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Tiivistelmä: Lukuteoria on yksi matematiikan vanhimpia haaroja ja tutkii nimensä mukaisesti 

kokonaislukujen ominaisuuksia. Perinteisesti lukuteoria on nähty alana, joka on puhdasta matematiikkaa ja 

sen merkitys peruskoulussa, lukiossa sekä yliopiston aineenopettajankoulutuksessa nähdään pienenä. Viime 

vuosikymmeninä useat lukuteorian ongelmat ovat saaneet ratkaisun, ja alasta on ilmaantunut 

yhteiskunnallisesti merkittäviä käytännön sovelluksia, kuten RSA-algoritmi. Lukuteoria voisi olla myös tärkeä 

työkalu matemaattisen ajattelun sekä ongelmanratkaisukyvyn kehittymisen tukemisessa kaikilla luokka-

asteilla. Tässä tutkielmassa tarkastellaan neljää pitkän matematiikan ylioppilaskoetehtävää eri koekerroilta. 

Tutkielmassa tarkastellaan tehtävistä havaittavia lukuteorian virhekäsityksiä, joita löytyy pitkän matematiikan 

ylioppilaskirjoituksiin osallistuneilta kokelailta. Lisäksi tutkielmassa verrataan tarkasteltujen tehtävien 

vastausmääriä sekä pistekeskiarvoja kokeen muihin tehtäviin ja esitetään tehtävien pistejakaumat. 

Tutkielman alussa esitetään opetussuunnitelmien maininnat lukuteoriasta sekä käydään läpi matemaattisesti 

ne lukuteorian sisällöt, jotka oppilaiden tulisi opetussuunnitelmien mukaan hallita peruskoulussa ja lukiossa. 

Tutkielman neljännessä luvussa esitetään lukuteorian virhekäsityksistä aikaisemmin toteutettuja tutkimuksia. 

Luvussa esitetään myös tutkimus, joka käsittelee kokonaislukujen laskutoimituksia. Lisäksi luvussa viisi 

esitetään matematiikan ylioppilaskokeen tämänhetkinen rakenne. Luku kuusi käsittelee tutkimuksen 

toteutusta. Luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt ylioppilaskoetehtävät, niiden esimerkkiratkaisut sekä 

kokelasratkaisujen analysointi. Luvussa seitsemän esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Lisäksi luvuissa 8 

ja 9 esitetään pohdinta sekä ehdotus jatkotutkimuskohteesta. 

Tutkimuksessa toteutettu kokelasratkaisujen analysointi osoittaa, että pitkän matematiikan 

ylioppilaskirjoituksiin osallistuneilla kokelailla on arvosanasta riippumatta merkittäviä virhekäsityksiä 

lukuteorian osalta. Analyysin perusteella kokelailla on suuria puutteita myös matematiikan kielen 

ymmärtämisessä sekä tuottamisessa. Kokelaiden käyttämä lukuteorian termistön hallinta on heikkoa ja he 

käyttävät usein informaaleja ilmauksia. Kokelaat yhdistävät luvun jaollisuuden reaalilukujen jakolaskuun, 

käsittelevät lukuja algebrallisesti ja keksivät kokonaan uusia, virheellisiä, matemaattisia menetelmiä. 

Havainnot kokelaiden virhekäsityksistä ovat linjassa aikaisemmin toteutettujen tutkimusten kanssa.  

Lukuteorian opetuksen kannalta tutkimuksen johtopäätökset ovat merkittäviä, sillä Helsingin yliopiston 

matematiikan aineenopettajan koulutuksessa lukuteorian opinnot ovat täysin vapaaehtoiset. On mahdollista, 

että tällä hetkellä valmistuu matematiikan opettajia, joiden käsitys lukuteoriasta on samalla tasolla, kuin 

ylioppilaskirjoituksiin osallistuessaan ja virhekäsitykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. 
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3.6 Suurin yhteinen tekijä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.7 Eukleideen algoritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.8 Kongruenssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.9 Fermat’n pieni lause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.10 Ensimmäisen asteen Diofantoksen yhtälö . . . . . . . . . . . . 10

4 Teoreettinen viitekehys 12
4.1 Stephen Campbell ja Rina Zazkis . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2 Craig Barton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3 Martin A. Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4 Madihaha Khalid ja Zulmarayan Embong . . . . . . . . . . . . 15
4.5 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5 Matematiikan ylioppilaskoe 16

6 Tutkimuksen toteutus 17
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6.3 Yhteenveto tehtävien analysoinnista . . . . . . . . . . . . . . . 41
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1 Johdanto

Lukuteoria on yksi matematiikan vanhimmista haaroista, jota tutkivat jo An-
tiikin kreikkalaiset. Jo Pythagoras uskoi, että numeroiden ja muotojen avulla
voitiin selittää koko universumin salat. Hänen mukaansa kaikki maailmassa
koostui luvuista. Lukuteoria, joka nimensä mukaisesti tutkii lukuja sekä nii-
den ominaisuuksia, nähdään usein alana, joka on puhdasta matematiikkaa ja
sen merkitystä matematiikan opetuksessa pidetään sen vuoksi pienenä. Lu-
kuteoria voisi kuitenkin olla tärkeä ja merkittävä työkalu oppilaiden loogi-
sen päättelykyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä. Lukuteorias-
sa työskennellään kokonaislukujen kanssa, joten se antaa opiskelijoille ideaali-
set valmiudet harjoitella päättelyä, ongelmanratkaisukykyä sekä todistuksia.
Tutkimuksessa, joka käsitteli neljäs-, viides- ja seitsemäsluokkalaisten oppi-
laiden kykyä ratkaista sanallisia kerto- ja jakolaskuihin liittyviä tehtäviä,
havaittiin, että suurin osa oppilaista onnistui paremmin tehtävissä, joissa
käsiteltävät luvut olivat kokonaislukuja kuin tehtävistä, joissa käsiteltiin de-
simaalilukuja [8]. Toisaalta yliopisto-opiskelijoilla teetetyssä tutkimuksessa
havaittiin, että kun opiskelijat todistivat lukuteorian tehtävää, heidän oli
helpompi keskittyä todistuksen rakenteeseen kuin todistaessaan abstraktin
algebran tehtävää [4]. Abstraktin algebran tehtävää todistaessaan opiskelijat
keskittyivät heille vieraampiin käsitteisiin todistuksen sijasta [4]. Lisäksi vii-
me vuosikymmenien aikana useat lukuteorian kysymykset ovat saaneet rat-
kaisun ja alasta on ilmaantunut käytännön sovelluksia, kuten RSA-algoritmi,
joten alalla on nykyään myös yhteiskunnallisesti merkittäviä sovelluksia.

Lukuteorian merkitys matematiikan opetuksessa ja opetussuunnitelmas-
sa nähdään kuitenkin edelleen pienenä. Opetus peruskoulussa, lukiossa sekä
yliopiston opettajankoulutusohjelmissa keskittyy enemmän mekaaniseen las-
kutaitoon sekä ulkoaopeteltaviin sääntöihin eikä aiheen ymmärrykseen sekä
kognitiivisten linkkien muodostamiseen aiemmin opitun ja uuden asian välillä
[4]. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijat joko pyrkivät itse opet-
telemaan ulkoa sääntöjä [6], [7], tai opettajat pyrkivät opettamaan niitä
heille [10], jotta tehtävien ratkaisuissa päädyttäisiin oikeaan lopputulokseen.
Tällöin opiskelijoiden ymmärrys jää hyvin pinnalliseksi ja he pyrkivät käyttä-
mään ulkoa opeteltuja sääntöjä virheellisesti. Moniin matematiikan opetuk-
sen ja oppimisen ongelmiin voitaisiin löytää ratkaisu lukuteoriasta [1]. Tule-
vien opettajien näkökulmasta lukuteoria on siinä mielessä merkittävä mate-
matiikan haara, että melko vähäisellä ennakkotiedolla opiskelijat voivat luo-
da perustavanlaatuisia kokemuksia luvuista ja lukuteoria voitaisiinkin nähdä
linkkinä intuitiivisen ja formaalin matematiikan välillä [1].
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Tässä tutkielmassa luvussa 4 esitetyt aikaisemmat tutkimukset aihees-
ta herättävät huolen siitä, millä tasolla lukuteorian sekä koko matematiikan
opetus kouluissa on. Tutkimusten tulokset osoittavat, että opettajaopiskeli-
joiden keskuudessa esiintyy useita lukuteorian virhekäsityksiä sekä puutteita
konseptuaalisessa ymmärryksessä. Havainto on huolestuttava, sillä matema-
tiikassa uusi tieto pohjautuu vanhaan, joten hyvän oppimistuloksen saavut-
tamiseksi haastavammasta matematiikasta on välttämätöntä, että opiskelijat
hallitsevat perusasiat. On hyvin todennäköistä, että opiskelijoilta löytyy vir-
hekäsityksiä myös muilta matematiikan osa-alueilta. Siitä, kuinka merkityk-
settömänä pidetty matematiikan haara lukuteoria on, kertoo hyvin se, että
Helsingin yliopiston matematiikan aineenopettajankoulutuksesta on mah-
dollista valmistua matematiikan opettajaksi suoritamatta ainoatakaan kurs-
sia lukuteorian opintoja. Esimerkiksi differentiaali- sekä integraalilaskennan
kurssit kuuluvat kaikille pakollisiin perusopintoihin, mutta lukuteoriaa on
tarjolla vain yksi kurssi ja sekin on vaihtoehtoinen. Samaa mallia on nouda-
tettu lukiokoulutuksessa, jossa lukuteoria kuuluu osaksi yhtä matematiikan
pitkän oppimäärän valinnaista moduulia. Tämä johtaa väistämättä siihen,
että valmistuvan opettajan mahdollisesti peruskoulussa sekä lukiossa luomat
virhekäsitykset lukuteoriasta tulevat osaksi hänen omaa opetustaan ja siir-
tyvät edelleen oppilaille. On absurdia ajatella, että ilman lukuteorian opin-
toja virhekäsitykset häviäisivät. Miten kukaan voisi opettaa muille asioita,
joita ei itsekään ymmärrä?

Tässä tutkielmassa toteutetussa tutkimuksessa selvitetään, millaisia ovat
tyypilliset virheet lukuteorian tehtävissä sekä millaisia virhekäsityksiä lu-
kion päättävillä opiskelijoilla on lukuteorian osalta. Tutkimuksessa aineistona
käytettiin kokelasratkaisuja pitkän matematiikan ylioppilaskokeista neljältä
eri koekerralta.
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2 Lukuteoria opetussuunnitelmassa

Suomalaisessa koulujärjestelmässä opetussuunnitelmat määrittävät perus-
kouluissa sekä lukiossa opetettavat sisällöt. Opetussuunnitelmien laatimises-
ta vastaa opetushallitus.

Terminä lukuteoriaa ei mainita lainkaan vuoden 2014 perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa, mutta lukuteoriaa kuitekin löytyy matema-
tiikan keskeisistä sisältöalueista. Esimerkiksi sisältöalueessa S2 Luvut ja las-
kutoimitukset mainitaan, että perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan
lukuja alkutekijöihin [13].

Lukion opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 2015 lukuteoria on osa-
na matematiikan pitkän oppimäärän kurssia MAA11 Lukuteoria ja todis-
taminen. Opetussuunnitelman mukaan kurssin tavoitteena lukuteorian osal-
ta on, että opiskelija hallitsee lukuteorian peruskäsitteet sekä perehtyy al-
kulukujen ominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas osaa tutkia
kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön sekä kongruenssin avulla, oppilas
syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista sekä osaa käyttää
teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa. Kurssin keskei-
siin sisältöihin kuuluvat kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen
algoritmi, alkuluvut ja Eratostheneen seula, aritmetiikan peruslause sekä ko-
konaislukujen kongruenssi [12].

Uusissa vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteissa, jotka otet-
tiin käyttöön lukioissa vuoden 2021 syksyllä, lukuteoria on sisällytetty osaksi
matematiikan pitkän oppimäärän moduulia MAA11 Algoritmit ja lukuteo-
ria. Moduulin keskeiset tavoitteet lukuteorian osalta ovat, että oppilas hal-
litsee lukuteorian peruskäsitteet, perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin sekä
osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta [11]. Moduulin keskeisissä sisällöissä
mainitaan kokonaislukujen jaollisuus, jakoyhtälö sekä kongruenssi ja lisäksi
Eukleideen algoritmi sekä aritmetiikan peruslause [11].

Opetussuunnitelmia tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että lukuteorian mer-
kitystä matematiikan opetuksessa on vähennetty entisestään. Lukion vanhas-
sa opetussuunnitelmassa on mainittu enemmän lukuteoriaan liittyviä tavoit-
teita ja keskeisiä sisältöjä kuin uudessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteista lukuteoriaa ei mainita lainkaan ja lukion opetussuunnitelman pe-
rusteissa lukuteoriaa käsitellään puolikkaan syventävän kurssin verran ai-
noastaan pitkässä oppimäärässä. Uudessa opetussuunnitelmassa moduuliin
MAA11 on yhdistetty vanhan opetussuunnitelman kurssit MAA11 Lukuteo-
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ria ja todistaminen sekä MAA12 Algoritmit matematiikassa. Moduulin laa-
juus on kaksi opintopistettä, joka vastaa vanhan opetussuunnitelman yhtä
kurssia. Lukuteorian sisältöjä kurssista on karsittu suhteellisen vähän verrat-
tuna vanhan opetussuunnitelman kurssilla MAA11 käsiteltyyn todistamiseen
sekä numeerisiin menetelmiin, jotka olivat merkittävä osa kurssia MAA12.
Vertailun vuoksi kuitenkin esimerkiksi differentiaalilaskentaa käsitellään lu-
kiossa matematiikan pitkässä oppimäärässä sekä kaikille pakollisilla että sy-
ventävillä kursseilla. Uudessa opetussuunnitelmassa matematiikan pitkän op-
pimäärän pakollisen moduulin MAA6 Derivaatta, joka vastaa vanhan ope-
tussuunnitelman pakollista kurssia MAA6, laajuudeksi on määritetty kolme
opintopistettä. Tämän lisäksi entinen Differentiaali- ja integraalilaskennan
jatkokurssi MAA13, joka vastaa uuden opetussuunnitelman valinnaista mo-
duulia MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma, on muuttanut nimensä, mutta
säilyttänyt laajuutensa. Myös lyhyessä oppimäärässä differentiaalilaskentaa
käsitellään yhden kokonaisen syventävän kurssin verran sekä vanhassa että
uudessa opetussuunnitelmassa.

3 Lukuteoria

Tässä luvussa esitetään ne lukuteorian sisällöt, jotka perusopetuksen sekä lu-
kion opetussuunnitelman mukaan opiskelijan tulisi hallita. Luvussa on käytetty
lähteinä teoksia [3], [9] sekä [15].

3.1 Jaollisuus

Määritelmä Kokonaisluku a jakaa kokonaisluvun b, mikäli b
a

on kokonais-
luku.

Tällöin on olemassa kokonaisluku c, siten, että b = ac. Merkitään a | b ja
lukua a kutsutaan luvun b tekijäksi. Mikäli b

a
ei ole kokonaisluku, luku a ei

jaa lukua b ja merkitään a 6 | b. Jaollisuuden määritelmästä seuraa suoraan
seuraavat lauseet.

Lause 1 1) Jos c | b ja b | a, niin c | a.
2) Jos b | a, niin b | da, missä d on mielivaltainen kokonaisluku.

Todistus. 1) Oletetaan, että c | b ja b | a. Tällöin määritelmän mukaan on
olemassa kokonaisluvut d ja e siten, että b = cd sekä a = be. Tästä saadaan
a = (cd)e = c(de). Selvästi de on kokonaisluku, joten c | a.
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2) Oletetaan, että b | a. Määritelmän mukaan on olemassa kokonaisluku c si-
ten, että a = bc. Nyt ad = (bc)d = b(cd). Nähdään, että cd on kokonaisluku,
joten b | ad.

Lause 2 Jos c | b ja c | a, niin c | (b + a).

Todistus. Oletetaan, että c | a ja c | b. Määritelmän mukaan on olemassa
kokonaisluvut d sekä e, siten, että a = cd ja b = ce. Tällöin a+ b = cd+ ce =
c(d + e). Nähdään, että (d + e) on kokonaisluku, joten c | a + b.

Lause 3 Jos c | a ja c 6 | b, niin c 6 | (a + b).

Todistus. Oletetaan, että c | a ja c 6 | b. Tehdään vastaoletus, että c | (a+ b).
Määritelmän mukaan c | − a ja lauseen 2 mukaan nyt c | (a+ b)− a eli c | b,
mikä on ristiriita oletuksen kanssa. Vastaoletus oli siis väärä ja täytyy päteä
c 6 | (a + b).

3.1.1 Jaollisuusäännöt

Kokonaisluvuilla 2, 3, 5, 9 ja 10 pätee seuraavat jaollisuussäännöt:

1. Luku on jaollinen luvulla 2, jos ja vain jos luvun viimeinen luku on
parillinen.

2. Luku on jaollinen luvulla 3, jos ja vain jos luvun numeroiden summa
on jaollinen luvulla 3.

3. Luku on jaollinen luvulla 5, jos ja vain jos luvun viimeinen luku on 5
tai 0.

4. Luku on jaollinen luvulla 9, jos ja vain jos luvun numeroiden summa
on jaollinen luvulla 9.

5. Luku on jaollinen luvulla 10, jos ja vain jos luvun viimeinen numero on
0.

3.2 Jakoyhtälö

Lause 4 (Jakoyhtälö) Jos a ja b ovat kokonaislukuja ja b > 0, niin löytyy
kokonaisluvut q ja r siten, että a = qb + r | (0 ≤ r < b).

Lukua r kutsutaan luvun a jakojäännökseksi luvulla b jaettaessa.
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Todistus. Olkoon R = {a − xb | x ∈ Z, b > 0}. Osoitetaan, että joukon
R pienin epänegatiivinen luku on luvun a jakojäännös luvulla b jaettaessa.
Nähdään, että joukko R on epätyhjä, eli a − xb ≥ 0. Oletuksen mukaan
b > 0, joten |a|b ≥ |a| ja edelleen a − (−|a|)b = a + |a|b ≥ a + |a| ≥ 0. Nyt
nähdään, että kun valitaan x = −|a|, niin a−xb ≥ 0, joten on osoitettu, että
R on epätyhjä. Olkoon nyt r joukon R pienin epänegatiivinen kokonaisluku.
Joukon R määritelmän mukaan löytyy kokonaisluku q, jolle pätee r = a−qb.
Oletetaan seuraavaksi, että r ≥ b, jolloin a−(q+1)b = (a−qb)−b = r−b ≥ 0.
Tällöin a− (q + 1)b < r, mikä on ristiriita oletuksen kanssa. Täytyy siis olla
r < b.
Osoitetaan vielä, että q ja r ovat yksikäsitteiset. Oletetaan, että on olemassa
epänegatiiviset kokonaisluvut q′ sekä r′, siten että a = qb+ r = q′b+ r′ | 0 ≤
r < b, 0 ≤ r′ < b. Tällöin r′ − r = b(q − q′) ja edelleen |r′ − r| = b|q − q′|.
Oletuksesta saadaan 0 ≤ |q− q′|b = |r′ − r| < b, eli 0 ≤ |q− q′|b < b. Tällöin
0 ≤ |q− q′| < 1. Oletuksen mukaan |q− q′| on epänegatiivinen kokonaisluku,
joten täytyy päteä |q − q′| = 0. Tällöin q = q′ sekä r = r′.

3.3 Alkuluvut ja alkutekijähajotelma

Kokonaisluvut voidaan jaotella alkulukuihin sekä yhdistettyihin lukuihin. Al-
kuluvuksi kutsutaan sellaista positiivista kokonaislukua p, jolle pätee p > 1
ja luvun p ainoat positiiviset tekijät ovat luku itse sekä yksi. Alkuluku on siis
jaollinen vain ykkösellä sekä itsellään. Mikäli luku ei ole alkuluku tai luku
yksi, sitä kutsutaan yhdistyteksi luvuksi.

Lause 5 Alkulukuja on äärettömän paljon.

Todistus. Tehdään vastaoletus, että alkulukuja on äärellinen määrä. Tällöin
voidaan listata kaikki alkuluvut lukuun pn asti. Tarkastellaan seuraavaksi
lukua n = p1 · p2 · · · pn + 1. Nyt oletuksen mukaan luku n ei ole alkuluku,
joten luvun on oltava yhdistetty luku, joka on jaollinen jollain alkuluvulla.
Olkoon tämä alkuluku pk. Nyt siis pk | n ja pk | p1 · p2 · · · pn. Tällöin lauseen
2 mukaan pk | n − p1 · p2 · · · pn eli pk | 1, mikä on ristiriita. Vastaoletus oli
siis väärä ja alkuperäinen väite on tosi.

Määritelmä Luvun n alkutekijöiksi kutsutaan sellaisia alkulukuja p, jot-
ka jakavat luvun n.

Lause 6 Jokainen yhdistetty luku voidaan jakaa alkutekijöihin.

Todistus. Oletetaan, että n on ykköstä suurempi kokonaisluku. Nyt n voi
olla joko alkuluku tai yhdistetty luku. Mikäli n on alkuluku, tuloesitys on
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valmis. Mikäli n ei ole alkuluku, se voidaan esittää kahden pienemmän ko-
konaisluvun tulona. Mikäli nämä luvut ovat alkulukuja, tuloesitys on valmis
ja mikäli eivät, voidaan nämä kaksi kokonaislukua esittää jälleen pienem-
pien kokonaislukujen tulona. Näin voidaan jatkaa, kunnes lopulta luvut ovat
alkulukuja.

3.4 Aritmetiikan peruslause

Lause 15 Positiivisella kokonaisluvulla n on järjestystä vaille yksikäsitteinen
esitys alkulukujen tulona.

Toisin sanoen, kun jätetään lukujen järjestys huomioimatta, luku n voidaan
esittää vain yhdellä tavalla muodossa n = p1 · p2 · · · pk. Lauseen todistus on
esitetty Väisälän kirjassa ([15] s.20).

3.5 Eratostheneen seula

Eratostheneen seula on yksinkertainen keino etsiä isosta joukosta alkuluvut.
Seulan toimintaperiaate on seuraava: kun halutaan löytää joukosta [2, n] al-
kuluvut, listataan aluksi kaikki luvut kyseiseltä väliltä. Tämän jälkeen yli-
viivataan väliltä kaikki jollakin alkuluvulla jaolliset luvut. Ensin yliviiva-
taan kaikki luvulla 2 jaolliset luvut, sitten luvulla 3 ja jatketaan tätä kun-
nes on saavutettu alkuluku p, jolle pätee p >

√
n. Riittää yliviivata lukua√

n pienemmät luvut, sillä jokaisella yhdistetyllä luvulla on korkeintaan ne-
liöjuurensa kokoinen tekijä.

3.6 Suurin yhteinen tekijä

Määritelmä Lukujen a ja b suurin yhteinen tekijä on suurin positiivinen
kokonaisluku d, joka jakaa sekä luvun a että b.

Tällöin merkitään syt(a, b) = d.

Lause 7 Suurimmalle yhteiselle tekijälle pätee syt(a, b) =syt(a− b, b).

Todistus. Oletetaan, että d = syt(a, b). Nyt d | a ja d | b. Tällöin lauseen 2
mukaan d | (a−b). Nyt määritelmän mukaan d | syt(a−b, b) eli syt(a, b) | syt(a−
b, b). Oletetaan seuraavaksi, että d′ = syt(a − b, b). Nyt d′ | (a − b) ja
d′ | b ja edelleen lauseen 2 mukaan d′ | (a − b) + b eli d′ | a. Nähdään,
että syt(a− b, b) | syt(a, b).
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Lemma 1 (Bezout’n lemma.) Olkoon a ja b kokonaislukuja, joista ainakin
toinen on nollasta poikkeava. Tällöin on olemassa kokonaisluvut x ja y, siten,
että syt(a, b) = ax + by.

Todistus. Tarkastellaan joukkoa S = {ax + by | x, y ∈ Z}. Nähdään, että
joukko on epätyhjä. Oletetaan, että d = ax + bx on joukon S pienin posi-
tiivinen alkio. Jakoyhtälön mukaan on olemassa kokonaisluvut q ja r, siten,
että a = qd + r, missä 0 ≤ r < b. Nyt r = a − qd = a − q(ax + by) =
a(1− qx) + b(−qy). Selvästi luvut (1− qx) sekä (−qy) ovat kokonaislukuja,
joten r on joukon S alkio. Oletuksen mukaan 0 ≤ r < d ja d on joukon S pie-
nin positiivinen alkio, joten täytyy päteä r = 0. Sijoittamalla jakoyhtälöön
saadaan a = qd ja jaollisuuden määritelmän mukaan d | a. Yhtälailla voidaan
luku b kirjoittaa jakoyhtälön avulla b = qd+r ja saadaan b = qd, jolloin d | b.
On osoitettu, että d on lukujen a ja b yhteinen tekijä.
Osoitetaan vielä, että d on lukujen a ja b suurin yhteinen tekijä. Oletetaan,
että c jakaa sekä luvun a että b. Nyt lauseiden 1 ja 2 mukaan c | ax + by eli
c | d. Koska d on positiivinen kokonaisluku, se on suurempi tai yhtä suuri
kuin tekijänsä, joten c ≤ d. On osoitettu, että d on suurempi tai yhtä suuri
kuin jokainen lukujen a ja b yhteinen tekijä. Täten d =syt(a, b).

Lemma 2 (Eukleideen lemma.) Olkoon a, b ja c nollasta poikkeavia ko-
konaislukuja siten, että a ja b ovat keskenään jaottomat. Jos a | bc, niin
a | c.

Todistus. Oletetaan, että a | bc ja syt(a, b) = 1. Lemman 1 mukaan on ole-
massa kokonaisluvut x ja y, siten, että ax + by = 1. Nyt voidaan kirjoittaa
luku c muodossa c = c(ax+ by) = cax+ cby. Oletuksen mukaan a | bc, joten
lauseiden 1 ja 2 mukaan a | cax + cby, eli a | c.

3.7 Eukleideen algoritmi

Eukleideen algoritmin avulla voidaan laskea lukujen suurin yhteinen tekijä.
Eukleideen algoritmi perustuu jakoyhtälöön ja sen toimintaperiaate on seu-
raava:

Halutaan tietää kahden luvun a ja b suurin yhteinen tekijä. Oletetaan, että
a > b. Luku a voidaan kirjoittaa jakoyhtälön avulla a = bq1 + r1, missä
0 ≤ r1 < b. Mikäli r1 = 0, jako menee tasan ja algoritmi on valmis. Mikäli
r1 > 0, voidaan luku b kirjoittaa jakoyhtälön avulla b = r1q2 + r2, missä
0 ≤ r2 < r1. Jälleen mikäli r2 > 0, voidaan luku r1 kirjoittaa jakoyhtälön
avulla r1 = r2q3 + q3. Jatketaan näin niin kauan, että jakojäännös on nolla,
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eli jako menee tasan. Kun on löydetty rn = 0, lukujen a ja b suurin yhteinen
tekijä on rn−1.

3.8 Kongruenssi

Luku a on kongruentti luvun b kanssa modulo n, mikäli n | (a− b). Tällöin
merkitään a ≡ b (mod n). Eli a − b = kn, jossa k ∈ N. Mikäli näin ei ole,
merkitään a 6≡ (mod n).

Kongruensseille pätevät seuraavat laskusäännöt:

Lause 8 1) Jos a ≡ b (mod m), niin b ≡ a (mod m).
2) Jos a ≡ b (mod m) ja b ≡ c (mod m), niin a ≡ c (mod m).

Todistus. 1) Oletetaan, että a ≡ b (mod m). Nyt kongruenssin määritelmän
mukaan m | a− b. Tällöin lauseen 2 mukaan m | a ja m | − b, jolloin m | −a
ja m | b. Tästä saadaan m | b− a eli b ≡ a (mod m).

2) Oletetaan, että a ≡ b (mod m) ja b ≡ c (mod m). Tällöin m | a − b
ja m | b− c. Nyt lauseen 2 mukaan m | (a− b) + (b− c) ja edelleen m | a− c,
eli a ≡ c (mod m).

Lause 9 Jos a ≡ b (mod m) ja c ≡ d (mod m), niin a±c ≡ b±d (mod m)
ja ac ≡ bd (mod m).

Todistus. Oletetaan, että a ≡ b (mod m) ja c ≡ d (mod m). Tällöin m | a−b
ja m | c−d. Nyt lauseen 2 mukaan m | (a−b)±(c−d) ja edelleen m | (a±c)−
(b±d) eli a±c ≡ b±d (mod m). Lauseiden 1 ja 2 mukaan m | c(a−b)±b(c−d)
ja edelleen m | ac− bd eli ac ≡ bd (mod m).

Kertolaskusta seuraa suoraan erikoistapauksena potenssit:

Lause 10 Jos a ≡ b (mod m), niin ak ≡ bk (mod m) kaikilla k ∈ N.

Lause 11 Jos a ≡ b (mod m), niin a ± k ≡ b ± k (mod m) ja ak ≡
bk (mod m).

Todistus. Oletetaan, että a ≡ b (mod m). Tällöin m | a − b. Selvästi k ≡
k (mod m), joten lauseen 9 mukaan a ± k ≡ b ± k (mod m) ja ak ≡
bk (mod m).

Lause 12 Jos ka ≡ kb (mod m) ja syt(k,m) = 1, niin a ≡ b (mod m).
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Todistus. Oletetaan, että ka ≡ kb (mod m) ja syt(k,m) = 1. Nyt määritelmän
mukaan m | k(a − b), ja oletuksen mukaan syt(k,m) = 1, joten lemman 2
mukaan m | (a− b) eli a ≡ b (mod m).

3.8.1 Jäännössysteemi

Olkoon m mielivaltainen positiivinen kokonaisluku. Jakoyhtälön avulla voi-
daan kirjoittaa kokonaisluku a muodossa a = qm + r, missä 0 ≤ r < m. Nyt
r on luvun a pienin positiivinen jäännös modulo m. Luvut, joilla on sama
pienin positiivinen jäännös modulo m, muodostavat jäännösluokan modulo
m. Mikäli jokaisesta jäännösluokasta otetaan yksi edustaja, luvut muodosta-
vat jäännössysteemin modulo m.

Lause 13 Jos syt(a,m) = 1 ja b on mielivaltainen kokonaisluku, niin
luvut 0a + b, 1a + b, 2a + b, ..., (m − 1)a + b muodostavat jäännössysteemin
modulo m.

3.9 Fermat’n pieni lause

Lause 14 Olkoon p alkuluku ja syt(a, p) = 1. Tällöin ap−1 ≡ 1 (mod p).

Todistus. Olkoon a mielivaltainen kokonaisluku, p positiivinen alkuluku ja
syt(a, p) = 1. Lauseen 13 mukaan luvut 0a, 1a, 2a, ..., (p − 1)a sekä luvut
0, 1, 2, ..., (p−1) muodostavat jäännössysteemin modulo p, eli 0a, 1a, 2a, ..., (p−
1)a ≡ 0, 1, 2, ..., (p − 1). Tästä saadaan (p − 1)!ap−1 ≡ (p − 1)!(mod p).
Nähdään, että syt((p− 1)!, p) = 1, joten lauseen 12 mukaan ap−1 ≡ (mod p).

3.10 Ensimmäisen asteen Diofantoksen yhtälö

Diofantoksen yhtälöksi kutsutaan sellaista kokonaiskertoimista yhtälöä, jos-
sa on ainakin kaksi tuntematonta, joille haetaan kokonaislukuratkaisuja. Tar-
kastellaan yksinkertaisinta Diofantoksen yhtälöä, joka on muotoa:

ax + by = c, missä a, b 6= 0

Lause 15 Yhtälöllä ax + by = c on olemassa kokonaislukuratkaisu, jos ja
vain jos d | c, missä d = syt(a, b).

Todistus. Olkoon d = syt(a, b). Oletetaan, että yhtälöllä ax + by = c on ole-
massa kokonaislukuratkaisut x0 ja y0. Suurimman yhteisen tekijän määritelmän
mukaan on olemassa kokonaisluvut r ja s, joille pätee a = dr sekä b = ds.
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Nyt c = ax0 + by0 = drx0 + dsy0 = d(rx0 + sy0) eli jaollisuuden määritelmän
mukaan d | c.
Oletetaan seuraavaksi, että d | c. Tällöin jaollisuuden määritelmän mukaan
on olemassa kokonaisluku t siten, että c = dt. Lemman 1 mukaan on ole-
massa kokonaisluvut x0 sekä y0, siten, että d = ax0 + by0. Tällöin c =
(ax0 + by0)t = a(x0t) + b(y0t). Selvästi x0t sekä y0t ovat kokonaislukuja,
joten on löydetty Diofantoksen yhtälölle ax + by = c kokonaislukuratkaisut
x = x0t sekä y = y0t.

Lause 16 Mikäli Diofantoksen yhtälöllä ax+ by = c on ratkaisu, sillä on
äärettömän monta ratkaisua, jotka ovat muotoa x = x0 + b

d
k ja y = y0 − a

d
k,

missä d = syt(a, b) ja k on mielivaltainen kokonaisluku.

Todistus. Oletetaan, että yhtälön ax + by = c tunnettu ratkaisu on x0 ja
y0. Oletetaan seuraavaksi, että on olemassa toinen ratkaisu xn ja yn. Tällöin
pätee ax0 + by0 = axn + byn ja edelleen a(xn − x0) = b(y0 − yn). Olkoon
d = syt(a, b). Tällöin on olemassa kokonaisluvut r ja s, joille pätevät a = dr
ja b = ds. Saadaan dr(xn−x0) = ds(y0− yn) eli r(xn−x0) = s(y0− yn). Nyt
jaollisuuden määritelmän mukaan r | s(y0− yn). Nähdään, että syt(r, s) = 1,
joten lemman 2 mukaan r | (y0 − yn). Jaollisuuden määritelmän mukaan
voidaan kirjoittaa y0 − yn = rk, missä k on mielivaltainen kokonaisluku.
Symmetriasta saadaan xn − x0 = sk. Ja edelleen:

xn = x0 + sk = x0 +
b

d
k,

yn = y0 − rk = y0 −
a

d
k.

Osoitetaan vielä, että ratkaisu toteuttaa Diofantoksen yhtälön ax + by = c
riippumatta siitä, mikä k:n arvo on:

axn + byn = a(x0 +
b

d
k) + b(y0 −

a

d
k)

= ax0 +
ab

d
k + by0 −

ab

d
k

= ax0 + by0 + (
ab

d
− ab

d
)k

= ax0 + by0 = c.

Koska k oli mielivaltainen kokonaisluku, ratkaisuja on ääretön määrä ja lause
on todistettu.
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4 Teoreettinen viitekehys

Tässä luvussa esitetään aikaisemmin toteutettuja tutkimuksia lukuteorian
ymmärryksestä sekä virhekäsityksistä. Lisäksi yksi esitettävistä tutkimuk-
sista käsittelee kokonaislukujen laskutoimituksia.

4.1 Stephen Campbell ja Rina Zazkis

Stephen Campbell sekä Rina Zazkis ovat toteuttaneet sarjan tutkimuksia
luokanopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden lukuteorian konseptuaalisesta
ymmärryksestä [5] - [7]. Tutkimuksissa tarkasteltiin opiskelijoiden konsep-
tuaalista ymmärrystä luonnollisten lukujen tekijöistä sekä jaollisuudesta [7],
jakoyhtälöstä [4], sekä alkutekijöistä ja alkutekijähajotelman yksikäsitteisyy-
destä [6]. Lisäksi tutkimuksissa tarkasteltiin opiskelijoiden käyttämää kieltä
ja termistöä [17]. Tutkimuksiin osallistui 21 vapaaehtoista opiskelijaa, jotka
osallistuivat samanaikaisesti kurssille ”Matematiikan perusteet opettajille”.
Kurssilla käsiteltiin lukuteoriaa; etenkin tekijöihinjako, pienin yhteinen te-
kijä, suurin yhteinen jaettava, alkuluvut sekä yhdistetyt luvut, jakoyhtälö
sekä lukujen 2, 3, 5 ja 9 jaollisuussäännöt. Noin viikko lukuteorian osuuden
jälkeen osallistujille esitettiin joukko lukuteorian kysymyksiä, joihin heidän
tuli vastata. Osallistujia haastateltiin ja he saivat selittää vastauksiaan sa-
nallisesti.

Kaikissa tutkimuksen osissa havaittiin puutteita opiskelijoiden konseptu-
aalisessa ymmärryksessä lukuteorian osalta. Opiskelijoiden vastauksista kävi
ilmi, että he tiesivät jaollisuuden määritelmän sekä alkutekijähajotelman yk-
sikäsitteisyyden, mutta eivät olleet kyenneet muodostamaan kognitiivisia yh-
teyksiä jaollisuuden, kertolaskun, tekijöiden ja alkutekijöiden välille [5] - [7].
Tarkasteltaessa opiskelijoiden vastauksissa käyttämää kieltä havaittiin että,
opiskelijat eivät joko käyttäneet matematiikan formaalia terminologiaa ol-
lenkaan tai he käyttivät formaaleja ja informaaleja ilmauksia sekaisin [17].
Kun opiskelijoilta kysyttiin lukujen jaollisuudesta, tapauksissa joissa luku
oli jaollinen toisella luvulla opiskelijat käyttivät perusteluissa usein termiä
tekijä. Tapauksissa, joissa luku ei ollut jaollinen, hyvin harva opiskelija mai-
nitsi enää termiä tekijä. Sen sijaan opiskelijat käyttivät informaalia kieltä
ja ilmaisuja kuten ”luku ei mahdu”, ”lukua ei voida jakaa tasan” tai ”luku
ei jakaudu”. Mitä epävarmempia opiskelijat olivat vastauksistaan, sitä infor-
maalimmaksi heidän käyttämä kielensä muuttui [17].

Kaksi kolmasosaa tutkimuksiin osallistuneista henkilöistä esitti jossain
tutkimuksen vaiheessa osamäärän tai jakojäännöksen rationaalilukuna [4].
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Lähes kaikissa tutkimuksen osissa opiskelijoilta kysyttiin luvun M = 33 ·
52 · 7 ominaisuuksista. Campbellin toteuttamassa tutkimuksessa opiskelijoil-
le esitettiin kysymys ”Mikä on luvun M jakojäännös luvulla 15 jaettaessa?”
[4]. Tutkimukseen osallistuneista 21:stä opiskelijasta neljä osasi vastata ja-
kojäännöksen olevan nolla käyttämättä apunaan laskinta. Opiskelijoista kah-
deksan vastasi jakojäännöksen olevan nolla sen jälkeen, kun olivat laskeneet
luvun tekijöiden tulon laskimella ja jakaneet sen 15:llä [4]. Kun opiskelijat
eivät saaneet käyttää laskinta, osa opiskelijoista osasi vastata luvun M ole-
van jaollinen luvuilla 3, 5 ja 7, mutta eivät tienneet, onko luku M jaollinen
luvuilla 2 tai 11 [6]. Opiskelijat eivät olleet varmoja, löytyisikö luvulle uusi al-
kutekijähajotelma, jonka tekijänä luvut 2 tai 11 olisivat. Campbell sekä Zaz-
kis havaitsivat, että siitä huolimatta, että opiskelijat tiesivät ja osasivat tois-
taa aritmetiikan peruslauseen eli alkutekijähajotelman yksikäsitteisyyden, he
eivät ymmärtäneet mitä lause tarkoitti [6]. Tutkimuksen tulokset osoitti-
vat, että opiskelijat yrittivät etsiä toista alkutekijähajotelmaa luvulle, jon-
ka alkutekijähajoitelma oli tiedossa [6]. Lisäksi opiskelijoilla oli yleinen vir-
hekäsitys, jonka mukaan alkutekijähajotelma koostuisi vain pienistä (alle 10)
alkuluvuista [6], [7]. Opiskelijat muistivat ulkoa lukujen 2, 3, 5 ja 9 jaolli-
suussääntöjä ja yrittivät soveltaa niitä ongelmanratkaisussa sellaisten luku-
jen kohdalla, joihin heillä ei ollut muistisääntöjä tai tilanteissa joissa eivät
keksineet muuta perustelua [7]. Eräs opiskelija muunmuassa perusteli luvun
391 olevan alkuluku, koska sen numeroiden summa on alkuluku [7].

4.2 Craig Barton

Bartonin Lumenille toteuttamassa tutkimuksessa yli viideltätuhannelta ala-
kouluikäiseltä oppilaalta kysyttiin tekijöihin liittyviä monivalintakysymyk-
siä. Oppilaiden vastauksista havaittiin, että oppilaat hallitsivat hyvin te-
kijöiden tunnistamisen annetuista vaihtoehdoista, mutta kun heille annettiin
luku 9, jonka tiedettiin olevan tuntemattoman luvun tekijä ja kysyttiin mui-
ta lukuja, jotka varmuudella olisivat tämän tuntemattoman luvun tekijöitä,
tulokset heikkenivät. Oppilailla oli yleinen virhekäsitys, että myös luvun 18
olisi oltava tuntemattoman luvun tekijä.

Kun oppilaille esitettiin monivalintakysymys, jossa kysyttiin voiko kah-
dentoista ympyrän muotoon asetetun pisteen pisteitä yhdistää toisiinsa si-
ten, että muodostuu heksagoni tai oktagoni (eli toisinsanoen, onko luku 6
tai 8 luvun 12 tekijä), vain 44 % oppilaista vastasi oikein. Vastaukset hajau-
tuivat melko tasaisesti kaikille neljälle vastausvaihtoehdoille, mikä viittaisi
siihen, että suuri osa oppilaista arvasi vastauksen [2]. Bartonin mukaan vai-
kutti siltä, että oppilaat hallitsivat perusasiat, kuten tekijöiden tunnistami-
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sen hyvin, mutta kun oppilaat joutuivat soveltamaan tietojaan tai kohtasivat
tehtävätyyppejä, joita ei oltu tunnilla harjoiteltu, osaamisen taso heikentyi.

Tutkimuksessa saatiin samanlaisia tuloksia myös alkutekijöiden osalta.
Suuri osa oppilaista tunnisti hyvin alkutekijöitä annetuista vaihtoehdoista ja
osasi määrittää annetun luvun alkutekijähajotelman, mutta kun heille annet-
tiin valmiina luvun alkutekijähajotelma ja kysyttiin, onko jokin tietty luku
annetun luvun tekijä, vastaukset hajautuivat kaikille vastausvaihtoehdoille
ja tehtävään vastasi jälleen oikein vain 44 % oppilaista [2].

Eräässä kysymyksessä oppilaille annettiin luvun 420 alkutekijähajotelma
420 = 22 ·3·5·7, ja kysyttiin tämän jälkeen mikä annetuista vaihtoehdoista on
luvun 4200 alkutekijähajotelma. Oppilaista 45 % valitsi annetuista vastaus-
vaihtoehdoista oikean 23 ·3 ·52 ·7. Oppilaista 32 % vastasi, että luvun alkute-
kijähajotelma on 22 · 3 · 5 · 7 · 10. Aikaisemmin tutkimuksessa havaittiin, että
oppilaat hallitsivat hyvin luvun tekijöiden sekä alkutekijöiden tunnistamisen.
Todennäköisesti suurin osa oppilaista olisi kysyttäessä tiennyt, ettei luku 10
ole alkuluku, mutta vastatessaan tehtävään he keskittyivät löytämään lu-
kujen 420 ja 4200 välisen relaation, eivätkä välittäneet siitä, oliko heidän
löytämänsä tekijä alkuluku vai ei [2]. Tutkimuksen tulokset viittaisivat sii-
hen, että oppilaat hallitsivat hyvin perusasiat ja sellaiset tehtävät, joita luok-
kahuoneissa oli harjoiteltu, mutta heidän konseptuaalinen ymmärryksensä ei
ollut sillä tasolla, että he olisivat voineet käyttää ymmärrystään tekijöistä ja
alkuluvuista hyödyksi ongelmanratkaisussa vaativampien tehtävien kohdalla.

4.3 Martin A. Simon

Simon on tutkinut luokanopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden ymmärrystä
jaollisuudesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin 33:n opiskelijan kirjallisia ja 8:n
opiskelijan suullisia vastauksia erilaisiin kokonaislukuja käsitteleviin kysy-
myksiin [14]. Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijat liittivät jaollisuuden
käsitteen vahvasti laskimen suorittamaan jakolaskutoimintoon, eivätkä kyen-
neet ajattelemaan jakamista toimintona, jossa jokin määrä jaetaan saman-
kokoisiin ryhmiin [14]. Opiskelijat eivät osanneet selittää miten jakokulma
toimii, mutta kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt osasivat onnistu-
neesti suorittaa laskutoimituksia jakokulmassa [14]. Simonin mukaan vaikut-
ti siltä, että opiskelijoiden ymmärrys jakokulmasta ei ollut muuttunut sen
jälkeen kun he olivat sen peruskoulussa oppineet. Tutkimukseen osallistu-
neille opiskelijoille esitettiin kysymys, jossa heidän piti kehitellä realistisia
ongelmia, joiden vastaukset olisivat a) 12 3/4, b) 13 ja c) 12, kun 51 jaetaan
neljällä. Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijoiden oli huomattavasti haas-
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tavampaa keksiä ongelmaa, jonka vastaus olisi 13, kuin 12 3/4 tai 12. Opis-
kelijoilla oli haasteita ymmärtää tehtävää arkielämän kontekstissa ja heidän
aikaisemmat kokemuksensa jakamisesta sai heidät uskomaan, että vastaus
määrittyi opettajan tai tehtävän ohjeiden mukaan (esim. pyöristä ylöspäin)
[14]. Simonin mukaan tutkimukseen osallistuneet opiskelijat hallitsivat melko
hyvin jaollisuuteen liittyvät menetelmät ja symbolit, mutta he eivät kyen-
neet käyttämään jaollisuutta mallintamaan tilanteita ja opiskelijoilta puuttui
useita tärkeitä linkkejä, joiden avulla heidän konseptuaalinen ymmärryksensä
jaollisuudesta olisi parantunut [14]. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden tieto
jaollisuudesta oli proseduraalista ja heikosti kytkeytynyttä ja on mahdollis-
ta, että samanlainen pinnallinen tieto ulottuu myös muille matematiikan osa-
alueille [14]. Proseduraalinen heikosti kytkeytynyt tieto matematiikasta saa
aikaan sen, että matematiikan opiskelu koetaan vain laskentamenetelmien
opetteluna [14].

4.4 Madihaha Khalid ja Zulmarayan Embong

Khalidin ja Embongin Malesiassa toteuttamassa tutkimuksessa haastatel-
tiin sekä analysoitiin kahdeksan eri 7. luokan oppilaiden kirjallisia vastauksia
sekä haastateltiin kuuttatoista oppilasta kokonaislukujen laskutoimituksista.
Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaiden ymmärrys kokonaisluvuista sekä
laskutoimituksista oli pinnallista ja he olivat opetelleet ulkoa sääntöjä kuten
”Kahdesta miinuksesta tulee plussa” [10]. Tutkimuksessa haastateltujen opet-
tajien mukaan matematiikan oppitunneilla aika ei riitä opettamaan asioita
siten, että oppilaiden ymmärrys aiheesta olisi riittävällä tasolla, joten heidän
on opetettava oppilaille ulkoa muistettavia sääntöjä, jotta oppilailla on mah-
dollisuus saada tehtävistä oikeita ratkaisuja [10]. Tämä ajatusmalli on kuiten-
kin ongelmallinen, sillä kun oppilaille opetetaan ulkoa muistettavia säätöjä,
ilman syvällisempää ymmärrystä, he sekoittavat säännöt ja käyttävät niitä
tilanteissa, joissa ei pitäisi [7], [10]. Koska malesialaisessa koulujärjestelmässä
laskin on sallittu apuväline seitsemännestä luokasta ylöspäin, osa opettajista
sekä oppilaista ajattelee, ettei ole tarpeen ymmärtää laskutomituksia vaan
saada oikeita vastauksia [10]. Ajatusmalli tähtää ratkaisukeskeisyyteen oppi-
misen sijaan. Kuitenkin matematiikan luonne on sellainen, että uusi opittu
tieto pohjautuu aiempaan ja opiskelijat luovat uusia käsitteitä käyttämällä
aiemmin opittuja asioita. On välttämätöntä, että oppilaat hallitsevat ma-
tematiikan perusasioita, jotta he voivat oppia haastavampaa matematiikkaa
ilman ongelmia [10].
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4.5 Yhteenveto

Yllä mainituissa tutkimuksissa tutkimuksiin osallistuneet henkilöt edustivat
eri ikäryhmiä sekä koulutustasoa ja heidän matemaattiset taustatietonsa ero-
sivat toisistaan. Kaikki tutkimuksiin osallistuneet henkilöt olivat kuitenkin
opiskelleet lukuteoriaa jollakin luokka-asteella. Kaikissa tutkimuksissa ha-
vaittiin, että opiskelijoiden ymmärrys tekijöistä ja alkuluvuista oli varsin pin-
nallista. Kaikilla tutkimuksiin osallistuneilla opiskelijoilla, riippumatta kou-
lutustasosta, havaittiin merkittäviä puutteita lukuteorian konseptuaalisessa
ymmärryksessä. Tutkimuksiin osallistuneet henkilöt hallitsivat hyvin perus-
asiat, kuten tekijöiden tai alkulukujen tunnistamisen, mutta eivät kyenneet
luomaan kognitiivisia yhteyksiä oppimiensa asioiden välille, jotta pystyisivät
käyttämään osaamiansa asioita hyödyksi ongelmanratkaisussa haastavimmis-
sa tehtävissä. Tutkimuksia vertailtaessa on merkittävää, että yliopistossa lu-
kuteoriaa opiskelleilla tulevilla opettajilla oli samanlaisia virhekäsityksiä al-
kuluvuista sekä tekijöistä kuin ala-asteikäisillä oppilailla. Molemmissa ryh-
missä oli varsin yleinen virhekäsitys, jonka mukaan alkutekijähajotelma koos-
tuisi vain pienistä alkuluvuista. Sekä yliopisto-opiskelijat että ala-asteen op-
pilaat olivat opetelleet erilaisia sääntöjä ulkoa ja yrittivät soveltaa niitä
väärissä tilanteissa. Tutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden keskuudessa oli
myös tyypillistä, että he käsittivät lukujen jaollisuuden olevan matemaati-
nen toiminto, joka suoritetaan laskimella tai jakokulmassa annettujen ohjei-
den mukaan. Sekä Cambellin ja Zazkisin että Simonin tutkimuksissa, joissa
osallistujina olivat tulevat opettajat, havaittiin että opiskelijoiden ymmärrys
lukuteoriasta oli heikkoa, opiskelijoilla oli vaikeuksia erottaa kokonaislukujen
jaollisuutta reaalilukujen jakolaskutoiminnosta sekä haasteita liittää annet-
tuja ongelmia realistisesti arkielämään. Simon uskoi, että pinnallinen osaa-
minen ulottuu myös muille matematiikan osa-alueille.

5 Matematiikan ylioppilaskoe

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan
kussakin oppiaineessa pakollisten kurssien, sekä syventävinä opintoina tar-
jottavien kurssien sisällöistä. Kokelas saa kuitenkin oikeuden osallistua ko-
keeseen suoritettuan pakolliset opinnot oppiaineessa, jonka kokeeseen hän
osallistuu [16]. Tehtäviä laadittaessa otetaan huomioon Opetushallituksen
hyväk-
symät opetussuunnitelman perusteet [16]. Matematiikan ylioppilaskoe on
sekä pitkässä että lyhyessä oppimäärässä suoritettu sähköisesti keväästä 2019
asti. Kummassakin oppimäärässä ylioppilaskokeessa on 13 tehtävää, joista
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kokelas saa vastata kymmeneen. Kokeessa on kaksi erillistä osiota; A- sekä
B-osa, joista jälkimmäinen koostuu vielä B1- sekä B2-osasta. A-osa koos-
tuu neljästä tehtävästä, joista kokelas vastaa kaikkiin. A-osassa kokelaalla ei
ole käytössään sähköisiä ohjelmia tai symbolista laskinta. Kokelaalla saa ol-
la käytössään yksinkertainen sähköinen laskin. B-osassa kokelas saa käyttää
kaikkia kokeessa hyväksyttyjä sähköisiä ohjelmia sekä symbolista laskinta
apunaan. B1-osa koostuu viidestä tehtävästä, joista kokelas vastaa kolmeen
ja B2-osa koostuu neljästä tehtävästä, joista kokelas vastaa kolmeen. Ko-
keen B-osassa kokelas voi valita tehtävien joukosta ne, jotka uskoo parhai-
ten hallitsevansa. Mikäli kokelas palauttaa B1- tai B2-osiossa enemmän kuin
kolme tehtävää, otetaan arvostelussa huomioon ne kolme tehtävää, joiden
pistemäärä on pienin [16].

Lukion vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteissa lukuteoria on mää-
rätty osaksi pitkän matematiikan kurssia 11 ja uudessa vuoden 2019 lukion
opetussuunnitelman perusteissa osaksi moduulia 11. Lukuteoria on siis ope-
tussuunnitelmissa määrätty osaksi matematiikan pitkän oppimäärän valin-
naisia opintoja, joten kokelaan on mahdollista osallistua matematiikan yli-
oppilaskokeeseen suorittamatta lainkaan lukuteorian opintoja. Kumpikaan
opetussuunnitelma ei mainitse lukuteoriaa osana matematiikan lyhyttä op-
pimäärää, eikä lukuteorian tehtäviä tällöin lyhyen matematiikan kokeissa ole
lainkaan.

6 Tutkimuksen toteutus

Tässä tutkielmassa toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tyypilli-
siä virheitä lukuteorian tehtävissä sekä yleisimpiä lukuteorian virhekäsityksiä.
Aineistona käytettiin ylioppilastutkintolautakunnalta saatuja sähköisiä koke-
lasratkaisuja pitkän matematiikan ylioppilaskokeista. Tutkimuksessa käytetyt
tehtävät olivat pitkän matematiikan ylioppilaskokeen kevään 2021 tehtävä
10, syksyn 2020 tehtävä 9, kevään 2020 tehtävä 12 sekä kevään 2019 tehtävä
8. Tehtävät sekä niiden ratkaisut on esitetty luvussa 6.1. Tehtävien 10, 12
sekä 8 osalta tutkimuksessa käsiteltyjä kokelasratkaisuja oli 60 ja tehtävän
9 osalta 24. Tutkimuksessa käytetystä aineistosta ei käynyt ilmi kokelaiden
asuinalue, koulu, ratkaisuiden pistemäärät tai se olivatko kokelaat suoritta-
neet lukiossa valinnaisia matematiikan kursseja. Aineistosta kävi ilmi koke-
laan pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta saama arvosana.
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6.1 Ylioppilaskoetehtävät

Tutkimuksessa tarkastellut tehtävät, niiden malliratkaisut sekä yhteys ope-
tussuunnitelmaan on esitetty tässä luvussa.

6.1.1 Pitkä matematiikka kevät 2021 tehtävä 10

Matematiikan pitkän oppimäärän ylioppilaskokeen tehtävässä 10 kokelail-
le annettiin kolme matematiikan tekstipätkää, jotka heidän piti luokitella
tehtävän ensimmäisessä kohdassa. Tehtävän toisessa kohdassa kokelaiden pi-
ti muotoilla todistukseksi luokittelemansa tekstin väite ja kolmannessa koh-
dassa heidän piti todistaa lauseeksi luokittelemansa teksti. Tehtävä perus-
tuu seuraaviin opetussuunnitelman kohtiin; Lukion opetussuunnitelman pe-
rusteissa (2015) kerrotaan pitkän matematiikan kuvauksessa, että oppiaineen
tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattinen yleissivistys sekä korkeakou-
luopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet. Lisäksi opiskelijalla on
tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä sekä matemaattisen tiedon luon-
netta [12]. Pitkän matematiikan opetuksen tavoitteissa mainitaan erikseen,
että opetuksen tavoitteena on että opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää ma-
tematiikan kieltä, oppii seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lu-
kemaan matemaattista tekstiä sekä arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja
perustelujen selkeyttä [12]. Pitkän matematiikan kurssin MAA11 tavoitteis-
sa mainitaan, että opiskelija tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee
todistamista ja opiskelija osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta kongruens-
sin avulla [12]. Lisäksi keskeisissä sisällöissä mainitaan erilaiset matemaatti-
set todistukset sekä kokonaislukujen kongruenssi.

Tehtävä 10. Tehtävään kuului erillinen ainesto 10.A Teksti: Matema-
tiikan tekstipätkiä:

(a) Olkoon ABC kolmio, jonka sivujen pituudet a, b ja c toteuttavat ehdon
a2 + b2 = c2. Tarkastellaan toista kolmiota, joka on suorakulmainen ja jonka
kateettien pituudet on a ja b. Pythagoraan laiseen mukaan tämän toisen
kolmion hypotenuusan pituus on

√
a2 + b2 =

√
c2 = c, joka on sama kuin

ensimmäisen kolmion kolmannen sivun pituus. Koska molempien kolmioiden
sivujen pituudet ovat samat a, b ja c, niin kolmiot ovat yhtenevät. Näin ollen
kolmioiden kulmat ovat samat ja erityisesti sivujen a ja b välinen kulma on
molemmissa kolmioissa suora.

(b) Olkoon a > 0, a 6= 1. Positiivisen luvun x a -kantainen logaritmi loga x
on luku, johon kantaluku on korotettava, jotta saadaan luku x, toisin sanoen

aloga x = x
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(c) Jos positiivisen kokonaisluvun n numeroiden summa on jaollinen kolmel-
la, myös luku n on jaollinen kolmella.

Tehtävä oli seuraavanlainen:

Matemaattinen teksti rakentuu mm. käsitteiden määritelmistä, yleisesti
pätevistä tuloksista (lauseet), tulosten todistuksista ja erikoistapauksiin
sovelletuista laskuista (esimerkit).

1. Valitse aineiston 10.A kunkin tekstin (a)–(c) kohdalla, onko kyseessä
määritelmä, lause, todistus vai esimerkki. Vastauksia ei tarvitse
tässä kohdassa perustella. (3p)

2. Minkä lauseen kohdassa 1 valitsemasi todistus osoittaa todeksi? Muo-
toile lauseen sisältö täsmällisesti niin, että sen yhteys todistukseen
käy ilmi. (4p)

3. Kohdassa 1 valitsit yhden tekstin lauseeksi. Todista tämä lause. (5p)

Esimerkkiratkaisu:

1. Teksti (a) on todistus, (b) on määritelmä ja (c) on lause.

2. Todistus (a) osoittaa, että jos kolmio toteuttaa Pythagoraan lauseen, se
on suorakulmainen. Todistuksessa oletetaan ensin kolmio, joka toteut-
taa Pythagoraan lauseen. Tämän jälkeen sitä verrataan suorakulmai-
seen kolmioon, jonka kateetit ovat samat kuin ensimmäisen kolmion.
Osoitetaan, että myös hypotenuusa on sama ja kolmiot ovat yhtenevät.
Täten myös ensimmäinen kolmio on suorakulmainen.

3. Olkoon luvun n kymmenjärjestelmäesitys akak−1...a1a0 eli n = ak10k +
ak−110k−1 + · · · + a110 + a0. Nyt 10 = 9 + 1 ≡ 1(mod 3), joten 10k ≡
1k(mod 3) ≡ 1(mod 3). Täten n = ak10k +ak−110k−1+ · · ·+a110+a0 ≡
ak + ak−1 + · · ·+ a1 + a0 (mod 3).

6.1.2 Pitkä matematiikka syksy 2020 tehtävä 9

Matematiikan pitkän oppimäärän syksyn 2020 ylioppilaskokeen tehtävässä 9
kokelaiden piti osoittaa annettua lukua käyttämällä, että on olemassa miljoo-
na peräkkäistä yhdistettyä lukua. Tehtävä perustuu seuraaviin opetussuun-
nitelman kohtiin; opetussuunnitelman mukaan kurssin MAA11 tavoitteena
on, että opiskelija hallitsee lukuteorian peruskäsitteet sekä perehtyy alkulu-
kujen ominaisuuksiin ja harjoittelee todistamista.
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Tehtävä 9. Osoita lukua 1 000 001! + 2 käyttämällä, että on olemassa mil-
joona peräkkäistä kokonaislukua, joista yksikään ei ole alkuluku. (12p)

Esimerkkiratkaisu:

Olkoon n = 1000001!. Luku n = 1000001! = 1 ·2 ·3 · · ·99999 ·1000000 ·100001
on jaollinen luvulla 2, sillä tuloesityksestä nähdään, että luku 2 on luvun n
tekijä. Tällöin jaollisuussääntöjen mukaan myös luku n+2 on jaollinen luvul-
la 2, eikä täten ole alkuluku. Olkoon 3 ≤ k ≤ 100001. Nyt luku k on luvun n
tekijä millä tahansa arvolla k eli k jakaa luvun n. Tällöin jaollisuussääntöjen
mukaan k jakaa myös summan n + k. Arvoilla 2 ≤ k ≤ 1000001 saadaan
miljoona peräkkäistä lukua n + k, joista yksikään ei ole alkuluku.

6.1.3 Pitkä matematiikka kevät 2020 tehtävä 12

Matematiikan pitkän oppimäärän kevään 2020 ylioppilaskokeen tehtävän 12
ensimmäisessä kohdassa kokelaiden piti määrittää kaksi kokonaislukua väliltä
[2−100], joiden tulon neliöjuuri on kokonaisluku. Toisessa osassa heidän piti
määrittää todennäköisyys sille, että kahden välin [1−100] kokonaisluvun geo-
metrinen keskiarvo on kokonaisluku. Tehtävä perustuu opetussuunnitelman
seuraaviin kohtiin; kaikille pakollisen matematiikan kurssin MAY1 kurssin
tavoitteessa mainitaan, että kurssin tavoitteena on kerrata lukualueet sekä
keskeisissä sisällöissä mainitaan peruslaskutoimitukset [12]. Lisäksi kurssin
MAA10 keskeisiin sisältöihin kuuluu klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
[12].

Tehtävä 12. Kahden positiivisen luvun a ja b geometrinen keskiarvo on√
ab

1. Anna esimerkki välin 2-100 kahdesta eri kokonaisluvusta a ja b, joille√
ab on kokonaisluku.

2. Satunnaislukugeneraattori arpoo toisistaan riippumatta kaksi kokonais-
lukua väliltä 1-100 niin, että jokaisen luvun todennäköisyys on 1

100
.

Mikä on todennäköisyys sille, että arvottujen lukujen geometrinen kes-
kiarvo on kokonaisluku? Voit laskea tapahtuman klassisen todennäköi-
syyden tarkasti tai esittää sille simulointiin perustuvan arvion.

Esimerkkiratkaisu:

1. Vastaukseksi kelpaavat mitkä tahnsa välin 2-100 luvut, joille ehto pätee.
Esimerkiksi a = 2 ja b = 8. Nähdään, että

√
ab =

√
2 · 8 = 4.
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2. Mahdollisia kokonaislukupareja on yhteensä 1002 = 10000 kappaletta.
Kokonaislukujen a ja b geometrinen keskiarvo

√
ab on kokonaisluku,

mikäli lukujen a ja b tulo on neliö. Ehto toteutuu, kun molemmat lu-
vut ovat neliöitä. Listataan neliöt välillä [1 − 100]. Ne ovat 1, 4, 9,
16, 25, 36, 49, 64, 81 ja 100. Tästä saadaan yhteensä 10 · 10 = 100
tapausta. Ehto toteutuu myös, kun luvut a ja b ovat samat. Saadaan
100 tapausta, joista kymmenessä luvut ovat samat. Loput tapaukset
saadaan jakamalla välin [1 − 10000] neliöt enintään sadan suuruisiin
tekijöihin. Väliltä [1− 10000] löytyy yhteensä 310 tuloa, jotka ovat ne-
liöitä. Jokaisen luvun todennäköisyys satunnaislukugeneraattorissa oli
sama, joten todennäköisyys saada geometriseksi keskiarvoksi kokonais-
luku on 310

10000
= 0, 031.

Vaihtoehtoisesti: luodaan taulukko, johon lasketaan kaikkien 10000 tu-
lon neliöjuuret ja lasketaan (esimerkiksi käsin), kuinka monta koko-
naislukua taulukosta löytyy. Kokonaislukuja saadaan yhteensä 310 ja
todennäköisyydeksi 0,031.
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6.1.4 Pitkä matematiikka kevät 2019 tehtävä 8

Matematiikan pitkän oppimäärän kevään 2019 ylioppilaskokeen tehtävässä 8
kokelaiden tuli määrittää, kuinka moneen nollaan päättyy lukujen (10!)1000000

ja (9!)1000000 erotus. Tehtävä perustuu opetussuunnitelman seuraaviin koh-
tiin; opetussuunnitelman mukaan kurssin MAA11 tavoitteena on, että oppi-
las hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuk-
siin. Lisäksi myös kurssin keskeisissä sisällöissä mainitaan kokonaislukujen
jaollisuus sekä alkuluvut [12].

Tehtävä 8. Kuinka moneen nollaan päättyy luku:

(10!)1000000 − (9!)1000000?

Esimerkkiratkaisu:
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Jaollisuussääntöjen mukaan, jos luku päättyy nollaan, se on jaollinen kymme-
nellä. Olkoon n = (10!)1000000− (9!)1000000. Nyt (10!)1000000 = (10 · 9!)1000000 =
101000000 · (9!)1000000, joten saadaan n = (101000000 − 1)(9!)1000000. Selvästi te-
kijän 101000000 − 1 viimeinen numero on 9, eikä se täten ole jaollinen kym-
menellä. Tarkastellaan seuraavaksi tekijää (9!)1000000. Muodostetaan luvun 9!
alkutekijähajotelma 9! = 1·2·3·4·5·6·7·8·9 = 1·2·3·22·5·2·3·7·23·32 = 27·34·5·7.
Nyt nähdään, että luku 10 on luvun 9! tekijä eli luku 9! = 10 · 26 · 34 · 7 on
jaollinen kymmenellä. Nähdään myös, että luku 100 ei ole luvun 9! tekijä,
eikä luku täten ole jaollinen sadalla. Luku (9!)1000000 on siis jaollinen miljoo-
nalla ja päättyy täten miljoonaan nollaan. Tällöin myös alkuperäinen luku
(10!)1000000 − (9!)1000000 on jaollinen miljoonalla ja päättyy miljoonaan nol-
laan.

6.2 Tehtävien analysointi

Ylioppilastutkintolautakunnalta saatujen sähköisten kokelasratkaisujen ana-
lysointi tehtävä kerrallaan on esitetty tässä luvussa.

6.2.1 Kevään 2021 tehtävän 10 analysointi

Kevään 2021 kokeen tehtävä 10 oli kokeen B2-osion eniten kokelasratkai-
suja kerännyt tehtävä. Siihen vastasi yhteensä 13 788 kokelasta. Kokelas-
ratkaisujen määrän perusteella vaikuttaa siltä, että kokelaat ovat pitäneet
tehtävää B2-osion helpoimpana tehtävänä. Tehtävän pistejakaumaa tarkas-
tellessa nähdään, että tehtävästä saadut pisteet olivat kuitenkin keskimäärin
melko alhaiset. Tehtävän pistekeskiarvo kaikilla tehtävään vastanneilla oli
3,2 ja tyypillisin tehtävästä saatu pistemäärä oli 3 pistettä. Tehtävän pis-
tekeskiarvo oli B2-osan tehtävien korkein. Kokelaista alle kolme pistettä
tehtävästä saaneiden osuus oli suurempi kuin yli kolme pistettä saaneiden.
Yhteensä 4,3 % kokelaista sai tehtävästä nolla pistettä. Tehtävän ensimmäisen
osan muotoilu mahdollistaa kokelaille vastauksen arvaamisen ja muutamien
pisteiden saamisen, mutta tehtävän muiden osioiden osaaminen on ollut heik-
koa.
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(kuva 1.) Pylväsdiagrammissa on esitetty kokelaiden vastausmäärät B2-osion
tehtäviin 10 - 13. Tutkielman tässä osassa tarkasteltu tehtävä on tehtävä
numero 10.
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(kuva 2.) Pylväsdiagrammissa on esitetty pistejakauma tehtävään 10 vastan-
neiden kokelaiden osalta.
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(kuva 3.) Pylväsdiagrammissa on esitetty kaikkien kevään 2021 pitkän mate-
matiikan ylioppilakokeen tehtävien pistekeskiarvot. Tutkielman tässä osassa
tarkasteltu tehtävä on tehtävä numero 10.

Kevään 2021 tehtävän 10 osalta tutkimuksessa tarkastellaan 60:tä tehtävää.
Tehtävän ratkaisuissa kokelailla vaikutti olevan haasteita tekstien tunnista-
misen kanssa. Tehtävän ensimmäisessä kohdassa kokelaista alle puolet (28)
valitsi jokaisen tekstin kohdalla oikean vaihtoehdon. Yhdessä ratkaisussa ko-
kelas oli valinnut kaikkiin tekstipätkiin saman vaihtoehdon ja kahdessa rat-
kaisussa oli käytetty samaa vaihtoehtoa kahdesti. Lisäksi yhdessä ratkaisussa
oli valittu vaihtoehto vain tekstipätkälle (c). Yli puolet kokelaista oli valin-
nut ainakin jonkun tekstin kohdalla väärän vaihtoehdon. Tekstin (a) osalta
vääriä vastauksia oli 11, joista yksi oli tyhjä, tekstin (b) osalta vääriä vas-
tauksia oli 30, joista yksi tyhjä ja tekstin (c) osalta vääriä vastauksia oli 18.
Niistä 42:sta kokelaasta, jotka olivat valinneet oikean tekstipätkän ”Jos po-
sitiivisen kokonaisluvun n numeroiden summa on jaollinen kolmella, myös
luku n on jaollinen kolmella.” lauseeksi, 7 oli jättänyt vastaamatta tehtävän
kolmanteen kohtaan, 7 oli muotoillut lauseen uudelleen tai perustellut miksi
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teksti oli lause ja 16 yritti todistaa lauseen antamalla esimerkkiluvun. Näistä
kokelaista 8 oli saanut pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta arvosanaksi
vähintään M. Lisäksi yksi kokelas oli valinnut oikean tekstin lauseeksi, mutta
todistanut tehtävän kolmanteen kohtaan määritelmäksi valitsemaansa teks-
tiä (arvosana E).

Kahdessa ratkaisussa oli yritetty todistaa lause vastaesimerkin avulla
(arvosana L ja arvosana A) ja yhdessä todettu, että se voidaan todistaa
Pascalin kolmiolla (arvosana B). Kolmessa ratkaisussa oli yksinkertaisesti
todettu kolmella jaollisten lukujen olevan muotoa 3k ja yhdessä muotoa
n(n+1)(n+2). Yhdessä ratkaisussa oli tarkasteltu kolmen peräkkäisen koko-
naisluvun summan jaollisuutta ja yhdessä ratkaisussa tarkasteltu lukujonon
3+3n, n = 1, 2, 3, ..., ”numeroiden summia” ja todettu niiden ”noudattavan
kolmella jaollista kaavaa” lukujonon 3. jäsenestä eteenpäin (arvosana M).

Kuudenkymmenen kokelaan otannasta vain yhdessä ratkaisussa oli mai-
nittu, että luvun jaollisuus kolmella on yhtäpitävää sen kanssa, että luku on
kongruentti nollan kanssa modulo 3 (arvosana E). Yksikään tutkimuksessa
tarkastelluista kokelaista ei ollut onnistunut esittämään pätevää todistusta
tehtävän kolmanteen osioon.

Analysoitujen kokelasratkaisujen perusteella vaikuttaa siltä, että koke-
lailla ei ollut ymmärrystä kongruenssista. Joko kokelaat eivät ole opiskelleet
lukuteoriaa lukiossa ja kongruenssin käsite ei ollut heille tuttu tai kokelai-
den ymmärrys kongruenssista ja lukujen jaollisuudesta oli jäänyt niin pin-
nalliseksi, etteivät he osanneet käyttää näitä ongelmanratkaisussa. Kokelaat
käyttivät heille tuttuja toimintoja ja yrittivät esittää todistuksen algebral-
lisesti laskutoimituksen avulla tai esittivät muistamiaan muotoja kolmella
jaollisille luvuille.

Tarkastellaan kahta kokelasratkaisua.

Kokelas 1, arvosana C:

n + n + n + ... + n = 3 ·m, jossa m on kokonaisluku.

n + n + n + ... + n = 3 ·m || : 3
n

3
+

n

3
+

n

3
+ ... +

n

3
= m
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Kokelas 2, arvosana E:

Jos:

n + n + n + n + ...

3
= kokonaisluku || · 3

n + n + n + n + ... = 3 · kokonaisluku

täten myös
n

3
on tosi

Kumpikin kokelas pyrkii todistamaan väitettä implikaation avulla. Todistuk-
sissa lähdetään liikkeelle siitä oletuksesta, että lukujen summa on jaollinen
kolmella. Tämän jälkeen kumpikin kokelas käsittelee tehtävää algebrallisesti
yhtälönä, jota voidaan jakaa tai kertoa puolittain jollain luvulla ja päätyy
lopputulokseen, että n on jaollinen kolmella. Kumpikin kokelas vaikuttaa yh-
distävän luvun jaollisuuden vahvasti jakolaskutoimitukseen. Kokelas 1 esittää
yhtälöiden tueksi perustelun ”Koska m on kokonaisluku, on n:nnien oltava
kolmella jaollisia, sillä niiden on oltava itse myös kokonaislukuja, koska nii-
den määrä on tuntematon.”. Kokelaan mukaan, koska lukujen summa on
kolmosen monikerta, on jokaisen luvun oltava myös erikseen jaollinen kol-
mella, koska niiden määrä on tuntematon. Vaikuttaa siltä, että kokelas us-
koo että mikäli lukujen määrä olisi tiedossa, summa voisi koostua rationaali-
tai reaaliluvuista. Todistuksista kuitenkin nähdään, että kummallekin ko-
kelaista jaollisuuden määritelmä on tuttu. Kokelas 2 käyttää jaollisuudesta
määritelmää, luku a jakaa luvun b, mikäli b

a
on kokonaisluku, joka on yhte-

nevä kokelaan 1 käyttämän määritelmän on olemassa kokonaisluku c, siten
että b=ac kanssa. Kokelas 1 ei ole kuitenkaan kyennyt muodostamaan eroa
kokonaisluku- ja rationaalilukujakolaskun välille.

6.2.2 Syksyn 2020 tehtävän 9 analysointi

Syksyn 2020 tehtävä 9 oli B1-osion vähiten ratkaisuja kerännyt tehtävä.
Tehtävän alhainen ratkaisujen määrä verrattuna tutkimuksen muihin tehtä-
viin johtuu siitä, että syksyn pitkän matematiikan ylioppilaskirjoitusten osal-
listujamäärät ovat huomattavasti alhaisemmat kuin kevään kokeiden osallis-
tujamäärät. Tehtävää oli yrittänyt ratkaista 124 kokelasta ja sen pistekes-
kiarvo 1,5 oli koko kokeen alhaisin. Tehtävän pistejakaumaa tarkastellessa
huomataan, että pistemäärissä ovat edustettuna ääripäät. Kokelaista 88,7 %
sai tehtävästä alle kolme pistettä ja näistä 64,5 % sai pisteitä nolla. Neljän,
viiden ja kahdeksan pisteen vastauksia löytyi kutakin yksi ja 8,6 % kokelaista
saivat tehtävästä täydet pisteet. Pistejakauman perusteella tehtävää ei ole
joko osattu lainkaan tai tehtävä on osattu erittäin hyvin.
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(kuva 4.) Pylväsdiagrammissa on esitetty kokelaiden vastausmäärät B1-osion
tehtäviin 5 - 9. Tutkielman tässä osassa tarkasteltu tehtävä on tehtävä nu-
mero 9.
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(kuva 5.) Pylväsdiagrammissa on esitetty kaikkien syksyn 2020 pitkän mate-
matiikan ylioppilaskokeen tehtävien pistekeskiarvot. Tutkielman tässä osassa
tarkasteltu tehtävä on tehtävä numero 9.
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(kuva 6.) Pylväsdiagrammissa on esitetty pistejakauma tehtävään 9 vastan-
neiden kokelaiden osalta.

Syksyn 2020 tehtävän 9 osalta tutkimuksessa tarkasteltiin 24:ää kokelas-
ratkaisua. Tarkastelluista ratkaisuista 13:ssa oli esitetty määritelmä alkulu-
vuille tai vastauksesta kävi ilmi, että alkuluvun määritelmä oli kokelaalle
tuttu. Näistä ratkaisuista kahdeksassa alkuluvun määritelmä oli virheellinen
tai puutteellinen. Yhteensä yhdeksässä ratkaisussa lukua oli yritetty laskea
laskimella tai todettu sen olevan ääretön, yksi kokelas esitti tehtävään vain
sanallista päättelyä ja yksi kokelas perusteli väitettä todennäköisyyksillä.
Kokelaiden vastauksista havaittiin, että heillä oli vaikeuksia tuottaa formaa-
lia matemaattista tekstiä. Kokelasratkaisuista yhdeksässä oli mainittu sana
tekijä, mutta samoissa ratkaisuissa oli usein käytetty sekaisin myös lukuteo-
rian osalta informaaleja ilmauksia kuten ”kerroin” tarkoitettaessa tekijää.
Kokelaat käyttivät vastauksissaan sekaisin formaalia sekä informaalia mate-
maattista kieltä ja useiden vastausten osalta ilmaukset ovat virheellisiä.

Kahdeksasta kokelasratkaisusta löytyi virheellisiä määritelmiä alkuluvuil-
le, kuten: luku ei ole alkuluku, koska ”Aina löytyy luku, joka on itsellään ker-
rottuna jokin luvun osista” sekä ”Alkulukuja ovat luvut, jotka jakautuvat vain
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itsensä kanssa.”. Kokelaat puhuvat luvuista kokonaislukujen sijasta, jakau-
tumisesta jaollisuuden sijasta ja luvun osista tarkoittaessaan tekijöitä. Vain
kahdessa alkuluvun määritelmässä oli mainittu, että alkuluvut ovat positii-
visia kokonaislukuja.

Eräs kokelas (arvosana M) määrittelee alkuluvun seuraavasti: ”Alkulu-
ku on luku, joka ei ole jaettavissa kuin luvulla yksi ja itsellään saamatta
osamääräksi jakojäännöstä.” sekä toinen kokelas (arvosana C) ”Alkuluku
on jokin positiivinen kokonaisluku, jota ei voida jakaa tekijöihin eli alkulu-
kua jaettaessa ei saada kokonaislukua vastaukseksi.”. Kokelaiden esittämien
määritelmien perusteella voidaan olettaa, että alkuluvun määritelmä ei ole
heille täysin tuntematon. Ensimmäinen kokelas käyttää määritelmässään
apuna jakoyhtälöä. Kokelaan esittämä määritelmä alkuluvulle osoittaa, että
kokelas ajattelee jakoyhtälön koko oikean puolen jakolaskun tuloksena. Toi-
nen kokelas kertoo, että alkulukua jaettaessa ei saada kokonaislukua vas-
taukseksi. Toisen kokelaan määritelmä osoittaa, että kokelas yhdistää te-
kijöihinjaon sekä jaollisuuden käsitteen reaalilukujen jakolaskuun.

Useista vastauksista käy ilmi, että kokelaiden on helpoin lähestyä tehtävän
ratkaisua algebrallisesti. Kokelailla oli haasteita käsitellä lukua 1000001! + 2
lukuna ja vain neljässä ratkaisussa puhuttiin luvun tekijöistä. Eräs kokelas
käytti ratkaisussaan luvusta 1000001! + 2 nimitystä lasku ja toinen koke-
las määritti luvun lukujonoksi. Ilmaisut kuten ”luvussa on kahden kerroin
sekä siihen on lisätty +2, joten se on jaollinen kahdella” olivat ratkaisuil-
le hyvin tyypillisiä. Kokelaat puhuivat luvun kertoimista tekijöiden sijasta.
Kokelaat liittivät jaollisuuden käsitteen vahvasti jakolaskutoimitukseen ja
tekijän käsitteen kertolaskutoimitukseen. Eräs kokelas (arvosana L) esittää
alkuluvulle määritelmän ”alkuluku on sellainen luku, joka on jaollinen vain
itsellään ja luvulla 1”. Tämän jälkeen kokelas selittää ratkaisussaan mitä
luvun 1000001 kertoma tarkoittaa ja kertoo, että ”kertolaskun järjestystä
voidaan muuttaa, sillä järjestyksen muutos ei vaikuta lopputuloksen suuruu-
teen”. Kokelas perustelee kertolaskun tekijöiden järjestyksen vaihtamisella
sekä summan yhteisen tekijän avulla, että luku 1000001!+2 on jaollinen kah-
della ja ei täten voi olla alkuluku. Tämän jälkeen kokelas esittää samanlaisen
päättelyn luvulle 1000001! + 3 ja yleistää sen koskemaan lukua 1000001! +n,
jossa 2 ≤ n ≤ 1000001. Kokelaan esittämä päättely on matemaattisesti
oikeaa. Ratkaisusta kuitenkin nähdään, että selvästi kokelas lähestyy ongel-
maa algebrallisesti, eikä esimerkiksi mainitse ratkaisussaan kertaakaan luvun
1000001! + 2 tekijöitä.

Yhteensä kahdeksassa ratkaisussa kokelaat olivat havainneet, että luvulla
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1000001! on oltava muitakin tekijöitä kuin ykkönen ja itsensä. Näistä ratkai-
suista kolmessa oli silti lähestytty ratkaisua järjestämällä kertolaskun tulon-
tekijöitä uudelleen.

Tarkastellaan seuraavaksi erään kokelaan ratkaisua (arvosana E);

Aluksi kokelas määrittelee alkuluvun seuraavasti; ”Alkuluku on sellainen
luku, jota ei voida jakaa enää itseään pienempiin tekijöihin”. Tämän jälkeen
kokelas esittää lukujen 1000001 ja 1000000 alkutekijähajotelmat (joita koke-
las itse kutsuu tekijöihin jakamiseksi) sekä seuraavanlaisen päätelmän: ”Kun
luku kerrotaan toisella luvulla, joka voidaan jakaa tekijöihin on näiden luku-
jen tulo myös jaetavissa tekijöihin. - - Alkuperäiset luvut muodostavat tekijät,
joten luku ei voi enää olla alkuluku.” Kokelas selittää mitä tarkoittaa luvun
1000001 kertoma ja toteaa, että ”Aikaisempien periaatteiden mukaan luku 1
000 001! ei ole alkuluku, sillä 1 000 001 on mahdollista jakaa tekijöihin.” sekä
”1 000 000 on mahdollista jakaa tekijöihin, joten niin on myös sen kertoma.”

Kokelaan esittämän ratkaisun perusteella lukuteorian termistö on hänelle
tuttua ja voidaan siis olettaa, että kokelas on opiskellut lukuteoriaa jollain
tasolla. Selvästi kokelas ei kuitenkaan hahmota eroa tekijähajotelman ja al-
kutekijähajotelman välillä. Kokelas esittää päätelmän, jonka perusteella; kun
luku kerrotaan toisella luvulla, lukujen tulo on myös jaettavissa tekijöihin ja
alkuperäiset luvut muodostavat tekijät, joten tulo ei voi enää olla alkulu-
ku. Tämän jälkeen kokelas toteaa luvun 1000001 kertoman tarkoittavan sitä,
että lukua kerrotaan yhtä pienemmillä kokonaisluvuilla miljoona kertaa, eikä
kertoma täten voi olla alkuluku, koska luku 1000001 on jaettavissa tekijöihin.

Kokelaan tulon tekijöihiin pohjautuvan päätelmän perusteella voitaisiin
olettaa, että kokelas olisi osannut päätellä kaikkien lukua 1000001 pienem-
pien lukujen olevan kertoman tekijöitä, sillä kokelas itsekin toteaa, että ”alk-
peräiset luvut muodostavat tekijät”. Kuitenkin tarkastellessaan kertomaa ko-
kelas päätyy uudelleen jakamaan lukua 1000001 tekijöihin. Viitatessaan sii-
hen, että luku 1000001 on jaettavissa tekijöihin, vaikuttaisi siltä että kokelas
tarkoittaa aikaisemmin tehtävässä muodostamaansa alkutekijähajotelmaa.
Näyttää siltä, että kokelaan mielestä luvun jakaminen tekijöihin tarkoittaa
luvun alkutekijähajotelman määrittämistä. Kokelas ei kuitenkaan mainitse
itse ratkaisussa kertaakaan termiä alkutekijä tai alkutekijähajotelma.
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6.2.3 Kevään 2020 tehtävän 12 analysointi

Kevään 2020 tehtävä 12 oli kokeen B2-osion eniten vastauksia kerännyt
tehtävä. Tehtävään vastasi 10 620 kokelasta. Myös tehtävän pistekeskiar-
vo 3,2 oli B2-osan korkein. Tyypillisin pistemäärä tehtävästä oli 3 pistettä,
jonka sai 66,9 % kokelaista. Nollan pisteen ratkaisuja oli 2,5 % ja 0,6 % ko-
kelaista oli saanut tehtävästä täydet pisteet. Tehtävän suuri vastausmäärä
johtui todennäköisesti tehtävän ensimmäisen osion muotoilusta. Tehtävän
ensimmäinen osio oli suhteellisen helppo ja mahdollisti kokelaille sopivien
lukujen etsimisen laskimella ilman matemaattisia taustatietoja. Pistejakau-
masta nähdään, että yli kolmen pisteen ratkaisuja oli vähän tehtävän vas-
tausmäärään nähden. Yli kolme pistettä tehtävästä sai vain 22,3 % kokelais-
ta.

(kuva 7.) Pylväsdiagrammissa on esitetty kokelaiden vastausmäärät B2-osion
tehtävien 10-13 osalta. Tutkielman tässä osassa tarkasteltu tehtävä on tehtävä
numero 12.
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(kuva 8.) Pylväsdiagrammissa on esitetty pistekeskiarvot kaikkien kevään
2020 pitkän matematiikan tehtävien osalta. Tutkielman tässä osassa tarkas-
teltu tehtävä on tehtävä numero 12.
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(kuva 9.) Pylväsdiagrammissa on esitetty pistejakauma tehtävään 12 vastan-
neiden kokelaiden osalta.

Kevään 2020 tehtävän 12 osalta tutkimuksessa käsiteltiin 60 kokelas-
ratkaisua. Näistä ratkaisuista 20 kokelasta oli vastannut vain tehtävän en-
simmäiseen kohtaan, yksi oli vastannut vain toiseen kohtaan ja kaksi vas-
tauksista oli tyhjiä. Kaikki kokelaat, jotka vastasivat tehtävän ensimmäiseen
kohtaan, onnistuivat löytämään sellaiset kaksi kokonaislukua a ja b, joille√
ab on kokonaisluku. Yksi kokelaista perusteli vastauksensa muuten kuin si-

joittamalla luvut neliöjuureen. Kokelaan (arvosana E) perustelu oli seuraava:
”Jos valitaan tuloksi ab luku 16, (luvun 4 neliö) niin voidaan ilmoittaa luvun
16 tekijöiden avulla, että a tai b on 2 ja a tai b on 8”.

Tehtävän toiseen kohtaan vain kaavalla tai yksittäisellä luvulla vastasi 15
kokelasta. Yhteensä kahdeksan kokelasta päätteli tehtävän toiseen kohtaan,
että geometrinen keskiarvo on kokonaisluku, kun lukujen ab tulo on jonkin
luvun neliö. Yksi näistä kokelaista, esitettyään tehtävän ensimmäiseen koh-
taan kaksi erisuurta lukua a ja b, päätteli että ehto toteutuu vain kun luvut
ovat samat.
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Viisi kokelasta ei välittänyt lainkaan tehtävänannossa sanasta geomteri-
nen ja tarkasteli kahden välin 1 − 100 kokonaisluvun aritmeettistä keskiar-
voa kaavalla a+b

2
sekä yksi kokelaista tarkasteli lukujen tulon keskiarvoa kaa-

valla ab
2

. Niistä kokelaista, jotka tarkastelivat lukujen summaa, suurin osa
päätteli, että keskiarvo on kokonaisluku, mikäli molemmat luvut ovat parilli-
sia tai molemamat luvut ovat parittomia, koska näiden summa on parillinen.
Kokelaiden päätelmä oli matemaattisesti oikea, mutta tehtävän ratkaisun
kannalta väärä. Eräs kokelas (arvosana B) totesi, että ainoastaan niissä ta-
pauksissa, ”joissa kyseessä on pariton ja parillinen luku, keskiarvo ei jakau-
du täydellisesti. Kahden luvun välisessä keskiarvossa on kuitenkin pohjim-
miltaan kyse siitä, että onko niiden summa jaollinen kahdella sillä tavalla,
että summan osamäärä olisi kokonaisluku”. Kokelaan toteamuksesta voidaan
päätellä, että jaollisuuden määritelmä ei ole hänelle selvä. Sanoessaan, että
summa ei ole jaollinen kahdella siten, että osamäärä olisi kokonaisluku, ko-
kelas selvästi liittää luvun jaollisuuden käsitteen reaalilukujen jakolaskuun.
Näyttää siltä, että kokelaan mukaan summa 2 + 9 olisi jaollinen kahdella,
mutta tuloksena olisi rationaaliluku.

Kaksi kokelasta päätteli, että koska arvottavat luvut ovat kokonaisluku-
ja, on niiden geometrisen keskiarvonkin oltava aina kokonaisluku. Kolmas
kokelas esitti samanlaisen päätelmän, mutta sulki pois luvun 1, sillä hänen
mukaansa ”ykkönen ei tuota kokonaislukua”. Yhden kokelaan mukaan joka
neljännen luvun tulosta on mahdollista saada geometrinen keskiarvo, jon-
ka vastaukseksi tulee kokonaisluku ja toisen mukaan ”luvun 9 on pakko tul-
la arvotuksi ja sen pariksi käy vain kolme numeroa”. Yhdessä ratkaisussa
todennäköisyyttä oli yritetty selvittää aitmeettisen sekä geometrisen jonon
avulla. Kokelaiden vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että heillä ei ole
ollut käsitystä siitä, kuinka tehtävää kannattaisi ratkaista, joten he ovat ar-
vanneet jotain.

Kahdessa ratkaisussa oli esitetty taulukko. Toinen näistä ratkaisuista oli
täysin malliratkaisun mukainen ja kokelas oli päätynyt oikeaan lopputulok-
seen (arvosana L) ja toisessa taulukossa oli lueteltu vain lukujen tuloja (ar-
vosana C).

Kokelaiden ratkaisut viittaavat siihen, että moni kokelas oli onnistunut
löytämään tehtävän ensimmäiseen kohtaan ratkaisun kokeilemalla lukuja,
mutta heillä ei ollut tietoa siitä milloin kahden luvun tulon neliöjuuren tulos
on kokonaisluku. Selvästi myös osa kokelaista ei ymmärtänyt tehtävänantoa
lukiessaan, mitä geometrinen keskiarvo tarkoittaa, sillä he olivat tehtävän
toisessa osassa tarkastelleet lukujen aritmeettisiä keskiarvoja.
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6.2.4 Kevään 2019 tehtävän 8 analysointi

Kevään 2019 tehtävä 8 oli kokeen B1-osion vähiten ratkaisuyrityksiä kerännyt
tehtävä. Siihen vastasi yhteensä 3646 kokelasta. Myös tehtävän pistekeskiar-
vo 1,6 oli ylivoimaisesti B1-osan huonoin, sekä koko kokeen neljänneksi huo-
noin. Yli puolet kokelaista (52,0 %) sai tehtävästä nolla pistettä.

(kuva 10.) Pylväsdiagrammissa on esitetty vastausmäärät kokeen B1-osion
tehtävien 5-9 osalta. Tutkielman tässä osassa tarkasteltu tehtävä on tehtävä
numero 8.
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(kuva 11.) Pylväsdiagrammissa on esitetty pistekeskiarvo kaikkien kevään
2019 pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tehtävien osalta. Tutkielman tässä
osassa tarkasteltu tehtävä on tehtävä numero 8.
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(kuva 12.) Pylväsdiagrammissa on esitetty pistejakauma tehtävään 8 vastan-
neiden kokelaiden osalta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kevään 2019 pitkän matematiikan ylioppilas-
kokeen tehtävän 8 osalta 60 kokelasratkaisua. Ratkaisuissa yli puolet koke-
laista (37) olivat tarkastelleet lukuja 9! sekä 10! laskemalla kertomat laski-
mella. Näistä kokelaista kuusi päätyi oikeaan lopputulokseen päättelemällä,
että ”Jos luku päättyy yhteen nollaan, päättyy myös se korotettuna johon-
kin potenssiin.” sekä ”jos luku loppuu yhteen nollaan, luvun eksponentti
näyttää suoraan nollien määrän, jos luku loppuu kahteen nollaan, on lo-
pullisten nollien määrä eksponentin luku kerrottuna kahdella”. Yksikään ko-
kelaista ei maininnut luvun kymmenen tai sen monikertojen olevan lukujen
(9!)1000000 tai (10!)1000000 tekijöitä, vaan kokelaat mainitsivat sen, että nol-
lat lukujen perässä lisääntyivät korotettaessa potenssiin. Kokelaat laskivat
kertomat laskimella ja päättelivät luvun (10!)1000000 päättyvän kahteen mil-
joonaan nollaan ja luvun (9!)1000000 päättyvän miljoonaan nollaan. Tämän
jälkeen he päättelivät, että koska luku (10!)1000000 oli huomattavasti isom-
pi, näiden lukujen erotuksen olisi päätyttävä miljoonaan nollaan. Selvästi
kokelaat käsittelivät lukuja mielummin laskutoimituksina kuin tarkastelivat
kokonaislukutekijöitä, joista luvut koostuivat.
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Kahdessa ratkaisussa oli yritetty määrittää vähennettävien lukujen nume-
roiden määrää logaritmin avulla, yhdessä lukuja oli derivoitu ja yhdessätoista
ratkaisussa oli annettu vain vastaus, tai todettu ettei laskin voi laskea niin
isoja lukuja. Tehtävän ratkaisuille oli tyypillistä se, että kokelaat olivat keksi-
neet uusia matemaattisia sääntöjä, joiden avulla yrittivät ratkaista tehtävää.
Ratkaisuissa oli esitetty, että potenssit voidaan esittää muodossa 9! ·106, kan-
taluvut voidaan vähentää suoraan toisistaan, kun niiden potenssi on sama,
tai potenssit voidaan vähentää suoraan toisistaan ja koska potenssi tällöin
”häviää”, luvut voidaan vähentää suoraan toisistaan.

Kokelaiden ratkaisuyritykset viittaavat siihen, että kokelailla ei ollut ym-
märrystä siitä, kuinka tehtävää ratkaistaisiin. Kokelaat yrittivät soveltaa ul-
koa opettelemiaan sääntöjä tilanteissa, joissa niin ei kuulunut tehdä. Tut-
kimuksessa läpikäydyistä tehtävistä ei juurikaan ilmennyt lukuteorian osaa-
mista. Vain yhdessä tutkimuksessa käsitellyistä ratkaisuista oli mainittu lu-
vun jaollisuuden kymmenellä olevan yhtenevää sen kanssa, että luku päättyy
nollaan ja käytetty havaintoa hyödyksi ratkaisussa (arvosana L). On hy-
vin mahdollista, että osa kokelaista ei ole tunnistanut tehtävää lukuteorian
tehtäväksi, vaan ovat uskoneet tehtävän ratkeavan laskimella, ja yrittäneet
ratkaista sitä osaamatta käyttää oikeita menetelmiä tai päättelyä.

6.3 Yhteenveto tehtävien analysoinnista

Tutkimuksessa käsiteltiin neljää pitkän matematiikan ylioppilaskoetehtävää
eri koekerroilta. Tehtävistä kaksi kuuluivat B2-osioon ja olivat osion eniten
vastauksia keränneet tehtävät. Nämä tehtävät olivat kevään 2021 tehtävä
10 sekä kevään 2020 tehtävä 12. Tehtävien vastausmäärät viittaavat siihen,
että kokelaat pitivät tehtäviä osioiden helpoimpina. Kumpikin tehtävistä
koostui useammasta osasta, joista ensimmäinen osa oli kolmen pisteen arvoi-
nen. Tehtävien pistejakaumista sekä pistekeskiarvoista havaittiin, että suu-
rin osa tehtäviin vastanneista kokelaista oli saanut tehtävistä kolme pis-
tettä. Tehtävän 10 osalta huomattava osa kokelaista oli saanut tehtävästä
alle kolme pistettä. Tulokset viittaavat siihen, että kokelaat yrittivät ratkais-
ta tehtäviä, koska heidän oli mahdollista vastata ensimmäiseen osioon ilman
vaativia pohjatietoja matematiikasta. Tehtävän 12 ensimmäinen osio mah-
dollisti kokelaille laskimella lukujen etsimisen ja tehtävän 10 ensimmäinen
osio oikean vastausvaihtoehdon arvaamisen. Tehtävien pitejakaumat sekä
tutkimuksessa käsitellyt kokelasratkaisut osoittivat, että osaaminen tehtävien
niissä osioissa, jotka mittasivat lukuteorian osaamista, oli hyvin heikkoa.
Tehtävän 10 osalta täysin oikeita kokelasratkaisuja ei löytynyt yhtäkään ja

41



tehtävän 12 osalta niitä oli yksi. On hyvin mahdollista, että kokelaat eivät
edes koskaan ole opiskelleet lukiossa lukuteorian kurssia, vaan yrittivät ”ka-
lastella”pisteitä tehtävien ensimmäisistä osioista.

Tutkimuksessa tarkastellut syksyn 2020 tehtävä 9 sekä kevään 2019 tehtä-
vä 8 olivat puhtaasti lukuteoriaa käsitteleviä tehtäviä. Tehtävät kuuluivat
kokeen B1-osioon ja kumpikin tehtävistä oli osion vähiten kokelasratkaisuja
kerännyt tehtävä. Kumpikin tehtävä koostui yhdestä kysymyksestä, johon
kokelaiden tuli löytää ratkaisu. Kummassakin tehtävässä myös ratkaisujen
pistekeskiarvo oli alhainen. Erityisesti tehtävän 9 pistekeskiarvo oli koko ko-
keen huonoin. Tehtävän 9 osalta vaikutti siltä, että tehtävä on joko osattu
hyvin tai sitä ei ole osattu lainkaan.

Kokelaiden ratkaisuista paljastui suuria puutteita matematiikan kielen
ymmärtämisessä sekä tuottamisessa. Tehtävässä 10, jossa kokelaiden piti va-
lita matemaattisten tekstien kohdalla oikea vaihtoehto, vain 46,6 % koke-
laista tunnisti kaikki tekstivaihtoehdot oikein. Tutkimusten mukaan vastaus-
ten suuri hajonta viittaisi siihen, että osa oppilaista arvasi vastauksen [2].
Tehtävässä kokelaiden vastauksille oli tyypillistä, että he yrittivät ratkais-
ta tehtävää algebrallisesti, joko käyttäen lukua esimerkkinä tai muodostaen
yhtälöitä, joita osasivat muokata. Tehtävässä 12 tutkimuksessa käsitellyistä
kokelasratkaisuista suurin osa kokelaista (85 %) tarkasteli joko lukujen kes-
kiarvoa geometrisen keskiarvon sijaan tai esitti täysin virheellisiä matemaat-
tisia päätelmiä. Sekä tehtävässä 10 että tehtävässä 12 kokelaiden ratkaisuista
kävi ilmi, että kokelaat yhdistivät luvun jaollisuuden reaalilukujen jakolas-
kuun. Havainto on yhtenevä Campbellin sekä Simonin esittämien tutkimus-
tulosten kanssa [4], [14].

Myös tehtävässä 9 kokelaiden ratkaisuista havaittiin, että kokelaat lähes-
tyivät ratkaisua usein algebrallisesti. Kokelaiden lukuteorian termistön hal-
linta oli heikkoa ja he käyttivät ratkaisuissaan sekaisin informaaleja sekä for-
maaleja ilmauksia. Huomiot kokelaiden käyttämästä matemaattisestä kie-
lestä sekä termistöstä olivat hyvin samankaltaisia kuin Zazkisin huomiot
yliopisto-opiskelijoiden käyttämästä kielestä [17]. Tehtävässä myös kokelai-
den määritelmät alkuluvuille olivat virheellisiä tai puutteellisia ja kokelaat
käsittelivät lukua 1000001! + 2 laskutoimituksena. Tehtävässä 8 suurin osa
kokelaista yritti ratkaista tehtävää laskemalla lukujen kertomat laskimella.
Campbell teki saman havainnon tutkiessaan yliopisto-opiskelijoiden ymmär-
rystä jakoyhtälöstä [4]. Toinen tyypillinen ilmiö ratkaisuyrityksissä oli se, että
kokelaat olivat keksineet uusia matemaattisia sääntöjä, joiden avulla ratkais-
ta tehtävä tai käyttivät muistamiaan menetelmiä, kuten derivointi ja loga-
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ritmi, jotka eivät liittyneet tilanteeseen. Sääntöjen ulkoa opettelu ja niiden
soveltaminen väärissä tilanteissa havaittiin myös tutkimuksissa [7] sekä [10].

Kaikkien tutkimuksessa käsiteltyjen tehtävien osalta vaikutti siltä, että
kokelaat käsittelivät lukuja algebrallisesti, pyrkivät muodostamaan yhtälöitä
tai käyttämään laskinta apuna kertomien laskemisessa. Hyvin harvassa rat-
kaisussa oli käytetty lukuteorian termistöä tai oikeanlaista lähestymistapaa
tehtävän ratkaisuun. Tehtävät, jotka käsittelivät vain lukuteoriaa, olivat osioi-
den vähiten ratkaisuja keränneitä tehtäviä, kun taas eniten kokelasratkaisuja
keränneistä tehtävistä suurin osa kokelaista oli osannut ratkaista vain osiot,
jotka eivät käsitelleet lukuteoriaa. Kokelaiden ratkaisujen perusteella vaikut-
ti siltä, että suuri osa kokelaista ei ollut opiskellut lukuteorian kurssia lukios-
sa, he eivät tunnistanut tehtäviä lukuteorian tehtäviksi tai eivät osanneet
käyttää kurssilla oppimiaan asioita tehtävien ratkaisuissa.

7 Johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pitkän matematiikan ylioppilaskirjoi-
tuksiin osallistuneilla kokelailla on arvosanasta riippumatta merkittäviä vir-
hekäsityksiä lukuteoriasta sekä puutteita matemaattisen tekstin tuottami-
sessa ja ymmärtämisessä. Kaikkien tehtävien osalta käy ilmi, että kokelaat
käsittelevät ongelmia mieluummin algebrallisesti laskettavina yhtälöinä kuin
lukuina. Kokelaat pyrkivät muodostaman yhtälöitä tai käyttämään laskin-
ta apuna kertomien laskemisessa. Lisäksi ratkaisuista käy ilmi, että kokelaat
liittävät jaollisuuden käsitteen reaalilukujen jakolaskutoimintoon ja tekijän
käsitteen kertolaskutoimintoon. Kokelaiden ratkaisuissaan käyttämät mate-
maattiset ilmaisut ovat informaaleja ja joidenkin tehtävien osalta vaikut-
taa siltä, ettei lukuteoria ole kokelaille lainkaan tuttua. Hyvin harvassa rat-
kaisussa on käytetty lukuteorian termistöä tai oikeanlaista lähestymistapaa
tehtävänratkaisuun. On mahdollista, että osa kokelaista ei ole opiskellut lu-
kuteoriaa lainkaan lukiossa, sillä lukuteoria kuuluu osaksi pitkän matematii-
kan valinnaista kurssia.

Tutkimuksessa tarkastellussa tehtävässä 10 ilmenee puutteita myös koke-
laiden matemaattisten tekstien ymmärryksessä. Tutkimuksen tulokset viit-
taavat siihen, että tehtävän ensimmäisessä osassa kokelaat ovat arvanneet
vastausvaihtoehtoja. Tehtävän 8 ratkaisujen osalta tyypillistä on, että koke-
laat kehittävät omia matemaattisia sääntöjä tai käyttävät ulkoa muistami-
aan laskumentelmiä, kuten derivaatta ja logaritmi, väärin. Tämä viittaa sii-
hen, että kokelailla ei ole ymmärrystä siitä, kuinka tehtävä ratkaistaan. Tut-
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kimuksessa tarkastellut puhtaasti lukuteorian osaamista mittaavat tehtävät
ovat osioidensa vähiten kokelasratkaisuja keränneitä tehtäviä. Tehtävissä,
jotka koostuivat useammasta osiosta, tehtävien lukuteoriaa mittaavien osioi-
den osaaminen oli hyvin heikkoa. Ratkaisujen perusteella kokelaiden luku-
teorian osaaminen on hyvin heikkoa ja vain pieni vähemmistö kokeilasta on
osannut tehtävistä osiot, jotka käsittelivät lukuteoriaa.

8 Pohdinta

Tätä tutkielmaa kirjoittaessani minulle heräsi huoli lukuteorian opetuksen
tasosta peruskoulussa ja lukiossa. Tutkielman luvussa 4 esitetyissä tutki-
muksissa useita lukuteoriaan liittyviä virhekäsityksiä on löydetty tutkimuk-
sissa ympäri maailman. Erityisen huolestuttavia ovat Campbellin ja Zazkisin
sekä Simonin esittämät tutkimukset, joissa on tarkasteltu lukuteorian sekä
jaollisuuden konseptuaalista ymmärrystä opettajaksi opiskelevien yliopiso-
opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksiin osallistuneilta henkilöiltä löydettiin
useita lukuteorian virhekäsityksiä ja havaittiin, että myös yliopisto-opiskelijat
pyrkivät opettelemaan ulkoa matemaattisia sääntöjä ja käyttivät ulkoa opet-
telemiaan sääntöjä väärissä tilanteissa [5]-[7], [14]. Tutkimuksissa tarkas-
tellut opiskelijat olivat opiskelleet lukuteoriaa yliopistossa ja silti heillä oli
puutteita lukuteorian konseptuaalisessa ymmärryksessä sekä virhekäsityksiä
lukuteoriasta. Tässä tutkielmassa toteutetun tutkimuksen tulokset osoitta-
vat, että pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin osallistuneilla kokelailla
on samanlaisia virhekäsityksiä, kuin Campbellin ja Zazkisin sekä Simonin
havaitsemat virhekäsitykset. Suomessa lukuteorian valinnaisuus yliopisto-
opinnoissa takaa sen, että valmistunut opettaja siirtää omat virhekäsityksensä
edelleen oppilailleen, koska opettajan oma käsitys lukuteoriasta ei välttämättä
muutu lainkaan lukion jälkeen.

Khalidin ja Embongin toteuttamassa tutkimuksessa opettajat itse ker-
toivat opettavansa oppilaille ulkoa opeteltavia sääntöjä, jotta oppilaiden oli-
si mahdollista saada tehtävistä oikeita ratkaisuja, koska aika oppitunneilla
ei riitä kaiken opettamiseen. Tutkimus on toteutettu Malesiassa, mutta us-
kon tämän pitävän paikkansa myös suomalaisen koulutusjärjestelmän osal-
ta. Olen itse opiskeluissani sekä opettajia sijaistaessani useasti kuullut, että
opettajien mielestä opetussuunnitelman sisällöt ovat liian laajat, eikä oppi-
tunneilla aika riitä opettamaan kaikkia sisältöjä. Varmasti juuri tämän vuok-
si lukuteoria on päätetty jättää opiskelijoille valinnaiseksi matematiikan osa-
alueeksi ja ”tärkeämpiä” osa-alueita on päätetty priorisoida pakollisilla kurs-
seilla.
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Voi olla totta, että differentiaalilaskennalla on useampia matemaattisia
sovelluksia, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että lukuteorian osaamises-
ta voisi olla hyötyä opiskelijoiden päättelyn, todistamisen sekä ongelmanrat-
kaisukyvyn kehittämisessä [1]. Väitänkin, että ylioppilaskirjoituksissa koke-
las, joka kykenee lukemaan ja kirjoittamaan loogisia todistuksia ja ajatte-
lemaan johdonmukaisesti, osaa ja ymmärtää enemmän matematiikkaa, kuin
kokelas, joka kykenee ulkoa opettelemiensa sääntöjen avulla ratkaisemaan
funktion ääriarvot. Lukuteoria tarjoaa ideaalisen mahdollisuuden peruskou-
luissa sekä lukiossa kehittää oppilaiden omaa matemaattista ajattelukykyä.
Siksi lukuteorian pitäisi olla osa pakollisia opintoja peruskoulussa, lukiossa
sekä etenkin matematiikan aineenopettajan koulutuksessa yliopistossa.

9 Jatkotutkimuskohteet

Tutkielmaa kirjoittaessani en törmännyt lainkaan tutkimuksiin, joissa luku-
teorian osaamista olisi tutkittu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Koska
lukuteoria on täysin valinnainen matematiikan osa-alue toisen asteen koulu-
tuksesta eteenpäin, olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka sitä todellisuudessa
osataan esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa.
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[9] Häsä, J. & Rämö, J. (2015). Johdatus abstraktiin algebraan. Kolmas,
uudistettu painos, Gaudeamus.

[10] Khalid, M. & Embong, Z. (2020). Sources and Possible Causes
of Errors and Misconceptions in Operations of Integers. International
electronic journal of mathematics education e-ISSN: 1306-3030. 2020,
Vol. 15, No. 2, em0568.

[11] Opetushallitus. (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet.
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