenografisen tutkimusasetel-

man perusajatuksen mukaisesti tutkimuksen tarkoituksena olisi tuoda mahdolli-

simman hyvin esiin se konteksti, jossa uskomuksia rakennetaan, Oppilaan kou-

lukontekstiin sijoittuva kokemusmaailma on jossain määrin aina tutkijan tavoitta-

mattomissa subjektiivisen luonteensa vuoksi. Tässäkin tutkimuksessa on otet-

tava huomioon, että koulukontekstin tutkiminen heikentää väistämättä luotetta-

vuutta, sillä aineisto voidaan sen johdosta ymmärtää myös muilla tavoilla, kuin 

mistä lähtökohdista olen itse sen tulkinnut. (Rissanen, 2006) 

 

7.2 Tutkimuksessa huomioitua ennen aineistonkeruun aloitta-
mista 

 

Luvuissa 7.2 ja 7.3 erottelen tutkimuksessa huomioituja seikkoja siihen liittyen, 

miten tutkimuksessa on pyritty huomioimaan luotettavuuteen vaikuttavia seik-

koja. Jotkut näistä osasin ottaa huomioon ennen aineistonkeruuta, kun taas toiset 

huomiot tulivat vastaan aineistonkeruun aikana. 

 

Haastattelututkimus on erityisasemassa tutkimusmenetelmänä monin tavoin.  

Haastattelun avulla kerättyyn tietoon tulee suhtautua subjektiivisina tulkintoina ja 

käsitysverkkoina. Olettamus, että ihmiset kertoisivat asioista juuri niin kuin ne to-

della ovat, ei ole pätevä. On muistettava huomioida erilaisia haastattelijasta ja 

haastateltavasta aiheutuvia virhelähteitä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006). Kun lisätään tähän vielä heikko haastateltavan kielitaito, tulee kuvatuista 

epävarmuustekijöistä vielä voimakkaampia. Tästä syystä halusin valmistautua 



 

 78 

haastattelutilanteisiin mahdollisimman huolellisesti etukäteen, jotta mittaustark-

kuus kärsisi mahdollisimman vähän. 
 

Haastattelijan käyttäytymisellä, eleillä ja ilmeillä on merkitystä vuorovaikutustilan-

teessa. Haastattelussa tarvitaan sosiaalisia taitoja, jotta vuorovaikutustilanne eri-

laisten ihmisten kanssa onnistuu laadukkaasti. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2006) Tutkimuksessani haastateltavan ikä ja kielen taitotaso vaikuttivat 

myös siihen, millaisia sosiaalisia taitoja tarvitsin. Kaiken kaikkiaan olin aistit he-

reillä, sekä varmistin ymmärryksen välittymisen molempiin suuntiin, vähän väliä 

toistamalla tai tiivistämällä haastateltavan kertomaa.  

 

Varauduin myöhemmin myös siihen, että ymmärryksen vaikeuksiin saatettaisiin 

puolin ja toisin törmätä haastattelutilanteessa, ja tämä riski tunti vielä suurem-

malta etäyhteyden varassa. Kahteen etähaastatteluun sain avukseni oppilaan 

oman opettajan, joka selvensi jotakin ilmaisua aina, mutta vain tarpeen vaatiessa. 

Tästä oli todennäköisesti suuri tuki ja turva minun lisäkseni myös kyseisissä 

haastatteluissa mukana olleille tutkittaville. Tästä enemmän seuraavassa alalu-

vussa. 
 
 
7.3 Luotettavuudesta huomioitua tutkimusprosessin varrelta  
 

Huomasin tiedonkeruun edetessä, että eri oppilaat kertoivat niin laajemmin kuin 

suppeamminkin jokainen eri aiheista luonnostaan. Tästä syystä haastattelujen 

edetessä ensimmäisestä kymmenenteen, annoin haastattelun teemojen entistä 

rohkeammin painottua sen mukaan, mistä haastateltava kertoi luonnollisesti ja 

vapautuneesti, sekä vaihtaa lennosta teemojen keskinäistä järjestystä haastatte-

lurungon järjestyksestä poiketen. Tilanteen luonnollisuuden ja motivoivuuden ta-

voite näyttäytyi aineistonkeruun kannalta tärkeämpänä kaikista.  

 

Huomasin, että koska sanat voivat suomea toisena kielellä puhuvilla jäädä kurk-

kuun, ja puheen tuottaminen saattaa olla väsyttävää, on vastaajan innokkuus 

osallistua ja kertoa kokemuksistaan korostuneen tärkeää tämän tyyppisen aineis-
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ton kanssa. Opin luonnollisen haastattelukeskustelun edellytyksistä ja mitä tu-

tummaksi haastattelutilanne muuttui itselle, uskalsin myös jättää liikkumavaraa 

teemojen välille ja painotuksille valmiin rungon orjallisen noudattamisen sijaan. 

Tästä omasta oppimisvaikutuksestani johtuen, aineisto saattaa olla laadultaan 

rikkaampaa loppua kohti. 

 

Saadessani luvat kaupungilta alkukeväästä 2020 kerätä aineistoa, ei mennyt 

kauaakaan, kun koulut siirtyivät täysin etäopetukseen lähes koko loppukevääksi. 

Helsingissä linjaus oli myös, että koulujen henkilöstön ylirasittumisen välttä-

miseksi, kaikki myönnetyt tutkimusluvat siirrettiin syksylle. Sain keväällä hankit-

tua Espoon ja Vantaan kaupungeille tutkimusluvat, ja muokkasin haastatteluni 

rakenteen myös etäopetukseen sopivaksi. Haastatteluista lopulta puolet toteutui-

vat etäyhteydellä. Haastatteluissa oli kuitenkin odotettua enemmän haasteita rek-

rytoinnin osalta juuri tästä syystä, sekä ymmärtämisen varmistaminen videoyh-

teyden varassa ei ole yhtä välitöntä kuin lähihaastatteluissa. Aineiston keruu sujui 

kuitenkin loppujen lopuksi hyvin, mutta matkalla tuli vastaan monia haasteita ja 

hidasteita tutkimuksen etenemisen kannalta. Sain haastatteluista kerättyä puolet 

keväällä ja puolet syksyllä 2020 pääkaupunkiseudun kouluissa. 

 

Jouduin siis aluksi pinteeseen vuoden 2020 koronavirustilanteen vuoksi, sillä jo 

keväälle 2020 alustavasti sovitut haastattelut peruuntuivat ja jouduin miettimään 

uudelleen aineistonkeruun etänäkökulmasta. Vaikka etäyhteydellä pystyykin ny-

kyään tekemään huomattavan paljon, jää silti videon kautta kommunikoinnista 

suuri osa nonverbaalista kommunikaatiosta pois. Tämä oli ehdottomasti huomi-

oitava rajoitteena siinä mielessä, että muutenkin kommunikaation ja kielen 

kanssa kamppailevan S2-oppilaan haastattelu saattaa tuottaa haasteita vuoro-

vaikutuksen välittymiselle.  

 

Toisaalta oli huojentavaa kuitenkin, että sain toteuttaa haastatteluja etänä. Myös 

etämenetelmissä on puolensa, kuten ajallisesti haastattelujen järjestäminen il-

man paikkasidonnaisuutta tehokkaasti. Pyrin kuitenkin kontrolloimaan etukäteen 

mahdollisia etämenetelmiin liittyviä ongelmia pyytämällä tutkittavalle oman, tutun 

opettajan etähaastatteluihin mukaan siltä varalta, jos kommunikaatio tuottaisi 
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haasteita, mikäli hän pääsi ja koki sen tarpeelliseksi oppilaantuntemuksen näkö-

kulmasta. Näin saatiin varmistettua keskustelun soljuvuus eteenpäin. Jälkikäteen 

arvioituna, luulen, että mittaustarkkuus ei kärsinyt videoyhteydellä haastattelemi-

sesta, sillä olin miettinyt ennakkojärjestelyt erityisen huolellisesi. Koska aineisto 

jakautui puoliksi lähi– ja etähaastattelujen toteutuksen suhteen, luulen, että tämä 

saattoi jopa rikastuttaa aineistoani. Lähi– ja etämenetelmin toteutetuissa haas-

tatteluissa ei ole keskenään aineistosisältönä mainittavaa eroa. 

 

Onneksi etäyhteyteen liittyviä teknisiä yhteysongelmia tuli vain vähän vastaan. 

Pieniä katkoksia tuli kuitenkin, joista litteroituun kokonaisaineistoon olen tehnyt 

merkinnät, esimerkiksi näin: ”Tässä vaiheessa etäyhteys katkesi, video ja ääni 

”jäätyivät paikalleen”, joten tässä kohtaa litteroitavaa äänitettä avustava opettaja 

soitti tutkijalle puhelimella, ja loppu haastattelusta äänitettiin puhelimen kaiutti-

men kautta, sillä ei tarvinnut näyttää matematiikan kirjasta enää mitään, sekä 

haastattelu oli lopussa.” On huomioitava kuitenkin, että pienetkin katkokset ovat 

periaatteessa saattaneet vaikuttaa luotettavuuteen. 

 

7.4 Kieleen ja kommunikointiin liittyviä seikkoja luotettavuu-
desta 

 

Vuorovaikutuksen onnistuminen on siinä mielessä kinkkinen juttu, että se perus-

tuu olettamuksiin. Oletamme, että meitä on ymmärretty, kuten halusimme asian 

ilmaista – ja sama pätee keskustelukumppaniin. Tämä ei ole sidonnaista kielitai-

toon sinänsä, vaan kielen ja kommunikaation peruspilari. Tämä lisää ikuisen epä-

varmuustekijän siihen, olemmeko varmasti ymmärtäneet, mitä toinen koittaa sa-

noa, tai tulleet itse ymmärretyksi kuten tarkoitamme.  

 

Tässä tutkimuksessa kyseinen seikka oli otettava vahvemmin huomioon tutkit-
tavien suomen kielen osaamisen vaihtelevuuden vuoksi. Esimerkiksi seuraa-

vassa katkelmassa vastaajan päättely kysymykseni merkityksestä ja siihen sopi-
vasta vastauksesta on varsin loogisesti yhdistettävissä kielellisen osaamisen 

puutteisiin ja siitä johdettavaan logiikkaan: 
T: Liikunnasta. Okei. Entä sitten, tällaisista lukuaineista, osaatko sanoa mistä tyk-
käät eniten? 
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H: No mä luen joka päivä. 
Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa pyrin kysymään asiasta uudelleen eri sa-

noin muotoiltuna, ja useimmiten sain tyydyttävän vastauksen kysymykseeni. 

 
Maahanmuuttajataustaisten lasten haastattelijana jouduin siis jonkin verran tois-

tamaan ja jopa sanoittamaan ajatuksia, joita oppilas ei osannut selkeästi ilmaista. 
Tällaista haastattelututkimuksessa ei yleensä saa tehdä, ettei haastattelija joh-

dattelisi vastauksia, eli ns. "laita sanoja haastateltavan suuhun". Tässä tutkimuk-
sessa koin sanoittamisen paikoittain kuitenkin perusteltuna, kun haastateltavan 
vaikeudet muotoilla ajatuksiaan suomeksi olivat huomattavat. Luvussa 6.3.3 an-

netut esimerkkisitaatit aineistosta eivät laadullisesti ole yhtä kuvaavia kuin aiem-

mat, sillä oppilaat olivat aiheesta kovin lyhytsanaisia. Joko kyseessä oli hankala 

aihe haastateltujen näkökulmasta, ja/tai haastattelukysymykset eivät olleet kovin-

kaan toimivia. 
 

Ihmiset eivät myös puhu aina totta. On hyvä kyseenalaistaa välillä, sanooko toi-

nen todella, mitä ajattelee tai tuntee? Voi olla, että haastatellen emme saa suo-

men kielellä pärjäämisestä koulussa kovin luotettavaa kuvaa, koska oppilaan 

omaan itsetuntoon liittyvät kompleksit käsitykset saattavat vaikuttaa vastauksiin, 

kun kysytään suoraan suomen kielellä koulussa pärjäämisestä tai sen mahdolli-

sesta haastavuudesta. Useampi haastateltavista tuntuikin vähättelevän kieleen 

liittyviä ongelmia; esimerkiksi toteamalla ymmärtävänsä kaiken koulussa, mutta 

tämän väitteen kuitenkin ollessa ristiriidassa haastattelussa käytetyn kielen tason 

kanssa. Tämä on yksi painava syy sille, miksi olen pyrkinyt hakemaan kuvaa ma-

temaattisesta minäpystyvyydestä kysymällä haastateltavilta mahdollisimman pal-

jon oppiaineista pitämisestä, niitä vertaillen ja eritellen, sekä yleisestä kouluviih-

tyvyydestä ja arvioimalla motivaation tasoa, jotta tutkimustulokseni mahdollisim-

man luotettavasti kertoisivat siitä, millainen näiden S2-oppilaiden matemaattinen 

minäpystyvyys todella on. 

 

Aineisto on pieni, eikä sitä voi siksi yleistää. Tämä tutkimus kertoo ainoastaan 

haastateltujen kymmenen oppilaan minäpystyvyydestä matematiikassa. Luotet-

tavuutta tämäntyyppisissä tutkimuksissa heikentää se, että periaatteessa emme 
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täydellä varmuudella voi tietää, mikä on sattumanvaraista ja mikä kieleen tai taus-

toihin liittyvää.  

 

Ruusuvuoren ym. (2010) mukaan samaa haastatteluaineistoa voi tulkita monesta 

näkökulmasta, eikä ole yhtä oikeaa tapaa. Kaiken kaikkiaan olen pyrkinyt tuo-

maan valintani lukijalle läpinäkyviksi, jotta myös hän voi keskustella aineistoni 

kanssa, ja olla tulkintani kanssa joko samaa tai eri mieltä, sekä tehdä omat joh-

topäätöksensä saamistani tutkimustuloksista.  
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8 Pohdintaa 
 

Ottaen huomioon, ettei teemassa 1 kivoja ja helppoja tai epäkiinnostavia ja vai-

keita tehtäviä pyritty tai pyydetty erikseen niputtamaan yhteen, tätä ilmiötä esiintyi 

huomattavan paljon. Tämä tulos tukee affektiivisen alueen teoriaa, sekä mi-
näpystyvyysteorian mukaista oletusta siitä, kuinka osaaminen ja onnistumiset 

tukevat minäpystyvyyttä ja sen kehitystä.  

 

Luvussa 6.1 (tutkimustulokset: teema 1) vastaajatunnus P6arabia kertoi lempisi-

sällöstään matematiikan tunneilla. Tämä kuvailtu opetusmetodi on kahdessa ker-

roksessa yhteistoiminnallinen, kun luokka osallistuu sekä yhdessä että pareittain. 

Matematiikkaa harvoin mielletään kollektiiviseksi oppiaineeksi. Voisiko yhdessä 

tekeminen olla yksi matematiikan moderni opiskelumuoto? Voisiko kollektiivisuus 

auttaa myös matemaattisen minäpystyvyyden ongelmissa? 

 

Luvussa 6.2 vaikeista sanallisista tehtävistä lähes kaikissa esiintyi jollain tapaa 

mittayksiköitä, mittaamista sekä mittayksiköiden muunnoksia. Mittayksiköiden ja 

niiden muunnosten osalta mielestäni pohdittavan arvoista on, minkä verran tämä 

liittyy sanallisuuteen tai kielellisyyteen, ja minkä verran matemaattisen hahmotta-

misen tai muistamisen puutteisiin? Onko sanojen tai sanaston opettelu tässä se 

haastavin juttu (enemmän kuin kantasuomalaisella)? Vai liittyykö ongelma mate-

maattiseen hahmottamiseen? Tähän emme saa aineistostani vastausta, mutta 

kieltämättä tämä olisi varsin mielenkiintoinen jatkotutkimusaiheena. 

 

Haastateltava P6arabia vastasi helppojen tehtävien haastattelukysymykseen 

käänteisellä vastauksella, joten tässä helpot ja haastavat tehtävät sulautuivat 

haastateltavan kertomuksesta luonnollisesti toisiinsa – nivoutuivat oppilaalle jon-

kin tyyppisiksi vastakohdiksi. Muut haastateltavat eivät ainakaan puheessaan 

tuoneet ilmi, että helpot ja haastavat tehtävät olisivat jollain tapaa sisällöllisesti 

myös toistensa vastakohtia. Tämä oli kiintoisa huomio tehdä. Olisi mielenkiin-

toista tutkia joskus, miten tällainen tietoisuus omista haasteista voisi tukea omalta 

osaltaan minätietoisuuden kautta minäpystyvyyttä? Itsereflektion ja metakognitii-

visen ajattelun taidot ovat yksilöllinen ominaisuus. Mutta vaatiiko sen tuominen 
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keskusteluun enemmän sosiaalista, kielellistä tai verbaalista taitotasoa kuin it-

sessään tätä kykyä ja valmiutta itsereflektointiin? 

 

Tapaus P6somali muodosti poikkeuksen aineistossa. Voitaisiinko hänen kielitai-

totasoaan verrannollistaa natiiviin suomen puhujaan? Tätä emme tämän tutki-

muksen raameissa saa tietää, mutta koska hän on muuttanut Suomeen 1-vuoti-

aana, ja sisarusten kanssa puhuu kotonakin suomea, on hänellä varsin erilaiset 

valmiudet ja taustatekijät minäpystyvyyden tukena (tulokset: teema 3, luku 6.3).  

Tässä kyseisessä haastattelussa ei siis ainakaan tullut esille kielimuuria tai kie-

lellisiä vaikeuksia suomeksi keskustellessa. Emme voi tietää, mikä liittyi juuri suo-

men kielen kompetenssiin, mutta hänen haastattelussaan matematiikan sisältö-

alueista eivät nousseet esille sanalliset tehtävät missään kohtaa, eikä myöskään 

matematiikka ollut taito- tai pitämisen asteikoilla muita ylempänä oppiaineissa 

(toisin kuin muilla haastateltavilla keskimäärin). 

 

Eräs miete, jota jäin miettimään, oli P6somalin sijoittuminen S2-opetusryhmään. 

Hän kertoi äidinkielen olevan tylsää, mutta muuta emme aiheesta tiedä. Miltähän 

P6somalista tuntuu S2-ryhmässä opiskeleminen, oikeasti heikompien suomen 

kieltä puhuvien S2:sten kanssa? Entä miltä muista S2-ryhmäläisistä tuntuu tällai-

sen oppilaan sijoittaminen S2-opetukseen? 

 

Mainittakoon vielä, että haastattelussa haastateltava kuittasi myös äitinsä olevan 

hyvä auttamaan matematiikassa ja muissa oppiaineissa, mutta yleensä hän ei 

tarvitse apua kummaltakaan vanhemmalta. Vanhempien ja kotiympäristön tuki 

koulunkäyntiin ja oppimiseen on resurssina kuitenkin siis hänelle saatavilla. 
 
8.1 Onko matematiikkaa helpompi ymmärtää kuin tekstiä? 
 
Vastaajatunnus T6venäjä kertoi, että matematiikkaa oli helpompi ymmärtää kuin 

tekstiä – laskeminen siis helpompaa, kuin lukeminen, eli, matematiikan univer-

saalia symbolikieltä oli siis helpompi ymmärtää kuin suomen kieltä. Kiinnostavaa 

oli, kuinka kyseinen tutkittava oli muuttanut Suomeen ja suomalaiseen kouluun 
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2. luokalla, ja tällöin hän on joutunut opiskelemaan uutena kielenä sekä englantia 

(3. luokasta lähtien), että suomea.  

 

On luonnollista päätellä, että englannin ääntäminen meneekin tuolloin sekaisin 

suomen kielen ääntämisen kanssa. Ruotsin kielen opiskelu aloitetaan kuuden-

nella luokalla suomessa, ja tämä taas oli matematiikan kanssa rinnastettuna lem-

piaineeksi. Itse näkisin tässä yhteyden: monikielinen oppilas on monen kielen 

opettelun johdosta kehittänyt kielitietoisuuttaan niin, että tässä vaiheessa uuden 

kielen opiskelu on helppoa verrattuna siihen urakkaan, mikä hänellä oli muutta-

essaan suomeen vasta noin kaksi vuotta sitten. Väitteen paikkansapitävyydelle 

olisi kiinnostavaa saada tutkimustuloksia.  

 

Kuten vastaajatunnus T6venäjä itsekin sanoo, matematiikka on kiinnostavaa, 

koska sitä on helpompi ymmärtää kuin äidinkieltä. Antaako tämä viitteitä sille, että 

matematiikan universaali symbolikieli voisi kuin voisikin voimaannuttaa oppimi-

sen minäpystyvyyttä ja sopeutumista suomalaiseen kouluun? 

 

Vastaamatta vielä toistaiseksi jäävät kysymykset siitä, voiko maahanmuuttaja-

taustaisille matematiikka universaalina oppiaineena tuoda esimerkiksi parempaa 

uskoa itseen, omaan osaamiseen, oppimiseen, koulussa pärjäämiseen tai omiin 

kykyihin. Voisiko matematiikan universaalin symbolikielen hallinnalla siis kom-

pensoida koulussa koettua kielimuuria? 

 
8.2 Suomen kielen kompetenssi – miksi heikkoa osaamista pii-

lotellaan? 
 
Aineistossa oli havaittavissa ristiriitaisuutta kuvaillun ja havaitun suomen kielen 

osaamistasojen välillä, etenkin heikoimmilla suomen puhujilla, mutta myös muilla 

vaihtelevasti. Ainakin vastaajatunnukset T6venäjä ja P6vietnam (ja mahdollisesti 

muitakin) piilottelivat tai vähättelivät suomen kielen osaamisen puutteita, sillä he 

kertoivat ymmärtävänsä nykyään kaiken tai suomen olevan helppoa nykyään, 

mikä on ristiriidassa aineistossa havaitun kielitason kanssa. Kysymyksiä herätti, 
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onko kyseinen piilottelu tahallista vai tahatonta? Vähättelivätkö jotkut haastatte-

lussa suomen kielen ymmärtämisen ongelmia jostakin tuntemattomasta, esimer-

kiksi itsetuntoon liittyvästä syystä? 

 

Mielestäni tämä voi tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Toisaalta nämä oppilaat ovat 

kouluhistoriansa aikana varmasti suomen osaajina liikkuneet lähtötasostaan 

harppauksittain ja saattavat olla tästä kehityksestä ylpeitä niin, että liioittelevat 

”ymmärtävänsä kaiken” opetuksesta - esimerkiksi.  

 

Koulujen opettajat ja suurin osa oppilaista ovat natiiveja, eli syntyperäisiä suomen 

kielen puhujia. Persoonallisuuden piirteistä riippuen, ainakin alemmuudentuntee-

seen ja vertailuun taipuvaisten yksilöiden onkin oletettavasti helppo tuntea alem-

muutta kielellisestä osaamisestaan suhteessa muihin – ottaen huomioon, ettei 

kehityksestä huolimatta oma suomen kieli tule heillä koskaan yltämään täysin 

syntyperäisen puhujan tasolle. Suomenkielinen koulu ympäristönä voi tässä mie-

lessä olla ristiriitainen S2-oppilaalle: Koko ajan oma kielellinen kehitys on parem-

paan suuntaan suomenkielisen ”kielikylvyn” vuoksi, mutta toisin kuin ulkomaille 

aikuisena omasta tahdostaan muuttajat, jotka eivät kommunikoi omalla äidinkie-

lellään, maahanmuuttajataustaiset oppilaat peruskouluissa ovat pakotettuina tä-

hän tilanteeseen alaikäisyyden ja huoltajien päätösten vuoksi.  

 

Tahallista taitotason liioittelua ja piilottelua saattaisi siis toisaalta selittää itse-

tunto-ongelmat ja tunteet alemmuudesta. Onkohan tätä tutkittu suhteessa minä-

pystyvyyteen? Miten ilmiö vaikuttaa itsetuntoon ja sen kehitykseen? Tästä näkö-

kulmasta olisi kiinnostavaa tutkia, onko suomen kielen osaamistason piilottelu 

maahanmuuttajataustaisten joukossa yleinen vai satunnainen ilmiö, ja mikäli tätä 

esiintyy muuallakin, tutkia sen taustalla olevia syitä (tahatonta vai tahallista salai-

lua), mutta yhtä lailla sen seurauksia itsetuntoon ja minäpystyvyyteen. Tämän 

tutkimuksen osalta nämä seikat jäävät vain arvailun varaan. 

 

Aineistosta heräsi myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajautuva, mutta kiinnos-

tava kysymys siitä, voiko universaali symbolikieli olla myös suomea taitamatto-

mien vanhempien siltana lastensa koulutehtävien ymmärtämiseen ja näin ollen 

kotitehtävissä auttamiseen. 
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8.3 Jatkotutkimusaiheita  
 
Pohdittavan arvoisia, tässä vastaamatta jääviä kysymyksiä on lukemattomia; En-

sinnäkin se, tukeeko monikielisyys (suomi ja oma äidinkieli) mahdollisesti kol-

mannella luokalla aloitettavan englannin tai kuudennella aloitettavan ruotsin opis-

kelua, mikäli koko siihenastinen oppivelvollisuus on suoritettu suomenkielisessä 

koulussa? Toinen mieleeni herännyt kysymys koskee ympäristöoppia ja biolo-

giaa, joka oli monelle hankalin tai vähiten pidetty oppiaine. Onko ympäristöopin 

ja biologian oppiainekohtainen sanasto ja kieli poikkeuksellisen haastavaa S2-

oppilaalle?  

 

Oppiainekohtaiseen kieleen liittyy varmasti eroja sisältöalueittain; oppiaineessa 

kuin oppiaineessa jokainen kantasuomalainenkin oletettavasti kokee enemmän 

hahmottamisen vaikeuksia joihinkin käsitteisiin liittyen, kun taas toiset ovat hel-

pommin ymmärrettävissä. Nämä erot ovat toki yksilöllisiä, mutta kiinnostavaa olisi 

myös tutkia nykytutkimuksen valossa (ainedidaktisten tutkimusten yhteistyön li-

säksi) kielen haastavuutta eri matematiikan sisältöalueilla. Olisi hyödyllistä koko 

Suomen peruskoulujärjestelmän kannalta tietää, mikäli akateemisen kielen hal-

lintaan liittyisi enemmän vaikeuksia esimerkiksi geometriassa kuin kertolas-

kuissa. Kysymyksiä herätti mieleeni myös se, kuinka paljon kantasuomalaiset ko-

kevat perusasteella haasteita akateemisen kielen operoinnissa. 
 

Onko olemassa tulevaisuus, jossa S2-suomen opetuksen lisäksi peruskouluissa 

opetettaisiin S2-matematiikkaa? Entä voisiko matematiikan käsitteellisen ymmär-

täminen heijastua muissa oppiaineissa pärjäämiseen? Aiheesta tarvitaan vielä 

paljon ainedidaktista tutkimusta sekä yhteistyötä eri oppiaineiden didaktisten tut-

kimusten kesken. Myöskin, suurin osa minäpystyvyyden tutkimuksesta on tehty 

länsimaissa (Pantziara, 2016, 10). Olisi tärkeää tutkia, onko minäpystyvyyden ra-

kentumisella sama merkitys ei-länsimaisessa kontekstissa. 

 

Mikään oppimisprosessi koulukontekstissa ei ole täysin irrotettavissa kielellisestä 

kommunikaatiosta, mutta fyysisessä oppimisympäristössä matematiikkapelit ja 

konkretiaan perustuvat välineet tukevat myös muita ymmärtämisen muotoja, 
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jotka eivät ole kielellisestä kommunikaatiosta yhtä riippuvaisia: noppaa voi kään-

nellä kädessään ja hahmottaa lukujen sijoittumisen eri puolille esinettä ilman kie-

litaitoa.  

 

Virtuaaliset oppimisympäristöt, mobiililaitteet ja sosiaalisen median räjähtävä 

kasvu ovat parhaimmillaan linkkejä oppilaan kokemusmaailman ja koulumaail-

man välillä, ja näin loistavia motivoimaan ja mahdollistamaan oppimista. Tässä 

tutkielmassani rajasin matematiikan didaktiikassa käytetyt teknologiset ja virtuaa-

liset apuvälineet tutkimusongelmani ulkopuolelle, mutta mielenkiintoista olisi tut-

kia enemmän näiden uusien sovellusten yhteyksiä minäpystyvyyteen, sekä nii-

den keinoja tai mahdollisuuksia hyödyntää universaalin symbolikielen maailmaa 

oppimisessa. Matematiikan oppimispeleissä ja muissa virtuaalisissa oppimisym-

päristöissä myös muunlainen viestintäteknologinen kansainvälisyys ilman kieli- 

tai lukutaitoa on mahdollista esimerkiksi merkeillä, animaatioilla ja kuvilla. Jatko-

tutkimusaiheena äärimmäisen kiintoisaa olisi tietää, voisiko tällainen kansainvä-

lisesti ymmärrettävä kuvakieli olla tukemassa matematiikkapeleissä matematii-

kan ”puhtaasti universaalia”, kieleen sitomatonta oppimisen puolta? 

 

8.4 Lopuksi 
 
Minäpystyvyyden tunteen korrelaatio suoritustason kanssa on korkea: riippu-

matta taitotasosta ja lahjakkuudesta, minäpystyvyys vaikuttaa yksilön oppimistu-

loksiin (Hirvonen, 2012). Kuten olen luvussa 2 perustellut, minäpystyvyys on ns. 

lumipallomainen affekti. Minäpystyvyyttä voi ruokkia – se saa kipinää voimak-

kaimmin osaamisesta, eli onnistumisen kokemuksista, ja siksi sitä on siis myös 

tuettava niin. Tilastot puhuvat puolestaan; Suomessa kasvava monikielisyys on 

seurausta 90-luvulla alkaneesta, räjähdysmäisestä kasvusta maahanmuutossa. 

Erilaiset oppimisvertailut kertovat suomalaisten maahanmuuttajataustaisten hei-

kosta koulumenestyksestä, joka perustuu heikkoon kielitaitoon.  

 

Edellä mainittujen seikkojen valossa onkin hyvä ihmetellä: Miten maahanmuutta-

jataustaisilla voi olla minäpystyvyyttä, jos ei ole tilastomatemaattisesti ”mahdol-

lista” menestyä opinnoissa kuten kantasuomalaiset? Mikä on tulevaisuuden uh-

kakuva, jos emme onnistu monipuolistamaan opetuksen resursseja paremmin 
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erityyppisille oppijoille sopivaksi? – Entäpä, jos tämä kaikki olisi ennaltaehkäistä-

vissä ainedidaktisen tutkimuksen avulla? Voisiko kouluoppiminen olla kaikille jol-

lain tapaa minäpystyvyyttä ja tervettä kasvua tukevaa? Mikäli osaisimme ymmär-

tää ilmiöitä vielä paremmin, voisimmeko käyttää matematiikan kielen universaalia 

puolta hyödyksi maahanmuuttajataustaisten opetuksessa? Jos osaisimme hyö-

dyntää motivaation oletetusti tuomaa sitkeyttä ja ponnistelua universaalilla paino-

tuksella toteutettuun ”S2-matematiikan” opetukseen, voisivatko oppimistulokset 

nousta lähemmäs vastaavaa motivaation tasoa, PISA 2012-tuloksia paremmin?  

Voisiko tällainen universaalin symbolikielen lähtökohdista toteutettu opetus jopa 

olla luomassa siltaa käsitteellisen ymmärryksen ja hallinnan ongelmiin maahan-

muuttajataustaisille oppilaille? 

 

Vaikka pyrimme tasa-arvoon yhteiskunnassa, eriarvoisuus on asia, jota tulee ole-

maan niin kauan, kuin on erilaisuuttakin – eli aina. Siksi se on kasvatuksen ja 

koulutuksen kentällä varmasti aina tärkeä tutkimusaihe. Mitä enemmän populaa-

tiossa on sosiokulttuurista diversiteettiä, on sanomattakin selvää, että kaikille sa-

mantasoisen ja -arvoisen opetuksen järjestäminen muuttuu yhä vaikeammaksi 

sen myötä. Kentälle tarvittaisiin ajankohtaisesta muutoksesta kiinnostuneita tut-

kijoita, jotta suomi toisena kielenä -opetuksen taso pysyisi tarpeisiin vastaavana 

ja myös opettajalle inhimillisenä, ja eriarvoisuuden ongelmia minimoitaisiin en-

tistä laadukkaammin. 

 

Tässä tutkimuksessa pääsin tekemään pintaraapaisun aiheeseen haastatellen 

kymmentä pääkaupunkiseutulaista alakoululaista, jotka ovat s2-opetuksen pii-

rissä. Jatkotutkimuksissa olisi hyödyllistä tutkia laaja-alaisemmin S2-oppilaiden 

minäpystyvyyttä ja muita oppimisen edellytyksiä. Mikäli pohjustavaa tutkimusta 

maahanmuuttajien minäpystyvyydestä matematiikassa on tulevaisuudessa saa-

tavilla, äärimmäisen hyödyllistä olisi selvittää, voisiko matematiikan oppiaineen 

universaali symbolikieli sekä luvuilla ja numeroilla operoimisen maailma olla tuot-

tamassa tasavertaisuutta luokkahuoneisiin, joissa suomen kielen osaajia on mo-

nen tasoisia.   
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LIITE 1 

Teemahaastattelurunko 

 

ALKU   

- esittäytyminen 

- alkuun kysymys, josta haastateltavan on helppo puhua, ja josta tämä tulee 

hyvälle mielelle: ”Mitä kuuluu? Miten etäkoulu on sujunut?”  

- tutkimuksesta kertominen  

- varmistetaan, että matematiikan oppikirja mukana 

- tietoon perustuvan suostumuksen saaminen haastateltavalta (haastatel-

lessa etänä, sähköisesti kuvana tai kuvakaappauksena suostumuslomak-

keista, jossa on nuoren ja huoltajan allekirjoitukset) 

- muistuta, että vapaaehtoista ja voi keskeyttää halutessaan 

- Taustat: haastateltavan luokka-aste, sukupuoli, äidinkieli, Suomeen maa-

hanmuuton ajankohta ja maahanmuuttoikä sekä milloin on oppinut suomen 

kielen / oliko maahan tullessa kielitaidoton.  

 

TEEMA 1  Oppiaineesta pitäminen 

- Pääkysymys: Mikä matematiikassa on kivaa? (tämä kysytään jokaiselta) 

- Apukysymyksiä (näitä kysytään, jos haastateltava ei spontaanisti puhu ai-

heesta): 

- Millaiset tehtävät ovat kivoja/kiinnostavia matematiikan tunnilla? 

- Millaiset tehtävät eivät ole kiinnostavia matematiikassa? 

 

TEEMA 2  Osaaminen 

- Pääkysymys 1: Millaiset tehtävät ovat sinulle helppoja? 

- Apukysymys: Mitä osaat hyvin matematiikassa? (esimerkkejä tehtävistä 

oppilaan kirjasta) 

- Pääkysymys 2: Millaiset tehtävät ovat sinulle vaikeita? 

- Apukysymys: Mikä on haastavinta matematiikan tehtävissä? (esimerk-

kejä tehtävistä oppilaan kirjasta) 

- Jos ei mainita sanallisia tehtäviä: Mitä mieltä sanallisista? 

- Pääkysymys 3: Miten opit parhaiten matematiikkaa? 

- Apukysymyksiä: 
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- Matematiikkapelit? 

- Yksin? 

- Yhdessä? 

- Palikat? 

- Laskeminen? 

 

TEEMA 3 Koulunkäynnin tuki kotona, haastateltavan tulo Suomeen ja kielen op-

piminen  

- Pääkysymys 1: Oliko suomen kielellä koulussa pärjääminen haastavaa aluksi? 

Entä nykyään? 

- Apukysymyksiä 

- Ennen Suomeen tuloa kouluhistoria – Millaista koulu oli ennen Suomeen 

muuttamista, jos kävit silloin jo koulua? 

- Pääkysymys 2: Vanhempien tuki koulunkäyntiin / läksyjen tekoon kotona? 

- Vanhempien osallisuus koulun kanssa yhteistyöhön?  

- Vanhempien Suomen kielen taito? 

- Vanhempien koulutustausta? 

- Vanhempien matematiikkatausta? = Auttavatko vanhemmat matematii-

kan opiskelussa? Entä muiden aineiden? 

 

TEEMA 4 Koulumenestys 

- Pääkysymys 1: Oletko saanut koulussa hyviä arvosanoja? 

- Pääkysymys 2: Miten koulumenestys eri aineissa ja aineista pitäminen on 

muuttunut vuosien aikana? 

- Apukysymys: 

- Oletko tyytyväinen koulussa saamiisi arvosanoihin tai todistuk-

siin? 
 

TEEMA 5 Matematiikan vertaaminen muihin oppiaineisiin (jotta selville, onko ma-

tematiikan minäpystyvyys korkeampi kuin muissa oppiaineissa) 

- Pääkysymys 1: Onko matematiikka helppoa vai vaikeaa sinulle verrattuna 

muihin oppiaineisiin ja niiden opiskeluun? 

- Pääkysymys 2: Onko matematiikka kivaa vai tylsää verrattuna muihin op-

piaineisiin ja niiden opiskeluun? 



 

 4 

- Apukysymyksiä: 

- Mistä kouluaineesta pidät eniten? 

- Mikä on ikävin oppiaine? Mikä kivoin?’ 

- Mikä on vaikeinta koulussa? Entä helpointa? 

 

TEEMA 6 Kouluviihtyvyys 

- Pääkysymys 1: Onko koulunkäynti tärkeää?  

- Pääkysymys 2: Viihdytkö koulussa? 

- Apukysymyksiä: 

- Koulun kokeminen hyödyllisenä tai ei? 

- Viihtyvyys: esim. en viihdy ollenkaan koulussa / "ei kivaa mutta 

ei mälsää" / minusta koulussa on pääsääntöisesti mukavaa? 

- Onko sinulla koulussa kavereita tai ystäviä? 

- Onko sinulla mukavia opettajia? 

- Onko koulunkäynti sinulle tärkeää? 

 

LOPETUS 

- Haastateltavalle mahdollisuus kysyä 

- muuta? 

- Kiitos 
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LIITE 2 
Oppilaan tiedote ja suostumuslomakepohja  

 
Oppilaan tiedote 

Tarvittaessa tiedotteesta saatavilla englanninkielinen käännös. 
 
 
Hyvä peruskoululainen, 
Kutsumme sinut osallistumaan Helsingin yliopiston tutkimukseen. 
 
 
Tutkimuksen	tarkoitus,	hyöty	ja	merkitys	
Tutkimus tulee olemaan Suvi Rinteen kasvatustieteen maisterin tutkinnon pro gradu –
lopputyö Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on haastatella S2-opetuksen piiriin kuuluvia peruskoululaisia 
heidän itsetunnostaan matematiikan oppimiseen liittyen. Uskomukset suomen kielellä 
pärjäämisestä koulussa sekä itsestä matematiikan oppijana ovat kiinnostuksen keskiössä.  
Tutkimuksesta ei ole haastateltavalle välitöntä hyötyä tai haittaa. 
 
Toteutustapa	
Tietoa tullaan keräämään haastattelulla, jossa oppilas kertoo omista kokemuksistaan ma-
tematiikan opiskeluun liittyen. Haastattelu järjestetään oppilaan toiveen mukaisesti, joko 
koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Haastattelutilanne taltioidaan äänitiedostona. Aineis-
toa voidaan täydentää otetuilla kuvilla oppilaan matematiikan kirjan sivuista. Tarvittaessa 
haastattelu voidaan toteuttaa etähaastatteluna videoyhteydellä. 
Tutkittavien yksilöllisiä henkilötietoja ei tallenneta eikä raportoida. 
 
Tutkimuksen	kulku	
Haastateltavilta kerätään anonyymisti seuraavat yksilölliset tiedot: haastateltavan luokka-
aste, sukupuoli, Suomeen maahanmuuton ajankohta ja maahanmuuttoikä sekä äidinkieli.  
Haastattelun aikana haastateltava kertoo apukysymysten avulla ja vapaasti kertoen koke-
muksistaan suomalaisessa koulussa pärjäämisestä sekä matematiikan oppiaineesta 
pitämisestä. Haastateltava näyttää omasta matematiikan kirjastaan tehtäviä, jotka hän ko-
kee kiinnostavina tai epäkiinnostavina. Näistä kirjan sivuista haastattelija ottaa kuvat pu-
helimella. (Etähaastattelussa oppilas näyttää sivuja kameraan, joista haastattelija ottaa ku-
vakaappaukset).  
Haastateltava voi kertoa, millä tavalla saa kotona tukea läksyjen tekemiseen ja kouluopis-
keluun, sekä koulukokemuksistaan ennen Suomeen muuttamista. Haastattelun tukena 
voidaan käyttää S2-opetuksessa käytettyjä, tuttuja välineitä. Haastattelutilanne vie aikaa 
yhteensä korkeintaan 45 minuuttia.  
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Tutkimusvälineet	
Haastattelutilanne taltioidaan äänitiedostona. Aineistoa voidaan täydentää otetuilla ku-
villa matematiikan kirjan sivuista. Äänitallenteita säilytetään korkeintaan 3 kk ja ne hävi-
tetään viimeistään tutkimuksen valmistuttua. 	
 
Tutkittavan	oppilaan	oikeudet 
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää 
osallistumisesi koska tahansa, ilman minkäänlaisia seuraamuksia ja syytä ilmoittamatta. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai osallistumisen peruuttaminen ei vaikuta opetukseesi, 
arvosanoihisi tai muuhun koulutoimintaan.  
 
 
Aineiston	käyttö	
Haastatteluaineistoa käytetään Suvi Rinteen pro gradu –lopputyössä Helsingin yliopiston 
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen digitaalista tutkimusaineistoa säilyte-
tään suojatulla verkkoalueella, jonne vain tutkimuksen suorittajalla on pääsy. Valmiiseen 
tutkimusraporttiin haastatteluaineisto litteroidaan kirjalliseen muotoon. Raportissa ei 
esiinny koulun tai kenenkään oppilaan nimeä. Haastatteluaineisto tallennetaan Helsingin 
yliopiston tietoturvalliseen, suojattuun pilvipalveluverkkoon, josta se tuhotaan työn val-
mistuttua.  
 
Koehenkilöiden tai koulujen nimiä ei mainita raportissa. Materiaali käsitellään turvalli-
sesti, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille.  
Kerätty tieto on luonteeltaan henkilökohtaista, arkaluontoista ja salassa pidettävää. Haas-
tattelutilanne taltioidaan, jotta haastattelussa kerätty tieto koehenkilöiden henkilökohtai-
sista uskomuksista ei vääristy. Tällöin tutkija saa kirjattua haastattelussa kerrotun sisällön 
raporttiinsa mahdollisimman puolueettomasti.  
Tutkimusten tulokset julkaistaan valmiissa tutkimusraportissa Suvi Rinteen pro gradu –
työssä.  
 
Annan tutkimuksesta mielelläni lisätietoja. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Suvi Rinne 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
s-posti: suvi.rinne@helsinki.fi 
puh. 040-3654795 
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Suostumuslomake 
 
Pro Gradu –haastattelututkimus 

□ Suostun □ En suostu  45 minuutin mittaiseen haastatteluun, joka talti-
oidaan äänitallenteena. 

□ Suostun □ En suostu  siihen, että matematiikan kirjastani saa ottaa ku-
via ja niitä voidaan käyttää osana tutkimusta 

□ Suostun □ En suostu  siihen, että haastattelustani kerättäviä tietoja 
käytetään anonyymisti Pro Gradu –tutkielman 
tutkimusaineistona 

 
 
Vakuutan, että olen lukenut huolellisesti tutkittavan tiedotteen ja että minulle on tarjottu 
mahdollisuus keskustella tutkimukseen liittyvistä asioista tutkijan kanssa. Minulle on ker-
rottu, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että voin perua suostumukseni 
syytä ilmoittamatta, milloin tahansa, myös kesken oppitunnin tai jälkikäteen. 
 
 
Tutkittavan nimi: _______________________________ 
 
Päiväys: _________________________ 
 
 
Tutkittavan allekirjoitus:              Vastuullisen tutkijan allekirjoitus: 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
Tutkittavan puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 
 
______________________________________________________________ 
 
Jos sinulle tulee tutkimuksen suhteen ongelmia tai kysyttävää, ota yhteys  
Suvi Rinteeseen, sähköposti suvi.rinne@helsinki.fi / puhelin 040-3654795. 
 
Tämä suostumus on allekirjoitettu kahtena kappaleena, joista toinen jää tutkittavalle, toi-
nen tutkijalle. 
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LIITE 3 

Huoltajien tiedote ja suostumuslomakepohja 

 

Tiedote oppilaiden huoltajalle syyslukukaudella 2020 
Tarvittaessa tiedotteesta saatavilla englanninkielinen käännös. 

 
 
Hyvä huoltaja, 
 
Kutsumme lapsenne osallistumaan Helsingin yliopiston tutkimukseen. 
 
 
Tutkimuksen	tarkoitus,	hyöty	ja	merkitys	
Tutkimus tulee olemaan Suvi Rinteen kasvatustieteen maisterin tutkinnon pro gradu –
lopputyö Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. 
Tutkimuksen tarkoituksena on haastatella peruskoulun S2-opetuksen piiriin kuuluvia ala-
kouluikäisiä heidän itsetunnostaan matematiikan oppimiseen liittyen. Uskomukset suo-
men kielellä pärjäämisestä koulussa sekä itsestä matematiikan oppijana ovat kiinnostuk-
sen keskiössä. Tutkimuksesta ei ole haastateltavalle välitöntä hyötyä tai haittaa. 
 
Toteutustapa	
Tietoa tullaan keräämään haastattelulla, jossa oppilas kertoo omista kokemuksistaan ma-
tematiikan opiskeluun liittyen. (Etä-)haastattelu järjestetään oppilaan toiveen mukaisesti, 
joko koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Haastattelutilanne taltioidaan äänitiedostona. Ai-
neistoa voidaan täydentää otetuilla kuvilla oppilaan matematiikan kirjan sivuista. Tutkit-
tavien yksilöllisiä henkilötietoja ei tallenneta eikä raportoida. Haastattelu voidaan järjes-
tää myös etämenetelmin videoyhteydellä. 
 
Tutkimuksen	kulku	
Haastateltavilta kerätään anonyymisti seuraavat yksilölliset tiedot: haastateltavan luokka-
aste, sukupuoli, Suomeen maahanmuuton ajankohta ja maahanmuuttoikä sekä äidinkieli.  
 
Haastattelun aikana haastateltava kertoo apukysymysten avulla ja vapaasti kertoen koke-
muksistaan suomalaisessa koulussa pärjäämisestä sekä matematiikan oppiaineesta pitä-
misestä. Haastateltava voi näyttää omasta matematiikan kirjastaan tehtäviä, jotka hän ko-
kee kiinnostavina tai epäkiinnostavina. Näistä kirjan sivuista haastattelija ottaa kuvat pu-
helimella tai tietokoneella kuvakaappauksena etäyhteydellä videolta. Haastateltava voi 
kertoa, millä tavalla saa kotona tukea läksyjen tekemiseen ja kouluopiskeluun, sekä kou-
lukokemuksistaan ennen Suomeen muuttoa.  
Haastattelun tukena voidaan käyttää S2-opetuksessa käytettyjä, tuttuja välineitä. Haastat-
telutilanne vie aikaa yhteensä korkeintaan 45 minuuttia.  
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Tutkimusvälineet	
Haastattelutilanne taltioidaan äänitiedostona. Aineistoa voidaan täydentää tutkijan puhe-
limella /tietokoneella otetuilla kuvilla oppilaan matematiikan kirjan sivuista. Äänitallen-
teita säilytetään korkeintaan 3 kk ja ne hävitetään viimeistään tutkimuksen valmistuttua. 
 
 
Oikeudet 
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavalla on oikeus keskeyttää 
osallistuminen koska tahansa, ilman minkäänlaisia seuraamuksia ja syytä ilmoittamatta. 
Tutkimukseen osallistuminen, tutkimuksesta kieltäytyminen tai osallistumisen peruutta-
minen ei vaikuta tutkittavan opetukseen, arvosanoihin tai muuhun koulutoimintaan.  
 
 
Aineiston	käyttö	
Haastatteluaineistoa käytetään Suvi Rinteen pro gradu –lopputyössä Helsingin yliopiston 
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen digitaalista tutkimusaineistoa säilyte-
tään suojatulla verkkoalueella, jonne vain tutkimuksen suorittajalla on pääsy. Valmiiseen 
tutkimusraporttiin haastatteluaineisto litteroidaan kirjalliseen muotoon. Raportissa ei 
esiinny koulun tai kenenkään oppilaan nimeä. Haastatteluaineisto tallennetaan Helsingin 
yliopiston tietoturvalliseen, suojattuun pilvipalveluverkkoon, josta se tuhotaan viimeis-
tään työn valmistuttua.  
 
Koehenkilöiden tai koulujen nimiä ei mainita raportissa. Materiaali käsitellään turvalli-
sesti, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille.  
 
Kerätty tieto on luonteeltaan henkilökohtaista, arkaluontoista ja salassa pidettävää. Haas-
tattelutilanne taltioidaan, jotta haastattelussa kerätty tieto koehenkilöiden henkilökohtai-
sista uskomuksista ei vääristy. Tällöin tutkija saa kirjattua haastattelussa kerrotun sisällön 
raporttiinsa mahdollisimman puolueettomasti. Tallenteet hävitetään pysyvästi viimeis-
tään syyslukukaudella 2020. Tutkimusten tulokset julkaistaan valmiissa tutkimusrapor-
tissa Suvi Rinteen pro gradu –työssä.  
 
Annan tutkimuksesta mielelläni lisätietoja. 
Ystävällisin terveisin, 
Suvi Rinne 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
s-posti: suvi.rinne@helsinki.fi 
puh. 040-365 4795 
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Suostumuslomake 
Pro Gradu –haastattelututkimus 
 

□ Suostun □ En suostu  lapseni osallistumiseen 45 minuutin mittaiseen 
haastatteluun, joka taltioidaan äänitallenteena. 

□ Suostun □ En suostu  siihen, että lapseni matematiikan kirjasta saa ot-
taa kuvia ja niitä voidaan käyttää osana tutki-
musta. 

□ Suostun □ En suostu  siihen, että lastani haastattelemalla kerättäviä 
tietoja käytetään anonyymisti Pro Gradu –tut-
kielman tutkimusaineistona. 

 
 
Vakuutan, että olen lukenut huolellisesti tutkittavan tiedotteen ja että minulle on tarjottu 
mahdollisuus keskustella tutkimukseen liittyvistä asioista tutkijan kanssa. Minulle on ker-
rottu, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että voin perua suostumukseni 
syytä ilmoittamatta sekä milloin tahansa, myös jälkikäteen. 
 
 
Tutkittavan nimi: _______________________________ 
 
Tutkittavan huoltajan nimi: _______________________________ 
 
Päiväys: _________________________ 
 
 
Tutkittavan huoltajan allekirjoitus:       Vastuullisen tutkijan allekirjoitus: 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
Tutkittavan huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 
 
______________________________________________________________ 
 
Jos sinulle tulee tutkimuksen suhteen ongelmia tai kysyttävää, ota yhteys  
Suvi Rinteeseen, sähköposti suvi.rinne@helsinki.fi / puhelin 040-365 4795 
 
Tämä suostumus on allekirjoitettu kahtena kappaleena, joista toinen jää tutkittavan huol-
tajalle, toinen tutkijalle. 
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LIITE 4 

Huoltajien tiedote ja suostumuslomakepohja: englanninkielinen käännös 

 

To the guardians of “Finnish as a second language”  
–education department of your school 

in the autumn semester of 2020 
 
 
Dear guardian, 
 
This is an invitation for your child to take part in a research of the University of Helsinki.  
 
 
The	meaning	of	the	study	
This research will be utilized as the final assignment to Suvi Rinne’s Master’s thesis in 
Education at the University of Helsinki, faculty of pedagogy. 
The purpose of this study is to interview the students in the “Finnish as a second lan-
guage” (S2) department of Finnish teaching about their self-confidence in mathematics 
learning. The beliefs of their capability to succeed as a mathematics learner in a Finnish-
spoken school is in the center of interest.  
Taking part to the research will not cause the participant any direct advantage or disad-
vantage. 
 
The	implementation	
The data will be collected with an interview, where the student tells about his/her own 
experiences concerning mathematics as a school subject, whereas he/she likes it or not, 
or feels capable to learn mathematics. The interview will be arranged in line with the 
student’s wishes, either during school hours or after. The interview will be recorded as an 
audio file. The data may be supplemented with photos of the student’s math book pages. 
The participant’s personal information will not be collected or reported. The interview 
can also be arranged as a video call. 
 
The	course	of	the	interview	
The following information of each participant will be collected anonymously: the grade 
level, sex, the time of immigration and participant’s current age at the time of immigration 
to Finland, and native language.  
 
During the interview, the participants will tell both freely and with support questions of 
their experiences in school mathematics. The participants can show examples of interest-
ing/un-interesting exercises from their mathematics books. The researcher will take pic-
tures of these book pages. 
The participant can also tell, how he/she gets support to school studies such as homework 
at home, and possible school experiences before immigration to Finland. 
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To support the communication in the interview, some already familiar aids used in the S2 
Finnish teaching may be used. The interview will take time at most 45 minutes altogether.  
 
	
	
Research	equipment	
The interview will be recorded as an audio file. The data may be supplemented with pho-
tos of the student’s math book pages. The record files will be permanently eliminated in 
the autumn semester 2020.  
 
 
The	rights 
Taking part in the research is completely voluntary. The participant has a right to discon-
tinue the interview at any time, without any consequences or obligation to explanations. 
Participation, deciding to not participate or canceling the participation will not affect the 
participants’ teaching, school grades or other action regarding school.  
 
 
The	utilization	of	the	data	
The collected data from the interview will be utilized in the research of the final assign-
ment to Suvi Rinne’s Master’s thesis in Education, at the University of Helsinki, faculty 
of pedagogy. 
The digital research data will be stored at a secure network storage, where only the re-
searcher has access to. The interviews will be transcribed to the final report in a written 
form. The report will not contain the school’s or any student’s name. The interview data 
will be stored at a secure and safe cloud-based storage of the Helsinki University, where 
from the record files will be permanently eliminated after the work is completed, at the 
latest in June 2020. The research material will be handled carefully and safely. It will not 
be seen, heard or handled by any outsider. 
 
The collected information is private and confidential. The interviews will be recorded for 
the sake of research accuracy, so that the described beliefs of the individuals’ self-com-
petence in math learning will be reported unbiased and objectively. The research findings 
will be published in the final research report in the master’s thesis of Suvi Rinne.  
 
I’ll be happy to give you more information – Please do not hesitate to contact me with 
any questions. 
 
With best regards, 
Suvi Rinne 
Faculty of Education, University of Helsinki 
e-mail: suvi.rinne@helsinki.fi 
telephone number: +358 40 365 4795 
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Consent form for the interview research 
 

□ I allow  □ I do not allow  for my child to take part in a 45-minute inter-
view that will be recorded as an audio file. 

□ I allow  □ I do not allow for the researcher to take pictures of my child’s 
mathematics book and that the pictures can be 
used as a part of the research 

□ I allow  □ I do not allow the anonymous data collected from my child to 
be utilized as research material in Suvi Rinne’s 
master’s thesis research. 

 
I affirm that I have read the information in this handout carefully, and that I have been 
offered a chance to discuss any matter regarding the research with the researcher. I have 
been informed that the participation for the study is voluntary and that I can cancel my 
permission whenever, even after the interview, without any obligation to explanations. 
 
 
The name of the participant: _______________________________ 
 
The name of the legal guardian of the participant: _______________________________ 
 
Date: _________________________ 
 
 
Signature of the guardian:          Signature of the accountable researcher: 
 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
The e-mail address and phone number of the legal guardian: 
 
______________________________________________________________ 
 
If you have any inconveniences or questions about the study, please do not hesitate to 
contact:  
Suvi Rinne, e-mail: suvi.rinne@helsinki.fi / telephone number 040-365 4795. 
 
This permission has been signed as two copies, one for the guardian of the participant, 
one for the researcher.  


