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Johdanto

Älypuhelimet alkoivat yleistyä Suomessa 2010-luvulla ja nykyään ne ovat lähes jokaisen
suomalaisen käytössä. Ylen selvityksen mukaan tietokoneita oppilasta kohden Suomen
yläkouluissa on vaihteleva määrä (Hämäläinen & Airikka & Tebest, 2018). Esimerkiksi
Espoossa tietokoneita on 0,7 oppilasta kohden, mutta Kuopiossa tietokoneita on vain 0,3
oppilasta kohden. Koska älypuhelin pystyy joissain asioissa samoihin suorituksiin kuin
tietokone, niitä voisi hyödyntää opetuksessa aiempaa enemmän. Tässä tutkielmassa on
tarkoitus tutkia, miten älypuhelinta voi hyödyntää matematiikan opetuksessa.

Älypuhelimien opetusmahdollisuuksien tutkimista tarvitaan lisää. Sad ja Göktas ovat selvittäneet 1087 opettajaopiskelijan mielipiteitä puhelimien ja kannettavien tietokoneiden
välillä (Şad & Göktaş, 2013). Opiskelijat pitivät kannettavia tietokoneita mieluisempana
välineenä oppimisessa, mutta puhelimien etuina he pitivät pientä kokoa ja hintaa. Tutkimuksesta voitiin myös päätellä, että opiskelijat eivät vielä tunne kaikkia älypuhelimien
mahdollisuuksia. Borban ym. metatutkimuksessa selvitettiin, millaista tutkimusta on
tehty teknologian hyödyntämisestä matematiikan opetuksessa vuosina 2010-2015 (Borba
& Askar & Engelbrecht & Gadanidis & Llinares & Aguilar, 2016). Mobiililaitteiden
osalta johtopäätöksinä tutkimuksessa pidettiin sitä, että niiden hyödyntämistä opetuksessa
ei ole tarpeeksi tutkittu verrattuna siihen, millä vauhdilla älypuhelimet ovat lisääntyneet
nuorten keskuudessa.

Älypuhelimia voidaan hyödyntää opetuksessa lukuisilla eri tavoilla. On olemassa iso
joukko erilaisia mobiilisovelluksia muistiinpanojen tekemisestä laskimiin. Esimerkiksi
jopa LaTeX-tekstiladonta onnistuu mobiilisovelluksella VerbTeX LaTeX Editor. Toisaalta osa mobiilisovelluksista eivät ole vielä täysin valmiita sujuvaan käyttöön kuten
Geogebran mobiiliversio, joka ainakin itselläni kaatui usein kesken käytön. Oppimispelit
ovat yksi mielenkiintoinen alue älypuhelimissa. Haasteena yksittäisissä sovelluksissa on
se, että niiden kehittäminen vaatii resursseja. Turun yliopistossa tutkittiin matemaattisten
kykyjen, kuten spontaania huomion kiinnittämistä määrien välisiin suhteisiin, kehittymistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tutkimuksessa käytettiin ActionTrack -mobiilisovellusta (McMullen & Hannula-Sormunen & Kainulainen & Lehtinen, 2017).
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ActionTrack lupaa käyttäjilleen helpon alustan, jolla käyttäjät pääsevät luomaan omaan
tarkoitukseen sopivia liikkumispelejä kuten rastiratoja.

Tähän tutkielmaan valikoitui älypuhelimien mahdollisuuksista kamerakynäpedagogiikka, jonka mahdollisuuksia tarkastellaan Hollannin matematiikan opetusta ohjaavan
teorian avulla. Teorian nimi on realistinen matematiikan opetus, RME (realistic mathematic education), ja sen syntymisestä vastaa hollantilainen matemaatikko Hans Freudenthal. Kamerakynäpedagogiikassa käytetään puhelimen kameraa perinteisen kynän rinnalla ajatusten ilmaisuun. Kamerakynäpedagogiikka toimii erityisen hyvin esimerkiksi
kemiassa, mutta matematiikka on ehkä vähemmän selvä alue soveltaa kamerakynäpedagogiikkaa. Tätä ongelmaa ratkotaan tässä tutkielmassa RME:n avulla. RME:ssä perusajatuksena on saada matematiikka realisoitumaan oppijan päässä, mikä voisi hyvin tapahtua
kuvien ja videokuvien avulla.

Tässä tutkielmassa ensin selvitetään, mitä on RME. Sitten esitellään, mitä kamerakynäpedagogiikalla tarkoitetaan, tarkastellaan muutamien tutkimusten avulla, mitä hyötyä tai
haittaa siitä voisi olla ja pohditaan, miten sitä voisi hyödyntää matematiikan opetuksessa
käyttäen apuna RME:n kehystä. Lopuksi esitetään kaksi tämän tutkielman pohjalta ideoitua tehtävää yläkoulun matematiikan opetukseen.
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2

RME

Hans Freudenthalin ansiosta RME (realistic mathematic education) on Hollannin keskeisin matematiikan opetuksen teoria. Se juontuu fraasista ”zich realiseren”, joka tarkoittaa
suomeksi ”kuvitella”. RME:n ideana on, että oppilaan tulee pystyä kuvittelemaan matematiikan ongelmat ja asiat, jotta oppimista voi tapahtua parhaalla mahdollisella tavalla.
RME on toki paljon muutakin ja se ei ole ikinä valmis ja täydellinen teoria vaan kehittyy
ja muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi viime aikoina teknologia on luonut uusia mahdollisuuksia kehittää RME:tä. (Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014)

RME on oppiainekohtainen opetuksen teoria (domain-specific instruction theory). Oppiainekohtainen opetuksen teoria tarkoittaa matematiikassa sitä, että kaikkea matematiikkaa ei yritetä laittaa yhden yleisen teorian alle vaan matematiikan eri aihealueille kuten
geometrialle ja algebralle on omat teoriansa, jotka riippuvat aiheen sisällöstä ja itse opetustilanteesta. Olennaisempaa on se, miten opitaan eikä se, mitä opitaan. Lisäksi oppiainekohtaisessa opetuksen teoriassa otetaan huomioon syyt saavutuksille, oppimisaktiviteetin konteksti, motivoinnin tekijät sekä muiden henkilöiden kuten opettajien ja vertaisten roolit. (Weibell, 2011)

Tässä luvussa selvitetään ensin RME:n historiaa Hans Freudenthalin kautta kappaleissa
2.1 ja 2.2. Sitten käydään läpi RME.n olennaisimmat periaatteet kappaleessa 2.3 ja mitä
tarkoitetaan matematisaatiolla kappaleessa 2.4. Lopuksi on kappale siitä, miten RME näkyy matematiikan tehtävissä kappaleessa 2.5.

2.1 Hans Freudenthal
Hans Freudenthal (1905-1990) oli matemaatikko topologian ja geometrian parissa, jonka
myöhempänä intohimona oli kehittää paremmaksi Hollannin matematiikan opetusta ja on
hänen ansiotaan, että RME sai kehittyä Hollannissa rauhassa (Van den Heuvel-Panhuizen
ym., 2014). Hän vaikutti aikana, jolloin muuta Eurooppaa villitsi New Math -liike, jonka
pyrkimyksenä oli käyttää modernin matematiikan saavutuksia matematiikan opetuksessa.
Suomessa tämä liike näkyi koulussa siten, että oppilaat aloittivat matematiikan opiskelun
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joukko-opista. Hans Freudenthal ei innostunut siitä, että matematiikan oppiminen aloitetaan valmiista, formaalista matematiikasta, vaan hänen mielestään suunta tulisi olla kohti
formaalia matematiikkaa. Hän piti matematiikkaa ihmisen toimintana (mathematic as a
human actitvity), jolla hän tarkoittaa, että matematiikan tekeminen on tärkeämpää kuin
matemaattinen tuote. Tähän toimintaan liittyy matematisointi (matematization), jolla tarkoitetaan todellisen ja matemaattisen aineen järjestämistä. Freudenthalin elämäntyötä
RME:n saralla ohjasi kysymys ”Miten kehittää opetusta sellaiseksi, että toiminta tuottaa
matematiikkaa?”, jonka vastaukset jakautuvat kolmeen asiaan: ohjattu uudelleenkeksiminen, oppimisprosessin tasot sekä didaktinen fenomenologia. Näitä kolmea asiaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.2. (Gravemeijer & Terwel, 2000)

Hans Freudenthal toimi johtajana IOWO-instituutissa (Institute for Development of Mathematics Education). Vuonna 1971 tähän instituuttiin liitettiin Wiskobas-projekti, jossa
vaikuttivat mm. Adri Treffes ja jossa RME oli saanut alkunsa (Van den Heuvel-Panhuizen ym., 2014). Instituutin filosofiaan kuului se, että opetuksen tulee jatkuvasti muuttua
ja kehittyä paremmaksi aivan kuten ympäröivä maailmakin muuttuu. Lisäksi tutkimus
tulee aloittaa luokkahuoneista, jotta tutkimus tulisi nopeammin opetukseen mukaan.
Freudenthal yhdisti tutkimuksen, kehityksen, sovelluksen ja tiedon välittämisen, kun
aiemmin ne olivat toisistaan erillään. Kehitystutkimus tehtiin sellaiseksi, että opettajat
pystyivät jäljittelemään tutkijoiden oppimisprosesseja ja Freudenthal vaati opettajia seuraamaan tutkimuksia ja raportoimaan reflektioitaan. Tällä opettajien ja tutkijoiden palautteella edelleen kehitettiin opetus-oppimisprosesseja paremmiksi. Tämä kehitystutkimus
voi tarjota opettajalle kehyksen, jonka avulla tehdä opetuksellisia päätöksiä. (K. Gravemeijer ym., 2000)

Hans Freudenthal voi olla kuuluisampi jopa kritiikistään opetuksen tutkimusta ja teorioita
kohtaan kuin omasta työstään matematiikan opetuksen kehittäjänä. Hän vastusti empiirisiä tutkimuksia ylihienoine tilastoineen ja matemaatikkona osoitteli helposti epäkohtia
näissä tilastoissa. Hänen mielestään tutkimuksessa tulisi keskittyä enemmän yksilöllisiin
oppimisprosesseihin, jolloin havaitaan hetket, joissa oppilas saavuttaa korkeamman ymmärryksen tason. Massatutkimuksissa nämä hetket hukkuvat keskiarvoihin eivätkä ne hae
vastausta kysymykseen ”Miksi asiaa opetetaan ja kenelle?”. Freudenthal ei myöskään uskonut erilaisten testimetodien objektiivisuuteen ja osoitti, että näillä olisi jopa
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negatiivinen vaikutus opetukseen. Hän ei pitänyt siitä, että yleiset tutkijat tekivät raamit,
joihin opetuksen tutkijat yrittivät mahduttaa sisällön. (K. Gravemeijer ym., 2000)

Yleiset kasvatusteoriat eivät sovi ja useat ovat jopa haitallisia matematiikkaan Freudenthalin mielestä. Esimerkiksi Bloom, Gagne sekä konstruktivismin periaatteet saivat
osansa Freudenthalin kritiikistä. Bloomin taksonomian mukaan osaamisen tasoja on
kuusi, jotka ovat alhaisimmasta tasosta korkeimpaan (1) tietämys, (2) ymmärrys, (3) soveltaminen, (4) analysointi, (5) syntetisointi ja (6) arviointi. Freudenthalin mielestä tämä
keskittyy liialti kategoriointiin ja aktiivinen matematiikan ja todellisuuden konstruointi
jää kokonaan huomioimatta opetuksessa, jos opetus nojataan Bloomin taksonomiaan,
mikä johtaa negatiivisiin vaikutuksiin koulumaailmassa. (K. Gravemeijer ym., 2000)

2.2 Hans Freudenthal RME:n parissa
Hans Freudenthalin työtä matematiikan opetuksen parissa ohjasi kysymys ”Miten matematiikan opetusta tulisi muokata niin, että matematiikka tapahtuu ihmisen toimintana ja
samaan aikaan tuottaa matematiikkaa?”. Freudenthalin vastaukset tähän kysymykseen
voidaan lajitella kolmeen kategoriaan, joita ovat ohjattu keksiminen, oppimisprosessin
tasot sekä didaktinen fenomenologia. (K. Gravemeijer ym., 2000)

Ohjatussa keksimisessä päämääränä on saada matemaattinen aine oppilaan henkilökohtaiseksi asiaksi siten, että oppilaat itse oivaltavat matemaattisen asian. Oppimispolku
suunnitellaan tarkkaan aloittamalla miettimällä reittejä, joita pitkin oppilas kulkee sekä
ennakoimalla oppilaan reaktioita ja miettimällä opettajan toimintoja näihin reaktioihin.
Ideoita tällaiseen opetukseen voi saada matematiikan historiasta ja oppilaiden informaaleista ratkaisuista. Kun käytetään konteksteja, joissa on useita eri ratkaisumenetelmiä, se
menetelmä, jonka oppilas valitsee, ennustaa mahdollista oppimispolkua. (K. Gravemeijer
ym., 2000)
Oppilaan tulisi kokea uudelleenkeksiminen progressiivisena matematisaationa. ”Toiminta yhdellä tasolla muuttuu analyysin kohteeksi toisella tasolla, operationaalinen aines
yhdellä tasolla tulee käsiteltäväksi aineeksi toisella tasolla.” (K. Gravemeijer ym., 2000)
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Didaktisessa fenomenologiassa pyritään saamaan vastaus siihen, miten saada ilmiö matemaattisen ajattelun saataville ja mikä niiden hyöty on progressiiviselle matematisaatiolle. Tilanteet valitaan niin, että oppilaat voivat järjestellä ne niiden matemaattisten objektien, joita oppilaiden on tarkoitus konstruoida, avulla. Ideana on myös miettiä, mikä
analyysin merkitys on opetukselle. Fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena on löytää
ongelmia, joiden ratkaisut toimivat myös muissa tilanteissa sekä ongelmia, joiden ratkaisumenetelmien avulla tavoitellaan vertikaalista matematisaatiota, jota avataan tarkemmin
kappaleessa 2.4. (K. Gravemeijer ym., 2000)

2.3 RME:n periaatteet
RME:n ensimmäiset periaatteet on muotoillut Adrian Treffers vuonna 1987. Niiden pohjalta on muotoutunut lukuisia versioita, joihin eri tutkijat ovat tuoneet oman näkökulmansa ja painotuksensa. Tässä luvussa keskitytään kuuteen periaatteeseen, jotka ovat
Marja Van den Heuvel-Panhuizenin ja Drijversin tulkinta Treffesin periaatteista. Ne ovat
(1) aktiivisuus, (2) todellisuus, (3) taso, (4) kytkeytymis, (5) vuorovaikutus ja (6) ohjaus
-periaatteet (Van den Heuvel-Panhuizen ym., 2014). Kuvaan 1 on koottu nämä periaatteet.
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Kuva 1: RME:n periaatteita on kuusi. Kuvassa periaatteet ovat vihreällä ja sinisellä on periaatteeseen liittyviä olennaisimpia käsitteitä ja toimintoja. (Van den Heuvel-Panhuizen ym., 2014)

Aktiivisuusperiaate (activity principle) juontuu Freudenthalin näkemyksestä, jossa matematiikkaa tapahtuu tekemällä. Matematiikkaa oppii parhaiten, kun oppilas pääsee aktiivisesti tekemään sitä pelkän passiivisen kuuntelun sijasta. Aktiivisuuden tavoitteena on
se, että tapahtuu horisontaalista ja vertikaalista matematisaatiota.

Todellisuusperiaate (reality principle) tarkoittaa sitä, että kontekstit matematiikassa ovat
todellisia tai kuviteltavissa oppilaille. Oppiminen aloitetaan rikkaista tosielämän tai muuten merkityksellisistä tilanteista, joita oppilaat pääsevät matematisoimaan.

Taso-periaatteen (level principle) mukaan matematiikan oppiminen tapahtuu tasojen
kautta. Alussa oppilas liikkuu tasolla, jossa muodostuu informaaleja ratkaisuja kontekstissa olevaan ongelmaan. Seuraavaksi oppilas siirtyy tasoille, jossa muodostuu oikoreittejä matemaattisten asioiden välille ja skeemoja. Viimeisellä korkeimmalla tasolla syntyy
ymmärrys käsitteiden ja strategioiden välillä. Tässä prosessissa, joka on esitetty kuvassa
2, muodostuu silta informaalin ja formaalin matematiikan välille. Oppilas oppii käyttämään matematiikkaansa yksittäisestä tilanteesta kaikkiin samankaltaisiin tilanteisiin; yhden asian mallista tulee malli muille asioille. Tasoperiaate näkyy progressiivisessa matematisaatiossa.
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Kuva 2: Tasoperiaatteen mukaisesti oppilas aloittaa informaalista tasosta päätyen lopulta formaalin ymmärryksen tasoon. Näiden välissä on tasoja, joissa tapahtuu lukuisia siirtymiä, joissa informaalista matemaattisesta mallista tulee malli seuraavalle asialla. (Van Den Heuvel-Panhuizen,

2003)

Kytkeytymisperiaate (intertwinement principle) puolestaan kertoo sen, etteivät matematiikan asiat kuten numerot, geometria jne. ole toisistaan irrallisia vaan ovat kietoutuneet
yhteen. Tämä koskee myös isompien alueiden kuten geometrian sisällä olevia aiheita.
Siksi RME:ssä tulisi käyttää ongelmia, joissa oppilaat voivat hyödyntää eri alueiden matematiikkaa ongelman ratkaisuprosesseissaan.

Vuorovaikutusperiaate (interactivity principle) nimensä mukaisesti tarkoittaa sitä, että
matematiikan oppiminen ei tapahdu yksin vaan siihen tarvitaan muiden kanssa käytävää
vuorovaikutusta. Tämän vuoksi RME:ssä suositaan ryhmätöitä ja koko luokan kesken
käytäviä keskusteluja, jotka mahdollistavat erilaisten keksintöjen ja strategioiden jakamisen muille. Lisäksi vuorovaikutus reflektoi oppilaan tekemistä, mikä luo oppilaalle mahdollisuuksia saavuttaa korkeamman ymmärryksen tason.

Ohjausperiaate (guidance principle) viittaa Freudenthalin ohjattuun keksimiseen. Opettajan tavoitteena on saada oppilas siirtymään ymmärryksen korkeammalla tasolle. Opettajan tulee pystyä ennakoimaan oppilaan mahdollisia oppimispolkuja, mikä onnistuu, kun
opetus perustuu johdonmukaisiin opetus-oppimiskehityskaariin.
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2.4 Matematisaatio
Hans Freudenthal ajatteli matematiikan olevan ihmisen toimintaa, jolloin matematiikassa
prosessi on tärkeämpää kuin lopputulokset. Hänen mielestään matematiikan tulisi olla
hyödyllistä oppilaalle, mutta samalla myös sellaista, ettei sitä rajoiteta pieneen määrään
sisältöjä. Matematisaation kautta oppimisella päästään tähän päämäärään. (K. Gravemeijer ym., 2000)

Ihmisen toimintaan kuuluvat ongelmien ratkaisemisen ja etsimisen lisäksi matematisaatio. Matematisaatiolla tarkoitetaan todellisen ja matemaattisen aineen eli matematiikan
tulosten järjestämistä sekä erityisesti sitä, miten matemaattiset symbolit esiintyvät tämän
prosessin aikana. Erityisesti pienten lasten opetuksessa tulee aloittaa todellisen aineen
matematisoinnista, koska he eivät pysty kuvittelemaan matemaattista ainetta. Todellisen
aineen matematisoinnissa oppilaat oppivat matemaattisen asenteen elämässään ja oppivat
ymmärtämään, missä tilanteissa asioita voi lähestyä matemaattisesti ja missä tilanteissa
ei. (K. Gravemeijer ym., 2000)

Matematisaatiolla tarkoitetaan matemaattisten asioiden järjestämistä, jonka aikana syntyy
uusia ideoita, ymmärrys paranee tai käsitys laajenee (K. Gravemeijer ym., 2000). Matematisaation ominaisuuksia, jotka esitetään Gravemeijerin väitöskirjassa, ovat yleistys,
varmuus, tarkkuus, lyhennykset (ks. Gravemeĳer, 1994). Yleistyksiin voidaan lukea analogien etsiminen, luokittelu ja strukturointi. Varmuuteen kuuluvat reflektio, perustelut ja
todistukset. Tarkkuus saavutetaan mallinnuksella, symboloinnilla ja määrittelyillä. Lyhenteet muodostuvat standardoiduilla kaavoilla ja symboleilla. RME:n yhteydessä puhutaan myös käsitteistä vertikaalinen, horisontaalinen ja progressiivinen matematisaatio.
Tässä kappaleessa selvitetään, mitä nämä tarkoittavat.

Treffers toi RME:hen käsitteet horisontaalinen ja vertikaalinen matematisaatio (Van den
Heuvel-Panhuizen ym., 2014). Horisontaalisesta matematisaatiota tapahtuu esimerkiksi
silloin, kun oppilas käyttää matemaattisia välineitä todellisen maailman tilanteissa ja ongelmissa. Vertikaalinen matematisaatio on puolestaan matemaattisen systeemin järjestämistä uudelleen käyttämällä käsitteiden ja strategioiden välisiä yhteyksiä. Gravemeijer
tulkitsee Treffersin horisontaalista ja vertikaalista matematisaatiota todellisen ja
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abstraktin maailmojen kautta (Gravemeijer ym., 2000). Todelliseen maailmaan kuuluu
maalaisjärki kokemuksineen ja abstraktiin maailmaan mm. symbolit. Raja maailmojen
välillä ei ole selkeä ja maailmat laajenevat tai kutistuvat jopa toistensa kustannuksella
(Van den Heuvel-Panhuizen ym., 2014). Jos keskitytään liikaa todelliseen maailmaan,
vertikaalinen matematisaatio saattaa vähentyä. Kuvaan 3 on havainnollistettu horisontaalista ja vertikaalista matematisaatiota.

Oppilaan matemaattinen toiminta on joko horisontaalista tai vertikaalista riippuen siitä,
sisältääkö toiminta oppilaan matemaattista todellisuutta. Todellisuus katsotaan tekijän näkökulmasta. Esimerkiksi symbolointi voi olla yhdelle oppilaalle rutiininomainen toiminta, jolloin kyseessä on horisontaalinen matematisaatio, kun taas toiselle symbolointi
on uusi keksintö ja toiminta on vertikaalista matematisaatiota. Vertikaalinen matematisaatio voidaan nähdä helposti tilanteissa, joissa oppilas korvaa oman ratkaisumenetelmän
toisella tai matemaattinen ilmaisu kehittyy. (Gravemeijer ym., 2000)

Kuva 3: Horisontaalinen ja vertikaalinen matematisaatio. Horisontaalinen matematisaatio suuntaa
abstraktiin eli symboliseen maailmaa todellisesta maailmasta ja vertikaalinen matematisaatio luo
yhteyksiä ja uusia matemaattisia käsitteitä symbolisessa maailmassa. (Gravemeijer ym., 2000)
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Reflektoimalla ratkaisumenetelmiä ja korostamalla ymmärtämistä sekä käyttämällä ongelmia, jotka voidaan ratkaista erilaisilla matemaattisilla tasoilla, luodaan mahdollisuuksia vertikaaliseen matematisaatioon (Gravemeijer ym., 2000). Edellä esitetyt kappaleessa
2.3 RME:n kuusi periaatetta edistävät vertikaalista matematisaatiota.

Progressiivisella matematisaatiolla Freudenthal tarkoitti oppilaan kokemusta siitä prosessista, joka näyttäytyy katsojalle uudelleen keksimisenä ja siihen sisältyy horisontaalinen
ja vertikaalinen matematisaatio (Gravemeijer ym., 2000). Brayn ja Tagneyn artikkelissa
progressiivinen matematisaatio on prosessi, jota RME.n tyypilliset ominaisuudet ohjaavat
(Bray & Tangney, 2016). Prosessissa on viisi vaihetta, jotka on esitetty Virhe. Viitteen
lähdettä ei löytynyt.. Alussa on ongelma jossakin mielekkäässä kontekstissa. Seuraavaksi ongelmasta tunnistetaan olennaiset matemaattiset käsitteet, jonka jälkeen ongelma
määritellään uudelleen matemaattiseksi ongelmaksi ja ratkaistaan. Lopuksi ratkaisua tarkastellaan alkuperäisen tilanteen perusteella. Marja van den Heuvel-Panhuizen kuvailee
artikkelissaan progressiivista matematisaatiota prosessina, jossa erilaiset matemaattiset
mallit yhdistävät informaalin ja formaalin ymmärryksen (Van Den Heuvel-Panhuizen,
2003). Tämä liittyy läheisesti tasoperiaatteeseen.
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Kuva 4: Progressiivisen matematisaation vaiheita. Matematisointi aloitetaan kontekstissa olevasta
ongelmasta. Sitten siitä tunnistetaan matemaattiset käsitteet, jonka jälkeen ongelma määritellään
uudelleen matemaattiseksi ongelmaksi. Lopuksi ratkaistaan ongelma ja tarkastellaan tuloksia
peilaten alkuperäiseen ongelmaan. (Bray ym., 2016)

2.5 RME:n tehtävistä ja kontekstista
Se, millaisia matematiikan tehtävät ovat, vaikuttaa siihen, miten hyvin RME:tä voi toteuttaa. Tässä kappaleessa tarkastellaan ensin Hollannin matematiikkakilpailuja, joiden
tehtävissä näkyy erityisen hyvin RME:n idea. Sitten käydään läpi Vosin luokitus matematiikan tehtäville niiden kontekstin perustuen.

Monica Wijers ja Dédé de Haan tarkastelevat artikkelissaan Hollannissa järjestettäviä
vuosittaisia matematiikkakilpailuja A-lympiad ja matematiikkapäiviä B-day (Wijers &
de Haan, 2020). A-lympiad kehitettiin edistämään RME:n soveltamista matematiikan
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opetuksessa erityisesti ryhmätyöskentelyä varten ja myöhemmin syntyi myös vastaava Bday. Hollannissa perusopetuksessa on kaksi eri linjaa opiskella matematiikkaa. A-matematiikka on heille, jotka eivät aio jatkaa opiskeluja STEM-aloilla, ja se on sellaista matematiikkaa, jota tarvitaan tavallisessa elämässä. B-matematiikka puolestaan on abstraktimpaa ja sijoittuu enemmän matematiikan sisäiseen maailmaan.

Matematiikkakilpailuun kehitetyt tehtävät ovat esimerkkejä RME-tyylisistä tiimitehtävistä. Periaatteessa niitä voisi käyttää myös koulussa matematiikan tunneilla, mutta täysin
sellaisenaan tehtävät syövät liikaa aikaa muusta opetuksesta, sillä yhden tehtävän tekemiseen kuluu noin 5 tuntia. Opettajat valmistavat oppilaita kilpailuihin myös tutustuttamalla käytäntöihin ja näyttämällä aiempia tehtäviä. Ehkä parhain valmennus kisoja varten
saadaan aikaiseksi luomalla luokkaan sellainen oppimisympäristö, jossa oppilaat tottuvat
kuuntelemaan, kysymään ja kirjoittamaan ajatuksia ylös ennen kuin sanovat ne ääneen.
(Wijers ym., 2020)

Matematiikkakilpailun tehtävien rakenne koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisen osan on
tarkoitus perehdyttää kaikki oppilaat tehtävän sisältöön. Keskimmäisessä osassa tehtävänä on yleensä analysoida dataa, mallia tai esitettyä ratkaisua. Viimeinen osa vaatii luovuutta ja kekseliäisyyttä. Tehtävien on oltava sellaisia, joihin oppilailla ei ole ennestään
valmiita ratkaisustrategioita. Wijersin ja de Haanin artikkelissa viitataan Swanin listaan,
jossa esitetään kolme ominaisuutta tehtäville; niiden tulee mahdollistaa erilaisia ratkaisutapoja määrällisesti ja laadullisesti, niiden tulee rakentua oppilaan ennestään omaavan
tiedon päälle, sekä niissä tulee esittää korkeampaa ajattelua vaativia kysymyksiä kuten
miksi-kysymyksiä (ks. Swan, 2005).

Esimerkiksi vuoden 2014–2015 A-lympiadin 12-24-vuotiaiden preliminäärikokeissa tehtävänä oli tutkia sääennustuksia. Tehtävä on asetettu kontekstiin, jossa suunnitellaan ohjelma-aikataulua 5-luokkalaisten vuosittaiselle projektiviikolle. Sääennusteet ovat tärkeitä ottaa huomioon, sillä jotkin aktiviteetit ovat ulkona. Ensimmäisessä osassa tutkitaan
yhden ennustuspalvelun 14 päivän säätietoja ja miten ennustus yhdelle päivälle vaihtelee
eri päivinä. Toisessa osassa osallistujien tulee vertailla neljän eri sääpalvelun ennusteita.
Kolmannessa osassa pohditaan, mikä on hyvä ennustus nojaten dataan, jossa esitetään
sääennuste ja toteutunut säätilanne. Lopuksi näiden kolmen osan perusteella oppilaat
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esittävät ohjelma-aikataulun projektiviikolle. (Preliminary round assignment for the 26th
Mathematics Alympiad, 2014.)

Pauline Vos jakaa matematiikan tehtäviä niiden sisältämän kontekstin perusteella viiteen
ryhmään (Vos, 2020). Nämä ovat esitetty Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..

Kuva 5: Pauline Vos jakaa tehtävät viiteen kategoriaan niiden kontekstin mukaan. (Vos, 2020)
1

1

Paljaat tehtävät eivät ole sijoitettu mihinkään kontekstiin. Esimerkiksi tehtävä 3 2 ÷ 4 on
paljas tehtävä.

Tehtävät matemaattisella kontekstilla eivät sisällä paljon matemaattista kieltä, mutta käsittelevät matemaattisia objekteja ja niiden ominaisuuksia. Esimerkiksi voidaan kysyä,
kuinka monta pientä aluetta mahtuu isompaan alueeseen. Kun tähän liitetään kuva suklaalevystä, tehtävästä tulee todellinen oppilaalle. Tällainen esimerkki kuvasta on esitetty
kuvassa 6. Tällaisessa tehtävässä ei vielä kuitenkaan ole syytä selvittää asia.
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1

1

Kuva 6: Tehtävästä 3 2 ÷ 4 tulee tehtävä matemaattisella kontekstilla, kun sen yhteyteen liitetään
tehtävään liittyvä kuva (Vos, 2020).

Puetut tehtävät ovat paljaita tehtäviä, jotka ovat asetettu johonkin kontekstiin, mutta eivät
perustele, miksi asia pitää selvittää. Esimerkiksi ”Kuinka monta varttia mahtuu kolmeen
ja puoleen tuntiin?”.

Tehtävät realistisella kontekstilla sisältävät myös perustelun sille, miksi asia pitää selvittää. Realistinen konteksti voi olla todellinen tai kuviteltavissa oleva tilanne. Esimerkiksi
”Lääkäri tapaa potilaita aamuisin klo 8.30-12.00. Yhteen potilaaseen on varattu aikaa 15
minuuttia. Kuinka monta potilasta lääkäri pystyy tapaamaan?”.

Tehtävät autenttisella kontekstilla ovat yleensä pelkistettyjä todellisia ongelmia, ja niihin
sisältyy aina myös perustelu asia selvittämiselle. Vos viittaa artikkelissaan kahteen versioon Isojalka-tehtävästä, joista toisessa on mielekkäämpi perustelu asian selvittämiselle.
Tarkoituksena on selvittää, kuinka pitkä Isojalka on pelkän kengän perusteella. Versio,
jossa oli tarkoitus valmistaa patsas Isojalasta (Blum, 2011), synnytti myös muita kuin
matemaattisia kysymyksiä. Esimerkiksi taiteilija voisi kysyä, mitä materiaalia patsaaseen
kannattaisi käyttää. Oppilaat eivät myöskään täysin ymmärtäneet tehtävää eikä siitä tullut
merkityksellinen, jolloin lopulta Vosin mukaan tehtävä on puettu tehtävä eikä tehtävä
autenttisella kontekstilla. Toisessa versiossa (ks. Biccard & Wessels, 2011) sama matemaattinen tehtävä asetettiin rikospaikkakontekstiin. Tehtävänä oli selvittää rikollisen pituus ja paino kengänjäljen perusteella. Rikospaikkaversio oli jo paljon mielekkäämpi tehtävä oppilaille sekä pienin pelkistyksin oikea ongelma rikospaikkaetsiville. Näin sitä voidaan kutsua tehtäväksi autenttisella kontekstilla.
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3

Kamerakynän pedagogiikka

Ismo Kiesiläinen on kirjoittanut kamerakynän pedagogiikasta oppaan opettajille (Kiesiläinen, 2017). Kamerakynän pedagogiikalla tarkoitetaan sitä, että opitaan asioita kuvaamalla. Kameraa käytetään kuin kynää; kuvaamalla videoita ilmaistaan ajatuksia. Kuvaaminen tuottaa ajattelua, toimintaa ja vuorovaikutusta. Työskentely koostuu aina kahdesta
vaiheesta: kuvaus- ja katseluvaiheesta.

Tässä esimerkkitehtävä Kiesiläisen oppaasta liittyen matematiikkaan:

Matikkatarina
Kuvaustehtävä: Kuvatkaa pienissä ryhmissä opettajan antamalle laskulausekkeelle tarina.
60

(Laskulauseke voi olla esimerkiksi 2+3 = 12 )
Katselutehtävä: Mikä laskulauseke toteutuu tässä tarinassa ja miten?

Vastaavan tehtävän toteutuksen käytännössä Poikkilaakson koululla voi katsoa osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=a8fhs3dQXyA (Kaikki kuvaa, 2016)

Tässä luvussa tarkastellaan ensin, mitä kamerakynän pedagogiikka tarkoittaa Kiesiläisen
määrittämän oppimiskäsityksen kautta. Sen jälkeen tutkitaan, mitä hyötyä kamerakynätyöskentelystä voi olla. Lopuksi on lyhyt katsaus siihen, miten kamerakynän pedagogiikkaa voisi toteuttaa käytännössä erityisesti matematiikan opetuksessa.

3.1 Kamerakynän pedagogiikassa ilmaistaan ajatuksia kuvaamalla
Kamerakynän pedagogiikassa kameraa käytetään ajattelun ilmaisun välineenä opetuksessa perinteisen kynän sijasta. Aikaisemmin kameran käyttö opetuksessa on ollut teknisesti haastavaa ja kallista, mutta älypuhelimien ja tablettien yleistyessä siitä on tullut helppoa. Kiesiläinen keskittyy oppaassaan etenkin videokuvaukseen, mutta samat periaatteet
toimivat valokuvaukseen. Videokuvaus on kuitenkin monipuolisempi väline äänen ja
liikkeen vuoksi, jolloin se on multimodaalisempi kuin valokuvaus. Kun jonkin asian sanotaan olevan multimodaalinen, siinä esiintyy useita moodeja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi tekstiä, ääntä ja kuvaa.
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3.1.1 Kamerakynän oppimiskäsitys

Kamerakynän pedagogiikka perustuu kuuteen Kiesiläisen määrittämään oppimiskäsitykseen. Kiesiläinen tarkoittaa oppimiskäsityksellään asioita ja periaatteita, joiden avulla kamerakynän pedagogiikka on rakentunut. Tieteellisesti oppimiskäsitys kertoo sen, miten
ihminen oppii. Seuraavaksi on lueteltu Kiesiläisen oppimiskäsitykset, jotka ovat esitetty
kuvassa 7.

(1) Aktiivinen oppimisella Kiesiläinen tarkoittaa sitä, että oppilas rakentaa itse oman tietonsa ja yhdistämällä sen aiempiin tietorakenteisiin tutkimalla maailmaa ja ratkaisemalla
ongelmia kameran avulla.

(2) Yhdessä oppiminen on välttämätöntä kamerakynän pedagogiikassa. Videotyöskentely
vaatii vähintään kuvaajan ja katsojan, mutta erityisesti se sopii ryhmätyöskentelyyn, jolloin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan vuorovaikutusta ja siinä muodostuu erilaisia rooleja ja positiivista riippuvuutta.

(3) Oppimisympäristö laajenee luokkahuoneen ulkopuolelle. Kamerakynän aktiviteettien
avulla oppilaiden tarkkaavaisuuden pystyy ohjaamaan oppimistavoitteisiin ja näin esimerkiksi museokäynneillä tapahtuu enemmän oppimista. Kamera on myös välineenä oppilaille helppokäyttöinen ja henkilökohtainen.

(4) Pedagoginen viihtyminen koostuu turvallisuudesta, uteliaisuudesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta, jolloin oppilaiden emootiot toimivat oppimisen polttoaineena (Haapaniemi, 2014). Kiesiläisen mukaan kamerakynätehtävät ruokkivat automaattisesti oppilaiden uteliaisuutta, pienet ryhmät johtavat turvalliseen, myös epäonnistumiset sallivaan
ympäristöön sekä hyvään vuorovaikutukseen, kun kaikkia ryhmän jäseniä tarvitaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

(5) Opettajan rooli kamerakynätehtävässä on suunnitella ja ohjata tehtäviä. Audiovisuaalinen osaaminen opitaan tekemällä yhdessä oppilaiden kanssa.

(6) Laaja-alainen osaaminen. Tästä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3.2.1.
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Kuva 7: Kamerakynän pedagogiikka perustuu oppimiskäsitykseen (Kiesiläinen, 2017)

3.2 Kamerakynätyöskentely auttaa oppimaan
Tässä osiossa tutkitaan, miksi kamerakynän pedagogiikka voisi tukea oppimista perinteisten opetusmenetelmien rinnalla. Kuvaan 8 on listattu Kiesiläisen pohdintoja siitä, miten kuvaaminen edistää oppimista (Kiesiläinen, 2017). Tämä osio pohjautuu näihin pohdintoihin.

Kuva 8: Kiesiläisen oppaasta koostettuja syitä, miten kuvaaminen auttaa oppimaan (Kiesiläinen,
2017).
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Ensin kappaleessa 3.2.1 käydään läpi, miten kamerakynän pedagogiikka vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Tämän jälkeen tarkastellaan, kuinka kuvaaminen ja katseleminen jäsentää ja konkretisoi ajatuksia kappaleessa 3.2.2. Kappaleessa 3.2.3 pohditaan,
mitä tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus tarkoittavat. Oppimiseen liittyviä tunteita tarkastellaan Pekrunin tutkimusten avulla kappaleessa 3.2.4. Viimeisessä kappaleessa 3.2.5 esitetään lyhyesti Kiesiläisen näkemys edellytyksistä onnistuneelle ryhmätyöskentelylle.

3.2.1 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Laaja-alaisen osaaminen on asetettu perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 tavoitteeksi, jonka pyrkimyksenä on kasvattaa oppilaita ihmisenä ja kansalaisena muuttuvassa
maailmassa (OPS, 2014). Laaja-alainen osaaminen kehittyy kamerakynätyöskentelyssä
ja niistä erityisesti kehittyy neljä aluetta Ismo Kiesiläisen (Kiesiläinen, 2017) mukaan.
Nämä laaja-alaisen osaamisen alueet ovat esitetty kuvassa 9. Seuraavaksi lyhyt katsaus
näistä neljästä alueesta perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuen.

Kuva 9: Kiesiläisen mukaan kamerakynän pedagogiikka kehittää neljää laaja-alaisen osaamisen
aluetta. Kuvaan on koostettu alueet ja kamerakynän pedagogiikkaan liittyvät toiminnot, joiden
kautta laaja-alainen osaaminen kehittyy. (Kiesiläinen, 2017)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen on ensimmäinen laaja-alaisen osaamisen tavoite ja se on
opetussuunnitelman mukaan kaiken muun osaamisen kehittymisen ja oppimisen perusta.
Ajattelun taidot on laaja käsite, johon kuuluu monenlaisia asioita, mutta koulukontekstissa kyse on ensisijaisesti kyvyistä käyttää tietoa ja havaintoja mm. ongelmien ratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn, johtopäätöksiin ja uuden keksimiseen. Matematiikka
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oppiaineena liittyy ajattelun taitoihin lähes kaikissa sisällöissään ja tavoitteissaan. Matematiikan opetuksen ensisijainen tavoite onkin, että oppilaat oppivat loogisen, täsmällisen
ja luovan matemaattisen ajattelutavan. Opetussuunnitelman mukaan opettajan tehtävänä
on rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä. Itseluottamuksen tukeminen
on erityisen tärkeää murrosikäisillä ja matematiikassa, jossa itseluottamuksen puute voi
johtaa kaiken matemaattisen ajattelun pysäyttävään matematiikka-ahdistukseen. Yläkoulussa oppilaat ottavat aktiivisemman roolin omasta oppimisestaan, mikä toteutuu asettamalla tavoitteita, suunnittelemalla omaa työskentelyään ja itsearvioinnilla. Matematiikassa oppilaat ottavat vastuuta tekemisestään. Ajattelu ja oppimaan oppiminen kehittyy
tutkivalla, luovalla ja toiminnallisilla työtavoilla sekä mahdollisuuksilla syventyä ja keskittyä oppimaansa. Murrosikäisillä tarvitaankin keinoja tarkkaavaisuuden ja keskittyneisyyden ylläpitämiseen.

Kiesiläinen kertoo oppaassaan, että kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun
taidot kehittyvät kamerakynätyöskentelyssä. Kulttuurinen osaaminen on valikoitunut yhdeksi tavoitteeksi opetussuunnitelmassa, sillä elämme tällä hetkellä hyvin moninaisessa
maailmassa. Opetuksella autetaan oppilaita tunnistamaan ja arvostamaan kulttuurisia
merkityksiä, omaa kulttuuri-identiteettiään sekä kehitetään positiivista ympäristösuhdetta. Matematiikassa kulttuurinen osaaminen näkyy opetussuunnitelmassa siten, että oppilaita autetaan ymmärtämään matematiikan hyödyllisyys ja löytämään matematiikkaa
omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Lisäksi oppilaita kannustetaan soveltamaan matematiikkaa muissa oppiaineissa. Opetussuunnitelman mukaan oppilaita ohjataan ymmärtämään vuorovaikutuksen merkitys omalle kehitykselle ja kannustetaan esittämään mielipiteitä. Nämä kehittyvät monipuolisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa sekä luovalla toiminnalla. Yläkoulussa harjoitellaan hallitsemaan ja käyttämään omaa kehoaan ilmaisussa, minkä pyrkimyksenä on saada oppilaat arvostamaan
omaa kehoaan. Matematiikan opetus kehittää taitoja vuorovaikutuksessa ja ilmaisussa,
kun oppilaita kannustetaan yhteistyöhön ja rohkaistaan esittämään ratkaisuja ja keskustelemaan niistä.

Monilukutaito tarkoittaa opetussuunnitelmassa erilaisten tekstien kuten sanojen, kuvien
tai äänen tulkitsemista, tuottamista ja arvottamista. Monilukutaitoa tarvitaan maailman
tulkitsemiseen ja se kehittää kriittistä ajattelua. Yläkoulussa pääpaino on analyyttisessa,
kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa ja oppilaat pääsevät käyttämään monilukutaitoa
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vaikuttamiseen ympäristössään. Opetuksessa liikutaan oppilaiden käyttämästä kielestä
kohti käyttämään tiedonalan kieltä ja esitystapoja. Matematiikassa esiintyy sekä numeerista ja symbolista tekstiä että matematiikalle ominaista täsmällistä kieltä. Yläkoulussa
matematiikan opetuksessa monilukutaitoa tarvitaan erityisesti asioiden välisten yhteyksien löytämiseen sekä tulosten ja erilaisten asioiden kuten mainosten kriittiseen tarkasteluun.

Tieto- ja viestintäteknologian osaamista sanotaan opetussuunnitelmassa kansalaistaidoksi, joka voi olla myös osa monilukutaitoa. Perusopetuksessa tieto- ja viestintäteknologia jakautuu neljään isoon kokonaisuuteen, joita ovat käyttötaidot, vastuullisuus ja turvallisuus, käyttö tiedonhallinnassa ja tutkivassa työskentelyssä sekä käyttö vuorovaikutuksessa ja ilmaisussa. Jokaisessa kokonaisuudessa keskiössä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen. Yläkoulussa ohjataan oppilaita monipuoliseen tiedon
tuottamiseen yksin ja yhdessä. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät tieto- ja viestintäteknologian merkityksen. Tieto- ja viestintäteknologia näkyy matematiikan opetuksessa
oppimista tukevana keinona. Matematiikan opetuksessa tieto- ja viestintäteknologian
apuvälineiksi on valikoitunut mm. Geogebra, taulukkolaskenta ja laskimet sekä opetusvideot, joita voidaan tuottaa kamerakynätyöskentelyn avulla.

3.2.2 Kuvaaminen ja katseleminen

Kiesiläisen (2017) mukaan sekä kuvaaminen että katseleminen edistävät oppilaiden ajattelun taitoja. Kuvaamisessa oppilaiden täytyy ymmärtää ja jäsentää kuvattava asia sekä
löytää siitä olennaiset asiat. Heidän tulee rajata, valita ja yhdistellä asioita ympäristöstään
niin, että ajatus välittyy videokuvan kautta katsojalle. Kiesiläinen sanookin oppaassaan,
että samoin kuten kirjoittaminen hidastaa ajattelua, “kuvaaminen pysäyttää kuvaajan ajattelunsa ja havaintonsa äärelle”. Katseleminen on Kiesiläisen mukaan aktiivista kognitiivista toimintaa, vaikka videon katseleminen usein mielletään toiminnaksi, joka ei vaadi
ajattelua. Kuvaa lukiessa katsojan pitää koko ajan tulkita näkemäänsä eli muuttaa kuva
henkilökohtaiseksi käsitteeksi sekä kuvitella myös aukkokohdat ja kuvan ulkopuolinen
maailma. Tällaista ajattelua katsoja ei yleensä huomaa, mutta ajatteluun ohjaavalla katselutehtävällä voidaan käynnistää tämä tietoinen ajattelu.
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Kuvaaminen edistää Kiesiläisen mukaan oppimista kolmella tavalla (Kiesiläinen, 2017).
Kuvaaminen on ilmaisun väline, jossa abstraktit asiat konkretisoituvat automaattisesti kuvan avulla. Konstruktivismin mukaisesti uusi tieto rakentuu aiempien kokemusten ja tiedon päälle. Kuvaaminen voisi olla hyvä väline tiedon rakentamisen prosessissa, sillä kuvaamalla konkreettista maailmaa saadaan yhdistettyä aiemmat kokemukset uuteen tietoon. Toisaalta kuvaaminen on fyysistä toimintaa. Liikkuminen oppimisen aikana edistää
Kiesiläisen mukaan muistamista. Heidi Syväojan väitöskirjassa itseraportoidulla fyysisen
aktiivisuuden määrällä todettiin olevan kohentavaa vaikutusta oppimistuloksiin (Syväoja,
2014). Samaisessa tutkimuksessa tutkittiin fyysisen aktiivisuuden määrän vaikutusta kognitiivisiin taitoihin. Itseraportoitu fyysinen aktiivisuuden määrä paransi keskittymistä,
mutta määrällä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta muistamiseen. Kolmanneksi tekijäksi Kiesiläinen mainitsee, että kuvaamisen aikana tapahtuva asioiden havainnointi motivoi oppilaita hänelle tuntemattomasta syystä.

Ajattelun ja oppimisen taitojen lisäksi kuvaaminen ja katseleminen kehittävät Kiesiläisen
mukaan monilukutaitoa. Kiesiläinen puhuu oppaassaan kuvaamisen olevan multimodaalista ilmaisua. Moodilla tarkoitetaan tekstiä, joita käsiteltiin edellä laaja-alaisen osaamisalueen monilukutaidon yhteydessä. Kuvaamisessa voidaan hyödyntää kirjoitusta, puhetta, eleitä, ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Moodien avulla muodostetaan videoon merkityksiä. Moodi valitaan sen perusteella, millaisia käyttötarkoituksia sillä on, miten se
järjestää materiaalin ajassa ja tilassa sekä miten se rajaa ja jäsentää asian. Moodeja voi
myös yhdistellä ja tällöin puhutaan transduktiosta eli merkityksen siirtämisestä moodista
toiseen. Transduktion aikana Kiesiläisen mukaan niin kuvaajan kuin katselijan täytyy ymmärtää asia ja järjestää se uudelleen, jolloin merkitykset kytkeytyvät oppilaan ajatteluun
ja syntyy otollinen oppimistilanne.

3.2.3 Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus ja arviointi

Kiesiläisen (Kiesiläinen, 2017) mukaan kuvaamistehtävällä voidaan ohjata oppilaiden
tarkkaavaisuutta, koska kuvaamistilanne vaatii oppilailta täyden huomion. Ympäröivä
maailma ei häiritse oppilaita, kun oppilaat ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
Kiesiläinen arvelee, että kamerakynätyöskentelystä voi olla apua niille oppilaille, joilla
on keskittymisen kanssa ongelmia.
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Tarkkaavaisuus tarkoittaa sitä, että tietopaljoudesta valitaan toiminnan kannalta tärkein
tieto aivojen jatkokäsittelyyn. Tarkkaavaisuus ilmenee eri muodoissa. Näkyvän tarkkaavaisuuden voi havaita ihmisen fyysisestä asennosta toisin kuin kätketyn tarkkaavaisuuden, jolla tarkoitetaan sivukorvalla kuuntelemista ja syrjäsilmällä katsomista. Valikoivalla tarkkaavaisuudella huomio kiinnitetään yhteen kohteeseen ja muut asiat jäävät huomioimatta. Tässä tarkkailtavan tiedon käsittely tehostuu, mutta muun tiedon käsittely
heikkenee. (Paavilainen, 2016)

Äänen kohdalla tarkkaavaisuus paranee ja kuormittavuus pienenee, kun kohde valitaan
toiminnan varhaisessa vaiheessa, jota helpottavat suuret fysikaaliset erot kuten äänen korkeus kohteiden välillä. Näön kohdalla tarkkavaisuus voidaan kohdistaa spatiaalisesti eli
tiettyyn osaan näkökentästä tai ei-spatiaalisesti kuten väriin, muotoon tai liikkeeseen.
Spatiaalinen tarkkaavaisuus on herkempää ja nopeampaa. (Paavilainen, 2016)

Jaetulla tarkkaavaisuudella tarkoitetaan tarkkaavaisuuden jakamista eri kohteiden välillä.
Tämä on haastavampaa kuin valikoiva tarkkaavaisuus. Resurssi- ja moniresurssiteorioiden mukaan aivoissa on tietty määrä resursseja tiedon käsittelyyn eli tietty määrä yksinkertaisia toimintoja voidaan suorittaa yhtäaikaisesti, mutta toimintojen ollessa samanlaisia, kuten kaksi eri päässälaskua, niitä ei pysty käsittelemään jaetulla tarkkaavaisuudella.
Jaettuun tarkkaavaisuuteen liittyy toimintojen harjoittelu. (Paavilainen, 2016)

Uuden opettelun alussa tekeminen on kontrolloitua ja asiat vaativat paljon huomiota. Kun
uutta on harjoiteltu tarpeeksi, tekeminen automatisoituu ja tarkkavaisuutta pystyy jakamaan muihin asioihin. Automatisoituja toimintoja on vaikeampi pysäyttää kuin kontrolloituja toimintoja. Tahattomasta tarkkaavaisuudesta on kyse silloin, kun ympäristön aistiärsykkeet kiinnittävät huomion. Sitä tapahtuu herkemmin esimerkiksi silloin, kun ärsyke esiintyy kohdistetussa näkökohdassa tai kun ärsyke poikkeaa aivojemme olettamasta
mallista esimerkiksi, kun tikittävä kello pysähtyy. (Paavilainen, 2016)

Kiesiläinen uskoo myös kamerakynätyöskentelyn edistävän oppilaiden toiminnanohjausta. Toiminnanohjaus tarkoittaa keinoja päästä tavoitteisiin. Toiminnanohjaukseen
kuuluvat kyky asettaa tavoitteita, suunnitella, suunnata ja arvioida omaa toimintaansa.
Oppilaille annetaan kuvaustehtävässä toteutukseen vapaat kädet, jolloin he pääsevät
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miettimään, miten he saavuttavat tehtävän tavoitteet. Ohjeita oppilaat saavat opettajan
lisäksi vertaisiltaan. Kokeilujen, onnistumisien ja epäonnistumisien kautta oppilaat oppivat ohjaamaan omaa toimintaansa. (Kiesiläinen, 2017)

Kamerakynätyöskentelyn aikana tapahtuu itsearviointia automaattisesti. Kun oppilaat
katsovat kuvaamansa otoksen, he arvioivat saavuttaako teos asetut tavoitteet vai kuvataanko uudestaan paremmin. Videon lyhyt kesto mahdollistaa kuvaustehtävän aikana
useita syklejä, joissa suunnitellaan, kuvataan ja arvioidaan. Vertaisarviointi on myös keskeistä kamerakynätyöskentelyssä. Ryhmätyöskentelyssä jaetaan ja arvioidaan toisten ideoita sekä katselutehtävässä lopputuloksen esittämisessä oppilaat saavat välitöntä palautetta vertaisiltaan katsojien reaktioista lähtien. (Kiesiläinen, 2017)

3.2.4 Omistajuus ja emootiot

Tunteet ovat tunnetusti tärkeä osa oppimista. Kiesiläinen jakaa oppaassaan tunteet oppimista edistäviin tunteisiin ja oppimista haittaaviin tunteisiin, ja hän kertoo, että kamerakynätyöskentelyssä syntyy erityisesti oppimista edistäviä tunteita kuten omistajuutta, turvallisuutta, uteliaisuutta, hämmennystä ja kiinnostusta (Kiesiläinen, 2017). Seuraavaksi
selvitän tarkemmin, mitä akateemiset tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat oppimiseen pienen tutkimuskatsauksen avulla.

Ennen 2000-lukua akateemisista tunteista on tutkittu etenkin niitä tunteita, jotka haittaavat oppimista (Pekrun & Goetz & Titz & Perry, 2002) ja vasta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tutkittu myös oppimista edistäviä tunteita. Pekrunin metatutkimuksessa kerrotaan, että tunteet ennustavat akateemista menestystä ja siksi niitä on tärkeä
huomioida opetuksessa esimerkiksi suunnittelemalla oppimisympäristöjä, jotka huomioivat tunteita.

Akateemisten tunteiden kirjo on laaja ja niitä voidaan lajitella monilla tavoin (Pekrun
ym., 2002). Pelkkä positiivisten ja negatiivisten tunteiden kahtiajako ei ole hyvä Pekrunin
mukaan, sillä esimerkiksi positiivinen tunne kuten helpotus saattaa haitata oppimista ja
negatiivinen tunne kuten ahdistus edistää oppimista. Myöhemmässä tutkimuksessaan
Pekrun puhuu akateemisten tunteiden valenssiulottuvuudesta eli siitä, onko tunne negatiivinen vai positiivinen, ja lisää tähän yhteyteen tunteiden aktivaatiotason (Pekrun,
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2006). Näin tunteet voidaan lajitella neljään kategoriaan, jotka ovat esitetty kuvassa 10.
Pekrun ja kumppanit jakavat metatutkimuksessaan tunteet sillä perusteella, liittyvätkö ne
tehtävään, yksilöön vai sosiaalisuuteen. Tämä jako on esitetty kuvassa 11. Lopuksi mainittakoon, että tunteet voidaan myös jakaa niiden keston mukaan hetkellisiin (state-like)
ja vakaisiin (trait-like) tunteisiin (Pekrun, 2006).

Kuva 10: Negatiiset ja positiiviset tunteet saadaan jaoteltua oppimista edistäviin ja haittaaviin
tunteisiin huomioimalla niiden aktivoivan vaikutuksen (Pekrun, 2006)

Kuva 11: Tunteet voidaan lajitella sen mukaan, liittyvätkö ne tehtävään, yksilöön vai sosiaalisuuteen. Lisäksi yksilöön ja tehtävään liittyvät tunteet voidaan eritellä vielä ennen, aikana ja jälkeen
prosessin koettuihin tunteisiin. (Pekrun ym., 2002)
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Pekrun esittää tutkimuksessaan kontrolliarvoteorian (Pekrun, 2006). Sen mukaan, jos halutaan saavuttaa jokin tunne, arviot tunteen arvosta ja sen kontrolloimisesta ovat keskeinen asia.

Kamerakynätyöskentelyssä opettaja voi ottaa huomioon kontrolliarvoteorian. Kiesiläinen
(Kiesiläinen, 2017) puhuu oppaassaan omistajuudesta, millä hän tarkoittaa sitä, että oppilaat kokevat asian omakseen. Esimerkiksi asia voi olla itse tehty, omia ajatuksia sisältävää tai jotakin muuta henkilökohtaista aineellista tai aineetonta tavaraa. Omistajuus
syntyy Kiesiläisen mukaan siitä, että kamerakynätyöskentelyssä käytetään välineenä oppilaalle tärkeää henkilökohtaista laitetta ja kuvaaminen on tuttua oppilaille, sillä usein
lapset osaavat kuvata kameralla ennen kuin osaavat lukea. Kun oppilas tallentaa videoon
omat ajatuksensa, hänelle syntyy halu esittää sen muille ja kuulla heidän ajatuksensa.
Ujommallekin oppilaalle syntyy omistajuuden tunne sitä kautta, että opettaja huomaa hänen omia ajatuksiaan videosta.

Kiesiläisen mukaan turvallisuuden tunne muodostuu siitä, että oppilaalla on lupa epäonnistua, olla väärässä ja hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa, mikä liittyy kontrolliin. Jos
video epäonnistuu, sen voi kuvata uudelleen, joka ei ole mahdollista esimerkiksi keskusteluissa. Lisäksi ryhmässä tuetaan ja arvostetaan toisia, mikä liittyy arvoihin. Opettajat
ovatkin kertoneet kamerakynän luovan etenkin sosiaalista turvallisuutta, mikä on erikoista, sillä kameran edessä esiintyminen on yleensä maailman jännittävin tilanne. Videossa ei kuitenkaan tarvitse itse esiintyä. Perinteinen arviointi summatiivisesti kokeella ei
luo turvallisuuden tunnetta. Kamerakynän tehtävien yksi piirre on se, ettei niihin ole yhtä
oikeaa vastausta. Näin jokainen vastaus on yleensä onnistunut.

Kamerakynätyöskentelyssä uteliaisuus syntyy, kun oppilaat saavat ratkaistavaksi jonkin
ongelman, joka ratkaistaan ympärillä olevan maailman kanssa, joka vaikuttaa suoraan
arvoihin. Tehtävissä oppilaat pääsevät keksimään ja löytämään asioita. Edelleen oivaltamisen ilo ja onnistumiset ruokkivat lisää uteliaisuutta.
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Kuva 12: Kontrolliarvoteorian (Pekrun, 2006) pohjalta voidaan kiihdyttää akateemisia tunteita
seitsemällä tavalla, jotka ovat esitetty kuvassa sinisellä. Punaisissa laatikoissa on se, miten kyseistä tapaa voi ottaa huomioon kamerakynätehtävässä ja oransseissa laatikoissa se, miten opettaja
voi toiminnallaan tukea näitä tapoja.

Pekrun esittää artikkelissaan kontrolliarvoteorian pohjalta seitsemän asiaa, jotka huomioimalla haluttuja akateemisia tunteita voidaan kiihdyttää (Pekrun, 2006). Kamerakynätyöskentelyssä pystytään ottamaan näitä asioita huomioon sekä kamerakynätehtävässä itsessään että opettajan toimilla. Tätä on havainnollistettu kuvassa 12 ja seuraavaksi kerrotaan tarkemmin, mitkä nämä seitsemän asiaa ovat, miten ne näkyvät kamerakynätehtävissä ja miten opettaja voi ottaa niitä huomioon kamerakynätyöskentelyssä.
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(1) Tehtävien tavoitteet määrittävät oppimisen vaikeustason, joka vaikuttaa oppilaan
kontrollin havaitsemiseen ja edelleen tunteisiin. Toisaalta tavoitteiden ollessa liian matalat tai liian korkeat suhteessa oppilaan kykyihin tehtävän arvo laskee ja johtaa tylsyyden
tunteeseen. Kamerakynätehtävän haastavuutta pystyy säätämään tehtävänanossa. Esimerkiksi sääntöjen lisääminen tehtävään voi joko tehdä tehtävän haastavammaksi tai rajata
kuvattavaa materiaalia niin, että sääntö ohjaa oppilaita tavoitteiden saavuttamiseen, jolloin tehtävästä tulee helpompi. Kun opettaja tuntee oppilaat, haasteen asettaminen sopivalle tasolle on helppoa.

(2) Arvon ja motivaation huomioimisella (value induction and the motivational quality of
instruction) voidaan lisätä positiivisia arvoja ja ehkäistä negatiivisia arvoja/arvostusta
akateemisesta sitoutumista ja saavutuksia kohtaan. Ensimmäinen tärkeä keino on, että
aktiviteetti ja luokassa tapahtuva vuorovaikutus kohtaavat oppilaan perustarpeet, joita
ovat vaikuttaminen, autonomia ja merkityksellisyys (Krapp, 2005). Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi autenttisilla tehtävillä, kaikkien oppilaiden sitouttamisella opetukseen ja
oppilaiden sosiaalisen kanssakäymisen tarpeen huomioimisella. Toinen keino on, että
opetuksessa huomioidaan emotionaalinen tartunta (Elaine Hatfield ym., 1993). Hatfieldin
artikkelin mukaan tunteita pystytään siirtämään ihmisestä toiseen eli opettajan ilo tai toivottomuus voi tarttua oppilaisiin. Kamerakynätyöskentely on lähtökohtaisesti ryhmässä
tapahtuvaa toimintaa, jossa jokaisen panosta tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja pystyy huomioimaan arvon ja motivaation käyttämällä autenttisia tai oppilaille merkityksellisiä konteksteja tehtävissä, sekä olla itse innostunut tehtävästä.

(3) Oppimisympäristö, joka tukee oppilaiden autonomiaa ja yhdessä oppimista, antaa oppilaille mahdollisuuksia itse säädellä oppimisprosessiaan. Autonomia edistää kompetenssin tunnetta, mikä vaikuttaa positiivisesti tunteisiin ja ryhmätyö tyydyttää oppilaiden sosiaalisia tarpeita ja voi edistää arvostusta akateemiseen sitoutumiseen. Suunnittelussa tulee huomioida oppilaiden kyvyt ja ryhmätyön asetelmat. Liian haastava oppimisympäristö tai vertailu erilaisten oppilaiden välillä johtaa kontrollin tunteen heikkenemiseen ja
sitä kautta haitallisia tuntea voi esiintyä. Koska kamerakynätehtävät ovat pääsääntöisesti
ryhmätöitä, yksittäisiä oppilaita ei vertailla. Kamerakynätehtävät jättävät tilaa luovuudelle ja erilaisille ratkaisuille, jotka lisäävät autonomiaa. Kamerakynätyöskentely voi ensimmäisillä kerroilla tuntua haastavalta, jos opetuksessa ei ole harrastettu kuvaamista.
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Toisaalta kameran käyttö voi olla hyvinkin luontevaa älypuhelinsukupolvelle, jolloin oppilaat pääsevätkin opettamaan opettajaa.

(4) Tavoitteiden rakenteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan; yksilöllinen, vertaileva ja
yhteistyöllinen (Johnson & Johnson, 1974). Tavoite voi myös olla näiden hybridi. Pekrun
olettaa, että keskitason oppijalla kontrollin tunne on vahvempi yksilöllisessä ja yhteistyöllisessä tavoitteessa kuin vertailevassa. Muiden odotukset vaikuttavat samalla tavoin
ja kontrolliarvoteorian mukaan odotusten ei tulisi ylittää oppilaan kykyjä. Kamerakynätehtävän tavoitteiden rakenne on yleensä yhteistyöllinen, mutta myös vertaileva voi olla
mahdollinen. Opettajan odotukset tulevat näkyviksi oppilaille tehtävän tavoitteissa, jolloin niihin on syytä kiinnittää huomiota, että ne vastaavat oppilaiden kykyjä.

(5) Arvioinnilla voidaan vaikuttaa suoraan tehtävän jälkeisiin tunteisiin sekä tulevien tehtävien onnistumismahdollisuuksiin, ennakoiviin kontrollin ja muihin tunteisiin. Kasautuva palaute epäonnistumisesta johtaa kontrollin vähenemiseen ja tehtäväsidonnaiseen
ahdistukseen. Tarvitaan rakentavaa palautetta, jolla oppilas tulee tietoiseksi edistymisestään ja erityisesti menestymisen tiedostaminen voi johtaa akateemiseen menestykseen.
Kamerakynätyöskentelyn arviointi tulee kohdistua tehtävänannossa esitettyihin tavoitteisiin. Kuvaustekniset asiat eivät ole arvioinnin kohde vaan sisältö. Opettajan tulisi huomata ja tehdä näkyviksi oppilaan osaaminen ja oivallukset.

(6) Tunteiden ja arvojen hoidolla Pekrun tarkoittaa sitä, että opettaja voi muuttaa oppilaiden tunteita esimerkiksi kontrolliarvoteorian avulla kohdistamalla toimenpiteitä suoraan
taustalla oleviin arvoihin. Kamerakynätehtävät voivat toimia toimenpiteinä tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi niillä voi olla vaikutusta kiinnostukseen ja koska työskentely poikkeaa perinteisestä opetuksesta, se voi toimia piristysruiskeena tylsiin hetkiin.

(7) Viimeisenä asiana Pekrun kertoo oppilaan tunnesäätelytaitojen edistämisen. Opettajan
toiminta kuten tunteiden sanoittaminen sekä oppilaan tekemä itsearviointi auttavat oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan saavuttamiaan tunteitaan. Tunnesäätelytaidot eivät varsinaisesti suoraan sisälly kamerakynätyöskentelyyn, joten tässä kohtaa opettajan toiminta
on ratkaisevaa. Kiesiläisen mukaan kamerakynätyöskentely synnyttää tunteita, jolloin
opettaja voi auttaa oppilaita tunnistamaan näitä.
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3.2.5 Eriyttäminen, vuorovaikutus ja ryhmätyö

Kamerakynätyöskentelyn kuvaustehtävän aikana tapahtuu luonnostaan opetuksen/oppimisen eriyttämistä. Kuvaamisessa tarvitaan erilaisia taitoja, tietoja ja luonteita. Esimerkiksi vilkas oppilas voi olla mahtava kameran edessä ja rauhallinen oppilas loistaa kameran takana. Tällaisessa ryhmätyöskentelyssä syntyy positiivista riippuvuutta, kun tarvitaan erilaisia ominaisuuksia päämäärän saavuttamiseksi. Lisäksi ne, jotka eivät menesty
perinteisessä kielellisessä opetuksessa, pystyvät usein ilmaisemaan itseään paremmin kuvaamisen avulla. Toisaalta kameratyöskentely voi olla haastavaa perinteisessä opetuksessa menestyville. (Kiesiläinen, 2017)

Kamerakynätyöskentelyssä tapahtuu vuorovaikutusta kuvaajan ja todellisuuden välillä,
kuvaajan ja katsojan välillä, sekä ryhmän ja opettajan välillä. Vuorovaikutus tuottaa tunteita sekä aktivoi oppilaita sosiaalisesti ja älyllisesti. Pienryhmässä syntyy yleensä enemmän positiivisia tunteita kuin suurryhmässä. Kamerakynätyöskentely sopii hyvin vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. (Kiesiläinen, 2017)

Kiesiläinen on listannut oppaassaan hyvän vuorovaikutuksen rakenteita. Tehtävässä tulee
olla yhteinen tavoite ja prosessi, jolla siihen päästään, tulee olla selkeä. Jokaiselle tulee
rooli ja jokaisen panosta tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvää vuorovaikutusta
mahdollistavat myös yhteinen neuvottelu, suunnitelman ymmärtäminen ja ajan koordinointi. Katselutehtävä antaa vuorovaikutukselle suunnan ja siinä katsoja onnistuu ymmärtäessään kuvan viestin. Kamerakynätehtävissä tapahtuu itseohjautuvaa työskentelyä, jolloin opettajalta jää enemmän aikaa keskittyä oppimisen tukemiseen. (Kiesiläinen, 2017)

3.3 Kamerakynän pedagogiikka käytännössä
Kamerakynätyöskentely sisältää kaksi vaihetta, jotka ovat kuvaus ja katselu. Kuvauksessa ilmaistaan ajatuksia ja katselussa tulkitaan kuvaajan ajatuksia. Kamerakynätehtävässä tulisi olla tehtävänanto sekä kuvaukseen että katseluun.
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Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi, millainen tehtävänannon tulisi olla, millaisia
käyttökohteita kamerakynätyöskentelyllä on ja miten käytännössä se kannattaa järjestää.

3.3.1 Kamerakynätehtävä
Onnistunut kamerakynäsessio perustuu hyvään tehtävään. Kuvaan 13 on poimittu
Kiesiläisen oppaasta hyvän kamerakynätehtävän piirteet, joita avataan tässä kappaleessa
tarkemmin matematiikkaan liittyvien ideoitujen esimerkkien kautta.

Kuva 13: Hyvän kamerakynätehtävän piirteitä (Kiesiläinen, 2017)

Tärkeää kamerakynätehtävässä on selkeä ja täsmällinen tehtävänanto, jonka tavoitteen
oppilaat ymmärtävät heti tehtävän luettuaan. (Kiesiläinen, 2017)

Kuvaustehtävän tulisi olla sellainen, joka haastaa sopivasti oppilaita, mutta antaa erilaisille oppilaille mahdollisuuden saavuttaa tehtävän tavoitteet sekä tilaa oppilaiden luovuudelle. Esimerkiksi ”Kuvaa neljä geometrista muotoa” on liian helppo, mutta ”Kuvaa neljä
erilaista kolmiota” on paljon haastavampi. Haastetta voi lisätä myös erilaisilla lisäsäännöillä kuten ”Kolmion tulee sijaita jossain elävässä.”. Tehtävänannosta tulee käydä ilmi
tehtävän vaiheet ja eri vaiheisiin käytettävä aika. Suunnitteluun ja kuvaamiseen riittävä
aika riippuu aineistosta ja tarkkailun määrästä. Kiesiläisen oppaan esimerkkitehtävissä
aika on rajattu usein 5–15 minuuttiin. Videon kestoksi riittää usein yksi minuutti. Mitä
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lyhyempi aika, sitä enemmän oppilaat tekevät ajatustyötä siitä, mikä on olennaista tavoitteen saavuttamiseksi.

Katselutehtävän tarkoituksena on tehdä katselusta oppimistilanne ja ohjata oppilaita tarkkaavaisuuteen ja ajatteluun. Lisäksi video saa käyttötarkoituksen, joka motivoi oppilaita
tekemään kuvaustehtävän. Motivaation ylläpitämiseksi katselutehtävä kannattaa tehdä
mahdollisimman pian kuvaamisen jälkeen. Katselu voidaan suorittaa parin kanssa, pienryhmissä, kiertotyöskentelynä tai koko luokan edessä. Katselutilanteessa syntyy luonnostaan itsearviointia, kun oppilas näkee muiden reaktioista, miten haluttu asia ymmärretään.
Opettajalle voi olla työlästä nähdä kaikkien videot, joten pienryhmistä voidaan esimerkiksi listata taululle havaittuja asioita ja lopuksi niitä voidaan yhdessä pohtia. Esimerkiksi
edellä esitettyyn kolmiotehtävään voisi liittää katselutehtäväksi ”Luokitellaan taululle
suorakulmaiset, tylppäkulmaiset ja teräväkulmaiset kolmiot ja kirjataan taululle tukkimiehen kirjanpidolla, kuinka monta kutakin kolmiota videosta löytyy.”. Lopuksi voidaan
pohtia koko luokan kesken tuloksia, esimerkiksi onko jokin kolmiotyyppi yleisempi kuin
jokin toinen ja jos on, niin onko se vain sattumaa vai mistä voisi johtua, tai tulisiko erilaiset tulokset, jos lisäsääntö olisi erilainen.

Kamerakynäaktiviteetin kokonaispituus voi olla yksi oppitunti tai pitempi. Jos kamerakynätyöskentely ei ole ennestään tuttu, siihen kannattaa varata enemmän aikaa. Sekä kuvaustehtävä että katselutehtävä sopivat usein myös kotitehtäviksi, jolloin oppilas saa
käyttää tehtävään enemmän aikaa, jos kiinnostusta riittää, ja aikaa vapautuu luokkahuonetyöskentelylle. Esimerkiksi kolmiotehtävä onnistuu yhden 45 minuutin pituisen oppitunnin aikana.

Kamerakynätyöskentely tehdään ryhmätöinä ja Kiesiläisen mukaan yhden ryhmän koko
kannattaa pitää kahden tai kolmen oppilaan ryhmänä. Yksin, lukuun ottamatta kotitehtäviä, videon kuvaaminen on hankalaa ja jos oppilaita on liikaa, kaikille ei riitä roolia kuvaustehtävässä.

Lisämotivaatiota tehtävän tekemiseen voidaan saada aikaan asettamalla tehtävään pienimuotoinen kilpailu. (Kiesiläinen, 2017)
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3.3.2 Kamerakynän käyttökohteita

Kamerakynätehtävä sopii monenlaisiin tilanteisiin kuten uuden asian tutustumiseen tai
kevennykseksi hetkiin, joissa oppilaat tarvitsevat aktivointia. Kaikkeen sitä ei voi käyttää
vaan kuvaamisella tulee olla selvä funktio. Jos tehtävän tavoitteen voi saavuttaa ilman
kameraa, kuvaaminen on vain väkisin ympätty lisämauste tehtävään eikä silloin kuvaamisessa ole mitään järkeä. Videon muotoja voi löytää televisiosta ja internetistä. Tehtävänä voi olla kuvata sketsi, vlogi, haastattelu, uutinen tai mainos. (Kiesiläinen, 2017)

Kiesiläinen jakaa kamerakynätehtävät viiteen toiminnalliseen käyttökohteeseen, jotka eivät poissulje toisiaan. Nämä toiminnalliset tavoitteet on esitetty kuvassa 14. Seuraavaksi
kerrotaan esimerkein, mitä kukin tavoite voisi merkitä matematiikan opetuksessa.

Kuva 14: Kamerakynätehtävän toiminnalliset tavoitteet (Kiesiläinen, 2017)

1. Tutkitaan ja jäsennetään maailmaa
Kuvaustehtävissä, joissa käytetään ympäristöä materiaalina, etsitään, järjestellään
ja rajataan ympäröivää maailmaa tehtävässä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvaustehtävänä voisi olla kuvata jotakin millimetrin, desimetrin ja metrin mittaluokassa olevaa asiaa ja katselutehtävänä arvioida, mitä kokoluokkaa kuvattavan kohteen paino tai tilavuus puolestaan on.
2. Hahmotetaan ja havainnollistetaan
Kun tarkoitus on konkretisoida abstrakteja asioita, voidaan puhua hahmotuksesta ja
havainnollistamisesta. Esimerkiksi opettaja voi jakaa oppilaille erilaisia kohtuullisen abstrakteja käsitteitä kuten funktio, muuttuja tai vakio, ja oppilaiden tehtävänä
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on esittää käsitteet videokuvan avulla. Katselutehtävässä katsoja yrittää keksiä,
mikä käsite on kyseessä.
3. Tuotetaan ja jaetaan tietoa
Videoesityksellä voidaan korvata perinteiset esitelmät tai jakaa ohjeita. Esimerkiksi
kuvaustehtävänä voisi olla ”Kuvaa selostuksella video ratkaisusta, jossa ratkaistaan tuntematon 𝑥 yhtälöstä 3𝑥 + 7 = 2 .” ja katselutehtävänä ”Voiko yhtälön
ratkaista jollain toisella tapaa? Kirjoita mahdollisimman monta erilaista tapaa ratkaista yhtälö. Kuka keksii eniten tapoja?”.
4. Ilmaistaan ja vuorovaikutetaan
Ilmaisulla ja vuorovaikutuksella voidaan välittää kannanottoja, mielipiteitä ja tunteita. Matematiikassa voisi oppimismotivaatiota nostaa kuvaamalla mainosvideo,
jolla kaupataan matematiikan opiskelua.
5. Todennetaan ja reflektoidaan oppimista
Videokuvaa voidaan käyttää näyttönä siitä, mitä on opittu tai sillä voidaan seurata
oppimisen kehittymistä. Esimerkiksi tulevaa koetta varten voidaan poimia kuvaan
viisi tärkeintä muistettavaa asiaa ja kokeeseen harjoittelun voisi aloittaa katsomalla
muiden videoita.

4

Kamerakynän pedagogiikka RME:n näkökulmasta

RME:n kuudesta (Van den Heuvel-Panhuizen ym., 2014) periaatteesta, jotka esitettiin
kappaleessa 2.3, neljä toteutuu luonnostaan kamerakynätehtävissä ja kaksi voidaan huomioida hyvällä tehtävänannolla. Luonnostaan tapahtuvia periaatteita ovat aktiivisuus-, todellisuus-, taso- ja vuorovaikutusperiaatteet. Hyvällä tehtävänannolla voidaan ottaa huomioon kytkeytymis- ja ohjausperiaatteet.

Kamerakynätyöskentelyssä keskiössä on oppilaiden aktiivisuus. Ryhmätyöskentely toteutetaan niin, että jokaista ryhmän jäsentä tarvitaan. Aktiivisesta matematiikan tekemisestä seuraa horisontaalista ja vertikaalista matematisaatiota oppilaan aiemmasta
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ymmärryksestä riippuen. Kamerakynätyöskentelyssä erityisesti horisontaalista matematisaatiota syntyy automaattisesti kaikille, kun kameran avulla järjestetään matemaattisesti
todellista maailmaa. Vertikaalista matematisaatiota voi tapahtua kuvaustehtävän aikana,
mutta sitä voi edistää mielestäni erityisesti katselutehtävän aikana, jos otetaan huomioon
symbolien maailman asioita. Tämän voisi toteuttaa alleviivaamalla käsitteitä ja videoissa
esiintyviä erilaisia strategioita sekä muuttamalla videossa esiintyvän matematiikan formaaliksi matematiikaksi.

Todellisuusperiaatteen mukaan kamerakynätyöskentely sopisi erityisesti uuden asian oppimisen alkuvaiheeseen, koska videot kuvataan todellisen maailman puitteissa. Kamerakynätehtävän matemaattisen sisällön tulisi olla sellaista matematiikkaa, joka tarvitsee
ankkurointia todellisuuteen. Yläkoulussa uusia matemaattisia sisältöjä on paljon, mutta
siellä on myös jo alakoulussa käsiteltyjä sisältöjä, jotka tarvitsevat edelleen vahvistusta
ja ankkurointia todellisuuteen ainakin osalla oppilaista, ellei jopa kaikilla. Toisaalta kamerakynätehtävän voi toteuttaa luovuuden avulla usein eri syvyyksillä, jolloin kaikille
löytyy sopivasti haastetta.

Tasoperiaate tarkoittaa sillan muodostumista informaalin ja formaalin matematiikan välille. Todellisen maailman kuvaaminen on mielestäni informaalia matematiikkaa. Videossa esiintyvän matematiikan ei tarvitse olla pilkun tarkkaa matematiikkaa, mikä onkin
hyvä käsitellä viimeistään katselutehtävän aikana. Kamerakynätyöskentelyssä voidaan
edetä molempiin suuntiin; informaalista matematiikasta voidaan liikkua videon kautta
formaaliin matematiikkaan ja formaalista matematiikasta informaaliin matematiikkaan
videossa.

Kytkeytymisperiaate RME:ssä tarkoittaa matemaattisten asioiden kietoutumista toisiinsa.
Kuvaustehtävän voi toteuttaa monella eri tavalla, jolloin kyseessä on useiden eri ratkaisumenetelmän ongelmat, mikä edesauttaa RME:n mukaan matemaattisten asioiden kytkeytymistä. Video lisäksi on visuaalinen, jolloin läsnä lähes aina ovat geometria ja lukumäärät. Jos näistä näkyvistä asioista rakennetaan videossa matemaattinen asia, kytkeytymisperiaate toteutuu automaattisesti geometriaan tai lukumääriin. Toisaalta kamerakynätehtävä voi olla haastattelu tai näytelmä, jolloin visuaalisuus ei ole keskiössä ja luonnollista matemaattisten asioiden kytkeytymistä ei tapahdu.
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Kamerakynätyöskentelyä ei tapahdu ilman vuorovaikutusta, sillä aina tehtävään tarvitaan
vähintään kuvaaja ja katsoja. Lisäksi kuvaustehtävä yleensä tehdään ryhmätyöskentelynä,
ellei se ole esimerkiksi kotitehtävä. Näin ollen vuorovaikutusperiaate toteutuu kamerakynätehtävässä poikkeuksetta.

Ohjausperiaatteessa tavoitteena on matemaattisen ilmiön uudelleen keksiminen. Kamerakynätyöskentely ei välttämättä automaattisesti siihen johda, mutta sivutuotteena oppilaille voi tulla uusia oivalluksia, joita voisi pitää uudelleen keksimisenä. Ohjausperiaatetta
voi ottaa huomioon tehtävän asettelussa ja varmasti kokenut opettaja ymmärtää oppilaiden erilaisia opetus-oppimiskehityskaaria sen verran paljon, että näiden huomioiminen
tehtävän annossa on helppoa.

Kuvaan 15 on hahmoteltu sitä, miten progressiivisen matematisaation vaiheet (Bray ym.,
2016) voivat ilmetä kamerakynätyöskentelyssä. Kuvaustehtävässä lähdetään liikkeelle
tehtävänannosta, joka on jokin ratkaistava ongelma tai tavoite, joka pitää saavuttaa. Kuvaustehtävän suorittaminen alkaa aina suunnittelulla, jossa tunnistetaan tehtävänannon
käsitteet, jotka määritellään uudelleen todelliseen maailmaan ja videoon sopiviksi. Ongelma pyritään ratkaisemaan kuvaamalla video. Tämän jälkeen videon tehnyt ryhmä katsoo videon ja tarkastelee sitä, saavutetaanko sillä tehtävänannon tavoitteet. Jos oppilaat
eivät ole tyytyväisiä, aloitetaan uusi sykli ongelmasta suunnittelun kautta toteutukseen ja
arviointiin.

Katselutehtävässä puolestaan katselijat saavat ongelman katselutehtävän tehtävänannosta. Tämä aloittaa uuden syklin, jossa tunnistetaan käsitteet, määritetään ongelma uudestaan ja ratkaistaan ongelma videon katselun aikana. Tarkasteluvaiheessa ratkaisut katselutehtävään esitetään ja niitä peilataan sekä katselutehtävän tehtävänantoon että alkuperäiseen kuvaustehtävän tehtävänantoon. Katselutehtävän aikana jatkuu kuvaustehtävän
tarkasteluvaihe.
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Kuva 15: Kamerakynätyöskentely progressiivisen matematisaation vaiheissa

Kamerakynätehtävät matematiikassa voivat sijoittua Vosin kontekstijaossa (Vos, 2020)
kolmeen kategoriaan eli puettuihin tehtäviin, tehtäviin realistisella kontekstilla ja tehtäviin autenttisella kontekstilla. Koska kamerakynätehtävässä on aina katselutehtävä, tehtävä pelkällä matemaattisella kontekstilla on miltei mahdoton. Katselutehtävä antaa syyn
ratkaista kuvaustehtävän. Kamerakynätehtävä voi olla puettu paljas tehtävä, jos katselutehtävä ei ole tarpeeksi motivoiva eli ei anna riittävästi syytä asian ratkaisemiseen. Hyvä
matematiikan kamerakynätehtävä on tehtävä realistisella kontekstilla. Ongelman ratkaisua eli videon kuvaamista perustellaan katselutehtävällä. Katselutehtävässä voi olla kilpailuelementti, joka viimeistään sinetöi perustelun kuvaustehtävän suorittamiselle. Matemaattinen kamerakynätehtävä autenttisella kontekstilla on myös hyvin mahdollinen. Video on vaikuttamisen väline, joten sitä voisi käyttää todellisten ongelmia ratkaisemiseen.
Esimerkiksi, jos koulussa on ruuhkaa ruokailuun jonottaessa, voisi tätä asiaa tarkkailla
videon avulla ja siitä tehdä parannusehdotus ruokailun porrastamiseen.
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5

Tehtäviä matematiikkaan

Tämän tutkielman perimmäinen tarkoitus oli tutkia, miten älypuhelinta voisi hyödyntää
matematiikan opetuksessa. Lopulta tästä muotoutui tutkielma siitä, miten kamerakynän
pedagogiikkaa voisi käyttää matematiikassa tai voiko ollenkaan. Matematiikka on erilainen oppiaine kuin esimerkiksi kemia, johon kamerakynän pedagogiikka sopii loistavasti
ilmiöiden kuvaamiseen. Kuitenkin matematiikan opetuksessa on tarvetta keinoille, jotka
auttavat oppilasta ymmärtämään abstrakteja matematiikan asioita. Tähän pyrkii myös
RME, jossa siis pyritään tekemään matematiikka todelliseksi oppilaalle.

Kamerakynätyöskentely sopii tämän tutkielman perusteella ainakin teoriassa hyvin yhdeksi keinoksi saavuttaa RME:n tavoitteita. Kuitenkin edelleen on yllättävän haastavaa
ideoida kamerakynätehtäviä matematiikkaan. Kuvaamiselle tulee olla tarkoitus eli jos saman asian voi tehdä ilman kuvaamista, niin silloin kuvaamisesta ei ole mitään hyötyä.
Toisaalta on vaikea ennustaa, millaisia tuotoksia oppilaat saavat aikaiseksi kuvaamalla
eli miten paljon mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä oppilailta löytyy. Kokeneelle matematiikan opettajalle tehtävien ideointi voi olla huomattavasti helpompaa, koska kokemuksen
myötä on syntynyt hyvä käsitys siitä, millaisia oppimispolkuja oppilaat kulkevat.

Monen erilaisen yrityksen ja idean kautta seuraavaksi esitetään kaksi tämän tutkielman
pohjalta ideoitua kamerakynätehtävää yläkoulun matematiikan opetukseen.

5.1 Mikä murtoluku?
Tehtävän kesto on noin 45 minuuttia.
Oppilaat jaetaan 3 oppilaan ryhmiin. Kukin ryhmä saa jonkin murtoluvun, jota ei näytetä
toisille. Oppilaiden tehtävänä on kuvata mahdollisimman monta videota, jossa murtoluku
esiintyy. Aikaa kuvaustehtävään on 10 minuuttia.
4 5 5 1 3

Murtolukuja voivat olla esimerkiksi , , , , jne.
9 6 7 4 8

Katselutehtävässä oppilaat esittävät videota muulle ryhmälle, kunnes katsojat tietävät,
mikä murtoluku on kyseessä. Videot voidaan esittää esimerkiksi koko luokan edessä. Se,
joka tietää luvun ensimmäisenä saa pisteen.
Pisteytys: 1 videon jälkeen 5 pistettä, 2 videon jälkeen 4 pistettä, jne.
Katselutehtävään menee aikaa esimerkiksi 6 ryhmällä 6*5 minuuttia, jolloin katselutehtävään kannattaa varata noin 30 minuuttia. Jos aikaa ei ole riittävästi, voi tehdä niin, että

39
videot katsellaan pienemmissä ryhmissä esimerkiksi 3 ja 3 ryhmää. Silloin kaikki eivät
näe kaikkien videoita, mutta aikaa kuluu vähemmän.
Lisätehtäviä
•
•

Kuinka monta murtolukua videossa esiintyy?
Muuta murtoluku desimaaliluvuksi.

Tehtävää voisi muokata niin, että murtolukujen tilalla käytetään mittayksiköitä ja geometrisia muotoja tai potenssilukuja.
Ohjeet oppilaille:
Kuvaustehtävä
•
•
•
•
•

Saatte murtoluvun, jota ei saa kertoa muille ryhmille.
Kuvatkaa viisi noin 10 sekunnin videota ryhmänne murtoluvusta.
Luku ei saa näkyä suoraan videolla esimerkiksi kuvaamalla kirjoitettu murtolu1
kua 2.
Kuvaa, ääntä ja liikettä sekä esineitä ja asioita voi käyttää mielikuvituksen rajoissa hyväksi.
Aikaa kuvaustehtävään on 10 minuuttia.

Katselutehtävä
•
•

•

•

Videot esitetään koko luokalle.
Katselijoiden tehtävänä on keksiä, mikä murtoluku on kyseessä. Jokaisen videon
jälkeen jokainen ryhmä saa esittää yhden veikkauksen, joka kirjoitetaan paperille ja paljastetaan yhtä aikaa. Aikaa miettimiselle on 45 sekuntia.
Pisteitä saa oikein veikkaava ryhmä ja esittävä ryhmä siten, että
o 5 pistettä, jos ensimmäisen videon jälkeen arvaa
o 4 pistettä, jos toisen videon jälkeen arvaa
o jne.
Katsokaa lopuksi videot loppuun, jos niitä on vielä jäljellä.

5.2 Läheisten haastattelu
Tämän tehtävän tarkoitus on motivoida oppilaita matematiikkaan ja näkemään sen, että
siitä on tulevaisuudessa hyötyä.
Kuvaustehtävä
Haastattele läheistä aikuista ja kuvaa noin 10 minuutin video haastattelusta. Selvitä, millaista matematiikkaa he käyttävät työssään, arjessaan ja harrastuksissaan.
Katselutehtävä
Kun katsot haastattelua, taulukoi paperille, millaista matematiikkaa ihmiset käyttävät
työssään, vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Jos sama asia ilmenee toisen kerran, laita perään
tukkimiehen merkintä.
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Keskustelua tuloksista esimerkiksi näiden kysymysten avulla
Millainen matematiikka esiintyi eniten kussakin kategoriassa?
Onko jokin työ tai harrastus, jossa ei tarvitse matematiikkaa?
Millaista arki olisi ilman matematiikkaa?

Taulukkoesimerkki

Työssä

Arjessa

Vapaa-ajalla

desimaaliluvut ||

kello

logiikka

6

Pohdinta

Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, miten älypuhelimia voisi hyödyntää matematiikan opetuksessa. Lähemmän tarkastelun kohteeksi valikoitui Ismo Kiesiläisen kehittämä
kamerakynän pedagogiikkaa, jonka ideana on ilmaista ajatuksia kuvaamalla. Välineeksi
tähän sopii älypuhelimesta löytyvä kameratoiminto.

Kamerakynän pedagogiikkaa ei ole vielä tutkittu ja tässä tutkielmassa nojaudutaan pitkälti Ismo Kiesiläisen kirjoittamaan opettajille suunnattuun kattavaan oppaaseen aiheesta.
Tutkielmassa on pyritty etsimään tieteellistä näkökulmaa oppaassa esitettyihin asioihin.
Kamerakynätyöskentelyssä syntyy Kiesiläisen mukaan tunteita, joista on apua oppimisessa. Pekrunin kontrolliarvoteoriasta johdetut seitsemän tapaa kiihdyttää akateemisia
tunteita voidaan ottaa huomioon sekä kamerakynätehtävässä että opettajan toiminnassa
työskentelyn aikana. Tunteiden lisäksi Kiesiläinen on havainnut kamerakynätyöskentelyn
muun muassa ohjaavan oppilaiden tarkkaavaisuutta ja toimivan yhtenä keinona saavuttaa
laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Kiesiläisellä on oppaassaan paljon väitteitä, joita olisi ollut erittäin mielenkiintoista tutkia
enemmän. Esimerkiksi, miten kamerakynätyöskentely tukee oppilaiden toiminnanohjausta tai miten se eriyttää opetusta. Iso tutkimuksen osa-alue olisi myös
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vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn liittyvät asiat. Kiinnostavinta olisi tutkia luokkahuoneen ulkopuolella opiskelua.

Kamerakynän pedagogiikan keskiössä on mielekkäät tehtävät, joiden ideointi matematiikan opetukseen on haastavaa. Tähän haasteeseen on etsitty vastauksia hollantilaisesta matematiikan opetuksen teoriasta. Realistinen matematiikan opetus (RME) on kehittynyt
omanlaisekseen verrattuna muuhun Eurooppaan Hans Freuthenthalin ansiosta.

RME:ssä pyritään tekemään sellaista matematiikkaa, joka tulee todelliseksi oppilaan mielessä. Freudenthal näki matematiikan oppimisen ihmisen toimintana, johon liittyy erityisesti matematisaatio. Sillä tarkoitetaan matemaattisten asioiden järjestäytymistä ja muodostumista oppilaan mielessä. Matematisaatiota voidaan toteuttaa noudattamalla esimerkiksi tässä tutkielmassa esitettyä kuutta periaatetta. Aktiivisuus-, todellisuus-, taso- ja
vuorovaikutusperiaate kuuluvat kamerakynätyöskentelyn henkeen ja kytkeytymis- ja ohjausperiaatteet voidaan huomioida tehtävänannossa.

Onnistuakseen RME vaatii harkittuja matematiikan tehtäviä, jotka on sijoitettu mielekkääseen kontekstiin ja näin oppilailla on hyvä syy ratkaista tehtävä. Samaa tavoitellaan
kamerakynätehtävissä. Kuvaamisen pitää olla perusteltua ja tehtävässä tulee olla selkeä
päämäärä.

Tutkielman perusteella RME ei anna suoria vastauksia kamerakynän pedagogiikan tehtävien ideoinnin haasteisiin, mutta perustelee kamerakynätyöskentelyn käyttöä opetuksessa. Kenties syventymällä enemmän RME:hen perustuviin oppikirjoihin ja muuhun
tehtävämateriaaleihin voi saada ideoita myös kamerakynätehtäviin. Tärkein havainto
tästä tutkielmasta on se, että kamerakynän pedagogiikka sopii erinomaisesti yhdeksi keinoksi toteuttaa RME:tä matematiikan opetuksessa.

Tämän tutkielman pohjalta on kehitetty kaksi kamerakynätehtävää matematiikan opetukseen. Näitä tehtäviä olisi syytä testata käytännössä. Vaikuttaa siltä, että kamerakynätyöskentelyyn kuluu helposti paljon aikaa, joka on pois jostain muusta opetuksesta. Samanlainen harmi esiintyy myös RME-henkisissä tehtävissä. Tämän vuoksi olisi hyvä selvittää
tarkemmin, millaiseen matematiikkaan ja tilanteisiin kamerakynätyöskentely sopii ja ei
sovi.
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