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1 Johdanto 
 

Matematiikan opiskelussa on usein haasteena oppilaan ajattelun kuuluvaksi ja 

näkyväksi saaminen (Ilmavirta, 2003). Tyypillinen oppilaan matematiikan 

tehtävän ratkaisu sisältää vihkoon kirjoitetun laskulausekkeen, laskutoimituksen 

ja tuloksen. Tällainen ratkaisun esittämistapa on niukka, yksikäsitteinen ja 

persoonaton, vaikka itse tehtävä saattaa olla monivaiheinen. (Joutsenlahti, 

2003.) Opettajan voi tällöin olla hankala päästä kiinni oppilaan ajattelumalliin ja 

siten auttaa eteenpäin tehtävässä. Oppilaan ajattelu ei puolestaan pääse 

kuulluksi ja näkyväksi tavanomaisesti laskettaessa, päässälaskuissa, 

välinetyöskentelyssä eikä ongelmanratkaisupohdinnoissa, ellei anneta 

mahdollisuutta ilmaista ajattelua suullisesti, kirjallisesti tai piirtämällä 

ratkaisuvaiheita ja malleja. Näistä seikoista johtuen matematiikan kielentäminen 

on keskeinen osa matematiikan opettamista. (Ilmavirta, 2003.) 

 

Määrittelen tässä tutkielmassa matematiikan kielentämisen tarkoittavan 

Joutsenlahden (2009) määritelmän mukaan matemaattisen ajattelun 

ilmaisemista kielen avulla, yleensä joko suullisesti tai kirjallisesti. Oppilas voi 

ilmaista matemaattista ajatteluaan neljällä matematiikan kielellä: luonnollisella 

kielellä, symbolikielellä, kuviokielellä tai taktiilisella toiminnan kielellä. 

(Joutsenlahti & Rättyä, 2015). Matemaattisen ajattelun monipuolinen 

ilmaiseminen eri kieliä käyttäen, kehittää oppilaan omaa matemaattista ajattelua 

sekä samalla tuo ajattelua näkyväksi muille (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). 

 

Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on huomioitu 

oppilaan monipuolisen matemaattisen ilmaisun kehittyminen. Matematiikan 

opetuksen tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan matemaattista 

ajatteluaan ja esittämään tehtävien ratkaisuja suullisesti ja kirjallisesti sekä 

konkreettisin välinein, piirroksin ja viestintäteknologiaa käyttäen. Lisäksi laaja-

alaisista tavoitteista monilukutaito korostaa erilaisten tekstien tulkitsemista ja 

tuottamista. Teksteillä tarkoitetaan erilaisia sanallisia, visuaalisia, auditiivisia, 

numeerisia ja kinesteettisiä symbolijärjestelmiä, joiden avulla voidaan ilmaista 

tietoa. Monilukutaidon kehittyminen vaatii pedagogiikkaa, joka hyödyntää 
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monipuolisia ja vaihtelevia tekstiympäristöjä. (POPS, 2014.) Matematiikan 

kielentämisessä opettajan roolina on ohjata oppilasta pedagogisten työtapojen 

avulla matemaattisen ajattelun ja kielten väliseen prosessiin (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018).  

 

Tutkimusten mukaan opettajat käyttävät paljon matematiikan oppikirjoja 

opetuksensa tukena (Törnroos, 2004; Heinonen, 2005) ja niillä on todettu myös 

olevan vaikutusta oppilaiden oppimistuloksille (Törnroos, 2004). Siksi myös 

oppimateriaalien tulee sisältää ilmaisultaan monipuolisia tekstejä. (POPS, 2014.)  

Koska oppikirjoja käytetään paljon, sillä on väliä, millä matematiikan kielillä ne 

ohjaavat oppilaita ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan. Monipuolinen kielten 

käyttö tukee oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä (Joutsenlahti & 

Rättyä, 2015). 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena onkin selvittää, mitä matematiikan kieliä 

opettajat painottavat opetuksessaan ja millä tavoin opettajat ohjaavat oppilaita 

matematiikan kielentämiseen oppitunneilla. Lisäksi selvitän myös, mitä 

matematiikan kieliä oppikirjat ohjaavat käyttämään, ja miten oppikirjat tukevat 

opettajaa oppilaiden kielentämiseen ohjaamisessa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2 Matematiikka ja kieli 
 
 
Tässä luvussa avaan matematiikan ja kielen suhdetta toisiinsa sekä esittelen 

Joutsenlahden ja Rättyän (2015) mallin neljästä kielestä, joiden avulla oppilas voi 

ilmaista matemaattista ajatteluaan matematiikan oppitunneilla. Tämän jälkeen 

määrittelen matematiikan kielentämisen käsitteen sekä tarkastelen sitä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) valossa. Lopuksi tarkastelen 

suullisen ja kirjallisen kielentämisen merkitystä oppilaan matemaattiselle 

ajattelulle sekä esittelen suulliseen kielentämiseen ohjaavia työtapoja ja 

kirjallisen kielentämisen malleja.  

 

 

2.1 Matematiikan kieli  

 
Kielet voidaan jakaa luonnollisiin kieliin ja keinotekoisiin kieliin. (Ruohonen, 2008; 

Joutsenlahti & Rättyä, 2015). Luonnollisten kielten avulla ihmiset kommunikoivat 

suullisesti ja kirjallisesti. Näitä ovat eri kansalliset kielet kuten englanti ja suomi. 

Keinotekoisia kieliä taas ovat matematiikka, formaalit kielet (ohjelmointikieli) ja 

tietoisesti luodut kielet.  Nämä ovat kuitenkin ilmaisultaan usein rajoittuneita, 

esimerkiksi matematiikan symbolikielellä on hankalaa ilmaista erilaisia affektioita. 

(Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) Matematiikan voidaan ajatella olevan eräänlainen 

sekakieli, joka sisältää sekä luonnollista kieltä että matemaattista formalismia 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018).  

 

Matematiikka sisältää monia kielellisiä piirteitä. Sillä on oma sanastonsa, joka 

sisältää vain matematiikalle tyypillisiä ilmaisuja ja kielellisiä rakenteita sekä 

matemaattinen symbolijärjestelmä, jonka symboleita ei esiinny tavallisessa 

aakkostossa (Tossavainen, 2007). Luonnollisen kielen ja symbolikielen lisäksi 

kuviokieli eli matematiikan visualisointi on keskeinen tapa tuottaa matematiikkaa 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018).  Pimmin (1987) mukaan matematiikka 

voidaankin nähdä omana kielenään.   

 

Matematiikassa merkityksiä voidaan siis luoda käyttämällä monia eri kieliä. Myös 

ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa käyttäen muitakin merkityksen luomisen 
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tapoja, kuin vain luonnollista kieltä, kuten esimerkiksi kirjoitusta, eleitä ja kuvia 

(Jewitt, Bezemer & O`Halloran, 2016). Tästä käytetään käsitettä 

multimodaalisuus, jolla siis tarkoitetaan sitä, että ihmiset käyttävät monia eri 

merkityksenluomisen tapoja. Multimodaalisuuden kenttä on hyvin 

monimuotoinen ja sen tutkimisessa voidaan käyttää monia erilaisia teoreettisia 

lähestymistapoja (Bezemer & Jewitt, 2010; Jewitt ym., 2016). Esimerkiksi 

sosiosemiotiikka on yksi multimodaalisuuden kentälle kuuluva teoreettinen 

lähestymistapa sekä analyysimenetelmä (Jewitt ym., 2016). Seuraavaksi avaan 

sosiosemioottisen lähestymistavan pääajatuksia, sillä tämä lähestymistapa toimii 

tutkielmani aineiston analyysin teoreettisena viitekehyksenä.  

 

Sosiosemiotiikan tavoitteena on ymmärtää merkitysten rakentumista, niiden 

tulkintaa, vaikutuksia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Tarkoituksena on selvittää, 

miten merkityksenluomisprosessit vaikuttavat yksilöihin ja yhteiskuntaan. 

Sosiosemiotiikka olettaa, että merkitykset syntyvät sosiaalisesta toiminnasta ja 

vuorovaikutuksen kautta käyttäen semioottisia resursseja merkityksen luomisen 

työkaluina. (Jewitt ym., 2016.) Jewitt kollegoineen (2016) määrittelevät 

semioottisen resurssin tarkoittavan niitä keinoja, joilla merkityksiä luodaan. van 

Leeuwen (2005) taas määrittelee semioottisten resurssien olevan niitä toimintoja, 

materiaaleja ja artefakteja, joita käytetään kommunikointiin huolimatta siitä, 

tapahtuuko se fysiologisesti, esimerkiksi lihasten avulla, joita käytetään eleiden 

ja ilmeiden tekemiseen – vai teknologiaa hyödyntäen, esimerkiksi kynällä ja 

paperilla.  Kun taas moodilla tarkoitetaan sosiaalisesti järjestettyä semioottisten 

resurssien joukkoa, jolla luodaan merkityksiä. Esimerkiksi puhe, kirjoittaminen ja 

kuva ovat moodeja. (Jewitt ym., 2016.) Mitä enemmän semioottisia resursseja on 

käytetty tietyn yhteisön sosiaalisissa tilanteissa, sitä täydellisemmin se vastaa 

yhteisön merkityksen vaatimuksia. Esimerkiksi tapa, jolla ele on muotoutunut 

moodiksi, vaihtelee eri yhteisöissä, kuten kuulovammaisten, balettitanssijoiden ja 

sukeltajien yhteisöissä. (Bezemer & Jewitt, 2010.) Myös matematiikassa voidaan 

luoda merkityksiä eri moodien avulla. Joutsenlahti ja Rättyä (2015) ovat luoneet 

mallin neljästä matematiikan kielestä eli moodista, joiden avulla oppilas voi 

ilmaista matemaattista ajatteluaan ja ymmärtää uusien matemaattisten 

käsitteiden ja toimintojen merkityksiä. Avaan tätä mallia seuraavassa luvussa.  
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2.2 Matematiikan neljän kielen malli 

Joutsenlahti ja Rättyä (2015) ovat esittäneet mallin neljästä matematiikan 

kielestä: luonnollisesta kielestä, symbolikielestä, kuviokielestä ja taktiilisesta 

toiminnan kielestä, joiden avulla oppilas voi ilmaista matemaattista ajatteluaan 

luokkahuoneessa. Myös Fuson (1992) on esittänyt mallin, missä luonnollisen 

kielen, matemaattisten symbolien ja toimintamateriaalien avulla voidaan kehittää 

oppilaan matemaattista ajattelua. Mallissa käytetyt käsitteet eivät ole kuitenkaan 

vakiintuneita, esimerkiksi myöhemmin Fuson (1997; 2009; 2019) käyttää 

toimintamateriaaleista visuaalisen määrän ja visuaalisen kuvan käsitteitä. Näillä 

hän tarkoittaa sekä konkreettisia toimintamateriaaleja että piirrettyjä kuvia (Fuson 

ym., 1997; Fuson, 2009; Fuson, 2019). Vaikka Joutsenlahden ja Rättyän (2015) 

malli on samankaltainen Fusonin (1992) mallin kanssa, ovat he esittäneet mallit 

toisistaan erillisinä. Käytän kuitenkin tässä tutkielmassa analyysini teoriataustana 

Joutsenlahden ja Rättyän (2015) neljän kielen mallia, sillä se on laajempi ja 

täsmällisempi kuin Fusonin (1992) malli. Joutsenlahden ja Rättyän (2015) 

mukaan neljän kielen avulla voidaan auttaa oppilasta ymmärtämään eri 

matemaattisille käsitteille ja toiminnoille rakennettuja merkityksiä. Seuraavaksi 

kuvailen Joutsenlahden ja Rättyän (2015) neljän kielen malliin kuuluvien kielten 

ominaispiirteitä. Kuviossa 1 on esitetty matematiikan neljä kieltä, joiden 

monipuolinen käyttö tukee oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä.  
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Kuvio 1. Matematiikan neljän kielen malli. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015) 

 

 

Luonnollinen kieli 

 

Luonnollisella kielellä tarkoitetaan sitä kieltä, jolla ihminen kommunikoi vertaisten 

kanssa. Oppilaille luonnollinen kieli tarkoittaa yleensä oppilaan omaa äidinkieltä, 

jota voidaan käyttää puhuttuna ja kirjoitettuna. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) 

Luonnollista kieltä käyttämällä oppilas voi jäsentää omaa matemaattista 

ajatteluaan itselleen sekä myös muille. Tällöin muut oppilaat voivat verrata ja 

muovata omaa ajatteluaan suhteessa vertaisen ajatteluun. (Joutsenlahti, 2003; 

Pimm, 1987.) Ilmaistessaan ajatuksensa luonnollisella kielellä, oppilas joutuu 

reflektoimaan ja arvioimaan saman tien, ilmaisivatko sanat toivotun merkityksen. 

Tämä ohjaa uusien lauseiden rakentamista ja lopulta ajattelun jäsentymistä sekä 

ilmaisun tarkentumista. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015; Pimm, 1987.) Varsinkin 

luokkahuonetyöskentelyssä luonnollisella kielellä on merkittävä rooli, sillä 

ryhmässä käyty keskustelu, tehtävien ratkaisujen selittäminen ja oman 
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perustelun kertominen tapahtuu usein luonnollisella kielellä (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018). 

 

Matematiikka sisältää oman luonnollisen kielen sanastonsa, johon kuuluu 

vakiintuneita ilmaisuja ja kielellisiä rakenteita. Toisaalta myös arkipäiväisiä 

sanoja käytetään matematiikan opetuksessa. (Tossavainen, 2007.) Luonnollista 

kieltä käytetään matematiikassa erityisesti silloin, kun halutaan kuvailla 

käsitteiden merkityksiä kvalitatiivisten ominaisuuksien perusteella. Toisaalta 

kielillä on myös tässä neljän kielen mallissa päällekkäisiä alueita. (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018.) Aina ei olekaan täysin selvää, mitä kieltä matemaattinen 

ilmaisu on. Kun oppilas lukee symbolikielisen lausekkeen ääneen, raja 

symbolikielen ja luonnollisen kielen välillä voi olla epäselvä. Tässä tutkielmassa 

oppilaan ääneen luettu symbolikielinen lauseke, esimerkiksi ” Kaks kertaa kaks”, 

on tulkittu olevan luonnollista kieltä.  

 

 

Symbolikieli 

 

Matematiikkaan kuuluu luonnollisesti myös symbolit, jotka ovat kehittyneet 

omaksi merkkijärjestelmäkseen. Merkkijärjestelmällä on oma normisto ja sen 

avulla voidaan esittää abstraktejakin käsitteitä yksiselitteisesti ja selkeästi. 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) Symbolien käyttö kuitenkin tiivistää 

matemaattiset merkitykset sellaiseen muotoon, jota ei ole löydettävissä 

luonnollisesta kielestä, siksi tarvitaan tietoa symbolikielen semioottisen resurssin 

toiminnasta (Schleppegrell, 2010). 

 

Pimm (1987) on jakanut matemaattiset symbolit neljään eri luokkaan: 

Logogrammeihin, piktogrammeihin, välimerkkeihin ja aakkosiin. Logogrammeihin 

sisältyvät numerot (0-9) sekä yleisesti käytetyt merkit (+ - %  ym.), kun taas 

piktogrammit ovat mustavalkoisia, tyyliteltyjä ja selkeästi esitettyjen objektien 

kuvia ( ⊿ ym.). Matemaattiset välimerkit ovat samoja, joita käytetään myös 

luonnollisen kielen teksteissä. Niillä voidaan esimerkiksi ilmaista muuttujien 

suhdetta toisiinsa (, . : / ym.). Matematiikassa käytetään myös useiden eri 

aakkostojen kirjaimia symboleina, kuten latinalaisia ja kreikkalaisia kirjaimia ( a, 
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b, ... , z, A, B, ..., Z ja , , ..., ) (Pimm, 1987.) Matematiikan symbolikieltä 

käytetään silloin, kun halutaan esittää käsitteiden kvantitatiivisia muutoksia 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). Tässä tutkielmassa symbolikielen on tulkittu 

olevan kirjoitettua tai painettua kieltä. 

 

 

Kuviokieli 

 

Kuviokieltä käytetään etenkin ratkaistaessa geometrisia tehtäviä, sillä ne 

sisältävät sellaisia käsitteitä, joita kuvataan käyttäen tunnistettavia ominaisuuksia 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2015). Visuaalisuus on monelle oppilaalle tapa 

hahmottaa matemaattisia ongelmia, joten kuviot voivat toimia heidän 

matemaattisen ajattelunsa apuna tehtävänratkaisuprosessin aikana 

(Joutsenlahti, 2010). Kuviokieli voi olla esimerkiksi geometrian kuvioita, kuten 

suorakulmioita ja kolmioita. Kuviokieli voi olla myös piirrettyjä kuvia, jotka tukevat 

tehtävän ratkaisua. (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) 

 

 

Taktiilinen toiminnan kieli 

 

Taktiilisella toiminnan kielellä tarkoitetaan toimintamateriaaleja, joita käytetään 

matematiikan opetuksen tukena, etenkin alakoulussa. Toimintamateriaalien 

avulla oppilas pääsee ilmaisemaan ajatteluaan konkreettisesti käsin 

kosketeltavilla ja liikuteltavilla materiaaleilla, esimerkiksi käyttämällä 

murtokakkuja. (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) Taktiilista toiminnan kieltä 

voidaan käyttää käsitteiden havainnollistamiseen luonnollisen kielen, 

symbolikielen ja kuviokielen rinnalla. Toimintamateriaaleja 

tarkoituksenmukaisesti käyttämällä, oppilas pystyy luomaan mentaalimallin 

opiskeltavasta käsitteestä (Joutsenlahti, 2003).  
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2.3 Matematiikan kielentäminen 

  

Ilmavirran (2003) mukaan matematiikan opiskelussa on usein haasteena 

oppilaan matemaattisen ajattelun kuuluvaksi ja näkyväksi saaminen. 

Matematiikan kielentäminen onkin oiva työkalu oppilaan matemaattisen ajattelun 

ilmaisemiseen ja jäsentämiseen. Määrittelen kielentämisen käsitteen 

Joutsenlahden (2009) mukaan: 

 
Matematiikan kielentämisellä tarkoitetaan matemaattisen ajattelun ilmaisemista 
kielen avulla, pääasiassa suullisesti tai kirjallisesti. (Joutsenlahti, 2009)  

 

Matematiikan kielentämisessä opettaja ohjaa oppilasta pedagogisten työtapojen 

avulla matemaattisen ajattelun sekä puhutun ja kirjallisen kielen väliseen 

kehämäiseen prosessiin. Tässä positiivisessa kehässä kieli jäsentää sekä 

kehittää oppilaan ajattelua, ja uusien ajatusten ja tiedon avulla oppilas pystyy 

monipuolisempaan kielentämiseen ja näin kehittää syvällisempää ymmärrystä.  

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) Matemaattista ajattelua voidaan siis ilmaista 

luonnollisella kielellä, symbolikielellä, kuviokielellä tai taktiilisella toiminnan 

kielellä.  

 

Lev Vygotsky (1982) on tutkinut 1930-luvulla kielen ja ajattelun välistä suhdetta. 

Vygotskyn mukaan kieltä ja ajattelua ei voida erottaa toisistaan. Vygotsky jakaa 

kielen ulkoiseen ja sisäiseen puheeseen. Aluksi lapsen käyttämä kieli 

kommunikaatiossa on ulkoista puhetta, mutta ajan mittaan se sisäistyy ja muuttuu 

myös ajattelun välineeksi. Kieli on ilmaisemisen ja ymmärtämisen edellytys, ja 

siten sosiaalisen vuorovaikutuksen väline. (Vygotsky, 1982.) Varsinkin 

luokkahuoneessa ja opetuksessa kielellä on keskeinen merkitys, sillä sen avulla 

opettajat, oppilaat ja oppimateriaalit ovat vuorovaikutuksessa keskenään 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). 

 

Matematiikan kielentämisessä on keskeistä kommunikaatio opettajan ja oppilaan 

välillä sekä oppilaiden keskinäinen kommunikaatio. Näissä tilanteissa on tärkeää 

se, miten luonnollisen kielen avulla luodaan uutta tietoa ja merkityksiä. 

Matematiikan kielten monipuolinen käyttö tukee matemaattisen ajattelun 
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kehittymistä. Matemaattista tehtävää ratkaistaessa voidaan käyttää useampaa 

kuin yhtä matematiikan kieltä. Harvoin ratkaisija tuleekin käyttäneeksi vain yhtä 

kieltä. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) Kielentäjä voi siis vaihtaa kieltä oman 

päätöksen mukaisesti. Tästä käytetään nimitystä koodinvaihto (code switching). 

(Joutsenlahti & Rättyä, 2011.) Eri kielten välillä liikkuminen tehtävää 

ratkaistaessa, voi auttaa ratkaisijaa jäsentämään ajatuksiaan ja löytämään 

ratkaisun ongelmaan. Eri kieliä voidaan käyttää myös ratkaisuprosessin 

esittämiseen muille ymmärrettävässä muodossa. Opettajan tehtävänä on ohjata 

oppilaita liikkumaan eri kielten välillä. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) 

Matemaattisten käsitteiden merkitys ei kuitenkaan muutu koodinvaihdossa, vaan 

vain niiden ilmenemismuoto muuttuu oppilaalle tarkoituksenmukaisemmaksi 

(Joutsenlahti & Rättyä, 2011). Koodinvaihdolla ei tarkoiteta vain sitä, että oppilas 

itse tuottaa eri kieliä liikkuen niiden välillä, vaan sillä tarkoitetaan myös, että 

oppilas voi tulkita jotain kieltä ja koodata sen toiseksi kieleksi (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018). Esimerkiksi opettaja voi pyytää oppilasta kertomaan 

luonnollisella kielellä vastauksen taululla esitettyyn symbolikieliseen laskuun.  

 

Joutsenlahti ja Rättyä (2015) tarkastelevat kielentämistä multisemioottisena 

systeeminä. Sillä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi uuden matemaattisen 

käsitteen opetteluvaiheessa lähdetään rakentamaan merkityksiä luonnollisen 

kielen, kuviokielen ja taktiilisen toiminnan kielen kautta. Samalla näitä kieliä 

yhdistetään symbolikieleen, jotta se tulee tutuksi. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) 

Matematiikan opetuksessa keskeistä onkin, että autetaan oppilasta siirtymään 

informaalin eli arjessa tapahtuvan oppimisen sekä edistyneemmän oppimisen 

kannalta välttämättömän erityisosaamisen ja akateemisten tapojen välillä. 

Oppilaat tulevat kouluun, niin että arkipäiväinen kieli on rakentanut heidän 

maailmankuvansa. Koulun tehtävänä on tukea oppilaita tuon tiedon ja kielen 

avulla kohti uutta tieteellisempää ymmärrystä. (Schleppegrell, 2010.) Kun uusi 

käsite on tullut oppilaalle tutuksi, voidaan lähtökohdaksi ottaa mikä tahansa 

neljästä kielestä ja pohtia, miten sen voisi ilmaista toisella matematiikan kielellä. 

(Joutsenlahti & Rättyä. 2015.) Oppilaan tulee osata työskennellä samanaikaisesti 

tämän multisemioottisen systeemin sisältämien kaikkien kielten kanssa. Tällöin 

semiotiikan tutkimuksen näkökulmasta kieli ei ole vain väline representaatiolle ja 
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kommunikaatiolle, vaan se on ennemminkin ajattelun ja tiedon rakentumisen 

mahdollistaja. (Schleppegrell, 2010.) 

 

Kielentämisen näkökulmasta opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella ja 

kommunikaatiolla on siis suuri merkitys. Opettajan rooli kielentämisessä on 

suunnitella opetus niin, että se sisältää tarkoituksenmukaisia 

toimintamateriaaleja, esimerkkejä ja malleja. Opettaja ohjaa keskustelun ja 

opetusjärjestelyiden avulla oppilaan matemaattista ajattelua ja sen kehittymistä. 

(Joutsenlahti, 2003.) Chapinin, O’Connorin ja Canavan Andersonin (2009) 

mukaan monen oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä tukee se, kun he 

kuulevat vertaistensa ääneen puhuttua matemaattista pohdintaa ja ajattelua. 

Samalla opettaja pystyy havaitsemaan esille tulleita virheajatuksia. Kuitenkin 

Chapin kollegoineen (2009) ovat havainneet yhdysvaltalaistutkimusten 

perusteella, että opettajat eivät käytä oppilaiden välistä keskustelua työtapana. 

Tavallisesti opettaja opettaa opettajajohtoisesti luennoimalla aiheesta ja 

kysymällä yksinkertaisia kysymyksiä, joihin on vain yksi oikea vastaus (Chapin 

ym., 2009).  

 

Samanlaisen johtopäätöksen ovat tehneet myös Park, Yi, Flores ja Nguyen 

(2020). Heidän tutkimuksensa keskittyi neljän opettajaopiskelijan alakoulussa 

pitämiin matematiikan oppitunteihin. Tulokset osoittivat, että opettajaopiskelijat 

aloittivat ja ohjasivat luokkahuoneessa käytyä keskustelua, siten että oppilaiden 

rooli jäi passiiviseksi. Lisäksi opettajaopiskelijat kysyivät usein oppilailta suljettuja 

kysymyksiä, jotka ohjasivat oppilaita antamaan vastaukset nopeasti ja 

yksiselitteisesti. Palaute, jota oppilaille annettiin, lähinnä vahvisti tai tarkensi 

oppilaiden vastausta tai selvensi vastauksen merkitystä. Palaute ei pyrkinyt 

tarkastelemaan oppilaiden ideoita tai päättelyprosesseja. (Park ym., 2020.) 

 

Cornelius ja Herrenkohl (2004) esittävätkin, että luonnontieteiden opetuksen 

osallistumisen rakenteita tulisi muuttaa, sillä perinteinen opettajajohtoinen 

opetus, missä opettaja puhuu luokan edessä ja oppilaat vastaavat opettajan 

kysymyksiin saaden siitä palautetta, ei edistä oppilaiden osallistumista tieteen 

tekemiseen. (Cornelius & Herrenkohl, 2004.) Pimmin (1987) mukaan opettajat 



 

 12 

eivät näe luokkahuoneessa tapahtuvan matemaattisen keskustelun tuomaa 

arvoa tai mahdollisuutta. 

 

 

2.4 Kielentäminen opetussuunnitelmassa 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) on kirjattu laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteisiin monilukutaito (L4). Oppilaita ympäröivä maailma on 

monimuotoinen, ja ihmiset käyttävät kommunikoidakseen monia eri semioottisia 

resursseja. Monilukutaidon avulla oppilaat oppivat tulkitsemaan ympäröivää 

maailmaa ja sen kulttuurista monimuotoisuutta (POPS, 2014). Monilukutaitoa 

kuvaillaan opetussuunnitelmassa seuraavasti: 

 

Monilukutaitolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja 
arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia 
kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. - - 
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja 
kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua 
tietoa. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s.22) 

 

Monilukutaidon kehittyminen vaatii vaihtelevia ja monipuolisia tekstiympäristöjä 

sekä niitä hyödyntävää pedagogiikkaa (POPS, 2014). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) painotetaan myös, että koulussa 

käytettävien oppimateriaalien tulee sisältää ilmaisultaan monipuolisia tekstejä.  

 

Matematiikan opetuksen tavoitteena sekä luokilla 1-2 että luokilla 3-6 on 

rohkaista oppilaita ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan ja esittämään 

ratkaisujaan konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti sekä 

viestintäteknologiaa käyttäen (POPS, 2014). Lisäksi luokkien 1-2 että luokkien 3-

6 matematiikan oppiaineen kohdalla todetaan: 

 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja 
luovaa matemaattista ajattelua. - - Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen 
osa matematiikan opetusta ja opiskelua. 

 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 128, 234) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottaa siis 

multimodaalisuutta luokka-asteille asettamissa tavoitteissaan. Joutsenlahti ja 

Tossavainen (2018) ovat kuitenkin kritisoineet opetussuunnitelmaa siitä, ettei 

kieltä nähdä välineenä tuottaa uutta matemaattista tietoa, eikä sen merkitystä 

oppilaan oman ajattelun jäsentäjänä pidetä arvossa. Heidän mukaansa 

opetussuunnitelma korostaa kielen tehtävänä olevan vain oppilaan oman 

matemaattisen ajattelun ilmaiseminen muille. (Joutsenlahti & Tossavainen, 

2018.)  

 

 

2.5 Suullinen kielentäminen 

 

Luokassa suullinen kielentäminen tulee pääosin esille luonnollisella kielellä 

käytävänä keskusteluna, tehtävien ratkaisujen selittämisenä ja argumentointina 

sekä käsitteiden ja arkielämän yhteyksien merkitysten rakentamisena 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). Tässä luvussa esittelen suullisen 

kielentämisen merkitystä opetukseen ja oppimiseen sekä työtapoja, joilla opettaja 

voi ohjata keskustelua matematiikan oppitunnilla. 

 

 

2.5.1 Suullisen kielentämisen merkitys 

 

Suullisen kielentämisen aikana kielentäjä toimii dialogissa joko opettajan tai 

oppilaan kanssa. Tällöin dialogin edetessä kielentäjällä on mahdollisuus kehittää 

matemaattista ajatteluaan. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) Erityisesti suullinen 

kielentäminen on opettajalle tärkeä tapa yhdistää visuaalisia ja symbolisia 

esityksiä luokkahuoneessa (Schleppegrell, 2010) eli toisin sanoen luoda 

yhteyksiä kuviokielen ja symbolikielen välille luonnollisen kielen avulla.  

 

Matematiikan ainedidaktisissa tutkimuksissa on noussut kolme yhteistä 

kielentämisen merkitystä opetukselle ja oppimiselle. Näitä ovat: 1. Kielentäminen 

jäsentää matemaattista ajattelua ja kehittää ymmärrystä, 2. vertaisryhmän 

matemaattinen ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa muiden kielentävien 

oppilaiden kanssa ja 3. Kielentäminen toimii välineenä oppimisen arvioinnille ja 
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opetuksen suunnittelulle. (Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) Avaan seuraavaksi 

näiden merkityksiä lisää.  

 

Ensimmäinen kielentämisen merkitys opetukselle ja oppimiselle on se, että 

kielentäminen jäsentää kielentäjän matemaattista ajattelua ja matemaattista 

ymmärrystä (Joutsenlahti & Rättyä, 2015). Jo ajatusten pukeminen sanoiksi 

auttaa oppilasta selventämään omaa matemaattista ajatteluaan. Tavallisen 

opettajajohtoisen opetuksen jälkeen, oppilaasta saattaa tuntua, että hän on 

ymmärtänyt opetettavan asian. Mutta kun häntä pyydetään kertomaan asia 

ääneen omin sanoin, voidaan huomata, että oppilaan ymmärtäminen ei 

välttämättä olekaan vielä niin syvällistä, että hän olisi osannut ilmaista asian omin 

sanoin. Oppilaita tulisikin kannustaa sellaisiin tilanteisiin, joissa heidän pitää 

kertoa matemaattinen asia omin sanoin. Silloin sekä itse oppilas että myös 

opettaja saavat tietää, jos ymmärrys on puutteellista, pinnallista tai passiivista. 

(Chapin ym., 2009.) Matematiikan tehtävien ratkaisuja kertoessa oppilas ensin 

jäsentää ajattelua itselleen ja sen jälkeen ilmaisee sanottavansa muulle ryhmälle 

ymmärrettäviä merkityksiä kantavilla lauseilla. Siten suullinen kielentäminen 

jäsentää oppilaan omaa matemaattista ajattelua ja vahvistaa matemaattisten 

käsitteiden ymmärtämistä. (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) 

 

Toisena tutkimuksissa on huomattu, että kielentäminen vaikuttaa myös 

vertaisryhmän matemaattisen ajattelun kehittymiseen (Joutsenlahti & Rättyä, 

2015). Jotta matemaattista ymmärrystä pystytään syventämään, yhtenä keinona 

onkin sisällyttää koko luokan keskustelua oppitunneille. Opettaja voi pyytää 

oppilaita puhumaan matemaattisista käsitteistä, laskutoimituksista ja 

ongelmanratkaisusta. Tämä syventää ja selkeyttää kaikkien oppilaiden 

ymmärrystä. Keskustelu auttaa oppilaita selventämään mitä he ymmärtävät ja 

mitä eivät, sekä mitä muut oppilaat ajattelevat samasta asiasta. Oppilaat eivät 

ole ainoita, jotka hyötyvät keskustelusta. Myös opettajat saavat tietoa siitä, mitä 

oppilaat ovat ymmärtäneet ja mitä eivät. (Chapin ym., 2009.) 

 

Kun luokassa puhutaan matemaattisten ongelmien ratkaisuista, oppilaat voivat 

verrata omaa ajatteluaan äänessä olevan ajatteluun, (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018) sillä oppilaiden matemaattista ajattelua auttaa vertaisten 



 

 15 

matemaattisen ajattelun kuuleminen (Chapin ym., 2009). Oppilaat voivat verrata 

ja reflektoida omaa ratkaisuaan esittäjän ratkaisuun. Ne oppilaat, jotka ovat 

ratkaisseet tehtävän eri tavalla, voivat saada uusia lähestymistapoja aiheeseen 

ja siten saada uusia työkaluja ongelman ratkaisuun. Toisaalta oppilaat voivat 

pohtia ratkaisun oikeellisuutta ja pyytää esittäjää perustelemaan valintojaan 

tarkemmin. Tällöin puhujan täytyy pyrkiä täsmällisempään ja perusteellisempaan 

argumentointiin, joka taas vahvistaa matemaattista ymmärtämistä ja kehittää 

monipuolisempaa kielellistä ilmaisutaitoa. (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.)  

 

Opetushallitus toteutti vuosina 2005-2012 pitkittäisarvioinnin, jonka avulla 

seurattiin oppilaiden matematiikan osaamisen kehittymistä. Vuonna 2005 3. 

luokan alussa arvioitiin oppilaiden matematiikan oppimistuloksia. Samat oppilaat 

saavutettiin myös vuonna 2008 6. vuosiluokalla sekä 2012 9. vuosiluokalla. 

Tutkimuksessa oli lopulta mukana yhteensä 3502 oppilasta. Pitkittäisarvioinnin 

tulosten perusteella se, että oppilaat neuvovat toisiaan matematiikan 

oppitunneilla sekä selittävät omia ratkaisujaan toisilleen, vaikutti positiivisesti 

oppilaiden oppimiseen. Toistensa neuvominen paransi keskitasoa parempien 

oppilaiden tuloksia, kun taas ratkaisujen selittäminen paransi heikomman 

keskitason oppilaiden asennetta. Lisäksi Metsämuuronen listaa, että 

lähtötasoltaan saman tasoisista oppilaista menestyy todennäköisemmin se, 

jonka matematiikan opetuksessa on luokkien 1-2 aikana ollut konkreettisia 

toimintamateriaaleja käytössä sekä se, jonka 7-9 luokan oppitunneilla on käytetty 

erilaisia työtapoja, kuten tehtävien vastausten järkevyyden pohtimista, oppilaat 

selittävät omia ratkaisujaan ja se, että oppilaat neuvovat toisiaan. 

Metsämuuronen kehottaakin kokeilemaan näitä työtapoja opetuksessa, sillä 

niistä voi olla hyötyä sekä nopeasti että hitaasti asioita omaksuville oppilaille. 

(Metsämuuronen, 2013.) Tutkimuksissa on kuitenkin tullut esille, että oppilaiden 

välisessä kielentämisessä on heikkoutena se, että oppilas saattaa ilmaista 

vertaiselle vääriä johtopäätöksiä. Siten oppilaat saattavat siirtää epätarkkoja 

tulkintoja omaan kielenkäyttöönsä. Tämän takia opettajan rooli palautteen 

antajana ja väärien tulkintojen purkajana on tärkeä. (Källkvist, 2013.) 

 

Kolmantena tutkimuksissa on tullut ilmi, että suullinen kielentäminen antaa 

opettajalle välineitä arviointiin ja opetuksen suunnitteluun. Oppilaan 
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kerronnallisesta puheesta opettaja pystyy arvioimaan, onko oppilas ymmärtänyt 

oikein matematiikan peruskäsitteet ja niiden käytön. Perinteisesti vain 

symbolikieltä sisältävistä vastauksista opettajan on vaikeaa arvioida oppilaan 

käsitteellistä ymmärrystä. Jos taas oppilas liittää symbolikieltä ja luonnollista 

kieltä vastauksissaan mielekkäällä tavalla yhteen, opettaja saa paremman kuvan 

oppilaan käsitteellisestä ymmärtämisestä. Tällaisen jatkuvan arvioinnin avulla 

opettaja pystyy suunnittelemaan opetuksensa tavoitteita, sisältöä ja ajankäyttöä 

sekä mahdollisia tukitoimia. (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.)  

 

 

2.5.2 Suulliseen kielentämiseen ohjaavia työtapoja 

 

Opettaja voi ohjata luokassa käytävää keskustelua monilla eri tavoilla. Oppilaat 

voivat kielentää asioita suullisesti koko luokan keskusteluissa, 

pienryhmäkeskusteluissa tai parikeskusteluissa. (Chapin, 2009.) Seuraavaksi 

esittelen Chapinin ja hänen kollegoidensa (2009) esittämät viisi työtapaa, joilla 

opettajat voivat ohjata keskustelua. Käytän työtavoista Joutsenlahden ja 

Tossavaisen (2018) suomennoksia, joita ovat: uudelleen kertominen, 

toistaminen, päätteleminen, lisääminen ja odottaminen. Näiden työtapojen avulla 

oppilaat pääsevät kielentämään matemaattista ajatteluaan omin sanoin ja 

oppivat käyttämään täsmällisemmin matematiikan keskeisiä käsitteitä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden (2014) mukaisesti 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). 

 

 

Uudelleen kertominen (revoicing) 

(”Eli sanot, että se on pariton numero?”) 

 

Uudelleen kertomisessa opettaja pyrkii toistamaan osan tai kaiken siitä, mitä 

oppilas omin sanoin kertoi. Tämän jälkeen opettaja varmistaa ja pyytää oppilasta 

kertomaan onko hän ymmärtänyt oikein sen, mitä oppilas yritti luokalle kertoa. 

Luokassa tulee usein tilanteita, jolloin opettajan on vaikeaa ymmärtää mitä 

oppilas yrittää sanoa. Vaikka oppilaan päättely olisi järkevää, sen ilmaiseminen 

ei ole helppoa. Jos opettajakaan ei ymmärrä mitä oppilas yrittää sanoa, silloin 
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todennäköisesti muutkaan oppilaat eivät ymmärrä.  Opettaja ei voi antaa periksi 

näiden oppilaiden kanssa, jotka eivät osaa ilmaista itseään verbaalisesti yhtä 

selkeästi. Sillä jos opettaja ottaa tosissaan vain ne oppilaat, joita on helppo 

ymmärtää, silloin vain muutama oppilas voi kehittyä matemaattisessa ajattelussa. 

Syvällinen ajattelu ja päättely ei aina korreloi selkeän sanallisen ilmaisun kanssa. 

(Chapin ym., 2009.) 

 

Uudelleen kertominen on hyvä toimenpide myös silloin, kun opettaja ymmärtää 

mitä oppilas sanoo, muttei ole varma, ymmärtääkö muu luokka. Uudelleen 

kertominen voi tehdä oppilaan idean ”näkyväksi” muulle luokalle ja se antaa heille 

myös aikaa kuulla sen uudelleen. Uudelleen kertominen antaa lisää tilaa 

ajattelulle. Se voi myös auttaa oppilaita pääsemään takaisin oikealle polulle siinä 

mitä matemaattisesti tapahtuu. (Chapin ym., 2009.) 

 

 

Toistaminen (Repeating) 

(”Voitko toistaa omin sanoin sen, mitä hän juuri sanoi?”) 

 

Uudelleen kertomisessa opettaja oli toimija, mutta toistamisessa toimijoita ovat 

muut oppilaat. Toistamisessa opettaja pyytää oppilasta toistamaan tai 

muotoilemaan omin sanoin asian, minkä toinen oppilas aikaisemmin sanoi. 

Saman tien tämän jälkeen varmistetaan ensimmäiseltä oppilaalta, tarkoittiko ja 

ajatteliko hän asian näin. Tällä työtavalla on monia hyötyjä. Ensinnäkin se antaa 

muulle luokalle toisen tulkinnan ensimmäisen oppilaan selityksestä. Se antaa 

myös lisäaikaa käsitellä ensimmäisen oppilaan ajatusta. Tämä työtapa lisää 

myös todennäköisyyttä, että oppilaat seuraavat keskustelua ja ymmärtävät asian. 

Tämä lisää myös opettajan tavoitetta saada oppilaat osallistumaan. (Chapin ym., 

2009.) 

 

Tämä työtapa on erityisen hyödyllinen niille oppilaille, jotka eivät puhu valtakieltä. 

Tämä työtapa myös kertoo siitä, ovatko oppilaat kuunnelleet mitä puhuja sanoi. 

Tärkeää onkin, että oppilaat kuulevat mitä äänessä oleva sanoo, koska se 

mahdollistaa heidän osallistumisensa keskusteluun. Toistamisen avulla 

selkeytetään oppilaan ajatusta ja osoitetaan, että hänen ajatuksensa otetaan 
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vakavasti. Vähitellen oppilaat huomaavat, että heidän ajatuksiaan todella 

kuunnellaan. Tämä johtaa siihen, että he alkavat näkemään vaivaa ilmaisunsa 

ymmärrettävyyteen. (Chapin ym., 2009.) 

 

 

Päätteleminen (Reasoning) 

(”Oletko samaa vai eri mieltä ja miksi?”) 

 

Päättelemisen työtavassa opettaja pyytää oppilasta vertaamaan omaa 

päättelyään toisen oppilaan päättelyyn ja pohtimaan onko hän samaa mieltä vai 

eri mieltä tämän kanssa. Sen jälkeen, kun oppilas on esittänyt ajatuksensa ja 

opettaja on varmistanut, että kaikki muut ovat kuulleet sen ja ovat saaneet aikaa 

prosessoida sitä, niin opettaja voi siirtyä selvittämään oppilaan perusteluja tälle 

ajatukselle. (Chapin ym., 2009.) 

 

Pyytämällä oppilasta perustelemaan, onko hän samaa vai eri mieltä ajatuksen 

kanssa, opettaja suuntaa huomion kyseisen henkilön perusteluihin. On tärkeää, 

että oppilasta ei pyydetä vain kertomaan, onko hän samaa vai eri mieltä, vaan 

tärkeää on myös pyytää perustelemaan miksi. Oppilaan päättely ja sen 

perusteleminen tukee oppilaan matematiikan oppimista. Tämän työtavan 

tarkoituksena on saada oppilaat perustelemaan omaa ajatteluaan soveltamalla 

sitä toisen oppilaan ajatteluun. (Chapin ym., 2009.) 

 

 

Lisääminen (Adding on) 

(”Haluaako joku vielä lisätä tähän jotakin?”) 

 

Tässä työtavassa oppilaita kehotetaan jatkamaan toisen oppilaan esitystä 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). Opettaja voi kysyä oppilailta, onko heillä 

oppilaan esittämään asiaan vielä jotain lisättävää. Ensin opettaja käyttää 

uudelleen kertomisen työtapaa, jolla hän uudelleen kertoo aiemmin esille tulleet 

näkökulmat. Tämän jälkeen opettaja kannustaa muita ilmaisemaan ovatko 

asiasta samaa vai eri mieltä tai muuten täydentämään keskustelua. Vähitellen 

muut oppilaat osoittavat enemmän halua esittää omia ajatuksiaan muiden 
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oppilaiden pohdintaan. Tämä työtapa kannustaa oppilaita syvällisempään 

osallistumiseen. (Chapin ym.,2009.) 

 

 

Odottaminen (Waiting) 

(”Ei kiirettä...”, ”Odotamme...”) 

 

Viimeisessä työtavassa opettaja antaa oppilaille aikaa prosessoida omia 

ajatuksiaan hiljaisuudessa. Kun opettaja kysyy kysymyksen, hänen tulisi aina 

odottaa ainakin viisi sekuntia ennen kuin antaa vastausvuoron jollekin oppilaista. 

Saman verran aikaa tulisi antaa oppilaalle myös vastausvuoron jälkeen, jotta hän 

saa aikaa kerätä ajatuksensa ja sisäistää sen, mitä on juuri sanonut. (Chapin 

ym., 2009.) 

 

Usein kysymyksen esittämisen jälkeen luokassa nousee nopeasti pari kättä 

pystyyn. Mutta viiden sekunnin jälkeen muutkin oppilaat huomaavat, että opettaja 

kaipaa lisää käsiä ylös. Tämän työtavan myötä oppilaat oppivat, ettei heidän 

luokassaan vastausvuoroa saa vain nopeimmat oppilaat. (Chapin ym., 2009.) 

 

Ajan antaminen on kuitenkin useille opettajille haastavaa, koska hiljaisuudessa 

oleminen saa olon tuntumaan epämukavalta ja huomio kiinnittyy silloin 

oppilaisiin. Harva oppilas kuitenkaan pystyy antamaan vastausta heti 

monimutkaiseen kysymykseen. Jos luokassa ei anneta aikaa säännöllisesti ja 

kärsivällisesti, oppilaat luovuttavat, eivätkä halua osallistua, koska kokevat 

etteivät voi voittaa kelloa. Eli he eivät saa tarpeeksi aikaa prosessoida 

ajatuksiaan. (Chapin ym., 2009.) 
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2.6 Kirjallinen kielentäminen 

 
Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen kirjallisen kielentämisen merkitystä oppilaan 

matemaattiselle ajattelulle. Joutsenlahden (2009) mukaan kirjoitusprosessin 

avulla oppilas voi selkeyttää matemaattista ajatteluaan sekä itselleen että 

opettajalleen. Esittelen myös sanallisten tehtävien ratkaisumalleja, joita opettaja 

voi ohjata käyttämään.   

 

 

2.6.1 Kirjallisen kielentämisen merkitys 

 

Morganin (2001) mukaan monipuolinen matematiikan ratkaisujen kirjoittaminen 

kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja, vaikuttaa 

positiivisesti oppilaiden matematiikka-asenteisiin ja toimii välineenä opettajan 

arviointityölle. Oppilasryhmät ovat nykyään melko suuria, joten aika ei riitä 

jokaisen oppilaan suulliselle kielentämiselle. (Morgan, 2001.) Tämän takia 

oppilaita kannattaa ohjata kirjoittamaan monipuolisesti matematiikan 

ratkaisujaan myös vihkoonsa. (Joutsenlahti, 2003.) 

 

Matematiikan oppitunneilla oppilaan kirjallinen työskentely on tavallisesti 

oppikirjan tehtävien tekoa, joko itse kirjaan tai vihkoon tai tehtävien ratkaisua 

kokeessa. Yleensä peruskoulussa oppikirjoihin ratkaistaan mekaaniset tehtävät, 

ja sanalliset tehtävät tehdään vihkoon. (Joutsenlahti, 2009.) Sanalliset tehtävät 

ovat usein suljettuja, siten että niissä pyritään esittämään ratkaisu lyhyesti ja 

täsmällisesti (Joutsenlahti & Kulju, 2010).  Käytännössä oppilaan kirjallinen 

työskentely voi myös olla esimerkiksi taulutyöskentelyä tai muistiinpanojen 

kirjoittamista. Joutsenlahden (2009) mukaan oppilaan ja opettajan kannalta on 

hyödyllistä, mitä monipuolisemmin oppilas käyttää eri matematiikan kieliä 

matemaattisen ajattelun esittämisessä, vaikkakin se saattaa lisätä oppilaan 

työmäärää. Yleensä kirjoittaessa tehtävän ratkaisua, oppilaalla on enemmän 

aikaa miettiä kirjoitustaan, ja samalla hänellä on aikaa selventää ja tarkentaa 

omaa matemaattista ajatteluaan. Kirjallisessa työskentelyssä oppilas joutuu 

myös usein tekemään tarkempaa työtä verrattuna suulliseen kielentämiseen, sillä 
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opettaja ei ole heti antamassa palautetta eikä kysymässä lisätietoja tai 

tarkennuksia ratkaisuun. (Morgan, 2001.) 

 

Kirjoitusprosessissa ratkaisujen vaiheet jäävät näkyviin, niitä voi muokata ja niihin 

on mahdollista palata. Kirjoitusprosessin aluksi oppilas joutuu pohtimaan 

syvällisesti ratkaisun kirjoittamista, siten kirjoittaminen voi selkeyttää ja kehittää 

oppilaan matemaattista ajattelua. Matemaattisen ajattelun näkyväksi 

kirjoittaminen saattaa kuitenkin olla oppilaille haastavaa. (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018.) Lähes jokainen opettaja käyttää matematiikan opetuksessa 

oppikirjoja (Törnroos, 2004; Heinonen, 2005) ja niillä on todettu olevan yhteys 

oppilaiden oppimistuloksiin (Törnroos, 2004), joten sillä on väliä, kuinka 

monipuolisesti oppikirjat ohjaavat käyttämään eri matematiikan kieliä kirjallisessa 

ilmaisussa. Monesti oppimateriaalit kuitenkin ohjaavat käyttämään vain 

symbolikieltä, vaikka monelle oppilaalle luonnollinen kieli tai kuviokieli saattaisi 

olla luontevampia käyttää (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018).  

 

Samanlaisia johtopäätöksiä symbolikielen hallitsevuudesta on myös tehnyt 

Lehtonen (2018), joka on tutkimuksessaan selvittänyt 1. ja 4. luokan 

matematiikan oppikirjojen multimodaalista tekstiympäristöä eli sitä, mitä 

matematiikan kieliä oppikirjat ohjaavat käyttämään, oppilaan lukiessa ja 

ratkaistaessa tehtävää. Oppilaan lukiessa tehtävää eli tekstin tulkinnan 

osuuksissa painottui ensimmäisellä luokalla symbolikieli ja kuviokieli. 

Luonnollista kieltä käytettiin vain välttämättömissä kohdissa. Neljännen luokan 

oppikirjoissa tekstien tulkinnassa painottuu taas symbolikieli ja luonnollinen kieli, 

kuviokielen hävittyä lähes kokonaan. Tehtävän ratkaisun kirjoittamisessa eli 

tekstin tuottamisessa hallitsee symbolikieli sekä ensimmäisen että neljännen 

luokan oppikirjoissa. Osa oppikirjojen tehtävistä huomioivat oppilaan luonnollisen 

ja kuviokielen käytön, mutta niiden osuus oli merkittävästi vähempi. (Lehtonen, 

2018.) 

 

Esittelen seuraavaksi Joutsenlahden (Joutsenlahti, 2009; Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018) esittämät viisi kirjallisen kielentämisen mallia: standardi-, 

kertomus-, tiekartta-, kommentti- ja päiväkirjamallin. Näiden mallien avulla 
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voidaan tukea oppilaiden monipuolisempaa kirjallista kielentämistä ja siten 

matemaattista ajattelua. 

 

 

2.6.2 Kirjallisen kielentämisen malleja 

 

Sanallisten tehtävien kirjallisten ratkaisumallien avulla, pois lukien 

standardimallin, voidaan tukea oppilaan matemaattisen ajattelun kirjallista 

esittämistä yhdistäen eri tavoilla luonnollista kieltä, symbolikieltä ja kuviokieltä. 

Oppilas voi löytää ja kehittää itselleen malleista paremman tavan ilmaista 

matemaattista ajatteluaan, kuin pelkän symbolikielen avulla. Tarkoituksena on, 

että oppilas kirjoittaa vastaukset erillisinä ja kokonaisin virkkein. Tällöin myös 

yksiköt tulevat luontaisesti mukaan, ja oppilas tulee pohtineeksi ratkaisun 

mielekkyyttä tehtävänannon mukaisesti. (Joutsenlahti, 2009.) Joutsenlahti 

(2009) toivoo oppikirjojen kehitystyön täydentävän sanallisten tehtävien 

ratkaisumalleja standardimallin lisäksi kertomus-, tiekartta-, kommentti- ja 

päiväkirjamalliin. Kuviossa 2 on esitetty viisi sanallisen tehtävän ratkaisumallia. 

Seuraavaksi avaan niitä vielä tarkemmin.  

 

 

Kuvio 2. Viisi sanallisten tehtävien kirjallista ratkaisumallia. (Joutsenlahti, 2009; Joutsen-

lahti & Tossavainen, 2018) 
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Standardimalli 

 

Standardimalli perustuu pelkkään symbolikielen käyttöön ratkaisujen 

kirjoittamisessa. Oppilas käyttää ratkaisussaan vain yhdenlaista esittämistapaa, 

joka sisältää lausekkeen, laskun ja vastauksen yksikköineen. Tämä malli ei tue 

ymmärtämistä eikä matemaattisen ajattelun muille esittämistä. Peruskoulussa 

oppimateriaalit ohjaavat yleensä käyttämään vain matematiikan symbolikieltä, 

vaikka monelle oppilaalle luonnollisen ja kuviokielen käyttö olisi luonnollisempaa. 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) 

 

Kertomusmalli 

Kertomusmallissa ratkaisussa vaihtelee luonnollinen kieli tai kuviokieli ja 

symbolikieli. Ratkaisussa voi olla esimerkiksi väliostikoita – mitä seuraavaksi 

ollaan tekemässä ja miksi. Ratkaisussa voidaan myös käyttää kuvioita. Eri kielten 

käyttö tukee ja jäsentää oppilaan ratkaisuprosessia ja tekee myös ratkaisusta 

lukijalle helpommin seurattavan ja ymmärrettävämmän. Lukijan on helppo 

huomata, onko ratkaisija ymmärtänyt asian vai onko jossain kohdassa puutteita. 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) 

 

Tiekarttamalli 

 

Tiekarttamallin ratkaisussa lähdetään liikkeelle sanoin ja kuvioin eli luonnollisella 

ja kuviokielellä. Tämä johdattelee lukijaa näkemään ratkaisun perusteet heti 

aluksi. Tämän jälkeen ratkaisua jatketaan symbolikielellä. Eli aluksi kirjataan ylös 

ajatustyö ja sitten merkitään lausekkeet ja laskutoimitukset. (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018.) 

 

Kommenttimalli 

 

Kommenttimallissa taas symbolikieli ja luonnollinen kieli (mahdollisesti myös 

kuviokieli) kulkevat vierekkäin. Jokaisessa vaiheessa symbolikielellä esitetty 

matemaattinen operaatio perustellaan luonnollisen kielen avulla. Mallin etuna on, 

että luonnollisella kielellä voidaan kuvata matemaattisten käsitteiden ja 



 

 24 

operaatioiden merkityksiä vaiheittain etenemisjärjestyksessä. (Joutsenlahti & 

Tossavainen, 2018.) 

 

Päiväkirjamalli 

 

Päiväkirjamalli etenee standardimallin mukaisesti, mutta erona on, että ratkaisija 

käyttää luonnollista kieltä tai kuvioita silloin kun kohtaa ongelmia ratkaisussa. 

Näin hän jäsentää ja selkeyttää matemaattista ajatteluaan kirjoittamalla tai 

piirtämällä lähinnä itseään varten. (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018.) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää mitä matematiikan kieliä 

opettajat ohjaavat oppilaita käyttämään ja millä tavoin opettajat ohjaavat oppilaita 

kielentämään oppitunneilla. Tarkoituksena on myös selvittää mitä matematiikan 

kieliä oppikirjat ohjaavat käyttämään ja miten ne tukevat opettajaa kielentämisen 

ohjaamista. Tavoitteena on saada tietoa siitä, käyttävätkö opettajat ja oppikirjat 

monipuolisesti eri matematiikan kieliä ja työtapoja ohjatakseen oppilaita 

matematiikan kielentämiseen ja siten matemaattisen ajattelun jäsentämiseen ja 

ilmaisuun.  

 

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Millä tavoin opettaja ohjaa matematiikan kielentämistä matematiikan 

oppitunneilla? 

2. Miten matematiikan oppikirjat tukevat opettajan kielentämiseen 

ohjaamista? 

 

Etsin tutkimuskysymyksiini vastauksia tarkastelemalla litteroitua aineistoa 

kahdeksasta matematiikan oppitunnista. Tarkoituksena on saada tietoa siitä, mitä 

matematiikan kieliä opettajat käyttävät ja miten he ohjaavat oppilaita 

matematiikan kielentämiseen. Vertailen tätä tietoa siihen, mitä kieliä oppikirjat 

ohjaavat oppilaita käyttämään.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkielmani kohteena oli tarkastella kahdeksan kuudennen luokan matematiikan 

oppituntia ja heidän luokanopettajiensa opetuksessa käyttämiä matematiikan 

kieliä sekä sitä, miten he ohjaavat oppilaita kielentämään matematiikkaa. Lisäksi 

tutkimuskohteena oli kyseisten luokanopettajien käyttämät matematiikan 

oppikirjat. Aloitan esittelemällä tutkimusasetelmani ja jatkan kertomalla 

tutkimusaineistostani. Lopuksi esittelen käyttämääni sosiosemiotiikan 

analyysimenetelmää.  

 

 

4.1 Tutkimusasetelma 

 

Tämän tutkielman lähestymistapa on laadullinen. Tutkielmani laadulliselle 

aineistolle on sovellettu myös määrällistä analyysia, kvantifiointia. Laadullinen 

tutkimus on usein ajateltu olevan vastakkain määrällisen tutkimuksen kanssa. 

Rajanveto laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä ei kuitenkaan aina ole 

tarkoituksellista, sillä molempien eri puolia voidaan yhdistää. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018.) Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvailla tapahtumia ja ilmiöitä, 

tulkita niitä ja ymmärtää toimintaa. Laadullinen tutkimus ei kuitenkaan pyri 

tilastollisiin yleistyksiin, toisin kuin määrällinen tutkimus. (Eskola & Eloranta, 

1998.) Tutkielmani tavoitteena on selvittää millä tavoin opettaja ohjaa oppilaiden 

matematiikan kielentämistä sekä sitä, miten matematiikan oppikirjat tukevat 

opettajan opetusta, joten laadullinen lähestymistapa sopii tutkielmaani.  

 

Tutkielmani kohteena oli kahdeksalla matematiikan opetuskerralla tapahtuva 

matematiikan kielentäminen ja siihen ohjaaminen sekä kyseisillä oppitunneilla 

tunneilla käytetyt oppikirjat. Aineiston pienuudesta johtuen tässä tutkielmassa on 

kyse tapaustutkimuksesta. Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on määritellä, 

analysoida ja ratkaista käsiteltävissä olevia yhtä tai useampaa tapausta. 

Tavoitteita voi olla erilaisia riippuen lähestymistavasta, esimerkiksi tavoitteena voi 

olla tapauksen ymmärtäminen, ilmiöiden ja tapahtumien selittäminen sekä uusien 

teoreettisten ideoiden muodostaminen. Tapaustutkimus on kohdannut kritiikkiä 

siitä, ettei sen avulla tapauksia voida yleistää. Tärkeämpää onkin pyrkiä 
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ymmärtämään tapausta ja tuottamaan tietoa tutkittavasta aiheesta. (Eriksson & 

Koistinen, 2014.)  Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole tuottaa yleistyksiä vaan 

ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja tuoda siitä lisää tietoa.  

 

 

4.2 Aineisto 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni. Luvussa 4.2.1 esittelen käyttämääni 

Oppimaan oppimisen avaimet- videoaineistoa matematiikan oppitunneista ja 

luvussa 4.2.2 esittelen tutkimusaineistonani olevia matematiikan oppikirjoja, joita 

videoilla esiintyvillä oppitunneilla käytettiin. 

 

 

4.2.1 Videoaineisto 

 

Tämän tutkielman aineistona olen käyttänyt Helsingin yliopistolta saamaa 

Oppimaan oppimisen avaimet -videoaineistoa, joka koostuu kahdeksasta 

videosta eli kahdeksasta matematiikan opetuskerrasta. Videot on kuvattu 

tavallisissa Helsingin alueen peruskouluissa syksyllä 2012 ja opettajia oli 

yhteensä seitsemän ja yksi heistä opetti kahdelle eri luokalle matematiikkaa. 

Taulukossa 1 olen esitellyt opettajat, heidän pitämiensä oppituntien sisällöt sekä 

tietoa tunneilla käytetyistä matematiikan oppikirjoista.  
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Taulukko 1. Yhteenveto opettajista, oppitunnin sisällöistä ja oppikirjoista. 

Opettaja Oppitunnin sisältö Oppikirja Luku Kustantaja Painovuosi Tehtävien 

määrä 

Sivut 

 

Anneli 

 

 

 

 

Erinimisten 

murtolukujen -

tehtäviä, joita 

käytiin suullisesti 

yhdessä.  

 

 

Tuhattaituri 

6, vihkokirja 

 

 

 

 

Erinimisten 

murtolukujen 

yhteen- ja 

vähennyslasku 

 

 

Otava 

 

2009 

 

9 

 

52-

54 

Jussi 

 

Kolmion pinta-alan 

käsite 

toiminnallisesti. 

Tuhattaituri 

6a 

 

 

 

36. Kolmion ja 

nelikulmion pinta-

ala 

 

Otava 2012 10 146-

149 

Pekka 

 

Murtolukutehtävien 

tekoa suullisesti 

yhdessä. 

 

Tuhattaituri 

6a 

 

 

 

20. 

Harjoittelemme 

(murtoluvut) 

 

Otava 2012 14 82-

85 

Mikko 

 

Pienryhmissä 

kappaleiden jakoa 

niiden 

ominaisuuksien 

perusteella 

luokkiin. 

 

Laskutaito 6, 

syysosa 

 

 

Kappaleita 

 

WSOY 2008 8 74-

75, 

139 

& 

162 

 

Päivi 

 

Desimaalilukujen 

kertausta 

teoriaosien avulla. 

Laskutaito 6, 

syysosa 

 

 

 

Desimaalilukujen 

kertaustehtäviä 

WSOY 2008 19 62-

63 

Milja 

 

Monisteen 

sisältämien 

kuvioiden 

tilavuuksien 

Matikka 6 

syksy, 

Opettajan 

kirja 

Tilavuuden 

yksiköitä 

Sanoma 

Pro 

2012 23 104-

105 
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laskeminen 

yhdessä.  

 

 

 

Anni 

 

Murtoluku 

kertolaskutehtävien 

tekeminen yhdessä 

opettajan 

sähköisen 

materiaalin avulla.  

 

Tuhattaituri 

6a 

 

 

 

 

26. Murto- ja 

sekaluvun 

kertominen 

 

Otava 2012 10 106-

109 

Anni 

 

 

Murtolukutehtävien 

kertausta 

oppikirjan avulla. 

Lopputunnista 

matematiikka-alias.  

Tuhattaituri 

6a 

 

 

30. Mitä osaan? 

(murtoluvut) 

 

Otava 2012 8 122-

123 

 

 

Oppituntien aiheet vaihtelivat. Annelin, Pekan ja Annin molemmilla oppitunneilla 

käsiteltiin murtolukuja, Jussin, Mikon ja Miljan oppitunneilla käsiteltiin geometrian 

sisältöjä ja Päivin oppitunnilla desimaalilukuja. Aihealueilla on tälle tutkielmalle 

väliä, koska ne vaikuttavat oppitunneilla käytettäviin matematiikan kieliin. Lähes 

kaikki oppitunnit sisälsivät aluksi opettajajohtoista opetusta ja lopuksi oppilaan 

henkilökohtaista toimintaa, kuten oppikirjan tehtävien tekoa. Ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen analyysissä keskityn vain niihin osiin videoista, joissa 

opettaja puhuu koko luokalle.   

 

Videointi on hyvä väline silloin, kun halutaan saada tallennettua tavallisia 

arkielämän tapahtumia (Vienola, 2005), tässä tapauksessa matematiikan 

oppitunteja. Ihminen pystyy fokusoimaan tarkkaavaisuutensa usein vain yhteen 

asiaan kerralla, mutta kamera saa tallennettua koko näkymän (Lindlof, 1995). 

Tämän tutkielman videoaineistossa kolme kameraa oli sijoitettu ympäri luokkaa, 

niin että ne saivat tallennettua lähes koko luokkanäkymän. Videolta on myös 

helppo tarkistaa jälkikäteen mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä. Videota 

voi katsella monta kertaa ja se tekee mahdolliseksi valita eri kerroille erilaisia 

katselustrategioita ja tarkasteltavia teemoja. (Vienola, 2005.) Koin, että 
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videoaineisto oli hyvä aineistonkeruumenetelmä tutkielmalleni, sillä sen avulla sai 

tarkasteltua luokanopettajien käyttämiä matematiikan kieliä ja niitä työtapoja, 

joilla he ohjaavat oppilaita matematiikan kielentämiseen.  

 

 

4.2.2 Matematiikan oppikirjat 

 

Tutkimusaineistona on lisäksi tekstejä neljän eri kirjasarjan 6. luokan 

matematiikan oppikirjoista. Taulukkoon 1 olen kerännyt tietoja 

oppikirjakohtaisesti.  Aineistona olen käyttänyt seuraavia painettuja oppikirjoja: 

WSOY:n Laskutaito 6 syysosa, Otavan Tuhattaituri 6 vihkokirja, Otavan 

Tuhattaituri 6a sekä Sanoma Pron Matikka 6 syksy, opettajan kirja. Aineisto on 

valittu sen mukaan, mitä oppikirjoja matematiikan oppitunneilla käytettiin. 

Jokaisella matematiikan oppitunnilla käytettiin oppikirjaa. Tämän takia koin, että 

oppikirjat voivat tuoda lisää tietoa siitä, miten ne tukevat opettajan roolia 

matematiikan kielentämiseen ohjaamisessa. Tarkastelen jokaisesta oppikirjasta 

niiden lukujen tekstejä, joita oppitunneilla käsiteltiin. Matikka 6 syksy, opettajan 

kirjasta tarkastelen pelkästään oppilaille kuuluvia sisältöjä. Olen tarkastellut 

jokaisen luvun perustehtävät sekä lisäksi lisätehtävät ja kotitehtävät, jos sellaiset 

ovat lukuun olennaisesti kuuluneet.  

 

 

4.3 Aineiston analyysimenetelmät 

 

Aineiston laadullisessa analyysissa lähdetään ensimmäisenä liikkeelle 

järjestämällä aineisto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi luokittelemalla 

tai tyypittelemällä. Seuraavaksi aineistoa analysoidaan ja viimeiseksi analyysistä 

saatuja havaintoja ja löydöksiä lähdetään tulkitsemaan. (Eriksson & Koistinen, 

2014; Eskola & Suoranta, 1998.)  

 

Ennen itse aineiston analyysia, aloitin litteroimalla videoidut matematiikan 

oppitunnit. Sisällytin puheen lisäksi litterointiin opettajan ja oppilaiden toimintaa 

luokassa, kirjoitin litteroituun tekstiin esimerkiksi ”Oppilas kirjoittaa taululle 

symbolikielellä”. Mutta koska kameroiden asettelu ei ollut kielentämisen ja 
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matematiikan kielten havaitsemisen kannalta suotuisa, olen joutunut tekemään 

tulkintoja pelkän puhutun kielen perusteella. Olen litteroinnissa ottanut huomioon 

odottamisen työtavan ja operationalisoinut sen laskemalla opettajan esittämän 

kysymyksen jälkeen viisi sekuntia. Jos opettaja odotti viisi sekuntia tai enemmän, 

olen merkinnyt litteroituun tekstiin ajan suluissa (5). Jätin litteroinnin ulkopuolelle 

ne kohdat, joissa keskustelu ei liittynyt matematiikan opetukseen. Tämän jälkeen 

luin litteroidut tekstit moneen kertaan, sillä multimodaaliseen analyysiin liittyy 

datan toistuva tarkasteleminen. Datan tarkasteleminen ja sen järjestäminen 

tutkimuskysymysten valossa auttaa kehittämään kriteereitä liittyen tietojen 

otantaan, uusien kysymysten luomiseen ja tarkentamiseen sekä analyyttisten 

ideoiden kehittämiseen. (Bezemer & Jewitt, 2010.)  

 

Tutkimusaineiston analyysi jakautuu tutkimuskysymyksittäin. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen vastatessani lähdin liikkeelle koodaamalla litteroidut 

matematiikan oppitunnit teorialähtöisesti. Käytin analyysiyksikkönä ajatusta ja 

luokittelin ne opettajien käyttämien matematiikan kielten, työtapojen ja 

kielentämiseen ohjaamisen mukaisesti. Analyysiyksiköiden ulkopuolelle olen 

jättänyt ne ajatukset, jotka eivät sisältäneet matemaattista kielentämistä tai siihen 

ohjaamista. Opettajien ja oppilaiden puheesta ja toiminnasta ei ole kuitenkaan 

aina yksinkertaista erotella, mitä matematiikan kieltä se on. Symbolikielen ja 

luonnollisen kielen raja sekä kuviokielen ja taktiilisen toiminnan kielen raja, ei ole 

aina täysin selkeä. Tässä tutkielmassa, jos oppilas sanoo ääneen symbolikielellä 

esitetyn lausekkeen, esimerkiksi ” kaks kertaa kaks”, olen tulkinnut sen 

luonnolliseksi kieleksi. Kun opetuksessa käsiteltiin konkreettisia kappaleita, olen 

tulkinnut niin, että opettaja ohjaa taktiilisen toiminnan kielen käyttöön. Mutta jos 

oppilas on kertonut ääneen, että käsin kosketeltava kappale on lieriö, olen 

tulkinnut, että oppilas liikkuu kuviokielestä luonnolliseen kieleen.  

 

Koodaamisen jälkeen kvantifioin aineiston luokittelujen perusteella. Kvantifiointi 

on määrällisen analyysin soveltamista laadulliselle aineistolle. Aineistoa voidaan 

käsitellä määrällisesti esimerkiksi luokittelemalla erilaisia tekijöitä eri luokkiin, 

laskemalla tuotoksien pituuksia tai laskea tilanteen kulkuun vaikuttavia tekijöitä. 

Kuitenkin pelkän kvantifioinnin käyttö analyysissa voi jättää aineistosta paljon 

tärkeää tietoa analysoinnin ulkopuolelle. (Eskola & Suoranta, 1998.) Tämän 
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vuoksi olen analysoinut aineistoa myös soveltamalla multimodaalisuuden alle 

kuuluvaa sosiosemiotiikan analyysia. Sosiosemiotiikka toimii sekä tutkielmani 

teoreettisena viitekehyksenä että analyysimenetelmänä.  

 

Oppikirjoista valitsin ne luvut, joita opettajat käsittelivät oppitunneillaan. Myös 

tämän vaiheen analysoinnissa käytin kvantifiointia eli luokittelin sisältöä 

määrällisesti. Käytin analyysiyksikkönä virkettä ja jaoin ne sen mukaan, oliko 

oppikirjan tehtävässä kyse oppilaan tekstin tulkinnasta vai tekstin tuottamisesta. 

Tämän jälkeen luokittelin virkkeet vielä matematiikan kielten mukaan 

luonnolliseen kieleen, symbolikieleen, kuviokieleen ja taktiiliseen toiminnan 

kieleen ja kvantifioin ne määrällisesti, jotta voin verrata kielten esiintymistä 

toisiinsa. Olen soveltanut virkkeen käsitettä luonnollisen kielen ulkopuolelle 

käsittämään myös symbolikieltä ja kuviokieltä. Avaan luokittelua ja kvantifiointia 

seuraavan kuvion 3 avulla.  

 

 

 

Kuvio 3. Esimerkki eri matematiikan kielten määrän laskemisesta. (Tulk.= Tekstin 

tulkinta, Tuot.= Tekstin tuottaminen, LK= Luonnollinen kieli, SK= Symbolikieli ja KK= 

Kuviokieli) (Tuhattaituri 6a, s.147) 

 

Tulk. – 1 LK 

Tulk. – ½ KK 
½ SK 

Tuot. – 1 SK 
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Kuvion 3 tehtävästä on löydettävissä luonnollisen kielen, kuviokielen ja 

symbolikielen virkkeitä. Tekstin tulkinnalla tarkoitan niitä virkkeitä, joita oppilaan 

täytyy tulkita ymmärtääkseen tehtävän. Oppilas tulkitsee niitä lukemalla ja 

näkemällä. Tekstin tuottamisella taas tarkoitan sitä, miten oppilas ratkaisee 

tehtävän. Yleensä se tapahtuu kirjoittamalla tai piirtämällä.  

 

Olen jakanut virkkeet sen mukaan, onko se tekstin tulkitsemista vai tekstin 

tuottamista sekä mitä matematiikan kieltä se ohjaa oppilasta käyttämään. Kuvion 

3 tehtävässä olen tulkinnut tehtävänannon Merkitse lauseke ja laske kuvion 

pinta-ala luonnollisella kielellä tulkittavaksi virkkeeksi. Myös esimerkiksi 

lyhyemmät tehtävänannot, kuten Muuta murtoluvuksi tai Laske, ovat 

luonnollisella kielellä tulkittavia virkkeitä. Olen tulkinnut, että yksi luonnollisen 

kielen virke alkaa isosta alkukirjaimesta ja päättyy pisteeseen tai 

kysymysmerkkiin. Luonnollisella kielellä tulkittavia virkkeitä käytettiin yleensä 

tehtävänannoissa sekä sanallisissa tehtävissä. Kuvion 3 tehtävässä on esitetty 

myös erilaisia geometrisia muotoja. Tässä tapauksessa kuviokielellä esitettyyn 

muotoon on liitetty myös symbolikieltä, joilla ilmaistaan pituuksia. Olen tulkinnut 

yhdeksi tulkittavaksi virkkeeksi kuviokielellä esitetyn muodon ja symbolikielen 

yhdistelmän, tällöin laskennallisesti virke on puolet (1/2) kuviokieltä ja puolet (1/2) 

symbolikieltä. Olen käyttänyt samaa periaatetta, jos luonnollisen kielen virke on 

sisältänyt symbolikieltä. Muutaman kerran tehtävä on saattanut myös sisältää 

kaikkea kolmea kieltä yhdessä virkkeessä, silloin olen merkinnyt 1/3 luonnollinen 

kieli, 1/3 symbolikieli ja 1/3 kuviokieli. 

 

Kuvion 3 tehtävässä olen tulkinnut yhdeksi virkkeeksi oppilaan tuottaman 

symbolikielisen vastauksen. Olen tulkinnut symbolikielen virkkeiksi lausekkeet (4 

 ½), yhtälöt (4m  3m = 12𝑚2) ja pelkät ratkaisun arvot (5l). Tulkitsin myös 

yksiköiden kuuluvan symbolikieleen (m, €, l, ...). Tulkintojen ulkopuolelle olen 

jättänyt tehtävien järjestystä ilmaisevat luvut ja aakkoset (1., 2., ... ja a., b. ...), 

sillä ne ei mielestäni liity oppilaiden kielentämiseen eikä matemaattisen ajattelun 

kehittymiseen.  
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Molempia tutkimuskysymyksiä tarkastelen käyttämällä sosiosemiotiikan 

analyysia. Sosiosemiotiikan analyysissa tarkoituksena on tunnistaa ja kuvailla 

niitä moodeja, joita esiintyy artefakteissa eli tässä tutkielmassa niitä matematiikan 

kieliä, joita esiintyy videoiduissa matematiikan oppitunneissa sekä matematiikan 

oppikirjoissa. Analyysissa myös korostetaan sosiaalista kontekstia ja merkityksen 

luomisen resursseja. Oletuksena sosiosemiotiikan analyysissa on, että artefaktin 

tekijä on halunnut ilmaista merkitystä käyttämällä siihen parhaiten sopivia 

semioottisia resursseja. (Jewitt ym., 2016.) Jewittin ja hänen kollegoidensa 

(2016) mukaan analyysi usein myös sisältää eri artefaktien vertailua, kuten 

tässäkin tutkielmassa olen vertaillut eri matematiikan oppitunteja sekä 

matematiikan oppikirjoja.  

 

Sosiosemiotiikan tavoitteena on ymmärtää merkityksen sosiaalisia ulottuvuuksia 

sekä sitä, miten niitä tuotetaan ja tulkitaan. Oletuksena on, että sosiaalinen 

toiminta ja vuorovaikutus luovat merkityksiä käyttäen semioottisia resursseja 

merkityksenluomisen työkaluina. (Jewitt ym., 2016.) Sosiosemiotiikan 

lähestymistapa perustuu kolmelle keskeiselle teoreettiselle oletukselle. 

Ensimmäisenä oletuksena on, että representaatiot ja kommunikaatio 

hyödyntävät aina useita moodeja, esimerkiksi kuvia ja kirjoitusta, jotka kaikki 

vaikuttavat merkitysten luomiseen. Sosiosemiotiikan analyysissa pyritään 

analysoimaan ja kuvailemaan kaikkia niitä merkityksen luomiseen käytettyjä 

resursseja, joita ihmiset käyttävät eri tilanteissa, kuten esimerkiksi puhetta, 

visuaalisuutta, eleitä ja kirjoitusta, ja sitä miten ne voidaan organisoida 

merkitysten tuottamiseksi.  

 

Toisena oletuksena on, että kaikki moodit ovat kehittyneet ja muotoutuneet niiden 

kulttuuristen, historiallisten ja sosiaalisten merkitysten luomisen käytännöissä. 

Kolmas oletus on, että minkä tahansa moodin tuottamat merkitykset ovat aina 

sidoksissa muiden moodien tuottamiin merkityksiin, kun ne ovat yhdessä läsnä 

ja toimivat yhteistyössä kommunikaatiotapahtumassa. Tämä vuorovaikutus 

tuottaa merkityksen. Multimodaalisuus keskittyykin ihmisten 

merkityksenluomisprosessiin, jossa ihmiset tekevät valintoja vaihtoehtojen 

verkostosta ja valitsevat tietyn moodin toisen sijasta. (Bezemer & Jewitt, 2010.) 

Tässä tutkielmassa viittaan moodin käsitteellä niihin matematiikan opiskelussa 
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käytettäviin kieliin, joita Joutsenlahden ja Rättyän (2015) neljän kielen mallissa 

ovat luonnollinen kieli, symbolikieli, kuviokieli ja taktiilinen toiminnan kieli. Tämän 

analyysimenetelmän avulla olen pyrkinyt tuomaan näkyväksi opettajien käyttämiä 

matematiikan kieliä ja sitä, miten opettaja sekä oppikirja ohjaa oppilaita luomaan 

merkityksiä niiden avulla. Käytän tuloksien tukena aineistositaatteja, joissa 

esiintyvien henkilöiden nimet olen muuttanut pseudonyymeiksi. 

 

  



 

 36 

 

5 Tutkimustulokset 
 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini. Aluksi analysoin videolla nähtyjä 

matematiikan oppitunteja tarkastelemalla, mitä matematiikan kieliä opettaja 

ohjaa oppilaita käyttämään sekä millä työtavoilla opettaja ohjaa suullista 

kielentämistä. Tämän jälkeen analysoin oppikirjoissa esiintyviä matematiikan 

kieliä tekstin tulkinnan ja tekstin tuottamisen osuuksissa. Lisäksi vertailen 

tuloksia analysoiden, miten oppikirjat tukevat opettajan kielentämiseen 

ohjaamista. Lopuksi esitän tuloksista yhteenvedon.  

 

 

5.1 Opettaja ohjaamassa oppilaiden matematiikan kielentämistä 

 

Jokaisella oppitunnilla opettaja ja oppilaat olivat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Vuorovaikutus sisälsi opettajan ja oppilaiden välistä keskustelua, toistensa 

kuuntelemista sekä sanatonta viestintää, kuten esimerkiksi ilmeitä ja eleitä. 

Tarkastelemieni videoiden perusteella, opettajat seisoivat yleensä luokan edessä 

ja kyselivät oppilailta kysymyksiä, joihin oppilaat vastasivat suullisesti. Kuviossa 

4 on esitetty opettajien esittämien kysymysten määrä, riippumatta siitä tuliko 

kaikkiin kysymyksiin vastauksia.  
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Kuvio 4. Opettajien esittämien kysymysten määrä. 

 

Opettajat esittivät oppitunneilla paljon kysymyksiä. Eniten kysymyksiä esittivät 

Jussi (44) ja Anni ensimmäisellä oppitunnillaan (40), kun taas vähiten kysymyksiä 

esittivät Pekka (16) ja Anni (17) toisella oppitunnillaan. Pääasiassa kysymyksillä 

pyrittiin saamaan oikea vastaus matemaattisiin kysymyksiin. Tämän takia 

oppilaiden vastaukset olivatkin usein yksinkertaisia ja vähäsanaisia. Opettajat 

antoivat välittömästi palautetta oppilaille, kertomalla oliko vastaus oikein vai 

väärin. Tämän jälkeen opettaja joko meni eteenpäin opetuksessa tai jäi 

auttamaan oikean vastauksen löytymisessä. Tutkimusten mukaan 

opettajajohtoinen luennointi käsiteltävästä aiheesta ja yksinkertaisten 

kysymyksien kysyminen, onkin tavanomainen tapa opettaa matematiikkaa 

(Chapin ym., 2009; Park ym., 2020). Lisäksi Parkin ja hänen kollegoidensa (2020) 

tutkimus osoitti, etteivät opettajat palautteen annon aikana pyrkineet 

tarkastelemaan oppilaiden ideoita tai päättelyprosesseja (Park ym., 2020). 

Esimerkiksi Anni pyrki saamaan oppilailta oikean ratkaisun esitettyyn tehtävään. 

Kun ensimmäinen oppilas ei osannut vastata, sen sijaan, että hän olisi ohjannut 

tätä ymmärtämään tehtävän, Anni pyysi seuraavaa oppilasta kertomaan 

ratkaisun.  

 

Anni: Okei sitten d. Satu eiku Viivi. Mehua on viis litraa ja kaks kolmasosa litraa 
on tiivistettä ja loput vettä. Kuinka paljon on vettä? 
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Viivi: En tiiä onks tää oikein, mut mä ajattelin et yks kolmasosa.  
 
Anni: Ei ole oikein, mikäs lasku siihen tulee. Mitäs sanot Petra? 
 
Petra: siit tulee viis miinus kaks kolmasosaa 
 
Anni: joo viis litraa miinus kaks kolmasosa litraa, eli paljonks siit tulee Petra? 
 
Petra: Neljä ja yks kolmasosa litraa 
 
Anni: Kyllä. 

 

Seuraavassa kuviossa 5 on esitetty matematiikan kielet, joita opettajien 

kysymykset ohjaavat oppilaita käyttämään. Määrät eivät ole kuitenkaan täysin 

samat, kuin kuviossa 4, sillä välillä opettajat vastasivat heti omaan 

kysymykseensä, tai kysymyksiin jätettiin vastaamatta.  

 

 

Kuvio 5. Matematiikan kielet, joita opettajan kysymykset ohjaavat oppilaita käyttämään. 

 

Opettajien esittämät kysymykset ohjasivat oppilaita käyttämään aina jotain tiettyä 

matematiikan kieltä. Eniten opettajien kysymykset ohjasivat oppilaita 

koodaamaan symbolikieltä luonnolliselle kielelle. Anni (37) ja Anneli (27) 

ohjasivat kysymyksillään eniten oppilaita koodaamaan symbolikieltä 

luonnolliselle kielelle. Kun taas ainoastaan yksi Jussin esittämistä kysymyksistä 
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ohjasi koodaamaan symbolikieltä luonnolliselle kielelle ja Mikko ei ohjannut 

kysymyksillään tähän ollenkaan. Tyypillisesti opettajalla, joka ohjasi 

kysymyksellään koodaamaan symbolikieltä luonnolliselle kielelle, oli taululle 

kirjoitettu tai heijastettu symbolikieltä sisältävä tehtävä, johon hän halusi oikean 

vastauksen suullisesti luonnollisella kielellä, niin että myös luokan muut oppilaat 

kuulevat. Luokassa tapahtuva suullinen kielentäminen tuleekin yleensä esille 

luonnollisella kielellä käytävänä keskusteluna ja tehtävien ratkaisujen 

kertomisena sekä perusteluina ja arkielämän yhteyksien rakentamisena 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). Moni opettaja kyseli myös suoraan 

oppikirjojen tehtävien ratkaisuja, siten että oppilas luki symbolikielellä kirjoitetun 

vastauksen ääneen luonnollisella kielellä. Seuraavassa esimerkissä Anneli käy 

läpi oppikirjan tehtävää koko luokan kanssa. Hän kehottaa oppilaita kirjoittamaan 

ensin laskun näkyviin ja sen jälkeen hän kyselee ratkaisun eri vaiheita. Oppilas 

joutuu tulkitsemaan ja pohtimaan symbolikielellä kirjoitettua laskua, miettimään 

laskun eri vaiheita ja koodaamaan symbolikieltä luonnolliselle kielelle.  

 

Anneli: Laita aina ensin se lasku sinne näkyviin. Mitä teidän piti tehdä? 
 
Onni: Kaks kertaa kaks. 
 
Anneli: Eli mitä sä teet sille ekalle murtoluvulle. 
 
Onni: No siis... 
 
Anneli: Sä lavennat sitä Onni. Millä sä lavennat? 
 
Onni: Kahella. 
 
Anneli: Laitetaan tähän merkittyyn laskuun, että se pitää laventaa. Ja nyt 
mennään eteenpäin, seuraavaksi lavennetaan se. Onni, mikä tulee 
ensimmäisestä murtoluvusta, kun se on lavennettu. 
 
Onni: Öö kaksi neljäsosaa. 

 

Toiseksi eniten opettajien esittämät kysymykset ohjasivat oppilaita luonnollisen 

kielen käyttöön. Kysymykset eivät siis ohjanneet liikkumaan kahden kielen välillä, 

vaan kysymys itsessään esitettiin luonnollisella kielellä ja siihen myös haluttiin 

vastaus luonnollisella kielellä. Eniten kysymyksillään luonnollisen kielen käyttöön 

ohjasi Jussi (27) ja Päivi (15). Vähiten luonnollisen kielen käyttöön 

kysymyksillään ohjasi Anni (1) toisella oppitunnillaan. Luonnollisen kielen 



 

 40 

käyttöön ohjaavat kysymykset olivat usein miksi tai miten kysymyksiä. Miksi 

kysymyksillä pyrittiin saamaan oppilaita perustelemaan omia näkemyksiään, kun 

taas miten kysymykset liittyivät matematiikan teorian sisältöihin. Mitä ja mikä 

kysymystä käytettiin silloin, kun kyseltiin käsitteiden määrittelyä tai haluttiin 

tarkennusta niihin. Luonnolliseen kieleen ohjaavia kysymyksiä käytettiin myös 

silloin, kun haluttiin, että oppilas kertoo vastauksen luonnollisella kielellä 

esitettyyn laskuun, käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilas laskee laskun 

päässään. Seuraavassa esimerkissä Jussi aluksi ohjasi oppilaita taktiilisen 

toiminnan kielen käyttöön ja tämän jälkeen hän ohjasi miksi kysymyksellään 

oppilaita perustelemaan luonnollisella kielellä tulosten vaihtelevuutta.  

 

Jussi: Tää on yks neliösentti, seuraavaksi tehtävä, kuinka monta neliösenttiä on 
peukalonpääsi pinta-ala, kuinka sen voisi laskea, kuinka monta neliösenttiä on 
peukalonpääsi pinta-ala? Jos sinulla on ehdotus, ole ystävällinen ja viittaa, kuinka 
monta neliösenttiä on sinun peukalosi pinta-ala, peukalonpääsi, mulla se loppuu 
tohon ekaan niveleen. - - Sulla noin kolme, sä sait noin viis, kaks ja puol, Millalla 
kuus. Kysymys miksi, miks nää tulokset vaihtelee? 

 
 Maisa: Kaikilla on eri kokoset sormet. 
 
  Jussi: Joo meillä on erikokoset sormet 
 
  Mika: Aika epätarkka mittaus. 
 

Jussi: Joo, epätarkka mittaus tässä tilanteessa eiks niin, ja sit mä en määritelly 
mikä on peukalonpää vai mitä jokanen vähän määritteli onks se tuolta nivelestä vai 
tuolta ja niin edespäin. 

 

Anneli halusi kysymyksillään saada tietoa siitä, ymmärtävätkö oppilaat, mitä 

käsite laventaminen tarkoittaa. Tällainen luonnollisella kielellä käyty keskustelu 

voi edistää oppilaiden käsitteellistä ymmärrystä. Chapinin ym. (2009) mukaan, 

kun opettaja pyytää oppilaita keskustelemaan matemaattisista käsitteistä, 

syventää ja selkeyttää se oppilaan ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Yhteisen 

keskustelun avulla, oppilas pystyy jäsentämään omaa matemaattista ajatteluaan 

ja samalla kuulemaan muiden oppilaiden ajattelua samasta asiasta. Samalla 

opettaja voi saada tietoa siitä, ymmärtävätkö oppilaat kyseisen asian.  

 

Anneli: Mitä laventaminen tarkoittaa  
 
Tuomas: Suurennetaan nimittäjää   
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Anneli: Ai suurennetaan? useimmiten suurennetaan, mikä olis vielä parempi 
sana siihen kuin suurentaminen? Mette. 
 
Mette: Kerrotaan. 
 
Anneli: Joo mitäs vielä jotain sanaa, kun suurennetaan ja kerrotaan jossain 
vaiheessa. Eini mitä sä oisit sanonu. Mitä Niilo olis sanonu viitatessaan. Vilja.  
 
Vilja: Muutetaan se nimittäjä. 
 
Anneli: Joo, me etsitään niille yhteinen nimittäjä noille luvuille. 

 

Jussi (15) ja Mikko (23) ohjasivat kysymyksillään oppilaita koodaamaan 

kuviokieltä luonnolliselle kielelle. Myös Milja (2) ja Anni (3) ohjasivat oppilaita 

koodaamaan kuviokieltä luonnolliselle kielelle.  Opettajalla oli yleensä kuvioita 

heijastettuna taululle tai sitten oppilailla itsellään oli konkreettisia kappaleita, 

joista opettajat sitten esittivät kysymyksiä. Jussi heijasti tunnin aluksi 

valkokankaalle erilaisia piirrettyjä kolmioita ja pyysi oppilaita nimeämään niitä 

oikeilla käsitteillä. Lisäksi Jussi käytti havainnoimiseen konseptipaperia, jota hän 

myös lopulta leikkeli oppilaiden edessä. Konseptipaperin avulla hän kyseli 

kappaleiden nimiä sekä erikokoisia pinta-aloja. Mikko taas käytti konkreettisia 

kolmiulotteisia kappaleita. Kysymyksillään hän ohjasi oppilaita nimeämään 

kappaleita ja niiden ominaisuuksia. Vaikka kolmiulotteisia kappaleita käytettiin 

toiminnallisesti, niin silloin kun niitä pyydettiin nimeämään, niin tulkitsin ne 

kuviokielenä enkä taktiilisena toiminnan kielenä, sillä oppilaat tulkitsevat 

kappaleet visuaalisena mallina. Sekä Jussin että Mikon tuntien aiheet liittyivät 

geometriaan. Kuviokielin käyttö onkin yleistä ratkaistaessa geometrisia tehtäviä 

(Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). 

 

Mikko: Okei, sitte rauhotutaaks hetkeksi, käydääs vähän läpi kappaleita, mitä te 
saitte sinne. Aika monella päänvaivaa aiheutti mikä tää oikein on, mikä kappale tää 
oikein on, sanotaankos näin, että kaks vastausta periaatteessa tähän on mahollista 
saada, tää ei aivan täytä sen toisen ratkaisun kriteereitä mutta ei se mitää vaikka 
tän siks nimittäis. 
 
Juho: Kartio tai muut kappaleet. 
 
Mikko: Joo, elikkäs jos täs ois terävä huippu, nii tää olis tyylipuhdas ympyräkartio, 
mut tästä se tavallaa puuttuu, joten sen vois sijottaa muihin kappaleisiin. 
 
Ville: Mikä lieriö oli? 
 
Mikko: Miks tää ei ole lieiriö? Mikäs oli lieriön tunnusmerkki? 
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Venla: Tossa ei oo kaks yhtä suurta pohjaa. 
 
Mikko: Joo, vaikka tää on ympyränmuotoinen täällä tää toinen pohja, mutta se ei 
oo yhtenevä, koska se on pienempi kuin mitä tää yläpuolisko. 

 

Aineistossa esiintyi vähiten kysymyksiä, jotka ohjasivat oppilaita koodaamaan 

luonnollista kieltä kuviokieleksi tai symbolikieleksi. Jussi ohjasi kaksi kertaa 

kysymyksillään oppilasta koodaamaan luonnollista kieltä kuviokieleksi. 

Ensimmäisellä kerralla Jussi pyysi oppilaita piirtämään kuvion hänen antamansa 

määritelmän perusteella. Toisella kertaa hän pyysi etsimään kuvion antamansa 

määritelmän perusteella. Pekka taas ohjasi kysymyksellään oppilasta 

koodaamaan luonnollista kieltä symbolikielelle. Oppilas kirjoitti symbolikielellä 

taululle ratkaisun.  

 

Pekka: Eli jos haluat tänne nimittäjäksi kakskymmentä, millä kerrot? Nämä on 
helppoja kun tiedetään mitä on laventaminen ja mitä supistaminen. Lavenna niin, 
että nimittäjäksi tulee 20. Noniin. Neljä kertaa kolme ja neljä kertaa viis. 

 

 

Opettaja kielten käytön mallintajana 

 

Matematiikan oppitunneilla opettajat eivät vaan esittäneet kysymyksiä vaan he 

myös itse käyttivät monia matematiikan kieliä. He havainnollistivat 

opetuksessaan sitä, missä tilanteissa eri kieliä käytetään ja miten eri kielten välillä 

liikutaan. Pääasiassa opetusta toteutettiin suullisesti kielentämällä. Suullisen 

kielentämisen eli yleensä luonnollisen kielen avulla opettaja pystyykin 

yhdistelemään visuaalisia ja symbolisia esityksiä opetuksessaan (Schlleppegrell, 

2010). Kuviossa 6 on esitetty opettajien käyttämät matematiikan kielet 

matematiikan oppitunnin aikana.  
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Kuvio 6. Opettajien käyttämät matematiikan kielet matematiikan oppitunneilla. 

 

Jokainen opettajista käytti opetuksessaan luonnollista kieltä. Jussi (14), Pekka 

(21), Päivi (27), Milja (22) ja Anni (26) käyttivät eniten luonnollista kieltä 

suhteutettuna muihin heidän käyttämiinsä kieliin. Opettaja käytti luonnollista 

kieltä esimerkiksi silloin, kun hän auttoi tehtävien ratkaisemisessa, selitti 

matematiikan teoriaa, kertoi suullisesti laskuja ja niiden vastauksia tai ohjasi 

käyttämään jotain toista matematiikan kieltä, kuten kirjoittamaan laskun 

symbolikielellä. Luonnollisen kielen avulla opettajat olivat jatkuvasti dialogissa 

oppilaiden kanssa. Matematiikan kielentämisessä onkin tärkeää opettajan ja 

oppilaan välinen kommunikointi luonnollisella kielellä, sillä sen avulla oppilas luo 

uutta tietoa ja uusia merkityksiä (Joutsenlahti & Rättyä, 2015). Usein luonnollista 

kieltä käytettiin yhtä aikaa jonkin toisen kielen kanssa, kuten seuraavassa 

esimerkissä Milja viittaa monisteeseen, joissa on erilaisia kuviokielellä esitetty 

kappaleita, mutta samalla hän puhuu yleisesti luonnollisella kielellä, miten 

monisteessa olevia tehtäviä voitaisiin lähteä ratkaisemaan.  
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Milja: - - ja nyt vaikka teillä olis kymmenen tommosta, toi yks kappale muodostuis 
kymmenestä pienemmästä tommosesta avaruuskappaleesta, nii aina voitte 
laskee sen siten, että laskette jokaisen tilavuuden erikseen. Olisitteks te muuten 
keksiny jonkun muun keinon laskee tää? Oisko ollu mitään muuta keinoo ku tää 
mitä me nyt tehtii?  

 

Muut matematiikan kielet ja niiden koodinvaihdot jakautuivat epätasaisesti 

opettajien kesken. Esimerkiksi Anni koodasi ensimmäisellä oppitunnillaan paljon 

luonnollista kieltä symbolikielelle (19). Hän kirjoitti symbolikielellä taululle kaikki 

oppilaiden suullisesti luonnollisella kielellä kerrotut tehtävien ratkaisut. Myös 

muut opettajat koodasivat luonnollista kieltä symbolikielelle samanlaisissa 

tilanteissa. Koodausta tapahtui luonnollisen kielen ja symbolikielen välillä myös 

toisinpäin, eli symbolikieltä koodattiin luonnolliselle kielelle. Esimerkiksi Anneli 

(7), Pekka (11) ja Anni (9) liikkuivat symbolikielestä luonnolliseen kieleen. Tätä 

tapahtui silloin, kun opettaja selitti oppilaalle symbolikielistä tehtävää tai kun hän 

selitti koko luokalle taululla olevaa symbolikielistä tehtävää. Lisäksi osa 

opettajista koodasi kuviokieltä luonnolliselle kielelle. Esimerkiksi Milja (12) 

koodasi monisteessa olevia kuviokielellä esitettyjä kappaleita luonnolliselle 

kielelle. Samoin Pekka (4) selitti oppilaille luonnollisella kielellä taululla näkyvistä 

murtokakuista. 

 

Pekka: Kun luku supistetaan, sen osoittaja ja nimittäjä jaetaan samalla luvulla. 
Täällä on niiku esimerkki. Kaks kuudesosaa on tuo kuvio, kaks kuudesta on 
värietty, mut se voidaan supistaa pienemmäksi, kahella, kaks jaettu kahella on yks, 
kaks jaettu kuudella on kolme. Eli tässä on niiku se supistaminen ei pyöristäminen. 
Supistamisesta luku pysyy täsmälleen samana, kaks kuudesosaa on täsmälleen 
samankokoinen kuin yksi kolmasosaa. Niinku näette tästä kuviosta ne on saman 
kokosia. Kun luku lavennetaan sen osoittaja ja nimittäjä kerrotaan, kakkonen on 
siirretty toiselle puolelle, vasemmalle puolelle, kaks kertaa yks on kaks ja kaks 
kertaa kolme on kuus. Nyt se on vaa käännetty toisinpäin, samasta asiasta on 
kysymys mutta se pyöräytetään, samaa lukua, helppoo. supistaminen sinne 
oikeaan ja laventaminen vasempaan, mistä sen muistaisi? Mistä muistaa, että 
supistaminen oikea, no ehkä sen vaa muistaa. 

 

Osa opettajista käytti myös kuviokieltä, symbolikieltä ja taktiilista toiminnan kieltä 

osana opetusta. Eniten kuviokieltä käyttivät Jussi (10) ja Mikko (9).  Jussi 

visualisoi pinta-alan laskemista suorakulmaisella konseptipaperilla, josta hän 

myös lopulta leikkasi kolmion. Jussi käytti konseptipaperia siis visualisoimiseen, 

mutta samalla hän muokkasi paperia, siten että hän käytti myös taktiilista 

toiminnan kieltä. Usein taktiilista toiminnan kieltä käytetäänkin luonnollisen 
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kielen, kuviokielen ja symbolikielen rinnalla havainnollistamaan käsitettä 

(Joutsenlahti, 2003).  Konseptipaperi toimi tässä tapauksessa 

toimintamateriaalina, jonka avulla ilmaistiin matemaattista ajattelua. Myös 

oppilaat pääsivät käyttämään konseptipapereita matemaattisen ajattelun tukena. 

Kun toimintamateriaalia käytetään tarkoituksenmukaisesti, oppilas pystyy sen 

avulla luomaan mentaalimallin opiskeltavasta aiheesta (Joutsenlahti, 2003). 

Mikko käytti opetuksessaan erilaisia konkreettisia kappaleita sekä kirjasta 

heijastaen erilaisia piirrettyjä kappaleita, joiden avulla hän visualisoi kappaleiden 

ominaisuuksia. Kuviot usein toimivatkin matemaattisen ajattelun apuna, sillä 

moni oppilas hahmottaa matemaattisia ongelmia visuaalisuuden avulla 

(Joutsenlahti, 2010).  Lisäksi opettajat käyttivät symbolikieltä kirjoittaessa laskuja 

taululle. Joutsenlahti ja Rättyä (2015) toteavatkin, että monipuolinen kielten 

käyttö tukee oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä.  

 

Huomionarvoista on se, että opetettava aihe vaikuttaa opettajan käyttämiin 

matematiikan kieliin. Geometrian sisältöjä käsittelevät opettajat käyttivät 

keskimääräistä enemmän kuvio- ja taktiilista toiminnan kieltä, varmastikin sen 

takia, koska geometriaan kuuluu kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksien 

tutkiminen. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että Annin kieltenkäyttö erosi 

riippuen oppitunnista. Ensimmäisellä oppitunnilla hän käytti monipuolisesti ja 

paljon eri kieliä, kun taas toisella oppitunnilla määrä ja laatu oli huomattavasti 

heikompi. Tähän saattoi vaikuttaa se, että ensimmäisellä oppitunnilla käsiteltiin 

uutta asiaa, kun taas toisella oppitunnilla käytiin kotiläksyjä läpi ja oppilaat 

pelasivat matematiikan käsite aliasta. Uuden aiheen opetuksessa opettaja 

todennäköisesti käyttää monipuolisemmin matematiikan kieliä, sillä hän pyrkii 

tukemaan oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä.  
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Matematiikan kielentämistä ohjaavat työtavat ja opetusjärjestelyt 

 

Kuviossa 7 on esitetty opettajien käyttämiä työtapoja, joilla he pyrkivät 

ohjaamaan suullista keskustelua.  

 

 
Kuvio 7. Keskustelua ohjaavat työtavat. 

 

Chapin ym. (2009) ovat määritelleet viisi suullista keskustelua ohjaavaa työtapaa: 

Uudelleen kertominen, toistaminen, päätteleminen, lisääminen ja odottaminen. 

Opettajat käyttivät näistä työtavoista vain yhtä – odottamista. Olen tämän lisäksi 

sisällyttänyt tarkasteltaviin työtapoihin perusteluiden pyytämisen, oppilaan 

vastauksen toistamisen ja kysymyksen toistamisen, sillä niissä oli yhtäläisyyksiä 

Chapinin ym. (2009) määrittelemiin työtapoihin.  

 

Odottamisen työtapaa käyttivät Anneli (1), Jussi (3), Pekka (3), Mikko (5) ja Päivi 

(3). He odottivat kysymyksen esittämisen jälkeen viisi sekuntia tai enemmän, jotta 

oppilaat saisivat aikaa pohtia ratkaisua. Chapin ym. (2009) ovatkin todenneet, 

että odottamisen aikana oppilaalla on mahdollisuus prosessoida ajatuksiaan. 

Opettajat käyttivät odottamista vain muutamia kertoja, joka oli melko vähän 

heidän esittämien kysymysten määrään nähden (kts. kuvio 4).  
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Anneli (1), Jussi (3), Mikko (4) ja Päivi (1) pyysivät oppilaita myös perustelemaan 

vastauksiaan. Tämä erosi kuitenkin päättelemisen työtavasta siten, että opettaja 

ei ohjannut oppilaita vertailemaan omaa päättelyään toisen oppilaan päättelyyn, 

eikä esimerkiksi kysynyt, onko oppilas samaa vai eri mieltä vertaisensa kanssa. 

Opettajat kuitenkin pyysivät oppilaita perustelemaan sanallisesti ratkaisujaan. 

Chapinin ym. (2009) mukaan ratkaisun perusteleminen tukee oppilaan 

matematiikan oppimista. 

 

Kaikki muut opettajat, paitsi Anni, käyttivät kysymyksen toistamista työtapana. 

Erityisesti Jussi (22) käytti sitä opetuksensa tehokeinona. Otin sen mukaan 

työtapoihin sillä, oman tulkintani mukaan opettajat pyrkivät kysymyksen 

toistamisella saamaan enemmän oppilaiden käsiä ilmaan. Kysymyksen 

toistamisella opettaja pyrki siis kuluttamaan aikaa, siten se vastaa työtavaltaan 

odottamista. Opettaja saattoi myös pyrkiä kysymyksen toistamisella siihen, että 

jokainen oppilas varmasti kuulee kysymyksen ja tietää, mitä asiaa tulee pohtia.  

 

Lähes kaikki opettajat, Päiviä lukuun ottamatta, käyttivät oppilaan vastauksen 

toistamisen työtapaa. Opettaja toisti oppilaan vastauksen koko luokalle 

uudelleen. Tämä työtapa on lähellä uudelleen kertomisen työtapaa, mutta 

opettaja ei varmistanut vastauksen kertoneelta oppilaalta, onko hän ymmärtänyt 

vastauksen sisällön oikein. Pelkkä oppilaan vastauksen toistaminen ei edistä 

oppilaan kielentämistä, sillä motivaationa vaikutti olevan se, että muut oppilaat 

kuulevat oikean vastauksen. Uudelleen kertomisen työtapa taas antaa tilaa 

oppilaan matemaattiselle ajattelulle ja sen uudelleen jäsentämiselle (Chapin ym., 

2009). Chapinin ym. (2009) määrittelemiä työtapoja käytettiin hyvin vähän. 

Tulokset eivät kuitenkaan ole yllättäviä, sillä tutkimusten mukaan matematiikan 

tunneilla opetus on opettajajohtoista, siten että opettaja esittää kysymyksiä, joihin 

on vain yksi täsmällinen vastaus. Oppilaan rooli jää tällöin passiiviseksi, eikä 

opettajan antama palautekaan pyri tarkastelemaan oppilaiden ajatteluprosessia.  

(Chapin ym., 2009; Park ym., 2020.) 

 

Oppitunnit koostuivat pääosin opettajan ja oppilaiden luonnollisella kielellä 

käydystä keskustelusta. Opettaja kysyi käsiteltävään aiheeseen tai kotiläksyihin 

liittyviä kysymyksiä, joihin oppilas myös yleensä vastasi luonnollisella kielellä. 
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Opettaja siis ohjasi oppilaita kielentämään eli esittämään matemaattista 

ajatteluaan suullisesti luonnollisella kielellä koko luokan edessä. Anneli, Jussi, 

Pekka, Mikko ja Anni käyttivät myös ryhmäkeskustelua tai parikeskustelua 

kielentämisen työtapana. Ryhmän tai parin kanssa oppilas pääsi yhdessä 

ratkaisemaan tehtävää tai kertomaan omasta ratkaisustaan käyttäen luonnollista 

kieltä. Opetushallituksen (2013) tekemän pitkittäisarvioinnin tulosten perusteella 

oppilaiden välinen keskustelu, toistensa neuvominen ja ratkaisujen selittäminen, 

oli positiivisesti yhteydessä oppilaiden oppimiseen.  

 

Jussi: Oikeesti nää on hankalia. Teiän täytyy päästä kaverin kanssa näistä 
keskustelee, mutta ei puheäänellä vain kuiskausäänellä. 

 

Anni: Jes. Tuuli. Ää. Saat kertoa, tai itseasiaassa joo. Tehääs sillee, että kerro 
parillesi, miten ratkaisisit tämän tehtävän. 

 

Anni ohjasi oppilaita myös käyttämään luonnollista kieltä matematiikan käsite 

aliaksessa. Oppilaat nostivat vuorotellen käsitteitä ja selittivät niitä luokan edessä 

vertaisilleen omin sanoin. Tässä tehtävässä vertaisten sekä kielentäjän 

matemaattisen käsitteen ymmärrys kehittyy. Jussin ja Mikon tunneilla oppilaat 

pääsivät myös tutkimaan matemaattisia käsitteitä toiminnallisesti. Eli he ohjasivat 

opetusjärjestelyillään oppilaita taktiilisen toiminnan kielen käyttöön. 

 

Vaikka suurin osa oppituntien ajasta kului suulliseen kielentämiseen, ohjasivat 

opettajat myös kielentämään kirjallisesti. Mikko, Anneli ja Jussi ohjasivat oppilaita 

käyttämään kuviokieltä. Anneli kehotti oppilaita piirtämään symbolikielisen laskun 

tueksi kuvia. Jussi taas pyysi oppilaita piirtämään kuvan hänen antamiensa 

ohjeiden mukaisesti. Anneli, Pekka, Päivi, Milja ja Anni ohjasivat oppilaita 

kirjoittamaan symbolikielellä tehtäviä. Opettajat ohjasivat oppilaita kirjoittamaan 

laskuja vihkoon tai monisteeseen, joko esillä olevan mallin tai sanallisen ohjeen 

perusteella. Lisäksi Anneli ja Pekka ohjasivat oppilaita kirjoittamaan laskuja 

taululle koko luokan näkyville. Tyypillisesti kaikkien oppitunnit, lukuun ottamatta 

Annin toista tuntia, loppuivat kirjatyöskentelyyn. Kun opettajat olivat saaneet 

käytyä suullisesti käsiteltävän aiheen, oppilaat lähtivät tekemään aiheeseen 

liittyviä oppikirjan tehtäviä itsenäisesti. Opettaja tavallisesti kiersi auttamassa 

oppilaita. Koska oppikirjoilla oli suuri rooli oppitunneilla, päätin tarkastella miten 
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oppikirjat ohjaavat kielentämistä ja miten ne tukevat opettajan roolia oppilaan 

kielentämisen ohjaamisessa. Seuraavassa luvussa avaan oppikirjoihin liittyviä 

tuloksia.  

 

 

5.2 Matematiikan oppikirjan antama tuki kielentämisessä 

 

Jokainen opettaja käytti matematiikan oppitunnillaan oppikirjaa. Tavallisesti 

opettaja opetti käsiteltävän aiheen opettajajohtoisesti ja lopputunnista oppilaat 

tekivät oppikirjan tehtäviä. Koska oppikirjoja käytettiin paljon, tutkielmani 

tavoitteena on selvittää, miten matematiikan oppikirjat tukevat opettajan 

prosessia ohjata oppilaita matematiikan kielentämiseen. Ensin tarkastelen 

matematiikan kielien esiintymistä oppikirjojen tekstin tulkinnan osuuksissa ja 

seuraavana tekstin tuottamisen osuuksissa. Tämän jälkeen analysoin näitä 

tuloksia suhteessa luvussa 5.1 esille tulleisiin tuloksiin eli analysoin miten 

oppikirjat tukevat opettajien matematiikan kielentämiseen ohjaamista.   

 

Tekstin tulkinta 

 

Kuviossa 8 olen vertaillut pylväsdiagrammin avulla oppikirjojen eri luvuissa 

esiintyvien matematiikan kielten prosentuaalista jakautumista tekstin tulkinnan 

osuuksissa.  
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Kuvio 8. Matematiikan kielten jakautuminen tekstin tulkinnan osuuksissa oppikirjojen eri 

luvuissa. 

 

Diagrammista voidaan havaita, että oppikirjoissa tekstien tulkinnan osuuksissa 

käytetään luonnollista kieltä, symbolikieltä ja kuviokieltä. Taktiilista toiminnan 

kieltä ei esiinny lainkaan. Pääasiassa tekstien tulkinta sisältää luonnollista kieltä 

ja symbolikieltä. Kuviokielen osuus on pienempi. Myös Lehtonen (2018) on 

havainnut tutkimuksessaan, että neljännen luokan matematiikan oppikirjoissa 

tekstin tulkinnan osuuksissa painottui symbolikieli ja luonnollinen kieli. Tämän 

tutkielman oppikirjoista poikkeuksen tekee Laskutaito 6 oppikirjan luku 

Kappaleita, jossa kuviokielen osuus on 58,6%. Kappaleita luku tekee myös 

poikkeuksen siinä, että sen tekstin tulkinnan osuudet sisältävät symbolikieltä vain 

0,6% verran, kun taas seuraavaksi pienin symbolikielen määrä on 35,3%. 

Kuviossa 9 on esitetty rakenteeltaan yleisesti käytetty oppikirjan tehtävätyyppi.   
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Kuvio 9. Luonnollisen kielen ja symbolikielen esiintyminen tekstin tulkinnan osuuksissa. 

(Tuhattaituri 6a, s. 82) 

 

Symbolikieltä ja luonnollista kieltä esiintyy lähes yhtä paljon tekstin tulkinnan 

osuuksissa. Eniten symbolikieltä sisältää Tuhattaituri 6a luvut Mitä osaan? 

(70,8%) ja Harjoittelemme (59,5%) sekä Laskutaito 6 luku Desimaalilukujen 

kertaustehtäviä (57,5%). Laskutaito 6 oppikirjan luvussa Kappaleita symbolikieltä 

esiintyy vain 0,6% verran. Symbolikieli esiintyy tehtävissä useimmiten itsenäisinä 

laskulausekkeina sanallisen tehtävänannon jälkeen (Kuvio 9). Kuviossa 10 on 

sanallisia vihkotehtäviä, joissa tekstin tulkinta on usein monen matematiikan 

kielen yhdistelmä. Monissa tehtävissä symbolikieli esiintyy osana sanallista 

tehtävänantoa tai kuvion osana (kts. kuvio 10). 
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Kuvio 10. Matematiikan kielten yhdistelmiä tekstin tulkinnan osuuksissa. (Matikka 6 

syksy, opettajan kirja, s. 104) 

 

Kuvion 8 diagrammin perusteella, jokainen tarkasteltu luku sisältää luonnollista 

kieltä. Eniten sitä kuitenkin sisältää Tuhattaituri 6 oppikirjan luku Erinimisten 

murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku (56,5%). Vähiten luonnollista kieltä 

esiintyy Tuhattaituri 6a luvussa Harjoittelemme (26,8%). Luonnollista kieltä 

esiintyy tehtävänannoissa ohjeistuksen muodossa (kts. kuvio 9) sekä laajemmin 

sanallisissa tehtävissä (kts. kuvio 10). Luonnollista kieltä käytetään myös 

teoriaosien selityksissä sekä osana kuvioita.  

 

Tekstien tulkinnan osuudet sisältävät vähiten kuviokieltä (kts. kuvio 8). 

Tuhattaituri 6a kirjan Mitä osaan? luvussa kuviokieltä ei esiinny ollenkaan. 

Tuhattaituri 6a luku Murto- ja sekaluvun kertominen (2,6%) sekä Laskutaito 6 luku 

Desimaalilukujen kertaustehtäviä (0,5%) eivät myöskään sisältäneet juuri 

ollenkaan kuviokieltä. Muissa oppikirjojen luvuissa kuviokielen osuus on alle 25% 

eli alle neljäsosan. Poikkeuksen tekee Laskutaito 6 Kappaleita luku, jossa 

kuviokieltä käytetään tekstin tulkinnan osuuksissa 58,6%. Oppikirjoissa kuviokieli 
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kuuluu olennaisesti geometrian sisältöihin, kuten kappaleiden sekä pinta-alan ja 

tilavuuksien presentaatioihin. Kuviokieltä käytetään myös visualisoimaan 

sanallisten tehtävien sisältöä (kts. kuvio 10). Voidaan siis havaita, että lukujen 

aihe vaikuttaa matematiikan kielten esiintymiseen tekstin tulkinnan osuuksissa.  

 

 

Tekstin tuottaminen 

 

Kuviossa 11 esitetään pylväsdiagrammin avulla matematiikan oppikirjojen eri 

luvuissa esiintyvien matematiikan kielten prosentuaalista jakautumista tekstin 

tuottamisen osuuksissa. 

 

 

Kuvio 11. Matematiikan kielten jakautuminen tekstin tuottamisen osuuksissa oppikirjojen 

eri luvuissa. 

 
Diagrammista on havaittavissa, että tekstin tuottamisen osuuksissa symbolikieli 

on hallitsevassa asemassa. Myös Lehtosen (2018) tutkimuksessa matematiikan 

oppikirjoissa sekä ykkösluokalla että nelosluokalla tekstin tuottamisen 

osuuksissa painottui symbolikielen käyttö. Tämän tutkielman oppikirjoista 

ainoastaan Laskutaito 6 luku Kappaleita erottuu joukosta siten, että sen tekstin 

tuottamisen osuuksissa oppilaan ei tarvitse käyttää symbolikieltä lainkaan. Tässä 

luvussa tekstin tuottamisen osuudet ohjaavat kuviokielen (80,6%) ja luonnollisen 
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kielen (19,4%) käyttöön. Myös Tuhattaituri 6a luku Kolmion ja nelikulmion pinta-

ala ohjaa tuottamaan kuviokieltä (18,2%). Kuitenkin suurimmaksi osaksi se ohjaa 

symbolikielen käyttöön (81,8%). Muut oppikirjat ohjaavat vallitsevasti käyttämään 

symbolikieltä (yli 90%). Merkittävää on, että  Laskutaito 6 luku Desimaalilukujen 

kertaustehtäviä sekä Tuhattituri 6a  luku  Mitä osaan? ohjaavat vain symbolikielen 

käyttöön, eli tekstin tuottamisen osuudet eivät ohjaa oppilasta kirjoittamaan 

ratkaisujaan ollenkaan kuviokielellä tai luonnollisella kielellä. Mikään oppikirjojen 

luvuista ei sisällä taktiilisen toiminnan kielen tuottamista.  

 

Symbolikieli painottui siis merkittävästi tekstin tuottamisen osuuksissa.  Kuviossa 

9 on esitetty tavallinen oppikirjojen tehtävätyyppi, jonka ratkaisussa oppilaan 

täytyy käyttää symbolikieltä. Tehtävän tulkinnan osuudessa on symbolikielellä 

esitetty murtoluku ja yhtäsuuruus merkki (=), jonka jälkeen oppilaan tehtävänä on 

tuottaa symbolikielellä vastaus pyydetyssä muodossa. Usein oppilaan pitää myös 

muodostaa symbolikielellä laskulausekkeet, laskun eri vaiheet ja niiden 

vastaukset (kts. Kuvio 10). Kuviossa 12 on tehtävä Laskutaito 6, Kappaleita 

luvusta, joka ohjasi oppilaita käyttämään kuviokieltä tekstin tuottamisen 

osuuksissa.  
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Kuvio 12. Kuviokielen tuottaminen tehtävässä. (Laskutaito 6, s. 75) 

 

Kuvion 12 tehtävässä oppilas käyttää kuviokieltä abstraktilla tasolla 

ratkaistakseen, mikä kuvio kuvassa on aukaistuna. Tyypillisesti oppilaan tulee 

käyttää kuviokieltä erilaisten kappaleiden tunnistamiseen sekä kuvioiden 

piirtämiseen.  

 

Kuvion 11 diagrammin perusteella voidaan tehdä huomio, että luvun aihe 

vaikuttaa siihen, mitä matematiikan kieliä oppilaiden tulee käyttää tekstin 

tuottamisessa. Murto- ja desimaalilukuja koskevissa luvuissa oppilas tuottaa 

lähes pelkkää symbolikieltä. Mutta geometriaa sisältävissä luvuissa, kuten 

Laskutaito 6, Kappaleita sekä Tuhattaituri 6a, Kolmion ja nelikulmion pinta-ala 

luvuissa oppilaiden tulee tuottaa myös kuviokieltä. 

 

Oppikirjat sisälsivät yhteensä 50 sanallista tehtävää, kun laskettiin mukaan kaikki 

tehtävien alakohdat (a. b. c. jne.). Näistä tehtävistä 44 ohjasi oppilasta 

käyttämään standardimallia ratkaisujen kirjoittamisessa eli kirjoittamaan 

ratkaisun pelkällä symbolikielellä. Joutsenlahden ja Tossavaisen (2018) mukaan 

peruskoulussa käytettävät oppimateriaalit ohjaavatkin yleensä pelkän 

symbolikielen käyttöön ratkaisuja esittäessä. Loput kuusi tehtävää ohjasi 
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oppilasta käyttämään tiekarttamallia esittäessään ratkaisua. Tehtävänanto pyysi 

oppilasta ensin piirtämään kuvion ja sen jälkeen kirjoittamaan lausekkeen ja 

laskemaan sen. Kaikki tiekarttamalliin ohjaavat tehtävät löytyvät Tuhattaituri 6a 

luvusta Kolmion ja nelikulmion pinta-ala. Nämä tehtävät liittyivät pinta-alan 

laskemiseen ja sen havainnollistamiseen kuvion avulla.  

 

 

Oppikirjojen antama tuki matematiikan kielentämiseen ohjaamisessa 

 

Matematiikan oppitunneilla oppilaita ohjattiin sekä suulliseen että kirjalliseen 

kielentämiseen. Opettaja ohjasi kielentämistä pääasiassa luonnollisella kielelellä 

käydyillä keskusteluilla. Opettajat kyselivät vastauksia erilaisiin matematiikan 

laskuihin ja ongelmiin, joihin oppilaat vastasivat yleensä luonnollisella kielellä. 

Huomattavasti vähemmän opettajat ohjasivat oppilaita kirjoittamaan 

symbolikielellä tai piirtämään kuviota. Kaksi opettajista ohjasi oppilaita 

käyttämään käsin manipuloitavia toimintamateriaaleja eli taktiilista toiminnan 

kieltä. Kuviosta 5 voidaan huomata, että opettajien kysymykset ohjasivat oppilaita 

käyttämään eniten luonnollista kieltä, joko koodaamalla symboli- tai kuviokieltä 

luonnolliselle kielelle tai ihan vain pelkkää luonnollista kieltä. Vain yksittäisiä 

kertoja opettajien kysymykset ohjasivat koodaamaan luonnollista kieltä symboli- 

tai kuviokielelle.  

 

Oppikirjojen tehtävien kautta oppilaat pääsivät harjoittelemaan enemmän 

kirjallista kielentämistä. Kun opettajat ohjasivat oppilaita käyttämään luonnollista 

kieltä tai koodaamaan symboli- ja kuviokieltä luonnolliselle kielelle, niin taas 

oppikirjojen sanalliset tehtävät ohjaavat enemmän koodaamaan luonnollista 

kieltä symbolikielelle. Suurin osa oppikirjojen tehtävistä ohjasi oppilaita 

tuottamaan ratkaisuja symbolikielellä, mutta tehtävien tulkinnan osuuksissa 

käytettiin melko monipuolisesti eri matematiikan kieliä. Oppikirja tuo siis 

oppilaalle lisää esimerkkejä siitä, missä tilanteissa eri kieliä voidaan käyttää ja 

miten niiden välillä voidaan liikkua.  

 

Vaikka oppikirjat tukivat opettajaa oppilaiden kielentämiseen ohjaamisessa, 

tukemalla kirjallista kielentämistä ja tuomalla erilaisia esimerkkejä kielten 
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käytöstä, silti pääosin sekä opettaja että oppikirja ohjasivat oppilaita pelkän 

luonnollisen kielen ja symbolikielen käyttöön. Kuviokieltä ei juurikaan ohjattu 

käyttämään ja taktiilista toiminnan kieltä ei esiintynyt ollenkaan. Opettajat ja 

oppikirjat ohjasivat käyttämään kuviokieltä ainoastaan geometrian aiheiden 

yhteydessä, vaikka kuviokielen käyttö voisi auttaa oppilaita hahmottamaan 

matemaattisia ongelmia myös muiden aiheiden osalta.  

 

 

5.3 Tulosten yhteenveto 

 

Tässä luvussa esittelen yhteenvedon saaduista tuloksista. Ensimmäisenä 

esittelen tiiviissä muodossa sitä, miten opettajat ohjaavat oppilaiden 

kielentämistä. Tämän jälkeen esittelen oppikirjoista tehtyjä havaintoja ja sitä, 

miten ne tukevat opettajaa kielentämiseen ohjaamisessa.  

 

Opettajat oppilaiden kielentämisen ohjaajana 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastatessani analysoin sitä, millä tavoin 

opettajat ohjaavat matematiikan kielentämistä matematiikan oppitunneilla. 

Oppitunnit olivat melko opettajajohtoisia, joita opettaja ohjasi suullisesti 

kielentämällä. Opettajat olivat luokan edessä ja esittivät lähinnä yksinkertaisia 

kysymyksiä, joihin oppilaat vastasivat täsmällisesti ja yksikäsitteisesti. 

Tutkimuksissa onkin tullut ilmi, että opettajajohtoinen opetus ja suljettujen 

kysymyksien kysyminen, on tavallinen tapa opettaa matematiikkaa (Chapin ym., 

2009; Park ym., 2020). Pääasiassa kysymykset ohjasivat oppilaita käyttämään 

luonnollista kieltä, joko yksinään tai niin, että oppilas joutui koodaamaan 

symbolikieltä luonnolliselle kielelle. Käsiteltävä aihe kuitenkin vaikutti 

kysymyksen sisältöihin ja siihen, mitä kieltä ne ohjasivat käyttämään. Geometrian 

aihetta käsiteltäessä, kysymykset ohjasivat oppilaita liikkumaan kuviokielen ja 

luonnollisen kielen välillä.  

 

Opetus tapahtui pääasiassa suullisesti kielentämällä, tämän takia opettajat 

käyttivätkin eniten luonnollista kieltä opettaessaan. Muut matematiikan kielet 
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jakautuivat opettajien kesken melko epätasaisesti, mutta toisaalta opettajat 

käyttivät kieliä melko monipuolisesti ja liikkuivat kielten välillä, samalla antaen 

oppilaille esimerkkiä eri matematiikan kielten käytöstä. Luonnollisen kielen avulla 

opettaja oli dialogissa oppilaiden kanssa, esimerkiksi auttaen tehtävien 

ratkaisuissa ja selittämällä matematiikan teoriaa. Opettajat myös liikkuivat 

luonnollisen kielen ja symbolikielen välillä. Opettajat kirjoittivat taululle 

symbolikielellä oppilaiden suullisesti luonnollisella kielellä kerrottuja tehtävien 

ratkaisuja. Opettajat myös itse lukivat ääneen luonnollisella kielellä 

symbolikielellä esitettyjä laskuja. Myös kuviokieltä ja taktiilista toiminnan kieltä 

käytettiin, mutta vähemmän kuin luonnollista kieltä ja symbolikieltä.  

 

Opettajat käyttivät vain yhtä työtapaa eli odottamista Chapinin ym. (2009) 

määrittelemistä viidestä keskustelua ohjaavista työtavoista. Täydensin kuitenkin 

työtapoja aineistosta nousevilla havainnoillani. Lisäsin työtavoiksi perusteluiden 

pyytämisen, oppilaan vastauksen toistamisen ja kysymyksen toistamisen, sillä 

niillä oli yhtäläisyyksiä Chapinin ym. (2009) määrittelemiin työtapoihin. Näitä 

työtapoja käytettiin kuitenkin verrattain vähän, siihen nähden kuinka paljon 

opetus pohjautui opettajan ja oppilaiden väliselle dialogille. Eniten opettajat 

käyttivät oppilaan vastauksen toistamista työtapana, vaikka todennäköisesti sen 

motiivina oli, että kaikki oppilaat kuulevat vastauksen, eikä se, että opettaja 

varmistaa onko ymmärtänyt oikein, mitä oppilas haluaa sanoa.  

 

Pääasiassa opetus tapahtui suullisesti luonnollisella kielellä käytävänä koko 

luokan yhteisenä keskusteluna. Lähes kaikki opettajat käyttivät myös pari- tai 

ryhmäkeskustelua kielentämisen työtapana. Opetushallituksen (2013) 

toteuttaman pitkittäisarvioinnin mukaan oppilaiden välinen keskustelu, vertaisten 

neuvominen ja ratkaisujen ääneen selittäminen, on positiivisesti yhteydessä 

oppilaiden matematiikan oppimiseen. Opettajat ohjasivat oppilaita myös jonkin 

verran suullisen kielentämisen lisäksi kirjalliseen kielentämiseen, joko 

kirjoittamaan symbolikielellä ratkaisuja tai piirtämään visuaalisia kuvia oppimisen 

tueksi. Kaikilla oppitunneilla myös ohjattiin oppilaita tekemään kirjan tehtäviä.  
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Oppikirja tukemassa oppilaiden matematiikan kielentämistä 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastatessani analysoin oppitunneilla käytettyjä 

matematiikan oppikirjoja, erityisesti niitä lukuja, joiden aihetta tunnilla käsiteltiin. 

Jokaisella oppitunnilla oppilaat tekivät tehtäviä matematiikan oppikirjaan. 

Tarkastelin mitä matematiikan kieliä esiintyy lukujen tekstin tulkinnan osuuksissa 

ja tekstin tuottamisen osuuksissa.  

 

Tekstin tulkinnan osuuksissa esiintyi luonnollista kieltä, symbolikieltä ja 

kuviokieltä. Kuviokielen osuus oli luonnollista kieltä ja symbolikieltä pienempi, 

paitsi Laskutaito 6 oppikirjan luvussa Kappaleita kuviokielen osuus oli jopa 

58,6%. Kyseinen luku oli myös siinä mielessä erilainen, ettei se sisältänyt juuri 

ollenkaan symbolikieltä (0,6%). Kuviokieltä ei esiintynyt ollenkaan Tuhattaituri 6a 

luvussa Mitä osaan?. Muissa oppikirjoissa esiintyi melko saman verran 

luonnollista kieltä, symbolikieltä ja kuviokieltä.  

 

Tekstin tuottamisen osuuksissa taas symbolikieli oli selkeästi hallitseva 

matematiikan kieli. Poikkeuksen teki Laskutaito 6 luku Kappaleita, jossa oppilaan 

ei tarvitse tehtävää ratkaistaessa tuottaa ollenkaan symbolikieltä. Tässä luvussa 

kuviokieli ja luonnollinen kieli olivat suuremmassa roolissa. Muiden luvuissa 

oppilaan tuli tuottaa yli 80% ratkaisuista symbolikielellä. Laskutaito 6 luvussa 

Desimaalilukujen kertaustehtäviä ja Tuhattaituri 6a luvussa Mitä osaan? oppilaan 

tuli tuottaa kaikki (100%) ratkaisut symbolikielellä. Oppikirjojen sanalliset tehtävät 

ohjasivatkin lähes pelkästään käyttämään standardimallia eli pelkästään 

symbolikieltä sanallisten tehtävien ratkaisuissa. 

 

Oppitunneilla tapahtuvaa suullista kielentämistä ohjasi opettaja, kun taas 

kirjallista kielentämistä ohjasi pääasiassa oppikirja. Oppikirjat toivat oppilaille 

lisää erilaisia esimerkkejä siitä, miten matematiikan kieliä voidaan käyttää. 

Opettaja ohjasi oppilaita pääasiassa käyttämään luonnollista kieltä, kun taas 

oppikirjat ohjasivat oppilaita koodaamaan luonnollista kieltä symbolikielelle. 

Kuitenkin oppikirjat ja opettajat ohjasivat lähes pelkästään luonnollisen kielen ja 

symbolikielen käyttöön, joten oppikirja ei sinällään tukenut oppilaita käyttämään 
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eri matematiikan kieliä tehtävien ratkaisuissa. Sekä opettajat että oppikirjat 

ohjasivat käyttämään kuviokieltä lähes ainoastaan geometrian sisältöjen 

yhteydessä. Voidaan siis päätellä, että matematiikan aihe vaikuttaa siihen, mitä 

kieliä opettaja ja oppikirja ohjaa oppilaita käyttämään.  
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6 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa arvioin tutkielmani luotettavuutta ja siihen liittyviä rajoituksia. 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen eri vaiheista, 

kuten aineiston hankinnasta ja analysoinnista, tulisi kertoa yksityiskohtaisesti ja 

tarkasti, siten että lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimuksen tuloksia. Myös 

Eskola ja Suoranta (1998) korostavat kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheiden tarkan 

kuvailemisen olevan lukijan kannalta tärkeää. Tapaustutkimus on tämän 

tutkimuksen tutkimusasetelma. Myös tapaustutkimuksen luotettavuutta parantaa 

aineiston hallinnan suunnittelu ja sen dokumentointi (Eriksson & Koistinen, 2014).  

Olenkin pyrkinyt lisäämään tutkielmani luotettavuutta kuvailemalla tutkimuksen 

toteutusta ja koko tutkimusprosessia, kuten aineistoa ja sen analyysia, tarkasti 

sekä perusteellisesti. Lisäksi olen perustellut tuloksiani aineistositaateilla sekä 

määrällisillä taulukoilla.  

 

Olen käyttänyt tutkielmani aineistona Oppimaan oppimisen avaimet -

videoaineistoa, joka on kuvattu syksyllä 2012. Aineisto on siis melko vanha ja 

kuvattu ennen uutta tietosuojalakia (2019), joka on täsmentänyt henkilötietojen 

käsittelyyn liittyviä velvoitteita. Kuitenkin Helsingin yliopiston Koulutuksen 

arviointikeskus (HEA) arvioi, että aineisto noudattaa tutkimuksen eettisiä 

perusteita, joten sain luvan käyttää aineistoa tutkimuksessani. Aineiston ikää 

täytyi myös arvioida tutkielmani aiheen eli matematiikan kielentämisen kannalta, 

sillä olisiko opettajien käyttämä kieli ja opetus muuttuneet kahdeksan vuoden 

aikana. Käytännössä opettajien kieli eikä opetus kuitenkaan muutu merkittävästi 

ajan kuluessa. Lisäksi vuonna 2012 noudatettiin vuoden 2004 

opetussuunnitelma, joka sisälsi matematiikan kielentämisen kannalta hyvin 

samankaltaiset tavoitteet, kuin vuoden 2014 opetussuunnitelma (POPS, 2004; 

POPS 2014). Tämän vuoksi arvioin aineistoni luotettavaksi käyttää.  

 

Valmiin videoaineiston käyttöön liittyy kuitenkin myös heikkouksia luotettavuuden 

kannalta. Koska en ole itse kuvannut videoita, en ole voinut varmistaa, että sisältö 

on oman tutkimusaiheeni kannalta suotuisa. Luokkiin oli sijoitettu kolme kameraa, 

mutta niiden sijainti ei ollut tutkimusaiheeni kannalta aina otollisin. Monelta 

oppitunnilta jäi esimerkiksi puuttumaan kunnon näkymä taululle. Tämä on 
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vaikuttanut esimerkiksi opettajan sekä oppilaiden taululle tuottaman symbolikielin 

havaitsemiseen. Tämän takia olen joutunut tekemään joitain tulkintoja pelkän 

puhutun kielen perusteella. Lisäksi äänenlaatu oli huono, opettajan ääni kuului 

hyvin, jos luokassa oli hiljaista, mutta esimerkiksi oppilaiden välisiä pari ja 

ryhmäkeskusteluita ei pystynyt videon kautta kuulemaan. Siten tämä saattoi 

jättää tietyn tarkasteltavan aspektin pois tutkielmastani. Kamerat ovat saattaneet 

myös vaikuttaa opettajien ja oppilaiden olemiseen luokassa. Lindlofin (1995) 

mukaan tämä saattaa myös vaikuttaa tutkijan keskittymiseen tutkittavaan asiaan, 

jos osallistujat ovat muokanneet olemustaan ja rutiinejaan. Kuitenkaan tämän 

tutkielman videoaineistosta ei tullut ilmi, että kamerat olisivat häirinneet 

oppitunnin kulkua. Vienolan (2005) mukaan videointi voi myös parantaa 

luotettavuutta, sillä videota voi katsella ja siten tulkita uudelleen. Videointi antaa 

mahdollisuuden tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin tarkasteluun, sillä ilmiö 

pysyy videossa tallennettuna ja se antaa mahdollisuuden tulosten uudelleen 

arviointiin (Vienola, 2005). Ennen litterointia katsoin videot läpi ja litteroinnin 

aikana toistin kohtauksia moneen kertaan, jotta saisin kaiken tutkimukseni 

kannalta tärkeän litteroitua. 

 

Litteroidun aineiston olen koodannut Atlas-ohjelmalla. Luin litteroidun aineiston 

monta kertaa ennen koodausta. Koodaamisesta teki haastavan se, ettei 

opettajien ja oppilaiden puheesta ole aina yksinkertaista erotella, mitä 

matematiikan kieliä he käyttävät. Kun oppilas luki taululta ääneen symbolikielisen 

lausekkeen, olen tulkinnut sen luonnolliseksi kieleksi. Ja kun oppilas kertoi 

ääneen konkreettisen kappaleen ominaisuuksista, olen tulkinnut sen niin, että 

oppilas liikkuu kuviokielestä luonnolliseen kieleen. Olen siis käyttänyt 

matematiikan kielten koodaamisessa omaa tulkintaa, ja joku toinen tutkija 

saattaisi tulkita eri tavalla. Olen kuitenkin pyrkinyt jo tutkielmani teoriassa ja 

tutkimuksen toteutus luvussa kertomaan, miten olen matematiikan kieliä tulkinnut 

sekä, miten olen koodausta toteuttanut. Tämä parantaa tutkielmani 

luotettavuutta.  

 

Vielä koodaamisen jälkeenkin palasin aineistoon ja varmistin, että olen 

koodannut kaikki oppitunnit samalla periaatteella. Tietokoneohjelmat ja 

koodaaminen eivät kuitenkaan takaa tulosten luotettavuutta, vaan ne toimivat 
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analysoinnin apuvälineenä (Eskola & Suoranta, 1998; Eriksson & Koistinen, 

2014). Ne voivat kuitenkin auttaa huomaamaan aineiston painopisteitä (Eskola & 

Suoranta, 1998).  

 

Videoiden lisäksi tutkimusaineistonani oli matematiikan oppikirjoja. Tarkastelin 

niissä olevia tehtäviä oppilaan tekstin tulkinnan ja tekstin tuottamisen 

näkökulmista. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että aineistona oli pieni 

määrä oppikirjojen lukuja ja tehtäviä. Toisaalta oppitunneilla käsiteltiin 

tutkielmaani valittuja lukuja, joten juuri niiden lukujen tehtävien tarkastelu on 

perusteltua.  

 

Olen käyttänyt aineiston tarkasteluun sosiosemiotiikan analyysimenetelmää 

kvantifioinnin lisäksi, sillä kvantifiointi ei itsessään ole riittävä ja saattaa jättää 

tärkeää tietoa tarkastelun ulkopuolelle (Eskola & Suoranta, 1998).  

Sosiosemiotiikan analyysimenetelmässä on kuitenkin omat rajoituksensa. 

Tuloksia analysoidessa tutkija saattaa keskittyä vain yhteen moodiin ja siten 

jättää huomiotta muita moodeja, joiden avulla ihmiset luovat merkityksiä. 

(Bezemer & Jewitt, 2010.) Olen tarkastellut aineistoa neljän moodin eli tässä 

tapauksessa neljän matematiikan kielen näkökulmasta. Tutkiessani 

kielentämistä, aineiston rajaus neljään matematiikan kieleen on perusteltua. 

Mutta vain näihin neljään moodiin keskittyminen on saattanut jättää joitain 

moodeja ulkopuolelle ja siten en ole pystynyt havaitsemaan kaikkia toimintoja, 

joilla oppilaat ja opettajat luovat merkityksiä ja niiden kautta kehittävät 

matemaattista ajattelua. Jewitt kollegoineen (2016) ovat taas kritisoineet 

sosiosemioottista oppikirja-analyysia siitä, että se tarkastelee vain oppikirjojen 

sivuja, mutta ei sitä tapaa, jolla niitä käytetään oppitunneilla. Olen tässä 

tutkielmassa pyrkinyt tarkastelemaan oppikirjojen tehtävien lisäksi sitä, miten ne 

tukevat opettajaa oppilaiden kielentämiseen ohjaamisessa eli sitä, miten opettaja 

ja oppikirja yhdessä tukevat oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä.  
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7 Pohdintaa 
 

Matematiikan oppitunneilla on usein haasteena saada oppilaan matemaattinen 

ajattelu kuuluvaksi ja näkyväksi (Ilmavirta, 2003). Oppilaiden matemaattisen 

ajattelun jäsentymistä ja ilmaisemista sekä syvemmän matemaattisen 

ymmärryksen kehittymistä voidaankin tukea matematiikan kielentämisellä 

(Joutsenlahti, 2003), jolla Joutsenlahti (2009) tarkoittaa matemaattisen ajattelun 

ilmaisemista kielen avulla, joko suullisesti tai kirjallisesti. Oppilas voi esittää 

matemaattista ajatteluaan neljän kielen avulla: luonnollisen kielen, symbolikielen, 

kuviokielen ja taktiilisen toiminnan kielen (Joutsenlahti & Rättyä). Tämän 

tutkielman tarkoituksena oli selvittää ja analysoida, mitä matematiikan kieliä 

opettajat ohjaavat oppilaita käyttämään, ja millä tavoin opettaja ohjasi oppilaita 

kielentämään matematiikkaa. Lisäksi tarkastelin matematiikan oppikirjoista sitä, 

mitä matematiikan kieliä ne ohjasivat oppilaita tulkitsemaan ja tuottamaan, ja 

miten oppikirjat tukivat opettajaa oppilaiden kielentämiseen ohjaamisessa. 

Tuloksia on tarkasteltu Joutsenlahden ja Rättyän (2015) neljän matematiikan 

kielen mallin valossa.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni perusteella selvitin sitä, millä tavoin opettajat 

ohjaavat matematiikan kielentämistä matematiikan oppitunneilla. Tutkielmani 

Oppimaan oppimisen avaimet- videoaineistosta tuli ilmi, että matematiikan 

oppitunnit olivat varsin opettajajohtoisia. Opettajat olivat jatkuvasti 

vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Oppitunnit rakentuivat niin, että opettaja 

kysyi luokan edessä vastauksia eri matematiikan laskuihin, ja oppilaat antoivat 

lyhyesti yksiselitteisen vastauksen. Opettaja antoi välitöntä palautetta vastauksen 

jälkeen toteamalla, oliko vastaus oikein vai väärin, ja tämän perusteella meni joko 

eteenpäin tai auttoi tehtävän ratkaisemisessa. Aikaisemmat tutkimukset ovatkin 

havainneet, että matematiikan opetus on tavallisesti opettajajohtoista luennointia 

käsiteltävästä aiheesta, eikä oppilaiden välistä keskustelua käytetä työtapana 

(Chapin ym., 2009). Opettaja esittää usein suljettuja kysymyksiä, joihin oppilaat 

vastaavat nopeasti ja yksiselitteisesti. Lisäksi opettajan antama palaute joko 

vahvisti vastauksen oikeaksi tai pyrki tarkentamaan vastausta, mutta se ei 

pyrkinyt selvittämään oppilaiden ideoita tai päättelyprosesseja. (Park ym., 2020.) 
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Oppitunneilla tapahtuva kielentäminen tapahtui pääasiassa suullisesti, jota 

opettaja ohjasi luokan edessä kysymällä kysymyksiä ja keskustelemalla 

oppilaiden kanssa. Opettajien esittämät kysymykset ohjasivat oppilaita 

pääasiassa käyttämään luonnollista kieltä tai koodaamaan symbolikieltä 

luonnolliselle kielelle. Kysymykset, jotka liittyivät geometrian sisältöihin, ohjasivat 

oppilaita myös koodaamaan kuviokieltä luonnolliselle kielelle. Myös opettajat itse 

käyttivät paljon luonnollista kieltä opettaessaan matematiikkaa. Joutsenlahden & 

Tossavaisen (2018) mukaan oppitunneilla tapahtuva suullinen kielentäminen 

tuleekin pääasiassa esille luonnollisella kielenä käytävänä keskusteluna, 

tehtävien ratkaisujen selittämisenä sekä käsitteiden ja arkielämän yhteyksien 

rakentamisena.  

 

Opettajat käyttivät matematiikan suullista keskustelua ohjaavina työtapoina 

Chapinin ym. (2009) määrittelemää odottamista sekä aineistosta nousseita 

perusteluiden pyytämistä, oppilaan vastauksen toistamista ja kysymyksen 

toistamista. Joutsenlahden ja Tossavaisen (2018) mukaan suullista keskustelua 

ohjaavien työtapojen avulla oppilaat pääsevät ilmaisemaan matemaattista 

ajatteluaan omin sanoin. Lisäksi työtapojen avulla oppilaat oppivat käyttämään 

matemaattisia käsitteistä täsmällisemmin (Joutsenlahti & Tossavainen, 2018). 

Opettajat käyttivät näitä työtapoja kuitenkin hyvin vähän. Opettajat ohjasivat 

oppitunteja hyvin opettajajohtoisesti, eikä oppilaiden matemaattisen ajattelun 

ilmaisemiselle jätetty juurikaan tilaa. Tällaiseen oppitunnin rakenteeseen saattaa 

vaikuttaa opittu malli siitä, miten matematiikkaa kuuluisi opetetaan. Opettaja on 

voinut saada tällaisen opetusmallin jo omilta kouluajoiltaan. Näitä saatuja malleja 

voi olla vaikea rikkoa ja niitä helposti toisintaa omassa opetuksessaan. Toisaalta 

kuitenkin suurin osa tutkielman opettajista käytti pari- ja ryhmäkeskustelua 

työtapana, jolloin oppilaat pääsivät keskenään keskustelemaan matematiikasta 

ja selittämään matemaattista ajatteluaan vertaisille. Vertaisten välisen 

keskustelun onkin todettu vaikuttavan positiivisesti oppilaiden matematiikan 

oppimiseen sekä matematiikka-asenteisiin (Metsämuuronen, 2013).  

 

Sekä opettajat että oppikirjat ohjasivat oppilaita käyttämään lähes pelkästään 

luonnollista kieltä ja symbolikieltä. Kuviokieltä sekä opettajat että oppikirjat 
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ohjasivat käyttämään jonkin verran, varsinkin geometriaan liittyvien sisältöjen 

yhteydessä. Kaksi opettajista ohjasi oppilaita käyttämään myös taktiilista 

toiminnan kieltä, kun taas oppikirjat eivät ohjanneet siihen ollenkaan. Lehtonen 

(2018) onkin havainnut matematiikan oppikirjatutkimuksessaan, että ne ohjaavat 

oppilaita tulkitsemaan tehtäviä varsinkin symbolikielellä sekä luokka-asteesta 

riippuen, ykkösluokalla kuviokielellä ja nelosluokalla taas enemmän luonnollisella 

kielellä, kuviokielen jäädessä pois. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (2014) painottaa, että koulussa käytettävien materiaalien tulisi sisältää 

ilmaisuiltaan monipuolisia tekstejä. Tämän tutkielman oppikirjojen tehtävät 

ohjasivat oppilaita tuottamaan lähes pelkästään symbolikieltä. Voidaan siis 

tulkita, että mitä korkeammalle luokkatasolle mennään, sitä hallitsevammaksi 

symbolikieli muuttuu. Symbolikieli ei kuitenkaan mielestäni ole oppilaille aina se 

luonnollisin kieli ratkaista tehtävää. Oppilas saattaa ymmärtää tehtävän idean, 

mutta pelkän symbolikielen käyttö saattaa rajoittaa oppilaan matemaattista 

ajattelun ilmaisemista. Luonnollisen kielen, kuviokielen ja taktiilisen toiminnan 

kielen avulla pitäisikin lähteä rakentamaan matemaattisia merkityksiä ja samalla 

yhdistää näitä kieliä symbolikieleen, jotta se tulee oppilaille tutuksi (Joutsenlahti 

& Rättyä, 2015).  

 

Pohdin sitä, että alkuopetuksessa kuviokielen ja taktiilisen toiminnan kielen avulla 

pyritään luomaan oppilaille mentaalimalleja opiskeltavista käsitteistä ja aiheista.  

Mutta mitä ylemmäs luokka-asteissa mennään, sitä enemmän oletetaan, että 

oppilaat ovat jo sisäistäneet mentaalimalleja käsiteltävistä aiheista, eikä 

kuviokieltä tai taktiilista toiminnan kieltä enää hyödynnetä. Tämän tutkielman 

perusteella opettajat ja oppikirjat voisivat enemmän ohjata myös kuviokielen ja 

taktiilisen toiminnan kielen käyttöön, sillä Joutsenlahden ja Rättyän (2015) 

mukaan monipuolinen matematiikan kielten käyttö tukee oppilaan matemaattisen 

ajattelun kehittymistä. Lisäksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014) matematiikan opetuksen tavoitteisiin on kirjattu, että opetuksen tulisi 

kannustaa oppilaita ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan ja esittämään 

ratkaisujaan konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti sekä 

viestintäteknologiaa hyödyntäen. 
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Kuutosluokan matematiikan oppikirjat ohjasivat oppilaita siis tuottamaan lähes 

pelkästään symbolikieltä ja geometrian sisällöissä myös kuviokieltä. Kuviokieltä 

ei juurikaan ohjattu käyttämään sanallisten tehtävien ratkaisuissa. Oppilas saa 

siis melko yksipuolisen kuvan siitä, miten matematiikan kieliä voisi käyttää 

tehtävien ratkaisussa. Pohdin sitä, että matematiikan oppikirjojen ongelmana on 

se, että tehtävät pitää olla helposti tarkastettavissa. Tavallisesti oppilaat käyvät 

itse tarkastamassa oppitunnin aikana tekemiänsä tehtäviä ratkaisukirjoista ja 

kotitehtävät taas tarkastetaan yhdessä koko luokan kanssa. Jos oppikirjat 

sisältäisivät tehtäviä, joissa pitäisi esimerkiksi keksiä sanallinen tehtävänanto 

symbolikielellä esitettyyn laskuun tai piirtää kuvia sanallisen tehtävän ratkaisuun, 

niin helppo tarkastettavuus kärsisi, sillä jokaisella oppilaalla voisi olla erilainen 

ratkaisu. Jokaisen oppilaan tehtävien erikseen tarkastaminen taas veisi aikaa 

oppitunnista ja uusien aiheiden oppimisesta. Tämän takia oppikirjat ovat 

keskittyneet käyttämään tehtävien tuottamisessa lähes pelkästään symbolikieltä 

tai kuviokieltä. 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin luokanopettajia, jotka pitivät ihan tavallisia 

matematiikan oppitunteja, eikä heitä ole erikseen pyydetty ohjaamaan oppilaiden 

kielentämistä. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tehdä interventiotutkimus, jossa 

opettajia on pyydetty ohjaamaan oppilaiden kielentämistä erilaisten työtapojen 

avulla käyttäen matematiikan neljää kieltä. Tarkoituksena tällaisessa 

tutkimuksessa olisi saada tietoa oppilaiden matemaattisen ajattelun 

kehittymisestä. Tällaisen tutkimustiedon avulla voitaisiin kehittää matematiikan 

opetusta. Tänä päivänä teknologian merkitys matematiikan opetuksessa on 

melko merkittävä. Opettajat käyttävät opetuksessaan sähköisiä materiaaleja ja 

oppilaille on myös suunnattu omia digitaalisia sovelluksia, joissa voidaan 

harjoitella matematiikan sisältöjä. Olisikin myös mielenkiintoista tarkastella 

sähköisiä alustoja ja digitaalisia sovelluksia merkitysten luomisen näkökulmasta. 

Eli sitä, miten ne ohjaavat oppilaita matematiikan kielentämiseen. Olisikin tärkeää 

tarkastella matematiikan merkityksen luomisen työkaluja ja sitä, miten niitä 

käytetään monipuolisesti, jotta voitaisiin kehittää matematiikan opetusta 

tukemaan paremmin oppilaiden matemaattista ajattelua.  
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