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1 Johdanto 
 

Oppilaiden matematiikka-asenteista tulisi olla kiinnostunut matematiikan opetuk-

sessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että 

matematiikan opetuksen tulee tukea oppilaiden myönteistä asennetta matema-

tiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Matematiikan 

opetuksessa tulisi siis kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden asenteisiin ja sii-

hen, että asenteet eivät laskisi opetuksen takia. Myös kansainvälisissä tutki-

muksissa on huomattu asenteiden vaikuttavan niin oppiaineessa suoriutumi-

seen, siihen suhtautumiseen kuin oppimistuloksiinkin (Ma & Kishor, 1997). 

 

Suomessa matematiikka-asenteita on tutkittu esimerkiksi opetushallituksen teet-

tämässä pitkittäistutkimuksessa: ”Perusopetuksen matematiikan oppimistulos-

ten pitkittäisarviointi vuosina 2005–2012” (Metsämuuronen, 2013). Tutkimus-

kohteena olivat toisen vuosiluokan vuonna 2005 aloittaneet oppilaat. Samoja 

oppilaita tutkittiin heidän ollessaan kuudennella luokalla ja yhdeksännellä luo-

kalla. Näiden oppilaiden ollessa peruskoulussa pysyi opetukseen merkittävästi 

vaikuttava peruskoulun opetussuunnitelman perusteet samoina koko heidän op-

pivelvollisuuden ajan. Tutkimuksen tuloksista huomattiin, että matematiikka-

asenteet ovat laskevia koko peruskoulun ajan. Alakoulussa erityisesti matema-

tiikasta pitäminen oli asenteissa laskevaa, kun taas yläkoulussa heikkeni minä-

pystyvyyden kokeminen matematiikan suhteen. Lisäksi huomattiin, että osaami-

sella oli vaikutus asenteisiin. (Metsämuuronen, 2013.) 

 

Matematiikka-asenteella on vaikutus oppiaineessa suoriutumiseen. Näin ollen 

matematiikka-asenne vaikuttaa oppiaineen suhteen tehtyihin valintoihin, jolloin 

se vaikuttaa myös tulevaisuuden uravalintaan. Huonon matematiikka-asenteen 

omaavat oppilaat harvemmin valitsevat opiskeltavaksi matemaattisia aineita. 

Matemaattisia taitoja hyödyntävillä aloilla työllistyminen ja uran luominen on 

melko suoraviivaista. (Hannula & Holm, 2018, s.135.) Matematiikka-asenteella 

on siis koko elämään vaikuttava merkitys. 
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Olen erityisen kiinnostunut piirrostutkimuksen hyödyntämisestä matematiikka-

asenteita tutkittaessa. Piirrostutkimus on yksi visuaalisista keinoista tutkia tutki-

muskohdetta. Piirrostutkimuksessa tutkittava kohde tuottaa piirroksen, joka toi-

mii tutkittavana datana. Usein piirrostutkimuksesta saatu data on runsasta. Piir-

rostutkimus on lapsilähtöinen keino tutkia oppilaita. Lasten kuulluksi saamiseen 

tulisi käyttää tällaisia lapsilähtöisiä metodeja. Itse piirtämisen tukena voidaan 

hyödyntää kirjoittamista, kuten puhekuplia, tai ääneen selittämistä piirustuk-

sesta. Tällä tavoin tutkija saa varmuuden, että hän ymmärtää, mitä lapsi on piir-

tämällään kuvalla tarkoittanut. (White, Bushin, Carpena-Méndez & Laoire, 

2010.) 

 

Piirtämistä tutkimusmetodina käyttäessä on huomattu, että piirtämällä luotu ma-

teriaali on yksilöllisempää ja sisältää usein enemmän tunteita verrattuna kysy-

myksiin, jotka ovat väitemuodossa (Stiles, Adkisson, Sebben & Tamashiro, 

2008). Käyttämällä piirtämistä tutkimusmetodina tutkittava henkilö antaa enem-

män tietoa itsestään verrattuna kyselytutkimuksiin. Tämän lisäksi vastaukset 

ovat usein rehellisempiä ja vastaajalle tärkeämpiä piirtäessä kuin kyselyyn vas-

tatessa. (Kearney & Hyle, 2004.) 

 

Piirrostutkimusta on hyödynnetty kouluikäisten lasten ja nuorten matematiikka-

asenteiden tutkimiseen sekä Suomessa, että ulkomailla. Tikkanen (2008) hyö-

dynsi ensimmäisenä Suomessa piirrostutkimusta oppilaiden matematiikka-

asenteiden tutkimiseen. Tikkanen (2008) kehitti väitöskirjaa tehdessään piirros-

kuvien tutkimusmetodin, jossa kuvista erotellaan eri sisältöluokkia, jolloin piir-

roskuvien analysoiminen on systemaattista. Tikkasen väitöskirjan julkaisun jäl-

keen piirrostutkimusta on käytetty säännöllisesti oppilaiden matematiikka-asen-

teiden selvittämiseen. Tutkimuksissa, joissa piirroskuvatutkimusta on käytetty, 

on saatu kattavia tuloksia oppilaiden asenteista sekä yksilö- että luokkatasolla. 

Tällaista tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Laine, Näveri, Ahtee, Hannula, Tik-

kanen & Pehkonen (2013). 
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Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään oppilaiden matematiikka-asenteita 

piirroskuvista ja oppilaiden kuvaamaa ilmapiiriä luokkansa matematiikan tun-

nilla. Näiden lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittää, eroaako tyttöjen ja poikien 

kuvaukset toisistaan matematiikan tunnilla. 
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2 Matematiikka-asenteet 
 

Tässä kappaleessa käsitellään matematiikka-asenteita koulun ympäristössä. 

Matematiikka-asenteita käsitellään sekä yksilön näkökulmasta, että kokonaisen 

koululuokan ilmiönä. Tulen tarkastelemaan sitä, mistä matematiikka-asenne 

koostuu ja miten matematiikka-asenne vaikuttaa matematiikan opiskeluun. 

 

2.1 Matematiikka-asenne yksilötasolla 

 

Matematiikka-asenne vaikuttaa oppilaan suoriutumiseen matemaattisissa tehtä-

vissä. Ahdistus matematiikkaa kohtaan huonontaa suorituksia ja luo välttelevää 

suhtautumista matemaattisia tehtäviä kohtaan. Oppilaat, joilla on hyvä asenne 

matematiikkaa kohtaan ja itsevarma tunne omista taidoista, myös työskentelevät 

ahkerammin uusien ja haastavien tehtävien parissa. (Hannula & Holm, 2018, 

s.134-135.) 

 

Asenne jotakin aihetta kohtaan ei ole yksiselitteinen asia, vaan asenteen voidaan 

nähdä koostuvan eri osista. Kun asennetta halutaan tutkia, tulee huomioida asen-

teen eri osa-alueet. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut matematiikka-asen-

teista ja siitä mistä osista ne koostuvat. 

 

Matematiikka-asenteita tutkittaessa asenteet jaotellaan usein eri osa-alueisiin. 

Yleinen keino jaotella nämä osa-alueet ovat pystyvyyden tunne, matematiikasta 

pitäminen, matematiikkaan liittyvä ahdistus ja matematiikan hyödylliseksi koke-

minen. Tällaisella jaottelulla matematiikka-asenteita mitataan myös laajoissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa kuten PISA ja TIMMS arvioinnit. (Metsä-

muuronen, 2013, s.233.) Matematiikka-asenteita ei siis mitata suoraan kysymällä 

asennetta, vaan mittaamalla eri osa-alueita, joista matematiikka-asenteet koos-

tuvat. 

 

Eri tutkijat ovat tutkimuksissaan jaotelleet matematiikka-asenteet hieman erilai-

siin osa-alueisiin. McLeodin kehittämä runko matematiikka-asenteiden tutkimi-

seen toimii perustana nykyäänkin matematiikka-asenteiden tutkimiselle. (Han-

nula, 2012 s.139.) Tässä tutkielmassa käytän pohjana Hannulan (2004) mallia. 
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Hänen mukaansa matemaattiset affektit voidaan jaotella kolmeen eri osioon, 

jotka ovat motivaatio (motivation), tunteet (emotion) ja kognitio (cognition). Nämä 

osiot eivät kuitenkaan ole täysin itsenäisiä, vaan ne vaikuttavat toinen toisiinsa 

(Hannula, 2004). 

 

Motivaatio osana asennetta on moniosainen aihe, johon liittyy monta eri motivaa-

tioteoriaa. Ryan ja Deci (2000) ovat tutkineet motivaatiota eri tavoitteiden kan-

nalta. Heidän mukaansa motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Sisäisellä moti-

vaatiolla tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on sisäinen halu oppia opiskeltavaa 

asiaa. Ulkoinen motivaatio on puolestaan ulkoa päin tulevan saavutuksen tavoit-

telemista. Esimerkiksi opiskelu hyvän arvosanan toivossa on ulkoista motivaa-

tiota. 

 

Yhtenä motivaatioteoriana on tavoiteorientaatiot. Tavoiteorientaatiot määrittele-

vät sitä, mikä asia tuottaa motivaatiota esimerkiksi oppimisessa. (Dweck, 1992, 

s. 165.) Lemons (1999) on tutkinut erilaisia tavoiteorientaatioita. Hänen mu-

kaansa näitä tavoiteorientaatioita voi tunnistaa kolmea erilaista. Oppimistavoit-

teet (learning goals) on toivottu oppilaan asettama tavoitemalli, jossa oppilas ha-

luaa oppia opetettavan asian. Suoritustavoitteissa (performance goals) oppilas 

pyrkii suoriutumaan tehtävästä mahdollisimman hyvin ja motivaation perustana 

on ulkoinen tavoite. Itseä suojelevat tavoitteet (ego defensive) ovat sellaisia, 

jossa tavoite keskittyy oppilaaseen itseensä eikä opittavaan aiheeseen. Tällainen 

tavoitteenasettelu on tavallisempaa heikosti suoriutuvilla oppilailla, joilla on nega-

tiivinen asenne. (Lemons, 1999.) 

 

Tunteita on tutkittu eri teorioiden kautta ja niiden pohjalta on muodostunut nykyi-

sin vahvasti käytössä oleva jaottelu siitä, mistä tunteet koostuvat. Hannula (2004) 

esittelee väitöskirjassaan nykyisin vallalla olevan ajattelun, jossa tunteet koostu-

vat fyysisestä (physiological) prosessista, subjektiivisesta (subjective) kokemuk-

sesta ja ilmentävästä (expressive) prosessista. Fyysinen prosessi säätelee ke-

hoa, subjektiivinen prosessi käytöstä ja ilmentävä prosessi sosiaalista koordi-

nointia. (Hannula, 2004, s.27.) Tunteet vaikuttavat siis vahvasti oppilaan käytök-

seen koulussa. Tunteet voivat myös aiheuttaa fyysistä huonoa oloa, mikä puo-

lestaan vaikuttaa kykyyn opiskella. 
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Ihmisen kokemat tunteet voidaan jaotella myös kahteen ulottuvuuteen, jotka ovat 

valenssi (valence) ja virittävyys (arousal). Valenssilla kuvaillaan koetun tunteen 

positiivisuutta tai negatiivisuutta. Näin ollen se vaikuttaa tilanteelle tai objektille 

annetulle arvolle. Virittävyys puolestaan kuvailee tunteen aiheuttamaa aktivointia 

tai passivointia ja vaikuttaa eri tilanteiden tuntumisen tärkeänä tai mitättömänä. 

Eri tunnetilat vaikuttavat eri tavalla ihmisen käyttäytymiseen. (Schnall, 2011, 

s.59.) 

 

Kognitiolla tarkoitetaan ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmää aivoissa. Kognitio kä-

sittelee tietoa sekä itsestä, että ympäristöstä, kun taas motivaatio ohjaa käytöstä 

omien tavoitteiden ja päätösten mukaan. Tavoitesuuntaisessa käytöksessä me-

nestyminen tai epäonnistuminen heijastuu koettuihin tunteisiin. Nämä tunteet 

puolestaan toimivat palautejärjestelmänä kognition ja motivaation prosesseille. 

(Hannula, 2012, s.144; Hannula, 2004, s.20.) Matematiikassa menestyminen siis 

ennustaa parempia asenteita ja luottamusta omia matemaattisia taitoja kohtaan, 

joka tukee myös menestystä. Oppiaineessa epäonnistuminen vaikuttaa puoles-

taan negatiivisesti sekä minäpystyvyyden kokemiseen, että motivaatioon. 

 

Kognitiivisia prosesseja aivoissa ovat erilaiset skeemat. Tällaisia ovat esimerkiksi 

eri aistien havainnointi, joka luo pohjan monimutkaisemmille kognitiivisille pro-

sesseille. Esimerkiksi havainnointi eri aisteilla, muisti ja tietoisuus ovat kognition 

osia. (Hannula, 2004, s.20.) Kognitio vaikuttaa siis oppimiseen ja sen mahdolli-

suuteen. Tämä puolestaan vaikuttaa oppilaan kuvaan itsestään oppijana. 

 

Omat uskomukset matematiikan oppijana voidaan jaotella kolmeen osa-aluee-

seen. Ne ovat minäpystyvyys (self-effacy), itseluottamus (self-confidence) ja mi-

näkuva (self-esteem). Minäpystyvyys kuvailee oppilaan käsitystä siitä, miten hän 

suoriutuu erilaisista matemaattisista tehtävistä. Minäpystyvyyttä voidaan käsitellä 

niin yleisenä matemaattisena minäpystyvyytenä tai erilaisten tehtävätyyppien 

kohdalla erikseen. Matemaattinen itseluottamus on minäpystyvyyttä yleisempi 

käsite ja sen arviointi tapahtuu matematiikan eri osa-alueista, ei yksittäisistä teh-

tävistä. Minäkuva puolestaan tuo esille oppilaan omaa arvostusta omaa teke-



7 
 

mistä kohtaan. Aineosaamiseltaan heikommalla oppilaalla voi olla parempi minä-

kuva verrattuna täydellisyyttä tavoittelevaan taitavaan oppilaaseen. (Hannula ja 

Holm, 2018, s.137.) Chionh ja Fraser (2009) huomasivat matematiikka-asenteita 

mittaavassa tutkimuksessaan, että opettajan antama tuki, luokassa vallitseva 

tehtäväorientoituvuus ja tasa-arvoisuus olivat yhteydessä positiiviseen minäku-

vaan. 

 

2.2 Matematiikka-asenne luokkatasolla 

 

Luokan positiivisella ilmapiirillä on yhteys motivaatioon opiskella, sitoutumiseen 

koulutyöhön ja osallistumiseen koulussa. Näin ollen luokan ilmapiirillä on suuri 

vaikutus tehokkaaseen oppimiseen luokassa. Positiivisella ilmapiirillä on lisäksi 

nähty olevan yhteys sekä oppilaiden, että opettajien parempaan elämänlaatuun. 

Lisäksi positiivisen ilmapiirin on huomattu vaikuttavan positiivisesti oppilaiden so-

siaalisten taitojen, tunnetaitojen ja kognitiivisten taitojen kehittymiseen. Luokan 

ilmapiiri vaikuttaa oppilaaseen siis monin eri tavoin. (Evans, Harvey, Bucley & 

Yan, 2009, s.133-135.) 

 

Evans ym. (2009) toteaa, että luokkahuoneilmasto koostuu eri ulottuvuuksista. 

He listaavat kolme eri ulottuvuutta, jotka ovat akateeminen (academic) ulottu-

vuus, johtamisen (management) ulottuvuus ja tunteiden (emotional) ulottuvuus. 

Akateemisella ulottuvuudella he tarkoittavat luokan oppimisympäristön pedago-

gisia ja opetussuunnitelmallisia ratkaisuja. Johtamisella tarkoitetaan luokassa ta-

pahtuvan järjestyksen ja kurinpidon menetelmiä. Tunteilla tarkoitetaan affektiivi-

sia vuorovaikutuksia luokkahuoneessa. (Evans, ym., 2009.)  

 

Laine, Näveri, Ahtee, Hannula, Tikkanen & Pehkonen (2013) kirjoittaa artikkelis-

saan luokan tunneilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä. Artikkelissa he viittaavat Han-

nulan (2011) julkaisuun, jossa on tutkittu luokan tunneilmapiirin ulottuvuuksia. 

Luokan tunneilmapiiriä voidaan tutkia yksilön tai yhteisön näkökulmasta, ja tun-

neilmapiiristä voidaan huomata lisäksi lyhytkestoinen affektinen piirre tai pidem-

piaikainen affektiivinen tila (Laine ym., 2013). 
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Yksilön tasolla ilmapiiriä tutkittaessa voidaan huomata erilaisia lyhytkestoisia af-

fekteja. Laine ym. (2013) listaa tällaisiksi affekteiksi tunteet, ajatukset, merkityk-

set ja tavoitteet. Nämä lyhytkestoiset affektiiviset tekijät ovat siis hetkellisiä ja ne 

ilmaantuvat ja katoavat nopeasti. Pidempikestoiset affektiiviset piirteet yksilön ta-

solla ovat asenteet, uskomukset, arvot ja motivaationaaliset orientaatiot. Nämä 

piirteet ovat pysyvämpiä ja hitaammin muuttuvia kuin lyhytkestoiset affektit. 

(Laine, ym., 2013.) 

 

Luokan tasolla tarkasteltaessa lyhytkestoisia affektiivisia tiloja ovat eri tilanteissa 

tapahtuva vuorovaikutus, luokassa sillä hetkellä oleva tunneilmapiiri ja tilanteen 

kommunikaatio. Laine ym. (2013) antaa esimerkin tällaisesta tilanteesta mate-

matiikan tunnilla läksyjen tarkastuksen muodossa. Luokassa voi olla vapautunut 

tai kireä tunnelma läksyjä tarkistaessa ja siihen vaikuttaa erityisesti opettajan tyyli 

tarkistaa läksyjä. (Laine ym., 2013.) 

 

Pitkäkestoiset affektiiviset piirteet puolestaan muodostuvat lyhytkestoisten af-

fektiivisten tilojen toistuvuudesta. Pysyviä affektiivisia piirteitä ovat luokan ilma-

piiri, sosiaaliset rakenteet sekä Cobbiin ja Yackeliin viitaten sosiaaliset normit. 

Jos tunnilla tehdään tietyt asiat aina samalla tavalla, kuten läksyjen tarkistami-

nen, muodostuu tunnille normi. Ilmapiirin ollessa samanlainen myös muiden tun-

nin osa-alueiden kanssa niin ilmapiiristä muodostuu vallitseva elementti näille 

tunneille. (Laine ym., 2013.) Myös fyysiset olosuhteet luokassa voivat vaikuttaa 

luokan ilmapiiriin. Luokan koolla, sisustuksella ja olosuhteilla voi olla vaikutusta 

siihen, miten oppilaat viihtyvät luokassa. (Evans, ym., 2009, s.133.) 

 

Chionh ja Fraser (2009) tutkivat singaporelaisissa kouluissa matematiikan ja 

maantiedon oppituntien ilmapiiriä, oppilaiden saavutuksia, asenteita ja minäku-

vaa. Tutkimuskohteena olleet oppilaat olivat 15-vuotiaita. He huomasivat, että 

mitä enemmän oppilaat kokivat yhteenkuuluvuuden tunnetta luokassa, sitä pa-

rempia oppimistulokset olivat matematiikassa.  

 

Fraser ja Walberg (2005, s.106) toteavat, että usein opettajat kokevat luokkahuo-

neen ilmapiirin parempana kuin luokan oppilaat. On myös huomattu, että usein 
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opettajat pitävät heidän ja oppilaiden välistä suhdetta positiivisempana verrattuna 

oppilaiden kokemuksiin. 

 

Tutkimustuloksista voidaankin huomata, että luokan ilmapiirillä on vaikutusta 

oppilaiden koulussa viihtymiseen ja siinä suoriutumiseen. Lisäksi positiivinen il-

mapiiri luokassa vaikuttaa positiivisesti myös oppilaiden asenteisiin koulunkäyn-

tiä kohtaan. Oppilaiden asenteet ovat siis mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut selvittämään, miten oppilaiden matema-

tiikka-asenteet ilmenevät piirroskuvatutkimuksen avulla. 
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3 Piirrostutkimus 
 

Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on yksi visuaalisista tutkimusmene-

telmistä, piirroskuvatutkimus. Keskityn erityisesti piirroskuvatutkimuksen hyödyn-

tämiseen lapsia tutkittaessa. Whiten ym. (2010) mukaan lasten kuulluksi tulemi-

nen vaatii tarkkaa suunnittelua sekä lapsilähtöisten ja lapsia osallistavien meto-

dien käyttöä. Piirroskuvat ovat yksi visuaalinen ja lapsilähtöinen keino tutkia las-

ten ajatuksia (White ym., 2010). Piirroskuvatutkimus on siis perusteltu metodi tut-

kia lasten ajatuksia. 

 

White ym. (2010) tutkivat irlantilaisia lapsia kolmesta eri koulusta. He hyödynsivät 

kahta erilaista visuaalista keinoa tuottaa dataa. Luokilla yksi ja kaksi olleet oppi-

laat piirsivät kuvat pyydetystä aiheesta ja keskustelivat niistä, kun taas viidennellä 

ja kuudennella luokalla olleet oppilaat käyttivät valokuvausta metodinaan. Tutki-

muksen tavoitteena oli saada selville millaista dataa tällaiset menetelmät tuotta-

vat. Tässä tutkielmassa keskityn piirroskuvista tehtyyn tutkimukseen ja niistä saa-

tuihin tuloksiin. 

 

Piirroksen tekeminen on luova prosessi, jossa piirtäjä pystyy itse määritellä sen, 

mitä piirrokseen haluaa kuvata. Piirtämisessä erilaisia asioita voi ilmaista esimer-

kiksi väreillä, kynän käytöllä, viivojen paksuudella ja piirrettävien asioiden sijoit-

telulla paperille. Piirtämisen avulla voi ilmaista monipuolisesti erilaisia ajatuksia. 

Epäselviä ja sekalaisia ajatuksia pystyy ilmaisemaan paremmin piirroksen avulla 

kuin vastaamalla valmiisiin kysymyksiin (Stiles, Adkisson, Sebben & Tamashiro, 

2008). 

 

Myös Kearney ja Hyle (2004) huomasivat tutkimuksessaan, että piirtämistä hyö-

dyntäessä tutkimusmetodina vastauksissa ilmeni vastaajalle tärkeämpiä ja rehel-

lisempiä vastauksia kuin kyselytutkimuksissa. Piirtäminen metodina saakin vas-

taajan paljastamaan ja kertomaan enemmän tuntemuksiaan kuin pelkkä haastat-

telu. (Kearney & Hyle, 2004, s.380.) 

 

Vieläkin enemmän piirrosten avulla saadaan tietoa tutkittavasta kohteesta, kun 
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itse piirtämisen lisäksi käytetään kirjoittamista tai puhetta (White ym., 2010). Tut-

kittavia henkilöitä voidaan pyytää piirtämään ja kirjoittamaan puhekuplia piirrok-

seen tai kertomaan sanallisesti piirroksen tapahtumista tutkijalle piirtämisen jäl-

keen. 

 

Piirroskuvat eivät ole yksiselitteisiä. On kuvan tulkitsijasta kiinni, miten hän ym-

märtää kuvassa esitetyn aiheen. Tulkitsijan sosiaalinen ja kulttuurinen ymmärrys 

sekä elämänkokemus vaikuttavat siihen, miten he tulkitsevat kuvan. Tutkijan tu-

lee ymmärtää, ettei hänen oma tulkintansa kuvasta ole ehkä sama kuin, mitä piir-

täjä on sillä tarkoittanut. (Thompson, 2008, s.9.) 

 

Kearney ja Hyle (2004) toteuttivat tutkimuksessaan piirtämisen lisäksi haastatte-

lun tutkimukseen osallistuneille henkilöille. Haastatteluissa kävi ilmi, että piirrok-

sia saatetaan tulkita täysin eri tavalla kuin, mitä piirtäjä on tarkoittanut. Näin voi 

tapahtua, jos ei hyödynnetä muita keinoja, kuten haastattelua tai kirjoitettua teks-

tiä, piirroksen selittämiseen. Jotta tutkijat voivat ymmärtää täysin piirroksen ta-

pahtumia, tulee heidän saada piirtäjältä lisätietoa hänen ajatuksistaan. (Kearney 

ja Hyle, 2004, s.377.) 

 

Piirrokset tutkimusmenetelmänä sopivat erityisen hyvin, kun tutkimuskohteena 

on lasten tunteet ja ajatukset. Piirtäminen on luonnollinen ilmaisukeino alakou-

luikäisillä lapsilla, joten heidän on luonnollisempaa piirtää tunteitaan kuin sanoit-

taa niitä puheena tai kirjoittamisena. (Harrisson, 2007, s.57.) 

 

Harrissonin (2007, s.69) tutkimuksessa piirroksia käytettiin tutkimaan lasten nä-

kemyksiä opettajastaan. Piirroksista saatu data oli monipuolista ja tuloksissa to-

detaankin, että lasten piirroksista voidaan saada merkityksellistä tietoa heidän 

suhteesta opettajaansa. Oppilaiden tunteita voidaan siis havaita hyvin heidän te-

kemistään piirustuksista. 

 

Kearney ja Hyle (2004, s. 374-375) huomasivat tutkimuksessaan myös haasteita 

piirroksia hyödyntävässä tutkimuksessa. Tutkijat haastattelivat tutkimukseen 

vastanneita henkilöitä piirrosten tekemisen jälkeen ja saivat lisää tietoa tutkimus-
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henkilöiden ajatuksista. Muutama tutkimukseen vastanneista henkilöistä koki piir-

tämisen turhauttavana tai hankalana. Omien tunteiden osoittaminen piirroksen 

kautta tuntui haastavalta. Samat henkilöt kuitenkin totesivat lopullisen piirroksen 

kuvaavan hyvin heidän tuntemuksiaan. Tuloksista käy myös ilmi, kuinka piirrok-

sen avulla ilmaistut tunteet ovat monipuolisempia ja erilaisia verrattuna kirjoitet-

tuun tunteiden ilmaisemiseen. Yksi vastaajista totesi, että piirtämällä tunteet tuli 

luultavasti käsiteltyä perusteellisemmin kuin vain kirjoittaessa. 

 

Piirroskuvatutkimuksella voidaan tutkia monia asioita piirroksesta. Aronsson ja 

Andersson (1996) tutkivat oppilaiden ja opettajien välistä suhdetta luokkahuo-

neessa. He käyttivät piirrosten analysoimiseen neljää eri kategoriaa. Piirroksista 

tutkittiin henkilöiden kokojen vaihtelua (size scaling), kasvojen yksityiskohtia (de-

tailing), henkilöiden keskeisyyttä (centrality) sekä opettajan ja oppilaan välistä 

etäisyyttä (social distance between teacher and pupil). Vaikka piirroksen aihe oli 

yksinkertainen, kuvan piirtäminen luokkahuoneen tapahtumista, siitä sai moni-

puolista aineistoa tutkimuksen tekemiseen. Piirroskuvat toimivat siis kattavina ai-

neistoina monenlaisen tutkimuksen teossa. 

 

Piirrostutkimuksen heikkona puolena voi pitää sitä, että kaikista tutkimushenki-

löistä ei saada aina kaikkea tietoa irti piirroksen avulla. Stiles ym., (2008) tutkivat 

nuorten asenteita matematiikkaa kohtaan piirrosten avulla ja huomasivat, että 

kaikki nuoret, iältään 11-17 vuotiaita, eivät antaneet kaikkea panostaan piirustuk-

sen tekemiseen. Osaa piirustuksista ei ollut tehty kovinkaan huolella. Neljä oppi-

lasta eivät olleet tehneet mitään merkintöjä paperiin ja näiden lisäksi useassa 

piirroksessa jäi epäselväksi piirtäjän asenne. 
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4 Matematiikka-asenteet piirrostutkimuksen avulla  
 

Piirrostutkimuksen on havaittu olevan lapsilähtöinen tutkimusmetodi ja sitä on 

käytetty myös kouluikäisten lasten matematiikka-asenteiden tutkimiseen. Laine 

ym. (2013) ovat tutkineet luokan tunneilmapiiriä piirrostutkimuksen metodia hyö-

dyntäen. Tutkimuskohteena on kolmasluokkalaiset oppilaat ja tutkimuksen tavoit-

teena on ollut selvittää: miltä matematiikantunti näyttää kolmosluokkalaisten piir-

roksissa? Valmiista piirroskuvista on tutkittu oppilaiden kuvaa matematiikasta ja 

sen opetuksesta sekä tunnilla vallitsevasta ilmapiiristä. (Laine ym., 2013.) 

 

Tutkimuskohteena olevat oppilaat olivat tehneet piirrokset syksyllä 2010 ja tehtä-

vänanto on ollut kyseinen: ”Piirrä opetusryhmäsi, opettaja ja oppilaat, matematii-

kan tunnilla. Käytä puhe- ja ajatuskuplia keskustelun ja ajattelun kuvaamisessa. 

Merkitse MINÄ sinua piirroksessa esittävään oppilaaseen.” Laineen ym. (2013) 

tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen jokaisen oppilaan merkityksiä vastauksissa 

ja tämän lisäksi niitä on tarkasteltu koko luokan ilmapiirin tasolla. Piirtäjän asen-

teita tarkasteltiin tutkimuksessa affektien kautta. Affektit jaoteltiin tutkimuksessa 

tunteisiin, asenteisiin ja uskomuksiin.  

 

Affektien ominaisuuksia on tutkittu piirroskuvista piirtäjän ilmeestä ja puhekup-

lista. Puhekuplissa piirtäjät ovat voineet kuvata omaa matematiikasta pitämistä ja 

kokemuksia vaikeuksista, joita on kokenut matematiikan parissa. Lisäksi opetta-

jan toimintaa matematiikan tunnilla on tutkittu oppilaiden piirroksista opettajalle 

piirretyistä ilmeistä ja puhekuplista. Kokonaisilmapiiriä on tutkittu muille oppilaille 

piirretyistä ilmeistä ja puheista sekä yhdistämällä jokainen piirros kuvaamaan luo-

kan yleistä tunneilmapiiriä. (Laine ym., 2013.) 

 

Näiden tutkimiseen on käytetty Tikkasen väitöskirjassaan (Tikkanen, 2008) käyt-

tämää analyysimenetelmää. Tässä mallissa piirroskuvista voidaan erotella eri si-

sältöluokkia. Laineen ym. (2013) tutkimuksessa on käytetty kuutta eri sisältöluok-

kaa, joista on tutkittu piirtäjän kuvaamia affekteja. 
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Tutkimuksesta saatiin tietää yksittäisten oppilaiden asenteita matematiikkaa koh-

taan. Lisäksi myös kokonaisten luokkien matematiikan tuntien tunneilmapiiri kävi 

ilmi. Tunteita tutkittiin piirustuksista piirrettyjen ilmeiden ja puhekuplien komment-

tien avulla. Jopa yli puolessa (64%) piirustuksista ei käy ilmi piirtäjän mielialaa. 

Mielialaa tarkasteltiin piirtäjän itsellensä piirretyn ilmeen kautta, mutta monesta 

piirustuksesta ilmettä ei voitu havaita. Matematiikasta pitämistä tutkittiin puhekup-

lien kautta, mutta vain harva oppilas (11%) oli merkinnyt puhekuplaan sellaista 

tietoa, josta heidän suhtautumistaan matematiikkaan olisi voinut arvioida. Tutki-

muksessa olikin tavoitteena arvioida luokkien tunneilmapiiriä matematiikan tun-

nilla, ja siitä saadut tulokset olivat kattavia. Piirustuksista pystyi tunnistamaan tut-

kimuskohteena olleiden kolmosluokkalaisten kokeman tunneilmapiirin luokissa 

sekä jokaisen luokan oman tunneilmapiirin. Tulokset olivat yhtäläisiä aiemman 

matematiikka-asenteita mitanneen tutkimuksen kanssa. 

 

Stiles ym. (2008) tutkivat yhdysvaltalaisten nuorten asenteita matematiikkaa koh-

taan piirrosten avulla. Tutkimukseen osallistui 129 nuorta, jotka olivat iältään 11–

17 vuotiaita. Piirrosten lisäksi näistä nuorista 101 henkilöä vastasi myös kirjalli-

seen kyselyyn matematiikka-asenteista. Tehtävänä oli piirtää ja kirjoittaa mate-

matiikasta, lisäksi ohjeena oli, että omia tuntemuksia ja kokemuksia matematii-

kan parissa voi tuoda ilmi. Valmiit kuvat analysoitiin 16 kohtaisen arviointimene-

telmän avulla. 

 

Nuorten piirustukset olivat hyvä lähde tutkia heidän asenteitaan matematiikkaa 

kohtaan. Suurin osa oppilaista oli innokkaita tekemään piirustukset ja ilmaise-

maan omia näkemyksiään. Monissa piirustuksissa oli nähtävissä suuria tunteita 

matematiikkaa kohtaan. Tunteet vaihtelivat matematiikan rakastamisesta sen vi-

haamiseen. Osaa piirustuksista ei ollut tehty kovin huolella, mutta suurimmassa 

osassa oli nähtävissä huolellisuutta ja yksityiskohtaisuutta. Tutkijoiden mielestä 

piirroksista oli nähtävissä vahvempia ilmaisuja ja yksilöllisempiä kommentteja 

verrattuna kirjallisiin vastauksiin. Heidän mielestänsä piirrokset ovat ylivertainen 

keino mitata matematiikka-asenteita. (Stiles, ym. 2008.) 
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Borthwick (2011) on tutkinut lasten näkemyksiä matematiikan tunneista. Näke-

myksiä tutkittiin lasten piirtämistä piirroksista ja niiden lisäksi tehdyistä haastatte-

luista. Tutkimuskohteena oli alakouluikäiset oppilaat. Tutkimus toteutettiin nel-

jässä eri alakoulussa Englannissa Norfolkin alueella. Näistä neljästä koulusta val-

miita piirroksia saatiin 162 kappaletta. Piirroksia tutkittiin osioanalyysin avulla ja 

niistä muodostettiin 15 eri kategoriaa kuvaamaan oppitunteja. Piirroksista pyrittiin 

havaitsemaan oppilaiden asenteita ja tunteita matematiikan tunnilla, käsityksiä 

vertaisistaan sekä opettajasta matematiikan tunnilla ja huomioita itse matematii-

kasta oppitunneilla. 

 

Tuloksista huomattiin oppilailla olevan vaihtelevia asenteita matematiikkaa koh-

taan. Erityisen huomion tutkija teki siitä, että erityisesti jo nuorilla pojilla oli huo-

mattavissa tyytymättömyyteen viittaavia tekijöitä. Tutkimuksen tuloksista huo-

mattiin, että alakouluikäisten oppilaiden asenteita matematiikan oppitunneista 

voidaan tutkia. Oppilaiden tuottamat piirustukset toimivat ainutlaatuisena keinona 

tutkia näitä näkemyksiä. (Borthwick, 2011.) Kyseisessä tutkimuksessa piirustuk-

set toimivat hyvänä metodina saada selville oppilaiden asenteita. 

 

Toinen Englannissa tehty tutkimus nuorten matematiikka-asenteista tukee edel-

listä huomiota siitä, että piirroskuvista voi nähdä hyvin oppilaiden matematiikka-

asenteita. Syyeda (2015) tutki Englannin East Midlands -alueella 11- ja 15-vuoti-

aiden oppilaiden matematiikka-asenteita. Data kerättiin alueen yhden suuren 

kaupungin kahdesta eri koulusta, neljässä eri muodossa. Nämä eri muodot olivat 

äänite, suljetut kysymykset, kirjoitettu teksti ja piirretty kuva. Ensimmäiseksi op-

pilaiden välistä keskustelua äänitettiin. Keskustelu oli vapaamuotoista ja oppilaita 

kehotettiin puhumaan vapaasti asenteista, mielipiteistä ja käyttäytymisestä. Seu-

raavaksi oppilaat vastasivat kyselylomakkeeseen, jonka ensimmäinen osa koos-

tui suljetuista kysymyksistä. Toisessa osiossa oppilaat saivat joko piirtää tai kir-

joittaa heidän näkemyksistään matematiikasta ja sen vaikutuksesta oppilaan elä-

mään. 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 187 oppilasta, mutta heistä vain noin 10 % oli valinnut 

piirtää kuvan kirjoittamisen sijasta viimeisessä osiossa. Tämän lisäksi osa oppi-
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laista käytti pieniä piirroksia kuten, hymy- tai surunaamoja, kirjoitetun tekstin li-

sänä. Kuitenkin piirtämisen vallinneiden oppilaiden piirtämät kuvat olivat yksityis-

kohtaisempia ja kuvasivat piirtäjä ajatuksia hienosti. Piirroskuvista tutkittiin esi-

merkiksi ilmeitä, kirjoitettuja kommentteja ja piirrettyjä symboleita, kuten sydämiä. 

Tuloksista huomattiin, että piirroksista havaitut asenteet olivat samassa linjassa 

muilla keinoilla hankittujen tietojen kanssa. Lopuksi tutkija pohtii, miksi piirtämi-

nen valittiin työtavaksi niin harvassa vastauksessa. Hän toteaa, että lopussa piir-

tämiseen oli vain vähän aikaa jäljellä, mikä luultavasti vaikutti työtavan valintaan. 

Hän myös huomauttaa, että kyseisessä tutkimuksessa piirroksista suurin osa oli 

nuorempien oppilaiden tekemiä. Piirtäminen sopii työtavaksi erityisesti nuorem-

milla lapsilla. (Syeeda, 2015.)  

 

Dahlgren & Sumpter (2010) tutkivat matematiikka-asenteita ruotsissa yhdessä 

alakoulussa. Heidän pilottitutkimuksensa tarkoituksena oli saada selville oppilai-

den näkemyksiä matematiikasta, motivaatiosta tehdä matematiikkaa sekä koke-

mistaan tunteista matematiikkaa tehdessä. Tutkimuskohteena oli kaksi eri luok-

kaa samasta koulusta, 19 oppilasta toiselta luokalta ja 11 oppilasta viidenneltä 

luokalta. Tutkimuksen otos oli siis melko pieni. Tutkimuksessa oppilaat vastasivat 

kyselylomakkeeseen, jonka ensimmäisessä osassa vastattiin likert-asteikolla 

muodostettuihin kysymyksiin ja toisessa osiossa oli vastauskentät vapaille vas-

tauksille. Lopuksi oppilaita pyydettiin vielä piirtämään kuva heistä tekemässä ma-

tematiikkaa. Sama kysely toteutettiin ennen ja jälkeen matematiikan oppitunnin. 

 

Eri luokkatason oppilaiden vastaukset käsiteltiin erikseen ja tutkimuksen tulok-

sista kävi ilmi, että nuorempien oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan oli sel-

västi positiivisempi kuin vanhempien oppilaiden (Dahlgren & Sumpter, 2010). Eri-

tyisen kiinnostunut olen siitä, millaisia tietoja tutkijat saivat oppilaiden piirtämistä 

kuvista. Tässä tutkimuksessa piirustuksista saatu tieto oli yhtäläistä sen kanssa, 

mitä oppilaat olivat vastanneet myös kyselylomakkeeseen. Monet oppilaat, jotka 

olivat vastanneet positiivisia asioita matematiikasta kyselytutkimuksessa, piirsi-

vät itselleen hymynaamoja tai ilmaisivat rauhallisuutta piirustuksissa. Kun taas 

negatiivisia tunteita ilmaisseiden oppilaiden piirustuksissa oli havaittavissa tum-
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mempia ja voimakkaampia sävyjä sekä turhautumisen tunnetta. Tässä tutkimuk-

sessa oppilaiden tekemät piirustukset ja kirjalliset vastaukset olivat keskenään 

samantyylisiä ja tukivat näin toisiaan. (Dahlgren & Sumpter, 2010.) 

 

Laine, Ahtee, Näveri, Pehkonen, Portaankorva-Koivisto & Tuohilampi (2015) tut-

kivat suomalaisten viidesluokkalaisten luokkien tunneilmapiiriä matematiikantun-

neilla. Tunneilmapiiriä tarkasteltiin oppilaiden piirtämien piirroskuvien avulla. Tut-

kimuskohteena oli viidestä eri pääkaupunkiseudun koulusta kahdeksan eri vii-

dettä luokkaa. Tehtäväksi oppilaat saivat piirtää luokkansa matematiikan tunnilla, 

piirrokseen tuli merkitä itsensä ja siinä tuli hyödyntää ajatus- ja puhekuplia. Ana-

lysoitavaksi saatiin lopulta 136 piirrosta. 

 

Piirroksista haluttiin saada selville erityisesti matematiikan tunneilla vallitseva luo-

kan ilmapiiri. Tätä varten tuli tutkia jokaisen oppilaan piirustuksessa kuvailema 

ilmapiiri. Piirroskuvista tutkittiin viisiosaisella kategorioinnilla ilmapiiriin vaikuttavia 

asioita. Nämä viisi kategoriaa olivat positiivinen, ambivalentti, negatiivinen, neut-

raali ja tunnistamaton. Valmiit piirustukset vaihtelivat keskenään suuresti. Osa 

piirustuksista oli todella taitavasti ja yksityiskohtaisesti tehtyjä, kun taas osassa 

oli käytetty tikku-ukkoja. 

 

Kaksi tutkijaa toimivat kuvien luokittelijoina niin, että ensin he luokittelivat piirros-

kuvat itsekseen viiteen kategoriaan ja tämän jälkeen keskustelivat yhdessä luo-

kittelusta. Heidän tekemät luokittelut olivat keskenään lähes täysin samanlaisia. 

Tunneilmapiiriä piirroskuvissa tarkasteltiin oppilaille ja opettajalle piirretyistä il-

meistä sekä ajatus- ja puhekupliin kirjoitetuista ilmauksista. Oppilaiden piirustuk-

sista ilmapiiriltään 36% (49kpl) oli positiivisia, 34% (46kpl) oli ambivalentteja, 14% 

(19kpl) oli negatiivisia, 13% (18kpl) oli neutraaleja ja vain 3% (4kpl) oli sellaisia, 

joista ilmapiiriä ei voinut havaita. (Laine, ym., 2015.) 

 

Kun jokaisen oppilaan omat piirrokset luokan ilmapiiristä oli analysoitu, niin jokai-

sen eri luokan piirrokset koottiin yhteen, jonka jälkeen tarkasteltiin jokaisen koko-

naisen luokan tunneilmapiiriä. Eri koululuokkien välillä huomattiin olevan isojakin 

eroja ilmapiirien välillä. Kahdessa luokassa voidaan tutkimuksen perusteella sa-
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noa olevan hyvä ilmapiiri, yhdessä neutraali ja jopa viidessä ambivalentti. Tutki-

muksen mukaan suomalaisten viidesluokkalaisten matematiikantuntien tunneil-

mapiiri on suurimmalta osaltaan positiivinen. Tutkijat toteavat oppilaiden piirtä-

mien piirroskuvien olevan monipuolinen metodi kerätä tietoa luokkahuoneen il-

mapiiristä. Lisäksi he toteavat, että yksittäiset opettajatkin voivat hyödyntää piir-

roskuvia saadakseen selville oppilaiden tuntemuksia matematiikasta ja matema-

tiikan tunneista. (Laine, ym., 2015.) 

 

Piirroskuvilla tehdyillä tutkimuksilla matematiikka-asenteista on siis saatu katta-

vaa tietoa oppilaiden ajatuksista. Lähes kaikissa tutkimuksissa piirustuksia on ja-

oteltu erilaisiin kategorioihin sen perusteella, millaisia asenteita niistä on voinut 

huomata. Piirustuksista on tutkittu monipuolisesti ilmeitä, symboleita, komment-

teja ja kynän käyttöä. Kynän käytöllä tarkoitan piirrettyjen asioiden voimakkuutta 

ja mahdollisia värejä. 

 

Kuvista voidaan havaita affekteja monipuolisesti. Kuvista voidaan tulkita piirtäjän 

omia matematiikka-asenteita kuin myös luokassa vallitsevaa yleistä ilmapiiriä. 

Piirrokset antavat siis kattavaa tutkimustulosta myös matematiikka-asenteita tut-

kittaessa, kuin muissa piirroksia hyödyntävissä tutkimuksissa, joissa kerätyn da-

tan on huomattu olevan monipuolista ja kattavaa. Piirrostutkimuksen keinoin voi-

daan tavoittaa oppilaiden piileviä asenteita ja tuntemuksia matematiikkaa koh-

taan. Matematiikka-asenteita mittaavaa tutkimusta piirroskuvia hyödyntäen on 

tehty niin Suomessa kuin muualla maailmalla. Tutkimustietoa löytyy erityisesti 

2010-luvulta, joten piirroskuvien hyödyntäminen matematiikka-asenteita tutkitta-

essa tuntuu olevan melko uusi metodi.  
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita alakouluikäisten 

oppilaiden matematiikka-asenteita ja niiden ilmenemistä piirroskuvissa. Tutki-

muksessa keskitytään erityisesti siihen, miten oppilaat kuvailevat toisiaan mate-

matiikan tunnilla ja miten se ilmenee heidän piirustuksissaan. Tutkimuskysymyk-

set, joihin pyritään selvittämään vastauksia ovat: 

 

1. Millä tavoin oppilaiden piirustuksista ilmenee? 

a) Millä tavoin oppilaat kuvaavat omia asenteitaan matematiikan tunnilla? 

b) Millaisena oppilaat kuvaavat luokkansa ilmapiiriä matematiikan tun-

nilla? 

c) Miten tytöt ja pojat kuvaavat tyttöjä ja poikia matematiikan tunnilla? 

 

Oppilaiden matematiikka-asenteita tullaan tarkastelemaan heidän tekemistään 

piirustuksista matematiikan tunnilta. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että oppilaiden asenne matematiikkaa 

kohtaa heikkenee kouluvuosien aikana (Metsämuuronen, 2013). Tämän tutki-

muksen hypoteesina on, että nuoremmat oppilaat kuvaavat asenteitaan useim-

miten positiivisempana ja vanhemmat oppilaat vähiten positiivisena. Tyttöjen ja 

poikien välillä kuvauksissa uskoisin ilmenevän eroja, sillä matematiikkaa on usein 

pidetty enemmän poikien aineena, ja josta pojat pitävät enemmän ja jossa he 

pärjäävät paremmin kuin tytöt. 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin tutkimuksen toteutusta. Tutkimuskohteenani 

oli yhden pääkaupunkiseudulla sijaitsevan alakoulun yhdeksän eri luokkaa. Tut-

kielman tarkoituksena oli tutkia näiden luokkien ja oppilaiden matematiikka-asen-

teita heidän piirtämistään piirroskuvista. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkielma on toteutettu enimmäkseen kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyt-

täen. Kyseessä on tapaustutkimus ja tutkimuskohteena eli tapauksena on yhden 

koulun 4.–6. -luokkalaiset oppilaat ja heidän matematiikan tuntinsa. Tapaustutki-

muksessa tutkitaan empiirisesti jotakin tapahtumaa keräämällä siitä kattava ai-

neisto (Metsämuuronen, 2011, s.222). Tässä tutkielmassa aineisto kerättiin ky-

seisen koulun oppilaiden tekeminä piirustuksina, jossa he kuvasivat luokkansa 

matematiikan tuntia. Aineiston analyysissa piirustuksista etsittiin ja kirjattiin oppi-

laiden itselleen ja toisilleen merkkaamia affekteja. Näitä affekteja tutkittiin ja ver-

rattiin keskenään määrällisesti. Tutkielmassa kvalitatiiviseen tutkimusmenetel-

mään yhdistyy kvantitatiivisen tutkimusmenetelmään liittyvät aineiston analyysin 

metodit, eli kyseessä on monimenetelmätutkimus. Monimenetelmätutkimusta 

hyödynnetään usein siitä syystä, että tutkittavasta asiasta saataisiin kattavampaa 

tietoa (Seppänen-Järvelä, Åkerblad & Haapakoski, 2019, s.332).  Piirtäjien suku-

puolen mukaan muodostettujen ryhmien välisiä eroja verrattiin khiin neliö -testillä, 

joka on kvantitatiivinen menetelmä. Tutkimuksessa halutaan selvittää, onko eri 

ryhmien välillä tilastollista eroa. Metsämuuronen (2011, s.266) kirjoittaa kirjas-

saan, että usean eri tutkimusmetodin käyttö lisää tutkimuksen tulosten luotetta-

vuutta. 

 

6.2 Aineisto 

 

Tutkielman aineistona toimi yhden pääkaupunkiseudulla sijaitsevan koulun nel-

jäs-, viides- ja kuudesluokkien oppilaiden tekemät piirustukset luokan matematii-

kan tunnista. Tutkimuskohteena on yhteensä yhdeksän eri luokan piirustukset ja 
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näiltä luokilta piirustuksia kertyi yhteensä 172 kappaletta. Aineisto kerättiin tou-

kokuun 2021 aikana. 

 

Ennen tutkielmaan osallistumista kävin seitsemässä luokassa kertomassa oppi-

laille yleisesti, mikä on pro gradu -tutkielma. Samalla kerroin myös omasta tut-

kielmastani ja siitä, että oppilailla olisi mahdollisuus osallistua tutkimusaineistoksi 

tutkielmaani. Tällöin oppilaat pääsivät myös kyselemään tarkentavia kysymyksiä 

tutkielmasta ja aineiston keruusta. Jaoin samalla oppilaille huoltajien suostumus-

lomakkeet tutkimukseen osallistumista varten. Kahdessa luokassa luokanopet-

taja jakoi lomakkeet oppilaille. Oppilaiden vanhemmille lähti myös Wilma-viestinä 

tietoa tutkimuksestani ja siitä, että heidän lapsellaan olisi mahdollisuus osallistua 

tutkimukseen. Samalla huoltajia tiedotettiin oppilaille jaetuista huoltajan suostu-

muslomakkeista. 

 

Aineisto kerättiin toukokuun 2021 aikana. Olin itse jokaisessa luokassa mukana, 

kun aineistoa kerättiin. Tutkielmaan osallistuvat oppilaat saivat eteensä A3-ko-

koisen tyhjän valkoisen paperin. Ohjeistus piirtämiseen oli seuraavanlainen: 

”Piirrä luokkasi matematiikan tunnilla. Käytä puhe- ja ajatuskuplia keskustelun ja 

ajattelun kuvaamiseen. Merkitse itsesi ja sukupuolesi kuvaan tekstillä Minä, 

tyttö/poika. Merkitse myös muiden piirtämiesi henkilöiden kohdalle heidän suku-

puolensa (tyttö/poika).” Luin ohjeen oppilaille ääneen ja jätin sen taululle näkyviin 

piirtämisen ajaksi. Oppilailla oli aikaa piirtämiseen yhden oppitunnin verran eli 

noin 45 minuuttia. Kun oppilas oli valmis, hän palautti piirustuksen minulle, jolloin 

tarkistin, että kuvaan on varmasti merkitty piirtäjä itse tekstillä minä. 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Kerätty aineisto analysoitiin hyödyntäen Tikkasen (2008) kehittämää menetel-

mää. Jokainen piirustus käytiin yksitellen läpi ja piirustuksista kerättiin seuraavat 

tiedot: piirtäjän luokka, piirtäjän sukupuoli, itselleen piirretyt ja kirjoitetut affektit, 

muiden piirrettyjen henkilöiden lukumäärä, heidän sukupuolensa sekä heille piir-

retyt ja kirjoitetut affektit. 
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Itselle piirrettyjä affekteja tulkittiin itselle piirretystä ilmeestä. Jaottelu tehtiin nel-

jään kategoriaan positiivinen-neutraali-negatiivinen-ei ilmettä. Toisille piirretyt af-

fektit jaoteltiin kolmeen kategoriaan positiivinen-neutraali-negatiivinen. Henkilöt, 

joille ei ollut piirretty ilmettä, jätettiin huomioimatta. Kirjoitetuista puhe- ja ajatus-

kuplista affekteja jaoteltiin asteikolla positiivinen-neutraali-negatiivinen. Tikkanen 

(2008) kirjoittaa väitöskirjassaan, että piirrosten analysointia varten hän kehitti 

taulukkomuotoisen havainnointilomakkeen. Tässä tutkielmassa aineiston analyy-

siin hyödynnettiin taulukkomuotoista havainnointilomaketta, jossa tiedot kerättiin 

taulukko-ohjelmaan. 

 

Piirrosten laatu ja niistä analysoitava sisältö vaihteli todella suuresti. Osa piirrok-

sista oli tehty todella yksityiskohtaisesti, kun taas osa oli tehty hyvinkin suurpiir-

teisesti. Piirrettyjen henkilöiden määrä piirroksissa vaihteli myös suuresti. Piirret-

tyjen henkilöiden määrä vaihteli yhdestä henkilöstä kaikkiin luokan oppilaisiin. 

Osa piirroksista oli tehty sarjakuviksi, joissa sarjakuvien tapahtumat etenivät ma-

tematiikan oppitunneilla. 

 

Alla on esimerkkinä kahden tutkimukseen osallistuneen oppilaan piirroskuvat. 

Nämä piirroskuvat ovat esimerkkejä siitä, miten suuresti piirrosten informatiivi-

suus vaihteli. Kuvan 1 piirroskuva on hyvin informatiivinen, jokaiselle kuvan hen-

kilölle on piirretty ilme ja tämän lisäksi suurimmalla osalla oppilaista on näkyvissä 

ajatus- tai puhekupla. Kuvan 2 piirrokseen on piirretty paljon oppilaita, mutta yh-

denkään oppilaan ilme ei näy, eikä piirrokseen ole tehty ajatus- tai puhekuplia. 

Kuvan 1 piirroksesta on saatu kerättyä paljon havaintoja havainnointilomakkee-

seen, kun taas kuvan 2 piirroksessa ei ole juurikaan havainnoitavia asioita. 
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Kuva 1. Esimerkki piirroskuvasta, jossa on paljon informaatiota. 
 
 

 

Kuva 2. Esimerkki piirroskuvasta, jossa on vain vähän informaatiota. 

 

 

6.3.1 Oppilaiden omien asenteiden analyysi 
 

Oppilaiden omia asenteita matematiikan tunnilla tutkittiin piirustuksista Laine ym. 

(2013) kehittämien sisältöluokkien avulla. Laine ym. (2013) tutkivat piirustuksia 

laajemmin ja kehittivät kuusi sisältöluokkaa, joiden avulla piirustuksista voidaan 

havaita tiettyjä asioita. Näistä kuudesta sisältöluokasta tässä tutkimuksessa ul-

kopuolelle rajattiin ne kaksi, joissa arvioitavana oli opettaja, sillä tässä tutkimuk-

sessa tutkimuskohteena on oppilaat, ei opettajat. Lisäksi ulkopuolelle rajattiin kol-

mas sisältöluokka, jossa arvioidaan piirtäjän kokemaa matematiikan vaikeutta. 
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Kuudetta sisältöluokkaa, kokonaisvaltaista arviota, hyödynnettiin toisen tutkimus-

kysymyksen analyysiin. 

 

Tässä tutkielmassa ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kiinnostuksen koh-

teena on se, miten oppilaat kuvaavat omia asenteitaan matematiikan tunnilla. Tä-

män asian tutkimiseen hyödynsin Laine ym. (2013) mallista ensimmäistä sisältö-

luokkaa, jossa piirustuksista tutkitaan piirtäjän tunnetta/asennetta ilmeestä sekä 

toista sisältöluokkaa, jossa piirustuksista tutkitaan piirtäjän matematiikasta pitä-

mistä ajatus- ja puhekuplista. Näitä kahta sisältöluokkaa havainnoidessa saa-

daan selville oppilaan omat asenteet matematiikan tunnilla. 

 

Positiiviseksi ilmeeksi laskettiin sellaiset ilmeet, joissa suupielet olivat ylöspäin. 

Neutraaliksi merkattiin ne ilmeet, joissa suun asento oli suora. Negatiiviseksi las-

kettiin sellaiset ilmeet, joissa suun asento oli alaspäin. Ei ilmettä kategoriaan las-

kettiin ne henkilöt, joille ei ollut piirretty ilmettä tai ilme ei näkynyt. Kirjoitetuista 

affekteista positiivisiksi laskettiin kommentit, joissa ilmeni positiivista tekstiä ma-

tematiikkaa tai oppituntia kohtaan. Negatiivisiksi ne, joissa oli negatiivista tekstiä 

matematiikkaa tai oppituntia kohtaan. Sellaisia ajatus- ja puhekuplia ei laskettu 

mukaan, joissa oli aiheeseen liittymätöntä kirjoitusta. 

 

Jokaisesta piirustuksesta saadut tiedot piirtäjän asenteista matematiikan tunnilla 

kerättiin kyseisen luokka-asteen koontitaulukkoon. Jokainen piirustus jaoteltiin 

piirrettyjen ja kirjoitettujen affektien mukaan yhteen kategoriaan. Kategorioita on 

yhteensä kahdeksan ja kategoriat ovat: piirtänyt positiivista, kirjoittanut positii-

vista, piirtänyt ja kirjoittanut positiivista, piirtänyt positiivista ja kirjoittanut negatii-

vista, piirtänyt negatiivista, kirjoittanut negatiivista, piirtänyt ja kirjoittanut negatii-

vista sekä ei piirtänyt tai kirjoittanut. 

 

Jokaisen eri luokka-asteen oppilaiden havainnot kerättiin pylväsdiagrammiin. Pyl-

väsdiagrammista käy ilmi, kuinka moni kyseisen luokka-asteen oppilaista on ku-

vannut omaa asennettaan positiivisena, negatiivisena, neutraalina tai ristiriitai-

sena. 
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6.3.2 Luokan ilmapiirin analyysi oppilaiden piirustuksista 
 

Oppilaiden kuvauksia luokkansa ilmapiiristä matematiikan tunnilla tutkittiin piirus-

tuksista muille piirretyistä ja kirjoitetuista affekteista. Analyysiin otettiin mallia 

Laine ym. (2013) kehittämästä kuudennesta sisältöluokasta, kokonaisvaltainen 

arvioi. Muille piirrettyjä ja kirjoitettuja affekteja havainnoitiin samalla tavalla kuin 

itselle merkattuja affekteja ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla. Luokan 

kokonaisvaltainen ilmapiiri määriteltiin positiiviseksi, negatiiviseksi, ambivalen-

tiksi, eli positiiviseksi ja negatiiviseksi tai neutraaliksi piirrettyjen ja kirjoitettujen 

affektien perusteella. 

 

Luokan ilmapiiri tulkittiin positiiviseksi silloin, kun kaikki piirrokseen piirretyt hen-

kilöt hymyilivät ja ajattelivat tai puhuivat positiivisesti. Positiiviseen ilmapiiriin hy-

väksyttiin myös ne piirustukset, joissa oli vain yksi vastakkainen tulkinta tai neut-

raaleja tulkintoja positiivisten lisäksi. Negatiiviseksi ilmapiiri tulkittiin silloin, kun 

kaikki piirretyt ilmeet olivat negatiivisia ja kirjoitetut ajatus- ja puhekuplat olivat 

negatiivisia. Negatiiviseksi ilmapiiriksi laskettiin myös ne piirustukset, joissa oli 

vain yksi vastakkainen tulkinta tai neutraaleja tulkintoja negatiivisten lisäksi. Luo-

kan ilmapiiri tulkittiin ambivalentiksi eli ristiriitaiseksi silloin, kun piirustuksissa oli 

kuvattu sekä positiivisia että negatiivisia affekteja vähintään kaksi kappaletta. 

Luokan ilmapiiri oli neutraali, kun piirustuksista ei voinut tulkita positiivisia tai ne-

gatiivisia affekteja. 

 

Kuvassa 3 on esimerkki piirroksesta, jossa koko luokan ilmapiiri matematiikan 

tunnilla on positiivinen. Jokaisella piirroksen henkilöllä on iloinen ilme ja kaikki 

ajatus- ja puhekuplat ovat positiivisia tai neutraaleja. 
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Kuva 3. Esimerkki piirroskuvasta, jossa luokan ilmapiiri on positiivinen. 
 
 

Kuvassa 4 on kuvattuna esimerkki negatiivisen ilmapiirin luokasta. Kuvaan piir-

rettyjen ihmisten ilmeet ovat neutraaleja, mutta ajatus- ja puhekuplissa on havait-

tavissa neutraalien kommenttien lisäksi negatiivisia kommentteja kuten ”tylsää”, 

”ei jaksa” ja ”huoh”. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki piirroskuvasta, jossa luokan ilmapiiri on negatiivinen. 
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Kuvassa 5 on kuvattuna luokka, jonka ilmapiiri on ambivalentti. Ilmapiiriltään am-

bivalenteissa luokissa esiintyy sekä positiivisia, että negatiivisia affekteja. Piirros 

on tehty yksityiskohtaiseksi ja siitä on havaittavissa selkeästi iloisia, neutraaleja 

ja negatiivisia ilmeitä. Myös ajatus- ja puhekuplat ovat tässä piirroksessa todella 

informatiivisia. Niistä voi havaita selkeästi positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia 

kommentteja matematiikkaa ja oppituntia kohtaan. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki piirroskuvasta, jossa luokan ilmapiiri on ambivalentti. 
 

Kuvassa 6 on kuvattuna piirustus, jossa on neutraali ilmapiiri matematiikan tun-

nilla. Jokaisella piirroksen hahmolla on neutraali ilme, ja sen lisäksi puhekuplissa 

näkyvät kommentit ovat neutraaleja. 
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Kuva 6. Esimerkki piirroskuvasta, jossa luokan ilmapiiri on neutraali 
 

Joka luokalta saadut tulokset kerättiin taulukkoon. Taulukossa käy ilmi jokaisen 

luokan oppilaiden piirroksissa ilmenevän ilmapiirin jakautuminen neljään eri ka-

tegoriaan sekä määrällisesti että prosenttiosuuksina. Taulukkoon merkattiin 

myös jokaisen luokka-asteen yhteistulos ilmapiireistä matematiikan tunnilla. Tau-

lukkoon merkattiin vielä näiden lisäksi myös kaikkien tutkimukseen osallistunei-

den luokkien ilmapiirien jakautuminen eri kategorioihin. 

 

6.3.3 Tyttöjen ja poikien matematiikkakuvan tarkastelu tyttöjen ja poikien 
kuvaamana 

 

Tyttöjen ja poikien kuvaamaa matematiikkakuvaa tutkittiin piirustuksista laske-

malla kaikille piirustukseen merkityille tytöille ja pojille piirrettyjen ja kirjoitettujen 

affektien määrää. Tutkielmassa haluttiin selvittää, kuvaako tytöt tai pojat jompaa 

kumpaa sukupuolta positiivisempana tai negatiivisempana. Sellaisia piirroksia ei 

laskettu mukaan, jossa piirtäjän sukupuoli ei ollut tiedossa tai sukupuoleksi oli 

merkattu muu kuin tyttö tai poika. Rajaus tehtiin, koska muita sukupuolia oli mer-

kattu vain yksittäisiä tapauksia, jolloin näiden henkilöiden riittävää anonymiteettiä 

ei olisi pystytty varmistamaan. 

 

Kaikista piirustuksista laskettiin yhteen tytöille merkityt positiiviset affektit ja pojille 

merkityt positiiviset affektit. Jokaisesta yksittäisestä piirustuksesta selvitettiin, 
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kummalle sukupuolelle oli merkattu enemmän positiivisia affekteja. Kun kaikista 

piirustuksista oli selvitetty, kumpaa sukupuolta piirroksessa kuvattiin positiivisem-

pana, niin tulokset koottiin taulukkoon. Taulukosta muodostui sellainen, jossa 

pystyakselille merkattiin piirtäjän sukupuoli ja vaaka-akselille positiivisempana 

kuvattu sukupuoli. Ristiintaulukointiin valittiin vain sellaiset piirustukset, joissa eri 

sukupuolille merkattujen affektien määrä poikkesi toisistaan. Rajaus tehtiin, sillä 

tässä tutkielmassa haluttiin selvittää kuvaako tytöt tai pojat tyttöjä tai poikia kes-

kenään eri tavalla. Vastaavat tarkastelut ja analyysit tehtiin myös negatiivisista 

affekteista piirustuksissa. 

 

Tämän jälkeen tarkasteltiin khiin neliön -testillä, vaikuttiko piirtäjän sukupuoli sii-

hen, kumpaa sukupuolta kuvattiin positiivisemmin tai negatiivisemmin matematii-

kan tunnilla. Sekä positiivisten että negatiivisten merkintöjen ristiintaulukoinnista 

tehtiin erilliset khiin neliön -testit, jolloin molempien testien p-arvoille tehtiin Bon-

ferroni-korjaus. Korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitseväksi p-arvoksi saatiin 

p < 0,025. 
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7 Tutkimustulokset 
 

Tutkielmassa halutaan selvittää oppilaiden asenteita ja luokan ilmapiiriä matema-

tiikan tunnilla. Tutkimuskysymyksen alakohtia on tutkielmassa kolme ja niiden tu-

lokset tullaan raportoimaan tässä luvussa yksi kohta kerrallaan. Tutkielmassa tut-

kimuskysymyksiin etsittiin vastauksia oppilaiden piirustuksista. 

 

7.1 Oppilaiden kuvaukset omista asenteistaan matematiikan 

tunnilla 

 

Oppilaiden kuvauksia omista asenteista matematiikan tunnilla tutkittiin heidän it-

selleen piirtämistä ja kirjoittamista affekteista. Jokaisen oppilaan kuvaukset 

omista asenteista koottiin luokka-asteen yhteiseen pylväsdiagrammi. Kuviossa 1 

on esiteltynä neljännen luokan oppilaiden kuvaukset omista asenteistaan mate-

matiikan tunnilla. Suurin osa eli tarkalleen 33 neljäsluokkalaista (56 %) kuvasi 

asennettaan matematiikan tunnilla positiiviseksi. Positiivisia merkintöjä tehneet 

oppilaat olivat joko piirtäneet, kirjoittaneet tai piirtäneet ja kirjoittaneet itselle po-

sitiivista asennetta kuvaavia affekteja. 

 

 

Kuvio 1. Neljäsluokkalaisten kuvaus omista asenteista matematiikan tunnilla. 
 

Vain kuuden neljäsluokkalaisen oppilaan piirustuksissa oli havaittavissa negatii-

vinen asenne matematiikan tunnilla. Yhden oppilaan asenne oli ristiriitainen, sillä 
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hän oli piirtänyt itselleen iloisen ilmeen, mutta hänen itselleen kirjoittama puhe-

kupla oli negatiivinen. Loput 19 piirustusta (32 %) olivat sellaisia, joista piirtäjän 

omaa asennetta ei pystynyt tulkita. Piirustuksissa piirtäjä ei ollut piirtänyt itselleen 

ilmettä tai sitä ei voinut tulkita positiiviseksi tai negatiiviseksi. Näissä piirustuk-

sissa ei myöskään ollut ajatus- tai puhekuplia, joista piirtäjän asennetta olisi voi-

nut tulkita. Yleisesti neljäsluokkalaisten oma asenne matematiikkaa kohtaa vai-

kuttaa olevan positiivinen. 

 

Viidesluokkalaisten piirustuksista koottiin samanlainen pylväsdiagrammi kuin nel-

jäsluokkalaistenkin. Kuviossa 2 esitellään viidensien luokkien oppilaiden kuvauk-

sia omista asenteistaan matematiikan tunnilla. Viidensien luokkien oppilaista 26 

henkilöä (46 %) kuvasi omia asenteitaan positiiviseksi matematiikan tunnilla. Ne-

gatiivisia asenteita matematiikan tunnilla itselleen kuvasi 17 oppilasta (29 %). 

Tämä on selvästi enemmän kuin vuotta nuoremmilla neljäsluokkalaisilla, joista 

vain 10 % kuvasi asennettaan negatiivisena. Myös viidesluokkalaisista löytyi yksi 

oppilas, jonka piirtämät ja kirjoittamat affektit olivat keskenään ristiriidassa. Loput 

12 piirustusta (20 %) olivat sellaisia, joista oppilaan asennetta matematiikan tun-

nilla ei pystynyt havaita. Viidesluokkalaisilla oma matematiikan asenne oli siis 

useammin esillä piirustuksissa kuin neljäsluokkalaisilla. Viidesluokkalaisten omat 

asenteet vaihtelivat laajemmin positiivisen ja negatiivien asenteen välillä verrat-

tuna neljäsluokkalaisiin. 

 

 

Kuvio 2. Viidesluokkalaisten kuvaus omista asenteista matematiikan tunnilla. 
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Kuudesluokkalaisten omat asenteet matematiikan tunnilla on kuvattu kuviossa 3. 

Myös kuudesluokkalaisilla oli havaittavissa enemmän positiivista (21 kpl, 37 %) 

kuin negatiivista (15 kpl, 26 %) asennetta matematiikan tunnilla. Positiivisen 

asenteen omaavia oppilaita oli vähiten kuudesluokkalaisissa verrattuna neljäs ja 

viidesluokkalaisiin. Viidesluokkalaisissa oli kuitenkin suurempi määrä negatiivi-

sen asenteen omaavia oppilaita verrattuna kuudesluokkalaisiin. Kaksi oppilasta 

oli kuvannut asennettaan ristiriitaisesti piirtäen itselleen iloisen ilmeen ja kirjoitta-

essaan itselleen negatiivisen ajatuksen tai puhekuplan. Isosta osasta (19 kpl, 

33 %) kuudesluokkalaisten piirustuksista ei voinut tulkita piirtäjän asenteen ole-

van positiivinen tai negatiivinen. 

 

 

Kuvio 3. Kuudesluokkalaisten kuvaus omista asenteista matematiikan tunnilla. 
 

Yhteenvetona tuloksista voidaan huomata, että jokaisella luokka-asteella oli ha-

vaittavissa enemmän positiivisia kuin negatiivisia asenteita matematiikan tunnilla. 

Neljännen luokan oppilaista todella pieni osa oli kuvannut omaa asennettaan ne-

gatiivisena. Vanhemmilla oppilailla negatiivisten asenteiden ilmeneminen oli ylei-

sempää. Tutkimuksissa on huomattu, että oppilaiden matematiikka-asenne las-

kee kouluvuosien aikana (Metsämuuronen, 2013). 
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7.2 Oppilaiden kuvaus luokkansa ilmapiiristä matematiikan tun-

nilla 

 

Oppilaiden piirustuksista tutkittiin myös sitä, millaisena oppilaat kuvaavat luok-

kansa ilmapiiriä matematiikan tunnilla. Jokaisesta piirustuksesta laskettiin muille 

oppilaille piirretyt ja kirjoitetut affektit. Positiivisten ja negatiivisten affektien mää-

rien perusteella koko piirroksessa ilmenevä luokan ilmapiiri määriteltiin joko po-

sitiiviseksi, negatiiviseksi, ambivalentiksi tai neutraaliksi. 

 

Taulukossa 1 on esitelty jokaisen luokan ja luokka-asteen ilmapiiriä matematiikan 

tunnilla. Positiivisimpana ilmapiiriä matematiikan tunnilla kuvasivat neljäsluokka-

laiset. 4Y-luokan piirustuksista oli selvästi havaittavissa huomioita luokan ilmapii-

ristä matematiikan tunnilla, sillä vain yksi oppilas kuvasi luokan tunnelman neut-

raalina. Yleisin kuvaus (47 %) luokan ilmapiiristä matematiikan tunnilla oli ambi-

valentti, eli samaa aikaa positiivinen ja negatiivinen. Positiivisena luokan ilmapii-

riä kuvasi 42 % luokan oppilaista. Negatiivisena luokan ilmapiiriä kuvasi vain yksi 

luokan oppilaista. 4X-luokalla ilmapiiriä kuvattiin useimmiten positiivisena, jopa 

53 % piirusuksista oli sellaisia, joissa oli positiivinen ilmapiiri. Myös 4X-luokalla 

vain yhden piirustuksen ilmapiiri oli negatiivinen. Ilmapiiriltään ambivalentteja pii-

rustuksia oli 18 %, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 4Y-luokalla. Ilmapiiri 

oli neutraali 24 % 4X-luokan piirustuksista. 4Z-luokan piirustuksista jopa 43 % oli 

ilmapiiriltään neutraaleja. Yhtä monessa piirustuksessa oli positiivinen ilmapiiri. 

Yhdessäkään kyseisen luokan oppilaan piirustus ei ollut ilmapiiriltään negatiivi-

nen ja ambivalentteja ilmapiiriltään oli vain 13 % piirustuksista. 
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Taulukko 1. Ilmapiiri matematiikan tunnilla. 
 

 

 

Viidensien luokkien piirustuksista havaittiin, että positiivisen ilmapiirin kuvauksia 

oli huomattavasti vähemmän kuin neljänsien luokkien oppilailla. Positiivisen ilma-

piirin piirustuksia oli vain 21 % kaikista piirustuksista. Eniten positiivisen ilmapiirin 

kuvauksia oli 5X-luokan oppilailla, joista 33 % kuvasi luokkansa ilmapiiriä positii-

visena. 5Y- ja 5Z-luokilla positiivisen ilmapiirin piirustuksia oli vain 14–15 % kai-

kista luokkien piirustuksista. Negatiivisen ilmapiirin piirustuksia viidesluokkalai-

silla oli yhteensä vain 5 %. Piirustusten määrä, joissa ilmapiiri oli ambivalentti, oli 

selvästi suurempi viidennen luokan oppilailla verrattuna neljännen luokan oppi-

laisiin. Jopa 50 % viidesluokkalaisten piirustuksista oli ambivalentteja. Viidesluok-

kalaisten piirustuksissa on siis havaittavissa enemmän negatiivisia affekteja kuin 

neljännen luokan piirustuksissa, joista ambivalentteja oli vain 25 %. Ilmapiiriltään 

neutraaleja piirustuksia oli yhteensä 23 % viidennen luokan oppilaiden piirustuk-

sista. Tulosten perusteella viidennen luokka-asteen matematiikan tunneilla on 

hajontaa oppilaiden asenteissa, jolloin luokan yleinen ilmapiiri on ristiriitainen. 

 

Kuudensien luokkien oppilaiden piirustuksista positiivinen ilmapiiri oli 39 % kai-

kista piirustuksista. Tämä on vähemmän kuin neljänsien luokkien positiivisten pii-

rustusten määrä, mutta enemmän kuin viidensien luokkien positiivisten piirustus-

ten määrä. Myös kuudensien luokkien piirustuksista vain pieni osa oli ilmapiiril-

tään negatiivisia (4 %). Jopa kahden kuudennen luokan oppilaista ei löytynyt ke-

lkm % lkm % lkm % lkm %

4X 9 53 % 1 6 % 3 18 % 4 24 %

4Y 8 42 % 1 5 % 9 47 % 1 5 %

4Z 10 43 % 0 0 % 3 13 % 10 43 %

kaikki 4. luokat 27 46 % 2 3 % 15 25 % 15 25 %
5X 7 33 % 1 5 % 11 52 % 2 10 %

5Y 3 14 % 0 0 % 12 55 % 7 32 %

5Z 2 15 % 2 15 % 5 38 % 4 31 %

kaikki 5. luokat 12 21 % 3 5 % 28 50 % 13 23 %
6X 6 50 % 0 0 % 3 25 % 3 25 %

6Y 6 29 % 2 10 % 8 38 % 5 24 %

6Z 10 42 % 0 0 % 8 33 % 6 25 %

kaikki 6. luokat 22 39 % 2 4 % 19 33 % 14 25 %

kaikki yhteensä 61 35 % 7 4 % 62 36 % 42 24 %

Luokka
Positiivinen Negatiivinen Ambivalentti Neutraali
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tään, joka olisi kuvannut luokkansa ilmaiiriä negatiivisena. Ilmapiiriltään ambiva-

lentteja piirustuksia oli 33 % kaikista kuudensien luokkien piirustuksista. Kuuden-

sien luokkien oppilaiden piirustuksista 25 % oli ilmapiiriltään neutraaleja. 

 

Tutkimuskohteena olleen koulun luokkien matematiikan tunnin ilmapiiri jakautui 

tasaisesti positiiviseksi (35 %) ja ambivalentiksi (36 %). Vain 4 % piirustuksista 

oli sellaisia, joista matematiikan tunnin ilmapiirin havaittiin olevan negatiivinen. 

Negatiivisen ilmapiirin piirustukset ovat siis hyvin harvinaisia tutkittujen luokkien 

keskuudessa. Kaikista piirustuksista yhteensä 24 % oli matematiikan tunnin ilma-

piiriltään neutraaleja. 

 

 

7.3 Tyttöjen ja poikien kuvaukset tytöistä ja pojista matematii-

kan tunnilla 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin, miten eri sukupuolet kuvaavat 

toistensa matematiikkakuvaa matematiikan tunnilla. Taulukossa 2 on kuvattu ris-

tiintaulukoimalla tyttöjen ja poikien piirtämiä sekä kirjoittamia positiivisia affekteja 

muille. Sekä tyttöjen että poikien piirustuksista tutkittiin, kummalle sukupuolelle 

he olivat kuvanneet enemmän positiivisia affekteja. Taulukosta voi nähdä, että 

sekä tytöt että pojat olivat kuvanneet poikia positiivisempana matematiikan tun-

nilla. Kun piirtäjänä oli tyttö, positiivisemmat kuvaukset jakautuivat tasaisemmin 

molemmille sukupuolille ja eroa poikien hyväksi oli vain kolmen piirtäjän verran. 

Poikien piirustuksissa on huomattavissa suurempi ero siinä, kummalle sukupuo-

lelle on merkitty enemmän positiivisia affekteja. Vain 15 poikaa oli kuvannut tyt-

töjä positiivisemmin, kun taas poikia positiivisempana kuvasi jopa 39 poikaa. 

 

Taulukko 2. Ristiintaulukointi positiivisten affektien määrästä. 
 

 

 

piirtäjän sukupuoli
enemmän positiivista 

tytöille

enemmän positiivista 

pojille
yhteensä

tyttö 29 32 61

poika 15 39 54

yhteensä 44 71 115
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Ristiintaulukoinnista tehtiin khiin neliö -testi, jolla haluttiin selvittää, onko piirtäjän 

sukupuolella tilastollista merkitystä siihen, kumpaa sukupuolta kuvataan positiivi-

sempana. Khiin neliö -testin perusteella piirtäjän sukupuolella ei ole tilastollista 

merkitystä siihen, kummalle sukupuolelle hän merkitsee enemmän positiivisia af-

fekteja: df=1; X2(1)=4,74; p=0,03. 

 

Taulukossa 3 on vastaavasti raportoitu tyttöjen ja poikien piirustuksiin merkitse-

mät negatiiviset affektit. Taulukosta voi nähdä, että sekä tytöt että pojat kuvaavat 

selvästi enemmän negatiivisia affekteja itsensä kanssa samaa sukupuolta oleville 

luokkakavereille. Jopa 66 % tytöistä kuvasi enemmän negatiivisia affekteja ty-

töille kuin pojille. Pojilla lukema oli lähes yhtä suuri, 61 % prosenttia pojista kuvasi 

enemmän negatiivisia affekteja toisille pojille kuin tytöille. 

 

Taulukko 3. Ristiintaulukointi negatiivisten affektien määrästä. 
 

 

 

Ristiintaulukoinnista tehtiin khiin neliö -testi, jonka avulla selvitettiin, onko nega-

tiivisten affektien kuvauksissa eri sukupuolten välillä tilastollista eroa. Khiin neliö 

-testin perusteella piirtäjän sukupuolella on tilastollista merkitystä siihen, kum-

malle sukupuolelle hän merkitsee enemmän negatiivisia affekteja: df=1; 

X2(1)=6,69; p=0,01. 

 

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että sekä tytöillä että pojilla on positiivisempi 

kuva pojista matematiikan asenteessa. Usein matematiikkaa sekä matemaattisia 

aineita pidetään enemmän poikien aineena ja pojat (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2022). Tämä toistuu myös tässä tutkielmassa, vaikka tilastollisesti merkit-

sevää eroa ei havaittu. 

 

piirtäjän sukupuoli
enemmän negatiivista 

tytöille

enemmän 

negatiivista pojille
yhteensä

tyttö 33 17 50

poika 15 24 39

yhteensä 48 41 89
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Erityisen kiinnostavana voi pitää havaintoa siitä, että sekä tytöt että pojat kuvaa-

vat oman sukupuolensa edustajat negatiivisempana matematiikan tunneilla. Tu-

lokseen voi vaikuttaa moni asia. Usein kaverisuhteet muodostuvat alakouluikäi-

sillä itsensä kanssa samaa sukupuolta olevien kanssa, jolloin piirtäjällä voi olla 

tarkempaa tietoa itsensä kanssa samaa sukupuolta olevien oppilaiden asen-

teista. Matematiikasta saatetaan puhua muuallakin kuin vain matematiikan tun-

nilla, jolloin lapset saattavat olla rehellisempiä omista asenteistaan matematiik-

kaa kohtaan. Usein opettajat toivovat luokiltaan hyvää työrauhaa matematiikan 

tunnilla, jolloin tunnilla ei ehkä kuule oppilaiden mielipidettä tehtävistä tai opiskel-

tavasta asiasta. 

 

7.4 Yhteenveto tuloksista 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää oppilaiden omia asen-

teita matematiikan tunnilla. Joka luokka-asteella oma positiivinen asenne oli ylei-

sin neljästä kategoriasta. Oma negatiivinen asenne oli harvinainen neljäsluokka-

laisten keskuudessa, mutta yleisempää viides- ja kuudesluokkalaisilla. Erityisen 

harvinaista oli se, että oppilas kuvasi omaa asennettaan ristiriitaisena. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin kaikkien luokkien yleistä ilmapiiriä 

matematiikan tunnilla. Tuloksissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen tuloksiin. Neljäsluokkalaisilla oli havaittavissa vähiten nega-

tiivisia affekteja myös koko luokan matematiikan tunnin ilmapiirissä. Koko luokan 

kokonaisvaltaisen negatiivisen ilmapiirin kuvaus oli todella harvinaista, eikä yhtä-

kään luokkaa tai luokka-astetta voi pitää kokonaisvaltaiselta ilmapiiriltään nega-

tiivisena. Ilmapiiriltään yleisimmin ambivalentteja luokkia oli erityisesti niillä 

luokka-asteilla, joilla oppilaiden omien asenteiden kuvauksissa oli eniten negatii-

visia asenteita. Eli viidesluokkalaisilla oli oppilaiden omien asenteiden kuvauk-

sissa eniten negatiivisia asenteita ja myös koko luokan ilmapiiriltään viidesluok-

kalaisilla oli eniten ambivalentteja eli ristiriitaisia kuvauksia luokkansa ilmapiiristä. 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää sukupuolen vaikutusta 

oppilaiden kuvauksiin toisistaan matematiikan tunnilla. Keskeisimpänä tutkimus-

tuloksena voi pitää sitä, että sekä tytöt, että pojat kuvasivat itsensä kanssa samaa 
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sukupuolta olevia oppilaita useammin negatiivisena, kuin itsensä kanssa vastak-

kaista sukupuolta olevia oppilaita. Tämä tulos oli tilastollisesti merkitsevä, kun 

khiin neliö -testissä p-arvoksi saatiin p=0,01. Tässä tutkielmassa ei pystytty sel-

vittämään, mistä saatu tulos johtuu, mutta aihetta olisi mielenkiintoista tutkia li-

sää. Kolmannesta tutkimuskysymyksestä selvisi myös se, että sekä tytöt että po-

jat kuvaavat poikia useammin positiivisesti matematiikan tunnilla kuin tyttöjä. Eri-

tyisesti poikien tekemissä piirroksissa oli selvästi enemmän positiivisia kuvauksia 

toisille pojille kuin tytöille. 
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8 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuus perustuu sen reliabiliteettiin ja validiteettiin. Tässä tut-

kimuksessa kyseessä on monitapatutkimus, jossa on yhdistetty kvalitatiivisia ja 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Luotettavuuspohdinnassa tulee siis huomi-

oida molemmat tutkimustavat, koska tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan eri 

tavoilla näissä kahdessa tutkimusmenetelmässä (Eskola & Suoranta, 2014, 

s.151). Piirrosten analyysiin käytettiin kvalitatiivista sisältöluokittelua, mutta piir-

roksista kerättyjä tietoja tarkasteltiin kvantitatiivisesti. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija arvioi koko ajan omaa toimintaansa ja tut-

kimusmetodien käyttöä. Tutkija tekee omalla toiminnallaan, toiminnan läpinäky-

vyydellä ja päätöstensä perustelulla tutkimuksesta luotettavan. (Eskola & Suo-

ranta, 2014, s.151.) Tässä tutkielmassa piirrosten analyysissa on hyödynnetty 

muiden tutkijoiden kehittämiä ja käyttämiä metodeja. Metodin valintaa ja sen 

käyttöä on avattu tekstissä lukijalle, jotta lukija ymmärtää mitä ja miksi tutkiel-

massa on tehty. Piirrosten analyysiin vaikuttaa tutkijan tulkinta piirretyistä af-

fekteista. Tässä tutkielmassa tein itse piirustusten analysoinnin ja tulkinnan, mikä 

tulee huomioida tutkimustulosten luotettavuudessa. Vaikka piirrosten analysoin-

tiin oli tarkat kriteerit, on piirustuksissa kuitenkin tulkinnanvaraisuutta. Joku toinen 

henkilö olisi saattanut tulkita piirustuksia eri tavalla. Useamman ihmisen yhteistyö 

piirustusten tulkinnassa antaa laajempaa näkökulmaa siihen, miten kyseistä pii-

rustusta voi tulkita. Tässä tutkielmassa on kuvattu, millaiset asiat piirustuksissa 

on vaikuttaneet niissä näkyvien affektien luokitteluun. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkimuksen luotettavuus kohdistuukin tutkimusprosessin luotettavuuden 

tarkasteluun (Eskola & Suoranta, 2014, s.152). Tässä tutkielmassa aineiston 

analyysi on kuvattu tarkasti ja tehtyjä valintoja on avattu teorian kautta. 

 

Tutkimuskohteena olleet luokat ovat kaikki samasta koulusta. Tämä vaikuttaa tut-

kimustuloksiin, sillä pääkaupunkiseudulla koulujen väliset oppimistulosten erot 

ovat melko suuria (Bernelius & Huilla, 2021). Erilaisella sosioekonomisella alu-

eella sijaitsevassa koulussa tutkimustulokset olisivat voineet olla hyvinkin erilai-

sia. Tutkimustulokset olisivat voineet olla yleistettävämpiä, jos tutkimuskohteena 

olleet luokat olisivat olleet eri kouluista, eri puolilta pääkaupunkiseutua. 
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Koulujenkin sisällä eri luokkien välillä voi olla eroja asenteissa ja oppimistulok-

sissa. Tässä tutkielmassa eniten positiivista asennetta sekä yksittäisillä oppilailla 

että koko luokan ilmapiiristä tarkasteltuna ilmeni neljäsluokkalaisilla. Viidensissä 

luokissa ilmeni vähiten positiivista asennetta. Näitä eroja voi selittää ikätason li-

säksi myös esimerkiksi luokkien väliset erot. Koska tutkimuskohteena on ollut 

vain yhdeksän luokkaa, ei tuloksista voida tehdä laajaa yleistettävyyttä. 

 

Tässä tutkielmassa on kyse empiirisestä tutkimuksesta, jolloin tutkimuksen teki-

jän täytyy varmistaa, ettei tutkimukseen osallistuneita henkilöitä voi tunnistaa val-

miista tutkielmasta (Tuomi & Sarajärjvi, 2018, s. 21). Tutkielmassa on monia koh-

tia, joissa on täytynyt suojata tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden yksityi-

syyttä. Tutkielmassa ei nimetä kuntaa tai koulua, josta aineisto kerättiin. Näistä 

kerrotaan vain yleisellä tasolla tarvittavia tietoja, kuten koulun maatieteellinen si-

jainti, sekä se, millainen koulu on kyseessä. Aineiston keruuta varten suunniteltiin 

tarkasti se, mitä tietoja tutkimuksen toteutukseen tarvitaan. Tutkimukseen osal-

listuneilta kerättiin vain välttämättömät tiedot, eli oppilaan luokka ja piirrettyjen 

henkilöiden sukupuolet. Piirtäjä ei kirjoittanut piirrokseen nimeään, mikä suojaa 

piirtäjän yksityisyyttä. Tutkimusaineistoa kertyi 172 piirroskuvan verran. Aineistoa 

on säilytetty lukollisessa kaapissa, jotta kukaan ulkopuolinen ei pääse siihen kä-

siksi. Aineisto tullaan hävittämään asianmukaisesti silppuamalla tutkielman val-

mistuttua. 

 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja siihen vaadittiin myös huoltajan 

suostumus. Olin kaikille tutkimuksiin osallistuneille oppilaille jo entuudestaan 

tuttu, mikä saattoi vaikuttaa oppilaiden osallistumisaktiivisuuteen. Oppilailla ja 

huoltajilla oli mahdollisuus kysyä tarvittaessa lisäkysymyksiä tutkimuksesta en-

nen siihen osallistumista. 
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9 Pohdintaa 
 

Tutkimuksen aineiston kerääminen osoittautui haastavaksi ja aikaa vieväksi työ-

vaiheeksi. Oman aineiston keruu oli kuitenkin todella antoisaa, sillä aineiston 

analysointi ja tulosten tulkinta oli koko prosessin mielenkiintoisin osuus. Aineisto 

oli kattava ja aineistosta ilmeni mielenkiintoisia tutkimustuloksia. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden asenteita matematiikkaa koh-

taan sekä yksilöinä, että koko luokan tasolla. Eri luokka-asteiden välisiä eroja 

asenteissa oli havaittavissa tuloksissa. Erityisen kiinnostavana tutkimustulok-

sena pidän sitä, että sekä tytöt että pojat kuvasivat heidän kanssansa samaa 

sukupuolta olevia oppilaita useammin negatiivisena kuin vastakkaista suku-

puolta. Olisikin mielenkiintoista tutkia enemmän tutkielmassa ilmennyttä tutki-

mustulosta, jossa tytöt ja pojat kuvasivat itsensä kanssa samaa sukupuolta olevia 

luokkakavereita useammin negatiivisesti, kuin vastakkaista sukupuolta olevia op-

pilaita. Yksi selittävä tekijä saadulle tulokselle voi olla se, että sekä tytöt että pojat 

tuntevat paremmin ne oppilaat, jotka ovat kanssaan samaa sukupuolta. Tällöin 

oppilailla voi olla tiedossa muiden piileviä asenteita, jotka eivät ehkä näy selvästi 

matematiikan tunnilla. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että tytöt ja pojat ovat 

jakautuneet omiin kaveriporukoihin luokissa. Olisikin hyvä pohtia, miten luokkien 

oppilaat, sukupuolesta riippumatta, oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin. Kui-

tenkin tätä tutkimustulosta voi selittää moni muukin asia ja olisi mielenkiintoista, 

jos tätä havaintoa tutkittaisiin tarkemmin uudessa tutkimuksessa. 

 

Tämän tyylisen tutkimuksen voi tehdä pienemmässä koossa opettaja opettamal-

leen luokalleen. Oppilaiden piirtämistä piirroskuvista ilmenee hyvin sekä yksittäis-

ten oppilaiden asenteet kuten myös oppilaiden kokema ilmapiiri koko luokassa. 

Oppilaiden näkemykset toisistaan ja koko luokasta matematiikan tunnilla voi an-

taa opettajalle hyödyllistä tietoa oppilaiden piilevistä asenteista. Kun tutkimuksen 

tekee omassa luokassa, on opettajalla mahdollisuus myös tehdä kysymyksiä piir-

roksesta jälkikäteen. Toisaalta oppilaiden vastauksiin voi vaikuttaa se, että piir-

roskuvat tulevat omalle opettajalle nähtäväksi. 
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Tutkielman aineisto kerättiin toukokuussa 2021, jolloin pääkaupunkiseudun kou-

luissa oli erikoisjärjestelyjä covid-19 pandemian takia. Luokissa oli ohjeistus pitää 

pulpetit mahdollisimman etäällä toisistaan ja oppilaita muistutettiin turvaväleistä. 

Lisäksi opettajilla ja kuudesluokkalaisilla oli voimassa maskin käyttösuositus. 

Osassa piirustuksista kuvaan oli piirretty opettaja ja opettajalle maski kasvoille. 

Myös osassa kuudesluokkalaisten piirustuksissa oppilaille oli piirretty maskit kas-

voille. Tällaisista piirustuksista ei pystynyt tulkita piirrettyjen oppilaiden ilmeitä. 

Avoimeksi kysymykseksi aineiston analyysia tehdessä jäi se, vaikuttiko kasvo-

maskien käyttö oppilaiden havaintoihin toisistaan matematiikan tunnilla. 

 

Yleisesti matematiikkaa pidetään enemmän poikien aineena eli poikien on ha-

vaittu pärjäävän paremmin matematiikassa kuin tyttöjen. Lisäksi miehet valitsevat 

ja päätyvät useimmin matemaattisille aloille kuin naiset. Tässä tutkielmassa ei 

näkynyt tilastollista eroa siinä kumpaa sukupuolta kuvattiin positiivisempana ma-

tematiikan asenteeltaan. Saman tyylinen tutkimus olisi mielenkiintoista toteuttaa 

myös hieman vanhemmilla oppilailla, esimerkiksi yläkouluikäisillä ja katsoa tois-

tuuko samat havainnot myös heillä. 
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