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Kumpulan tiedekirjasto

Hetkellisten tunnetilojen eli emootioiden roolia matemaattisessa ongelmanratkaisussa on
tutkittu vähän. Yhtenä syynä tähän on ollut sopivan metodologian ja teoreettisen viiteke-
hyksen puuttuminen. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, sopiiko automaattinen
emootioiden tunnistaminen kasvonilmeistä tutkimusmenetelmäksi matemaattisen ongel-
manratkaisun tutkimiseen.
Tutkimuksessa tutkittiin viiden lukiolaisen ongelmanratkaisuprosessia GeoGebra-
matematiikka-ohjelmistolla ja prosessin aikana ilmeneviä emootioita. Tutkimuskysymyk-
sinä oli, millaista on opiskelijoiden GeoGebra-avusteinen ongelmanratkaisutyöskentely ja
miten emootiot ilmenevät ongelmanratkaisuprosessissa.
Teoreettisena viitekehyksenä on matemaattisen ongelmanratkaisun osalta Schoenfeldin
malli ongelmanratkaisuprosessin vaiheista ja päätöksentekokohdista. Emootioiden osal-
ta tutkimus perustuu darwinistiseen traditioon nojaavaan Paul Ekmanin teoriaan, jonka
mukaan tietyt perusemootiot (ilo, suru, viha, hämmästys, inho ja pelko) ja niiden ulkoiset
ilmaisut (kuten kasvonilmeet) ovat universaaleja ja ovat kehittyneet evoluutioprosessin
tuloksena.
Tutkimuksen aineisto kerättiin koetilanteessa, jossa opiskelijat ratkaisivat ongelmatehtäviä
kannettavalla tietokoneella. Ongelmanratkaisuprosessi tallennettiin ruuduntallennusohjel-
mistolla ja opiskelijan kasvoja videoitiin verkkokameralla. Lisäksi ongelmanratkaisutilan-
teen jälkeen opiskelijat katsoivat omaa suoritustaan videolta ja kertoivat, mitä ajattelivat
ongelmanratkaisun aikana. Kasvovideot analysoitiin jälkikäteen FaceReader-ohjelmistolla,
joka tunnistaa automaattisesti emootioita kasvonilmeistä.
Tutkimuksessa havaittiin, että ongelmanratkaisuprosesseissa oli eroja eri opiskelijoi-
den välillä liittyen pääasiassa omien ratkaisuyritysten kontrollointiin sekä GeoGebra-
työvälineiden käyttöön. Emootioiden osalta päätulos oli, että eri ongelmanratkaisun vaiheil-
la on erilainen emotionaalinen luonne – esimerkiksi tutkimisvaihe oli emotionaalisempi
kuin analysointi- ja toteutusvaiheet. Tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella
automaattinen emootioiden tunnistaminen kasvonilmeistä sopii tietyin varauksin matemaat-
tisessa ongelmanratkaisussa ilmenevien emootioiden tutkimiseen.
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6.2. Vahvuudet, rajoitukset ja päätelmät tulevia tutkimuksia varten . . . . . . . . 51

A. Videointi- ja haastattelulupa 54
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1. Johdanto

Ongelmanratkaisu on monitieteinen aihealue, jota on tutkittu kognitiivisen psykologian (Robert-
son 2001), kliinisen neuropsykologian (Rath ym. 2004), kognitiotieteen ja tekoälytutkimuksen
(Newell & Simon 1972; Luger 2005) sekä matematiikan opetuksen (Pólya 1973/1945; Schoen-
feld 1985) aloilla. Tässä tutkimuksessa ongelmanratkaisua käsitellään ensisijaisesti matematii-
kan opetuksen näkökulmasta.

Matemaattiseen ongelmanratkaisuun liittyvän kirjallisuuden juuret ovat matemaatikko George
Pólyan (1973/1945) teoksessa How to Solve It, jossa esitellään ongelmanratkaisun tekniikoita.
Tämä yhdessä Pólyan myöhempien teosten kanssa inspiroi tutkijoita (mm. Kilpatrick 1967;
Kantowski 1977) matemaattisen ongelmanratkaisun tutkimiseen.

Ongelmanratkaisututkimus oli varsinkin Yhdysvalloissa suosionsa huipulla 1980-luvulla. Ky-
seistä vuosikymmentä on matematiikan opetuksen piirissä kutsuttu jopa ongelmanratkaisun
vuosikymmeneksi (Lester 1994, s. 661). National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
julkaisi tuolloin ongelmanratkaisua koulun matematiikan opetuksen keskiöön vaatineet doku-
menttinsa An Agenda for Action (1980) ja Curriculum and Evaluation Standards for School
Mathematics (1989), ja alan tutkimus kukoisti (Schoenfeld 2007, s. 538).

1980-luvun lopulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota affektiivisiin (tunnepitoisiin)
tekijöihin ongelmanratkaisussa (mm. Schoenfeld 1985; McLeod & Adams 1989). DeBellis ja
Goldin (2006) jakavat affektiivisen alueen emootioihin, uskomuksiin, asenteisiin ja arvoihin.
Näistä eniten on tutkittu uskomusten (Leder, Pehkonen & Törner 2002) ja asenteiden (Ma
& Kishor 1997) yhteyttä matemaattiseen suoriutumiseen. Myös hetkellisten emotionaalisten
tilojen roolia ongelmanratkaisuprosessissa on tutkittu (Lehman, D’Mello & Person 2008),
mutta siihen liittyvät teoriat ovat hyvin varhaisessa vaiheessa (Hannula 2012).

Teknologinen kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia matemaattisen ongelmanratkaisun tut-
kimuksen metodologiaan. Esimerkiksi matemaattisilla ohjelmistoilla suoritettavasta ongel-
manratkaisusta voidaan ohjelmallisesti kerätä aineistoa tutkimustarkoituksiin (Hähkiöniemi
2011). Erityisesti emootioiden tutkimiseen mahdollisuuksia tuovat ohjelmistot, jotka auto-
maattisesti analysoivat videolta tutkittavan kasvonilmeitä psykologisiin teorioihin pohjautuen
(Bettadapura 2012; Loijens & Krips 2012). Tällaisia ohjelmistoja on käytetty muun muas-
sa käytettävyyden (Goldberg 2012), älykkäiden tuutorointijärjestelmien (Harley, Bouchet &
Azevedo 2012) ja kuluttajakäyttäytymisen (He ym. 2012) tutkimiseen, mutta ei tiettävästi
matemaattisen ongelmanratkaisun tutkimuksessa.

Tässä tutkimuksessa pilotoidaan menetelmää, jossa viiden lukiolaisen matematiikkaohjelmistol-
la suorittamasta ongelmanratkaisutilanteesta kerätään tietoa ruuduntallennuksella, opiskelijan
kasvojen videoinnilla sekä haastattelulla. Tämän jälkeen kasvoista tallennettuja videoita analy-
soidaan automaattisella kasvonilmeiden tunnistuksella. Näillä keinoin tutkitaan opiskelijoiden
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ongelmanratkaisuprosessia ja ongelmanratkaisun aikana ilmeneviä emootioita. Tutkimuksessa
tarkastellaan myös menetelmän soveltuvuutta matemaattisen ongelmanratkaisun tutkimiseen.

Tutkimuksesta saatavat tulokset auttavat opettajia ja tutkijoita ymmärtämään paremmin ma-
temaattisen ongelmanratkaisuprosessin luonnetta. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi
opettajankoulutuksessa. Lisäksi menetelmän toimivuutta koskevat tulokset ovat tärkeää tietoa
tutkijoille, jotka suunnittelevat käyttävänsä automaattista kasvonilmeiden tunnistusta oppimi-
seen liittyvien emootioiden tutkimiseen.

Tutkielman rakenne on seuraava. Toisessa luvussa esitellään taustateoriaa matemaattisesta
ongelmanratkaisusta ja erityisesti emootioiden roolista ongelmanratkaisussa. Tämän jälkeen
määritetään tämän tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset luvussa kolme. Neljännessä
luvussa käydään läpi tutkimuksen käytännön toteuttaminen ja aineiston keräämisen ja analy-
soinnin menetelmät. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset, joita lopuksi pohditaan
luvussa kuusi.

Tutkielman otsikko “Siinäki mä oikeestaa vaa kokeilin” on tutkimuksen osana suoritetusta
haastattelusta poimittu opiskelijan kommentti. Se kuvaa hyvin sekä lukiolaisten ongelmanrat-
kaisutyöskentelyn että tämän tutkimuksen metodologian kokeellista luonnetta.
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2. Taustaa

2.1. Matemaattinen ongelmanratkaisu

Matemaattinen ongelma ja ongelmanratkaisu käsitteinä eivät ole selkeitä, vaan niitä on
käytetty puhuttaessa hyvinkin erityyppisistä matemaattisista aktiviteeteista. Huoli käsitteiden
epäselvyydestä nousee esiin kirjallisuudessa kerta toisensa jälkeen: samaa käsitettä on käytetty
puhuttaessa eri asioista, jopa niin että eri merkitykset ovat ristiriitaisia keskenään (Lester 1980;
Schoenfeld 1992; Lester 1994; Pehkonen 2009).

Toisinaan ongelma nähdään synonyyminä harjoitustehtävälle, joita tyypillisesti löytää matema-
tiikan oppikirjoista. Tällöin ongelmanratkaisu nähdään välineenä, jonka avulla harjoitellaan
matemaattisia sisältöjä – se tarkoittaa yksinkertaisesti matemaattisten tehtävien suorittamista.
(Schoenfeld 1992, s. 10-13).

Toisen näkemyksen mukaan ongelma tarkoittaa erityisesti sellaista (matemaattista) tehtävää,
jossa ratkaisija ei heti tiedä, miten edetä, vaan hänen on yhdisteltävä ennestään tuttua tietoa
uudella tavalla ratkaistakseen ongelman1 (Kantowski 1980, s. 195). Tällöin ongelmanratkaisua
ei nähdä vain välineenä vaan arvokkaana taitona itsessään (Schoenfeld 1992, s. 14). Tässä
tutkielmassa ongelmista ja ongelmanratkaisusta puhuttaessa tarkoitetaan viimeksi mainittua
näkemystä.

2.1.1. Ongelmanratkaisu ja matematiikan kouluopetus

Perinteisesti koulussa matematiikan (kuten muidenkin oppiaineiden) opetuksen tavoitteet
nähdään sisältöinä, jotka oppilaan tulee hallita. Oppilaat tottuvat ennen pitkää siihen, että me-
netelmät matemaattisten tehtävien suorittamiseksi ikään kuin “ojennetaan” heille, eikä niitä voi
tai tarvitse selvittää itse. Kohdatessaan ongelman, johon ei ole olemassa valmista ratkaisumene-
telmää, oppilaat saattavat luovuttaa ennen kuin edes yrittävät ratkaista sitä. (Schoenfeld 1992,
s. 22-27)

Ratkaisuksi on tarjottu ongelmanratkaisun tuomista matematiikan kouluopetuksen keskiöön
(mm. Krulik 1980). Ongelmanratkaisun tärkeyttä matematiikan opetuksessa onkin painotettu eri
puolilla maailmaa (NCTM 2000; Schoenfeld 1992; Schoenfeld 2007; OECD 2003; Opetushal-
litus 1994; Opetushallitus 2004). Yksimielisyyttä siitä, miten tämä käytännössä toteutettaisiin
ei ole kuitenkaan löytynyt – johtuen osittain käsitteen ongelmanratkaisu erilaisista tulkinnoista.

1Jos matematiikan oppikirjoissa on tällaisia tehtäviä, ne on usein merkitty tarkoitetuiksi “edistyneille opiskeli-
joille” sen sijaan, että olisivat kiinteä ja olennainen osa matematiikan opetusta (Kantowski 1980, s. 196).
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1990-luvun Yhdysvalloissa ongelmanratkaisu näkyi kouluopetuksessa lähinnä sanallisina
tehtävinä ja listana ongelmanratkaisustrategioita, jotka tulee opettaa oppilaille. (Lester 1994,
s. 661). Kirjakustantajat alkoivat julkaista “ongelmanratkaisupainoksia” oppikirjoista, mut-
ta muutos oli lähinnä retorinen: ongelmanratkaisu ymmärrettiin edellä esitetyn ensimmäisen
määritelmän mukaisesti minkä tahansa matemaattisen tehtävän ratkaisemisena. (Schoenfeld
2007).

Ongelmanratkaisun heikosta käytännön toteutuksesta ja siitä seuranneista väärinkäsityksistä
johtuen Yhdysvalloissa nousi huoli, että ongelmanratkaisun tullessa matematiikan opetuksen
keskiöön riittäviä matemaattisia perustaitoja ei enää opita. Ongelmanratkaisun puolustajien ja
vastustajien erimielisyys kuumeni vihamieliseksi taisteluksi ja sitä onkin kuvattu termillä math
wars (Schoenfeld 2004). Schoenfeldin (2004) mukaan taustalla oli poliittisia jännitteitä sen
suhteen, onko matematiikka tarkoitettu eliitille vai massoille.

Suomessa ongelmanratkaisutaito on ollut yksi matematiikan opetuksen tavoitteista vuoden 1985
opetussuunnitelmasta lähtien. Opetushallitus pyrki edistämään ongelmanratkaisupainotteista
opetusta myös järjestämällä kaksiosaisen seminaarin opettajankouluttajille vuosina 1986 ja
1987. (Pehkonen 2008). Oppikirjoissa ongelmatehtävien määrä on kuitenkin pysynyt vähäisenä.
1990-luvulla markkinoille tuli kirjasarja Matka matematiikkaan (Espo & Rossi 1996), jossa
lähes kaikkiin uusiin sisältöihin orientoiduttiin ongelmanratkaisun keinoin. Kirjasarjan käyttö
kuitenkin vaati opettajalta tavallista enemmän valmistelutyötä, ja alle kymmenesosa opettajista
valitsi sen käyttöönsä. Kirjasarjan vaikutus on kuitenkin näkyvissä seuraavan sukupolven
muiden kustantajien oppikirjoissa. (Pehkonen 2008).

Yhteenvetona Pehkonen (Pehkonen 2009) toteaa, että vaikka suomalaiset opettajat käyttävät
kyllä ongelmia opetuksessaan, harva käyttää ongelmanratkaisua varsinaisena opetusmene-
telmänä uuden matemaattisen sisällön opettamiseen. Mahdollisiksi syiksi hän esittää, että
yleisesti käytetyt ajanhallinnan ja arvioinnin menetelmät sopivat huonosti yhteen ongelmanrat-
kaisun kanssa. Pehkonen toteaa myös, että ongelmanratkaisu ja avoimet tehtävät eivät toimi, jos
oppilaat pelkäävät virheiden tekemistä – mikä on yleistä suomalaisissa kouluissa. (Pehkonen
2009)

2.1.2. Ongelmanratkaisututkimuksen historiaa

Matemaattisen ongelmanratkaisun tutkimusta on harjoitettu pääasiassa 1970-luvulta lähtien.
Ongelmanratkaisuun liittyvästä tutkimuksesta hyvän yleiskuvan antavat aiheesta kirjoitetut kat-
sausartikkelit (mm. (Lester 1994)). Seuraavassa käydään läpi olennaisimmat tulokset Lesterin
artikkelista.

Ongelman vaativuuteen vaikuttavat tekijät

Ongelmien vaativuuden tutkimuksessa on havaittu, että ongelman koettuun vaativuuteen vai-
kuttavat enemmän ratkaisijan piirteet (esimerkiksi kyvyt, uskomukset, asenteet ja kokemukset)
kuin tehtävän piirteet (esimerkiksi konteksti, struktuuri ja syntaksi). Nämä tutkimukset olivat
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Ajanjakso Tutkimuksen painopiste Käytetty metodologia

1970–1982 Ongelman vaativuuteen vaikuttavat tekijät, taitavan on-
gelmanratkaisijan piirteet, heuristiikkojen opettaminen

Regressioanalyysi, opetuskokeilut

1978–1985 Taitavien ja heikkojen ongelmanratkaisijoiden vertailu,
strategian opettaminen

Tapaustutkimukset, ääneenajattelu-
menetelmä

1982–1990 Metakognitio, tunteet ja uskomukset ongelmanratkai-
sussa, metakognition opettaminen

Tapaustutkimukset, ääneenajattelu-
menetelmä

1990–1994 Sosiaaliset vaikutteet, ongelmanratkaisun konteksti Etnografiset menetelmät

Taulukko 2.1.: Ongelmanratkaisututkimuksen vaiheet Lesterin (1994) mukaan

ensimmäinen askel kohti systemaattisempaa ja analyyttisempaa ongelmanratkaisun tutkimusta.
(Lester 1994, s. 664–665)

Taitavien ja heikkojen ongelmanratkaisijoiden vertailu

Taitavien ja heikkojen ongelmanratkaisijoiden eroista systemaattisinta työtä on tehnyt Schoen-
feld (mm. Schoenfeld 1985). Yhteenvetona tuloksista voidaan sanoa seuraavaa (Lester 1994,
s. 665):

• Taitavilla on paremmat tiedot ja heidän tietämyksensä on hyvin jäsenneltyä.

• Taitavat keskittyvät ongelmien rakenteellisiin puoliin, heikot pinnallisiin.

• Taitavat ovat tietoisempia vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ratkaisijoina.

• Taitavat ovat parempia tarkkailemaan ja sääntelemään omaa ratkaisutyöskentelyään.

• Taitavat ovat kiinnostuneempia löytämään “elegantin” ratkaisun ongelmaan.

Tulokset eivät ole kovinkaan yllätyksellisiä. Erityisesti tulos taitavien ratkaisijoiden paremmasta
oman ratkaisutyöskentelyn säätelystä kuitenkin herätti kysymyksen, voisiko tällaista taitoa
opettaa.

Ongelmanratkaisutaidon opettaminen

Ongelmanratkaisutaitojen opettamista on tutkinut muun muassa Lester (1985). Saadut tulokset
ovat monitulkintaisia, mutta ainakin seuraavaa voidaan sanoa (Lester 1994, s. 666):

• Opiskelijoiden on ratkottava paljon ongelmia kehittyäkseen ongelmanratkaisussa.

• Ongelmanratkaisutaito kehittyy hitaasti pitkän ajan kuluessa.

• Jotta opiskelijat hyötyisivät opetuksesta, heidän on uskottava että opettaja pitää ongel-
manratkaisua tärkeänä.

• Suurin osa opiskelijoista hyötyy paljon systemaattisesti suunnitellusta ongelmanratkaisun
opetuksesta.
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• Ongelmanratkaisun strategioiden opettaminen sisältönä vaikuttaa hyvin vähän opiskeli-
joiden yleiseen ongelmanratkaisutaitoon.

Tutkimus siis osoittaa, että houkuttelevalta kuulostava ratkaisu oppilaiden ongelmanratkai-
sutaitojen kohentamiseen – ongelmanratkaisustrategioiden lisääminen opetussuunnitelmaan
sisällöksi – ei ole kovin hedelmällistä. Pehkonen, Pekama ja Seppälä (1991, s. 14) toteavat-
kin ongelmanratkaisun olevan verrattavissa sellaisiin taitoihin kuin esimerkiksi uiminen ja
pianonsoitto: taidon voi oppia vain harjoittelun kautta.

Metakognition rooli ongelmanratkaisussa

Metakognitiolla ongelmanratkaisun kontekstissa tarkoitetaan ratkaisijan tietoisuutta omista
ajatusprosesseistaan ja oman ongelmanratkaisutyöskentelyn tarkkailua ja sääntelyä (Lester
1994, s. 666). Useat tutkijat (Silver 1982; Schoenfeld 1982) ovat pitäneet metakognitiota yhtenä
tärkeimmistä tekijöistä matemaattisessa ongelmanratkaisussa. 1980-luvun lopulla metakognitio
yhdistettiin myös affektiivisiin tekijöihin, kuten asenteisiin ja uskomuksiin (Schoenfeld 1987).
Lesterin (1994, s. 666–667) mukaan seuraavia tuloksia metakognitiosta pidetään yleisesti
hyväksyttyinä:

• Tehokas metakognition käyttö ongelmanratkaisussa vaatii tietoa siitä, mitä ja mil-
loin omassa työskentelyssä tulisi tarkkailla ja miten tämä tarkkailu tapahtuu. Etenkin
jälkimmäisen opettaminen opiskelijoille on vaikeaa.

• Kun opiskelijoita opetetaan olemaan tietoisempia omista kognitiivisista prosesseistaan ja
tarkkailemaan omaa ongelmanratkaisuaan, tulee sen tapahtua matemaattisten sisältöjen
opettamisen yhteydessä. Yleinen metakognition opettaminen ei todennäköisesti ole yhtä
hyödyllistä.

• Metakognitiivisten taitojen oppiminen on vaikeaa ja vaatii usein aiemmin opittujen
väärien metakognitiivisten käyttäytymismallien poisoppimista.

Metakognition roolin tutkimiseen liittyvää Schoenfeldin mallia ongelmanratkaisun vaiheista ja
päätöksentekokohdista sovelletaan tässä tutkimuksessa lukiolaisten ongelmanratkaisuprosessiin.
Tämä malli esitellään seuraavan osion lopuksi.

2.1.3. Ongelmanratkaisun vaiheet

Ongelmanratkaisuprosessin jakaminen eri vaiheisiin on hyödyllistä sekä ongelmanratkaisun
oppimisen ja opettamisen että ongelmanratkaisuprosessin tutkimisen kannalta. Vaikutusvaltaisin
malli ongelmanratkaisun vaiheista on Pólyan malli (Pólya 1973/1945, s. xvi–xvii), jota on
siteerattu lukuisissa ongelmanratkaisua koskevissa julkaisuissa (mm. Krulik 1980). Tämän
vuoksi se esitellään myös tässä tutkielmassa.

Polya (1973/1945) jakaa ongelmanratkaisuprosessin neljään vaiheeseen: ongelman ymmärtämi-
nen (understanding the problem), suunnitelman laatiminen (devising a plan), suunnitelman
toteuttaminen (carrying out the plan) ja taaksepäin katsominen (looking back). Vaiheet ja eri
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How To Solve It — G. Polya

Understanding The Problem

First.

You have to understand the

problem.

What is the unknown? What are the data? What is the condition?

Is it possible to satisfy the condition? Is the condition sufficient to

determine the unknown? Or is it insufficient? Or redundant? Or

contradictory?

Draw a figure. Introduce suitable notation.

Separate the various parts of the condition. Can you write them down?

Devising A Plan

Second.

Find the connection between

the data and the unknown.

You may be obliged to

consider auxiliary problems if

an immediate connection

cannot be found.

You should obtain eventually

a plan of the solution.

Have you seen it before? Or have you seen the same problem in a

slightly different form?

Do you know a related problem? Do you know a theorem that could be

useful?

Look at the unknown! And try to think of a familiar problem having

the same or a similar unknown.

Here is a problem related to yours and solved before. Could you use

it? Could you use its result? Could you use its method? Should you

introduce some auxiliary element in order to make its use possible?

Could you restate the problem? Could you restate it still differently?

Go back to definitions.

If you cannot solve the proposed problem, try to solve first some

related problem. Could you imagine a more accessible related problem?

A more general problem? A more special problem? An analogous

problem? Could you solve a part of the problem? Keep only a part

of the condition, drop the other part; how far is the unknown then

determined, how can it vary? Could you derive something useful from

the data? Could you think of other data appropriate to determine

the unknown? Could you change the known or the data, or both if

necessary, so that the new unknown and the new data are nearer to

each other?

Did you use all the data? Did you use the whole condition? Have you

taken into account all essential notions involved in the problem?

Carrying Out The Plan

Third.

Carry out your plan.

Carrying out your plan of the solution, check each step. Can you see

clearly that the step is correct? Can you prove that it is correct?

Looking Back

Fourth.

Examine the solution

obtained.

Can you check the result? Can you check the argument?

Can you derive the result differently? Can you see it at a glance?

Can you use the result, or the method, for some other problem?

Kuva 2.1.: Ongelmanratkaisun vaiheet. (Pólya 1973/1945)
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vaiheissa suositeltavat toimintamallit on kerätty yhdelle kirjan aukeamalle ikään kuin seinälle
ripustettavaksi ohjeeksi ongelmanratkaisijalle. 2 (ks. Kuva 2.1).

Pòlyan vaiheet ovat intuitiivisesti selviä, eivätkä ne perustu tutkimukseen. Malliin viitataan
lähes kaikissa matemaattista ongelmanratkaisua koskevissa kirjoituksissa, mutta useimmiten
vain maininnan tasolla. Seuraava hieman sarkastinen ote Lesterin (1994, s. 665) katsauksesta
havainnollistaa hyvin Pólyan roolia ongelmanratkaisun opetuksessa:

“Kymmenen vuotta sitten havaitsin, että niistä lukuisista, silloin uusista ongel-
manratkaisun opetusohjelmista, joita oli luotu vuoden 1975 jälkeen, yksikään ei
perustunut kunnolla tutkimukseen. Tilanne ei ole muuttunut. Tällä hetkellä meillä
on opetusohjelmia, jotka perustuvat pitkälti matematiikan opetuksen kansantarui-
hin, erityisesti mestariopettajan ja ongelmanratkaisijan George Pólyan viisaisiin
neuvoihin.”

Kommentillaan Lester tuskin väheksyy Pólyan merkitystä matemaattiselle ongelmanratkai-
sulle – ennemminkin hän pitää valitettavana, että matemaattisesta ongelmanratkaisusta saatu
tutkimustieto jää usein Pólyan klassikkokirjan jalkoihin.

Schoenfeldin malli

Schoenfeld (1985, s. 292-317) kehitti mallin ongelmanratkaisuprosessin analysointiin tutkies-
saan eksperttien (matemaatikot) ja noviisien (ensimmäisen vuoden matematiikan yliopisto-
opiskelijat) ongelmanratkaisuprosesseja ja niissä ilmeneviä eroja. Schoenfeld luokitteli ongel-
manratkaisuprosessit viiteen vaiheeseen: lukeminen (read), analysointi (analyze), tutkiminen
(explore), suunnitteleminen (plan), toteuttaminen (implement) ja tarkistaminen (verify). Prosessi
ei yleensä etene lineaarisesti vaiheesta seuraavaan, vaan esimerkiksi tutkimisesta saatetaan
siirtyä analysointiin tai toteuttamiseen tilanteesta riippuen.

Näiden vaiheiden lisäksi Schoenfeld (1985, s. 292-293) puhuu päätöksentekokohdista (executive
decision points), joissa ratkaisija tekee tai voisi tehdä ratkaisuprosessiin liittyviä päätöksiä
(esim. “tämä lähestymistapa ei toimi, kokeilen jotain muuta”). Näitä päätöksentekokohtia ovat

1. vaiheiden väliset siirtymät,

2. kohdat joissa mahdollisuus erilaiseen lähestymistapaan nousee esille sekä

3. kohdat joissa alkaa vaikuttaa siltä että senhetkinen lähestymistapa ei toimi.

Tutkimuksessa esitetyissä ongelmatehtävissä matemaatikot suoriutuivat huomattavasti parem-
min kuin opiskelijat. Ongelmatehtävät liittyivät tasogeometriaan, eivätkä vaatineet mitään
sellaisia esitietoja, joita opiskelijoilla ei olisi ollut. Itse asiassa, opiskelijoilla oli lyhyempi aika
siitä kun he viimeksi olivat opiskelleet tasogeometriaa kuin matemaatikoilla. Tästä Schoen-
feld päätteli, että ero johtuu lähinnä matemaatikoiden ongelmanratkaisutaidoista. Päätelmiään

2Ongelmanratkaisun vaiheista kiinnostunutta saattaa kiinnostaa myös Masonin, Burtonin ja Staceyn (1982)
Pólyan mallin pohjalta kirjoittama opaskirja Thinking Mathematically, jossa ongelmanratkaisun vaiheita ja
niihin liittyviä strategioita havainnollistetaan lukijalle kehottamalla lukijaa samanaikaisesti kirjan lukemisen
kanssa ratkaisemaan tiettyjä ongelmia.
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Schoenfeld havainnollisti ongelmanratkaisun vaiheiden ja niiden ilmenemisestä piirrettyjen
kaavioiden avulla.

Opiskelijoiden yrityksistä yli 60 % oli sellaisia, jossa tehtävän lukemisen jälkeen siirryttiin
tutkimisvaiheeseen ja pysyttiin siinä (ks. Kuva 2.2). Tällöin alkuvaiheessa tehty virhe tai väärä
päätös käytännössä takasi tehtävän epäonnistumisen.

Kuva 2.2.: Tyypillinen noviisin ongelmanratkaisuprosessi. (Schoenfeld 1992, s. 61)

Matemaatikkojen ratkaisuissa merkittävää oli analysointiin käytetyn ajan määrä, joka oli usein
jopa yli puolet kokonaisajasta. Myös päätöksentekokohtia oli huomattava määrä (ks. Kuva
2.3, pienet kolmiot). Matemaatikot olivat siis huomattavasti parempia kontrolloimaan omaa
ratkaisuyritystään, esimerkiksi tunnistamalla kohtia, joissa ratkaisu ei etene.

Kuva 2.3.: Tyypillinen ekspertin ongelmanratkaisuprosessi. (Schoenfeld 1992, s. 62)

Kun opiskelijat osallistuivat “valmennustyyppiselle” kurssille, heidän suorituksensa ongelma-
tehtävissä paranivat huomattavasti. Kurssilla opiskelijat ratkoivat ongelmia, ja opettaja saattoi
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missä tahansa vaiheessa kysyä seuraavia kysymyksiä:

• Mitä olet tekemässä?

• Miksi teet noin?

• Miten se auttaa sinua?

Aluksi opiskelijat olivat hämmentyneitä, eivätkä osanneet oikein vastata mitään. Kun tapaa
jatkettiin lukukauden ajan, opiskelijat alkoivat miettiä valmiiksi vastauksia näihin kysymyk-
siin ennen kuin kysymys osuu kohdalle. Kun opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja tutkittiin
kurssin lopussa, huomattiin, että tyypillinen työskentely oli huomattavasti lähempänä matemaa-
tikkojen työskentelyä kuin ennen kurssia (ks. Kuva 2.4).

Kuva 2.4.: Noviisin ongelmanratkaisuprosessi ongelmanratkaisukurssin jälkeen. (Schoenfeld
1992, s. 64)

Tässä tutkimuksessa Schoenfeldin mallia ongelmanratkaisun vaiheista sovelletaan lukio-
opiskelijoiden GeoGebra-avusteiseen ongelmanratkaisutyöskentelyyn (ks. osio 4.5.3).

2.2. Emootiot

Järkeä ja tunteita on perinteisesti pidetty erillisinä, jopa kilpailevina, inhimillisen päätöksenteon
taustatekijöinä. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin tultu siiihen tulokseen, että affektiiviset
(tunteisiin liittyvät) ja kognitiiviset (tiedolliset) ilmiöt eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ovat
kiinteästi yhteydessä toisiinsa (Power & Dalgleish 2007). Kognitiiviset prosessit tulkitsevat
aistien kautta saatavan informaation mielensisäisiksi malleiksi, jotka herättävät tunteita. Toi-
saalta tunteilla on vaikutusta mm. tarkkaavaisuuden suuntaamiseen, muistista palauttamiseen ja
päätöksentekoon. (Hannula 2004, s. 31)

DeBellis ja Goldin (2006) jakavat affektiiviset ilmiöt emootioihin, uskomuksiin, asenteisiin ja
arvoihin, joista tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat emootiot. Emootioilla tarkoi-
tetaan nopeasti vaihtuvia, voimakkuudeltaan vaihtelevia tunnetiloja, jotka liittyvät johonkin
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tiettyyn tilanteeseen. Emootioihin ja niiden tutkimukseen liittyy erilaisia tutkimusperinteitä,
joita esitellään seuraavaksi.

2.2.1. Emootioiden tutkimisesta

Emootioiden tieteellisen tutkimisen varhaisin perusta on 1800-luvun lopulla Charles Darwinin
teoksessa The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872). Siinä esitetään, että
erilaiset emootion ilmaukset (kuten kasvonilmeet) toisaalta valmistavat yksilöä sopeutumaan
ympäristön toistuviin ärsykkeisiin3 ja toisaalta välittävät kriittisiä sosiaalisia viestejä.4(Shariff
& Tracy 2011). Kirjassa esitetyistä ajatuksista – kuten emootioiden kategorisointi, kasvonilmeet
keskeisenä emootioiden ilmentymänä ja kasvonilmeiden universaalius – on tullut keskeinen
osa myöhempiä emootioteorioita. (Ekman 2009).

Emootioihin liittyvä kirjallisuus on runsasta ja monimuotoista, mutta myös joiltakin osin ris-
tiriitaista johtuen mm. tutkijoiden erilaisista lähtökohdista ja menetelmistä. Hannulan (2004)
mukaan tunteisiin liittyvät ilmiöt ilmenevät kolmella eri tasolla: subjektiivisten kokemusten,
fysiologisten prosessien ja sosiaalisten viestien tasolla. Nämä eri tasot pohjaavat toisistaan
poikkeaviin tutkimusperinteisiin ja metodeihin, minkä takia niiden yhdistäminen on vaikeaa.
Esimerkiksi matematiikkapelkoa on pyritty mittaamaan sekä kyselylomakkeilla että fysiolo-
gisilla mittareilla (syke, hikoilu, lihasten jännitys), mutta vertaillessa näitä mittareita niiden
välillä ei ollut juurikaan korrelaatiota (Dew, Galassi & Galassi 1984; Gentry 1986).

Tässä tutkimuksessa menetelmäksi on valittu automaattinen emootioiden tunnistus kas-
vonilmeistä, joten emootioita tutkitaan fysiologisten prosessien tasolla kasvojen lihasten
jännittymisestä. Tällöin emootioiden teoreettisena viitekehyksenä on darwinilaista traditiota
oleva perusemootioiden teoria, jota esitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

2.2.2. Perusemootiot

Jo 1800-luvulla Darwin luokitteli emootioita kategorioihin, kuten viha, pelko ja inho, niiden
ulkoisen ilmenemisen kuten kasvonilmeiden perusteella (Ekman 2009). 1900-luvun puoliväliin
mennessä vallitsevaksi käsitykseksi oli kuitenkin muodostunut, että kasvoista saatava tieto oli
enimmäkseen epätarkkaa, kulttuurisidonnaista ja stereotyyppistä (Ekman 1993). Tästä huoli-
matta ja toisistaan tietämättä sekä Izard (1971) että Ekman ja Friesen (1971) tutkivat, kuinka
ihmiset eri kulttuureissa nimesivät kasvonilmekuvissa ilmeneviä emootioita. Tulokset viittasi-
vat siihen, että tietyt emootiot ovat universaaleja, ja sama tulos on saatu myös myöhemmissä
tutkimuksissa. (Ekman 1993).

Tällaisia emootioita on alettu kutsua perusemootioiksi (basic emotions) (Ekman 1992). Lista
siitä, mitkä luetaan perusemootioiksi, vaihtelee hieman eri julkaisuissa. Tyypillisesti niihin
luetaan ainakin ilo (happiness), suru (sadness), viha (anger), hämmästys (surprise), pelko (fear)

3Esimerkiksi silmien avaaminen laajemmaksi pelon yhteydessä laajentaa näkökenttää ja helpottaa siten vaarallis-
ten kohteiden havaitsemista.

4Esimerkiksi pelkoon liittyvä kasvonilme viestittää muille yksilöille, että tilanne on vaarallinen.
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ja inho (disgust). Kasvonilmeiden standardisoitua luokittelua varten Ekman ja Friesen (1977)
kehittivät ns. FACS-tekniikan (Facial Action Coding System), jossa yksittäisten kasvojen lihas-
ten supistumisille on määritelty omat koodinsa (Action Units) (ks. Kuva 2.5. Emootionaaliset
kasvonilmeet ovat näiden koodien yhdistelmiä.

Kuva 2.5.: Esimerkki Action Unit -luokittelusta. (Tian, Kanade & Cohn 2001)

Perinteisesti kasvonilmeiden tulkintaan on erikseen koulutettu havainnoijia. Tämä on kuitenkin
hyvin kallista ja aikaavievää: koulutetulta havainnoijalta kuluu keskimäärin tunti minuutin mit-
taisen videon analysointiin (Calvo & D’Mello 2010), mikä on luultavasti rajoittanut menetelmän
käyttöä tutkimuksessa. 1990-luvulta lähtien on kehitetty myös automaattista kasvonilmeiden
tunnistusta kuvista ja videoista. Kahdessa vuosikymmenessä menetelmät ovat kehittyneet ja sa-
manaikaisesti tietokoneiden laskentakapasiteetti on kasvanut: tällä hetkellä jopa reaaliaikainen
kasvonilmeen tunnistus web-kameralla on mahdollista (Bettadapura 2012).

Automaattisiin järjestelmiin liittyy kuitenkin vielä joitakin ongelmia. Valtaosa järjestelmistä
on toteutettu näyteltyjen ilmeiden pohjalta. Näyteltyjen kasvonilmeiden on todistettu eroavan
spontaaneista, joten tämä voi aiheuttaa ongelmia käytännön sovelluksissa. Spontaaneihin ilmei-
siin perustuvia järjestelmiä on kuitenkin jo alettu kehittää, ja niiden uskotaan yleistyvän tällä
vuosikymmenellä. Ongelmana voidaan pitää myös sitä, että suuri osa järjestelmistä perustuu
kuuden perusemootion malliin, vaikka monissa sovelluksissa jokin toinen malli saattaisi olla
hyödyllisempi. (Bettadapura 2012; Calvo & D’Mello 2010).

2.2.3. Emootiot ongelmanratkaisussa

Erityisesti matemaattisen ongelmanratkaisun kontekstissa emootioita on tutkittu suhteellisen
vähän. Ennen 1990-lukua emootiot ilmenevät lähinnä sivujuonteena tutkimuksissa, joiden
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pääteema on jokin muu. McLeod (McLeod 1992, s. 582–583) on yhteenvedossaan listannut
tällaisia tutkimuksia (ks. Taulukko 2.2). Hän epäilee emootioiden vähäisen tutkimuksen johtu-
van siitä, että tutkimuskohteiksi on haluttu valita lähinnä pysyviä piirteitä, joita voidaan mitata
kyselylomakkeilla, ja että emootioiden roolin tutkimiseen sopiva teoreettinen viitekehys on
puuttunut.

Tutkimus Tulos emootioiden kannalta

Bloom & Broder 1950 Jännittyneisyyttä ja turhautumista etenkin kohdatessa esteitä matematii-
kan tehtävää tehdessä. Esteiden ylittämisen jälkeen raportoitiin positiivi-
sia emootioita.

Buxton 1981 Tutkittiin aikuisia jotka kokevat paniikkia matemaattisten tehtävien yh-
teydessä. Paniikkiin liittyi voimakas fysiologinen aktivaatio, joka häiritsi
keskittymistä tehtävään.

Lawler 1981 Lapsilla positiivisia responsseja, kun he keksivät kahden asian yhteyden.
Mason, Burton & Stacey 1982 Puhetta ahaa-elämykseen liittyvästä tyytyväisyyden tunteesta. Ehdotuk-

sia kuinka opiskelijoita voi rohkaista odottamaan positiivisia kokemuksia
matematiikkaa opiskellessa.

Brown & Walter 1983 Konjektuurien tekeminen tuotti suurta iloa matematiikan opiskelijoille
Dew, Galassi & Galassi 1984 Verrattiin sykettä ja hikoilua kyselylomaketestiin matematiikkapelon

mittareina. Ei juurikaan korrelaatiota mittareiden välillä.
Wagner, Rachlin & Jensen 1984 Algebran kurssin opiskelijat jotka olivat jumissa tehtävässä toisi-

naan stressaantuivat ja saattoivat kokeilla aivan järjettömiäkin keinoja
päästäkseen eteenpäin.

Gentry 1986 Verrattiin lihasten jännitystä ja kyselylomaketta matematiikkapelon mit-
tareina. Mittareiden välillä ei juurikaan korrelaatiota.

Bassarear 1989 Kahta matematiikan opiskelijaa haastateltiin säännöllisesti lukuvuoden
ajan. Emotionaalisilla vasteilla merkittävä rooli matematiikan opiskelus-
sa.

McLeod & Adams 1989 Matemaatikoilla ja yliopisto-opiskelijoilla (eivät matematiikan opiskeli-
joita) samanlaiset emotionaaliset reaktiot ongelmanratkaisun turhautu-
misiin ja onnistumisiin. Matemaatikot parempia kontrolloimaan emotio-
naalisia reaktioitaan.

Taulukko 2.2.: Emootiot matematiikan opetuksen tutkimuksissa ennen vuotta 1992. (McLeod
1992, s. 582–583)

Onkin esitetty, että esimerkiksi perusemootioteoria sopii huonosti oppimis- ja suoritustilan-
teiden (kuten matemaattinen ongelmanratkaisu) tutkimiseen (mm. Pekrun ym. 2002). Tämän
vuoksi Pekrun (2011) on kehittänyt perusemootioteoriasta poikkeavan luokittelun suoritusti-
lanteessa ilmeneviin emootioihin (jatkossa suoritusemootiot). (ks. Taulukko 2.3). Pekrunin
luokittelussa emootiot jaetaan kahdeksaan luokkaan seuraavien dimensioiden perusteella: posi-
tiivinen/negatiivinen, aktivoiva/deaktivoiva, työskentely/lopputulos. Esimerkiksi ongelmanrat-
kaisussa työskentelyyn liittyviä positiivisia emootioita ovat nauttiminen ja rentoutuminen, kun
taas lopputulokseen liittyvät muun muassa ylpeys ja tyytyväisyys.

Hannula (2012) esittää, että suoritusemootioita (Pekrun 2011) voidaan tulkita myös perusemoo-
tioiden kautta. Taulukossa 2.4 on Hannulan esityksen pohjalta esitetty kuhunkin perusemoo-
tioon liittyvät suoritusemootiot. Esimerkiksi tylsistyminen ja pettymys ovat tällöin surun eli
variantteja ja vastaavasti suuttumus ja turhautuminen vihan eri variantteja.
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Positiivinen Negatiivinen
Aktivoiva Deaktivoiva Aktivoiva Deaktivoiva

Työskentely Nauttiminen Rentoutuminen Suuttumus Tylsistyminen
Turhautuminen

Lopputulos Toivo Tyytyväisyys Ahdistus Toivottomuus
Ylpeys Helpotus Suuttumus Pettymys
Kiitollisuus Häpeä

Taulukko 2.3.: Suoritusemootioiden taksonomia. (Pekrun 2011, s. 25)

Ilo Suru Viha Hämmästys Inho Pelko

Nauttiminen Tylsistyminen Suuttumus — — Ahdistus
Toivo Toivottomuus Turhautuminen
Ylpeys Pettymys
Kiitollisuus

Taulukko 2.4.: Suoritusemootioiden yhteys perusemootioihin.

Craig, D’Mello, Witherspoon ja Graesser (2008) sekä Lehman, D’Mello ja Person (2008)
käyttivät tutkimuksissaan oppimiseen liittyvistä emootioista hieman Pekrunin mallista poikkea-
vaa luokittelua, johon kuuluivat ahdistus, tylsistyminen, hämmennys, halveksunta, uteliaisuus,
inho, oivallus ja turhautuminen. Molemmissa tutkimuksissa tutkittavat ilmoittivat tutkimusti-
lanteissa kokemansa emootion annetun listan vaihtoehdoista.

Lehmanin ym. (2008) tutkimuksessa tutkittavat ratkaisivat loogista päättelyä vaativia tehtäviä.
Tutkittavat ilmoittivat kokemansa emootion vaihtoehdoista, joihin kuuluivat edellä mainittujen
lisäksi myös perusemootiot. Tulosten mukaan ongelmanratkaisun aikana yleisiä emootioita
olivat uteliaisuus, turhautuminen, tylsistyminen, hämmennys ja ilo. Halveksunta, ahdistus, viha,
suru, pelko, inho ja hämmästys olivat harvinaisia. (ks. Taulukko 2.5).

Oppimisemootiot Perusemootiot Ei emootiota

Ahdistus 4 % Viha 3 % Neutraali 32 %
Tylsistyminen 10 % Inho 3 %
Hämmennys 9 % Pelko 1 %
Halveksunta 3 % Ilo 7 %
Uteliaisuus 12 % Suru 1 %
Oivallus 3 % Hämmästys 3 %
Turhautuminen 11 %

Taulukko 2.5.: Emootiot ongelmanratkaisun aikana. (Lehman, D’Mello & Person 2008)

Craig ym. (2008) käyttivät tutkimuksessaan sekä tutkittavien itse ilmoittamia emootioita että
FACS-menetelmää (Ekman & Friesen 1977). He löysivät yhteyksiä ilmoitettujen emootioiden
ja Action Unit -koodien välille, mikä osoittaa että FACS-menetelmää voidaan soveltaa myös
oppimis- ja suoritustilanteissa ilmeneviin emootioihin.
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Perusemootioteoria ei selvästikään ole paras mahdollinen viitekehys ongelmanratkaisutilan-
teessa ilmenevien emootioiden tutkimiseen. Kuten aiemmin mainittiin, tässä tutkimuksessa
joudutaan kuitenkin tutkimusmenetelmänä olevan automaattisen kasvonilmeiden analysoinnin
takia pitäytymään perusemootioiden teoriassa. Craigin ym. (2008) tutkimus antaa kuitenkin
viitteitä siitä, että tulevaisuudessa automaattista kasvojentunnistusta voidaan soveltaa myös
oppimis- ja suoritusemootioiden kohdalla.
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3. Tutkimuksen tavoite

Matemaattiseen ongelmanratkaisuun liittyvien affektiivisten tekijöiden tutkimus on painottunut
opiskelijoiden pitkäaikaisten, suhteellisen pysyvien tuntemusten, kuten asenteiden ja uskomus-
ten tutkimiseen. Hetkellisiin, ongelmanratkaisuprosessin aikana vaihteleviin emootioihin on
kiinnitetty vähemmän huomiota (McLeod 1992; Hannula 2012).

Yhtenä syynä on ollut sopivan metodologian ja teoreettisen viitekehyksen puuttuminen
(McLeod 1992). Emootioiden tutkimiseen liittyvä metodologia on kuitenkin viime vuosikym-
meninä kehittynyt, erityisesti automaattisen emotionaalisten kasvonilmeiden tunnistuksen
osalta. Saatavilla olevat ohjelmistot ja tietokoneiden nykyinen laskentateho mahdollistavat jopa
reaaliaikaisen emootioiden tunnistamisen kasvonilmeistä (Bettadapura 2012).

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia opiskelijoiden ongelmanratkaisuprosessia ja siihen
liittyviä emootioita matemaattista tietokoneohjelmistoa, ruuduntallennusta, videointia ja auto-
maattista kasvonilmeiden tunnistusta hyödyntäen. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta kun
matemaattista ongelmanratkaisua tutkitaan automaattisen kasvonilmeiden tunnistuksen avulla.

Teoreettisena pohjana ongelmanratkaisuprosessin jäsentämiseen käytetään Schoenfeldin (1985)
esittämiä ongelmanratkaisun vaiheita. Emootioiden osalta tutkimus pohjaa perusemootioi-
den teoriaan (Ekman 1992; Ekman 1999), joka on taustateoriana myös suurimmassa osassa
automaattisen kasvonilmeiden tunnistuksen ohjelmistoja (Bettadapura 2012).

Lähestymistavaksi on valittu tapaustutkimus. Tapaustutkimus on käsitteenä kirjava, mutta
keskeisintä siinä on tietyn tapahtuman, tilanteen tai tapahtumajoukon yksityiskohtainen kuvai-
lu, jolla lisätään ymmärrystä tutkimuskohteesta pyrkimättä kuitenkaan yleistettävään tietoon.
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Ongelmanratkaisuprosessi on esimerkki ilmiöstä,
josta on vaikea tehdä yleistyksiä, sillä jokainen ongelmanratkaisutilanne on ainutlaatuinen
yhdistelmä ratkaisijan, tehtävän ja ympäristön ominaisuuksia. Tapausesimerkkien yksityiskoh-
tainen tarkastelu voi kuitenkin auttaa ymmärtämään ongelmanratkaisuprosessin luonnetta.
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3.1. Tutkimuskysymykset

Ongelmanratkaisuprosessin ja sen aikana ilmenevien emootioiden yhteydestä on hyvin rajalli-
sesti tutkimustietoa. Tämän takia tutkimuskysymykset jätetään tarkoituksella melko laveiksi.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Millaista on lukiolaisten geometrinen ongelmanratkaisutyöskentely interaktiivisilla tieto-
konesovelmilla?

a) Miten ongelmanratkaisun eri vaiheet ilmenevät opiskelijoiden ongelmanratkaisu-
prosessissa?

b) Millaisilla strategioilla opiskelijat ratkaisevat geometrisiä ongelmia?

2. Miten emootiot ilmenevät ongelmanratkaisutyöskentelyn aikana?

a) Mitkä perusemootiot ovat tyypillisiä ongelmanratkaisutyöskentelyn aikana?

b) Miten eri perusemootioiden ilmeneminen suhteutuu ongelmanratkaisuprosessin eri
vaiheisiin ja tapahtumiin?

Tutkielmassa pyritään myös kiinnittämään huomiota siihen, kuinka valittu metodologia soveltuu
matemaattisen ongelmanratkaisun tutkimukseen ja millaisia ongelmia siinä mahdollisesti on.

Tutkimuksen käytännön toteuttaminen kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa.
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4. Tutkimuksen toteuttaminen

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen käytännön toteuttamista. Tutkimuksen aineisto kerättiin
kevään 2013 aikana helsinkiläisessä lukiossa järjestetyissä tutkimustilanteissa. Tutkimuksessa
merkittävässä osassa on uudenlaisen tutkimusmenetelmän soveltaminen matemaattisen ongel-
manratkaisun tutkimiseen, joten tutkimustilannetta ja siinä käytettyjä materiaaleja sekä kerätyn
aineiston analysointia pyritään kuvaamaan yksityiskohtaisesti.

Aluksi esitellään tutkittavat ja tutkimuksessa käytetty materiaali, minkä jälkeen kuvaillaan tut-
kimustilannetta. Lopuksi käydään läpi aineistonkeruuseen ja analysointiin käytetyt menetelmät.

4.1. Tutkittavat

Tutkittavat (n=5) olivat erään helsinkiläisen lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opis-
kelijoita, jotka valikoituivat tutkittaviksi vapaaehtoisuuden perusteella. Tutkittavista kaksi
oli naispuolisia ja kolme miespuolisia. Jatkossa tutkittaviin viitataan käyttämällä nimitystä
opiskelijat tai nimiä Anne-Mari, Milla, Timo, Riku ja Matias (nimet muutettu).

Jokainen opiskelija osallistui noin tunnin mittaiseen koetilanteeseen, joka koostui interaktiivi-
sella matematiikkaohjelmistolla (GeoGebra) suoritetusta matemaattisesta ongelmanratkaisuti-
lanteesta sekä ongelmanratkaisutilanteen videotallenteesen pohjautuneesta stimulated recall
-haastattelusta (ks. osio 4.4.2).

Kaikki tutkittavista opiskelivat matematiikan pitkää oppimäärää. GeoGebra-ohjelmisto oli
opiskelijoille entuudestaan tuttu, sillä siihen oli tutustuttu matematiikan kurssien yhteydessä.

Opiskelijoilta (alaikäisten tapauksessa myös huoltajilta) pyydettiin lupa tutkimustilanteen
videointiin (Liite A).

4.2. Tutkimuksessa käytetty materiaali

Tutkimustilanteessa käytettiin kolmea tutkijan tätä tutkimusta varten laatimaa dynaamista
GeoGebra-sovelmaa1, jotka esitellään tässä osiossa.

1GeoGebra (http://www.geogebra.org) on avoimen lähdekoodin matematiikkaohjelmisto, joka kehitettiin alunpe-
rin dynaamisen geometrian ohjemistoksi (dynamic geometry software, DGS) mutta johon on sittemmin liitetty
myös symbolisen laskennan ominaisuudet (computer algebra system, CAS). (Hohenwarter, Hohenwarter &
Lavicza 2009)
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GeoGebralla työskennellessään opiskelijat voivat luoda geometrisia objekteja, kuten pisteitä,
ympyröitä ja monikulmioita, ja manipuloida niitä jälkeenpäin. Objekteja voi raahata osoittimella
ja niiden kokoa sekä muotoa voi muokata. GeoGebralla geometrisiä objekteja voi käsitellä
myös algebrallisesti, esimerkiksi pisteen sijaintia voi muuttaa osoittimella raahaamisen lisäksi
syöttämällä sille uudet koordinaatit. Tässä tutkimuksessa pitäydyttiin klassisessa geometriassa:
tutkimuksen tehtävät liittyivät kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipisteeseen eli kolmion
sivujen keskinormaalien leikkauspisteeseen.

Ensimmäinen sovelma oli työvälineharjoitus (Osio 4.2.1), jonka tarkoituksena oli tutustua
niihin työvälineisiin, joita tutkimuksen ongelmanratkaisutehtävissä tarvitaan. Seuraavana oli
ensimmäinen ongelmanratkaisutehtävä (Osio 4.2.3), jossa annettiin kolme koordinaatiston
pistettä, ja pyydettiin piirtämään ympyrä niin että nämä kolme pistettä osuvat ympyrän kehälle.
Toisessa ongelmanratkaisutehtävässä (Osio 4.2.3) väitettiin, että tämä on mahdollista kolmella
mielivaltaisella pisteellä, ja pyydettiin todistamaan väite oikeaksi tai vääräksi.

Tehtävä oli siis niin kutsuttu strukturoitu ongelmanratkaisutehtävä, jossa jo tehtävänasettelu
ohjaa osin ongelmanratkaisua. Toisena vaihtoehtona olisi ollut antaa opiskelijoille suoraan
jälkimmäinen ongelmanratkaisutehtävä, jolloin kyseessä olisi ollut aidompi ongelmanratkaisu-
tilanne. Kokemuksen ja aiemman kirjallisuuden (mm. Schoenfeld 1985) perusteella kuitenkin
epäiltiin, että tällainen tehtävä olisi ollut opiskelijoille liian haastava, joten päädyttiin struktu-
roituun vaihtoehtoon.

Tutkimusta varten GeoGebran oletusnäkymää muokattiin paremmin tarkoitukseen sopivak-
si. (ks. kuvat 4.1 ja 4.2) Algebraikkuna, syöttökenttä ja valikkorivi piilotettiin näkyvistä, ja
työvälinepalkki sijoitettiin vasempaan reunaan. Lisäksi näkyvillä olevat työvälineet rajoitettiin
seuraaviin: Siirrä, Pyyhi objekti, Uusi piste, Normaali, Keskinormaali,
Kulmanpuolittaja, Monikulmio ja Ympyrä (Työvälineiden ominaisuuksista tarkemmin
liitteessä B). Näillä muokkauksilla opiskelijoiden huomio pyrittiin ohjaamaan ongelmanratkai-
sun kannalta olennaisiin asioihin.

4.2.1. GeoGebra-työvälineharjoitus

Työvälineharjoituksen (ks. kuva 4.2) tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat ongelmanratkaisu-
tehtävissä tarvittavien GeoGebra-työvälineiden käyttöön. Sovelmassa oli valmiina piirrettynä
pisteiden A, B ja C muodostama terävä kulma ∠BAC, jana DE sekä pisteet F, G ja H.

Tehtävänä oli käytössä olevilla työvälineillä

1. piirtää kulmanpuolittaja kulmalle ∠BAC,

2. piirtää keskinormaali janalle DE,

3. yhdistää pisteet F, G ja H kolmioksi 4FGH,

4. piirtää janalle FH pisteen G kautta kulkeva normaali,

5. luoda uusi piste janan DE puoliväliin,
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Kuva 4.1.: GeoGebran oletusnäkymä

6. piirtää ympyrä, niin että edellä luotu piste on ympyrän keskipiste ja piste D on ympyrän
kehällä,

7. siirtää pistettä C niin, että kulmasta ∠BAC tulee suora kulma sekä

8. pyyhkiä edellä piirretty kulmanpuolittaja, keskinormaali ja ympyrä.

Tehtävät olivat hyvin suoraviivaisia työvälineiden käyttöharjoituksia, eivätkä siis varsinaisia
ongelmanratkaisutehtäviä. Tämän vuoksi työvälineharjoituksen tehtävät jätettiin pois ongel-
manratkaisuprosessia koskevasta analyysistä.

4.2.2. Ensimmäinen ongelmanratkaisutehtävä

Ensimmäisessä ongelmanratkaisutehtävässä (ks. Kuva 4.3) oli piirretty valmiiksi pisteet A =

(−2, 0), B = (0, 2), C = (2, 0), D = (0, 0) ja E = (3,−2). Tehtävässä kysyttiin, onko mahdollista
piirtää ympyrä niin, että

(A) Pisteet A, B ja C ovat kaikki ympyrän kehällä

(B) Pisteet B, C ja D ovat kaikki ympyrän kehällä
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Kuva 4.2.: GeoGebra-työvälineharjoitus

(C) Pisteet C, D ja E ovat kaikki ympyrän kehällä?

Lisäksi kysyttiin, miten ympyrän keskipisteen voi löytää kussakin tapauksessa.

Tällaisen ympyrän piirtäminen on tietenkin mahdollista kaikissa tapauksissa, ja keskipisteet on
valittu niin, että ne osuvat koordinaatistossa kokonaislukukoordinaatteihin.

Tehtävän ensimmäisessä osassa kuvasta näkee melko helposti, että keskipisteen täytyy olla
origossa. Tällöin keskipisteen löytäminen perustuu intuitiiviseen visuaaliseen havaintoon.
Toisessa ja kolmannessa osassa keskipisteen löytäminen suoralla visuaalisella havainnolla on
vaikeampaa, mutta mahdollista. Todennäköisempi tapa löytää keskipiste on laskea etäisyyksiä
koordinaatiston avulla ja näin haarukoimalla löytää oikea piste.

Yleinen ratkaisu kaikkiin kolmeen tapaukseen olisi yhdistää pisteet kolmioksi ja piirtää sivuille
keskinormaalit, joiden leikkauspiste on kysytyn ympyrän keskipiste. Tämä menetelmä onkin
keskiössä toisessa ongelmanratkaisutehtävässä.

4.2.3. Toinen ongelmanratkaisutehtävä

Toisessa ongelmanratkaisutehtävässä (ks. Kuva 4.4) oli annettu kolme pistettä A, B ja C, jotka
olivat vapaasti opiskelijoiden liikutettavissa. Tehtävässä pyydettiin todistamaan joko oikeaksi
tai vääräksi seuraava väite:
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Kuva 4.3.: Ensimmäinen ongelmanratkaisutehtävä

“Aina on mahdollista piirtää ympyrä niin, että kolme annettua pistettä osuvat
ympyrän kehälle.”

Lisäohjeena annettiin, että oikeaksi todistaminen tapahtuu esittämällä menetelmä, jolla kyseisen
ympyrän keskipisteen löytää ja vääräksi todistaminen taas esittämällä sellaiset kolme pistettä,
joilla tämä ei onnistu.

Tehtävässä annettiin tarkoituksella opiskelijoille kaksi eri mahdollista suuntaa, joista lähteä
etsimään ratkaisua. Jos opiskelija on edellisessä tehtävässä onnistunut piirtämään ympyrän
kolmessa eri yksittäistapauksessa, lienee luontevaa yrittää todistaa väite oikeaksi ja etsiä
menetelmää, jolla keskipisteen löytää.
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Kuva 4.4.: Toinen ongelmanratkaisutehtävä

Alkutilanteessa pisteet A, B ja C on asetettu vihjaavasti kolmion muotoon. Työkaluvalikoimasta
käyttökelpoisia ovat alkutilanteessa lähinnä Monikulmio ja Ympyrä, sillä sovelmassa ei
ole kulmia, joita puolittaa tai janoja, joille piirtää keskinormaalia. Työkalujen kokeilemisen ja
pohtimisen tuloksena opiskelija voi keksiä, että pisteistä A, B ja C voi ensin muodostaa kolmion
ja sitten piirtää sivuille keskinormaalit, jolloin leikkauskohdasta saadaan kysytyn ympyrän
keskipiste.

Osoittautuu kuitenkin, että tämä menetelmä ei toimi aina, mitä väitteen todistaminen kuitenkin
vaatii: jos kolme pistettä sijaitsevat samalla suoralla, ei ympyrän piirtäminen onnistu. Tämän
voi todeta keskipisteen löytämisen jälkeen siirtelemällä pisteitä A, B ja C. Mitä lähemmäs
kahden pisteen kautta kulkevaa suoraa kolmannen pisteen siirtää, sitä suuremmaksi ympyrä
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kasvaa – kunnes pisteet ovat samalla suoralla ja ympyrän piirtäminen ei ole enää mahdollista. 2

Siinä tapauksessa, että opiskelija pyrkii alusta alkaen todistamaan väitteen vääräksi, saattaa
hän hyvinkin nopeasti keksiä asettaa pisteet samalle suoralle ja huomata, että tällöin väite ei
toteudu.

4.3. Tutkimustilanne

Tutkimustilannetta varten kasattiin tutkimuslaitteisto. Laitteistoon kuului pöytä, korkeussää-
döllä varustettu tuoli, kannettava tietokone ja hiiri.

Jokainen tutkittavista osallistui yksitellen tutkimustilanteeseen, joka järjestettiin opiskelijoiden
oman oppilaitoksen tiloissa koulupäivän yhteydessä. Tilanteen kesto vaihteli opiskelijasta
riippuen 45 minuutista yhteen tuntiin.

Tutkittavan saapuessa tutkimushuoneeseen hänelle kerrottiin, että tutkimustilanne koostuu
ongelmanratkaisuosiosta ja haastatteluosiosta, joihin molempiin on varattu noin 20 minuuttia
aikaa. Tässä yhteydessä tähdennettiin myös, että tarkoituksena ei ole arvioida tutkittavan
suoriutumista, vaan ongelmanratkaisuprosessia yleisemmin. Ennen ongelmanratkaisuosion
aloittamista opiskelijalle myös annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimukseen liittyen.

Ongelmanratkaisuosion ajaksi tutkija siirtyi huoneen takaosaan, pysyen kuitenkin tarvittaessa
käytettävissä esimerkiksi teknisten ongelmien varalta. Mikäli ongelmanratkaisuosio ei tullut
valmiiksi 20 minuutin aikana, opiskelijalle ilmoitettiin että vielä on muutama minuutti aikaa
viimeistellä tehtävät.

Kun opiskelija ilmoitti olevansa valmis tai aika loppui kesken, siirryttiin ns. stimulated recall
-haastatteluosioon. Haastatteluosion aikana sekä tutkija että opiskelija istuivat kannettavan
tietokoneen ääressä ongelmanratkaisuosion aikana nauhoitettua ruututallennetta katsoen. Vi-
deo pysäytettiin tutkijan harkinnan mukaan merkittävissä kohdissa, ja opiskelijaa pyydettiin
kertomaan ajatuksistaan kyseisessä ongelmanratkaisun vaiheessa. Opiskelijalle annettiin myös
mahdollisuus itse pysäyttää video kohdissa, joita tämä piti merkittävinä.

4.4. Aineistonkeruumenetelmät

4.4.1. Ruuduntallennus ja videointi

Ongelmanratkaisuosion aikana tietoa kerättiin kahdella tavalla: tietokoneen kuvaruudun tallen-
nuksella sekä opiskelijan kasvonilmeiden videoinnilla. Kuvaruudun tallennukseen käytettiin

2GeoGebra muuntaa automaattisesti tässä tilanteessa ympyrä-objektin pisteiden A, B ja C kautta kulkevaksi
suora-objektiksi.
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Screencast-O-Matic -ruudunkaappausohjelmaa ja kasvonilmeiden videointiin kannettavan tie-
tokoneen integroitua verkkokameraa. Kasvonilmeanalyysiä varten tietokonetta korotettiin oh-
jelmiston ohjeistuksen mukaisesti niin, että tietokoneen verkkokamera oli opiskelijan silmien
korkeudella ja kuvauslinja oli vaakasuora. (Noldus Information Technology 2012)

Vastaavanlaista aineistonkeruumenetelmää on käytetty aiemminkin tietokoneella tapahtuvan
ongelmanratkaisun tutkimiseksi. Esimerkiksi Hähkiöniemen (2011) projektissa tallennettiin
opiskelijoiden GeoGebra-työskentelyä ruudunkaappausohjelmalla. Myös Lehman, D’Mello ja
Person (2008) käyttivät ruudunkaappausta ongelmanratkaisun tallentamiseen.

4.4.2. Stimulated recall -haastattelu

Stimulated recall -haastattelu on menetelmä, jossa tutkittavalle esitetään tietyn tilanteen jälkeen
kyseiseen tilanteeseen liittyvää materiaalia haastattelun pohjaksi. Tässä tutkimuksessa tukimate-
riaalina käytettiin ongelmanratkaisutilanteesta tallennettua ruudunkaappausvideota. Oletuksena
on, että kun tutkittava saa sopivia vihjeitä ja ärsykkeitä, hän kykenee elämään uudelleen al-
kuperäisen tilanteen (Bloom 1953, s. 161). Stimulated recall -haastattelua on käytetty muun
muassa opettajan oppituntien aikaisen pedagogisen ajattelun tutkimiseen – tällöin haastattelun
pohjana ovat toimineet oppituntien videotallenteet (Patrikainen 2012).

Tässä tutkimuksessa tutkija ja opiskelija katsoivat yhdessä tallennetta ongelmanratkaisutilan-
teesta, ja opiskelija kertoi tutkijan tai opiskelijan mielestä merkityksellisissä kohdissa omasta
ajattelustaan ongelmanratkaisutilanteen aikana Menetelmän etuna on, että itse ongelmanratkai-
su ei häiriinny, kun ajattelusta kerrotaan jälkeenpäin.

4.5. Aineiston analysointi

4.5.1. Ongelmanratkaisuprosessin litterointi ja tulkinta

Ongelmanratkaisuprosessin analysointiin käytettiin ongelmanratkaisutilanteen ruututallenteita
sekä stimulated recall -haastattelun videotallennetta. Ruututallenteiden tapahtumat ja niiden
aikakoodit kirjattiin taulukkoon, ja haastattelut litteroitiin. Tämän jälkeen muodostettiin tulkinta
siitä, mihin opiskelija pyrki milläkin suoritetulla toiminnolla.

Stimulated recall -haastatteluaineistoa käytettiin hyväksi tulkinnan muodostamisessa. Jois-
sain tapauksissa pelkän ruututallenteen avulla tehty tulkinta olisi saattanut olla erilainen kuin
haastatteluaineistosta saadun tiedon avulla tehty. Esimerkiksi Matiaksen tehdessä toista ongel-
manratkaisutehtävää hän asetti pisteet A, B ja C samalle suoralle. Haastatteluaineisto kuitenkin
paljasti, että pisteiden asettuminen samalle suoralle oli sattumaa eikä Matiaksen pyrkimyksenä
ollut käyttää tätä tehtävän väitteen vääräksi osoittamiseen.

Tuloksena saatiin jokaisen opiskelijan ongelmanratkaisuprosessista Analysointitaulukko (ks.
Taulukko 4.1), joka täydentyi analysoinnin edetessä myötä tapahtumien luokittelulla, ongel-
manratkaisun vaiheilla ja emootioilla.
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Aika Tapahtuma Tulkinta

05:24 Valitsee Ympyrä-työvälineen.
05:27 Pitää osoitinta pisteen B päällä. Pohtii missä keskipisteen on oltava.
05:37 Pitää osoitinta pisteen A päällä. Pohtii missä keskipisteen on oltava.
05:45 Pitää osoitinta hetken aikaa pisteen D (origo) päällä, ja

klikkaa alkaakseen piirtää ympyrää.
Huomaa että tämän on oltava keskipiste.

Taulukko 4.1.: Esimerkki ongelmanratkaisuprosessin litteroinnista ja tulkinnasta.

4.5.2. Tapahtumien luokittelu

Tapahtumien kirjaamisen jälkeen samankaltaisista tapahtumista muodostettiin luokkia. Tapah-
tumien nimet luettiin läpi useaan kertaan ja lopulta päädyttiin seuraaviin luokkiin:

• Painaa Peruuta-painiketta

• Piirtää objektin

• Pitää osoitinta paikoillaan

• Pyyhkii objektin

• Selaa valikkoa

• Siirtää osoitinta

• Siirtää pistettä

• Vaihtaa tehtävää

• Valitsee työvälineen

Analysointitaulukkoon lisättiin sarake “Tapahtumaluokka” ja kullekin tapahtumalle määriteltiin
yksi yllä olevista luokista.

4.5.3. Vaiheiden luokittelu

Seuraavana vaiheena analysoinnissa oli ongelmanratkaisun tapahtumien jakaminen eri vai-
heisiin. Tämä pohjautui Schoenfeldin (1985, s. 292-317) malliin, joka on esitelty osiossa
2.1.3

Schoenfeld luokitteli omissa tutkimuksissaan vaiheet ja päätöksentekokohdat pääasiassa on-
gelmanratkaisijoiden verbaalisen kommunikoinnin perusteella. Tämä oli mahdollista, sillä
opiskelijat ratkaisivat ongelmia pareittain ja näin ollen kommunikoivat ratkaisun etenemi-
seen liittyen. Tässä tutkimuksessa opiskelijat olivat ongelmanratkaisutilanteessa yksin, joten
Schoenfeldin menetelmää jouduttiin hieman mukauttamaan. Taulukossa 4.2 on esitetty, millä
periaatteilla vaiheet määritettiin. Periaatteet ovat suuntaa antavat – niiden lisäksi jaottelussa
otettiin huomioon kokonaiskuva ratkaisuprosessista ja myös opiskelijan haastattelussa lausumat
kommentit. Esimerkki luokittelusta on esitetty taulukossa 4.3.
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Vaihe Kriteeri

Lukeminen Opiskelija pitää osoitinta tehtävänannon päällä paikallaan, tyypillisesti kunkin
tehtävän alussa.

Analysointi Opiskelija liikuttelee osoitinta tai pitää sitä paikallaan GeoGebran työalueella
sellaisessa kohdassa, joka olivat olennainen tehtävän kannalta.

Tutkiminen Opiskelija piirtää objekteja, siirtää pisteitä tai objekteja tai selaa valikkoa ilman
selkeää suunnitelmaa.

Toteuttaminen Suorittaa määrätietoisesti toimintoja tiettyyn tavoitteeseen pääsemiseksi.
Tarkistaminen Saavutettuaan tavoitteen toistaa toiminnon tai pitää osoitinta juuri piirrettyjen

objektien kohdalla.

Päätöksentekokohta Opiskelija poistaa meneillään olevaan ratkaisuyritykseen liittyvät objektit ja
lähestyy tehtävää jollain toisella tavalla tai opiskelija vaihtaa tehtävää.

Taulukko 4.2.: Periaatteet vaiheiden määrittämiseen

Kuten Schoenfeld (1985, s. 299–300) itse huomauttaa, suunnittelu ja toteuttaminen ilme-
nevät usein yhdessä. Tässä tutkimuksessa ei edes yritetty erottaa näitä kahta vaan niistä
käytetään yhdessä nimitystä toteuttaminen. Päätöksentekokohdista vaiheiden välit ovat il-
meisiä. Näiden lisäksi kohtia, joissa opiskelija siirtyi edelliseen tai seuraavaan tehtävään pidet-
tiin päätöksentekokohtina. Tyypin 2 päätöksentekokohtien tunnistaminen olisi tällä aineistolla
vaatinut liikaa tulkintaa, joten ne jätettiin analysoimatta. Tyypin 3 päätöksentekokohdat sen
sijaan oli ruututallenteista helppo tunnistaa

Aika Tapahtuma Vaihe

06:48 Vie osoittimen tehtävänannon päälle. Lukeminen
06:54 Vie osoittimen vuorotellen pisteiden A, B ja C päälle. Analysointi
07:10 Alkaa piirtää ympyrää, jonka keskipiste on A. Säätää sädettä

suuremmaksi, jonka jälkeen klikkaa uudestaan pisteestä A useaan
kertaan.

Tutkiminen

07:21 Painaa Peruuta-painiketta. Päätöksentekokohta

Taulukko 4.3.: Esimerkki vaiheiden määrittämisestä

Peruuta-painikkeen tai Pyyhi objekti-työvälineen käytöstä.

Kun vaiheet saatiin määritettyä, analysointitaulukkoon lisättiin sarake “Vaihe”, johon kirjattiin
minkä vaiheen aikana mikäkin tapahtuma suoritettiin. Lopuksi kunkin opiskelijan ongelmanrat-
kaisuprosessin vaiheista laadittiin samankaltainen kaavio, jota Schoenfeld (1985, s. 294) käytti
(ks. Kuva 4.5). Tyypin kolme päätöksentekokohdat merkittiin kaavioihin pienillä kolmioilla.

4.5.4. Emootioiden analysointi

Ongelmanratkaisutilanteeseen liittyvien emootioiden tunnistamiseen videotallenteista käytettiin
FaceReader 5 -ohjelmistoa. Ohjelmisto pohjautuu perusemootioiden teoriaan (ks. osio 2.2.2,
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Kuva 4.5.: Kuvaaja ongelmanratkaisun vaiheista

ja sitä on käytetty mm. käytettävyyden (Goldberg 2012), älykkäiden tuutorointijärjestelmien
(Harley, Bouchet & Azevedo 2012) ja kuluttajakäyttäytymisen (He ym. 2012) tutkimiseen.

Ohjelmisto toimii kolmessa vaiheessa (Loijens & Krips 2012). Ensimmäinen on kasvojen
erottaminen videosta, joka tapahtuu Viola-Jones-algoritmin (Viola & Jones 2001) mukaisesti.
Seuraava vaihe on tarkempi kasvojen mallintaminen Active Appearance -metodin (Cootes &
Taylor 2004) mukaan: kasvoilta tunnistetaan yli 500 avainpistettä sekä kasvojen tekstuuri näiden
pisteiden kohdalla. Avainpisteitä ovat kasvojen ääriviivat, huulet, kulmakarvat, nenä ja silmät.
Viimeisessä vaiheessa tunnistetaan oikea perusemootioteorian mukainen emootiokategoria,
minkä ohjelma tekee yli kymmenellätuhannella esimerkkikuvalla opetetun neuroverkon (Bishop
1995) avulla. Ilme voi olla myös emotionaalisesti neutraali (neutral) ja silloin kun kasvojen tai
ilmeen tunnistaminen epäonnistuu, antaa FaceReader arvoksi tuntematon (unknown).

Analyysin tuloksena FaceReader tuottaa kaksi erilaista lokitiedostoa. Ensimmäisessä tiedostossa
on listattuna kaikkien emootioiden voimakkuusarvot jokaisesta videon ruudusta. Toisessa taas
on laskettu, mikä on ensisijainen emootio milläkin hetkellä, ja lokiin kirjataan vain kohdat
joissa ensisijainen emootio muuttuu. Yksinkertaisuuden vuoksi analyyseissä hyödynnettiin
ainoastaan jälkimmäisen tyyppisiä lokitiedostoja.

Emootioiden ja ongelmanratkaisun tapahtumien dynamiikan analysoimiseksi FaceReaderin
tuottamien lokitiedostojen (Kuva 4.6) tiedot lisättiin analysointitaulukkoon. Ensisijaisena ai-
kakoodina pidettiin ongelmanratkaisun tapahtumien aikakoodeja. Taulukkoon lisättiin sarake
“Emootio” , johon kirjattiin tapahtuman aikana ensisijaisena ollut emootio FaceReaderin lo-
kitiedostosta. Silloin, kun ensisijainen emootio vaihtui tapahtuman aikana, kirjattiin kaikki
tapahtuman aikana ilmenneet ensisijaiset emootiot (ks. Taulukko 4.4).
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Kuva 4.6.: Esimerkki FaceReader -ohjelmiston tuottamasta lokitiedostosta.

Aika Tapahtuma Emootio

15:34 Piirtää janojen AD ja BD keskinormaalien
leikkauskohtaan kulmanpuolittajan.

Suru

15:38 Painaa Peruuta-painiketta. Suru/Viha
15:45 Selailee työvälineitä. Viha/Neutraali

Taulukko 4.4.: Esimerkki tapahtumien ja emootioiden yhdistämisestä
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5. Tulokset

5.1. Ongelmanratkaisu

Tässä osiossa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen esittelemällä ongelmanratkaisu-
prosessia koskevat tulokset. Aluksi esitellään opiskelijoiden vastaukset ongelmatehtäviin, jonka
jälkeen tarkastellaan ratkaisuprosessin rakennetta kunkin opiskelijan kohdalla. Seuraavaksi
syvennytään opiskelijoiden geometriseen ajatteluun ensimmäisen ongelmatehtävän aikana ja
lopuksi käsitellään sitä, miten opiskelijat hyödynsivät GeoGebraa.

5.1.1. Opiskelijoiden vastaukset

Ensimmäisessä ongelmatehtävässä (ks. osio 4.2.2) oli annettu pisteitä, ja opiskelijoiden tuli
tutkia, onko mahdollista piirtää ympyrä niin, että kolme annettua pistettä ovat ympyrän kehällä.
Kaikki opiskelijat onnistuivat piirtämään A-kohdan ympyrän (ks. Taulukko 5.1). B-kohdan
ympyrän piirtämisessä onnistuivat kaikki Anne-Maria lukuun ottamatta, kun taas C-kohdassa
Timo oli ainoa joka onnistui. Tehtävään käytetty aika vaihteli erittäin paljon opiskelijoiden
välillä: esimerkiksi Timo käytti yli nelinkertaisesti (9 min) aikaa verrattuna Millaan (2 min 10
s).

Opiskelija 1A 1B 1C 2 Perustelu tehtävään 2

Anne-Mari Kyllä Ei Ei Ei Vastaesimerkki: pisteet samalla suoralla
Milla Kyllä Kyllä Ei Ei Vastaesimerkki: pisteet samalla suoralla
Timo Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Keskinormaalien leikkauspiste
Riku Kyllä Kyllä Ei Ei Ei perustelua

Matias Kyllä Kyllä Ei Ei Ei perustelua

Taulukko 5.1.: Opiskelijoiden vastaukset.

Toisessa ongelmatehtävässä (ks. osio 4.2.3) oli mahdollisuus edetä kahdella eri tavalla:
yrittämällä todistaa esitetty väite joko oikeaksi tai vääräksi. Koska opiskelijoista kaikki paitsi
Timo pitivät ensimmäisen tehtävän c-kohtaa mahdottomana, oli loogista, että he yrittivät
todistaa väitteen vääräksi.

Anne-Mari ja Milla keksivät, että kolmen pisteen ollessa samalla suoralla ympyrän piirtäminen
on mahdotonta. Riku ja Matias yrittivät rakentaa perusteluja molempiin suuntiin, mutta lo-
pulliseksi vastaukseksi jäi intuitiivinen veikkaus sillä perusteella, että ykköstehtävän kaikki
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kohdat eivät olleet onnistuneet. Timo onnistui ainoana löytämään tehtävässä haetun menetelmän
ympyrän piirtämiseksi kolmion ympäri. (ks. Taulukko 5.1).

Myös toiseen tehtävään käytetty aika vaihteli paljon opiskelijoiden välillä, lähes samassa
suhteessa kuin ensimmäisessä tehtävässä. Timo käytti jälleen eniten aikaa (6 min 6s) ja Milla
vähiten (1 min 20 s).

5.1.2. Ratkaisuprosessin kulku

Opiskelijoiden ongelmanratkaisuprosessien kulussa oli sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia.
Tehtävän 1A kaikki opiskelijat suorittivat kerralla oikein ilman kokeiluja ja tutkimista, joten se
oli luonteeltaan pikemminkin rutiini- kuin ongelmatehtävä. Muut tehtävät sen sijaan näyttivät
olleen opiskelijoille aitoja ongelmia, jotka vaativat tutkimista ja kokeilua.

Suurimmat erot olivat tutkimiseen (ja samalla myös koko ongelmanratkaisuun) käytetyssä
ajassa: Anne-Marilla ja Millalla ajankäyttö jakautui melko tasaisesti eri vaiheiden välillä,
kun taas Timo, Riku ja Matias käyttivät tutkimiseen huomattavasti enemmän aikaa. Myös
kokonaisaika oli pojilla huomattavasti pidempi.

Myös kolmannen tyypin päätöksentekokohtien (jossa opiskelija vaihtaa lähestymistapaa huo-
mattuaan ettei pääse eteenpäin) määrässä oli suuria eroja. Anne-Marilla ja Millalla tällaisia
päätöksentekokohtia ei ollut lainkaan, kun taas Timolla ja Rikulla niitä oli yhdeksän kummalla-
kin ja Matiaksella kolme.

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin eri opiskelijoiden ongelmanratkaisuprosesseja.
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Anne-Mari

Kuva 5.1.: Anne-Marin ongelmanratkaisuprosessi.

Anne-Mari aloittaa ongelmanratkaisun lukemalla tehtävän ja analysoimalla ensin A-kohdan kysymystä tarkemmin
liikutellen osoitinta pisteiden A, B ja C päällä. Huomattuaan että keskipisteen on oltava origossa, hän piirtää
ympyrän ja siirtyy seuraavaan osaan.

B-osan tehtävänannon lukemisen jälkeen Anne-Mari jälleen hahmottelee keskipisteen paikkaa osoittimella. Anne-
Mari kokeilee piirtää ympyrää niin, että keskipisteenä om (2; 1.5). Huomattuaan että pisteet B, C ja D eivät tällöin
voi asettua ympyrän kehälle Anne-Mari pyyhkii ympyrän ja siirtyy seuraavaan osaan.

C-osassa Anne-Mari ensin lukee tehtävän, sitten liikuttelee osoitinta pisteiden C, D ja E rajaamalla alueella ja
kokeilee piirtää ympyrää, keskipisteenä (1; 0). Hän pyyhkii ympyrän lähes heti piirtämisen jälkeen, ja siirtyy
tehtävään kaksi.

Toisessa tehtävässä luettuaan tehtävän Anne-Mari valitsee Siirrä-työvälineen, ja siirtelee hieman pisteitä B ja C.
Tämän jälkeen hän vie osoittimen takaisin tehtävänannon päälle ja lukee ja pohtii tehtävänantoa lisää. Sitten hän
siirtelee pisteitä A ja B hieman, ja lopuksi asettaa pisteet A, B ja C päällekkäin samalle suoralle. Sen jälkeen hän
valitsee Ympyrä-työvälineen, hahmottelee keskipisteen paikkaa ja lopulta valitsee paikan pisteen B vasemmalta
puolelta. Sen jälkeen hän sovittelee kehäpisteen paikkaa ja asettaa sen lopulta niin, että B jää ympyrän sisäpuolelle
ja A ja C jäävät ympyrän ulkopuolelle. Tämän jälkeen Anne-Mari ilmoittaa olevansa valmis.

Anne-Marin ongelmanratkaisuprosessissa huomionarvoista on tutkimisvaiheiden lyhyys ja tyy-
pin kolme päätöksentekokohtien puuttuminen kokonaan. Tästä johtuen Anne-Mari käytännössä
joko onnistuu ensimmäisellä yrittämällä tai ei onnistu lainkaan.
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Milla

Kuva 5.2.: Millan ongelmanratkaisuprosessi.

Milla analysoi tilannetta hetken luettuaan ensimmäisen tehtävän, pitäen osoitinta vuorotellen origon ja
tehtävänannon päällä. Tämän jälkeen hän piirtää halutunlaisen ympyrän ja siirtyy lukemaan seuraavaa osaa.

B-osan tehtävän luettuaan hän alkaa siirrellä osoitinta pisteiden C ja D välillä ja sen jälkeen pisteiden B, C ja
D rajaaman kolmion sisällä. Piirrettyään ympyrän niin että keskipiste on tuon kolmion sisällä ja havaittuaan
että nämä kolme pistettä eivät voi tällöin osua kehälle Milla palaa analysoimaan tilannetta. Seuraava yritys osuu
kohdalleen ja pisteet B, C ja D päätyvät ympyrän kehälle.

C-osassa Milla liikuttelee hiirtä hetken pisteiden C, D ja E välillä, mutta vie sitten osoittimen painikkeelle josta
vaihdetaan tehtävään kaksi. Hän pitää osoitinta painikkeella lähes puoli minuuttia, kunnes lopulta painaa sitä
vaihteekseen tehtävää.

Toisessa tehtävässä Milla lukee tehtävänantoa pidempään kuin aiemmissa tehtävissä. Hän valitsee Ympyrä-
työvälineen ja vie osoittimen valmiiksi piirrettyjen pisteiden keskelle, mutta vaihtaakin nopeasti Siirrä-
työvälineeseen. Sen jälkeen hän siirtää aluksi pisteet A, B ja C lähemmäksi toisiaan ja sen jälkeen samalle
suoralle, ja on valmis.

Millan ongelmanratkaisuprosessi on hyvin samankaltainen kuin Anne-Marin: hänelläkin tut-
kimisvaiheet ovat lyhyitä ja tyypin kolme päätöksentekokohdat puuttuvat. Mielenkiintoisinta
on tehtävän 1C nopea hylkääminen, sillä B-osassa Milla löytää ratkaisun muutaman kokeilun
tuloksena, ja C-kohdassakin pitää osoitinta lähes oikeassa paikassa, muttei kuitenkaan edes
kokeile piirtää ympyrää.
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Timo

Kuva 5.3.: Timon ongelmanratkaisuprosessi.

Timo aloittaa ongelmanratkaisun lukemalla tehtävän ja siirtelemällä osoitinta pisteiden A, B ja C päällä. Valittuaan
Ympyrä-työvälineen hän tekee virhepainalluksen ja pyyhkii siitä syntyneen ympyrän. Heti sen jälkeen hän

piirtää vaaditunlaisen ympyrän ja palaa lukemaan tehtävänantoa eteenpäin.

B–kohdassa Timo liikuttelee aluksi osoitinta pisteiden C ja D välillä. Tämän jälkeen hän piirtää ensin ympyrän,
jonka keskipiste on A, mutta sitten pyyhkii sen. Seuraavaksi hän piirtää ympyrän, jonka keskipiste on (0;−2),
ja jälleen pyyhkii sen. Tämän jälkeen Timo alkaa selaamaan työvälinevalikkoa, ja tekee erilaisia kokeiluja mm.
keskinormaalilla ja kulmanpuolittajalla. Niistä ei kuitenkaan synny tulosta, ja Timo siirtyy tehtävään kaksi.

Toisessa tehtävässä Timo aluksi analysoi tilannetta melko pitkään. Tämän jälkeen hän lähtee määrätietoisesti kopioi-
maan ensimmäisen tehtävän A-osan asetelmaa (pisteiden sijainnit) toiseen tehtävään, mutta tämä lähestymistapa
ei tuota ratkaisua. Timo palauttaa sovelman alkuasetelmaan, selaa työvälinevalikkoa ja aloittaa kokeilujen sarjan.
Hän käyttää lähes kaikkia eri työvälineitä ja luo erilaisia konstruktioita, kunnes monen epäonnistuneen yrityksen
jälkeen onnistuu konstruoimaan kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipisteen.

Tämän jälkeen Timo palaa ensimmäiseen tehtävään ja lähtee ratkaisemaan sitä löytämänsä menetelmän avulla.
Aluksi hän tekee konstruktion vahingossa väärien käyttäen kulmanpuolittajia keskinormaalien sijaan, mutta
huomaa virheensä, ja onnistuu ratkaisemaan sekä B- että C-osan. Suoritettuaan konstruktion onnistuneesti hän
poistaa ja rakentaa sen uudestaan kaksi kertaa, varmistuakseen että ratkaisu on todellinen.

Timon ratkaisuyritys näyttää ensimmäisen tehtävän jälkeen hyvin haparoivalta, mutta sin-
nikkäällä yrittämisellä ja vaihtamalla tehtävien ratkaisujärjestystä hän onnistuu ratkaisemaan
kaikki tehtävät. Huomionarvoista Timon ratkaisussa on, että se ensinnäkin kestää yli 15 minuut-
tia, huomattavasti pidempään kuin kenenkään muun ratkaisu. Toiseksi, Timo käyttää paljon
aikaa tutkimiseen eikä jumiudu yhteen lähestymistapaan vaan kokeilee jatkuvasti uusia.

37



Riku

Kuva 5.4.: Rikun ongelmanratkaisuprosessi.

Luettuaan ensimmäisen tehtävän Riku selailee aluksi työvälinevalikkoa. Sitten hän piirtää ympyrän origo keski-
pisteenä jolloin pisteet A, B ja C asettuvat sen kehälle. Piirtämisen jälkeen hän pitää vielä osoitinta hetken aikaa
paikoillaan ympyrän kehällä ennen siirtymistä seuraavaan osaan.

B-osassa Riku liikuttelee osoitinta pisteiden B ja C välillä, valitsee Uusi piste-työvälineen ja luo uuden pisteen
kohtaan (1; 1). Hän valitsee tämän keskipisteeksi ja piirtää ympyrän, jonka kehälle pisteet B, C ja D asettuvat.

Riku siirtyy nopeasti C-osaan ja alkaa liikutella osoitinta pisteiden D ja E välillä. Hän luo pisteen näiden puoliväliin
ja alkaa piirtää ympyrää tämä piste keskipisteenä. Tällöin pisteet D ja E kyllä asettuvat ympyrän kehälle, mutta
piste C jää sen ulkopuolelle. Riku poistaa ympyrän, luo uuden pisteen hieman edellisestä paikasta oikeammalle ja
piirtää taas ympyrän. Tällä kertaa pisteet C ja D osuvat kehälle mutta E jää sisäpuolelle. Riku poistaa ympyrän,
piirtää vielä A- ja B-osan ympyrän uudestaan ja sen jälkeen siirtyy tehtävään kaksi.

Toisessa tehtävässä Riku lukee ensin tehtävää suhteellisen pitkään. Sitten hän vaihtaa Ympyrä-työvälineeseen,
ja alkaa kokeilla erilaisten ympyröiden piirtämistä. Vähitellen Riku ottaa myös muita työvälineitä mukaan, ja
mm. yhdistää näytöllä näkyvät kolme pistettä kolmioksi. Rikulla on paljon lupaavia yrityksiä, hän mm. piirtää
kulmanpuolittajia ja korkeusjanoja kolmioon, mutta keskinormaalin piirrettyään hän pyyhkii ennen kuin saa
leikkauspisteen konstruoitua. Vajaan neljän minuutin yrittämisen jälkeen Riku luovuttaa.

Rikun ratkaisuprosessi lähtee vauhdikkaasti käyntiin hänen ratkaistessaan kaksi ensimmäistä
tehtävää ensimmäisellä yrityksellä. 1C-tehtävässä hän pääsee kahdella yrityksellä hyvin lähelle,
mutta siirtyykin sitten seuraavaan tehtävään. Rikun toiminta toisessa tehtävässä on samankal-
taista kuin Timon, mutta Riku vaihtaa lähestymistapaa ehkä liiankin helposti, jolloin ratkaisu
jää saavuttamatta.
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Matias

Kuva 5.5.: Matiaksen ongelmanratkaisuprosessi.

Ensimmäisen tehtävän lukemisen jälkeen Matias ensin selaa työvälinevalikkoa ja sitten kiinnittää huomionsa
pisteeseen A. Tämän jälkeen hän valitsee Ympyrä-työvälineen ja piirtää oikeanlaisen origokeskisen ympyrän.
Pidettyään osoitinta hetken paikoillaan hän siirtyykin yllättäen tehtävään kaksi.

Toisessa tehtävässä Matias tutustuttuaan tehtävää alkaa siirrellä pisteitä. Välillä hän pysähtyy ja jättää pisteet
johonkin tiettyyn asetelmaan, mutta sitten taas muuttaa asetelmaa käyttämättä muita työvälineitä välissä. Noin
minuutin yrittämisen jälkeen Matias palaa takaisin ensimmäiseen tehtävään.

Matias pitää aluksi osoitinta paikoillaan pohtiessaan 1B-tehtävää. Sitten hän siirtelee osoitinta pisteiden B, C ja D
välillä, ja kokeilee kaksi kertaa piirtää ympyrän, ensimmäisellä kerralla (1.25; 1.25) ja toisella (2; 2). Pisteet eivät
kuitenkaan osu ympyrän kehälle.

Matias ei poista piirrettyä, vaan alkaa siirtämään ja muokkaamaan sitä, ja onnistuukin asettamaan ympyrän niin
että B, C ja D ovat likimain ympyrän kehällä. Tämän jälkeen hän piirtää uuden ympyrän oikeaan paikkaan niin
että B, C ja D asettuvat tarkasti ympyrän kehälle.

C-osassa Matias siirtelee aluksi osoitinta pisteiden C, D ja E päällä. Sitten hän alkaa piirtää ympyrää, jonka
keskipisteenä on E, mutta poistaa ympyrän saman tien ja jatkaa tilanteen tutkimista. Hän ei kuitenkaan tee toista
yritystä, vaan siirtyy tehtävään kaksi. Siinä Matias ei kuitenkaan onnistu keksimään uusia lähestymistapoja.

Matiaksen ongelmanratkaisuprosessi on mielenkiintoisella tavalla muista eroava. Hän käyttää
huomattavan paljon aikaa tutkimiseen, mutta se ei näytä tuottavan tulosta. Syitä on ainakin
kaksi. Ensiksi Matias ei käytä GeoGebran työvälinevalikoimaa laajasti, vaan pitäytyy lähinnä

Ympyrä- ja Siirrä-työvälineissä. Toiseksi, Matias ei vaihda lähestymistapaa, kun tulok-
sia ei synny, vaan jatkaa heikkojakin yrityksiä pitkään. 1B-tehtävän hän kuitenkin ratkaisee
kekseliäästi luomalla ensin ympyrän ja muokkaamalla sen jälkikäteen oikeanlaiseksi.
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Yhteenveto ratkaisuprosesseista

Oman ratkaisuprosessin kontrolloimisella vaikuttaa olevan merkittävä osuus ongelmanratkai-
sussa. Aineisto havainnollistaa, kuinka vaikeaa optimaalinen kontrollointi kuitenkin on. Riku
vaihtoi lähestymistapaa ehkä liiankin helposti, kun taas Anne-Mari ja Milla eivät vaikutta-
neet arvioineen omaa työskentelyään juurikaan. Matias yritti tehtävien ratkaisemista hyvinkin
sinnikkäästi, mutta ei välttämättä tunnistanut, mitkä yritykset olivat hyviä ja mitkä toivottomia.

Timon esimerkki osoittaa, että ratkaisuyritys saattaa aluksi näyttää hyvinkin hataralta, mutta
asiat voivat hiljalleen loksahtaa kohdilleen tästä huolimatta. Tämä tulisi ottaa huomioon ma-
tematiikan opetuksessa: jos opiskelijat oppivat aina vastoinkäymisiä kohdatessaan kysymään
neuvoa opettajalta, eivät ongelmanratkaisutaidot harjaannu eikä matemaattiseen työskentelyyn
tarvittava sinnikkyys ja kärsivällisyys kehity.

5.1.3. Geometrinen ajattelu

Tässä osiossa syvennytään tarkemmin opiskelijoiden ajatteluun, kun tehtävänä oli piirtää
ympyrä niin, että kolme annettua pistettä osuvat ympyrän kehälle. Erityisesti tarkoituksena
on pohtia sitä, miksi ensimmäisen tehtävän A-osa onnistui kaikilta opiskelijoilta mutta B- ja
erityisesti C-osassa ilmeni vaikeuksia.

Tehtävä 1A

Ensimmäisen tehtävän A-osa onnistui, sillä kehäpisteet olivat symmetrisesti akseleilla ja origo
näytti silmämääräisesti oikealta paikalta keskipisteelle. Opiskelijoiden kommenttien perusteella
strategiana tässä vaiheessa oli joko ruutujen avulla laskeminen tai intuitiivinen visuaalinen
havainto:

“No, mä katoin et... paljon nois on väliä, et ku molemmis on neljä ni sit se menee.”

“Näin suoraa.”

“No mä katoin et siin on niinku kaks, kaks, kaks.”

“Mä en... mä en pysty sit kuvailee... Ehkä yhdistää noi pisteet, miettii sen sit sitä
kautta ni se tulee...”

Tehtävä 1B

B-osassa Riku ja Milla keksivät melko nopeasti ratkaisun. Keskipisteen paikka löytyi kuvitte-
lemalla neliö, jonka kulmat ovat pisteissä B, C, D ja (2; 2). Tällaisen neliön ympäri piirretty
ympyrä sivuaa pisteitä B, C ja D, ja neliön keskipiste (1; 1) on myös sen ympäri piirretyn
ympyrän keskipiste. (ks. Kuva 5.6).
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Kuva 5.6.: Rikun ja Millan kuvittelema neliö tehtävässä 1B.

“Mä laskin taas niinku et, neljä tohon, neljä ylös... sit ku mä laskin et, jos tos
yläkulmas ois viel yks piste ni sit se ois neliö, ni sit siit vaan keskipiste tos otin ton
F:n”

“...mä tajusin et se ei mee tollee... sit mä katoin et, kattoo sen keskipisteen, siihen
tulee sellai neliö ja se tulee sinne sisälle...”

Anne-Mari taas oli vakuuttunut, että tällaista ympyrää ei voi olla olemassa:

“Itse asiassa nyt ku mä mietin ni mä nään sen sillee, että kun toi B, C ja D
muodostaa suorakulmasen kolmion, niin sillon se ei oo... niinku mahollista – – Mä
jotenki nään sen, niinku kuviona näin. Ku mä otan noita pisteitä. Siis niinku et se
kulma [suora kulma origossa] on tossa ja... et siihen niinku muodostuu kulma, et
sitä kautta mä ehkä päättelen sen – – sillon se ei voi mennä tasan siihen.”

Tämä tulkittiin niin, että Anne-Mari kuvitteli suorakulmaisen kolmion 4BCD, ja ajatteli jostain
syystä että ympyrän kaaren olisi oltava kolmion sisällä (ks. kuva 5.7). Tällöin kaari ei voi
koskaan saavuttaa origoa.

Timo kokeili kaikista pisimpään saada piirrettyä ympyrää, mutta lopulta luovutti ja siirtyi
tehtävissä eteenpäin.

“Mä yritin sillee ettii niinku ton keskipisteen – – Niinku miten mä saisin sen. Mut
mä en käyttäny mitää noit, mä en ajatellu et mä käyttäsin mitää noit [työvälineitä] –
– Mä yritin tos kohtaa myöski vähän laskee niitä koordinaatteja. Niinku miten ne
tulis. – – Sit mä luovutin ja menin seuraavaa.”

Toisessa tehtävässä Timo keksi menetelmän, jolla saa tällaisen keskipisteen määritettyä (kol-
mion keskinormaalien leikkauspiste). Sen jälkeen hän palasi ensimmäisen tehtävän B-osaan ja
saikin sen sekä myös C-osan ratkaistua keskinormaalien avulla.
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Kuva 5.7.: Anne-Marin kuvittelema kolmio tehtävässä 1B.

Tehtävä 1C

Ensimmäisen tehtävän C-osassa kukaan ainoastaan Timo löysi ratkaisun. Anne-Mari teki ensin
yhden kokeilun piirtämällä ympyrän jonka keskipisteenä on (1; 0), mutta päätyi myös C-osassa
siihen että ympyrää ei ole mahdollista piirtää. Perusteet olivat samankaltaiset kuin B-osassa.

“Itse asiassa, tässäki mä nään taas kolmion. E:n ja C:n ja D:n välillä – – jotenki
vaan, niinku et, jos on kolmio, ni se ei voi olla sillon kehällä. Paitsi jos se on ihan
tasan. Mut toi ei oo tasan.”

Milla liikutteli osoitinta ensin vuorotellen pisteiden E, C ja D päällä ja sitten niiden rajaaman
alueen sisällä, hyvin lähellä kohtaa jossa ympyrän keskipisteen tulisi olla (ks. Kuva 5.8).
Kokeilematta piirtää ympyrää hän kuitenkin siirtyi seuraavaan tehtävään, perustellen tätä
jälkeenpäin ajankäytöllä.

“Sit mä mietin vähän aikaa sitä vikaa, mut sit mä aattelin et on menny niin kauan...
– – no mä vaa aattelin että ei se varmaan mee. Sit mä aattelin, et jos must tuntuu et
mä en tajuu tota, ni emmä kyl varmaa tajuu tota...”

Millan kiireen tunne yhdistettynä siihen, ettei hän uskonut onnistuvansa, johti luovuttamiseen.
Tässä tapauksessa kokeilu olisi todennäköisesti johtanut myös ratkaisun löytämiseen.

Rikulla oli lupaavia yrityksiä: ensin hän piirsi keskipisteen kohtaan (0.7;−0.8), jolloin pis-
te C jäi hieman ympyrän kehän ulkopuolelle. Sen jälkeen hän piirsi keskipisteen kohtaan
(1;−0.75), jolloin taas piste E jäi hieman ympyrän sisäpuolelle. Muutamalla lisäyrityksellä
oikea paikka keskipisteelle olisi todennäköisesti löytynyt, mutta Riku on kahden yrityksen
jälkeen vakuuttunut siitä, että tehtävä on mahdoton.

“Sit mä tajusin ettei se millää mee, et se on ain joko sisä- tai ulkopuolel. Jompi-
kumpi noist pisteist.”
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Kuva 5.8.: Milla pohtii keskipisteen paikkaa tehtävässä 1C.

Tämän jälkeen Riku piirsi vielä uudestaan A- ja B-osien ympyrät, ja sen jälkeen siirtyi tehtävään
kaksi.

Haastattelija: Mikä sai sut vaihtamaan tehtävää?
Riku: Mä sain tehtyä kaikki.

Haastattelija: Eli sä päädyit siihen että C ei oo mahdollinen?
Riku: Ai se vika? Joo, päädyin.

Myös Matias aloitti C-osan siirtelemällä osoitinta pisteiden C, D ja E lähettyvillä, ja kokeili
sen jälkeen piirtää ympyrää niin, että piste E oli keskipisteenä. Pyyhittyään tämän yrityksen
Matias vielä liikutteli osoitinta pisteiden lähettyvillä, mutta vaihtoi sitten seuraavaan tehtävään.

“No mä olin et, ei toi voi onnistuu. Sillee et, se ei näytä onnistuvan... – – toi E oli
jotenki, sillee oudos kohas.”

Yhteenveto geometrisestä ajattelusta

Kuten edellä havaittiin, opiskelijoiden oli huomattavan vaikea hahmottaa ympyrää kun kolme
kehäpistettä oli annettu. Opiskelijoilta vaikutti puuttuvan selkeä strategia siitä, miten tällaisen
ympyrän keskipisteen voisi löytää. Aineiston perusteella opiskelijat eivät ainakaan suoraan
soveltaneet tietoa, että ympyrän keskipiste on yhtä kaukana kaikista kehäpisteistä.

Kyse ei ollut niinkään siitä, etteivätkö opiskelijat olisi tienneet tätä matemaattista tosiasiaa, joka
on itse asiassa ympyrän määritelmä. Ennemminkin kyse oli kokemattomuudesta ongelmanrat-
kaisutekniikassa: tiedosta “keskipiste on vakioetäisyydellä kaikista kehäpisteistä” ei seurannut
systemaattista yritystä löytää pistettä, jonka etäisyys kolmesta annetusta pisteestä on sama.

Mielenkiintoista oli myös se, että useampi opiskelija uskoi tehtävän olevan valmis muutaman
epäonnistuneen yrityksen jälkeen – että ympyrän piirtäminen ei ole tällöin mahdollista – sen
sijaan, että he olisivat ajatelleet tehtävä jääneen kesken. Tämä saattaa kertoa tottumuksesta
tehtäväkulttuuriin, jossa tehtävät ovat pääasiassa rutiininomaisia harjoituksia yksikäsitteisine
vastauksineen.
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5.1.4. GeoGebran hyödyntäminen

GeoGebra välineenä mahdollistaa sellaisen geometristen objektien manipuloinnin, mikä ei
ole mahdollista kynää ja paperia käyttäen. Opiskelija voi esimerkiksi kolmion piirtämisen
jälkeen tarttua sen kulmiin ja muuttaa sen muotoa ja kokoa. Myös geometrinen piirtäminen
eroaa perinteisestä harppi ja viivain -työskentelystä: kulmanpuolittajan ja keskinormaalin
konstruoimiseen tarvittavaa toimintakaavaa ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan niiden piirtäminen
tapahtuu klikkaamalla kohtaa, johon objekti halutaan piirtää.1 Näin ollen voisi ajatella, että
niiden hyödyntäminen myös ongelmanratkaisutyöskentelyssä olisi helpompaa.

Aineiston perusteella opiskelijoiden GeoGebran ominaisuuksien hyödyntämisessä oli suuria
yksilöllisiä eroja. Vaikka työvälineharjoituksessa käytiin läpi kaikki saatavilla olevat työvälineet
ja opiskelijat osasivat käyttää niitä, itse ongelmanratkaisutehtävissä niiden käyttö jäi usealla
opiskelijalla vähäiseksi. Monipuolisimmin välinevalikoimaa hyödynsivät Timo ja Riku, jotka
käyttivät lähes kaikkia saatavilla olleita työvälineitä. Muiden ongelmanratkaisutyöskentely
perustui lähes yksinomaan Ympyrä- ja Siirrä-välineiden käyttöön (ks. Taulukko 5.2).

Opiskelija Käytetyt työvälineet

Anne-Mari 3
Milla 2
Timo 8
Riku 8

Matias 3

Taulukko 5.2.: Käytettyjen työvälineiden määrät

Myöskään mahdollisuutta manipuloida objekteja piirtämisen jälkeen ei hyödynnetty paljoa.
Matias pyrki toisessa ongelmatehtävässä manipuloimaan ympyrää niin, että pisteet A, B ja C
osuisivat sen kehälle, mutta muutoin manipulointimahdollisuutta käytettiin lähinnä yksittäisten
pisteiden siirtämiseen.

On mielenkiintoista, että GeoGebra-työvälineiden käyttö oli näinkin vähäistä – etenkin kun
tutkimustilanteeseen sisältyi työvälineharjoitus, jossa kaikki opiskelijat käyttivät kaikkia saata-
villa olevia työvälineitä ainakin kerran. Anne-Marin ja Millan kohdalla työvälineiden vähäistä
käyttöä voi osittain selittää heidän lyhyet ratkaisuaikansa. Sen sijaan Matias työskenteli pitkään
pelkillä Ympyrä- ja Siirrä-työvälineillä.

1GeoGebralla voi myös konstruoida esimerkiksi kulmanpuolittajan perinteiseen harppi ja viivain -tapaan. Osassa
GeoGebran työvälineitä on toisia työvälineitä ikään kuin “kapseloituna”, ja omiakin työvälineitä voi luoda
yhdistelmänä muista työvälineistä. Sangwin (2007) on tarkemmin pohtinut GeoGebra-työvälineiden suhdetta
toisiinsa ja Eukleideen aksioomiin.
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5.2. Emootiot

Tässä osassa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen esittämällä opiskelijoiden emootioihin liit-
tyvät tulokset. Tulokset pohjautuvat automaattiseen kasvonilmeiden analysointiin FaceReader-
ohjelmistolla (ks. osio 4.5.4. Ongelmanratkaisutilanteessa perusemootioiden nimet (ks. 2.2.2)
eivät kovin hyvin kuvaa niitä tuntemuksia, joita ongelmanratkaisun aikana koetaan. Tulosten
tulkintaa voi selkeyttää, jos tulkitsee perusemootioita Pekrunin (2011) esittämien suoritusemoo-
tioiden kautta (ks. Taulukko 2.4). Tulokset ilmoitetaan kuitenkin perusemootioiden mukaan ja
tulkinta tältä osin jätetään lukijalle.

Tässä osiossa aluksi esitellään sitä, mitkä olivat yleisimmät perusemootiot ja miten ne ilmenivät
suhteessa ongelmanratkaisun tapahtumiin ja vaiheisiin. Lopuksi tarkastellaan itse menetelmää
ja siinä havaittuja haasteita ja ongelmia.

5.2.1. Emootioiden ilmeneminen

Kaikilla tutkittavilla esiintyivät ainakin jossakin vaiheessa ongelmanratkaisua ilo, suru ja
neutraali (ks. Taulukko 5.3). Hämmästys esiintyi neljällä, viha kolmella ja inho kahdella
opiskelijalla. Pelko ei esiintynyt kenelläkään.

Ongelmanratkaisun aikana yleisin kasvonilme oli neutraali (32 % ajasta). Yleisimmät emootiot
olivat suru (28 % ajasta) ja ilo (12 % ajasta). Viha (6 % ajasta), hämmästys (2 % ajasta) ja inho
(1 % ajasta) olivat harvinaisempia.

Emootio Anne-Mari2 Milla Timo3 Riku Matias Kaikki

Neutraali 16 % 58 % 36 % 19 % 55 % 40 %
Ilo 49 % 15 % 2 % 41 % 14 % 15 %
Suru 20 % 25 % 46 % 34 % 22 % 34 %
Viha — — 12 % 5 % 5 % 8 %
Hämmästys 15 % 2 % 4 % — 1 % 3 %
Inho — — — 1 % 3 % 1 %
Pelko — — — — — —

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Taulukko 5.3.: Eri emootioiden yleisyys ongelmanratkaisun aikana (% ajasta).

Eri emootioiden yleisyys vaihteli paljon opiskelijoiden välillä. Erot voivat johtua sekä yk-
silöllisistä taipumuksista että tilanteiden erilaisuudesta: vaikka tehtävät olivat samat, oli jokai-
nen ongelmanratkaisuprosessi omanlaisensa tilanne.

2Anne-Marin videossa FaceReader-analyysi epäonnistui suuren osan ajasta, sillä hänen kasvonsa eivät olleet
aina kokonaan näkyvissä. Asiaa on käsitelty tarkemmin osiossa 5.2.4.

3Timon videossa FaceReader-analyysi toimi paikoin virheellisesti: ohjelmisto ei tunnistanut hänen kulmakar-
vojaan hiusten alta. Tämä saattaa selittää ilo-emootion huomattavan vähäisen osuuden. Asiaa on käsitelty
tarkemmin osiossa 5.2.4.
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5.2.2. Emootiot ja tapahtumat

Yhdistämällä ongelmanratkaisuprosessin litterointiin FaceReaderin lokitiedosto voitiin tarkas-
tella eri tapahtumien yhteyttä eri emootioihin (ks. Taulukko 5.4). Hämmästykseen ja inhoon
liittyvien tapahtumien määrät (12 ja 7) ovat niin pieniä, että havaitut yhteydet voivat olla
satunnaisia eikä niistä voi tehdä johtopäätöksiä.

Tapahtuma Neutr. Ilo Suru Viha Hämm. Inho Pelko Yhteensä

Painaa Peruuta-painiketta — 7 % 7 % 24 % — — — 6 %
Piirtää objektin 19 % 4 % 21 % 17 % — 29 % — 20 %
Pitää osoitinta paikoillaan 21 % 15 % 14 % 7 % 17 % 14 % — 16 %
Pyyhkii objektin 2 % 4 % 2 % 7 % — — — 3 %
Selaa valikkoa 3 % 1 % 5 % 12 % 8 % 14 % — 5 %
Siirtää osoitinta 17 % 12 % 14 % 10 % 8 % 14 % — 14 %
Siirtää pistettä 15 % 15 % 12 % 2 % 25 % 29 % — 13 %
Vaihtaa tehtävää 2 % 1 % 4 % 2 % 8 % — — 3 %
Valitsee työvälineen 20 % 22 % 22 % 17 % 33 % — — 21 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tapahtumia yhteensä 126 73 139 41 12 7 0 398

Taulukko 5.4.: Eri emootioihin liittyvät ongelmanratkaisun tapahtumat.

Neutraalit tilanteet jakautuivat pääpiirteittäin samassa suhteessa kuin kaikki tapahtumat yh-
teensä. Ainoina poikkeuksina olivat Peruuta-painikkeen painaminen, jota ei neutraalin koh-
dalla ilmennyt lainkaan, sekä osoittimen paikallaan pitäminen, jonka osuus oli keskimääräistä
suurempi.

Myös ilon ja surun kohdalla jakaumat ovat keskimääräisen kaltaiset, poikkeuksena kes-
kimääräistä huomattavasti pienempi osuus objektin piirtämisessä ja valikon selaamisessa ilon
kohdalla. Ilon tai surun kohdalla mikään tapahtuma ei erotu erityisen paljon keskimääräistä
suuremmalla osuudella.

Vihan kohdalla yleisin tapahtuma on Peruuta-painikkeen painaminen. Tämä on luonnollista,
sillä painiketta painetaan tyypillisesti jonkin epäonnistuneen kokeilun jälkeen. Myös objektin
pyyhkiminen ja valikon selaaminen ovat suhteellisesti yleisempiä viha-emootion kohdalla
muihin emootioihin verrattuna.

On huomattava, ettei tämän tarkastelun perustella voida päätellä tietyn emootion johtuvan
tietystä tapahtumasta tai päinvastoin. Esimerkiksi Peruuta-painikkeen painamisen ja vihan
yhteys johtuu luultavasti siitä, että molemmat liittyvät tehtävässä epäonnistumiseen.

5.2.3. Emootiot vaiheittain

Eri emootioiden ilmenemistä tutkittiin myös suhteessa aiemmin kuvailtuihin ongelmanratkaisun
vaiheisiin. Tällä tavoin pystytään selvittämään eri vaiheiden emotionaalista luonnetta.
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Neutraali oli yleisin analysointi- ja toteutusvaiheissa. Lukemis- ja tarkastusvaiheissa neutraali
ja suru olivat yhtä yleisiä. Suru oli yleisin tutkimisvaiheessa ja päätöksentekokohdissa. Ta-
pahtumien määrällä mitattuna suru oli kaikkiaan yleisin emootio.4 Hämmästyksen ja inhon
osuuksista ei tässäkään yhteydessä vedetä johtopäätöksiä näihin liittyvien tapahtumien vähäisen
määrän takia.

Emootio Luk. Analys. Tutkim. Toteut. Tark. Päätöksenteko Kaikki

Neutraali 35 % 55 % 30 % 43 % 33 % 15 % 34 %
Ilo 20 % 7 % 21 % 2 % 17 % 29 % 17 %
Suru 35 % 25 % 35 % 41 % 33 % 34 % 35 %
Viha 5 % 7 % 9 % 8 % 6 % 22 % 10 %
Hämmästys 5 % 5 % 3 % 5 % 6 % — 3 %
Inho — 2 % 2 % 2 % 6 % — 2 %
Pelko — — — — — — —

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Taulukko 5.5.: Emootioiden jakautuminen ongelmanratkaisun vaiheiden mukaan.

Lukemisvaiheessa ilo oli selvästi yleisempi kuin koko ongelmanratkaisun aikana. Yhtenä
selittävänä tekijänä voi olla se, että opiskelija on juuri saanut edellisen tehtävän tehtyä ennen
seuraavan tehtävän lukemisvaiheeseen siirtymistä. Tätä tulkintaa puoltaa ilon suuri osuus myös
siirtymävaiheessa. Vihan osuus lukemisvaiheessa on pienempi kuin kaikissa muissa vaiheissa.
Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä mahdollinen tehtävän aiheuttama turhautuminen tulee
esille vasta esteitä kohdatessa.

Analysointivaiheessa neutraali on selvästi yleisin. Ilon, surun ja vihan kohdalla osuus analy-
sointivaiheessa on pienempi kuin osuus koko ongelmanratkaisun aikana. Tulosten perusteella
analysointivaihe on siis vaiheista vähiten emotionaalinen. Tulos on intuitiivisesti järkevä – tässä
vaiheessa opiskelijat lähinnä pohtivat, mitä tehtävänanto tarkoittaa ja miten lähteä liikkeelle,
eikä vaiheen aikana ilmene esimerkiksi onnistumisia tai epäonnistumisia.

Tutkimisvaihe taas on varsinaisista vaiheista kaikista emotionaalisin. Sekä ilon, surun että
vihan osuudet olivat tutkimusvaiheen aikana korkeammat kuin koko ongelmanratkaisun ai-
kana. Tyypillisesti ongelmanratkaisuun liittyvät turhautumiset ja oivallukset ilmenevät juuri
tutkimisvaiheen aikana.

Toteutusvaiheessa yllättävintä on ilon erittäin pieni osuus, mille ei keksitty mitään ilmeistä
selitystä. Lisäksi surun osuus on huomattavan suuri, neutraalin ollessa kuitenkin yleisin. Emo-
tionaaliselta luonteeltaan toteutusvaihe muistuttaa lähinnä analyysivaihetta.

Tarkistamisvaiheessa emootioiden jakauma on lähes samanlainen kuin koko ongelmanratkaisun
aikana. Yllättävää on, että ilon osuus ei ole korostunut, vaan esimerkiksi suru on paljon
yleisempi. On mahdollista, että ilo ilmenee hieman viivästetysti, vasta seuraavaan tehtävään
siirtyessä: päätöksentekokohdissa (joihin luettiin myös tehtävästä toiseen siirtyminen) ilolla

4Ajallisesti mitattuna yleisin oli neutraali. Ero johtuu siitä, että neutraalit jaksot olivat ajallisesti keskimäärin
pidempiä kuin suru-emootion jaksot.
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on huomattavasti suurempi osuus kuin tarkistamisvaiheessa. Päätöksentekokohdissa vihan ja
surun suuri osuus on ymmärrettävä – näissä tilanteissa opiskelija yleensä huomasi edellisen
lähestymistavan toimimattomaksi.

5.2.4. Ongelmat automaattisessa kasvonilmeiden tunnistuksessa

FaceReader-analyysejä suoritettaessa havaittiin kahdenlaisia ongelmia. Ensiksi, ohjelmisto ei
pysty tunnistamaan kasvoja eikä siten myöskään kasvonilmeitä, jos tutkittavan kasvot eivät ole
kokonaan kuvassa tai mikäli kasvot ovat huomattavasti vinossa kameraan nähden. Anne-Marin
videossa hänen leukansa jäi toistuvasti kameran rajauksen alapuolelle, minkä vuoksi videosta
saatiin analysoitua vain 23 %. Myös muiden opiskelijoiden videoissa oli kohtia, joissa kasvot
olivat vinossa ja analyysi epäonnistui.

Toiseksi, analyysi saattaa tuottaa virheellisiä tuloksia, mikäli jokin tai jotkin kasvojen osista
(kulmakarvat, silmät, suu, leuka) eivät ole kokonaan näkyvissä. Timon hiukset asettuvat videos-
sa hänen kulmakarvojensa päälle, jolloin FaceReader tulkitsee virheellisesti kulmakarvojen
asennoksi jatkuvasti lowered, mikä aiheuttaa vääristymää emootioiden tunnistamisessa. Toinen,
useamman opiskelijan kohdalla hetkellisesti esiintynyt virhe seurasi siitä, että opiskelija piti
kyynärpäätään pöydällä ja nojasi leualla käteensä.
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6. Pohdintaa

Tässä tutkimuksessa pilotoitiin uudenlaista tutkimusmenetelmää matemaattisen ongelmanrat-
kaisun ja erityisesti siihen liittyvien emootioiden tutkimiseen. Lähestymistapana oli tapaustut-
kimus. Tutkimuskysymyksissä asetettiin selvitettäväksi, millaista lukio-opiskelijoiden geomet-
rinen ongelmanratkaisutyöskentely GeoGebra-sovelmilla on sekä miten emootiot ilmenevät
ongelmanratkaisutyöskentelyn aikana.

Tutkimuskysymykset olivat sen tyyppisiä, ettei niihin ole olemassa yksiselitteistä vastausta.
Kerätty aineisto on laaja ja esitettyihin tutkimuskysymyksiin voisi varmasti aineiston perusteella
vastata monella eri tavalla. Tässä tutkielmassa on pyritty tuomaan esiin tutkijan mielestä
olennaisimmat havainnot aineistosta.

Seuraavaksi pohditaan aluksi tutkimuksen tuloksia ja niiden yhteyttä aiempaan tutkimukseen,
minkä jälkeen arvioidaan tutkimuksen vahvuuksia ja rajoituksia sekä esitetään ehdotuksia ja
päätelmiä tulevia matemaattisen ongelmanratkaisun ja emootioiden tutkimuksia varten.

6.1. Yhteenveto ja yhteydet aiempaan tutkimukseen

6.1.1. Ongelmanratkaisuprosessit

Tutkimuksessa sovellettiin Schoenfeldin (1985; 1992) käyttämää mallia ongelmanratkaisun vai-
heista. Hänen tutkimuksissaan ensimmäisen vuoden matematiikan yliopisto-opiskelijat useim-
miten valitsivat jonkin lähestymistavan ja pysyivät siinä, kun taas matemaatikot tarkkailivat
koko ajan ratkaisuprosessinsa etenemistä ja vaihtoivat lähestymistapaa tarpeen mukaan.

Tässä tutkimuksessa tutkittavat olivat lukion pitkän matematiikan opiskelijoita. Toisin kuin
Schoenfeldillä, annetut tehtävät olivat osin strukturoituja ratkaisemisen helpottamiseksi. Seu-
rauksena esimerkiksi 1A-tehtävä oli pikemminkin rutiinitehtävä kuin ongelmatehtävä, ja kaikki
opiskelijat suorittivatkin sen suoraviivaisesti ilman kokeiluja. Tehtäviä 1B, 1C ja 2 se sijaan
voitiin pitää jo enemmän ongelmatehtävinä, sillä niiden ratkaisut eivät olleet triviaaleja opiske-
lijoille.

Mielenkiintoista oli, että opiskelijoiden ratkaisuprosessit olivat hyvin erilaisia. Kun Schoenfel-
din tulokset tuntuivat korostavan, että suurimmalla osalla opiskelijoista on heikot ongelmanrat-
kaisuvalmiudet, tämän tutkimuksen tulokset korostivat pikemminkin eroja lukio-opiskelijoiden
ongelmanratkaisutaidoissa ja erityisesti omien ratkaisuyritysten kontrolloinnissa. Viidestä opis-
kelijoista kaksi ei vaihtanut lähestymistapojansa kertaakaan, yksi vaihtoi muutamaan kertaan,
yksi sopivassa määrin ja yksi liiankin helposti.
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6.1.2. Geometrinen ajattelu

Kun analysoitiin tarkemmin opiskelijoiden geometristä ajattelua, esiin nousi mielenkiintoinen
havainto: etsiessä keskipistettä ympyrälle, opiskelijat eivät käyttäneet lainkaan kaikista perus-
tavanlaatuisinta tietoa ympyrästä, siis ympyrän määritelmää. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö
opiskelijat olisi osanneet tuota määritelmää ainakin omin sanoin lausua – he eivät vain jostain
syystä lähestyneet tehtävää sitä kautta. Jos tehtävänanto olisikin ollut

“Piirrä ympyrä, jossa pisteet A, B ja C ovat ympyrän kehällä käyttämällä hyväksi
tietoa siitä, että ympyrän keskipiste on yhtä kaukana kaikista näistä pisteistä”

niin jokainen opiskelija olisi todennäköisesti onnistunut tehtävässä.

6.1.3. Johtopäätökset matematiikan opetuksen kannalta

Yleensä peruskoulun ja lukion matematiikan tunneilla käytäntönä on, että oppilaat pyytävät
apua opettajalta kohdatessaan ongelmia. Taitava opettaja ei useinkaan anna ratkaisua suoraan,
vaan saa esittämillään kysymyksillä oppilaan itse oivaltamaan ratkaisun.

Sekä aiempien tutkimusten (mm. Schoenfeld 1985) että tämän tutkimuksen tulosten perusteella
tärkeää olisi saada oppilaat itse esittämään itselleen ne kysymykset, jotka opettaja edellisessä
esimerkissä esittää. Kun oppilaat tottuvat siihen, että ongelmia kohdatessa opettaja johdattelee
oikealle polulle, he eivät opi itse kohtaamaan ongelmatilanteita ja selvittämään niitä.

Schoenfeld (1992) havaitsi, että yliopistollisella ongelmanratkaisun kurssilla, jossa opiskelijoita
vaaditaan jatkuvasti perustelemaan itselleen tekemänsä ratkaisut, opiskelijoiden ongelman-
ratkaisutaito parani. Vastaavanlaista menettelyä voisi mahdollisesti soveltaa ainakin lukio-
opetuksessa. Vaarana toki on, että tällainen vaatiminen ennemminkin passivoi oppilaita kuin
saa heidät ajattelemaan omaa ongelmanratkaisuprosessiaan.

6.1.4. Emootiot

Tutkimuksissa havaittiin, että opiskelijoilla kaikista yleisin emotionaalinen tila oli neutraali
(40 % ajasta). Tulos vastaa Lehmanin, D’Mellon ja Personin (2008) havaintoja: myös heillä
neutraali oli yleisin (32 % mittauksista).

Lehman ym. (2008) esittävät, että niin kutsutut oppimiskeskeiset emootiot (ahdistus, tylsisty-
minen, hämmennys, halveksunta, uteliaisuus, inho, oivallus ja turhautuminen) ovat ongelman-
ratkaisutilanteessa yleisempiä kuin perusemootiot. Jos heidän tuloksiaan kuitenkin tulkitaan
Hannulan (2012) esittämällä tavalla niin, että esimerkiksi viha ja turhautuminen ovat vihan eri
muotoja, ovat tulokset melko samanlaisia tämän tutkimuksen kanssa (ks. Taulukko 6.1).
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Emootio Tämä tutkimus Lehman ym. (2008)

Neutraali 40 % 32 %
Ilo (ilo, uteliaisuus) 15 % 19 %
Suru (suru, tylsistyminen, hämmennys) 34 % 20 %
Viha (viha, turhautuminen) 8 % 13 %
Hämmästys (hämmästys, oivallus) 3 % 6 %
Inho (inho, halveksunta) 1 % 6 %
Pelko (pelko, ahdistuneisuus) — 4 %

Yhteensä 100 % 100 %

Taulukko 6.1.: Eri emootioiden yleisyys ongelmanratkaisun aikana (% ajasta).

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös, että emootioiden ilmeneminen vaihteli huomattavasti
tutkittavien välillä. Myös Craig, D’Mello, Witherspoon ja Graesser (2008) havaitsivat vastaavaa
erityisesti vihan ja oivalluksen osalta.

6.1.5. Emootiot ja ongelmanratkaisun vaiheet

Eri ongelmanratkaisuprosessin vaiheiden emotionaalista luonnetta ei ole tiettävästi tutkittu
ennen tätä tutkimusta. Tutkimuksessa havaittiin, että vähiten emotionaalisia ovat analysointi- ja
toteuttamisvaiheet ja emotionaalisin tutkimisvaihe.

Mielenkiintoinen tulos oli, että päätöksentekokohdat olivat erittäin emotionaalisia: neutraalin
osuus päätöksentekokohdissa oli vain 15 prosenttia. Tyypillinen tapaus oli sellainen, että
opiskelija tajuaa lähestymistapansa toivottomaksi ja poistaa piirtämänsä objektit, ja poistamisen
aikana ensisijainen emootio on viha. Ilon osuus oli korkea pääasiassa tehtävän vaihtamiseen
liittyvissä päätöskohdissa. Tällöin ilo seurasi edellisen tehtävän valmiiksi saamista.

6.2. Vahvuudet, rajoitukset ja päätelmät tulevia
tutkimuksia varten

6.2.1. Aineistonkeruu ja FaceReader-analyysi

Tutkimuksen suurimpana vahvuutena oli aineistonkeruu. Laitteistoksi riittää yksi sopivilla
ohjelmistoilla varustettu kannettava tietokone, joten aineistonkeruun voi suorittaa periaatteessa
missä vain – myös luokkahuoneessa. Lyhyessä ajassa saadaan kerättyä hyvin monipuolinen
aineisto, jota voidaan analysoida monin eri menetelmin.

Myös FaceReader-ohjelmistolla tehtyjä analyysejä voidaan pitää tutkimuksen vahvuutena.
FACS-menetelmän (Ekman & Friesen 1977) hyödyntäminen emootioiden tutkimiseen ilman
automaattista tunnistusta on todella kallista. Automaattinen tunnistaminen mahdollistaa sellaisia
tutkimusmenetelmiä, joita ei aiemmin olisi kustannussyistä voitu toteuttaa. Jos esimerkiksi
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luokkahuoneessa kaikki oppilaat työskentelevät kannettavilla tietokoneilla, voitaisiin kaikkien
kasvonilmeet nauhoittaa ja siten analysoida koko luokan emotionaalista ilmapiiriä ja muutoksia
siinä.

FaceReader-analyyseissä oli kuitenkin myös ongelmia. Videoista jäi osioita tunnistamatta
opiskelijan katsoessa sivulle tai kasvojen ollessa osittain ulkona kuvasta. Lisäksi kämmenen
pitäminen leuan edessä ja kulmakarvat peittävät hiukset aiheuttivat vääristymiä analyysiin.

Ongelmien välttämiseksi tulee tulevissa tutkimuksissa kiinnittää erityistä huomiota tutkittavien
asentoihin kuvaustilanteen aikana. Tutkittavien tulisi välttää liikkumista, jotta kasvot pysyvät
koko ajan kuvassa. Katseen tulisi olla suunnattu suoraan eteenpäin, eikä kädellä saisi peittää
kasvojen osia.

Toisaalta kaikki tällaiset säännöt voivat viedä tutkittavien huomiota suoritettavan tehtävän
kannalta epäolennaisiin asioihin. Lisäksi esimerkiksi tapaukseen, jossa hiukset peittivät kulma-
karvat, ei olisi voinut vaikuttaa säännöillä tai ohjeistuksella.

Yhtenä ongelmana FaceReader-analyyseissä saattaa olla myös se, että järjestelmä on toteu-
tettu näyteltyjen kasvonilmeiden pohjalta. On kuitenkin mahdotonta osoittaa, mikä merkitys
sillä on tässä tutkimuksessa: vertailutietoa spontaanien kasvonilmeiden pohjalta toteutettuun
järjestelmään ei ole saatavilla.

6.2.2. Vaiheiden luokittelu

Ongelmanratkaisuprosessin vaiheiden luokittelu ruututallenteista on melko subjektiivinen
tehtävä. Luokittelun läpinäkyvyyttä pyrittiin parantamaan ilmoittamalla taustalla olleet periaat-
teet, mutta monessa kohdassa tutkija joutui tekemään tulkintoja. Luotettavuutta olisi voinut
parantaa esimerkiksi niin, että luokittelun olisi tehnyt useampi henkilö. Se ei kuitenkaan tässä
yhteydessä ollut mahdollista.

Luokittelun mahdollisella epätarkkuudella ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa ole vakavia seu-
rauksia, sillä tutkimuksen tulokset ovat kuvailevia. Jos sen sijaan etsittäisiin ongelmanratkaisun
vaiheen ja jonkin toisen muuttujan yleistettävää tilastollista yhteyttä, tulisi luokittelun olla
objektiivisesti toistettavissa.

6.2.3. Emootioteoriat

Tässä tutkimuksessa käytettiin menetelmänä automaattista kasvonilmeiden tunnistusta, joka
pohjautui niin sanottuun perusemootioiden teoriaan. Esimerkiksi Pekrun (2011) sekä Lehman,
D’Mello ja Person (2008) ovat kuitenkin esittäneet, että oppimis- ja suoritustilanteissa toisenlai-
set emootioluokitukset ovat osuvampia. Tämän tutkimuksen tuloksia emootioista kannattaakin
tulkita niin, että suru tarkoittaa lähinnä tylsistymistä tai pettymystä ja viha turhautumista.

Craig, D’Mello, Witherspoon ja Graesser (2008) osoittivat tutkimuksessaan, että myös niin
sanottuja oppimiskeskeisiä emootioita vastaavat tietyt FACS-menetelmän Action Unit -koodit.
Näin ollen tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa järjestelmiä, jotka tunnistavat automaatti-
sesti myös tällaisia emootioita.
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6.2.4. Ekologinen validiteetti

Tutkimuksen ekologisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin saadut tulokset pätevät
tosielämässä tutkimustilanteen ulkopuolella. Vaikka tämä tutkimus tehtiin opiskelijoiden omas-
sa oppilaitoksessa, se oli luonteeltaan laboratoriokoe: tutkittavat suorittivat ongelmanratkai-
sutehtävät vain tutkimukseen osallistumisen takia, eivät osana opintojaan. Suhtautuminen
tehtäviin olisi saattanut olla erilainen, jos ne olisivat olleet esimerkiksi osa kurssisuoritusta.

Koska tutkimuksen ongelmanratkaisutehtävät suoritettiin yksi opiskelija kerrallaan, tulosten ei
voi myöskään olettaa suoraan pätevän luokkatilanteessa: esimerkiksi luokkahuoneen monimut-
kaiset sosiaaliset kontaktit saattavat vaikuttaa emootioiden ilmenemiseen huomattavastikin.

Myös videokuvattavana oleminen voi vaikuttaa tutkittavan käyttäytymiseen. Tämän vuoksi
videokuvauslaitteistoksi valittiin suuren, erillisen videokameran sijaan pieni, kannettavaan tieto-
koneeseen integroitu verkkokamera. Tutkimustilanteen aikana vaikuttikin siltä, että opiskelijat
melko nopeasti unohtivat kameran olemassaolon alkaessaan keskittyä tehtävään.

6.2.5. Jatkotutkimusaiheita

Jotta emootioiden roolia ongelmanratkaisuprosessissa voidaan ymmärtää paremmin, tarvitaan
paljon lisää tutkimusta. Mielenkiintoista olisi tutkia esimerkiksi sosiaalisen tilanteen vaiku-
tusta ongelmanratkaisuprosessiin: millaisia tuloksia saataisiin, jos ongelmanratkaisutehtäviä
suorittaisi kaksi opiskelijaa yhtä aikaa yhdellä tietokoneella?

Tämän tutkimuksen menetelmää voisi myös hieman sovellettuna käyttää autenttisessa
ympäristössä matematiikan tunneilla, joilla ratkotaan ongelmanratkaisutehtäviä. Tässä yhtenä
rajoitteena kuitenkin on menetelmän sidonnaisuus tietokoneavusteiseen ongelmanratkaisuun –
tietokoneiden käyttö matematiikan tunneilla on edelleen melko harvinaista.
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A. Videointi- ja haastattelulupa

Tässä tutkimuksessa tutkitaan lukio-opiskelijoiden matemaattista ongelmanratkaisuprosessia tietokoneella
GeoGebra-matematiikkaohjelmistolla. Tutkimuksessa ei arvioida tutkittavien osaamista, vaan tarkoitukse-
na on selvittää ratkaisuprosessin kulkua ja ongelmanratkaisuun sekä matemaattiseen osaamiseen liittyviä
käsityksiä, tuntemuksia ja kokemuksia. Aineistonkeruumenetelminä ovat ongelmanratkaisuprosessin videointi
sekä haastattelu.

Tutkimuksesta saatavat tulokset auttavat opettajia ja tutkijoita ymmärtämään paremmin matemaattisen ongelman-
ratkaisuprosessin luonnetta. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa, oppimateriaalien suunnittelussa
ja GeoGebra-ohjelmiston kehittämisessä.

Tutkimuksessa vastuullisena tutkijana toimii luonnontieteen kandidaatti Joonas Pesonen ja ohjaajana filosofian
lisensiaatti Anna Kairema Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta.

Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen Stockmannin lahjakortti.

Joonas Pesonen Anna Kairema
050 3575130 09 191 51410
joonas.pesonen@helsinki.fi anna.kairema@helsinki.fi

� Annan luvan aineiston keräämiseen ja sen käyttöön Helsingin yliopistossa tutkimustarkoituksiin. Ai-
neistoon ei liitetä henkilötietolain mukaisia henkilötietoja, eikä tutkittavien tai koulun nimeä mainita tut-
kimusraportissa.

Kiitos suostumuksestasi tutkimukseen!

Tutkimusmateriaali tyypillisesti tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Autenttinen videomateriaali ja kuvakaappaukset
ovat kuitenkin erittäin hyödyllistä esitys- ja opetusmateriaalina ja siksi kysymmekin lupaa aineiston säilyttämiseen
tässä käytössä.

Valitse vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista.

� Edellytän, että tutkimusaineisto tuhotaan tutkimuskäytön päätyttyä, kuitenkin viimeistään vuoden 2015 lopussa.

� Annan suostumukseni siihen, että minua koskevaa materiaalia ei tarvitse tuhota, vaan sen saa säilyttää ja käyttää
opettajankoulutuksen kursseilla oppimateriaalina.

� Annan suostumukseni siihen, että minua koskevaa materiaalia ei tarvitse tuhota, vaan sen saa säilyttää ja sitä saa
esittää konferensseissa sekä julkaista tieteellisissä artikkeleissa.

Paikka ja pvm

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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B. Käytetyt GeoGebra-työvälineet

Työväline Kuvaus

Siirrä Tartu, raahaa ja pudota vapaita objekteja hiirelläsi.

Pyyhi objekti Aktivoi objekti jonka haluat poistaa.

Uusi piste Paina hiirellä piirtoaluetta luodaksesi uuden pisteen.
Huomaa: Pisteen koordinaatit kiinnittyvät, kun vapautat hiiren.
Kun painat hiirellä janaa, suoraa, monikulmiota, kartioleikkausta,
funktiota tai kaarta, piste syntyy tälle objektille.
Huomaa: Kun valitset kahden objektin leikkauspisteen, syntyy
tällöin näiden objektien leikkauspiste(katso komento Leikkaus-
piste).

Normaali Valitsemalla suoran ja pisteen saat pisteen kautta suoraa vastaan
kohtisuoran suoran.

Keskinormaali Valitse jana tai kaksi pistettä määrittääksesi janan keskinormaalin.

Kulmanpuolittaja Voit luoda kulmanpuolittajan kahdella eri tavalla.

• Valitsemalla kolme pistettä saat kulman puolittajan pistei-
den muodostamaan kulmaan. Toisena valittu piste toimii
kulman kärkipisteenä.

• Kahden suoran valitseminen luo kaksi kulman puolittajaa.

Monikulmio Valitse vähintään kolme pistettä, joiden haluat olevan moni-
kulmion kärkipisteinä. Tämän jälkeen valitse uudestaan en-
simmäinen piste sulkeaksesi monikulmion.

Ympyrä: keskipis-
te ja kehän piste

Valitse kaksi pistettä joista ensimmäinen toimii ympyrän keski-
pisteenä ja toinen kehän pisteenä.

Peruuta Peruuta edellinen toiminto.

(Hohenwarter & Hohenwarter 2010, s. 18–22)
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Pehkonen, E., Pekama, E. & Seppälä, R. (1991). Matemaattinen ongelmanratkaisu: Tehtäviä
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