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1 Johdanto

Yliopistossa matematiikan opintojen ensimmäisillä kursseilla opiskelijat joutuvat
syventämään käsityksiään differentiaalilaskennan peruskäsitteistä. Tässä tutkimuk-
sessa on pyritty arvioimaan opiskelijoiden käsitteellistä ymmärtämistä reaaliluvuis-
ta, raja-arvosta ja jatkuvuudesta silloin, kun opinnoissa on käynnissä toinen aihetta
käsittelevä kurssi. Tästä ajankohdasta voidaan arvioida, kuinka hyvin he täyttävät
lukion oppimäärän tavoitteet, ja toisaalta kuinka paljon yliopistotasoista matemaat-
tista tietoa on muodostunut kiinteäksi osaksi osaamista.

Tutkimuksessa käytettiin matemaattista testiä, jossa opiskelijat selittivät kes-
keisiä käsitteitä ja perustelivat vastauksiaan luonnollisella kielellä. Luonnollisella
kielellä tarkoitetaan sosiaalisesti opittua kieltä (yleensä äidinkieltä), jolla ihmiset
kommunikoivat keskenään. Teoriaosuudessa esitetään, mitä matemaattikan ymmär-
tämisellä tarkoitetaan, ja miten sitä on tutkittu. Luonnollisen kielen käyttämistä
osana matematiikan parissa työskentelyä voidaan kutsua kielentämiseksi. Kielentä-
misenä voidaan pitää myös ajatusten esittämistä symbolein ja kuvallisesti, mutta
tässä tutkimuksessa keskitytään sanalliseen ilmaisuun. Tutkimuskirjallisuuden dis-
kurssianalyysilla tullaan perustelemaan, että opiskelijoiden itsensä ilmaisema kie-
lentäminen on hyvä tapa tutkia matematiikan ymmärtämisen tasoa.

Tutkimuksen testin avulla pystyttiin laadullisesti selvittämään tyypillisiä vir-
hekäsityksiä opiskelijoilla sekä hyvän käsitteellisen ymmärtämisen piirteitä. Testin
yleistä suoritustasoa käytettiin mittaamaan määrällisesti erilaisten taustatekijöiden
vaikutusta suoritukseen. Havaittiin muun muassa, että matematiikan ylioppilasko-
keiden arvosanalla ja käsitteellistä ymmärtämistä mittaavan testin yhteispisteillä on
vahva riippuvuus. Siten myös tämä tutkimus tulee tukemaan luonnollisella kielel-
lä ilmaistun matematiikan tärkeyttä opiskelussa, jotta voidaan saavuttaa parempi
käsitteellinen ymmärrys kuin myös kokonaisvaltaisempi matemaattinen osaaminen.
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2 Teoreettinen tausta

2.1 Prosessi- ja käsitetiedon jaottelun traditio

Matematiikan oppimista ja ajattelua tutkitaan lukemattomista näkökulmista, jot-
ka riippuvat tutkimuksen tavoitteista. Yksi hyvin yleisesti tutkimuskirjallisuudessa
esiintyvä näkökulma on oppijan tiedon jakaminen käsitetietoon (konseptuaaliseen
tietoon) ja prosessitietoon (proseduraaliseen tietoon). Hiebertin (1986) toimittama
kirja keskittyy käsittelemään yksinomaan käsitetiedon ja prosessitiedon tematiikkaa
laajasti eri kirjoittajien voimin. Kirjan aloituskappaleessa Hiebert ja Lefevre mää-
rittelevät käsitetiedon ja prosessitiedon käsitteet selkeästi tavalla, joka toimii myös
tämän tutkielman teoreettisena pohjana. Hiebertin ja Lefevren määritelmä perus-
tuu aiemman matemaattisen tutkimuksen meta-analyysiin ja muun muassa Jean
Piaget’n (1896-1980) ajattelun kognitiivisiin teorioihin.

Hiebertin ja Lefevren mukaan 1900-luvulla monet tutkijat ovat esittäneet ai-
heesta monia yhtäläisiä teorioita eri termein. Yhteistä tutkimusten historiallisessa
kaanonissa on tarve erotella kyky ja ymmärrys toisistaan. Opiskelijoilla voi olla
kyky laskea monimutkaisia tehtäviä ymmärtämättä käyttämiään menetelmiä. Täl-
lainen tilanne, jossa ihminen ei tunne käyttämiään sääntöjä, on tietysti aivan ta-
vanomaista arjessa. Ihmisellä ei esimerkiksi välttämättä ole syvällistä ymmärrystä
puhumansa äidinkielen kieliopista. Matematiikan opiskelemisessa ymmärtämättö-
myydessä on riskinä, ettei opiskelija osaa löytää tai korjata tekemiään virheitä, eikä
erottaa menetelmien soveltuvuutta eri kohteisiin. [Hiebert & Lefevre, 1986]

Käsitetieto (konseptuaalinen tieto) määritellään ennen muuta tiedoksi, jolla
on hyvin paljon yhteyksiä muuhun tietoon. Hyvään käsitetietoon ei siten riitä mää-
ritelmien ulkoa muistaminen. Rikas käsitteellinen ymmärrys on sitä, että opiskelija
ymmärtää, miten eri aikoina opitut palaset liittyvät toisiinsa. Käsitetieto muodostaa
parhaimmillaan yksittäisistä faktoista ja väitteistä yhteneväisen tiedon verkon. Kä-
sitteellisestä näkökulmasta opetuksen täytyisi olla merkityksellistä, eli muodostaa
yhteyksiä aiemmin opittuun tai arkisesti tunnettuun tietoon, jotta se muodostui-
si käyttökelpoiseksi osaksi käsitteellistä tietoa ja päättelykykyä. Siten käsitetiedon
osaamista testattaessa on syytä selvittää, osaavatko vastaajat muodostaa koherent-
teja käsityksiä laajoista aiheista.

Prosessitieto (proseduraalinen tieto) jakautuu kahteen osaan. Matemaattisissa
laskuissa täytyy opiskelijan tuntea matematiikan formaali kieli eli syntaksi sekä osa-
ta tarvittavat säännöt ja algoritmit. Prosessitieto ei sisällä käytettyjen symbolien
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ja sääntöjen perusteluja tai täsmällistä merkitystä. Prosessitietoa on esimerksiksi
osata laskea jakokulmassa tai ratkaista ensimmäisen asteen yhtälö. Prosessitietoa
on tuntea kaikki tarvittavat välivaiheet ja niiden välinen hierarkia. Tämä on pro-
sessitiedon ja käsitetiedon merkitsevin ero. Prosessitietoa on tietää toimintojen jär-
jestys. Käsitetietoa on tuntea monipuolisia yhteyksiä. Usein koulussa harjoitetaan
laskurutiinia vain symbolisella kielellä, jolloin matemaattinen ajattelu saattaa jäädä
visuaaliselle tasolle. Eli ajatellaan vaikka, miltä laskeminen näyttää.

Hiebertin ja Lefevren mukaan tutkimuskirjallisuudessa esitetään yhä ennemmän
kiinnostusta selvittää käsitetiedon ja prosessitiedon suhdetta. Kaikkea matemaat-
tista tietoa ei voi jakaa täsmällisesti kummankaan käsitteen alle. Selvästi opiskelijat
oppivat kaiken aikaa sekä käsitetietoa että prosessitietoa, eikä niille voi muodostaa
selvää hierarkiaa. On kuitenkin syytä pohtia, miten opetus voisi tukea kummankin
tiedon laadun kehitystä, ja miten tietty käsitetieto tai prosessitieto vahvistaa mate-
maattista kompetenssia tietyssä kontekstissa. Hiebert ja Lefevre esittävät, että jos
uusi opittava asia on merkityksellistä suhteessa vanhastaan opittuun, ja opiskelijat
tunnistavat sen, ulkoakin opeteltu prosessitieto yhdistyy käsitetiedoksi. Merkityk-
sellinen tieto on myös helpompi muistaa. [Hiebert & Lefevre, 1986]

Rittle-Johnson ja Alibal (1999) yrittävät valottaa käsitetiedon ja prosessitiedon
suhdetta. He muistuttavat, että tiedon lajit eivät kehity erillisesti, vaan enemmän
samaan aikaan molempiin suuntiin iteroituvasti. Tutkimuksessa 4. ja 5. luokkalai-
sille oppilaita (N = 60) opetettiin laskemaan ja päättelemään alkeellisia yhtälöitä.
Esimerkiksi käytettiin 2 + 2 = 3 + _ kaltaisia tehtäviä. Yhtälön ymmärtämiseksi
oppilaiden olisi syytä ymmärtää yhtäsuuruusmerkin merkitys relaationa, jonka mu-
kaan kaksi määrää ovat yhtäsuuria, eikä ajatella merkkiä ”=” vain laskutoimituk-
sen symbolina. Osalle tutkittavista oppilaista annettiin vain laskennallista ohjausta
(prosessitietoa) ja toiselle ryhmälle annettiin ohjausta yhtälön ratkaisun periaatteis-
ta (käsitetietoa). Opetuksen jälkeen oppilaiden osaamista selvittäessä paljastui, et-
tä kummatkin ryhmät osasivat laskea mekaanisia rutiinitehtäviä yhtä hyvin, mutta
käsitteelliseen ymmärrykseen tähtäävää opetusta saaneet oppilaat pärjäsivät pal-
jon paremmin soveltamiskykyä mittaavissa tehtävissä. Siispä tutkijoiden mukaan
käsitetiedon ja prosessitiedon vaikutus osaamiseen olisi epäsymmetrinen. Proses-
sitieto tukee käsitetietoa, mutta käsitetieto hyödyttää laaja-alaisemmin. Yllättäen
kuitenkin prosessitietoon pohjautuva opetus oli auttanut ymmärtämään yhtäsuu-
ruusmerkin käsitteen paremmin. Siten myös prosessitieto on väylä käsitetietoon.
[Rittle-Johnson & Alibal, 1999]
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Prosessitietoa ja käsitietoa ei voi kuitenkaan tarkasti rajata eikä jaottelusta pääs-
tä täysin yksimielisyyteen. Helposti mikä vain ei-symbolinen ei-mekaaninen laskenta
luokitellaan jo käsitetiedoksi. Silloin on helpompi todentaa, että käsitetiedolla on
suuri merkitys. Kuitenkaan prosessitieto ilman mitään arkista kytkentää ei hyödy-
tä opiskelijoita ehkäpä ollenkaan. Nunes, Carraher ja Schliemann (1985) todensi-
vat haastattelututkimuksessaan, että Brasiliassa 80-luvulla alakouluikäiset (N = 5)
osasivat päässälaskua paremmin arkisessa sanallisessa kontekstissa kuin symbolises-
ti paperilla. Tutkimukseen osallistuneet lapset työskentelivät ainakin osa-aikaisesti
katukauppiaina. Heillä ei ollut vaikeuksia laskea esimerkiksi, mitä maksaa 3 kappa-
letta 40 sentin hedelmää, mutta vastaus laskulle 3 · 40 olikin haasteellisempi saada.
Alakouluikäiset tekivät enemmän virheitä, kun he laskivat puhtaita laskutoimituk-
sia ilman kontekstia. Tämä on ääriesimerkki siitä, miten heikosti koulumatema-
tiikka voi kehittää oppilaiden ajattelua, jos sitä ei liitetä heille merkitykselliseen
arkielämään [Nunes, Carraher & Schliemann, 1985]..

Rittle-Johnson, Sieger ja Alibali (2001) tähdentävät, että on hedelmätöntä mää-
rittää käsitetiedon ja prosesstiedon oppimiselle suuntaa tai hierarkiaa. Ne kehitty-
vät toisiaan tukevasti, ja toisaalta tuskin koskaan toisistaan riippumatta, koska tieto
olisi muuten vaillinaista ja siten epäkäyttökelpoista. Tutkimuksessa havainnointiin
5. ja 6. luokkalaisten (N = 74) rationaalilukujen opettelua. Tutkimuksen mukaan
prosessitieto ennakoi käsiteosaamista ja vastaavasti toisinpäin. Rittle-Johson ym.
havaitsivat lisäksi, että monipuoliset representaatiot tukevat prosessitietoa. Toisin
sanoen useiden mielikuvien omaksuminen käsitteistä ja harjoitustehtävistä paran-
taa myös laskutaitoa. [Rittle-Johnson, Siegler & Alibali, 2001]

Tällaisista teorioista on Rittle-Johnsonin ja Schneiderin (2015) mukaan tullut
yleisesti hyväksyttyjä. Käsitetieto ja prosessitieto kehittyvät iteroituvasti, ja siten
on syytä pohtia tapoja opettaa niitä tasapainoisesti. Rittle-Johnson ja Schneider
esittävät kolme tieteellistä tukea saanutta tapaa. Ensinnäkin on tärkeää tarjota
opiskelijoille useita vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelmia. Opiskelijoita täytyy
myös rohkaista itse perustelemaan käyttämiään menetelmiä. Kolmanneksi on syytä
antaa opiskelijoiden tutustua uusiin ongelmiin ennen ratkaisujen paljastamista.
[Rittle-Johnson & Schneider, 2015]

Tässä käsillä olevassa tutkimuksessa vahvistetaankin argumenttia, että opiskeli-
joiden kyky itse perustella ratkaisuja korreloi laajemman laskutaidon kanssa. Siitä
huolimatta, että tämä tutkimus antaa paljon painoarvoa käsitetiedolle, ei ole syytä
väheksyä prosessitiedon merkitystä. Rittle-Johnsonin, Schneiderin, ja Starin (2015)
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tutkimuskirjallisuuden analyysissä he painottavat, että tutkijat ovat usein painot-
taneet liiaksikin oppimisen suuntautumista käsitetiedosta prosessitietoon, vaikka
empiirinen tutkimus ei tue tällaista väitettä. Monissa tutkimuksissa on todennettu,
että sujuva laskutaito johtaa parempaan käsitteelliseen ymmärtämiseen. Analyysin
mukaan emme voi varmuudella vielä sanoa, onko opetusta syytä järjestää aktii-
visesti käsitteistä käytäntöön tai käytännöstä käsitteisiin tyylisesti. Rittle-Johnson
ym. epäilevät, että diskurssiin on vaikuttanut matematiikan opettamisessa histo-
riallisesti liikaa hallinnut prosessitiedon painottaminen, mutta varsinaisen tulevai-
suuden tavoitteen tulisi olla tasapainon etsiminen. [Rittle-Johnson, Schneider &
Star, 2015]

Lisäksi käsitetiedon opettamista käsiteltäessä on tärkeää huomioida opettajien
käsitteellinen osaaminen, sekä kyky kuvailla käsitteitä. Ei voi opettaa sitä, mitä ei
hallitse. Tällaista näkökulmaa on pohdittu muun muassa Eisenhart ym. (1993) tut-
kimuksessa, jossa havaittiin, että opetus painottuu prosessien läpikäymiseen, koska
se on myös opettajalle helpompaa. Ja jos opettaja ei osaa selittää käsitetietoa oppi-
laille merkityksellisellä tavalla, sillä on vain oppilaiden ajatuksia sekoittava vaikutus.
Tällaisia huomioita tehdessä on syytä mainita, että tutkimus käsittelee amerikka-
laisen ala- ja keskikoulun opetusta, joissa opettajan koulutus ja vaatimuksen voivat
poiketa esimerkiksi Suomen vastaavista. Eisenhartin ym. tutkimukseen osallistu-
neella opettajalla oli vaikeuksia ymmärtää, miksi luvulla 0, 7 kerrottaessa ”vastaus
pienenee,” tai antaa pii:lle muuta merkitystä kuin, että sen voi ajatella viittaavan
piirakkaan (eng. pie). [Eisenhart ym., 1993] Silti on kuitenkin huomattavaa, että jo-
kaista opetustuokiota tulee aina rajoittamaan opettajan henkilökohtainen ammatti-
taito niin matematiikan sisältötiedossa kuin pedakogisessa tiedossa, ja ongelmia on
havaittu myös muissa tutkimuksissa (kts. luku 2.6; Viholainen 2006, Huillet 2005).

Seuraavassa luvussa tarkennetaan, miten käsite- ja prosessitieto yhdistetään,
ja miten ennalta opiskeltu tieto on sovellettavissa uusissa konteksteissa. Tullaan
havaitsemaan, että käsite-prosessi-ajattelu ei ole kaikissa tilanteissa riittävä jako.
Matemaattinen ajattelu onkin paljon monipuolisempaa kuin tässä luvussa pohjus-
tettiin.

2.2 Prosessi- ja käsitetiedon siirtyminen käytännön osaami-

seen

Tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneet Hiebertin ja Lefevren (1986) määrittelmät
prosessi- ja käsitetiedolle eivät ole jääneet kritiikittä, vaikka ovatkin säilyttäneet
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relevantin aseman keskustelun pohjana. Viimeisinä vuosikymmeninä kehityssuunta
on ollut enemmän prosessi- ja käsitetiedon synteesin luomiseen kuin näiden välinen
erottelu. Esimerkiksi Baroody, Feil ja Johson (2007) esittävät Hiebertin ja Lefevren
käsitetiedon määritelmään myöhemmän tutkimuksen tukemia muutoksia ja huo-
mautuksia. Ensinnäkin pitäisi luopua käsityksestä, että käsitetieto on ennenkaikkea
yhteyksiltään rikasta tietoa. Monen nuoren tai aloittelevan matematiikan opiskeli-
jan käsitetieto on hyvinkin jäsentymätöntä ja sirpaleista. Käsitetieto tulee nähdä
enemmän oppina faktoista, periaatteista ja yleistyksistä. Lisäksi Baroodyn, Feilin
ja Johnsonin mukaan prosessitietoa ei ole vain ulkoaopeteltujen pinnallinen toista-
minen, vaan tärkeämpää on kehittyvä syvällinen prosessitieto, joka on käsitetiedon
sulavaa hyödyntämistä. Opiskelijan havaitsemat suuret ideat (big ideas) yhdistävät
käsitetiedon osia sekä käsite- ja prosessitiedon. Esimerkiksi yhtäsuuruusmerkin ym-
märtäminen on avain muihin abstrakteihin ominaisuuksiin kuten vaihdantalakiin
(esim. 1 + 5 = 5 + 1) tai yhtälön käsitteen ymmärtämiseen. Tällaiset yleistettävät
suuret ideat sujuvoittavat laskemista sekä muodostavat joustavaa osaamista. Siten
oppijalle käsitetieto ei ole itsestään selvästi mielekäs kokonaisuus vaan sellaiseksi ke-
hittyvä päämäärä. Prosessitietokin saa syvempiä merkityksiä, kun oppija tunnistaa
prosesseja määrittelevät periaatteet. [Baroody, Feil & Johnson, 2007]

Crooks ja Alibali (2014) todentavat, että prosessitiedon määritteleminen ja mit-
taaminen on ollut pitkään suhteellisen yhdenmukaista painottuen laskutaidon suo-
rituskyvyn mittaamiseen. Kuitenkin käsitetiedon määritelmät ovat usein epämää-
räisiä tutkimuskirjallisuudessa. Siksi käsitetiedon mittaaminen ei aina vastaa teori-
aa, eikä tutkimusten vertailu aina onnistu. Epämääräisyydestä huolimatta yleises-
sä diskurssissa on käännytty uskoon, että käsitetieto on tärkeässä ja yleishyödylli-
sessä roolissa oppimisen kannalta. Crooks ja Alibali tähdentävät, että käsitetietoa
mitattaessa joudutaan turvautumaan aina tulkintoihin, koska useimmat tehtävät
vaativat myös prosessitietoa. Siten käsitetietoa mitattaessa tulisi muodostaa mah-
dollisimman monipuolisia tehtäviä sisältävä testi-instrumentti. [Crooks & Alibabi,
2014]

Käsitetieto voi helposti jäädä abstraktiksi ja irralliseksi tiedoksi sen sijaan, et-
tä se olisi abstraktina tietona yleishyödyllistä ja uuteen tehtävään helposti adap-
toitavaa. Esimerkiksi Whiten ja Mitchelmoren (1996) tutkimuksessa havaittiin, et-
tä käsitetietoon pohjautuva differentiaalilaskennan opetus ei tuonut tyydyttävää
osaamista rutiinilaskutehtävissäkään. Ongelmaksi havaittiin puutteellinen ymmär-
rys muuttujan konseptista, vaikka tutkimukseen osallistunut joukko oli yliopiston
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ensimmäisen vuoden matematiikan opiskelijoita (N = 40). Perusongelma on siinä,
että opiskelijat näkevät differentiaalilaskennan symboleiden välisen suhteen kaut-
ta, eikä itse muuttujien suhteena. Siksi pelkästään eri kysymyksen asetteluiden tai
symboleiden (eli esimerkiksi kirjainten) vaihtaminen saattaa haitata opiskelijoiden
kykyä ymmärtää tehtäviä. Tutkijat esittävät, että hyvin harjaantunut taito mani-
puloida algebrallisesti muuttujia on edellytys differentiaalilaskennan yleistettävän
käsitetiedon omaksumiselle. On siis aina syytä pohtia, millainen prosessitieto ede-
sauttaa käsitetiedon oppimista, ja sitä kautta käsitetieto voi näkyä jälleen paran-
tuneena laskutaitona. Differentiaalilaskentaa on vaikea ymmärtää, jos opiskelija ei
ole ymmärtänyt muuttujan konseptia itsessään, eli näe kirjaimia yksinomaan muut-
tujan konseptin symbolina ja nimenä. Siihen useinmiten auttaa ajan käyttäminen
algebrallisiin perustehtäviin. Vasta tältä pohjalta opiskelija voi olla valmis käsit-
telemään muuttujan muutoksen nopeuden (derivaatan) konseptia syvällisesti siten,
että ymmärryksen kasvu voidaan todentaa onnistuneena suoriutumisena vaihtevissa
laskutehtävissä. [White & Mitchelmore, 1996]

Prosessitieto on myös helpompi määritellä kuin käsitetieto, McCormick muistut-
taa (1997). Siten opiskelijoiden prosessi- ja käsitetiedon kehitystä on vaikea seurata.
Siksi McCormickin mukaan tutkimukset perustuvat liikaa oletuksille. Lisäksi hän
huomauttaa, että ongelmanratkaisutaitoja pidetään yleisesti tärkeinä taitoina, kos-
ka ongelmanratkaisutaidot ovat käsitetiedon kaltaisesti adaptoitavissa eri tilantei-
siin, mikä onkin yleisesti opetuksen päämäärä. Käsitetiedolla haluamme tarkoittaa
hyvin liitännäistä tietoa, josta voidaan ammentaa ongelmanratkaisutehtäviin vali-
koidusti. Toisaalta ongelmanratkaisun opetus perustuu usein siihen, että opettaja
hyvin eksplisiittisesti selittää ratkaisuun tarvittavat tiedot, välivaiheet ja peruste-
lut, eli tekemällä huomioita ongelmasta, joka on jo ratkaistu, eikä tällöin ratkaisuun
päätymisen prosessi välttämättä välity. Siten ongelmanratkaisutaidot ilmentävätkin
hyvin usein korkean tason prosessitietoa, jota on vaikea opettaa. Ongelmanratkaisu-
pohjaista opetusta varten täytyy todella pohtia, mitä tietoa opiskelijat tarvitsevat,
miten he voivat itsenäisesti löytää ratkaisun äärelle, ja mitä työskennellessä sitten
todella tapahtuu, koska ongelmanratkaisulähtöinen opetus ei ole itsensäänselvästi
onnistunutta. [McCormick, 1997]

Boaler (1993) tutki kahdessa koulussa (N=50) 8. luokan opiskelijoiden kykyä
vastata sanallisiin oikean elämän (real world) ongelmiin. Tutkimuksen tehtävissä
täytyi päätellä esimerkiksi, miten työtehtäviä kannattaa jakaa ajankäytöllisesti jär-
kevästi eri ihmisille yrityksessä, tai miten puulautoja kannattaa leikata tilaajan pyy-
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tämiin mittoihin siten, että hävikkiä syntyy sahalla mahdollisimman vähän. Boaler
huomauttaa, että tällaiset tehtävät eivät ole vaativia matemaattiselta sisällöltään,
mutta haastavuus tulee subjektiivisesta kokemuksesta, kommunikaatiosta ja käsi-
teltävän aiheen sisällöstä. Ei voida siis olettaa, että opiskelijat osaavat muodostaa
merkityksen matematiikalle, jos heille opetetaan vain metodeja. Boaler ei väitä,
että matemaattisen osaamisen siirtäminen oikean elämän ongelmiin olisi helppoa.
Kuitenkin lopulta tämä transfer-ilmiöksi kutsuttu osaamisen siirtyminen on riip-
puvainen kaikkein eniten henkilökohtaisesta merkityksestä. [Boaler, 1993]

On helppo yhtyä Boalerin argumentteihin. Matematiikan opetuksen yleisesti,
ja erityisesti soveltavien tehtävien, täytyisi olla opiskelijoille relevanttia parempien
oppimistulosten saavuttamiseksi - sekä hiukan optimistisesti yleistäen - osaaminen
koulun oikean elämän ongelmissa korreloisi osaamisen kanssa myös koulun jälkei-
sessä elämässä. Kuitenkin tässä ajaudutaan ajalliseen ristiriistaan. Miten voimme
keksiä opiskelijoille soveltavia tehtäviä, jotka ovat relevantteja työelämässä, ja ai-
kuisen ihmisen arjessa, jos he eivät itse ole kokeneet työelämää tai itsenäistä arkea?
On vaikea muodostaa henkilökohtainen merkitys aiheesta, joka tulee itse opiskeli-
jaa vastaan vasta tulevaisuudessa. Tästä nousee esiin laajempi tärkeä keskustelu
koulutuksen hyödyn uskottavuudesta, mikä joudutaan sivuuttamaan tässä tutki-
muksessa.

Transfer-ilmiötä tutkittaessa on käynyt ilmi, että tiedon ja osaamisen siirtymi-
nen ei tapahdu useinkaan sponttaanisti. Anderson, Reder ja Simon väittävät terä-
västi metatutkimuksessaan (1996) perustuen aiempaan näyttöön, että 1) toiminta
juurtuu ympäristöön, jossa se esiintyy; 2) tieto ei siirry tehtävien välillä; 3) abstrak-
tin harjoittelun hyöty on vähänlainen 4) opetusta täytyy antaa kompleksisessa ja
sosiaalisessa ympäristössä.

Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että opiskelijat eivät osaa soveltaa
entuudestaan tunnettua tietoa uuteen kontekstiin opetuksen ja koulun sisällä, ja
toisaalta mitä on opittu koulussa, ei siirry suoraan osaamiseksi työelämässä. Tä-
mä on ajanut joitakin tutkijoita kyseenalaistamaan koulun mahdollisuuksia opet-
taa käyttökelpoista tietoa. Kuitenkin löytyy tutkimuksia, joissa huomataan, että
koulumenestys korreloi työelämän menestyksen kanssa. Siten artikkelissa esitetyt
ongelmat ja väitteet eivät ole yksioikoisen ohittamattomia oppimisessa, vaan yksin-
kertaisesti huomioita, joita ei voida ohittaa opetusta suunnitellessa. On havaittu,
että käytännön esimerkit auttavat ja abstraktit yleistykset auttavat. Lisäksi itsenäi-
nen harjoittelu auttaa eri tavalla kuin yhteisöllinen harjoittelu. Analogiana voidaan
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käyttää viulistia, jonka täytyy harjoitella soittamista yksin ja orkesterin kanssa,
mistä kumpikaan osuus ei ole korvattavissa. [Anderson, Reder & Simon, 1996]

Täytyy siis ottaa huomioon, että osaamisen kasvu ja transfer-ilmiö eivät esiinny
välittömästi. Usein tutkimusten ajallinen perspektiivi on vain tunnin tai korkeintaan
muutamia viikkoja. Se, että opiskelija ei osaa soveltaa tietojaan uudessa kontekstis-
sa tunnin kestävän testin aikana tai ensimmäisenä työpäivänä, ei tarkoita, etteikö
kaikki sitä edeltävä vaivannäkö edesauttaisi sopeutumista uuteen haasteeseen.

Barnett ja Ceci (2002) väittävätkin, että transfer-ilmiötä ei ole tutkittu tarpeek-
si laajasti. Tiedon kontekstilla on monia eri ulottuvuuksia (suluissa esimerkkejä):
tiedon alue (taide, tiede, ekonomia, biologia); paikka (luokkahuone, koti, labola-
torio, uimaranta); aikajänne (seuraava päivä, viikko, vuosi); toiminnallisuus (aka-
teeminen, peli, virallinen, leikki); sosiaalisuus (yksin, pienryhmässä, yhteiskunta);
modaliteetti (luento, essee, ajatustyö, käsityö). Tämän lisäksi täytyy miettiä, mitä
sisältöä siirtyy kontekstista toiseen: opittu taito (prosessi, representaatio, periaa-
te); suorituskyky (nopeus, tarkkuus, lähestymistapa); muistivaatimus (vain suori-
tus, tunnistus, muistiin palauttaminen). Monet näistä mainituista ulottuvuuksista
on vielä lähes täysin tutkimatta, Barnett ja Ceci huomauttavat.

Barnettin ja Cecin arvioimissa tutkimuksissa on löydettävissä useanlaista tie-
don siirtoa. Vaikka jotkin tutkimukset ovat epäonnistuneet löytämään tutkijoiden
haluamaa sponttaania tiedon siirtymistä, selvästi monet taidot selvästi siirtyvät -
esimerkiksi lukutaito. Lisäksi ei riitä, että osaa tunnistaa tiedon siirtämisen ulot-
tuvuuksia. Täytyy myös miettiä, kuinka kaukainen siirto on (far transfer). Selvästi
alakoulun ja työelämän välinen aikaväli on pitkä. Toisaalta kouluaineen vaihtumi-
nen vaikuttaa siihen, että opittu tieto saattaa jäädä yhden oppiaineen alle. Ihmiset
ovat myös niin ehdollistuneet opiskelemaan koulussa, että ei voida jättää tutkimat-
ta, miten ympäristö vaikuttaa opitun uudelleen assosiointiin. Tutkijat kaipaavat
tulevien tutkimusten laajentamista. Tämä on toisaalta haaste, mutta tuottaa on-
nistuessaan parempia tuloksia. Tutkijoiden arvioiden mukaan useissa tutkimuksissa
liian lyhyt aikaväli saattaa olla harhaanjohtavaa. Usein osaamisen siirtymistä testa-
taan heti harjoittelun jälkeen, eikä opiskeluun ole ehditty panostamaan tarpeeksi,
tai ainakaan tarpeeksi monipuolisesti alunperinkään. Kuitenkin opetuksen tarkoi-
tus on, että opitut taidot ja tiedot ovat siirrettävissä uuteen kontekstiin vuosien
päästä annetusta opetuksesta. [Barnett & Ceci, 2002]

Näillä perusteilla (erityisesti [Barnett & Ceci, 2002], [Anderson, Reder & Si-
mon, 1996]) tutkimuksen tekijä haluaa huomioida, että abstraktin matematiikan
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hyödyntäminen käytännön ongelmissa on luonnollisesti hankalaa, ja vaatii taitoa,
joka kehittyy ajan kanssa vain siinä tapauksessa, että opetuksessa käytetään aikaa
soveltaviin tehtäviin. On myös huomattava, että yleistettäviä matematiikan peri-
aatteita on vaikea irrottaa soveltavista tehtävistä. Siksi opiskelijoille tulee aivan
erikseen osoittaa selväksi, millaista matematiikkaa voidaan löytää arkipäivän, työ-
elämän ja luonnontieteen ilmiöistä. Siis sovittaa yhteen käsitetietoa käyttökohtei-
siin kahdensuuntaisesti. Matematiikkaa tulee löytää käytännön ongelmista, ja abs-
traktille matematiikalle täytyy antaa viitteitä käytäntöön. Voidaan ennustaa, että
mitä useampia käyttökohteita opiskelija osaa yhdistää yhdelle käsitetiedon kokonai-
suudelle, sitä herkemmin opiskelija tunnistaa uusissa käyttökohteissa samankaltai-
suutta aiemmin koettuun.

Potgieter, Harding ja Engelbrecht (2008) tutkivat transfer-ilmiötä kemian yliopisto-
opiskelijoiden (N = 82) osaamisessa. Tutkimuksen kohderyhmän opiskelijat olivat
opiskelleet yliopistotasoista matematiikkaan. Tutkijat jakoivat osallistujat kahteen
ryhmään, joissa kummassakin tehtiin lähes identtinen matematiikan testi. Puolet
tekivät kemiaan kiinteästi liityvän testin, jossa käsiteltiin vaikeaa sähkökemiaan
liittyvää yhtälöä, ja sen kuvaajan piirtämistä. Toisessa ryhmässä vastaavissa teh-
tävissä esiintyi vain abstrakteja vakioita sisältävä identtien yhtälö, ja siihen liitty-
viä puhtaasti matemaattista hahmotuskykyä mittaavia kysymyksiä, sekä yhtälöstä
kuvaajan piirtäminen. Tutkimuksessa ei ilmennyt merkittävää eroa kahden testin
suoritusten välillä. Oli oletettavaa, että kemiaan liittyvien tehtävien lievästi suurem-
pi kompleksisuus ja suurempi informaation määrä aiheuttaa opiskelijoiden lievästi
pienemmän menestyksen kemian testissä verrattuna yksinkertaisempaan matema-
tiikan testiin. Algebralliset tehtävät onnistuivat tutkijoiden odottamalla tavalla mo-
lemmissa ryhmissä. Sen sijaan kuvaajan piirtäminen onnistui odotettua huonommin
yhtälaisesti molemmissa ryhmissä. Tämä sai tutkijat päättelemään, että ongelma
on ollut enemmän matematiikan kurssien sisällössä ja opetuksessa kuin opiskelijoi-
den kyvyssä siirtää opittua tietoa vaihteleviin konteksteihin. Tutkimus ei ottanut
huomioon opiskelijoiden kykyä käyttää oppimaansa matematiikkaa laajemmin. Ke-
mian opiskelijat pystyivät siis käyttämään matematiikkaa onnistuneesti oman alan-
sa tehtävissä, mutta transfer-ilmiön mahdollisuus laajemmalle luonnontieteisiin jää
tutkimatta. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että opiskelijoilla ei ole luontaista ky-
kyä yhdistellä asioita. Heidän mielestään opiskelijat olisivat hyötyneet kuvaajateh-
tävissä algebrallisen osion osaamisesta ja informaatiosta. Tällainen katkonaisuus
matematiikan osaamisessa käy nopeasti hyvin ilmeiseksi ja haitalliseksi. Kuiten-
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kin kuvaajien ymmärtämistä kemiassa todennäköisesti parannetaan matematiikan
graafisen perusosaamiseen panostamalla. [Potgieter, Harding & Engelbrecht , 2008]

Varhaisempaa alakoulun matematiikkaa tutkiessaan Gray ja Tall (1994) tulevat
siihen tulokseen, että kyvykkäimpien opiskelijoiden ajatusmallit ovat proseptisia.
Tämä tarkoittaa prosessitiedon ja käsitetiedon (konseptien) yhdistymistä. Mate-
maatikoille on selvää, että notaatio 3

4
tarkoittaa jakolaskua, eli laskettavaa proses-

sia. Toisaalta 3

4
on myös murtoluku, eli notaatio viittaa konseptiin. Toisena sel-

ventävänä esimerkkinä notaatio −5 merkitsee vähentämisen prosessia ja toisaalta
negatiivisten lukujen konseptia. Matemaatikoille on tuttua tällainen kaksoismerki-
tys, ja sitä pidetään yksinkertaisena ja selvänä symbolien ominaisuutena. Kuitenkin
tämä havainto on juuri se, joka erottaa kyvykkäät opiskelijat huonommin menes-
tyvistä opiskelijoista. Matemaattinen symbolismi on matemaattisen informaation
välittämisen vahvuus ja ahdinko samaan aikaan. Heikosti pärjäävät opiskelijat pys-
tyvät näkemään symbolein esitetyt lausekkeet vain prosesseina ilman sen laajempia
merkityksiä. Opiskelija, joka näkee matemaattiset lausekkeet vain prosesseina, tekee
useammin laskennallisiakin virheitä, koska hän ei näe symboleiden ominaisuuksia,
vaan käyttää omaperäisiä oikealta tuntuvia – mutta välillä virheellisiäkin – lasken-
tamenetelmiä. Proseptista ajattelua osaava opiskelija voi varmistua, että hän laskee
laskun 6 + 8 oikein, koska hän ehkä tietää, että 8 = 4 + 4 ja 6 + 4 = 10, mistä voi
päätellä, että 6+8 = 6+4+4 = 14. Toisekseen kokematon opiskelija aluksi helpos-
ti mieltää, että lauseke 2(x + 1) odottaa laskemista ja sieventämistä, ja merkitsee
2(x + 1) = 2x + 2, jolloin hän ajattelee laskeneensa vastauksen. Joustavasti yh-
täsuuruusmerkkiä ajatteleva opiskelija ajattelee, että kummatkin lausekkeet ovat
vain vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja samalle asialle. Tällaista on lukujen ja lasku-
toimitusten joustava proseptinen ajattelu, jossa yhdistyy ymmärrys prosessista ja
yleisistä konsepteista. [Gray & Tall, 1994]

Grayn ja Tallin huomiot kumoavatkin koko mahdollisuuden vertailla prosessitie-
don ja käsitetiedon merkittävyyttä. Kyvykkään opiskelijan kompetenssista prosessi-
ja käsitetietoa ei voida erottaa toisistaan. Niiden täytyy olla yhtenäistä ja mukau-
tuvaa proseptista tietoa. Luvussa 2.3 käsitellään tarkemmin Tallin myöhempää teo-
reettista ajattelua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että prosessitietoa on helpompi oppia ja opet-
taa kuin käsitetietoa. Prosessitiedon omaksuminen edesauttaa käsitetiedon sisäis-
tämistä. Prosessitieto yksinään antaa kuitenkin riittämättömät eväät monipuoli-
seen ongelmanratkaisuun, vastauksien ja menetelmien itsenäiseen arviointiin, sekä
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loputtomaan uuden oppimiseen. Hyvää ongelmanratkaisukykyä pidetään opetuk-
sessa yleisesti tärkeänä tavoitteena, ja se on myös yksi merkki opiskelijan prosessi-
ja käsitetiedon liitännäisyydestä muodostaen eheän kokonaisuuden.

Täytyy myös huomioida, että prosessitieto ja käsitetiedon muodostuminen on
syklinen prosessi, jossa molemmat tiedon lajit eivät kehity erillään, mutta eivät toi-
saalta yhteneväisesti, vaan tiedon osat nivoutuvat yhteen hiljalleen. Liitännäinen
tieto muodostuu siitä, että opiskelija huomaa prosesseissa käytettävät yleistettävät
totuudet, ja toisaalta hän saa riittävän vaihtelevia esimerkkejä siitä, missä kon-
teksteissa abstrakteja malleja voi mielekkäästi soveltaa. Opiskelija huomaa uudessa
ongelmassa tuttuja piirteitä helpommin, jos hänellä on monipuolinen kokemus jo
omaksuttuna. Siten tiedon lajeilla ei ole suuntaan. Prosessitiedon ja käsitetiedon
kehitystä täytyy tukea, ja toisaalta niiden yhteys täytyy opiskelijan havaita, mihin
täytyy opetuksella pyrkiä.

2.3 David Tall ja matemaattisen ajattelun maailmat

David Tall on brittiläinen matemaattisen ajattelun tutkija, joka on tullut tunne-
tuksi runsaasta ja vaikuttavasta tuotannosta. Kenties hänen kuuluisin teoriansa
on matematiikan kolme maailmaa, jotka kuvaavat matemaattisen ajattelun erilli-
siä, mutta toisiinsa liittyviä ajatusmaailmoja [Tall, 2004]. Teoriassa Tall määrit-
telee matemaattisen ajattelun jakautuvan havaintomaailmaan, symbolimaailmaan
ja formaalimaailmaan. Tallin tarkoitus ei ole määritellä niitä osaamisen tasoiksi
tai tiedon erillisiksi portaiksi. Oleellisempaa on huomata, että kaikki kolme maa-
ilmaa ovat aina oppimisessa läsnä, ja oppimista tapahtuu kaikilla tasoilla. Tall ei
kuitenkaan väitä, että matematiikan kolme maailmaa olisivat saman arvoisia, tai
kulkisivat oppimisessa käsi kädessä. Matematiikan opiskelemisella on selvä suunta
hatarista tuntemuksista kohti abstraktimpaa ja sofistikoituneempaa ajattelua, mut-
ta yksinkertaiset intuitiiviset representaatiot matematiikasta ovat tärkeitä tai jopa
välttämättömiä kokeneillekin matemaatikoille. Maailmoja erottaa päättelyprosessin
perustelut tosille väitteille. Esittelen matematiikan kolme maailmaa Tallin vuoden
2004 artikkelia mukaillen. Maailmojen nimien suomennokset ovat lainattu suoma-
laisesta kirjasta [Hähkiönniemi, 2018].

Havaintomaailma (conceptual-embodied world) sisältää visuaalisia ja abstrak-
teja näkemyksiä matematiikan ilmiöiden merkityksestä. Havaintomaailma on useim-
miten tiedon ja osaamisen pohja. Havaintomaailmaan kuuluu intuitiivisia ja yksin-
kertaisia ajatuksia siitä, miltä konseptit näyttävät, ja miten ne toimivat. Havainto-
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maailmassa voimme esimerkiksi tietää, että derivaatta kuvaa tangentin piirtämistä
kuvaajalle, tai murtolukujen jakolaskussa jälkimmäinen luku tulee ”kääntää”. Siis
havaintomaailmassa todet väitteet perustuvat kokemukseen siitä, miltä konseptit
näyttävät mielessä tai fyysisessä maailmassa.

Symbolimaailma (proceptual-symbolic world) sisältää proseduraalista tietoa
ja ymmärrystä. Symbolimaailmassa osaamme laskea ja manipuloida algebrallisia
lausekkeita. Symbolinen ajattelu kehittyy laajentamalla opittujen symbolien kon-
tekstia ja merkitystä. Ensimmäisenä opetetaan laskemaan paperille kokonaisluvuil-
la. Myöhemmin miinusmerkki merkitsee myös negatiivisia lukuja, ja kokonaislu-
kujen jakolaskuista muodostuu murtolukuja. Tällä tavalla ajattelu laajentuu aina
reaalilukuihin, vektoreihin, n-ulotteisiin avaruuksiin ja niin edelleen. Ajattelemme
olevamme oikeassa, jos kaikki päättelyn vaiheet tai symbolinen manipulaatio on
tehty tuntemiemme sääntöjen mukaan.

Formaalimaailma (formal-axiomatic world) sisältää tarkkaan määriteltyjä kä-
sitteitä ja todistuksia käyttötarpeen mukaan. Formaalimaailmassa osaamme ajatella
objekteja, jotka eivät ole meille tuttuja käytännön kokemuksesta, mutta osaamme
määritellä ne tarkasti. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmä, vektorikenttä, topologinen
avaruus tai Boolen algebra. Formaalissa ajattelussa kaikki tieto pohjautuu aksio-
maattiseen ja koherenttiin järjestelmään, jossa kaikki todet väitteet perustellaan
deduktiivisesti.

Jokainen matematiikan opiskelija matkaa poikki ja edestakaisin maailmojen vä-
lillä oppiakseen uutta. Monille opiskelijoille matematiikka saattaa tosin jäädä vain
prosessien ulkoaopetteluksi. Lisäksi vanhat kokemukset uudessa kontekstissa saat-
taa jopa haitata uusien joustavien ja yleispätevien konseptien sisäistämistä. Esimer-
kiksi kokonaisluvuilla on aina seuraaja lukusuoralla, mutta rationaaliluvuilla ei ole
”seuraavaksi pienintä” lukua, tai joillekin on vaikea ymmärtää polynomilauseket-
ta 3 + x, koska sitä ”ei voida laskea.” Syvällinen ymmärtäminen onkin ponnistelua
kaikkialla kolmessa matematiikan maailmassa. [Tall, 2004]

Tall (2008) tarkentaa teoriaansa ajattelun muuttumisesta formaaliksi, ja siitä,
miten kaikki ajattelun maailmat kulkevat mukana ja tiivistyvät. Esimerkiksi en-
nen yliopisto-opintoja reaalilukuja käsitellään vain vähän formaalisti, mutta niitä
esitetään muun muassa lukusuoran (havaintomaailma) ja desimaalien avulla (sym-
bolinen). Kuitenkin formaaleja reaalilukujen aksiomeja tunteva tunnistaa näiden
kaikkien mallien yhtenevyyden, ja osaa ajatella reaalilukuja kaikkien mallien yhdis-
telmänä. Siten mitään hyppyä formaaliin matematiikkaan ei tapahdu, vaan kaikki
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tietorakenteet sekoittuvat.
Käsillä olevassa tutkimuksessa etsitään väyliä todistaa kielentämisen erityinen

asema matematiikan ymmärtämisessä. Tall väittääkin, että pitkän aikavälin oppimi-
nen muotoutuu syvällisesti tunnistamisen, toiston ja kielen ympärille. Verbaalinen
kuvailu ja ilmaisun kehittyminen ovat välttämättömyys matemaattiselle ajattelul-
le. Kuitenkin lopulta hän pitää kirjoitettuja formaalia deduktiivisten todistusten
ja teoreemojen hierarkista oppirakennelmaa matemaattisen ajattelun korkeimpa-
na muotona. Siten opetusta ei voida rakentaa matematiikan perusteista nousevaksi,
vaan opetus johtaa hiljalleen perusteiden ymmärtämiseen tiedon monipuolistumisen
ja yhdistymisen kautta. [Tall, 2008]

Kielen merkitys hahmottuu paremmin, kun Tall (2013) palaa matemaattisen
ajattelun kehityksen attribuutteihin tarkentaakseen niitä. Edelleen matemaattisen
ajattelun mahdollistaa ihmisen kyky tunnistaa, toistaa ja kielentää. Kielentäminen
mahdollistaa kuviteltavissa olevat konseptit ja niiden jalostuksen. Kieli on väline
hienostuneeseen ajatusrakenteeseen. Matematiikassa kieleksi lasketaan luonnollinen
arkikieli ja symbolinen kieli. Matemaattinen ajatus tiivistyy, kun voimme kielen-
tämällä antaa objekteille ja ilmiöille nimiä, ja kategorisoida niitä. Sitten voimme
ilmaista monimutkaisia ideoita yksinkertaisesti. [Tall, 2013]

David Tallin ajattelussa on hyvin paljon samaa kuin kirjallisuuskatsauksen avaa-
vassa Hiebertin ja Lefevren (1986) kokoavassa artikkelissa. David Tallin mukaan
oppimisen on monimutkainen prosessi, jossa kuitenkin suuressa mittakaavassa ma-
temaattinen ymmärrys kasvaa pinnallisista mielikuvista kohti yleispäteviä määri-
telmiä. Hiebertin ja Lefevren vanhemmassa käsitetiedon ja prosessitiedon jaotte-
lua tutkineista lähteistä käy ilmi, että useissa tapauksissa yleispätevä käsitetieto
muodostuu siitä, että oppija tunnistaa pinnallisesti opeteltujen menetelmien väli-
sen yhteyden, jolloin menetelmät muodostuvat merkityksellisiksi. Eli riippumatta
siitä, haluaako jakaa matemaattisen ajattelun tai taidot kahteen tai kolmeen osaan,
voidaan olla yhtämieltä siitä, että avain oppimiseen on tiedon merkityksellisyys ja
yhtenäisyys.

Tallin kolme matematiikan maailmaa on valittu tämän tutkimuksen yhdeksi
matemaattisen ajattelun kehityksen teoriaksi erityisesti sen tarkoituksenmukaisuu-
den ja yksinkertaisuuden vuoksi. Käsitteellinen ymmärtäminen reaalilukujen, raja-
arvon ja jatkuvuuden laajuudella on niin monisyinen prosessi, että tulkinnan fokus
täytyy asettaa tarkoituksenukaiselle tasolle. On syytä kuitenkin tehdä tarkennuksia
ja lisähuomioita Tallin ajatteluun kilpailevista teorioista.
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2.4 Matemaattinen ajattelun kehittymisestä

Leinonen väitöskirjassaan (2018) Matematiikan ymmärtämisestä: käsitteistä käy-
täntöön valottaa monipuolisesti matematiikan lukuisia oppimisteorioita. Leinonen
kirjoittaa perusteellista diskurssianalyysia perusteista lähtien sellaisistakin perus-
tavanlaatuisista käsitteistä kuin käsite, oppiminen, tieto, informaatio, taito ja ym-
märtäminen. Näidenkään käsitteiden määritteleminen ei ole triviaalia tai yksikä-
sitteistä, eikä niiden määritelmistä ole päästy tutkijoiden kesken yksimielisyyteen.
Leinosen diskurssianalyysia voidaan tulkita niin, että tällainen oppimisen olemusta
käsittelevien ontologisten käsitteiden määrittely ajautuu luonnostaan loputtomaan
kehään, jossa tarvitaan aina uusia käsitteitä kuvaamaan sitä, mitä vanhat käsitteet
olivat, ja todellinen käsitteiden ristiriidaton kuvaaminen valuu aina vain saavutta-
mattomiin. Esimerkiksi käsitettä käsite tai tieto on vaikea määritellä aloittamat-
ta samaistamaan eri nyansseja omaavia synonyymejä toistensa kanssa. Leinonen
pystyy kuitenkin ilmaisemaan jonkinlaisen konseksuksen siten, että oppiminen ja
ymmärrys ovat aktiivisen prosessin tulos.

Leinonen tutki omassa empiirisessä tutkimusosiossaan luokanopettajaopiskeli-
joiden matemaattista ajattelua yliopiston matematiikan kursseilla. Opiskelijat kir-
joittivat viikoittain pohdiskelevia esseitä haasteistaan ja kehityksestään. Leinonen
päätyi väittämään, että käsitteillä ja niiden tulkinnalla on keskeinen asema ymmär-
tämisessä. Voidakseen syventää ymmärrystään, on opiskelijan jatkuvasti kysyttävä
itseltään tai opettajalta miksi -kysymyksiä. Mielekäs oppiminen on sellaista, jossa
uusi opittu asia sitoutuu vanhaan tietämykseen. Ongelma on siinä, että informaa-
tio ei siirry mieleen sellaisenaan. Informaation vastaanottaminen on aina tulkintaa.
Tulkintojen synteesin kautta muodostuu prosessitietoa ja käsitetietoa, joista syn-
tyy kehässä uutta tulkintaa ja tulkinnasta päättelyä. Tulkinnan ja päättelyn syn-
teesistä syntyy aina uutta prosessi- ja käsitetietoa, jotka yhdistyvät ajan kanssa
proseptiseksi tiedoksi. Ratkaisevat askeleet syntyvät silloin, kun vanha ja uusi tieto
ajautuvat konfliktiin tai näennäiseen ristiriitaan. Konfliktit voivat toki myös lannis-
taa, mutta ne kannattaa nähdä mahdollisuutena oppia. Konfliktin näkeminen ja sen
ylittäminen täytyy johtaa korkeampaan osaamiseen, kun heikko tieto kumoutuu ja
yleistykset vahvistuvat. Leinonen pitää tärkeänä, että ymmärtämisprosessin kaik-
kia vaiheita tuetaan tasapainoisesti, ja että vaiheet toistuvat. Huomattavaa käsillä
olevan tutkimuksen kannalta on myös seikka, että kirjallisten esseiden luonnollinen
kieli toimi avaimena tutkittaessa matemaattista ymmärrystä. [Leinonen, 2018]

Sfard (1991) totesi, että matematiikan abstraktit notaatiot, kuten luvut ja funk-
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tiot, voidaan ymmärtää kahdella fundamentaalisesti poikkeavalla tavalla. Matema-
tiikkaa voidaan ajatella rakenteellisesti- ja toiminnallisesti. Tätä jakoa voidaan pi-
tää yhdenmukaisena käsite- ja prosessitiedon jaon kanssa. Sfard kuitenkin käyttää
paljon vaivaa todistaakseen psykologisesti, miksi abstraktin ajattelun yhteensopi-
maton rakenteellisuus ja toiminnallisuus ovat kuitenkin toisiaan täydentäviä. Tämä
on rinnakkainen näkemys vasta myöhemmin esiteltyyn Greyn ja Tallin (1994) pro-
septin ideaan. Greyn ja Tallin mukaan ajattelu on parhaimmillaan yhdistynyttä.
Sfardin mukaan ajattelu on toisiaan täydentävää.

Useimmille opiskelijoille oppiminen alkaa luonnostaan laskennallisesta (proses-
sitiedon) hallinnasta. Täysin abstraktien mentaalisten objektien muodostaminen
on pitkä ja vaikea prosessi. Sfard väittää abstraktin ajattelun kehittyvän kolmes-
sa vaiheessa sisäistämisen, tiivistämisen ja konkretisoinnin kautta. Matemaattisen
ajattelun korkein taso on siis abstraktien objektien konkretisointi, mutta Sfardin
huomioiden mukaan tämä on niin suuri haaste, että joillakin opiskelijoilla se jää
saavuttamatta. Sisäistäminen tapahtuu usein mentaalisten representaatioiden avul-
la. Ajattelun tiivistäminen on pitkien operaatioiden puristamista kokonaisuuksiksi.
Tiivistäminen auttaa opiskelijaa ymmärtämään kokonaisuuksia menemättä yksi-
tyiskohtiin, mutta sen sijaan hän voi vertailla ja yleistää helpommin. Konseptit
syntyvät aiemmin erillisten entiteettien tiivistämisellä. Ajattelun konkretisointia on
syntyneiden konseptien yhteyksien havaitseminen aiempiin representaatioihin se-
kä käyttötarkoituksien kartoittaminen. Ajattelun suunta siis omalla tavallaan vaih-
tuu. Nyt opiskelija on kykeneväinen ratkaisemaan ongelmia johtamalla konsepteista
käyttökelpoisia prosesseja. Sfardkaan ei jätä huomiotta luonnollisen kielen merkitys-
tä. Kieli tukee prosessien konseptualisointia siinä missä visuaalisuus rakenteellista
konseptualisointia. [Sfard, 1991]

Sfard käsittelee kehityksen vaiheita ehdottoman hierarkisesti, joka voi kirjoitta-
jan mielestä johtaa ylilyönteihin koulutusta suunnitellessa, sillä matematiikan opis-
kelun ajallinen perspektiivi on huomattava kaikissa myös perustavaa laatua olevissa
käsitteissä. Esimerkiksi opiskelijat voivat oppia ja ymmärtää funktioista paljonkin,
vaikka funktion täsmälliseen määrittämiseen ei anneta edes mahdollisuuksia toisen
asteen opetuksessa. Siten Tallin (2004) mukainen ajatus ajattelun kehittymises-
tä toisaalta ylöspäin kohti formaalia abstraktiota vaatii jatkuvaa vaiheilua kaikilla
ajattelun ja havaintojen tasolla. Oppinen ei tapahdu myöskään konseptista toiseen
(Sfard, 1994), vaan useinta konsepteja rakennetaan ja puristetaan yhtäaikaisesti
(mm. Tall, 1994 ja Leinonen 2018).
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Ymmärtämisen monimutkaisuutta on yritetty selventää myös ymmärtämisen
mallin moniulotteisemmalla osituksella. Pirie ja Kieren (1994) ovat vakuuttuneita
siitä, että formaalia ymmärrystä ei voi mitata tarkastamalla, osaavatko opiskelijat
manipuloida symboleita järkevästi. Sen sijaan täytyy tutkia abstraktissa ajattelussa
merkityksiä. Pirie ja Kieren lisäävät uusia ymmärryksen tasoja kasvun dynaamiseen
malliin. Ymmärrys kasvaa seuraavilla tasoilla (vapaasti suomentaen): primitiivinen
tietäminen, kuvan luominen, kuvan omaaminen, ominaisuuksien huomaaminen, for-
malisointi, havainnointi, strukturointi ja kekseliäisyyys. Oppimisen polku ei ole näil-
lä tasoilla suoraviivaista vaan yksilöllisen polku, joka etenee rekursiivisesti tasojen
välillä ja sisällä. [Pirie & Kieren, 1994]

Toisenlaisen jaon on tehnyt Usiskin (2015) kuvatessaan matemaattisen ymmär-
tämisen viiden dimension olemassaololla. Usiskinin ehdottamat dimensiot voidaan
suomentaa esimerkiksi seuraavasti: algoritmiset taidot; ominaisuuksien todistami-
nen; soveltaminen ja mallintaminen; representaatiot ja metaforat; sekä kultuurihis-
toriallinen näkökulma. Usiskinin väitteen mukaan kaikkia näitä dimensioita voidaan
opiskella suhteellisen erillisinä, mikä ei tietenkään ole päämäärä. Usiskin haluaakin
kritisoida näkemystä, että opetus kannattaisi yksitoikkoisesti perustaa lähteväksi
esimerkiksi käytännön tehtävistä kohti yleistyksiä tai abstrakteista tehtävistä kohti
käytännön toimintaa. Usiskinin mukaan jokainen dimensio täytyy mukauttaa ope-
tukseen. Kulttuurihistoriallisen näkökulman esiin tuominen on kaiken muun kirjal-
lisuuden seassa mielenkiintoinen ja tärkeä nosto. Matematiikan opetuksessa ei saa
jättää huomiotta sitä seikkaa, että yleisesti käytössä olevat matematiikan perusteet,
notaatiot, menetelmät ja määritelmät eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan kult-
tuurihistoriallisen kehityksen tuotteita, mikä näkyy edelleen notaatioissa, ja toisaal-
ta täytyy tiedostaa, että hyvin perustavaa laatua olevat määritelmät voisivat olla
toisinkin. Esimerkiksi kantalukuja on historiallisesti ollut monia. Toisaalta kaiken
aikaa kehitetään uusia laskentamenetelmiä, ja todistuksia on voitu keksiä satojakin
vuosia vanhoille teoreemoille. Matematiikan opiskelijan tulee siis ymmärtää, että
matemaattiset totuudet ovat kuitenkin suhteellisia ja kehittyviä. [Usiskin, 2015]

Pirien ja Kieren (1994) sekä Usiskin (2015) teoriat antavat sopivaa viitettä oppi-
misen monimuotoisuudesta, mutta oppisen ja ymmärryksen jakaminen yhä suurem-
piin osiin ohentaa osituksen määriteltävyyttä, ja lisää epäselviä rajapintoja. Siten
nämä teoriat jätetään vähemmälle huomiolle. Sen sijaan seuraavaksi tarkastellaan
erityisesti luonnollisen kielen merkitystä matematiikan ymmärtämisessä.
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2.5 Kielentämisen merkitys matematiikassa

Matemaattista ajattelua ja kielentämistä paljon tutkinut Jorma Joutsenlahti kir-
joittaa kirjassa Projekteja ja prosesseja: opetuksen käytäntöjä matematiikassa ja
viestinnässä, että matematiikan kielentämisestä on hyötyä. Kielentämisellä Jout-
senlahti tarkoittaa ongelmanratkaisun ja laskennan sanallista perustelua sekä ää-
neen käytyä keskustelua opiskelijakavereiden ja opettajan kanssa. Joutsenlahden
mukaan peruskoulussa ja lukiossa vihkotyöskentely on jo vuosikymmeniä perustu-
nut pelkästään symboliseen laskentaan. Lisäksi opiskelijat voivat yleensä tarkistaa
tehtävien vastauksien oikeellisuuden jostakin taulukosta, tai opettaja voi nopeasti
vilauttaa ratkaisukirjaa. Päättelyn oikeellisuudesta ei keskustella tarpeeksi Joutsen-
lahden mielestä. [Joutsenlahti, 2003]

Viitaten sosiaalisen konstruktivismin tuloksiin Joutsenlahti esittää, että puhuttu
ja kirjoitettu kieli tukevat opiskelijoiden ymmärrystä, reflektointia ja matemaattista
ajattelua. Käytännössä koulun toimintakulttuuria täytyy kehittää siten, että opis-
kelijat kirjoittavat enemmän matemaattista ajatteluaan sanoin, lausein ja kuvioin
paperille. Toisaalta heidän tulisi myös selittää ajatteluaan ja ratkaisujaan kanssao-
piskelijoille. Näin opiskelija itse joutuu pohtimaan käsitteiden keskeisiä piirteitä ja
jäsentämään ajatteluaan. Lisäksi toiset opiskelijat arvioivat ja reflektoivat ilmaisun
sisältöä ja rakentavat omaa käsitystään. Myös opettaja pääsee käsiksi opiskelijoi-
den konkreettiseen järkeilyyn, ja hän voi korjata virhekäsityksiä, sekä suunnitella
tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä. [Joutsenlahti, 2003]

Joutsenlahti kuitenkin painottaa myös, ettei matemaattista ajattelua voi määri-
tellä yksiselitteisesti. Tutkijat määrittelevät sitä lähtökohdistaan riippuen hiukan eri
tavoin. Joutsenlahti perustaa omat väitteensä erityisesti näkökulmalle, jonka mu-
kaan ”käsite muodostuu käsitteen sisällöstä ja ilmaisusta.” Joutsenlahti siis väittää,
että käsitteen sisältö onkin erityisesti viittauksia muihin käsitteisiin ja malleihin.
Matemaattisten käsitteiden ymmärrys perustuu siihen, että opiskelija tunnistaa ja
osaa ilmaista käsitteiden liitännäisyyden muihin käsitteisiin. Käsitteiden merkitys
syvenee, kun opiskelija osaa kuvailla näitä yhteyksiä mahdollisimman monipuolisel-
la tavalla, eli käsittää monia representaatioita. Opetusta tulisikin suunnitella siten,
että opiskelijoiden tuntemat käsitteet liittyvät uuteen opetettavaan aiheeseen, jotta
he kokevat uuden tiedon merkitykselliseksi. Opiskelijoilta tulisi vaatia harjoituksissa
selostamaan ratkaisujen vaiheita, jotta he kehittäisivät käsitteellistä ymmärrystään
ja argumentointitaitojaan. Opettajan tulisi näyttää esimerkkiä käyttäen hyvää kie-
lentämistä puheessaan ja omissa malliratkaisuissaan. Tehtävien kielentäminen luon-
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nistuu helpommin, kun sitä harjoittaa jatkuvasti, ja aloittaa mielellään opintojen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. [Joutsenlahti, 2003]

Lee ottaa kirjassaan Language for Learning Mathematics (2006) hyvin saman-
laisen linjan kuin Joutsenlahti. Keskustelu auttaa opiskelijoita ja opettajia ymmär-
tämään toisiaan paremmin, ja antamaan hyödyllisempää tukea. Opettajan täytyy
toimia enemmän ohjaajan asemassa. Vertaisten kanssa yhdessä työskentely kantaa
motivaatiota, ja keskusteleminen parantaa itsetuntoa. Opiskelijat voivat tuntea it-
sensä matemaatikoiksi. Kuvaamalla ideoitaan sanallisesti he voivat myös helpommin
siirtää osaamistaan ja päättelyketjujaan uusiin konteksteihin. Lisääntyvä ymmär-
rys tulee pienellä toimintakulttuurin muutoksella, eli keskusteluja lisäämällä. [Lee,
2006]

Chin ja Tall (2000) esittävät hiukan erilaisen lähestymistavan epämuodollisen
kielenkäytön merkitykseen opiskelussa. He pyysivät yliopisto-opiskelijoita (N=36),
jotka olivat opiskelleet 6 viikkoa aiemmin tutkimuksen testiin liittyvää formaalia
matematiikkaa, vastaamaan neljän kysymyksen testiin. Testissä heitä pyydettiin
kertomaan, ”mitä ekvivalenssirelaatio tarkoittaa sinulle?”, ja ”mitä joukon ositus
tarkoittaa sinulle?” Lisäksi oli kaksi perustelua vaativaa kysymystä ekvivalenssire-
laatioista ja bijektijoista. Tutkijoiden pettymykseksi yli puolet vastasivat kysymyk-
siin vain epäformaalia kieltä käyttäen, siis arkikielellisesti ilman tarkkoja määritel-
miä tai notaatioita. Chin ja Tall myöntävät, että tutkimus on liian pieni esittääkseen
ehdotonta hierarkiaa oppimisen tasoille, mutta tutkijat kuitenkin ajattelevat löytä-
neensä oppimisen pisteen, josta on erotettavissa oppimisen suunta. Kurssit olivat
keskityneet formaalin matematiikan opetukseen, jossa kielikuvat ja kielentäminen
ovat tutkijoiden mukaan välttämättömyys. Siten vähemmistössä olleet opiskelijat,
jotka sovelsivat vastauksissaan formaaleja määritelmiä ja notaatioita, olivat oppi-
neet syvemmin kurssisisällön. [Chin & Tall, 2000]

Nämä nyanssierot ovat kuitenkin pieniä, ja painotus vaihtelee helposti riippuen,
mistä opintoasteesta puhutaan. Kuitenkin tutkimukseen valitut verbaalisesta ilmai-
susta kirjoittavat lähteet ehdottavat (esim. Leinonen, 2018), että verbaalinen ilmai-
su on kiinteä osa ymmärrystä, ja oli se sitten vasta pohjaymmärrystä, tai korkean
tason ymmärtämisen merkki, kummassakin tapauksessa se on tavoiteltavaa.

Voidaan ajatella, että opetuksen kielentäminen tekee formaalin matematiikan
ymmärrettävämmäksi, jolloin arkinen kielenkäyttö ennakoi formaalimpaa ymmär-
tämistä. Toisaalta tässä tutkimuksessa huomioidaan vastakkainen suunta, vaikka
tutkimuksen asettelu on suhteellisen samanlainen Chin ja Tallin (2000) kanssa. Tä-
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hän tutkimukseen osallistuvat opiskelijat tekevät kursseillaan harjoitustehtäviä pää-
asiassa formaalissa ja symbolisessa muodossa. Tutkimuksen tekijä haluaa painottaa,
että matematiikalle ominainen tiivis formaali esitys on myös ainoa muoto, mitä heil-
tä kurssin suorittamiseksi edellytetään. Siten käsillä olevan tutkimuksen tarkoitus
on selvittää, miten opiskelijat ovat oppineet syvällisesti ymmärtämään usein vain
symboleiden avulla esitettyä matematiikkaa, sillä ymmärtämisen kannalta verbaali
ilmaisu on ajattelulle ominainen muoto. Eli tässä tutkimuksessa halutaan näyttää,
että kielellinen ilmaisu ei ainoastaan ennakoi symbolista osaamista, vaan tulee jopa
symbolisen osaamisen jälkeen, ja on siten korkean osaamisen merkki. Tämä ei ole
ristiriitainen Tallin kolmen matemaattisen maailman teorian kanssa [Tall, 2004],
sillä Tall painottaa, että maailmojen välillä liikutaan edestakaisin.

Joutsenlahti (2010) ohjasi opetuskokeilun, jossa kahdella rinnakkaisella lukion
lyhyen matematiikan kurssilla (N = 40) harjoiteltiin erilaisia kielentämisen malleja.
Opiskelijoita siis tuettiin ilmaisemaan ajatteluaan monipuolisesti ja vaihtelevin ta-
voin. Ylivoimaisesti suurin osa opiskelijoista piti kielentämiseen ohjaavaa opetusta
hyödyllisenä. Sen lisäksi yli puolta vastaajista tehtävien auki selittäminen auttoi
ymmärtämään tehtäviä paremmin. Lisäksi yli puolet ajattelivat, että toisen ratkai-
sijan omin sanoin tehdyistä merkinnöistä voi päätellä, onko ratkaisija ymmärtänyt
syvällisesti. Kursseihin kuului myös vapaaehtoisia kielentämistehtäviä, joissa me-
nestyminen korreloi kurssiarvosanan kanssa. Tästä ei voi kuitenkaan vetää suoria
päätelmiä, koska on oletettavaa, että vapaaehtoisia tehtäviä tekevä opiskelija menes-
tyy luonnollisesti paremmin koko kurssilla. Tutkimuksesta kumpuaakin optimismi
opiskelijoiden ja opettajien haluun kehittää kielentämistä kursseilla. [Joutsenlahti,
2010]

Tutkimuksissa herätään usein tietoon siitä, missä opetuksessa ollaan epäonnis-
tuttu. Kielentämisen lopullinen merkitys ymmärretään paremmin, kun voimme to-
dentaa tehtävätyyppejä, jotka ovat tarkotuksenmukaisia opetuksessa, ja jotka saa-
vuttavat myönteisiä vaikutuksia oppimistuloksiin. Joutsenlahti, Sarikka, Kangas ja
Harjulehto (2013) kokeilivat neljää erilaisia kielentämisen tehtävätyyppiä kahdella
yliopistotasoilla matematiikan kurssilla (N = 163). Tehtävätyypit olivat 1) koodin-
vaihtotehtävät, joissa ratkaisut vaihdettiin symbolikieleltä sanallisiksi tai päinvas-
toin; 2) täydennysehtävät, joissa ratkaisuja täydennetään tarvittavilla lisäyksillä;
3) virheen etsintä, jossa ratkaisuja korjataan; 4) ratkaisusta tehtävä, jossa valmiille
ratkaisulle keksitään sopiva tehtävänanto.

Jälleen suurin osa opiskelijoista piti kielentämistä hyödyllisenä oppimisen kan-
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nalta. Useat opiskelijat raportoivat sen olevan myös haastavaa tai jopa vierasta,
sillä joitakin opiskelijoita oli aiemmin kielletty käyttämästä luonnollista kieltä rat-
kaisuissa. Osalla opiskelijoista kielentäminen nähtiin primitiivisenä alkuaskeleena
ennen syvempää ymmärrystä, kun taas osalla kielentäminen oli todellisen ymmär-
tämisen mitta. Riippumatta siitä, mitä mieltä opiskelija tai opettaja on kielentämi-
sestä, se on yksinkertainen tapa kasvattaa ajattelun intensiteettiä yksittäisissä teh-
tävissä, jos niiden painoarvoa pidetään suurena. Opiskelijoiden on silloin – heidän
omien sanojensa mukaan – ”pakko” pohtia ratkaisujaan monista eri näkökulmista.
Tällainen poistaa haitallisen suoritusorientaation, joka tähtää vain ratkaisumallien
ulkoa opetteluun. [Joutsenlahti, Sarikka, Kangas & Harjulehto, 2013]

Ilmiö on huomattu myös kansainvälisesti. MacGregor (1988) havaitsi monia
puutteita lukioikäisten opiskelijoiden symbolisessa osaamisessa, minkä arveltiin joh-
tuvan pääosin kielentämisen puutteesta. Vielä lukioikäisillä on vaikea ymmärtää esi-
merkiksi, että a ·b ja ab ovat sama asia. Opiskelijoilla on myös vaikeuksia ymmärtää
sanallista matematiikkaa sekä selittää sanallisesti symbolein esitettyä matematiik-
kaa. Esimerkiksi voi olla vaikeaa muodostaa lauseketta ”summalle.” Ja toisaalta on
vaikeaa selittää, mistä kirjoitetussa summalausekkeessa on kyse. MacGregorin mu-
kaan opiskelijat tarvitsevat kokemusta matematiikan puhumisesta, kirjoittamisesta
ja lukemisesta, että he pystyisivät ilmaisemaan matemaattisia ajatuksiaan parem-
min. Kielentäminen on pohja formaalille matematiikalle. [MacGregor, 1988]

Kielentäminen tukee oppimista todennäköisesti kaikilla luokka-asteilla. Vastaa-
vanlaisiin tuloksiin on päästy myös alakouluikäisten tutkimuksessa. Joutsenlahti ja
Kulju (2017) teetättivät 4. luokkalaisilla (N = 21) tehtäviä, joissa heidän tuli pohtia
jakolaskua luonnollisen, kuvallisen ja symbolisen kielen avulla. Kaikki tavat koettiin
vaihtoehtoisiksi ja hyödylliseksi. Koulumatematiikan merkityksellisyys ja ymmärrys
rakentuu monipuoliselle kielentämiselle, eikä nuoretkaan opiskelijat ole tällaista kä-
sitystä vastaan. [Joutsenlahti & Kulju, 2017]

Joutsenlahden ja Tossavaisen (2018) kokoavassa artikkelissa todetaan, että kie-
lentäminen on hyödyllisintä opiskelijalle itselleen, ja siksi sitä kannattaa tehdä it-
senäisesti. Myös opettaja tai kanssaopiskelija pystyy helpommin arvioimaan, onko
opiskelija ymmärtänyt asian oikein, koska ajatusprosessi on seurattavissa. Opiskeli-
jaa voi myös kannustaa antamalla koetehtävistä pisteitä silloinkin, kun laskuissa on
sattunut virheitä, mutta ratkaisumenetelmä on kuvattu järkevästi. [Joutsenlahti &
Tossavainen, 2018]

Opetukseen voi hakea uusia ideoita yllättävistäkin lähteistä. Metaforat miel-
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letään helposti enemmän runoudeksi kuin vakavaksi oppimisen mahdollisuudeksi.
Kuitenkin käsitetieto rakentuu tiedon yksiköiden liitännäisyydelle. Siten metaforat
yhtenä kielentämisen alueena tukevat käsitetiedon muodostumista, tai jopa luo-
vat uutta käsitetietoa [Sfard, 2009]. Yliopistotasoisessakin matematiikassa voidaan
havaita samankaltaisuuksia toisiaan kaukana olevista aiheista esimerkiksi Zenonin
paradokseja voidaan käyttää raja-arvon käsitteen opetuksessa tuomaan ajatuksiin
virikkeellisyyttä.

On ilmeisen selvää, että luonnollista kieltä käytetään myös matematiikan op-
pituntien ulkopuolella. Jotkin tutkijat ovatkin halunneet selvittää kielellisen taitu-
ruuden ja matematiikan osaamisen yhteyttä. Crossleyn, Liun ja McNamaran (2017)
tutkimuksessa äänitettiin kahden oppilaan välisiä keskusteluita heidän ratkaistessa
yhdessä matemaattisia ongelmia. Oppilaat olivat 4. ja 5. luokalta (N = 104). Heidän
keskustelujaan analysoitiin tietokoneavusteisesti. Tutkimuksessa havaittiin muun
muassa monipuolisen kielen korreloivan ongelmanratkaisun onnistumisen kanssa.
Siis sellaiset oppilaat, jotka matematiikkaa ratkoessaan käyttivät paljon esimerkiksi
adjektiiveja, menestyivät paremmin. [Corssley, Liu & McNamara, 2017] Matema-
tiikkan ymmärtämistä ei voida siten erottaa kyvystä käyttää yleiskieltä.

Tutkijoiden kesken on siis hiukan hajontaa sen mukaan, kuka painottaa kielelli-
syyden ennakoivan formaalia osaamista, ja kuka painottaa sen tulevan matemaat-
tisen ajattelun kehityksen mukana. Tämän täytyy riippua siitä, mitä mitataan, tai
toisaalta väitteet voivat olla vain kolikon kaksi puolta, eli mitattu osaaminen heijas-
telee aina kielellistä ja formaalia osaamista. On tosin selvää, että luonnollinen kieli
ei ole formaalille matematiikalle tarpeeksi eksplisiittistä, joten luonnollinen kieli on
aina formaalia ilmaisua epätäydellisempää. Toisaalta on käynyt selväksi, että mate-
matiikkaa on mahdotonta ymmärtää ilman prosessitiedollista harjaantumista, joten
matematiikasta voi oppia puhumaan vain siinä tapauksessa, että ensin aloitetaan
laskemaan ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia. Tähän tutkimukseen osallistu-
neet opiskelijat ovat opiskelleet aiheena olevaa differentiaalilaskentaa sekä lukiossa
että yliopistossa, joten kielentämisen taitoa voidaan tässä tapauksessa pitää syväl-
lisenä ymmärtämisenä, joka seuraa pitkää prosessitiedollista harjoittelua.

2.6 Tutkimuksia differentiaalilaskennan ymmärtämisestä

Differentiaalilaskennan ymmärtämisestä on tehty Suomessa ja kansainvälisesti lu-
kuisia tutkimuksia. Se onkin lukio-opetuksen keskeisimpiä aiheita, eikä olekaan ih-
me, että se on vuodesta toiseen yksi tutkijoiden kestosuosikeista. Differentiaali-
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laskennan keskeisimmät käsitteet lukiossa ovat raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
[LOPS, 2015]. Ymmärtääkseen differentiaalilaskentaa opiskelijoiden olisi syytä tun-
tea ja ymmärtää monia aiemmin esiteltyjä analyysin peruskäsitteitä kuten reaali-
luvut ja funktio.

Pehkosen, Hannulan, Maijalan ja Soron tutkimuksessa (2006) selvitettiin perus-
koululaisten käsityksiä reaaliluvuista ja äärettömästä. Tutkimuksen mukaan suo-
malaisilla 5. ja 7. luokkalaisilla (N = 3056) noin puolella on oikeansuuntainen kä-
sitys äärettömästä, mutta toisaalta vain harvalla on hyvää käsitystä reaalilukujen
tiheydestä. Luokkien 5 ja 7 välillä ymmärrys äärettömästä ja reaalilukujen tiheydes-
tä kuitenkin lisääntyy. Tutkimuksen kyselyssä opiskelijoita pyydettiin vastaamaan
muun muassa seuraavaan kolmeen tehtävään.

Anna suurin luku, jonka tiedät.
Kuinka monta lukua on välillä 0.8 ja 1.1?
Mikä on suurin luku, joka on lukua 1 pienempi?
Reaalilukujen konseptin sisäistämisen ensimmäisiä vaiheita onkin ymmärttää,

että suurinta lukua ei ole, ja millä vain välillä on äärettömästi lukuja. Pehkosen ym.
mukaan tärkeä osa konseptien kehittymistä on murtolukujen opiskelu. [Pehkonen,
Hannula, Maijala & Soro, 2006]

Kysymys suurimmasta lukua 1 pienemmästä reaaliluvusta onkin itseasiassa hy-
vin vaikea, ja liittyy oleellisesti reaalilukujen hyvin seikkaperäisiin ominaisuuksiin.
Sellaista lukua ei ole perustuen reaalilukujen täydellisyysominaisuuksiin, jotka ovat
määritelty vasta 1800-luvun lopulla [Harjulehto, Klén & Koskenoja, 2014]. Sfardin
(1991) mukaan opiskelijoiden oppiminen tapahtuu luonnollisimmin, kun se seuraa
keksintöjen historiallista kehitystä. Opiskelijoiden täytyy pohtia läpi vastaavia aja-
tuskulkuja, kuin alkuperäiset keksijät ovat joutuneet käymään läpi. Jos reaaliluku-
jen ominaisuudet on ymmärretty historiallisesti suhteellisen tuoreesti, on Sfardin
logiikkaa noudattaen ymmärrettävää, että myös uusien sukupolvien on opiskelta-
va runsaasti yksikertaisista periaatteista alkaen ymmärtääkseen syvällisesti reaa-
lilukuja, mitä tutkijoiden ei tulisi unohtaa. Tämän tason ymmärrystä vaaditaan-
kin oikeastaan vasta yliopisto-opinnoissa, minkä takia tällainen kysymys lukua yksi
suurimmasta pienemmästä reaaliluvusta on osa tämänkin tutkimuksen testiä.

Tall ja Schwarzenberger (1978) havainnoivat muutamia kompastuskiviä aloitte-
levien yliopisto-opiskelijoiden reaalilukujen ja raja-arvon opiskelussa. Heidän mu-
kaansa opiskelijoita hämää lukiossa opittu infinitesimaalin käsite, tai jokin muu
opittu logiikka (esim. sekoitetaan raja-arvon käsitteeseen), jonka mukaan 0, 999 . . .
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saattaisi olla rajattoman pienesti pienempi kuin 1. Tutkijoiden mukaan tällaista ai-
heuttaa leväperäinen kielenkäyttö opettajan selityksissä, ja epätarkka käsitteiden
määrittely. [Tall & Schwarzenberger, 1978] Pitäisi tähdätä ristiriidattomaan ope-
tuksen malliin, mitä voidaan kirjoittajan mielestä toisaalta pitää liian yksioikoisena
neuvona suhteessa käsiteltävän aiheen haastavuuteen. Myöhemmin (esim. Leinonen,
2018) on painotettu juuri konfliktien merkitystä ymmärryksen kasvun hetkinä.

Haapasalo, Hirvi ja Huhtamäki (1995) tutkivat laajalti suomalaisten lukiolaisten
raja-arvon käsitteen hallintaa. Tutkimuksessa lukio-opiskelijat vastasivat monipuo-
lisiin verbaalisiin, kuvallisiin ja symboolisiin tehtäviin. Tutkimus tehtiin muutama
kuukausi sen jälkeen kun lukiolaiset olivat aihetta käsitelleet oppitunneilla. Haa-
pasalon ym. mukaan lukiolaiset hallitsivat raja-arvon käsitettä keskimäärin melko
huonosti. Noin 3/4 opiskelijoista saivat alle puolet laajan testin maksimipistemää-
rästä. Kokeeseen osallistuvat opiskelijat edustivat kuitenkin kurssiarvosanojen pe-
rusteella osaamisessaan normaalia opiskelijapopulaatiota. Tyypillinen virhekäsitys
oli, että raja-arvo yhdistettiin vain tilanteisiin, jossa funktio on epäjatkuva tai sel-
vitetään jatkuvan funktion epäoleellista raja-arvoa muuttujan kasvaessa tai vähen-
tyessä rajatta. Testissä opiskelijat suoriutuivat huonosti myös pelkästään mekaa-
nista laskemista edellyttävissä tehtävissä, joita opiskelijat olivat aiemmin tottuneet
tekemään. Käsitteet olivat jääneet siis irrallisiksi ”tempuiksi,” joita ei ollut tarvetta
muistaa. Ilmeni myös, että opiskelijoilla oli edelleen vaikeuksia ymmärtää käytettyjä
symboleita.

Tutkimuksen mukaan verbaalisten ja kuvallisten käsitteiden tunnistamistehtä-
vien osaaminen korreloi merkitsevästi koko testissä menestymiseen. Tunnistamis-
tehtävät siis mittasivat kohtalaisesti koko käsitteen hallintaa, vaikka niiden teke-
miseen ei tarvinnut kuin pientä tiedon prosessointia. Tutkimuksessa selvitettiinkin
myös käytössä olevien oppikirjojen tapaa esittää raja-arvoa, koska oppikirjat oh-
jaavat voimakkaasti opetusta. Selvityksessä kävi ilmi, että raja-arvoa käsitellään
kirjoissa yksipuolisesti vain parin laskuesimerkin avulla ja harjoitustehtävät tois-
tavat samaa kaavaa. Tutkimuksen teon jälkeen kirjasarjat ovat uudistuneet lukui-
sia kertoja, mutta argumentti pätee yhä. Aihetta tulisi lähestyä myös sosiaalisen
keskustelun ja kuvaajien tutkimisen kautta, ja solveltaviin harjoitustehtäviin tulisi
panostaa laskurutiinien rinnalla. [Haapasalo, Hirvi & Huhtamäki, 1995]

Haapasalon, Luotosen ja Pellikan (1997) muodostama tutkijaryhmä jatkoivat ai-
hetta tutkimalla lukiolaisten ymmärrystä jatkuvuuden käsitteestä. Tässäkin tutki-
muksessa lukiolaisille tuotettiin monipuolinen osaamista mittaava testi, ja tutkittiin
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oppikirjoja. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin puutteita lukiolaisten jatkuvuuden
ymmärtämisessä. Yleinen ongelma oli, ettei funktion arvon ja raja-arvon yhteyttä
tunnettu, tai raja-arvon olemassaoloa pidettiin riittävänä ehtona jatkuvuudelle. Lu-
kiolaiset ajattelivat jatkuvuutta lähinnä kuvallisen havainnoinnin kautta myös sym-
bolisissa tehtävissä. Tutkijat pitivät myös tässä tutkimuksessa oppikirjojen tehtäviä
liian yksitoikkoisina. Useasta oppikirjasta laskettuna löytyi vain muutama tehtävä,
joka ei ollut vain mekaanista toistoa. Tehtävätyyppeistä ei tosin anneta esimerkke-
jä eikä suoria parannusehdotuksia, joka vaikeuttaa kirja-analyysin hahmottamista.
Yhden syyn jatkuvuuden pinnalliseen käsittelyyn tutkijat löytävät ylioppilaskirjoi-
tuksista, joissa on vain kaksi kertaa tutkimuksen kirjoittamiseen mennessä vaadit-
tu jatkuvuuskäsitteen soveltamista muuten kuin jatkuvan funktion väliarvolauseen
muodossa.

Jatkuvuutta käsittelevä tutkimus ulottui myös yliopiston puolelle. Lukiolaisten
tekemän testin teki myös matematiikan opinnot yliopistossa juuri aloittaneiden opis-
kelijoiden joukko. He eivät pärjänneet testissä merkittävästi lukiolaisia paremmin,
mikä opiskelijoiden antaman palautteen perusteella johtui käsitteen unohtamisesta.
Tämä kertoo siitä, että jatkuvuus ei ole muodostunut kiinteäksi osaksi opiskelijoi-
den käsitetietoa matematiikan analyysista. [Haapasalo, Luotonen & Pellikka, 1997]

Kummassakin lukiolaisia käsittelivissä tutkimuksissa väitetään, että raja-arvo ja
jatkuvuus ovat lukion pitkän oppimäärän keskeisimpiä käsitteitä, joita edes lukion
opetussuunnitelma ei painota tarpeeksi. Ratkaisuksi ehdotetaan yllättäen muun
muassa oppimäärän sisällöstä karsimista, jotta opetuksessa voitaisiin keskittyä sy-
väoppimiseen. Nykyjään käytössä olevassa opetussuunnitelmassa (2015) käsitteet
nostetaan tärkeään asemaan (kts. luku 3.2), mutta tutkijoiden tarkoittamaa oppi-
määrän kavennusta ei ole tavoiteltu. Tutkijat eivät kuitenkaan ehdota täsmällisten
ja formaalien määritelmien tuomista lukioon, joten jää epäselväksi, miten tavoitel-
tava merkityksellinen ja syvällinen konseptuaalinen ymmärrys voidaan saavuttaa
lukio-opinnoissa. [Haapasalo, Hirvi & Huhtamäki, 1995] [Haapasalo, Luotonen &
Pellikka, 1997]

Hähkiöniemi (2004) haastatteli (N = 5) differentiaalilaskentaa aloittelevien lu-
kiolaisten käsityksiä derivaatasta. Hähkiöniemen mukaan monipuoliset havainnol-
liset representaatiot ovat tärkeässä asemassa differentiaalilaskennan opiskelun al-
kuvaiheessa. Opiskelijoita täytyy auttaa yhdistämään erilaisia tilanteeseen sopivia
representaatioita symboliseen maailmaan. [Hähkiöniemi, 2004]

Representaatioiden ollessa tärkeitä aloittaessa uuden aiheen opiskelua täytyy
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myös tutkia, kuinka laajasti representaatiot ovat päteviä. Jos jatkuvuutta käsi-
tellään vain derivaatan rinnalla, jatkuvuus jää epämääräiseksi, koska derivoituvat
funktiot ovat aina jatkuvia.

Tall ja Vinner (1981) mainitsevat tärkeän konfliktin jatkuvuudesta. Usein jat-
kuvia funktioita ajatellaan olevan kaikki funktiot, jotka voidaan piirtää nostamatta
kynää. Kuitenkin sopivasti määrittelemällä saadaan aikaiseksi funktioita, jotka ovat
ristiriidassa tällaisen representaation kanssa. Esimerkiksi rationaalilukujen joukos-
sa voidaan määritellä kaikkialla jatkuvia funktioita, joiden kuvaajat ”hyppivät”, jos
ne ovat sopivasti paloittain määritelty. Toisaalta funktiot, joissa rationaali- ja ir-
rationaaliluvuille määrätään eri lausekkeet, voivat olla irrationaalilukujen pisteissä
paikallisesti jatkuvia, vaikka kuvaajat ”siroavat.” Tällaisiin primitiiviset mielikuvat
rikkoviin ristiriitoihin törmää vasta yliopistokursseilla, mutta osalla tutkimukseen
osallistuneista opiskelijoista (N = 41) on sellainen harhakäsitys, että paloittain mää-
ritelty funktio ei ole jatkuva, jos siinä on ”kulma.” Opiskelijat eivät siis aina erota
derivoituvuutta jatkuvuudesta, eikä jatkuvuus useinkaaan perustu raja-arvon mää-
ritelmään, vaan kuvallisiin mielikuviin, vaikka raja-arvoon perustuva jatkuvuuden
määritelmä olisikin opetettu, mutta se jää usein opetuksessa taka-alalle. [Tall &
Vinner, 1981]

Tall (1980) esitteli raja-arvoon ja äärettömyyteen liittyviä intuitiivisia käsityk-
siä. Yliopiston juuri aloittaneilla opiskelijoilla voi olla vaihtelevia ja hyviä periaat-
teita perustella esimerkiksi, ettei ääretön voi olla reaaliluku. Tärkeintä opettajalle
on osoittaa reaalilukujen ja raja-arvojen ero, koska ne saattavat sekoittua opiskeli-
joiden mielissä. [Tall, 1980]

Tässä tutkimuksessa tulen kuitenkin näyttämään, että verbaalisiin ja kuvallisiin
tehtäviin panostaminen tuo ennen kaikkea positiivisia vaikutuksia ymmärrykseen,
vaikka intuitio saattaisi johtaa harhaan tietyissä erityistapauksissa. Tutkimuksessa
ei oteta kantaa siihen, kuinka syvällinen ymmärrys on lukio-opinnoissa tarpeen. Tä-
hän tutkimukseen osallistuneiden yliopiston opiskelijoiden olisi kuitenkin tavoittei-
den mukaan tarkoitus saavuttaa syvällinen ymmärrys raja-arvosta ja jatkuvuudesta
(tavoitteet kts. luku 3.2), mitä onkin siksi kiinnostavaa selvittää.

Lukion opetuksen taso on luonnollisesti kiinni opetussuunnitelman tavoitteiden
ohella opettajien osamisessa. Viholainen (2006) selvitti matematiikan opettajaksi
opiskelevien (N = 166, 2 analysoitua haastattelua) ymmärrystä derivoituvuudes-
ta. Joillekin opiskelijoille ei ollut vielä muodostunut vahvaa käsitystä jatkuvuuden
välttämättömyydestä derivoituvuudelle. Silloin funktion derivoituvuutta tarkastel-
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tiin mahdollisuudella tangentin piirtämiseen tai laskemiseen. Haastatelluilla opis-
kelijoilla oli siis loogisia representaatioita, mutta ne eivät riittäneet aiheen hallitse-
miseksi. [Viholainen, 2006]

Vastaavia huomioita on tehty myös ulkomailla [Huillet, 2005] [Gürbüz, Ağsu
& Özdemir, 2018]. Huillet haastatteli lukio-opettajia (N = 6) ja huomasi etteivät
he ymmärrä välttämättä raja-arvoa lukion opetussuunnitelman tavoitteita parem-
min, eli heillä ei ole opettajalta kaivattavaa syvällistä ymmärrystä aiheesta. Gürbüz,
Ağsu ja Özdemir testasivat ja haastattelivat matematiikan opettajaksi opiskelevia
(N = 62). Tutkijoiden mukaan opiskelijoilta puuttui motivaatio konseptien syvälli-
seen opiskeluun. Sen sijaan opiskelijat halusivat vain muistaa hetkellisesti riittävän
määrän tietoa päästäkseen kursseista lävitse.

Differentiaalilaskennan ymmärtämiseen samoin kuin muunkin matematiikan ym-
märtämiseen voidaan kehittää myös sopivia testejä siten, että tutkittavia ei tarvitse
erikseen haastatella [Aydin & Ubuz, 2015]. Aydin ja Ubuzin tutkimuksessa (N =
766) havaitiin, että tietokoneella analysoitava 30 tehtävän monivalintakoe mittaa jo
tarkasti ja luotettavasti opiskelijan osaamista. Tällainen testi sopii paremmin tukea
tarvitsevien opiskelijoiden haravointiin. Sen sijaan, jos haluaa tietää, miten opiske-
lijat ymmärtävät ja assiosioivat erilaisia käsitteitä toisiinsa, sitä täytyy kysyä heiltä
itseltään.

Differentiaalilaskentaa on mahdotonta oppia ilman funktion käsitteen hallintaa.
Tall ja Bakar (1992) tutkimuksessa havaitiin, että suurimmalle osalle yliopistoa
aloittelevista opiskelijoista (N = 109) ei ole muodustunut oikeanlaista formaalia
käsitystä funktiosta, vaikka he osaavat käyttää funktioita luontevasti. Tutkimustulos
esitettiin terävästi siten, että ”vain 11% opiskelijoista väittivät samalla, että y =
vakio on funktio ja ympyrä ei ole.” Funktion ymmärrystä testattiin algebrallisesti
ja kuvaajien avulla. Opiskelijat kiinnittävät enemmän huomiota kuvaajan muotoon
kuin siihen, millä tavalla x-arvot kuvautuvat koordinaatistoon. [Tall & Bakar, 1992]

Myöhemmin ollaan tehty lähes identtisiä havaintoja. Bardini, Vincent ja King
(2014) tutkivat vastaavaa aloittavien yliopisto-opiskelijoiden joukkoa (N = 383), ja
virheet olivat samankaltaisia. Yliopistossa funktion käsitettä laajennetaan ja tar-
kennetaan monella tavalla, mutta syvällistä oppista ilmenee ilmeisesti vasta todella
pitkän opiskelun jälkeen, mitä on vaikea muuttaa. Tutkijat havaitsivat, että opis-
kelijat eivät osanneet selittää sanallisesti oikein, mikä funktio on, mikä selittääkin
sitä, miksi opiskelijat antautuvat liikaa hajanaisen intuitionsa valtaan. [Bardini,
Vincent & King, 2014]
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Funktion käsitteen syvällinen ymmärtäminen kaikessa arkisuudessaan ja yleisyy-
destään huolimatta vaatiikin abstraktin algebran ja analyysin syvällistä hallintaa.
Ajatus siitä, että lähtöjoukon arvot kuvautuvat funktiossa täsmälleen yhdelle maa-
lijoukon arvolle, on ratkaiseva. Tämä oppi tulee myös väistämättömäksi, jos haluaa
esimerkiksi piirtää ympyrän graafisella laskimella, joten laskimien käytöllä voi ol-
la positiivia vaikutuksia myös opettaessa abstraktia matematiikkaan. 2000-luvulla
opetusta ei voida enää suunnitella tutkimatta laskinten mahdollisuuksia opetukses-
sa.

Giraldo, Tall ja Mariano Carvalho (2003) selvittivät tutkimuksessaan tietokone-
pohjaisen opetuksen hyötyjä raja-arvon ja derivaatan opetuksessa. He tiedostivat,
että symbolisten laskinten käyttö saattaa joskus johtaa kapeaan käsityksiin ja mie-
likuviin matemaattisista konsepteista. Siksi he halusivat selvittää, miten teoreettis-
laskennallisia ongelmia voi hyödyntää mielikuvien rikastamiseen. Tutkimuksessa en-
simmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoilta (N = 6) kysyttiin haastatteluissa muun
muassa, onko laskimessa näkyvä funktio derivoituva kaikkialla. Funktio näytti laa-
jasti skaalattuna tekevän yhdessä pisteessä terävän muutoksen, jossa se ei olisi de-
rivoituva. Tutkimukseen haastatelluista opiskelijoista miltein kaikki kuitenkin ym-
märsivät tutkia ongelmaa myös algebrallisesti tai manipuloimalla laskinta. Tutkimus
osoitti, että opiskelijoilla on hyvin kirjavia tapoja lähestyä ongelmaa ja toisaalta, et-
tä tällaiset ongelmat ovat vaikeita. Moni opiskelija joutui tyytymään kokemuksesta
kumpuavaan arvailuun, eikä raja-arvojen laskeminen tullut helposti mieleen. Täl-
lainen keskustelu avaa niitä puutteita, joita opiskelijoiden päättelyssä on. Positiivi-
sesti kuitenkin opiskelijat ymmärsivät yleisesti algebrallisisen päättelyn tärkeyden
visuaalisten vihjeiden sijaan. [Giraldo, Tall & Mariano, 2003]

Myös Hähkiöniemi väittää kokoavassa artikkelissaan (2018), että tietokoneavus-
teisilla tehtävillä voidaan rikastaa ja jopa nopeuttaa derivaatan oppimista. Hähkiö-
niemi viittaa muun muassa Sfardin (1991) prosessi-objekti-teorian argumentteihin.
Hähkiöniemi pitää tärkeänä, että juuri derivaatan opetuksessa opiskelijat pääsevät
itse päättelemään differentiaalilaskennan periaatteita älykkäästi suunniteltujen teh-
tävien avulla. Opettajan ohjauksessa opiskelijoiden tehtävistä päättelemät proses-
sit muodostuvat objekteiksi, jotka antavat kimmokkeen uudelle opettavalle asialle.
Esimerkiksi lauseketta 3 + x on mahdoton ymmärtää, jos sitä ei ajattele objekti-
na prosessin sijaan, koska summalle ei voi tästä laskea vielä vastausta. Vastaavasti
derivaatan ymmärtämiselle on välttämätöntä saada opiskelijat itse tutkimaan funk-
tion muutosnopeuksia annetuilla väleillä, joita kavennetaan, ja lopulta pyydetään
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päättelemään muutosnopeus tiettynä ajanhetkenä. Tähän paras väline on graafiset
laskinsovellukset, joilla rajankäyntiä voi mallintaan sulavasti, havainnollisesti ja tar-
kasti. Tällä tavalla derivaatan merkitys havaintovälin rajankäyntinä objektisointuu,
eli prosessia voi ajatella kokonaisena entiteettinä. Lisäksi graafisilla laskimilla on
helppo muodostaa erilaisia toisiaan tukevia representaatioita esimerkiksi rajaamal-
la funktion kuvaajaa hyvin pieneen väliin kuvaajaikkunassa, voidaan havaita, että
mikä vain funktio alkaa näyttämään suoralta (tietysti poislukien fraktaalifunktiot).
[Hähkiönniemi, 2018]

Opetussuunnitelmat kehittyvät havaittuja ongelmia ja osaamisen vajavaisuuk-
sia korjaamaan. Siten on syytä tutkia uudestaakin kiinnostavia aiheita nähdäksem-
me, onko opetussuunnitelmilla ollut vaikutusta uusien opiskelijasukupolvien osaa-
miseen. Jokainen havaittu virhekäsitys on mahdollisuus kehittää opetusta. Toisaal-
ta on jäänyt vielä näyttämättä, kuinka suurta osaa verbaalinen ilmaisu itsessään
näyttelee differentiaalilaskennan ymmärtämisessä, ja osaamisen havainnoinnissa.

2.7 Tutkimuksessa käsiteltävän matematiikan määritelmät

Joukkojen mahtavuus

Joukkojen mahtavuudella kuvataan alkioiden lukumäärää. Triviaalisti äärellisille
joukoille voidaan määrittää suuruusjärjestys. Kuitenkin myös äärettömille joukoille
voidaan määrittää suuruusjärjestys. Tullaan havaitsemaan, että luonnollisia lukuja
(N), kokonaislukuja (Z) ja rationaalilukuja (Q) on täsmälleen yhtä paljon, mutta
reaalilukuja (R) on enemmän.

Joukkojen mahtavuus on joukko-opin käsite, joka kuvaa vain alkioiden määrää.
Topologisesti voidaan tutkia myös eri lukujoukkojen tiheyttä lukuvälillä. Voidaan
myös havaita, että irrationaalikuja on huomattavasti enenmmän kuin rationaalikuja
reaalilukuvälillä. Tämän todistaminen sivuutetaan. Sen sijaan jo yliopisto-opintojen
alkuvaiheessa – tai jopa lukio-opinnoissa – on mahdollisuus ymmärtää, että reaali-
lukujen mahtavuus on suurempi kuin rationaalilukujen. Melko täydellinen todistus
voidaan esittää, jos lukijalle on tuttu bijektiivisen kuvauksen käsite. Bijektiivisellä
kuvauksella lähtö- ja maalijoukon alkiot osuvat ”yksi yhteen.”

Määritelmä 1. Joukot A ja B ovat yhtä mahtavia, jos on olemassa bijektiivinen
kuvaus f : A→ B.

Kahta ääretöntäkin joukkoa voidaan siis pitää yhtä suurina, jos löydämme sopi-
van kuvauksen, jolla ne rinnastuvat toisiinsa. Intuitiivisesti voidaan pohtia, että ko-
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konaislukuja täytyy olla kaksi kertaa enemmän kuin luonnollisia lukuja, koska koko-
naislukuihin kuuluvat luonnolliset luvut myös negatiivisina vastineina. Todistetaan
kuitenkin seuraavaksi, että luonnollisia lukuja on yhtä paljon kuin kokonaislukuja.

Todistusta voidaan analogisesti verrata kahden riisipussin suuruuden tarkista-
miseen. Kahdesta riisipussista voidaan kummastakin nostaa yksi jyvä ja asettaa
vierekkäin pöydälle. Jyviä voidaan nostella pitkään riviin samalla tavalla kunnes
toisesta pussista loppuu jyvät kesken. Silloin tiedetään kummassa pussissa oli enem-
män jyviä, ja tulos voidaan tarkistaa, koska jyvät näkyvät pöydällä rivissä. Voidaan
nyt ajatella, että luonnolliset ja kokonaisluvut ovat alkuun omissa pusseissaan pöy-
dällä. Nostetaan niitä kummallakin kädellä esiin yksitellen, ja katsotaan mihin ne
riittävät.

Lause 2. Joukot N = {1, 2, 3, . . . } ja Z ovat yhtä mahtavia.

Todistus. Huomataan, että luonnolliset ja kokonaisluvut voidaan helposti esittää
kahtena rinnakkaisena jonona.

N Z
1 0
2 1
3 -1
4 2
5 -2
6 3
...

...

Taulukko 1: Luonnolliset luvut ja kokonaisluvut voidaan järjestää pareittain.

Nyt on jo ilmeistä, että näitä kahta jonoa voidaan jatkaa loputtomasti, ja että
kaikki luonnolliset ja kokonaisluvut sisältyvät jonoihin.

Määritetään vielä täsmällinen kuvaus f : N→ Z.

Olkoon f(n) =


n

2
, jos n on parillinen

−n− 1

2
, jos n on pariton

Kuvaus f siis kuvaa parilliset luonnolliset luvut positiivisiksi kokonaisluvuiksi
ja parittomat luonnolliset luvut negatiivisiksi kokonaisluvuiksi.
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Huomataan, että tämä kuvaus on bijektiivinen. Selvästi kaikki lähtöjoukon al-
kiot kuvautuvat omille erillisille maalijoukon alkioilleen (injektio). Lisäksi kaikki ko-
konaisluvut nolla mukaan lukien tulevat kuvatuksi lähtöjoukon alkioilla (surjektio).
Siten bijektiivisyyden ehdot täyttyvät. Tarkempi todistus sivuutetaan, koska tulos
on funktiolle f ilmeinen. Lause voidaan todistaa myös, kun N = {0, 1, 2, 3, . . . }.
Luonnollisten ja kokonaislukujen joukot ovat yhtä suuret lukumäärältään eli yhtä
mahtavat.

Vaatii hiukan enemmän kekseliäisyyttä keksiä sopiva bijektiivinen kuvaus koko-
naislukujen joukolta rationaalilukujen joukolle, mutta osoitetaan seuraavaksi, että
kokonaislukuja (ja tietenkin myös luonnollisia lukuja) on yhtä paljon kuin rationaa-
lilukuja.

Lause 3. Joukot Z ja Q ovat yhtä mahtavia.

Todistus. Rationaaliluvuille löytyy sopiva bijektiivinen kuvaus, jos pystytään listaa-
maan kaikki mahdolliset rationaaliluvut selkeästi. Huomataan, että kaksiulotteinen
lista riittää tarkoitukseen. Rationaaliluvut voidaan esittää esimerkiksi seuraavalla
tavalla taulukossa.

. . . . .
.

−4

4
−3

4
−2

4
−1

4

1

4

2

4

3

4

4

4

−4

3
−3

3
−2

3
−1

3

1

3

2

3

3

3

4

3
Q− Q+

−4

2
−3

2
−2

2
−1

2

1

2

2

2

3

2

4

2

. . . −4

1
−3

1
−2

1
−1

1
0

1

1

2

1

3

1

4

1
. . .

Taulukko 2: Kaikki rationaaliluvut voidaan kirjoittaa taulukkoon.

Nyt voidaan kuvata kokonaisluvut kaikille rationaalilukujen alkioille. Nolla ku-
vautuu nollaksi. Negatiiviset kokonaisluvut kuvautuvat edellisen taulukon negatii-
visille rationaaliluvuille diagonaalisesti siten, että jokainen (vasemmalle alas) dia-
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gonaalinen rivi on äärellisen mittainen. Vastaavasti positiiviset kokonaisluvut ku-
vautuvat taulukon positiivisille rationaalivuille (oikealle alas) diagonaalisesti, jolloin
edelleen menetelmän välivaiheet ovat äärellisen mittaisia, vaikka lukuja on rajatto-
masti.

Kuva 1: Rationaaliluvut voidaan lukea diagonaalisesti taulukosta, jolloin kuvaus-
menetelmä koostuu äärellisen mittaisista välivaiheista. Kaikki toista tai useampaan
kertaan toistuvat yhtäsuuret rationaaliluvut on raksittu kuvassa, jotta kuvauksen
injektiivisyys säilyy.

Kirjoitetaan edellä selitetty kuvaus kokonaisluvuilta rationaaliluvuille vielä erik-
seen taulukkoon tehdyllä kaaviolla. Menetelmän täytyy olla riittävän yksikäsitteinen
bijektiivisyyden tarkistamiseksi.
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Z− → Q− 0→ 0 Z+ → Q+

−1 → −1

1
1 → 1

1

−2 → −1

2
2 → 1

2

−3 → −2

1
3 → 2

1

−4 → −1

3
4 → 1

3

−5 → −3

1
5 → 3

1

−6 → −1

4
6 → 1

4
...

...
...

...

Taulukko 3: Kokonaislukujen kuvaaminen rationaaliluvuille. Rationaaliluvut lue-
taan diagonaalisesti rationaalilukujen taulukosta. (taulukko 2 / kuva 1.)

Tällainen kuvaus on jälleen selvästi sekä injektio että surjektio, sillä kaikki koko-
naisluvut kuvautuvat eri rationaaliluvulle, ja kuvauksen maalijoukko kattaa kaikki
rationaaliluvut. On välttämätöntä huomioida, että injektiivisyys toteutuu vain siinä
tapauksessa, että kokonaislukuja ei kuvata yhtäsuurille rationaaliluvuille.

Näin ollaan saatu aikaiseksi sopiva bijektiivinen kuvaus kokonaisluvuilta ratio-
naaliluvuille, joten näiden lukujoukkojen täytyy olla yhtä mahtavat.

Olemme siis päässeet tulokseen, että luonnollisten, kokonais- ja rationaalilukujen
joukot ovat yhtä suuret, koska olemme voineet listata niiden kaikki alkiot implisiit-
tisesti. Tällaisia äärettömiä joukkoja kutsutaan numeroituvasti äärettömiksi. Seu-
raavaksi todistetaan, että reaalilukuja ei ole mahdollista kirjoittaa auki äärettömän
pituiseen taulukkoonkaan tai listaan. Tällaisia joukkoja kutsutaan ylinumeroituvik-
si. Joukko-opissa voidaan tutkia aina vain ”suurempia” äärettömyyksiä, sillä ääret-
tömyyksiäkin voi kasvattaa rajatta. Reaaliluvut eivät siis muodosta millään muotoa
suurinta mahdollista joukkoa.
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Todistetaan nyt vain, että reaalilukuja on enemmän kuin rationaalilukuja. Can-
torin diagonaalitodistuksessa havaitaan, etteivät reaaliluvut muodosta numeroitu-
vaa joukkoa. Todistaminen onnistuu ilman syvällistä joukko-opin hallintaa.

Lause 4. Reaaliluvut ovat ylinumeroituva ääretön joukko.

Todistus. Tehdään vastaväite, että reaaliluvut ovat numeroituva ääretön joukko.
Voidaan tällä perusteella tehdä lista kaikista reaaliluvuista. Aloitetaan listaamalla
kaikki reaaliluvut väliltä [0, 1]. Suuruusjärjestyksellä ei ole väliä. Riittää, että kaikki
luvut ovat listassa.

0, 397693028375 . . .

0, 909588855883 . . .

0, 104958303575 . . .

0, 103858303756 . . .

0, 670404838375 . . .

0, 141414141414 . . .
...

Taulukko 4: Järjestelemätön lista kaikista reaaliluvuista välillä [0, 1].

Kirjoitetaan nyt välillä [0, 1] esiintyvä desimaaliluku x siten, että tarkastellaan
edellä kirjoitettua äärettömän pituista listaa ja tarkastetaan jokaisesta listan lu-
vusta yksi desimaali seuraavasti. Ensimmäisestä luvusta tarkastetaan ensimmäinen
desimaali, toisesta luvusta toinen desimaali, kolmannesta kolmas ja niin edelleen.
Uusi desimaaliluku x kirjoitetaan siten, että kaikki tarkastetut desimaalit, jotka ei-
vät ole olleet nollia, kirjoitetaan nollina. Jos tarkastettu desimaali on ollut nolla,
kirjoitetaan yksi.
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0,397693028375 . . .
0,909588855883 . . .
0,104958303575 . . .
0,103858303756 . . .
0,670404838375 . . .
0,141414141414 . . .

...

Taulukko 5: Diagonaalisesti lukemalla saadaan reaaliluku x, jonka ensimmäiset de-
simaalit ovat 0, 010010 . . .

Tällaisella menetelmällä voidaan olla varma, että jokaisen desimaalin tarkastuk-
sella numero vaihtuu. Siten siis ollaan kirjoitettu reaaliluku, joka on selvästi edelleen
välillä [0, 1], mutta se ei vastaa enää mitään edellä listattua reaalilukua. Luvussa
x on ainakin yksi desimaali, joka poikkeaa kaikissa muistan listan reaaliluvuista.
Päädytään loogiseen ristiriitaan, sillä listan täytyi sisältää kaikki reaaliluvut välillä
[0, 1].

On osoitettu, ettei reaalilukuja voida kirjata taulukkoon samalla tavalla kuin on
jo tehty luonnollisille, kokonais- ja rationaaliluvuille. Reaalilukuja on ylinumeroitu-
vasti ääretön määrä.

Raja-arvo ja jatkuvuus reaaliluvuilla

Opiskelijoita kaikilla opintoasteilla saattaa hämätä tässäkin tutkimuksessa esiinty-
vä kysymys, onko luvulle yksi suurinta pienempää lukua. Voidaan aavistella, että
0, 999 . . . on juuri ja juuri pienempi kuin luku 1, mutta perustellaan lyhyesti, että
näiden kahden luvun väliin ei voi äärellistä mittatikkua asettaa.

Lause 5. 0, 999 · · · = 1.

Todistus. Tämä lause voidaan perustella usealla tavalla. Murtolukuihin perustuva
päättely on mahdollisesti helpoin omaksua.

35



0, 333 . . . =
1

3
|| · 3

0, 999 . . . =
3

3

0, 999 . . . = 1

Rationaaliluvuista meille onkin jo tuttua, että samalle luvulle on rajattoman
monta esitystapaa.

Reaaliluvut erottaa rationaaliluvuista lukumäärän lisäksi täydellisyysominai-
suus. Supremum ja infimum tarkoittavat rajoitetun epätyhjän osajoukon pienintä
ylärajaa ja suurinta alarajaa. Täydellisyysaksiooma takaa, että reaalilukujen rajoi-
tetulle epätyhjälle joukolle löytyy aina supremum ja infimum, jotka ovat reaalilu-
kuja. Täydellisyydestä seuraa, että kaikki Cauchyn jonot suppenevat reaalilukujen
joukossa.

Voidaan todistaa, että kahden erisuuren rationaaliluvun välissä on aina ääret-
tömästi rationaalilukuja. Silti on jo opintojen varhaisessa vaiheessa hyvä käsittää,
että reaalilukuaskelilla on enemmän irrationaalilukuja kuin rationaalilukuja.

Differentiaalilaskenta on jatkuvien funktioiden analyysia. Funktion raja-arvo
pisteessä on välttämätön ehto jatkuvuudelle.

Määritelmä 6. Funktiolla f(x) : A → R on raja-arvo b pisteessä a, kun a, x ∈ A
ja b ∈ R, jos ∀ε > 0 ∃ δ > 0 se. |x − a| < δ ⇒ |f(x) − b| < ε. Tällöin merkitään
limx→a f(x) = b.

Määritelmän mukaisesti raja-arvon täytyy toteutua pisteen b kummallakin puo-
lella, joten täytyy olla myös sellainen r > 0, että [a− r, a[ ∪ ]a, a+ r] ⊂ A.

Hyvä käsitys raja-arvosta sisältää täsmällisen määritelmän lisäksi havainnolli-
sempia käsityksiä visuaalisesti ja sanallisesti. Raja-arvon keksijä Augustin-Louis
Cauchy (1789-1857) esitteli itsekin raja-arvon alunperin sanallisesti. Cauchy mää-
ritteli vuonna 1821 kirjassaan Cours d’analyse raja-arvon kuvailemalla: ”Kun saman
muuttujan peräkkäin saamat arvot rajattomasti lähestyvät jotakin kiinteää arvoa,
niin että ne lopulta poikkeavat siitä niin vähän kuin halutaan, tätä jälkimmäistä
sanotaan edellisten raja-arvoksi.” (Suomennos löytyy Haapasalo ym. (1995) tutki-
muksesta teoksen [Suomela, 1991] mukaan.)

Funktio on jatkuva täsmälleen silloin, kun funktion raja-arvo on yhtäsuuri kuin
funktion arvo tutkittavassa pisteessä. Tämä on oleellinen ajatus määritelmässä,
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sillä raja-arvoa voidaan tutkia niidenkin pisteiden ympäristössä, missä funktio ei
ole määritelty.

Määritelmä 7. Olkoon f : A→ R, r > 0, (x0− r, x0 + r) ⊂ A. Funktio on jatkuva
koko määrittelyjoukossaan, jos limx→x0 f(x) = f(x0) kaikilla x0 ∈ A.

Vielä täsmällisemmin jokaiselle ε > 0 on olemassa sellainen δ > 0 siten, että
|f(x)− f(x0)| < ε, kun |x− x0| < δ.

Kaikille jatkuville funktioille pätee muutama hyödyllinen lause, joiden todistuk-
set sivuutetaan, koska lauseet ovat melko triviaalin kuuloisia vaikkakin äärimmäisen
tarpeellisia tuloksia.

Weierstrassin min-max-lauseen mukaan jatkuva funktio saa suljetulla välillä suu-
rimman ja pienimmän arvonsa. Toisin sanoen funktio ei voi kasvaa tai laskea rajatta
suljetulla välillä.

Jatkuvien funktioiden väliarvolauseen perusteella jatkuva funktio saa kaikki ar-
vot suurimman ja pienimmän arvon välillä. Tämän lauseen erityistapaus on Bolza-
non lause, joka seuraa suoraan jatkuvien funktioiden väliarvolauseesta. Bolzanon
lauseella voidaan päätellä, että funktiolla on ainakin yksi nollakohta jollakin välillä,
jos päätepisteiden arvoista toinen on positiivinen ja toinen negatiivinen.

Jatkuvuus on välttämätön ehto derivoituvuudelle. Kaikki jatkuvat funtkiot ei-
vät ole suinkaan derivoituvia. Raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta ovat differentiaa-
lilaskennan keskeisimpiä käsitteitä, ja niiden erityinen merkitys tulisi tulla selväksi
silloinkin, kun päämäärä on derivoinnin soveltaminen käytännön ongelmiin.
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3 Tutkimustehtävä

3.1 Motivaatio ja tarkoitus

Käsillä olevassa tutkimuksessa painottuu kaksi toisiaan tukevaa tutkimustehtävää.
Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten yliopiston ensimmäisen vuoden mate-
matiikan opiskelijat ymmärtävät reaalilukuja sekä raja-arvon ja jatkuvuuden kä-
sitteet. Opiskelijoiden ymmärrystä tutkitaan matemaattisilla tehtävillä, joissa ensi-
jaisesti perustellaan vastauksia luonnollisella kielellä. Näiden vastausten perusteella
voidaan myös tutkia sellaista väitettä, että kielentämisen kyky indikoi opiskelijoiden
matemaattista kompetenssia laajemminkin.

Mainitut tutkimustehtävät eivät ole toisiaan todistelevia, vaan tutkitaan erilli-
sinä luvussa 4 selitettävällä tavalla. On houkuttelevaa etsiä keinoja tutkia saman-
aikaisesti, kuinka hyvin matematiikkaa ymmärretään, ja millä tavalla ymmärrys
ilmenee. Osaamista mittaava testi ei välttämättä kerro, miten ymmärtämistä voi-
daan kasvattaa. Matemaattista ymmärrystä kuvaavasta teoriasta ei suoraan kykene
johtamaan varmasti onnistunutta opetusta. Osaamisen ja ymmärtämisen tapojen
tutkiminen yhteisessä kontekstissa antaa opetuksen kehittämiselle suuntaviivoja.
Jos opiskelijoiden ymmärtämisessä havaitaan aukkoja, ja ymmärryksen tutkimiseen
käytetty ajattelun kielentäminen havaitaan olevan avain myös opintomenestykseen,
on kielentämisen erilaisten tapojen ja tehtävien lisäämistä harkittava paremman
ymmärryksen saavuttamiseksi.

Luonollinen kieli (useimmiten äidinkieli) on ihmisen ajattelulle ominnainen muo-
to. Opiskelijoiden ymmärtämisen tasoon pääsee herkemmin kiinni, kun antaa heidän
itse selittää ajatuksiaan, havaintojaan ja haasteitaan (Leinonen, 2018).

Teoriaosuudessa (kts. luku 2) on johdateltu tutkimusta tukeva viitekehys. Hie-
bertin ja Lefevren (1986) teoria ymmärtämisestä on helposti ymmärrettävissä eri-
tellen keskeisiä osaamisen ulottuvuuksia, mutta teoria ei riitä kuvaamaan itsensä
ymmärtämisen monimutkaista ilmiötä tyhjentävästi. Tall (erityisesti 2004 ja 2013)
ehdottaa matematiikan oppimisen tarvitsevan aina tuekseen primitiivisempiä ha-
vaintoja ja toisaalta symbolista harjaantumista, että voi saavuttaa yliopistomate-
matiikan tasoisen formaalin ja abstraktin matematiikan osaamisen. Tässä kehityk-
sessä luonnollisen kielen käyttö on edellytys hienostuneeseen ajatusrakennelmaan.
Joutsenlahti on kehittänyt ja tutkinut kielentämistä Suomessa, mikä on ollut apuna
tätäkin tutkimusta suunnitellessa (erityisesti Joutsenlahti 2010 ja Joutsenlahti ym.
2013).
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Differentiaalilaskennan osaamista ja ymmärrystä on tutkittu ennestäänkin run-
saasti, koska se on matematiikalle ja laajemmin luonnontieteille keskeinen aihealue.
Siten differentiaalilaskennan opetuksen täytyy olla toisaalta käytännön tarpeeseen
ja toisaalta opiskelijoiden osaamiseen ja ajatteluun sovitettua. Matematiikan oppi-
materiaalien virheettömyys ei yksin takaa hyviä oppimistuloksia. Tutkimalla opis-
kelijoiden nykyistä osaamista ja ymmärrystä, voidaan kehittää heille sopivaa jatko-
opiskelumateriaalia. Erityisesti huomaamalla yleisiä virhekäsityksiä voidaan kehit-
tää myös seuraavien vastaavien kurssien opetusta siten, että ehkäistään aiemmin
havaittuja virhekäsityksiä. Käsitteellistä ymmärrystä on edellytetty jo sekä lukion
että yliopiston opetuksen tavoitteissa.

3.2 Käsitteellinen ymmärrys yliopisto- ja lukio-opetuksen ta-

voitteissa

Tässä tutkimuksessa arvioidaan ensimmäisen vuoden matematiikan perusopinto-
ja suorittavien käsityksiä differentiaalilaskennan perusteista. Tutkimuksen aikana
vuonna 2019 he osallistuivat Helsingin yliopiston Differentiaalilaskenta-kurssille, jo-
ta suorittaakseen heidän on täytynyt käydä edeltävä kurssi Raja-arvot.

Raja-arvot-kurssilla keskitytään nimenomaan raja-arvon monipuoliseen ymmär-
tämiseen käsittelemällä raja-arvon määritelmä ja soveltamalla sitä lukujonoihin,
summaan, reaalilukujen perusominaisuuksiin sekä lopulta funktioihin. Funktion raja-
arvon tutkimisesta johdetaan määritelmä funktion jatkuvuudelle ja derivaatalle.
[Helsingin yliopisto, 2019b]

Differentiaalilaskenta-kurssilla muun muassa ”kerrataan funktion raja-arvon kä-
sitettä ja tutkitaan kuinka raja-arvon määritelmä ja raja-arvojen perusominaisuu-
det tuottavat jatkuvien funktioiden ja derivaattojen ominaisuuksia.” Lisäksi ”tutus-
tutaan jatkuvien funktioiden teoriaan kuten siihen, että jokaisella suljetulla välillä
määritellyllä jatkuvalla funktiolla on suurin ja pienin arvo.” [Helsingin yliopisto,
2019a]

Tämän tutkimuksen testikysely tehtiin differentiaalilaskennan kurssin luento-
tauolla, joten tutkimuksen osallistuvilla opiskelijoilla pitäisi olla tutkimuksessa kä-
siteltävät aiheet tuoreessa muistissa. Kurssien kuvauksista voidaankin päätellä, että
opetuksessa yritetään tavoitella formaalia ja monipuolista konseptuaalista ymmär-
rystä lukiosta periytyvien havainnollisten ja symbolisten merkityksien lisäksi.

Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat ovat kuitenkin opiskelleet suhteellisen vä-
hän aikaa matematiikkaa yliopistossa, ja toisaalta vain vähän uutta sisältöä. Si-
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ten heidän osaamisensa ei ole välttämättä kehittynyt oleellisesti, kuten on aiemmin
huomattu Haapasalon, Luotosen ja Pellikan tutkimuksessa (1997), tai jatkuvuus ja
derivoituvuus voivat sekoittua sitkeästi [Tall & Vinner, 1981]. Siksi tätä tutkimusta
voidaan pitää tarpeellisena myös lukion opetussuunnitelman toteutumisen valossa.

Lukion kansallisen opetussuunnitelman (2015) mukaan ”[p]itkän matematiikan
opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä
sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta.” Matematiikan pitkässä
oppimäärässä opetukselle annetaan tavoitteeksi myös, että opiskelija ”[– –] ymmär-
tää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon
esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, [– –
][sekä] harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla.” Välillä
opetussuunnitelmassa erikseen jopa tavoitellaan matemaattista osaamista käsitteis-
tön ymmärryksen kautta. Pitkän oppimäärän kurssikohtaisissa tavoitteissa maini-
taan muun muassa, että opiskelija ”[– –] ymmärtää vektorikäsitteen, [– –] ymmärtää
pistejoukon yhtälön käsitteen, [– –] syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään,
[– –] ymmärtää integraalifunktion käsitteen, [– –][sekä] perehtyy todennäköisyyden
käsitteeseen.” [LOPS, 2015]

Suomalaisen opetussuunnitelman tavoitteet ovatkin olleet yksi lähtökohta tutki-
muksen toteuttamiselle. Opetussuunnitelmassa todetaankin, että kurssin Derivaat-
ta (MAA06) ”[– –] tavoitteena on, että opiskelija [– –] omaksuu havainnollisen kä-
sityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta” [LOPS, 2015]. Täl-
laista osaamista on pyritty tutkimuksessa mittaamaankin. Tutkimuksessa ei kysytä
mitään sellaista, mihin lukion oppimäärällä ei pystyisi antamaan järkevää vastausta,
vaikka lukiolaisen ja yliopisto-opiskelijan vastaukset saattaisivatkin osin poiketa.

Myös lyhyen oppimäärän tavoitteissa mainitaan esimerkiksi, että opiskelija ”[–
–] ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polyno-
mifunktion käsitteet, [– –]ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä [– –],” ja
keskeistä sisältöä on esimerkiksi ”todennäköisyyden käsite.” [LOPS, 2015] Voidaan
kuitenkin tulkita mainintojen määrän ja laadun perusteella, että opetussuunnitelma
painottaa käsitteiden ymmärrystä vähemmän lyhyessä oppimäärässä, mikä impli-
koi ajatusmaailmaan, jossa matemaattisen käsitteistön ymmärrys ei ole välttämät-
tömyys, vaan kuuluu korkean tason matemaattiseen osaamiseen.
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3.3 Tutkimuskysymykset

Oletettavaa on, että opiskelijoiden suoritus käsitetiedon ymmärtämistä mittaavassa
testissä ei ole täysin satunnainen, vaan opiskelijoiden tausta vaikuttaa keskimääräi-
sen suoritustasoon. Voidaan myös olettaa, että opiskelijoiden käsitteellisellä ymmär-
tämisellä sekä heidän saamalla matematiikan ylioppilaskokeen arvosanalla on yhteys
siitä huolimatta, etteivät opiskelijat ole välttämättä harjaantuneet tekemään tässä
testissä tehtäviä tehtäviä. Tuloksilla voidaan mahdollisesti vahvistaa käsitystä, että
kielentämistehtävät ilmentävät opiskelijan osaamista siinä missä tyypillisemmätkin
matematiikan tehtävät, ja siten tällaisilla tehtävillä on positiivinen vaikutus opis-
kelijoiden ymmärtämiseen ja kokonaisvaltaiseen matemaattiseen kompetenssiin.

Tutkimusongelma on muotoiltu seuraaviin kysymyksiin, joihin pyritään löytä-
mään vastauksia opiskelijoille annetulla testillä, joka on kuvailtu seuraavassa luvus-
sa.

1. Osaavatko opiskelijat muodostaa differentiaalilaskennan keskeisimmistä käsit-
teistä selityksiä luonnollisella kielellä?

2. Millaisia virhekäsityksiä opiskelijoilla on raja-arvosta ja jatkuvuudesta?

3. Onko opiskelijoille muodostunut käsitys reaalilukujen ja rationaalilukujen mah-
tavuudesta ja tiheydestä opintojen alkuvaiheessa?

4. Löytyykö positiivinen korrelaatio matematiikan ylioppilastutkinnon arvosa-
nan ja käsitteelliseen osaamisen välillä?

5. Voiko jokin muu taustatekijä vaikuttaa merkittävästi käsitetietoa mittaavan
testin suoritukseen?

6. Kuinka opiskelijat itse kokevat ymmärtävänsä matemaattisia käsitteitä?

7. Miten opiskelijat itse kokevat käsitteiden ymmärtämisen tärkeyden?
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4 Tutkimuksen toteutus

4.1 Aineiston keruu

Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2019 Helsingin yliopiston Differentiaalilaskenta-
kurssin eräällä luentotauolla. Kurssin luennoille osallistuminen oli vapaaehtoista.
Kesken luennon on noin 15 minuutin mittainen tauko, jonka aikana luennon osallis-
tujilla oli mahdollisuus vapaaehtoisesti tehdä tutkimuksessa analysoitava paperinen
testi. Osallistujilta kysyttiin testipaperissa tutkimuslupa, jotta heillä oli mahdolli-
suus tehdä tehtäviä ilman sitoutumistakin. Testin tuloksia ei ole käytetty kurssin
arviointiin. Testipaperit olivat muutenkin täysin anonyymejä. Palautetut testipa-
perit numeroitiin vasta palautuksen jälkeen tutkijan toimesta. Tällä varmistettiin,
että jokaisen numeroidun paperin vastauksiin pystyi helposti palaamaan ja tarkis-
tamaan tulostaulukoiden virheettömyys, mutta vastauksia ei pysty enää jälkikäteen
yhdistämään vastaajaan. Tutkimusluvan antaneita vastauskokonaisuuksia saatiin
71 kappaletta, jotka antoivat riittävän pohjan kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen
analyysiin.

Tutkimuksessa opiskelijoilta kysyttiin hyvin formaaleja kysymyksiä, joissa hei-
dän tuli osoittaa ajatteluaan ja ymmärrystään kielentämisen kautta samalla, kun
he tekivät differentiaalilaskentakurssille olennaisia harjoitustehtäviä. Tehtävien vii-
tekehys on tarkastettu kurssien kannalta olennaisiksi (kts. luku 3.2). Testin tehtä-
viin on otettu vaikutteita Joutsenlahden ym. (2013) ehdottamista tehtävätyypeistä.
Myös Haapasalon ym. (1995) ja Haapasalon ym. (1997) tutkimuksissa on käytetty
differentiaalilaskennan ymmärtämisen testaamiseen oivaltavia tehtäviä, jotka ovat
inspiroineet tämän yliopistoon suunnitellun testin suunnittelua. Lisäksi Pehkosen
ym. (2006) tutkimus on ollut apuna testikysymyksiä ja tulosten arviointia suunni-
tellessa.

Testin kysymyksillä on pyritty rajallisesta ajasta huolimatta kattamaan kaikki
tutkimuskysymysten edellyttämät aiheet (kts. luku 3.3) tuottamalla riittävä mää-
rä monipuolista aineistoa. Testin kysymykset oli jaettu kolmen A4-sivun mitalle
antaen jokaiselle kysymykselle riittävästi avointa vastaustilaa, tai valmiit vastaus-
vaihtoehdot. Ensin osallistujat antoivat taustatiedot itsestään. Taustatietoja ei ole
mahdollista varmentaa. Matemaattisia tehtäviä testissä oli 15 kappaletta. Lopuksi
osallistujilta pyydettiin mielipiteitä käsitteellisen ymmärryksen tärkeydestä 5 kysy-
myksen mittaisella monivalintaosiolla. Mielipiteiden kysymiseen käytettiin nelipor-
taista Likert-asteikkoa, jossa neutraali valinta puuttuu. Vastaajan täytyy tällöin
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kallistua myönteisen tai kielteisen vaihtoehdon puoleen.

4.2 Testikysymykset

Taustatiedot opiskelijan itsensä täyttäminä

Tutkimuslupa.
Opiskelijan koulutusohjelma.
Matematiikan opintojen aloittamisvuosi.
Opiskelijan ylioppilaaksi kirjoittamisen vuosi.
Matematiikan oppimäärä ja kirjoituksista saatu arvosana.

Matemaattiset tehtävät

Tehtäviin on testissä jätetty tilaa avoimille vastauksille, ellei kyseessä ole
monivalintatehtävä.
1. Arvioi, onko rationaalilukuja yhtä paljon kuin reaalilukuja välillä ]a,b[.

a) Rationaalilukuja ja reaalilukuja on yhtä paljon.
b) Rationaalilukuja on enemmän kuin reaalilukuja.
c) Reaalilukuja on enemmän kuin rationaalilukuja.
d) Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta.

2. Mitä eroa on rationaali- ja reaaliluvuilla?

3. Voiko määrittää suurimman luvun, joka on pienempi kuin yksi? Kuinka paljon
se on erisuuri kuin luku yksi?

4. Selitä käsite funktion raja-arvo omin sanoin ilman matemaattisia symboleita.

5. Millä tavoin käsitteet jatkuvuus ja raja-arvo liittyvät toisiinsa?

6. Onko funktiolla x2 raja-arvo pisteessä x = 3, ja miksi?

7. Onko funktio x2 jatkuva pisteessä x = 3, ja miksi?

8. Onko kuvassa 1 näkyvällä paloittain määritellyllä funktiolla f raja-arvo
pisteessä x = 1, ja jos on, niin mikä se on? Perustele.
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Kuva 2: Funktio f

9. Onko kuvassa 1 näkyvä paloittain määritelty funktio jatkuva pisteessä x = 1?
Perustele.

10. Onko kuvassa 2 näkyvällä paloittain määritellyllä funktiolla g raja-arvo
pisteessä x = 1, ja jos on, niin mikä se on? Perustele.

Kuva 3: Funktio g

11. Onko kuvassa 2 näkyvä paloittain määritelty funktio g jatkuva pisteessä
x = 1? Perustele.

12. Anna esimerkki funktiosta, jolla ei ole raja-arvoa pisteessä x = 0.

13. Onko pisteessä x jatkuva funktio aina myös derivoituva?
(a) Kyllä (b) Ei

14. Onko pisteessä x derivoituva funktio aina myös jatkuva?
(a) Kyllä (b) Ei

15. Mitä jatkuvien funktioiden hyödyllisiä ominaisuuksia tiedät?

Loppukysely

Tunsin osaavani tehtäviä omasta mielestäni hyvin.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
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(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Opinnoissani on aiemmin käsitelty vastaavanlaisia tehtäviä ja kysymyksiä.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Olen aina pitänyt vastaavanlaisista tehtävistä.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Käsitteiden ymmärtäminen on minulle tärkeää oppimisen kannalta.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Käsitteiden ymmärtäminen on välttämätöntä matematiikan opiskelussa ja
soveltamisessa.

(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

4.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia empiirisen aineiston sekä laadullisella et-
tä kvantitatiivisella analyysilla, jota kutsutaan termillä sekamenetelmä (mixed met-
hods). Tarkemmin eriteltynä testin vastaukset pisteytetään ja tulkitaan taulukko-
laskentaohjelmalla. Lisäksi joitakin erityisiä vastauksia tarkastellaan erikseen esi-
merkkeinä erilaisista vaihtoehtoisista ajattelutavoista ja mahdollisista virhekäsityk-
sistä.

Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on mitata osaamista ja löytää yh-
teyksiä eri taustatekijöiden välillä. Taustatekijöitä ovat taustatietolomakkeeseen
opiskelijoiden itse merkitsemät tiedot.

Kvalitatiivisen tarkastelun pyrkimyksenä on selvittää, millaista opiskelijoiden
käsitteellinen ajattelu on, jotta voi muodostaa todenmukaisen kuvan opiskelijoiden
käsitteellisestä ymmärtämisestä tavanomaisen tehtävien määrällisen onnistumisa-
nalyysin sijaan.

Mielipideosiolla selvitettiin opiskelijoiden omaa asennetta käsitteellistä harjoit-
telua kohtaan. Heidän on oletettavasti helpppo muodostaa rehellinen mielipide
asiasta, koska he vastasivat mielipidekyselyyn matemaattisten tehtävien jälkeen.
Kuitenkaan tästä osiosta ei voi tehdä syvällistä analyysiä, koska kysely oli suhteelli-
sen lyhyt, eikä sisältänyt ollenkaan avointa vastaustilaa. Tähän ratkaisuun päädyt-
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tiin, koska testiin käytettävä aika oli rajoitettu. Siten mielipideosion painoarvo on
lähinnä suuntaa-antava.

Tehtävistä jaettava maksimipistemäärä vaihtelee. Matemaattisten tehtävien vas-
taukset pisteytetään tehtäväkohtaisesti 0−3 pistettä. Tehtävien arviointiin käytetyt
perusteet ovat eritelty tehtäväkohtaisesti liitteessä A.

On huomattava, että testiä ei ole millään muotoa tarkoitettu mittaamaan vas-
taajan absoluuttista osaamista, eikä jakaa opiskelijoita osaamistasoille tai arvos-
tustasoille siinä, missä tentit ja arvosanat jakavat. Jokaisen tehtävän pisteyksen
kriteerit ovat asetettu siten, että ne erittelevät erityyppisiä vastauksia toisistaan,
ja toisaalta tuottavat suuntaa-antavaa hierarkiaa annettujen vastausten joukoille.
Tehtävien pisteyttämisen tapa on ottanut vaikutteita muun muassa Pehkosen ym.
(2006) tutkimuksesta. Joskus myös virheellisiä vastauksia voidaan pisteyttää. Eri-
laisten vastauksien pisteyttämisellä mahdollistetaan kvantitatiivinen analyysi.

Esimerkiksi testin tehtävälle numero 3 määrättiin pisteytetys seuraavasti.

Tehtävä 3: Voiko määrittää suurimman luvun, joka on pienempi kuin yksi? Kuin-
ka paljon se on erisuuri kuin luku yksi?

0 pistettä: on vastattu virheellisesti 0,999.... tai että sellainen luku on olemassa.
1 pistettä: on vastattu virheellisesti, että sellainen luku löytyy jollakin raja-

arvolausekkeella.
2 pistettä: on vastattu oikein, että tällaista lukua ei ole olemassa.
3 pistettä: vastaus on oikein, ja sitä on pätevällä tavalla perusteltu. Tai on

vastattu perustellen, että kokonaislukujen joukossa on lukua yksi edeltävä luku, ja
se on nolla.

Seuraavassa luvussa (kts. luku 5.1) esitellään opiskelijoiden itsensä antamia tyy-
pillisiä vastauksia ja eri tasoisten vastausten piirteitä kullekin tehtävälle.

On luonnollista, että avoimiin kysymyksiin vastataan toisinaan lyhyesti tai kat-
tavammin. Ei voida määrittää absoluuttista mittaa tai mallia sille, mikä on hyvä
vastaus yksittäiseen kysymykseen, mutta perusteellisemmat vastaukset on kuitenkin
syytä eroittaa muusta joukosta. Lisäksi hyvälle vastaukselle voi löytyä rajattomasti
oivallisia ja vaihtoehtoisia esitystapoja. Osa erityisen mielenkiintoisista vastauksis-
ta on esitetty tehtäväkohtaisissa tuloksissa. Virhekäsityksistä on pyritty esittämään
kaikki toisistaan selvästi poikkeavat ja huomion arvoiset. Jokaisesta erillisestä teh-
tävästä tuotetaan siis kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tulos. Testin yhteispisteitä
käytetään taustatietojen kanssa tilastolliseen analyysiin. Seuraavassa luvussa esitel-
lään kaikki tulokset, joita testien vastauksista tuotettiin.
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa

Tutkimukseen osallistui 71 opiskelijaa, jotka osallistuivat joulukuussa 2019 diffe-
rentiaalilaskennan kurssin luennolle. Suurin osa läsnäolioista halusivat osallistua,
mutta tutkielman tekijä ei ole kirjannut ylös, kuinka moni opiskelija ei ole halunnut
osallistua tai ei ole antanut tutkimuslupaa.

Matemaattisten tehtävien, taustatietojen merkitsevyyden ja mielipideosion tu-
lokset esitetään erillisissä alaluvuissa. Lopuksi tuloksista koostetaan johtopäätökset
omassa alaluvussaan.

5.1 Matemaattisten tehtävien tulokset

Tutkittaessa opiskelijoiden käsitteellisen ymmärryksen syvyyttä, ja toisaalta etsit-
täessä mahdollisia virhekäsityksiä, on syytä käydä läpi jokainen tehtävä yksitellen,
sillä jokainen tehtävä edustaa omanlaatuistaan mielenkiintoa. Luvussa 5.4 esitetään
yhteenveto osaamisen tasosta.

Tuloksissa selitetään lyhyesti eri tehtävien pisteytyksen pääpiirteet. Tutkielman
liitteenä on arvioitiin käytetyt täsmällisemmät määreet (Liite A), joiden perusteel-
la tuloksiin on tehty tehtäväkohtaiset pistetaulukot, mutta lukija voi halutessaan
tulkita tulokset pelkästään lukemalla tehtäväkohtaiset selitykset ja poiminnat vas-
tauksista.

Tehtävä 1. Arvioi, onko rationaalilukuja yhtä paljon kuin reaalilukuja välillä
]a,b[.

a) Rationaalilukuja ja reaalilukuja on yhtä paljon.
b) Rationaalilukuja on enemmän kuin reaalilukuja.
c) Reaalilukuja on enemmän kuin rationaalilukuja.
d) Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta.
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Kuva 4: Tehtävän 1 pistejakauma. N = 71.

Vain noin puolelle opiskelijoista oli selvää, että reaalilukuja on enemmän kuin
rationaalilukuja. Tutkimuksessa ei tutkittu tarkemmin, onko opiskelijoille muodos-
tunut käsitystä joukkojen mahtavuudesta vai perustuuko suuruuksien vertailu vain
siihen, että reaalilukuihin kuuluu lisäksi irrationaalilukuja, mikä esitetään jo lukio-
opinnoissa. Yliopisto-opinnoissa todistetaan, että pelkästään irrationaalilukuja on
enemmän kuin rationaalilukuja.

Kysymykseen liittyy oleellisesti reaalilukujen ylinumeroituvuus. Pehkonen ym.
(2006) huomasivat, että nuorempia opiskelijoita kiinnostaa äärettömyyden konsep-
ti, mutta sen oppiminen on työlästä. Viimeistään yliopistossa opiskelijan täytyy
sisäistää, että äärettömille joukoillekin voidaan määritellä suuruusjärjestys. Kui-
tenkaan tällaiset ajatukset eivät ole vielä olleet kaikilla vastaajilla ensisijaisia kysy-
mykseen vastattaessa. Yksi opiskelija kirjoittikin kysymyksen marginaaliin: ”Isompi
ääretön??”
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Tehtävä 2. Mitä eroa on rationaali- ja reaaliluvuilla?

Pisteet f f%

Tyhjä 1 1,4 %
0 0 0,0 %
1 14 19,7 %
2 53 74,6 %
3 3 4,2 %

Taulukko 6: Tehtävän 2 pisteet.

Noin 3/4 opiskelijoista oli antanut vastauksen, jossa reaaliluvut sisältävät ra-
tionaaliluvut. Opiskelijat selittivät vaihtelevin tavoin, että rationaaliluvut voidaan
esittää murtolukuina, ja irrationaalilukuja ei voida esittää tässä muodossa.

Opiskelijat suorittivat kuitenkin jo toista reaalianalyysia käsittelevää kurssiaan,
joten on pieni pettymys, ettei tällainen kysymys houkutellut kuin 3 vastaajaa käyt-
tämään vastaukseen yliopistokurssien sisältöä. Mahdollisesti tärkeimpänä huomiona
reaaliluvuille pätee täydellisyysaksiooma (eli on olemassa supremum ja infimum).
Ilmeisesti reaalilukujen uudet ominaisuudet eivät merkitse opiskelijoille vielä tar-
peeksi, jotta siitä tulisi luontevaa tietoa.

Yllättäen 1/5 opiskelijoista antoivat epämääräisiä usein havainnollisia vastauk-
sia, kuten ”rationaaliluvut ovat päättyviä lukuja.”, tai ”rationaaliluku päättyy desi-
maaleissaan johonkin. Pii ei ole rationaaliluku.” Tällaisten puolitotuuksien synty-
minen olisi mielekästä välttää. Jo lukio-opinnoissa olisi hyväksi ymmärtää, että ”[–
–] irrationaaliluvut ovat sitten loput luvut, jotka ”täyttävät” rationaalilukujen välit”,
niin kuin eräs vastaaja oli ilmaissut. Reaalilukujen kokonaisuuden hahmottamiseen
tarvitsee kuluttaa aikaa ja huomiota.
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Tehtävä 3. Voiko määrittää suurimman luvun, joka on pienempi kuin yksi?
Kuinka paljon se on erisuuri kuin luku yksi?

Pisteet f f%

Tyhjä 1 1,4 %
0 5 7,0 %
1 3 4,2 %
2 43 60,6 %
3 19 26,8 %

Taulukko 7: Tehtävän 3 pisteet.

Tätä kysymystä tutkitaan ensimmäisen lukuvuoden luennoilla, joille kyselyyn
vastanneet ovat todennäköisesti osallistuneet. Luku 0,999... tulee ehkä helposti mie-
leen, mutta tämä on kuitenkin yhtäsuuri kuin 1. Tällaisia vääriä vastauksia kysy-
mykseen tulikin vain 7%, vaikka vastaus ei välttämättä olisi triviaalisti ilmeinen asi-
aan entuudestaan perehtymättömälle henkilölle. Pehkonen ym. (2006) artikkelissa
peruskoulun opiskelijoille kysymys oli ylivoimaisen vaikea ymmärtää.

Lisäksi vain muutama (4,2%) opiskelija sekoitti mielessään luvun ja raja-arvon
käsitteet antamalla vastauksena funktion, jonka raja-arvo on 1, mutta arvo on ai-
dosti pienempi kuin 1. Esimerkiksi raja-arvoa käytettiin perusteluna siihen, että
sellainen luku löytyy, jos jonkin funktion raja-arvo lähestyy yhtä. Oikein vastan-
neista yksi vastaaja käytti raja-arvoa lim

x→∞
1− 1/x perustellakseen, että lukua ei voi

löytyä, koska sellainen olisi äärettömän lähellä lukua 1, eikä olisi siis enää erisuuri
kuin 1.

Oikein vastanneista erotettiin täyden kolmen pisteen vastauksiksi sellaiset, joista
löytyi päteviä perusteita, siinä missä suurin osa opiskelijoista totesivat ilman perus-
teluja, että tällaista lukua ei voinut löytää, tai perustelu on epäselkeä (2 pistettä).
Yksi neljäsosa antoi mielekkäitä perusteluita (3 pistettä), joita ilmaistiin esimerkiksi
seuraavasti.

”Ei voi. Lukuja on rajatta lukujen välissä.”
”[– –] voidaan aina valita uusi luku ykkösen ja sitä pienemmän luvun välistä,

joka on lähempänä ykköstä.”
”Ei voi, koska voidaan päästä kuinka tahansa lähelle lukua 1.”
”Vain kokonaisluvuissa on käsite ”seuraavasta” luvusta”
Tehtävänannossa ei oltu ilmaistu, että kysymys koskisi vain reaalilukuja. Siten
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muutama opiskelija oli päätynyt vastaamaan, että kokonaislukujen joukosta löytyy
selkeästi edeltävä luku, joka on 0. Tällaiset vastaukset arvioitiin myös 3 pisteen
arvoisiksi ollen paikkansa pitäviä ja perusteltuja.

Kuitenkin yli puolet vastanneista ei ollut antanut kannalleen relevanttia tai pä-
tevää selitystä, vaikka olivatkin vastanneet kysymykseen oikein (2 pistettä). Tällöin
opiskelija on ehkä kuullut oikean vastauksen luennolla, mutta ei ole vielä sisäistänyt
reaalilukujen ominaisuuksia syvällisesti.

Tehtävä 4. Selitä käsite funktion raja-arvo omin sanoin ilman matemaattisia
symboleita.

Pisteet f f%

Tyhjä 1 1,4 %
0 1 1,4 %
1 19 26,8 %
2 50 70,4 %

Taulukko 8: Tehtävän 4 pisteet.

Lukiomatematiikan pitkän oppimäärän tavoitteisiin kuuluu todenmukainen kä-
sitys raja-arvosta. Kuitenkin lukiotason tehtävissä raja-arvon käsitettä käytetään
epäoleellisen raja-arvon ja funktion epäjatkuvuuskohtien tutkimiseen, joten käsite
assosioidaan herkästi vain niihin, eikä todellisen raja-arvon käsitettä synny. Tässä
tehtävässä kiinnostavin ero tulee siitä, kuinka monelle raja-arvo käsite on tällainen
”ääritilanteisiin” liittyvä käsite (1 piste), vai kuvaileeko vastaaja yleistä raja-arvon
määritelmää (2 pistettä). Noin 1/4 osa opiskelijoista ei kuvaillut raja-arvon määri-
telmää.

Rajoittunut raja-arvon käsitys ilmenee seuraavasti.
”Funktio lähestyy tiettyä raja-arvoa sitä koskaan saavuttamatta, kun x kasvaa

rajatta.”
”Funktion arvo lähestyy jotain pistettä, mutta ei kuitenkaan koskaan saavuta

sitä.”
Seuraavissa vastauksissa kielennetään raja-arvon määritelmää oivallisesti.
”Arvo, jota funktion arvot lähestyvät, kun lähestytään jotakin muuttujan arvoa.”
”Funktion raja-arvo on arvo, jota funktion arvot lähestyvät mielivaltaisen lähelle,

kun funktiolle syötetty arvo lähestyy jotain toista arvoa.”
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”Arvo, jota kohti funktion arvo saadaan mielivaltaisen lähelle, kun valitaan muut-
tujan arvo kyllin läheltä sitä muuttujan arvoa, jota raja-arvo koskee.”

Suurin osa opiskelijoista olikin vastannut raja-arvon määritelmää mukailevan
selityksen. Käytännössä jokainen annettu vastaus oli erilainen, mikä ilmentää kie-
lentämistapojen rajattomuutta ja yksilöllisyyttä.

Tehtävä 5. Millä tavoin käsitteet jatkuvuus ja raja-arvo liittyvät toisiinsa?

Pisteet f f%

Tyhjä 5 7,0 %
0 0 0,0 %
1 18 25,4 %
2 22 31,0 %
3 26 36,6 %

Taulukko 9: Tehtävän 5 pisteet.

Tässä tehtävässä kahden ja kolmen pisteen vastauksissa selitettiin, että raja-
arvon olemassaolo on edellytys jatkuvuudelle, eli yli puolet ovat vastanneet hyvin.
Jatkuvuutta ei pyydetty määrittelemään tarkasti, mutta kolmen pisteen vastauk-
siksi laskettiin ne, joissa oli mainittu, että funktion jatkuvuuspisteissä funktion arvo
on yhtä suuri kuin raja-arvo. Vastauksen onkin voinut tiivistää hyvin lyhyeen.

”Jos funktio on jatkuva jossakin kohdassa, sen raja-arvo ko. kohdassa on yhtä
suuri kuin sen arvo.”

”Funktio on jatkuva jossain pisteessä, jos sen raja-arvo on funktion arvo siinä
pisteessä.”

Neljäsosa opiskelijoista kuitenkin kirjoittivat ainakin osittain virheellisen vas-
tauksen. Tyypillisin virhe oli mieltää raja-arvo erityisesti jatkuvien funktioiden
ominaisuudeksi. Tämä on juontaa todennäköisesti juurensa funktion raja-arvon ha-
vainnollistuksista lukiossa. Kuitenkin jatkuvuuden määritelmä kuuluu jo lukion op-
pimäärään. Yliopisto-opinnoissa raja-arvo määritellään ensimmäisenä lukujonoille,
joten ei saisi syntyä sellaista harhakäsitystä, että raja-arvoja tutkitaan vain jatku-
villa funktioilla tai pelkästään funktioilla.

”Raja-arvon olemassaolo vaatii, että funktio on jatkuva tietyllä suljetulla välillä.”
”Raja-arvon määrittelyyn tarvitaan tietoa funktion jatkuvuudesta.”
”Jatkuvalla funktiolla voi olla raja-arvo.”
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Tällainen sekaantuminen tulisi välttää. Vastaamatta jättäneiden syyksi voidaan
epäillä, ettei kysymys ole tuntunut edes mielekkäältä. Yksi vastauksista olikin yk-
sinkertaisesti ”?”. Jatkuvuus on ehkä vain totuttu olettamaan tietyjen funktioiden
ominaisuudeksi.

Tehtävä 6. Onko funktiolla x2 raja-arvo pisteessä x = 3, ja miksi?

Pisteet f f%

Tyhjä 5 7,0 %
0 5 7,0 %
1 39 54,9 %
2 22 31,0 %

Taulukko 10: Tehtävän 6 pisteet.

Ylivoimaisesti suurin osa on vastannut kysymykseen, että funktiolla on raja-
arvo pisteessä (1 tai 2 pistettä), mutta vain 2 pisteen vastauksissa on käynyt ilmi,
että funktion arvo lähestyy tiettyä arvoa x = 3 ympäristössä.

”On, koska kun valitaan arvoja tarpeeksi läheltä x = 3, saadaan funktion arvoja
rajattoman lähelle 9.”

”On. Toispuoleiset raja-arvot [ovat] ekvivalen[t]it.”
Yhden pisteen vastauksissa, joita oli yli puolet, oikea vastaus perustellaan ym-

päripyöreästi siten, että funktio saa siinä määritellyn arvonsa, tai annetaan nurin-
kurinen päätelmä, että raja-arvo löytyy, koska funktio on jatkuva.

Täysin väärissä vastauksista ilmenee, että raja-arvoa ei ole ollenkaan totuttu
pohtimaan funktion jatkuvuuspisteissä.

”Ei, koska funktio on aidosti kasvava.”
”[– –] on derivoituva pisteessä x = 3 ja sen derivaatta on sen raja-arvo.”
Jotkin opiskelijat tyytyivät vain perustelemaan, että funktio on jatkuva, vaikka

kysyttiin raja-arvon olemassaoloa, eikä raja-arvoa kommentoitu. Tällainen tehtävä
mittaa hyvin vastaajan intuitiivista käsitystä raja-arvosta.
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Tehtävä 7. Onko funktio x2 jatkuva pisteessä x = 3, ja miksi?

Pisteet f f%

Tyhjä 2 2,8 %
0 0 0,0 %
1 39 54,9 %
2 30 42,3 %

Taulukko 11: Tehtävän 7 pisteet.

Jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että funktio on jatkuva. Tämä oli ennalta ar-
vattavaa, koska tavanomaiset polynomifunktiot ovat opiskelijoille tuttuja, ja niiden
oletetaan olevan kaikkialla jatkuvia ja derivoituvia. Kuitenkin vain alle puolet opis-
kelijoista perusteli näkemyksensä raja-arvon avulla (2 pistettä).

Hyvä käsitteellinen ymmärrys ilmenee seuraavista vastauksista.
”On, koska sen arvo ja raja-arvo ovat yhtä suuret, kun x=3.”
”On, koska 32 = 9 vastaa edellä laskettua raja-arvoa.”
Lukio-opinnoissa on riittävää kuitata kysymys seuraavasti.
”Kyllä, koska se voidaan piirtää funktio nostamatta kynää paperista.”
”On, koska polynomifunktio on jatkuva.”
Joskus määritelmien hierarkiat sekoittuvat jälleen.
”On, sillä funktio on derivoituva.”

Tehtävä 8. Onko kuvassa 1 näkyvällä paloittain määritellyllä funktiolla f raja-
arvo pisteessä x = 1, ja jos on, niin mikä se on? Perustele.

Kuva 5: Funktio f
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Pisteet f f%

Tyhjä 0 0,0 %
0 10 14,1 %
1 15 21,1 %
2 46 64,8 %

Taulukko 12: Tehtävän 8 pisteet.

Suurin osa opiskelijoista perusteli toispuoleisten raja-arvojen avulla, että funk-
tiolla on raja-arvo pisteessä x = 1 (2 pistettä). Kysymyksen asettelu ehkä ajoi
opiskelijat ajettelemaan oleellisia ajatuksia, koska täysien pisteiden osuus oli tällä
kysymyksellä suurempi kuin kolmella edeltävällä kysymyksellä.

Kuitenkin tällainen kysymys erottelee ne, jotka eivät vielä ole tottuneet ajatte-
lemaan raja-arvoa sen määritelmän kautta. 10 opiskelijaa antoivat hyvin erilaiset
selitykset sille, minkä takia funktiolla ei ole raja-arvoa. Esimerkeistä paljastuu, että
opiskelijat saattavat ajatella raja-arvoa vielä liian kuvainnollisesti ääripisteenä tai
muuna vastaavana.

”Ei ole raja-arvo, koska se saavuttaa pisteen x = 1.”
”Ei ole raja-arvoa, koska vasemman- ja oikeanpuoleinen raja-arvo on eriluku.”
”Ei ole tai emme voi tietää, että onko funktio alhaalta päin rajoitettu vai ha-

jaantuuko se.”
Oikein saattoi vastava, vaikka perustelut olivat virheellisiä.
”On, sillä arvo 1 on suurin, mitä funktio saavuttaa.”
Siksi on tärkeää aina kysyä opiskelijalta perusteluita, koska oikea vastaus ei

tarkoita aina oikeaa päättelyä, mitä kuitenkin matematiikassa halutaan opettaa.

Tehtävä 9. Onko kuvassa 1 näkyvä paloittain määritelty funktio jatkuva pis-
teessä x = 1? Perustele.

Pisteet f f%

Tyhjä 5 7,0 %
0 6 8,5 %
1 21 29,6 %
2 39 54,9 %

Taulukko 13: Tehtävän 9 pisteet.
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Jälleen valtaosa antoi oikea vastauksen. Hyväksi perusteluksi laskettiin, että
opiskelija mainitsi toispuoleisten raja-arvojen olevan samat kuin funktion arvo (2
pistettä). Muutamat edelliseen tehtävään hyvin vastanneista ei enää jostain syystä
osannut perustella jatkuvuutta raja-arvon avulla.

Harva vastaaja kuitenkaan sekoitti mielessään jatkuvuutta esimerkiksi derivoi-
tuvuuteen. Kuitenkin täytyy huomioda, että joillekin jatkuvuuden havainnollinen
käsitys liittyy jonkinlaiseen häiriöttömyyteen tai sulavalinjaisuuteen.

”Ei, se ei ole derivoituva kyseisessä kohdassa.”
”Ei, se on paloittain määritelty.”

Tehtävä 10. Onko kuvassa 2 näkyvällä paloittain määritellyllä funktiolla g

raja-arvo pisteessä x = 1, ja jos on, niin mikä se on? Perustele.

Kuva 6: Funktio g

Pisteet f f%

Tyhjä 4 5,6 %
0 25 35,2 %
1 6 8,5 %
2 36 50,7 %

Taulukko 14: Tehtävän 10 pisteet.

Tällainen tehtävä haastaa raja-arvon havainnollisen käsityksen, jos opiskelija ei
pohdi kuvaa määritelmän kautta. Puolet opiskelijoista pitivät kiinni viime tehtä-
vissä kirjoittamistaan raja-arvon ehdoista, ja vastasivat oikein. Kuvasta arvioitiin
edelleen toispuolisten raja-arvojen olevan yhtä suuret, joten raja-arvo on yksikäsit-
teinen (2 pistettä; 1 piste ilman perustelua).
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Kuitenkin kolmasosa vastaajista antoi väärän vastauksen, mikä teki tästä tehtä-
västä testin vaikeimman kysymyksen. Edelleen jatkuvuutta pidettiin edellytyksenä
raja-arvon olemassaolollle.

”Ei ole, funktio ei ole jatkuva.”
”Ei, funktion arvo pisteessä 1 ei ole yhtä suuri kuin funktion vas. ja oik. puol.

raja-arvot pisteessä 1.”
Välillä vastaajan mukaan toispuoliset raja-arvot eivät ole samat, tai toispuoleis-

ten raja-arvojen yhtenevyys ei ollut riittävä ehto raja-arvon olemassaololle. Silloin
tällöin perusteluista kävi ilmi yllättäviäkin ajatuksia funktio määrittelyalueesta,
vaikka funktio on kuvaajan perusteella määritelty kaikkialla koordinaatiston alueel-
la.

”Funktiolla on raja-arvo, koska se on määritelty pisteessä x=1.”
”Ei ole, koska lähestyvät eri arvoa molemmilta puolilta.”
”Ei, sillä funktio ei ole määritelty pisteen x = 1 ympäristössä.”

Tehtävä 11. Onko kuvassa 2 näkyvä paloittain määritelty funktio g jatkuva
pisteessä x = 1? Perustele.

Pisteet f f%

Tyhjä 5 7,0 %
0 5 7,0 %
1 19 26,8 %
2 42 59,2 %

Taulukko 15: Tehtävän 11 pisteet.

Tätä tehtävää voidaan pitää helpompana tehtävä vastata oikein, mutta toisaalta
monet eivät olleet antaneet vastaukselleen tyydyttävää selitystä (1 piste). Järkevä-
nä perusteluna tehtävässä voidaan pitää jatkuvuuden määritelmään vetoamista tai
havainnollisempaa selitystä.

”Ei ole sillä raja-arvo ja funktion arvo eivät ole samat.”
”Ei ole. Pitää nostaa kynä paperista, jos haluaa piirtää.”
Joillakin vastaajilla oli vaikeuksia ymmärtää funktion kuvaajaa, tai sisäistetty

kuvaajan käsite on alkeellinen.
”Ei ole, sillä piste ei ole kuvaajalla.”
”Ei ole, koska sillä ei ole arvoa kohdassa x = 1.
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Funktion ja funktion kuvaajan käsitteet vaativat paljon tietoista ajattelua niiden
ymmärtämiseksi. Välillä funktion kuvaajaa tulkittiin yllättävämminkin.

”On, sillä käyrä on katkeamaton.”
”Kyllä. Sillä on derivaatta kyseisessä kohdassa.”

Tehtävä 12. Anna esimerkki funktiosta, jolla ei ole raja-arvoa pisteessä x = 0.

Pisteet f f%

Tyhjä 14 19,7 %
0 18 25,4 %
1 39 54,9 %

Taulukko 16: Tehtävän 12 pisteet.

Tällainen avoin tehtävä vaatii vastaajalta eri tavalla hahmotusta ja intuitiota.
Toisaalta harjaantunut opiskelija voi vastata tähän kysymykseen ulkomuististakin.
Yhden pisteen sai kaikista mahdollisista keksityistä funktioista, joilla ei ollut raja-
arvoa, kun x = 0. Yli puolet vastanneista keksi sopivan funktion.

Suosituin vastaus oli funktio
1

x
tai jokin muu rationaalifunktio. Tämä funktio on

usein käytetty kirjallisuudessa esimerkkinä epäjatkuvuudesta ja raja-arvosta, joten
tämä on ehkä helppo muistaa. Oikeastaan tähän funktioon liittyy se kiinnostava
opettamisen tavoitteen ja onnistumisen ristiriita, että funktiota 1/x voidaan käyt-
tää yksinkertaisena esimerkkinä tilanteesta, jossa funktiolla ei ole raja-arvoa, koska
funktion arvot kasvavat tai laskevat rajatta. Kuitenkin opiskelijat saattavat oppia
juuri tällaisista esimerkeistä, että raja-arvo lasketaan juuri poikkeavissa pisteistä,
tai mieltää raja-arvon käsitteen arvoksi, jota voi lähestyä, mutta ei saavuttaa.

Toiseksi suosituinta oli antaa vastauksena sopivasti paloittain määritelty funktio,
jonka kuvaaja tekee hypyn, kun x = 0. Nämä funktiot olivat hyvin vaihtelevia, ja
vaativat aina vastaajalta jonkinasteista kekseliäisyyttä, vaikka tehtävässä 10 olikin
jo näkynyt yksi paloittain määritelty funktio. Esimerkiksi seuraavasti voi määritellä
paloittain määritellyn funktion sopivasti.

”f(x) =

1, kun x 6= 0

0, kun x = 0
”

”f(x) =

x+ 1, kun x < 0

x2, kun x ≥ 0
”
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Kuitenkin neljäsosa opiskelijoista antoi vastauksena funktion, jolla on selvästi
raja-arvo, kun x = 0. Lisäksi yksi viidesosa ei antanut vastausta ollenkaan, mikä
kuvaa avoimen tehtävän muodostamaa haastetta.

Aiemmin tehtävässä 8 lähes kaikki opiskelijat olivat tulleet tulokseen, että jat-
kuvalla funktiolla täytyy olla raja-arvo kaikissa pisteissä. Siksi on ristiriitaista, että
niin moni opiskelija antoi nyt vastauksena jonkin polynomifunktion, joka on var-
masti jatkuva kaikkialla. Vastaavasti annettiin vakiofunktioita, ja muita jatkuvia
funktioita.

Esimerkiksi annettiin funktiot: x2, 2 + x2, x3, sin(x2) ja y = 2.
Muutama opiskelija oli myös ehdottanut funktiota |x|, mikä johtuu todennä-

köisesti siitä, että raja-arvo on mennyt derivoituvuuden kanssa sekaisin, sillä tämä
itseisarvofunktio ei ole derivoituva, kun x = 0, mutta raja-arvo on selvästi olemassa.

Tällainen hahmottamistehtävän ilmentää hyvin opiskelijan oman käsitteellisen
ymmärryksen ja intuition tasoa, sekä saattaa tukea ajattelun kehittymistä, joten
tämä sopisi hyvin myös kurssitehtäväksi.

Tehtävä 13. Onko pisteessä x jatkuva funktio aina myös derivoituva?
(a) Kyllä (b) Ei

Pisteet f f%

Tyhjä 0 0,0 %
0 (a) 6 8,5 %
1 (b) 65 91,5 %

Taulukko 17: Tehtävän 13 pisteet.

Tähän kysymykseen lähes kaikki opiskelijat vastasivat oikein. Opiskelijat ovat
todennäköisesti havainneet monta kertaa jo lukio-opinnoissa funktioita, jotka ovat
niin sanotusti piikikkäitä. Eli funktiot eivät ole välttämättä derivoituvia kaikkialla,
vaikkakin olisivat jatkuvia.
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Tehtävä 14. Onko pisteessä x derivoituva funktio aina myös jatkuva?
(a) Kyllä (b) Ei

Pisteet f f%

Tyhjä 1 1,4 %
0 (b) 9 12,7 %
1 (a) 61 85,9 %

Taulukko 18: Tehtävän 14 pisteet.

Tähänkin kysymykseen vastattiin melkein yhtä usein oikein. Kuitenkin muu-
tama vastaaja ei edelleenkään pitänyt jatkuvuutta derivoituvuuden ehtona. On-
kin mielenkiintoista selvittää, miten opiskelijat ajattelevat derivaatan määräytyvän
epäjatkuvuuspisteessä. Tätä kysymystä on tutkinut aiemmin Viholainen (2006).

Tehtävä 15. Mitä jatkuvien funktioiden hyödyllisiä ominaisuuksia tiedät?

Pisteet f f%

Tyhjä 24 33,8 %
0 10 14,1 %
1 9 12,7 %
2 20 28,2 %
3 8 11,3 %

Taulukko 19: Tehtävän 15 pisteet.

Avoin kysymys muodostui jälleen haasteelliseksi. Haastavuutta lisäsi testiin käy-
tetty pieni aika, ja ettei jatkuvuuden ominaisuuksista puhuttu testissä mitään. Siten
vastaajan on täytynyt lyhyessä hetkessä muistelemaan, miten jatkuvuus on ilmen-
tynyt menneissä kursseissa. Hyvän vastauksen antaminen kertoo tiiviistä ja hyvin
liitännäisestä käsitteellisestä osaamisesta.

Yksi kolmasosa opiskelijoista oli jättänyt vastauskentän kokonaan tyhjäksi. Ky-
symys on voinut olla liian raskas tai hämmentävä testin viimeiseksi kysymykseksi.
Kiinnostavasti 10 ihmistä oli pohtinut kysymystä siten, että olivat jättäneet merkin-
töjä paperiin, mutta eivät olleet päässeet lopputulokseen (0 pistettä). Tyypillisesti
näissä vastauksissa luki, ettei vastaaja osaa sanoa tai tiedä.
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Lisäksi 9 vastaajaa oli antanut epätyydyttävän vastauksen kysymykseen (1 pis-
tettä). Tällaisissa vastauksissa opiskelija huomautti tyypillisesti, että jatkuvalla
funktiolla on raja-arvo (kehäpäätelmä), tai jatkuva funktio voi olla derivoituva.

Vain 39,4 % opiskelijoista osasi ja jaksoi pohtia hyvää osaamista ilmentävän vas-
tauksen. Pisteillä 2 ja 3 erotellaan vastaukset sen mukaan, onko opiskelija maininnut
yhden tai monta oleellista ominaisuutta. Ylivoimaisesti yleisin mainittu ominaisuus
oli Bolzanon lause, joka oli odotettavissa, sillä lausetta tarvitaan jo lukiomatematii-
kan pitkän oppimäärän tehtävissä. Usein mainittiin myös Weierstrassin min-max-
lause, jonka mukaan funktio saa suljetulla välillä suurimman ja pienimmän arvon.
Toisin sanoen funktio on rajoitettu välillä. Opiskelijat mainitsivat myös, että jatku-
vien funktioiden summa, tulo ja osamäärä (nimittäjä ei saa olla nolla) ovat jatkuvia.
Derivoituvuus sekoitti tässäkin kysymyksessä. Silloin tällöin opiskelijat lisäsivät vas-
tauksiinsa ominaisuuksia, jotka eivät seuraa suoraan jatkuvuudesta, vaan liittyvät
derivaattaan, kuten Rollen lause.

Osassa vastauksissa lauseet mainittiin samalla nimellä kuin ne usein esitetään
kirjallisuudessa. Toisaalta osa vastaajista kielensivät lauseiden sisällön ymmärret-
täväksi ilman lauseen nimeä.

”Kahden pisteen välistä löytyy jokainen arvo niiden pisteiden saamien arvojen
välistä.”

”[Jatkuva] funktio saa jollain välillä kaikki arvot päätepisteiden arvojen välillä.”

5.2 Osallistujien taustatietojen vaikutus menestykseen

Testistä saattoi saada maksimissaan 30 pistettä. Testin yhteispisteitä verrattiin
kaikkiin vastaajien antamiin taustatietoihin, jotta voitiin selvittää, miten tausta-
tiedot merkitsevät opiskelijan kokonaissuorituksessa.

Määrällisen tutkimuksen perusteena olevaa pisteytystä ei oltu suunniteltu siten,
että opiskelijoilta voisi odottaa tietyn pistemäärän saavuttamista. Nyt käsiteltäväs-
tä yhteispisteiden tilastollisesta analyysista ei voi päätellä, onko yleinen suoritustaso
ollut hyvää tai huonoa.

Vastausten tarkat laadulliset tutkimustulokset esitettiin luvussa 5.1. Opiskelijoi-
den ymmärtämisen ja ajattelun syvyyttä tutkittiin pääasiassa laadullisin keinoin.

Yhteispisteet toimivat kaikkien riippuvuuksien etsimisen ja vertailujen pohjana.
Määrällisellä tutkimuksella havaittiin monia etukäteen ennustettuja tuloksia ryh-
mien välisistä pienistä eroista keskiarvoisessa suorituksessa.

Ohessa on yhteispisteiden frekvenssijakauma, ja tilastolliset tunnusluvut.
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Kuva 7: Kaikkien osallistujien yhteispisteiden frekvenssijakauma.

Keskiarvo 19, 4

Keskihajonta 5, 4

Mediaani 20

Moodi 25

Skewness −0, 38
Kurtosis −1, 0
N 71

Taulukko 20: Yhteispisteiden tilastolliset tunnusluvut.

Ennen tarkempaa analyysia täytyy huomioida, onko testi mitannut opiskelijoi-
den osaamista siten, että tulosten jakauma muistuttaa normaalijakaumaa.

Yhteispisteiden jakauman vinous (skewness) oli −0.38, eli jakauma on suhteel-
lisen vähän vino vasemmalle keskiarvon suhteen. Jakauman huipukkuus (kurtosis)
oli −1.0, eli jakauma ei muodosta voimakasta huippua. Tulokset eivät siis ole kes-
kittyneet erityisesti keskiarvon ympärille. Kuitenkin kummankin tunnusluvun pe-
rusteella testi mittasi opiskelijoiden osaamista siten, että tulokset jakautuvat nor-
maalijauman kaltaisesti.
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5.2.1 Testin tuloksen riippuvuus ylioppilastutkinnon arvosanasta

Yliopistossa matematiikan koulutusohjelman kursseille tulevat opiskelijat ovat pää-
asiassa opiskelleet matematiikan pitkän oppimäärän lukiossa. Kuitenkin lyhyen op-
pimäärän opiskelleita henkilöitä aloittaa matematiikan opinnot esimerkiksi sivuai-
neopiskelijoina.

Oppimäärä N

Pitkä 59
Lyhyt 9
Muu vastaus 3
Yhteensä 71

Taulukko 21: Opiskelijoiden suorittama matematiikan oppimäärä lukiossa.

Pitkän oppimäärän suorittaneita opiskelijoita osallistui testiin riittävän monta,
jotta saadaan aikaan mielekäs tilastollinen aineisto yo-arvosanojen ja testin pistei-
den välisen riippuvuuden analysoimiseksi.

Kuva 8: Pitkän oppimäärän lukeneiden opiskelijoiden yo-arvosanojen frekvenssija-
kauma. Yksi vastaaja ei antanut arvosanaa. (N = 58)

Lyhyen oppimäärän suorittaneita ei osallistunut kokeeseen riittävää määrää, jot-
ta arvosanajakaumasta saisi luotettavaa tilastollista tulkintaa, mutta on kuitenkin
mielenkiintoista esittää myös näiden opiskelijoiden tutkielman testissä näyttämä
osaaminen.
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Kuva 9: Lyhyen oppimäärän lukeneiden opiskelijoiden yo-arvosanojen frekvenssija-
kauma. (N = 9)

Ylioppilastutkinnon päättökokeissa arvosana annetaan kirjaimella. Määrällistä
tutkimusta varten yo-arvosanat täytyi kääntää numeraalisiksi mahdollisimman yk-
sinkertaisesti vääristymien välttämiseksi. Arvosanat on merkitty heikoimmasta par-
haimpaan.

Yo-arvosana Numeerinen arvosana

a 1
b 2
c 3
m 4
e 5
l 6

Taulukko 22: Ylioppilaskokeiden matematiikan arvosanan kvantifiointi.

Lukion pitkän oppimäärän opiskelleiden vastaajien yo-arvosanoista ja yhteis-
pisteistä muodostettiin oheinen kuvaaja, josta tutkittiin lineaarista riippuvuutta.
Riippuvuus muodostui tilastollisesti merkittäväksi.
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Kuva 10: Pitkän oppimäärän yo-arvosanojen ja testimenestyksen lineaarinen riipu-
vuus. (N = 58)

Kuvaajasta voi arvioida, että parempia yo-arvosanoja saaneet opiskelijat pär-
jäsivät testissä keskimäärin paremmin, vaikka jokaisen yo-arvosanan kohdalla oli
hajontaa yksittäisissä suorituksissa.

Lineaarinen korrelaatio riippuvuudelle oli 0, 595060 · · · ≈ 0, 60.
Tässä havaitaan yhteys käsitteelliseen ymmärtämisen ja kokonaisvaltaisen ma-

temaattisen osaamisen välillä. Tutkimuksen testi perustui matematiikan kielentä-
miseen ohjaamalla opiskelijoita käyttämään luonnollista kieltä perusteluun. Tämä
huomioiden voidaan sanoa havaituksi myös riippuvuus matematiikan kielentämisen
taidon ja tyypillisen koulumatematiikan taidon välillä.

Matematiikassa lyhyen oppimäärän opiskelleista vastaajista vastaavaa riippu-
vuutta ei päästä luotettavasti tutkimaan. Vähäisestä opiskelijamäärästä johtuen ei
aineistosta voida määrittää lineaarista korrelaatiota.
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Kuva 11: Lyhyen oppimäärän opiskelijoilla yo-arvosanojen ja testipisteiden riippu-
vuutta ei synny. (N = 9)

Lyhyen matematiikan kirjoittaneet muodostivat pienen joukon, jonka tausta oli
hajanainen. He olivat muun muassa kirjoittaneet ylioppilaskokeissa usean vuotta
ennen yliopistossa matematiikan kurssien aloittamista. Kaikista testiin vastanneis-
ta suuri osa oli kirjoittanut vasta edellisenä vuonna, mutta lyhyen matematiikan
lukeneiden ilmoittamat kirjoitusvuodet olivat: -06, -08, -13, -14, -14, -14, -15, -16,
-18 (testin tekemisen vuosi oli 2019). Siten on luonnollista, että ylioppilaskirjoi-
tukset eivät enää muodosta riippuvuutta testin tuloksen kanssa. Lisäksi vastaajien
lukumäärä (N = 9) on liian pieni todistaakseen luotettavaa yhteyttä silloinkaan,
kun lineaarinen korrelaatio olisi voimakas.

5.2.2 Testipisteiden keskiarvo ryhmittäin

Opiskelijoita osallistui testiin riittävästi mielekkään laadullisen ja monessa suhtees-
sa määrällisen tutkimuksen tuottamiseksi. Kuitenkin analysoitaessa opiskelijoiden
taustatietojen vaikutusta testin kokonaissuoritukseen monet ryhmät jäävät tilastol-
linen tulkinnan kannalta valitettavan pieneksi. Siten tästä osuudesta on syytä tehdä
vain varovaisia tulkintoja. Tämä huomioiden tuloksissa on ilmoitettu aina kunkin
ryhmän opiskelijoiden lukumäärä, sekä tilastollisina tunnuslukuina ilmoitetaan vain
keskiarvo ja keskihajonta.

Lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän lukeneet opiskelijat erottuivat testin
kokonaispisteiden keskiarvon perusteella odotettavasti lievästi paremmin. Kolme
vastaajaa ei ollut ilmoittanut suorittamaansa oppimäärää.
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Oppimäärä N Keskiarvo Keskihajonta

Pitkä 59 20,1 5,1
Lyhyt 9 15,6 5,7
Koko joukko 71 19,4 5,4

Taulukko 23: Lukiossa suoritetun oppimäärän perusteella opiskelijoiden keskimää-
räinen suoritus.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista oli matematiikan pääai-
neen opiskelijoita. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat taloustieteen opiske-
lijat. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaksi opiskelevat muodostivat myös
merkittävän ryhmän. Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat muodostivat pienimmän
ryhmän, jonka yhteissuoritus tullaan listaamaan erikseen.

Kuva 12: Opiskelijoiden jakautuminen koulutusohjelmiin.

Erot eri pääaineopiskelijoiden välillä jäi pieneksi. Matematiikan ja tietojenkä-
sittelytieteen opiskelijat ovat ehkä keskimääräistä motivoituneempia ja erityisesti
erikoistuneempia matematiikkaan, joten oli odotettavissa, että nämä ryhmät saa-
vuttivat suurimmat keskiarvot testissä. Keskihajontojen perusteella kaikki ryhmät
olivat hajonnaltaan suhteellisen koherentteja.
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Opiskelijan pääaine N Keskiarvo Keskihajonta

Matematiikan pääaine 29 20,4 5,5
MaFyKe-opettaja 11 18,2 5,8
Taloustiede 15 18,6 4,9
Tietojenkäsittelytiede 7 20,3 6,0
Koko joukko 71 19,4 5,4

Taulukko 24: Eri pääaineopiskelijoiden keskimääräinen suoritus.

Differentiaalaskennan kurssi kuuluu matematiikan perusopintoihin, minkä takia
suuri osa opiskelijoista olivat aloittaneet matematiikan opintonsa samana syksynä
kuin tutkimukseen osallistuttiin. Tämä oli myös tutkimustehtävän kannalta suo-
tuisaa, sillä haluttiin tutkia käsitteellistä ymmärrystä sellaisilla opiskelijoilla, jotka
ovat opiskelleet vasta vähän yliopistotasoista matematiikkaa. Tällä kysymyksellä
saatiin varmennettua, että tutkimukseen on saatu kerättyä haluttua aineistoa.

Kuva 13: Matematiikan opintojen aloittamisvuosi. Tutkimuksen toteutus tapahtui
syksyllä 2019.

Eri vuosina aloittaneiden opiskelijoiden ryhmät eivät muodosta mitään selvää
suuntausta. Oletettavaa oli, että aiemmin opiskelun aloittaneet suoriutuisivat tes-
tistä paremmin, mutta tämä ei ole täysin toteutunut. Taustatietoja ei ole myöskään
voitu varmentaa, joten on epävarmaa, miten sivuaineopiskelijat ovat kysymyksen
ymmärtäneet lukiessaan nopeasti.
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Aloitusvuosi N Keskiarvo Keskihajonta

2017 7 20,6 5,0
2018 10 16,5 5,5
2019 50 19,9 5,4
Koko joukko 71 19,4 5,4

Taulukko 25: Eri vuosina aloittaneiden opiskelijoiden keskimääräinen suoritus.

Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden osaamiseen liittyy myös toinen ajal-
linen perspektiivi. Odotettavissa oli, että valtaosa opiskelijoista on kirjoittanut yli-
oppilaaksi parina viime vuotena, mutta yllättäen tutkimukseen osallistui runsaasti
myös pidemmän aikaa sitten lukiosta valmistuneita opiskelijoita.

Kuva 14: Opiskelijan ylioppilaaksi kirjoittamisen vuosi.

Oletettavasti opiskelija hyötyy siitä, että matematiikan opintoihin ei tule pit-
kiä taukoja. Matematiikan opiskeluun käytetty aika on kenties tehokkaampaa, jos
tietoista ajattelua ei tarvitse keskittää käsitteiden kertaamiseen, vaan voi etsiä ja
luoda uusia merkityksiä. Seuraavasta taulukosta huomataan tällaista ajatusta tu-
keva tendenssi. Mitä vähemmän aikaa sitten lukiomatematiikkaa on opiskeltu, sitä
paremmat yhteispisteet opiskelijat keskimäärin saavat. Lisäksi kokonaissuorituksen
keskihajonta näyttäisi vähenevän yhdessä keskiarvon kasvaessa.
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Yo-kirjoitusten vuosi N Keskiarvo Keskihajonta

Ennen vuotta -14 15 18,5 5,7
2014 5 17,6 6,4
2016 6 19,7 5,8
2017 10 19 5,3
2018 19 19,6 5,3
2019 14 20,6 4,5
Koko joukko 71 19,4 5,4

Taulukko 26: Eri vuosina ylioppilaskirjoitukset suorittaneiden opiskelijoiden keski-
määräinen suoritus.

Yhteispisteiden vertailu ryhmittäin ei tuottanut yllättäviä havaintoja, mutta
toisaalta tällainen vakuuttaa testin itsensä mielekkyyttä ja kykyä mitata opiskeli-
joiden käsitteellistä osaamista.

5.3 Mielipideosio

Mielipideosio oli pidettävä testin tekemiseen käytettävän lyhyen luentotauon raa-
meissa. Mielipideosio haluttiin kuitenkin tehdä, koska opiskelijoilta on hyvä kysyä
mielipidettä aiheeseen, jota he ovat vastikään pohtineet, koska ajallinen perspektiivi
voi vaikutttaa tuloksiin arvaamattomasti.

Kysymyksissä käytettiin 4-portaista Likert-asteikkoa, jossa vastaaja joutuu aina
kallistumaan väittämän puolesta tai vastaan, koska neutraalia vaihtoehtoa ei ole.

Ensimmäisellä kysymyksellä haluttiin varmistaa, miten opiskelijat kokivat oman
osaamisena. Vastausten jakauma muodostui normaalijakauman mukaisesti niin kuin
testin pistejakaumakin. Kuitenkin suurin osa koki osanneensa tehtäviä hyvin tai
melko hyvin.

1. Tunsin osaavani tehtäviä omasta mielestäni hyvin.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä
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Kuva 15: Kysymyksen 1 pistejakauma. (N = 69)

Seuraavalla kysymyksellä haluttiin tietää, miten tutuilta tehtävät tuntuivat opis-
kelijoille. Vastausjakauman perusteella opiskelijat olivat selvästi törmänneet vastaa-
viin tehtäviin aikaisemminkin, mutta monivalintakysymyksestä ei voi päätellä, ovat-
ko opiskelijat ennen kaikkea pohtineet vastaavanlaisia raja-arvojen ja jatkuvuuden
pohdintatehtäviä vai matematiikan kielentämistehtäviä.

2. Opinnoissani on aiemmin käsitelty vastaavanlaisia tehtäviä ja kysymyksiä.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Kuva 16: Kysymyksen 2 pistejakauma. (N = 69)
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Opetusta suunnitellessa on tärkeää huomioida myös, miten opiskelijat itse koke-
vat tehtävien teon. Opiskelun mielekkyys voi parantaa oppimistuloksia. Vastausten
jakaumassa painottuu tällaisia tehtäviä myötäilevä kanta, joten opiskelijoita itseään
ei ehkä haittaisia tällaisten tehtävien lisääntyminen.

3. Olen aina pitänyt vastaavanlaisista tehtävistä.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Kuva 17: Kysymyksen 3 pistejakauma. (N = 69)

Opiskelijat antoivat myös mielipiteensä käsitteellisen ymmärtämisen tärkeydestä
heille itselleen. Oletettavasti matematiikan opinnot aloittaneet ovat myös motivoi-
tuneita aiheesta. Olisi mielenkiintoista verrata ymmärtämisen tärkeyden kokemus-
ta eri luokka-asteilla. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista opiskelijoista käsit-
teellinen ymmärtäminen oli selkeästi tärkeää, mikä on yhdenmukaista opetuksen
tavoitteiden kanssa (kts. luku 3.2).

4. Käsitteiden ymmärtäminen on minulle tärkeää oppimisen kannalta.
(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä
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Kuva 18: Kysymyksen 4 pistejakauma. (N = 69)

Viimeinen kysymys paljastaa, että edellistä kysymystä selvemmin opiskelijat
ajattelevat matematiikan käsitteiden ymmärtämisen olevan välttämätöntä opiske-
lussa ja soveltamisessa. Siten siis osalle opiskelijoista käsitteellinen ymmärtäminen
näyttäytyy hyödyllisenä, mutta käsitteellisiä harjoitustehtäviä ei pidetä itselle joko
mielekkäinä tai kiinnostavina.

5. Käsitteiden ymmärtäminen on välttämätöntä matematiikan opiskelussa ja
soveltamisessa.

(a) Olen täysin samaa mieltä (b) Olen melko samaa mieltä
(c) Olen melko eri mieltä (d) Olen täysin eri mieltä

Kuva 19: Kysymyksen 5 pistejakauma. (N = 69)
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5.4 Yhteenveto

Opiskelijoiden, jotka olivat suorittaneet matematiikan pitkän oppimäärän lukios-
sa, suoritustaso tutkimuksen testissä oli vahvasti lineaarisesti riippuvainen heidän
ylioppilastutkinnon matematiikan arvosanastaan. Testin yhteispisteiden ja (kvan-
tifioidun) arvosanan korrelaatiokerroin oli 0,60. Tällainen positiivinen korrelaatio
esiintyy siitä huolimatta, että testin tehtävät eivät vastaa tyypillisiä ylioppilasko-
keen tehtäviä tutkimusta edeltäviltä vuosilta.

Tutkimus antaa lisänäyttöä sille, että matemaattinen kompetenssi on riippuvai-
nen käsitteistön ymmärtämisestä, joten opetusta ei kannata järjestää vain lasken-
tataitoon panostamalla. Erityinen lähestymiskulma käsitteistön ymmärtämiseen oli
matemaattisen päättelyn kielentäminen. Testissä ilmaistiin matemaattisia ajatuk-
sia luonnollisella kielellä symbolien sijaan. Siten tulokset voi tulkita myös siten,
että kielentämisen taito ilmentää opiskelijassa oleellisia matemaattisia kykyjä, jo-
ten matematiikan kielentämistä täytyisi harjoitella opinnoissa paremman osaamisen
saavuttamiseksi.

Opiskelijat vastasivat tutkimuksen testiin hyvin, vaikka testi annettiin vapaa-
ehtoiseksi tehtäväksi differentiaalilaskennan kurssin luentotauolla. Vastaajat käytti-
vät monipuolisia tapoja kielentää matemaattista käsitteistöä ja perusteluita. Siten
kielentämistä vaativat vastaukset ilmentävät enemmän opiskelijan henkilökohtaista
ymmärtämistä kuin symbolisten määritelmien ulkoa opettelu.

Matemaattisten tehtävien suoritustaso on jo kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa
5.1. Mahdollisesti tärkeimmät virhekäsitykset, joihin tulisi opetusta suunnitellessa
kiinnittää huomiota, ovat raja-arvon jääminen jonkinlaiseksi funktion ääriarvoksi
tai muuten poikkeavaksi pisteeksi ja toisaalta jatkuvuuden jääminen irralliseksi kä-
sitteeksi. Jatkuvuus saatetaan tulkita jonkinlaiseksi funktion kuvaajan sulavuudek-
si, jolloin se käsitteenä sekoittuu derivaattaan, eikä jatkuvuutta nähdä raja-arvon
olemassaoloon liittyväksi. Tutkimuksesta ei voi päätellä, miten opetus voisi onnis-
tuneesti rakentua, mutta ainakin tutkimuksessa nähtiin opiskelijoiden omia oivia
raja-arvon ja jatkuvuuden määritelmien kielentämisen tapoja, jotka ovat saattaneet
ohjata samat opiskelijat vastaamaan oikein testin soveltaviin päättelytehtäviin.

Reaalilukujen ominaisuudet kuten täydellisyys, tiheys ja mahtavuus olivat suu-
relle osalle opiskelijoista vaikeita, koska vastaukset jäivät suurelta osin epämääräi-
siksi. Siten tämä tutkimus myötäilee käsitystä, jonka mukaan reaalilukujen hah-
mottaminen on luonnostaan hyvin vaikea aihe syvällisesti ymmärtää. Tutkimuksen
tekijä ei ole löytänyt tutkimusnäyttöä siitä, miten reaalilukujen ominaisuuksia olisi
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syvällisesti opittu matematiikan opintojen varhaisemmissa vaiheissa.
Opiskelijoilta pyydetyt taustatekijät ylioppilasarvosanan lisäksi vaikuttivat lie-

västi testin kokonaissuoritukseen. Muun muassa pitkän oppimäärän lukiossa suo-
rittaneet opiskelijat tunsivat käsitteistöä keskimäärin paremmin kuin lyhyen oppi-
määrän suorittaneet. Kuitenkaan taustatekijöiden analyysissa ei paljastunut mitään
erityisen huomion arvoista, mikä sekin on tietoa sinänsä.

Opiskelijoiden omien mielipiteiden perusteella käsitteellistä ymmärtämistä pi-
dettiin hyvin tärkeänä matematiikassa, mutta toisaalta ei välttämättä pidetty juuri
itselle niin mielekkäänä. Kuitenkin suurin osa matematiikan opiskelijoista pitävät
testin kaltaisista tehtävistä. Opiskelijoiden oma käsitys heidän henkilökohtaisesta
osaamisen tasostaan vastasi suurin piirtein normaalijakaumaa, mikä oli yhdenmu-
kaista testin yhteispisteiden jakauman kanssa.
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6 Luotettavuus

Tutkimusta laadittaessa on selvitetty laajasti, mitä matemaattisella ymmärtämisel-
lä tarkoitetaan, mikä on tuotu teoriaosuudessa esille. On löydetty tutkimusnäyttöä
jo aiemmin sille, että luonnollinen kieli on käyttökelpoinen tapa tutkia matemaat-
tista ymmärtämistä. Määrällisellä- ja laadullisella tutkimuksella kummallakin pää-
dyttiin tuloksiin, jotka tukevat aikaisempaa tutkimusnäyttöä.

Tutkimuksen tekijä ei ole ollut kurssin opettaja eikä ole millään muotoa vaikut-
tanut kurssin sisältöön, vaan on ollut täysin ulkopuolinen tarkkailija, joka ei tunne
tutkimuksen testin osallistujia.

Tutkimus toteutettiin täysin anonyymisti, joten opiskelijoiden taustatietoja ei
ole voitu varmentaa oikeiksi. Siten olisi parempi tulosten luotettavuudelle, että tut-
kimukseen osallistuisi suurempi määrä ihmisiä ja useammassa paikassa tai eri vuo-
sina tehtynä toistona. Kuitenkin virhekäsitysten seulonta ja erilaisten hyvienkin
kielentämistapojen laadullinen tutkiminen edustaa aina omaa mielenkiintoa ja ope-
tusta kehittävää hyötyä. Tutkimukseen osallistunut joukko (N = 71) on kohtuullisen
riittävä määrälliseen tutkimukseen.

Tutkimusta kuvailtaessa on pyritty mahdollisimman hyvään läpinäkyvyyteen,
johon kuuluu arviointikriteerien esittäminen ja tulosten monipuolinen käsittely huo-
mioineen ja tulkintoineen.

Tutkimuksen sijoittaminen tiettyyn ajankohtaan ei edusta mitään erityistä teo-
reettista syytä. Ei voida tarkasti määrittää, kuinka paljon yliopiston opinnot ovat
vaikuttaneet opiskelijoiden osaamiseen aloittamisen jälkeen. Vaikka tutkimukseen
osallistuvat opiskelijat olivat saaneet samaa opetusta syksyllä yliopistossa, silti kor-
relaatio ylioppilastutkinnnon arvosanan kanssa oli niinkin merkittävä.

Tutkimuksen testi järjestettiin luentotauolla. Sen lisäksi, että tutkimukseen osal-
listuminen oli vapaaehtoista, myös itse luennolle osallistuminen oli vapaaehtoista.
Tutkimuksen tekijä ei voi tietää, millaiset opiskelijat tulevat luennolle. Luennolle
osallistujat saattavat olla motivoituneempia opiskelijoita ja siten osaavampia, mutta
toisaalta luennolla voidaan käydä myös muiden syiden takia, koska jotkut oppivat
paremmin kuuntelemalla kuin lukemalla.

Tällä tutkimuksella on vain yksi tekijä, eikä tutkimustehtävää ole asetettu erik-
seen avoimeksi, joten tutkimus voidaan havaita olevan tietyssä näkökulmassa yk-
sioikoinen ja päämäärähakuinen. Toisaalta menetelmän läpinäkyvyys mahdollistaa
kritiikin, jossa havaitut puutteet voivat olla lisätutkimuksille hyödyksi.

76



7 Pohdintaa

Tutkimus on tarkoitettu tarkempien tutkimusten inspiraatioksi, koska yleispätevää
teoriaa ei tästä voida muodostaa. Kuitenkin tästä voi oppia kokeilemisen arvoi-
sia ideoita opetukseen. Tutkimuksen tekijä ei ole löytänyt muusta tutkimuskirjal-
lisuudesta negatiivisia vaikutuksia kielentämiselle, mutta tämä tutkimus vahvistaa
kielentämisen taidon ilmenevän aiemmin opinnoissaan menestyneillä opiskelijoilla.
Lisäksi lähdekirjallisuudesta ei ole löytynyt yksimielisyyttä, kuinka syvällistä ym-
märrystä lukiossa on syytä tavoitella, eikä siitä kuinka lopulta syvällinen ymmärrys
parhaiten saavutetaan. Kuitenkin on näytetty, että kielentäminen tukee oppimista,
ja se on menetelmä, jota voi harjoittaa luontevasti opiskelun ohessa. Siten pelkäs-
tään rohkaisemalla opiskelijoita kirjoittamaan ja keskustelemaan ratkaisuperiaat-
teistaan, voidaan vaivattomasti lisätä ymmärrystä matematiikan käsitteistä ja peri-
aatteista. Lisäksi olisi syytä kyseenalaistaa sellainen asenne, että laskeminen on tär-
keintä tai syvällinen ymmärrys lähtee määritelmistä. Kuitenkin tarkat määritelmät
ovat nekin kehittyneet primitiivisemmistä ajatuksista alunperin. Isaac Newton ke-
hitti differentiaalilaskentaa, mutta kesti vielä pitkään ennen menetelmän täsmällistä
määrittämistä (historiaa mainittu mm. [Harjulehto, Klén & Koskenoja, 2014]). Jo
pelkästään rohkaisemalla puhumaan matematiikkaa, voidaan kenties parantaa ma-
tematiikan opettamista. Tämä on lopulta optimistien aavistus. Siten se ansaitsee
enemmän tutkimusta tullakseen vahvistetuksi tai kumotuksi.

Mielenkiintoista olisi ollut verrata testin tuloksia opiskelijoiden kurssinumeroi-
hin, mutta tähän ei pyydetty opiskelijoilta lupaa, jotta tutkimus voitiin toteuttaa
täysin anonyyminä. Kurssinumeroiden riippuvuus kyvystä kielentää käsitteellistä
tietoa jää tulevien tutkimusten tehtäväksi. Vastaavasti tulisi selvittää, miten kie-
lentämistehtävät kurssissa tai kokeissa vaikuttavat oppimistuloksiiin.

Tutkimuksen teon aikana voimassa olleen lukion opetussuunnitelman (LOPS,
2015) valossa opiskelijat ymmärtävät käsitteistöä keskimäärin hyvin ainakin hetken
aikaa yliopistossa opiskelun jälkeen, vaikkakin jo aiemminkin havaittuja virhekä-
sityksiä löytyy edelleen (luku 2.6 esim. [Tall & Schwarzenberger, 1978], [Tall &
Vinner, 1981] [Haapasalo, Hirvi & Huhtamäki, 1995] ja [Haapasalo, Luotonen &
Pellikka, 1997]).

Tutkimuksen vahvimmat implikaatiot ovat esitettävissä lyhyesti kahdella toisi-
aan tukevalla väitteellä.

1) Kyky puhua ja kirjoittaa matematiikkaa luonnollisella kielellä on yhteydes-
sä opiskelijan yleiseen matemaattiseen kompetenssiin ja käsitteelliseen ymmärtämi-
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seen.
2) Ensimmäisestä johtopäätöksestä seuraa, että opiskelijoita tulisi ohjata - tai

jopa vaatia - kielentämään ratkaisuja harjoitustehtävissä, sekä keskustelemaan rat-
kaisuperusteista toisten kanssa riittävän usein. Luonnollista kieltä on syytä käyttää
erityisesti periaatteista, jotka tuntuvat etäisiltä tai epäselviltä. Esimerkiksi jatku-
vuuden määritellään raja-arvon kautta, mutta yhteys ei ole opiskelijoille selvä, vaik-
ka he ovat symbolista määritelmää käyttäneet opinnoissaan. Toisaalta esimerkiksi
reaalilukujen ominaisuuksia ja raja-arvon määritelmää ilmaistiin hyvin luonnolli-
sella kielellä, vaikka kovin syvällisesti aihetta eivät opiskelijat ole ehtineet opintojen
alussa opiskella. Täsmällinen reaalilukujen käsittäminen tai differentiaalilaskennan
opiskelu voi viedä pitkän aikaa, mutta tyydyttävä perustuntemus on ilmeisesti mah-
dollista saavuttaa kielentämällä, jos löytää sopivia ilmaisuja.

Johtopäätösten toisen väitteen vaatimusta noudattamalla, eli kielentämiseen pa-
nostamalla, ja toisaalta ensimmäiseen väitteeseen nojautumalla, voidaa ennustaa,
että tällainen opetusmenetelmien kehittäminen parantaisi laaja-alaisesti opiskeli-
joiden sekä käsite- että prosessitietoa. Tätä ilmiötä päästään mahdollisesti tarkas-
telemaan paremmin tulevaisuudessa, sillä tutkimuksen tekovaiheessa on ollut tie-
dossa uusi toteutukseen tuleva lukion opetussuunnitelma, johon on kirjattu, että
”[m]atematiikan opetuksen tehtävänä on perehdyttää opiskelija matematiikan perus-
käsitteisiin, perusideoihin ja rakenteisiin sekä ohjata käyttämään puhuttua, kirjoi-
tettua ja muutoin ilmaistua matematiikkaa ” [LOPS, 2019].

Opiskelijoiden vastauksissa havaittuja virhekäsityksiä voi käyttää opetuksen ke-
hittämiseen. Virhekäsityksistä voi muodostaa virheen korjaustehtäviä. Virheenkor-
jaustehtäviä on jo onnistuneesti hyödynnetty [Joutsenlahti, Sarikka, Kangas &
Harjulehto, 2013], mutta niiden ei tarvitse perustua keinotekoisiin virheisiin, vaan
ne voidaan muodostaa rekursiivisesti menneillä vuosikursseilla havaituista virhekä-
sityksistä.

Kaikista yksinkertaisin tapa tehdä kielentämistehtäviä on yksinkertaisesti te-
kemällä tehtävänannot luonnollisella kielellä, ja pyytämällä perusteluita, niin kuin
tämän tutkimuksen testissä on tehty. Sanalliset tehtävänannot pakottavat opiske-
lijat pohtimaan kunkin ongelman matemaattista sisältöä ja opittujen menetelmien
soveltuvuutta. Symbolisen laskennan virheettömyys ei yksin kuvaa opiskelijan ym-
märryksen kasvamista tai käsitteistön vahvoja yhteyksiä. Sanallinen tehtävä edel-
lyttää kuitenkin ratkaisun välivaiheiden muuttamista symboliseen muotoon, joka
on täsmällisin tapa laskea ja todistaa matemaattisia ajatuksia. Ymmärryksen vii-
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meinen ja tärkein koetinkivi, joka voi jäädä koulumatematiikasta pois, on osata
selittää sanallisesti tekemänsä ratkaisun jälkikäteen. Opiskelija, joka ei ymmärrä
kaverinsa ratkaisun selitystä, ei todennäköisesti osaa ratkaista vastaavaa tehtävää
oma-aloitteisesti. Vastaavasti selitystä lukeva tai kuunteleva opiskelija tai opetta-
ja, joka ymmärtää opiskelijan sanallisen selityksen omasta ratkaisustaan, jakavat
yhteisen ymmärryksen tehtävän matemaattisesta sisällöstä. Matematiikan ymmär-
tämistä on siis kyky kääntää sanallinen ongelma symbolimaailmaan, kirjata päät-
telyketju välivaiheineen eksplisiittisesti ja virheettömästi, ja lopulta antaa vastaus
ja perustelut jälleen sanallisesti. Sanallisten tehtävien suosiminen opetuksessa ei
pitäisi heikentää symbolisen ilmaisun vahvuutta ja tarvetta, vaan sanalliset teh-
tävät vaativat luonnostaan kokonaisvaltaisempaa matemaattista ajattelua. Näihin
teemoihin on toivottavaa kiinnittää huomiota, jotta kielentämistä ja ymmärtämistä
ilmiöinä voidaan ymmärtää paremmin.
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Liite A Testin arviointikriteerit

Matemaattisten tehtävien arviointiin käytettiin seuraavia kriteerejä. Useimpiin ky-
symyksiin ei ole lyhyesti esitettävää täydellistä tai selkeän hyvää vastausta. Ar-
vioinnin ensisijainen tarkoitus on ollut eritellä vastausten matemaattisia vahvuuk-
sia kvantitatiivista tutkimusta varten.

1. Arvioi, onko rationaalilukuja yhtä paljon kuin reaalilukuja välillä ]a, b[.
Oikea vastaus on c) Reaalilukuja on enemmän kuin rationaalilukuja. (1 piste)

2. Mitä eroa on rationaali- ja reaaliluvuilla?
0 pistettä: vastausta ei ole annettu, tai siinä ei ole relevanttia sisältöä.
1 piste: vastausta on yritetty antaa, mutta vastaus on osittain virheellinen tai
epämääräinen.
2 pistettä: vastauksessa ilmenee, että rationaalilukujen lisäksi on irrationaali-
lukuja.
3 pistettä: vastauksessa mainitaan yliopistomatematiikan tasoisia reaaliluku-
jen ominaisuuksia kuten täydellisyysaksiooma.

3. Voiko määrittää suurimman luvun, joka on pienempi kuin yksi? Kuinka paljon
se on erisuuri kuin luku yksi?
0 pistettä: on vastattu virheellisesti 0,999.... tai että sellainen luku on olemas-
sa.
1 pistettä: on vastattu virheellisesti, että sellainen luku löytyy jollakin raja-
arvolausekkeella.
2 pistettä: on vastattu oikein, että tällaista lukua ei ole olemassa.
3 pistettä: vastaus on oikein, ja sitä on pätevällä tavalla perusteltu. Tai on
vastattu perustellen, että kokonaislukujen joukossa on lukua yksi edeltävä
luku, ja se on nolla.

4. Selitä käsite funktion raja-arvo omin sanoin ilman matemaattisia symboleita.
0 pistettä: vastausta ei ole annettu, tai se on hyvin virheellinen.
1 piste: vastauksessa ilmenee rajoittunut käsitys raja-arvosta. Esimerkiksi
raja-arvo lasketaan vain ”äärettömyydessä” tai raja-arvo on jokin arvo, jo-
ta funktio ei saavuta, mutta funktion arvo lähestyy sitä.
2 pistettä: vastauksessa ilmenee, että funktiolla voi olla raja-arvo missä vain
pisteessä. Raja-arvoa määritellessä tutkitaan siis funktion arvon tiivistymistä
tietyn pisteen ”ympäristössä.” Tämän voi ilmaista monella tavalla.

5. Millä tavoin käsitteet jatkuvuus ja raja-arvo liittyvät toisiinsa?
0 pistettä: vastausta ei ole annettu tai siinä ei ole relevanttia sisältöä.
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1 piste: vastauksessa ei ilmene vahvoja yhteyksiä, tai vastauksessa selitetään
raja-arvoa jatkuvuuden avulla.
2 pistettä: vastauksessa ilmenee, että jatkuvuus määritellään raja-arvon
avulla.
3 pistettä: vastauksessa ilmenee, että jatkuvuuspisteessä raja-arvo on yhtä
suuri kuin funktion arvo.

6. Onko funktiolla x2 raja-arvo pisteessä x = 3, ja miksi?
0 pistettä: on vastattu virheellisesti, että raja-arvoa ei ole, tai jotain epärele-
vanttia.
1 pistettä: on vastattu oikein, että pisteessä on raja-arvo, mutta ilman perus-
telua tai se on ympäripyöreää esimerkiksi vetoamalla funktion jatkuvuuteen.
2 pistettä: on vastattu oikein, että pisteessä on raja-arvo, ja se perustellaan
totemalla, että funktio lähestyy tiettyä arvoa tarkasteltavan pisteen ”ympä-
ristössä.”

7. Onko funktio x2 jatkuva pisteessä x = 3, ja miksi?
0 pistettä: on vastattu virheellisesti, että funktio ei ole jatkuva tai jotain
muuta epärelevanttia.
1 pistettä: on vastattu oikein, että funktio on jatkuva, mutta ilman perustelua,
tai se on ympäripyöreää esimerkiksi vetoamalla polynomifunktion jatkuvuu-
teen.
2 pistettä: on vastattu oikein, että funktio on jatkuva, ja se perustellaan raja-
arvoon vedoten.

8. Onko kuvassa 1 näkyvällä paloittain määritellyllä funktiolla f raja-arvo pis-
teessä x = 1, ja jos on, niin mikä se on? Perustele.
0 pistettä: on vastattu virheellisesti, että raja-arvoa ei ole tai jotain muuta
hyvin virheellistä.
1 pistettä: on vastattu oikein, että pisteessä on raja-arvo, mutta ilman perus-
telua tai se on epämääräinen.
2 pistettä: on vastattu oikein, että pisteessä on raja-arvo, ja se on perusteltu
toispuoleisilla raja-arvoilla.

9. Onko kuvassa 1 näkyvä paloittain määritelty funktio jatkuva pisteessä x = 1?
Perustele.
0 pistettä: on vastattu virheellisesti, että funktio ei ole jatkuva tai jotain
muuta hyvin virheellistä.
1 pistettä: on vastattu oikein, että funktio on jatkuva, mutta perustelua ei
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ole, tai ne ovat epämääräisiä.
2 pistettä: on vastattu oikein, että funktio on jatkuva, ja sille on annettu
raja-arvoon nojaava peruste.

10. Onko kuvassa 2 näkyvällä paloittain määritellyllä funktiolla g raja-arvo pis-
teessä x = 1, ja jos on, niin mikä se on? Perustele.
0 pistettä: on vastattu virheellisesti, että raja-arvoa ei ole tai jotain muuta
hyvin virheellistä.
1 pistettä: on vastattu oikein, että pisteessä on raja-arvo, mutta perustelua ei
ole, tai ne ovat epämääräisiä.
2 pistettä: on vastattu oikein, että pisteessä on raja-arvo, ja se on perusteltu
toispuoleisilla raja-arvoilla.

11. Onko kuvassa 2 näkyvä paloittain määritelty funktio g jatkuva pisteessä x =

1? Perustele.
0 pistettä: on vastattu virheellisesti, että funktio on jatkuva tai jotain muuta
hyvin virheellistä.
1 pistettä: on vastattu oikein, että funktio ei ole jatkuva, mutta perustelua ei
ole, tai ne ovat epämääräisiä.
2 pistettä: on vastattu oikein, että funktio ei ole jatkuva, ja perustelussa käy
ilmi poikkeama pisteessä.

12. Anna esimerkki funktiosta, jolla ei ole raja-arvoa pisteessä x = 0.
0 pistettä: on annettu virheellisesti funktio, jolla on raja-arvo pisteessä.
1 pistettä: on annettu pyydetynlainen funktio, jolla ei ole raja-arvoa pisteessä.

13. Onko pisteessä x jatkuva funktio aina myös derivoituva?
Oikea vastaus on b) Ei. (1 piste)

14. Onko pisteessä x derivoituva funktio aina myös jatkuva?
Oikea vastaus on a) Kyllä. (1 piste)

15. Mitä jatkuvien funktioiden hyödyllisiä ominaisuuksia tiedät?
0 pistettä: vastausta ei ole annettu tai siinä ei ole relevanttia sisältöä.
1 piste: annettu vain yksi ominaisuus, joka ei päde kaikille jatkuville funktioil-
le, tai on vastattu, että raja-arvo on kaikissa pisteissä (kehäpäätelmä).
2 pistettä: on annettu jokin ominaisuus, joka pätee vain jatkuville funktioille.
3 pistettä: on annettu useita pyydettyjä ominaisuuksia, joista ainakin yksi
pätee kaikille jatkuville funktioille.

Lisäksi vastauspapereista on laskettu vastaajan yhteispisteet (n/30 pistettä).
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