Heli Piirainen

”JOS MENNÄÄN KAAVAN MUKAAN,
SELVIÄN.”
Kurkistus luokanopettajan matematiikkakuvaan

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Pro gradu- tutkielma
Toukokuu 2020

TIIVISTELMÄ
Heli Piirainen: ”Jos mennään kaavan mukaan, selviän.” Kurkistus luokanopettajan matematiikkakuvaan
Pro gradu- tutkielma
Tampereen yliopisto
Luokanopettajakoulutus
Toukokuu 2020

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella luokanopettajan matematiikkakuvaa ja niitä osatelkijöitä, joita
matematiikkakuvan muodostumisen taustalla on.
Matematiikkakuva muodostuu kovasta ytimestä, jossa ovat keskeisimmät käsitykset, uskomukset, asenteet
ja tieto matematiikasta, itsestä matematiikan oppijana ja opettajana. Näihin käsityksiin vaikuttavat muun
muassa omat kouluaikaiset kokemukset, opetussuunnitelma, oppimateriaalit, luokanopettajakoulutus ja
työkokemus. Luokanopettajan matematiikkakuvalla on merkitystä myös opetuksen kannalta.
Tutkimusaineisto
kerättiin
sähköisellä
haastattelulomakkeella
tammi-helmikuussa
2020.
Haastatteluvastauksia saatiin 22 luokanopettajalta. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä fenomenologishermeneuttista sisällönanalyysia. Tähän tutkimukseen fenomenologishermeneuttinen näkökulma sopi siksi,
että tarkoitus oli kuvata, millaisia kuvia luokanopettajilla on itsestään matematiikan opettajana ja oppijana,
millainen kuva matematiikasta itsessään, sekä millaisia kokemuksia kuvan muodostuksen takana on.
Hermeneutiikan käsitteisiin kuuluvat muun muassa ymmärtäminen ja tulkinta.
Haastateltavien matematiikkakuvaan olivat vaikuttaneet omat kouluaikaiset kokemukset. Näistä esiin nousi
opettajan
rooli
matematiikkakuvan
muodostumisessa.
Osalla
haastateltavista
myös
luokanopettajankoulutuksella oli ollut vahva vaikutus matematiikkakuvan muovaajana. Hieman yli puolella
haastateltavista matematiikkakuva oli positiivinen. Hyvä menestyminen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa
ei estänyt negatiivisen matematiikkakuvan syntymistä. Haastateltavien vastauksissa korostui oivaltamisen ja
onnistumisen
merkitys
oppimismotivaatioon.
Luokanopettajat
nostivat
vastauksissaan
esiin
ongelmanratkaisutehtävien ja soveltamisen tärkeyden, mutta toisaalta useammassa vastauksessa oma
osaamien arvioitiin mekaanisen laskemisen varaan.
Luokanopettajat näkivät matematiikan ja sen merkityksen toisaalta pragmaattisena välineenä arkipäivän
ongelmien ratkaisemisessa, toisaalta matemaattisen ajattelun merkityksellisyyttä sellaisenaan korostaen.
Luokanopettajien osallistuminen matematiikan opetuksen täydennyskoulutukseen oli vähäistä.
täydennyskoulutukseen
osallistumisaktiivisuus
oli
suurempi
sellaisilla
luokanopettajilla,
joilla
matematiikkakuva ei ollut kovin positiivinen. Täydennyskoulutusta toivottiin lisää.
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JOHDANTO
Mitä elämä olisikaan ilman matematiikkaa? Matematiikkaa on meidän
arjessamme aina hampaiden pesusta ruuanlaittoon. Osa meistä mittaa
aamukahviveden korvakuulolla hanasta vettä laskiessaan. Jotkut harjaavat
hampaitaan kolmekymmentä kertaa jokaiselta sivulta. laskemme tarjoushinnan
kauppaostoksilla ja huomatessamme bussin lähtevän ihan juuri laskemme,
montako minuuttia siihen on vielä aikaa ja arvioimme, ehdimmekö. Mittaamme,
arvioimme, laskemme päivän aikana lukuisia kertoja arkirutiiniemme osana ihan
huomaamattamme.

Matematiikkaa

löytyy

meitä

ympäröivästä

luonnosta

(esimerkiksi Ryhtä 2015). Oletko huomannut miten monenlaisia geometrian
muotoja ja kuvioita luonnosta löytyy, tai minkälainen rytmi kukkien terälehdillä
on?
Matematiikka jakaa mielipiteitä. Matematiikka aikaansaa myös voimakkaita
tunteita, toisia se kiehtoo, toisia ahdistaa. Ahdistaa jopa niin, että tutkimuksia on
tehty matematiikka-ahdistuksen synnystä ja olemuksesta (esim. Vaahtoranta
2014). Kaikessa moniulotteisuudessaan matematiikka on vuosikymmenten
yrityksestä huolimatta osoittautunut haastavaksi määriteltäväksi (Tossavainen
2005, 33–36).
Kentällä on matemaattisten taitojen harjoitteluun ja sen oppimisen tukeen
ja perusteisiin kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Etenkin siihen, kuinka
matemaattisten taitojen pohja ja perusta luodaan jo pitkälle ennen kouluikää.
Tämä sama havainto on ilmennyt myös viime vuosien matematiikan oppimista
käsittelevissä tutkimuksissa (Aunio, Hautamäki, Sajaniemi & Van Luit 2009, 25–
46; Paukkeri 2013, 60).
Olen

työskennellyt

vuosia

erityisluokanopettajana

ja

konsultoivana

erityisopettajana. Työssäni olen nähnyt, kuinka paljon oppimisen tuen tarpeesta
kohdentuu matematiikan oppimiseen, mutta kuinka vähän siihen on suhteessa
luki-tuen määrään resursseja. Samanaikaisesti olen yhtenä keskeisimpänä
esteenä matematiikan oppimiselle kokenut oppilaan (välillä jopa perusteettoman
huonon) käsityksen itsestään matematiikan oppijana. Olenkin päätynyt
toteamaan, että ennen kuin aito oppiminen ja aiemmin opitun harjoittelu on

mahdollista, on oppilaan matematiikkakuvaa vahvistettava kohti myönteistä.
Pekka

Räsäsen

(2012)

mukaan

heikko

laskutaito

kaksinkertaistaa

todennäköisyyden joutua työttömäksi ja puutteet laskutaidoissa vaikuttavat
enemmän

kouluttautumiseen,

kuin

lukutaidon

puutteet.

Osaamiserot

matemaattisissa taidoissa syntyvät jo varhain ja yksilölliset erot ovat merkittäviä.
Jo esiopetuksen aikana taitoerot kasvavat nopeasti. Oppilaiden erot ja parhaat
osaajat on erotettavissa muusta joukosta jo kolmannella luokalla (esimerkiksi
Niemi, Metsämuuronen, Hannula & Laine 2020, 2–33). Koulumatematiikassa niin
sanottu matteus-vaikutus on vahva, jossa taitavat oppivat samasta opetuksesta
enemmän, kuin vähemmän taitavat. Jo 11-vuotiailla erojen on arvioitu olevan yli
seitsemän vuotta. (Räsänen 2012, 1168.) Näin ollen on tärkeä tietää, miten
parhaiten tukea matematiikan taitojen karttumista ja ymmärtävää oppimista.
Matematiikan oppimista ja opettamista, sekä niiden olemusta on tutkittu
viime vuosikymmenten aikana runsaasti. Krzywacki, Laine, Hästö ja Hannula
(2012) laativat katsauksen suomalaisten tutkijoiden kahden viimeisimmän
vuosikymmenen aikana tuottamiin matematiikan tutkimuksiin. Katsauksen
tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen matematiikan opetuksen ja oppimisen
tutkimuksen kehittymistä. Matematiikan opetuksen ja oppimisen tutkimuksen
pääpaino on ollut matematiikan eri sisältöalueissa, jolloin tarkastelun kohteena
on ollut oppimisprosessi tai oppimistulokset, sekä se, miten sisältöaluetta voisi
käsitellä mielekkäästi opetuksessa. Noin kolmasosa suomalaisesta matematiikan
opetuksen tutkimuksesta käsittelee affekteja opetuksen ja opiskelun osana.
Näistä keskeisimpänä on ollut selvittää, miten matematiikkakuva muotoutuu ja
mitkä mahdolliset tekijät vaikuttavat sen muotoutumiseen. Kansainvälisesti
tarkasteltuna juuri matematiikkakuvaan ja affekteihin liittyvä tutkimus on
eräänlainen suomalaisen matematiikan didaktiikan tutkimisen erityispiirre.
Kansainvälisessä tutkimuksessa opetuksen ja opettajia käsittelevän tutkimuksen
määrä on kasvanut ja sen osuus oli vuonna 2012 noussut jo 15 prosenttiin
kaikista tutkimuksista. (Krzywacki, Laine & al. 2012, 1–13.)
Erityisesti opettajan roolia ja merkitystä oppilaan oppimisprosessissa on
tutkittu sen myötä, kun käsitys oppimisesta muuttui konstruktivistiseksi ja
oppimisen ymmärrettiin tapahtuvan aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Näin myös
suomalainen matematiikan didaktiikan tutkimus on laajentunut voimakkaasti
konstruktivistisen oppimiskäsityksen myötä. Huoli oppilaiden matematiikan
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osaamisesta ja heidän suhtautumisestaan matematiikkaa kohtaan, on herättänyt
halun kehittää ja uudistaa matematiikan opetusta. (Pietilä 2002, 15; Krzywacki,
Laine & al 2012, 12.)
Suomalaisten

peruskoululaisten

matematiikan

osaamista

ja

sen

kehittymistä tutkittaessa on havaittu, että sekä asenteet matematiikkaa kohtaan,
että myös matematiikan osaaminen on heikentynyt. Esimerkiksi Kansallisen
koulutuksen

arviointikeskus

Karvin

toteuttamassa

pitkittäistutkimuksessa

selvitettiin matemaattisen osaamisen tasoa ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä
peruskoulun toisen luokan lopulta aina toisen asteen koulutuksen loppuun asti.
Vaikka vahvimmin matemaattisen osaamisen tason eriytyminen tapahtuu jo
ensimmäisinä

kouluvuosina,

seuraavaksi

vahvimmin

eriytyminen

ilmeni

perusopetuksen yläluokilla 9. luokalle tultaessa ja jatkuen toisen asteen loppuun
asti. (Metsämuuronen 2017.)
Matematiikkakuva on olennainen osa matematiikan oppimistuloksia, mutta
myös

merkityksellinen

matematiikkakuva

opetuksen

vaikuttaa

kannalta,
myös

sillä

luokanopettajan

oppilaan

oma

matematiikkakuvan

muotoutumiseen. Samalla kun on tutkittu ja selvitetty millaisista osa-alueista
matematiikkakuva koostuu ja rakentuu, on pohdittu ja tutkittu keinoja vaikuttaa
matematiikkakuvaan.

Luokanopettajaopiskelijoiden

matematiikkakuvaa

on

tutkittu runsaasti, sillä opettajaopiskelijoidenkin matematiikkakuva vaikuttaa
heidän kykyynsä vastaanottaa koulutuksen tarjoamaa uutta tietoa (esimerkiksi
Kaasila & Laine 2018, 306–318).
Millainen on luokanopettajan matematiikkakuva ja millaisista osatekijöistä
se rakentuu? Miten työkokemus ja omat kouluaikaiset matematiikkakokemukset
vaikuttavat ja vaikuttavatko edelleen osana luokanopettajan työtä? Muun muassa
sitä pyritään tällä tutkimuksella kuvaamaan.
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1 LUOKANOPETTAJAN
MATEMATIIKKAKUVA

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia luokanopettajan matematiikkakuvaa.
Vaikka

luokanopettajaopiskelijoiden

ja

matematiikan

aineenopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa on tutkittu viime vuosina
runsaasti (muun muassa Pietilä 2002; Joutsenlahti 2005; Törmälä 2013; Ahola
2017; Ronkainen & Saukko 2019), ei kentällä olevien luokanopettajien
matematiikkakuvasta löydy montaakaan suomalaista tutkimusta (esimerkiksi
Jääskö

2015).

Esittelen

seuraavaksi

tutkimuksia,

joilla

on

kartoitettu

luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa.
Kaasilan

tutkimuksen

tavoitteena

oli

luokanopettajaopiskelijoiden

matematiikkakäsityksiä kartoittamalla kehittää samalla opettajankoulutusta
(Kaasila 2000). Pietilä puolestaan (2002) selvitti väitöskirjatutkimuksessaan
luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa ja sen kehittymiseen vaikuttavia
matematiikkauskomuksia. Pietilän kehitti tutkimuksensa perusteella toimivan
mallin matematiikkakuvan muodostumiselle. (Pietilä 2002, 193–200). Hannula,
Kaasila, Laine ja Pehkonen perustelivat luokanopettajan matematiikkakuvan
tutkimuksen merkityksellisyyttä sen vaikutuksella tapaan opettaa matematiikkaa
(Hannula, Kaasila, Laine & Pehkonen 2005). Kailio vertaili tutkimuksessaan
matematiikan

aineenopettajaopiskelijoiden

ja

luokanopettajaopiskelijoiden

matematiikkakuvia ja pedagogista ajattelua (Kailio 2010). Törmälä tutki
Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden peruskoulumatematiikan
taitoja

proseduraalisen

matematiikkakuvaa

ennen

sujuvuuden

osalta,

opettajankoulutuksen

sekä

opiskelijoiden

matematiikan

kurssien

alkamista (Törmälä 2013).
Luokanopettajaopiskelijoiden

matematiikkakuvan

tutkimuksen

lisäksi

esimerkiksi Jääskö tarkasteli tutkimuksessaan työssä olevien luokanopettajien
matematiikkauskomuksia

ja

heidän
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matematiikkakuvaansa,

sekä

matematiikkakokemusten

merkitystä

matematiikkakuvan

muuttumiseen.

Luokanopettajien matematiikkakuvan muuttumiseen positiivisemmaksi olivat
vaikuttaneet muun muassa opettajankoulutus ja työkokemus, joiden myötä
luokanopettajat olivat päässeet reflektoimaan omia negatiivisia kokemuksiaan ja
syventämään käsitteellistä ymmärrystään matematiikasta. (Jääskö 2015, 62–63.)
Taivalsaaren

(2011)

tutkimuksessa

selvitettiin

luokanopettajan

matematiikkakuvaa ja sen vaikutusta opettajan viestintään matematiikan
oppituntien opetustilanteissa. Myös Taivalsaaren tutkimuksessa negatiivisen
matematiikkakuvan omannut luokanopettaja oli oman ammatinvalinnan myötä
joutunut reflektoimaan ja pohtimaan omaa suhdettaan matematiikkaan ja
tavoittelemaan muutosta. (Taivalsaari 2011, 88.)
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2 MATEMATIIKKAKUVAAN
LIITTYVIEN KÄSITTEIDEN
MÄÄRITTELYÄ

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä luokanopettajan matematiikkakuvaa
näkyväksi. Kuten kaikessa tieteen tekemisessä, tarvitsemme sekä teoreettisia,
että niiden empiirisiä vastineita (Eskola & Suoranta 2008, 74–75). Seuraavaksi
tarkastelen matematiikkakuvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä.

2.1 Tieto
Klassisen tiedon määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu uskomus.
Määritelmä on peräisin Platonilta. Sittemmin Platonin tiedon määritelmä asettui
uudelleen arvioitavaksi, kun Edmund Gettier vuonna 1963 osoitti Platonin
perusteluissa aukkoja. (Lammenranta 2014.)
Niiniluoto tekee eron ihmisen kokemuksen kautta hankitun arkitiedon ja
tieteellisen tiedon välille, todeten tieteellisen tiedon olevan arkitiedon laajennus
tiedeyhteisön tieteellisin menetelmin hankittuna (Niiniluoto 1994).
Tieto voi olla subjektiivista tietoa ja se voi olla objektiivista tietoa.
Objektiiviseksi tiedoksi voidaan katsoa yhteisesti hyväksyttyä tietoa ja
subjektiiviseksi sellaista, joka ei välttämättä ulkopuolisesti arvioitua. Uskomukset
ovat ihmisen subjektiivista tietoa, jotka eivät välttämättä ole totta, toisin kuin tieto,
jolla on aina totuusominaisuus. Thompson (1992, Furinghettin ja Pehkosen 2002
mukaan) erotti uskomukset tiedosta kolmen ulottuvuuden avulla. Tieto edellyttää
objektiivista yksimielisyyttä, tiedon edellyttämien argumenttien tyypit, sekä se,
että tieto liittyy totuuteen ja varmuuteen. (Furinghetti & Pehkonen 2002, 42–43.)
Op’t Eynde, De Corte ja Verchaffel määrittelivät tiedon ja uskomuksen välille
epistemologisen eron. Heidän mukaansa uskomus on henkilön itsensä
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konstruoimaa, kun taas tieto sosiaaliseksi konstruktioksi. (Op’t Eynde, De Corte
& Verchaffel 2002.)
Koska tämän tutkimuksen kohteena on luokanopettajat, on tarpeen
määritellä myös opettajan professioon ja ammatilliseen kompetenssiin liittyvää
pedagogisen sisältötiedon käsitettä.
Shulman (1986) on jakanut opettajan sisältötiedon kolmeen osa-alueeseen:
pedagogiseen

sisältötietoon,

opetussuunnitelmatietoon

ja

opetettavan

oppianeen sisältötietoon. Opettajan pedagogiseen sisältötietoon sisältyy myös
opettajan tieto siitä, mikä tekee oppimisen helpoksi tai vaikeaksi. (Shulman 1986,
9–13, Kalliovaara 2009, 24.) Myös useat muut tutkijat ovat jaotelleet opettajan
tiedon ulottuvuuksia Shulmanin jälkeen. On selvää, että opettajan tiedon
ulottuvuuksilla on vaikusta oppilaan oppimiseen. Yksimielisyyttä siitä, mikä
opettajan tiedon osa-alue vaikuttaa eniten. (Kersting, Givvin, Sotelo & Stigler
2010, 172–173.)

2.2 Uskomukset ja käsitykset
Ihmisen käsitys maailmasta muotoutuu erilaisten havaintojen myötä ja näitä
havaintoja kokemukset jatkuvasti muokkaavat, muodostaen päätelmien myötä
pohjan omakohtaiselle tiedolle eli uskomuksille. Koska havainnot ja kokemukset
tapahtuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, voidaan todeta uskomusten
rakentuvan sosiaalisesti. (Op’t Eynde & al. 2002, 22; Pehkonen 1998, 59.)
Opettajien

uskomusten

nähdään

rakentuvan

henkilökohtaisista

kokemuksista, kokemuksista koulutuksesta ja ohjauksesta, sekä formaalin tiedon
kokemuksesta. Uskomukset nähdään ennemmin uskomuskimppuina, kuin
irrallisina, muodostaen näin uskomusjärjestelmän. Uskomukset voivat kuitenkin
muuttua, kun opettaja kyseenalaistaa olemassa olevan uskomuksensa
muodostettuaan uuden uskomuksen korvaamaan vanhaa. (Hannula ym. 2016,
2-5.) DI Martino ja Zan (2011) loivat mallin kuvaamaan asenteiden
muodostumista. Malli koostuu kolmesta ulottuvuudesta (kuva 1), jotka vaikuttavat
toisiinsa. Samalla tuo malli toimii ikään kuin siltana uskomusten ja tunteiden
välillä.
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EMOTIONAL
DIMENSION

VISION OF
MATHEMATICS

PERCEIVED
COMPETENCE

Kuvio 1 A three-dimensional model for attitude (TMA) teoksessa Hannula ym. 2016, 6

2.3 Asenteet ja tunteet
Matematiikka-asenteilla
matematiikan

oppimiseen

tarkoitetaan
ja

suhtautumista

matematiikan

matematiikkaan,

opettamiseen.

Onnistumisen

kokemuksilla on matematiikka-asenteiden muodostumisessa merkittävä rooli
(Lindgren 2004, 382).
Asenteita on tutkittu matematiikan opetuksessa jo 1950-luvulta lähtien.
Vaikka yksiselitteistä asenteen määritelmää ei olekaan löytynyt, tapahtui käänne
asenteiden tutkimuksessa 1980-luvun loppupuolelle tultaessa, kun huomattiin
että korrelaatio matematiikan osaamisen ja asenteiden välillä ei ollutkaan niin
yksiselitteinen. ( Di Martino 2016, 2-3.)
Hannula (2002) määrittelee asenteen siten, että se koostuu uskomuksista,
tunteista ja käyttäytymisestä. Hannulan kanssa samoilla linjoilla asenteen
määrittelyssä ovat myös esimerkiksi Mensah, Okyere ja Kuranchie (2013)
artikkelissaan Student attitude towards math. Heidän mukaansa asennetukimus
erottelee asenteesta kolme toisiinsa tiiviisti liittyvää ja vaikuttavaa osaa:
kognitiivinen, affektiivinen ja käyttäytyminen. Kognitiivinen osa koostuu ihmisen
ajatuksista ja uskomuksista asenteen kohteesta, affektiivinen osa puolestaan
sisältää

tunteet

asenteen

kohteesta.
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Käyttäytymisosa

sisältää

reagoimistaipumuksen asenteen kohteeseen. (Mensah, Okyere & al. 2013, 133134.)
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3 MATEMATIIKKAKUVAN OSAALUEET JA MUODOSTUMINEN

Matematiikkakuvaa on määritelty erilaisissa tutkimuksissa vuosien saatossa
hieman

eri

tavalla.

Hannula

ja

Holm

(2018,

136–140)

erottavat

matematiikkakuvasta kolme osaa: uskomukset, tunteet ja motivaation. Kaasila
(2000)

puolestaan

katsoo

matematiikkakuvan

muodostuvan

tiedosta,

käsityksistä, uskomuksista ja asenteista liittyen matematiikkaan sinänsä, itsestä
matematiikan

oppijana

ja

opettajana,

sekä

sosiaalisesta

kontekstista.

Tossavainen (2005) määrittelee matematiikkakuvan matematiikan didaktiikkaan
kuuluvaksi käsitteeksi, joka kattaa yksilön käsitykset itsestään matematiikan
oppijana,

käsityksen

matematiikasta

ja

matematiikan

oppimisesta

ja

opettamisesta. Matematiikkakuvan osa-alueiden määrittely on haastavaa osin
myös siksi, että osa-alueet vaikuttavat tiiviisti toisiinsa.
Vaikka matematiikkakuvan muodostavat osatekijät jaotellaan ja nimitetään
eri tavoin, ovat samat tekijät muodostamassa ihmisen matematiikkakuvaa. Toisin
sanoen vaikka tässä tutkimuksessa käytettävässä Kaasilan, Laineen ja
Pehkosen määrittelemässä matematiikkakuvan osa-alueiden (kuva 2) ei eritellä
esimerkiksi motivaatiota itsenään, kuten Hannula ja Holm tekevät, on motivaatio
matematiikkakuvan osa-alueista vaikkapa käsityksissä itsestä matematiikan
oppijana mukana. Matematiikkakuvan kolme keskeistä osa-aluetta ovat käsitys,
arvot, tieto ja asenteet matematiikasta, matematiikan oppijana ja opettajana,
sekä siitä sosiaalisesta kontekstista, jossa opetus ja oppiminen tapahtuu. Tässä
tutkimuksessa matematiikkakuvan sosiaalinen konteksti, vaikkakin se on tärkeä
osa-alue, on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
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Koti

Kaverit

Täydennyskoulutus

Opettajankoulutus
(matematiikan
perusopinnot,
opetusharjoittelu,
muut opinnot)

Tieto, käsitykset, uskomukset,
asenteet ja tunteet

Yhteiskunnan myytit
matematiikasta

matematiikasta, matematiikan
opettamisesta ja matematiikan
oppimisesta

Koulu

Opetussuunnitelma

Oppimateriaali

Työ opettajana

Kuvio 2 Matematiikkakuva ja sen muodostuminen Kaasilaa ja Lainetta (2018, 309) mukaellen

Kuten Kaasilaa ja Lainetta mukaellen laaditusta kuvasta (kuva 2) näkyy,
matematiikkakuvaan vaikuttavia tekijöitä on keskeisen osa-alueen ympärillä
runsaasti. Seuraavassa hieman tarkastelua siitä, millaista tutkimusta näiden
osalta on tehty.
Opetushallitus

arvioi

syksyllä

2008

matematiikan

oppimistuloksia

kuudennen luokan alussa. Samaisessa selvityksessä selvitettiin, millaiset tekijät
olivat

vaikuttamassa

oppimateriaalit

ja

oppimistuloksiin.

millainen

merkitys

Yhtenä

tarkastelun

oppimateriaalilla

oli

kohteena

oli

matematiikan

opetuksessa ja osaamisessa. kyselyn perusteella todettiin, että matematiikan
oppimateriaali ohjaa vahvasti opettajan tuntityöskentelyä. Tässä vahvassa
ohjaavuudessa nähtiin riskinä se, että oppimateriaali ohjaa liikaa, jolloin
monipuolisten ratkaisujen tai työtapojen kokeilulle ei jää tilaa ja opettaja jää ikään
kuin materiaalin vietäväksi. (Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 137–148.) Myös
myöhemmässä oppimateriaalitutkimuksessa on tehty samanlaisia havaintoja ja
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kiinnitetty huomiota matematiikan oppimateriaalin toimivan yhtä ohjaavana kuin
opetussuunnitelma (Perkkilä, Joutsenlahti & Sarenius 2018, 344–364).
Myös opettajan työkokemusta, täydennyskoulutushalukkuutta ja työtä
opettajana tutkittiin edellä mainitussa Opetushallituksen arviointiraportissa.
Selvityksen

mukaan

opettajan

työkokemuksella

oli

merkitystä

täydennyskoulutushalukkuuteen siten, että eniten työkokemusta omanneilla
reilulla

viidenneksellä

ei

ollut

täydennyskoulutushalukkuutta

laisinkaan.

(Vainionpää & Joutsenlahti 2010, 149–164.)
Lukin tutki väitöskirjassaan peruskoulun matematiikan opiskeluun liittyviä
motivaatiotekijöitä.

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa sitä, millainen

merkitys kodilla, kavereilla ja opettaja on oppilaan tavoiteorientaatioille.
Tietynlainen

orientaatiotapa

välittyy

opettajalta

oppilaalle

puheesta

ja

toiminnasta, erilaisista pedagogisista käytännöistä, säännöistä ja arvioinnista.
Tutkimuksen perusteella opettajilta välittyvät tavoiteorientaatioviestit ovat
henkilökohtaisia, toisin sanoen kukin oppilas muodostaa sen subjektiivisesti.
Myös kodin merkitystä tutkittiin ja havaittiin, että oppilas, joka koki, että kotona
halutaan hänen oppivan ja ymmärtävän matematiikkaa ja käyttämään aikaa,
oppii pohtimaan eikä pelkää virheiden tekemistä. (Lukin 2013.) Tämän
tutkimuksen tarkastelumalliksi (ks. kuvio 2) valittu matematiikkakuvan osaaluejaottelu pitää sisällään asenteet ja tunteet. Hannula (2018, 136) on
määritellyt asennepuolen osatekijöiksi uskomukset, tunteen ja motivaation.
Tässä tutkimuksessa hyödynnetyssä matematiikkakuvan mallissa motivaatio on
ikään kuin sisään kietoutuneena asenteisiin ja tunteisiin,
Opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että matematiikan
opetuksen tulee tukea oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan,
sekä positiivista minäkuvaa matematiikan oppijana. Opetussuunnitelmassa
todetaan myös, että opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa
matematiikkaa

monipuolisesti.

Tarkasteltaessa

ohjaustekstejä

oppiaineen

tehtävästä eri vuosiluokilla, vasta yläkoulun kohdalla on maininta siitä, että
opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa
elämässään. yläkoulun ohjaustekstissä käytetään myös ”sanaa rohkaista”, siinä
missä

alakoulun

osalta

vuosiluokkatehtävässä

mainitaan

kokemusten

tarjoaminen ja kehittäminen. Kaikkien vuosiluokkien osalta oppimisympäristö- ja
työtapaohjaus korostavat oppilaille kiinnostavia ja tuttuja aiheita opetuksen
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lähtökohtana.

Samoin

opetussuunnitelmatekstissä

työtapojen
huomiota

monipuolisuuteen
jokaisella

kiinnitetään

vuosiluokalla

aina

alkuopetuksesta yläkoulun matematiikan opetukseen. (POPS2014.)
Matematiikkakuvaan vaikuttavista yhteiskunnan myyteistä mainittakoon
myytti siitä, että pojat olisivat tyttöjä parempia matematiikassa. Monet, toinen
toistaan erilaisemmasta näkökulmasta myyttiä tarkastelleet tutkimukset, ovat
kerta toisensa jälkeen osoittaneet myytin paikkansa pitämättömäksi. Useissa
tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että poikien minäpystyvyyden tunne
matematiikan opiskelussa on tyttöjä vahvempi (esimerkiksi Aunio, Närhi &
Räsänen 2010, 165-210; Seppänen 2015; Hannula & Holm 2018, 132-154).
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4 MATEMATIIKKAKUVAN
MERKITYKSESTÄ

Millainen merkitys luokanopettajan matematiikkakuvalla on matematiikan
oppimiseen

ja

matematiikan

matematiikkakuvan

opettamiseen?

merkityksellisyys

on

Oppimisen

käynyt

ilmi

kannalta
esimerkiksi

ongelmanratkaisututkimuksen yhteydessä. Saatujen tulosten perusteella ne
oppilaat, joilla on positiivinen matematiikkakuva, tarkemmin sen osa-alue eli
positiivinen asenne, vaikuttaa oppilaan sinnikkyyteen silloin, kun tehtävä tai uusi
opittava asia on hieman haastava. (Hannula & Holm 2018, 135.)
Matematiikkakuva vaikuttaa opettajan opetusmenetelmiin ja valintoihin,
välittyen näin oppilaille Hyvä matematiikan opettaja ei ole vain taitava matikisti,
vaan hänellä on matematiikan opetusta tukeva matematiikkakuva. (Leppäaho,
Joutsenlahti, Laine & Tuominen 2012, 105–121.) Uskomukset vaikuttavat
opettajan toimintaan ja opetuksen suunnitteluun. Uskomukset vaikuttavat muun
muassa siihen, miten opettaja hahmottaa käytössään olevat resurssit ja miten
hän pystyy niitä hyödyntämään.
Matematiikkakuva vaikuttaa siis kokonaisvaltaisesti niin oppimisen kuin
opetuksenkin onnistumiseen. Jotta voidaan edesauttaa ja tukea matematiikan
oppimista, on ymmärrettävä millaiset tekijät matematiikkakuvassa oppimista
estää

ja

millaisin

toimin

oppimista

voidaan

edistää

myönteisen

matematiikkakuvan myötä. Jotta pystymme tarjoamaan laadukasta matematiikan
opetusta, tulee meidän olla tietoisia oppilaan matematiikkakuvan merkityksen
lisäksi myös siitä, miten opettajan matematiikkakuva vaikuttaa hänen
opettajaopinnoissansa

saaman

koulutuksen

vastaanottamiseen

ja

näin

ammatilliseen pätevöitymiseen matematiikan opettajaksi. Jotta opettajankoulutus
pystyy tarjoamaan parasta mahdollista koulutusta niin luokanopettajille
monialaisten opintojen yhteydessä kuin aineenopettajille opettajaopinnoissaan,
on

yliopiston

opetussuunnitelman

ja
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toteutetun

opetuksen

tarjonnassa

huomioitava matematiikkakuvan rakentuminen, sen merkitys oppimiselle ja
opettamiselle.

Opettajankoulutuksen

ollessa

avainasemassa

negatiivisen

matematiikkakuvan korjaamisessa on ensiarvoisen tärkeää tietää, miten
matematiikkakuvaan pystytään vaikuttamaan.
Tämän

tutkimuksen

tarkoituksena

on

kuvata

sitä,

millainen

matematiikkakuva luokanopettajalla on ja miten se näkyy heidän vastauksissaan
matematiikkakuvan eri osa-alueita kartoittavien kysymysten vastauksissa.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata luokanopettajan matematiikkakuvaa ja
siihen vaikuttavia tekijöitä. Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa on
tutkittu paljon ja monen tutkimuksen tarkoituksena on ollut saatujen tulosten
myötä kehittää opettajankoulutusta siten, että se tukee ja edesauttaa
luokanopettajan positiivista matematiikkakuvaa. Pietilä totesi jo vuonna 2002
oman väitöskirjatutkimuksensa yhteydessä, että jatkotutkimukselle muun
muassa jo työssä olevien luokanopettajien matematiikkakuvan kartoittamiseksi
olisi tarvetta. Millainen merkitys täydennyskoulutuksella ja millainen merkitys
esimerkiksi työkokemuksella on luokanopettajan matematiikkakuvaan. Mitkä
ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat luokanopettajan matematiikkakuvaan ovat
tärkeää tietoa esimerkiksi täydennyskoulutuksen suunnittelijoille.

5.1 Tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmat ovat
1.

Millainen kuva luokanopettajalla on matematiikasta, matematiikan
oppimisesta ja matematiikan opettamisesta?

2.

Millainen kuva luokanopettajalla on itsestään matematiikan opettajana
ja matematiikan oppijana?

3.

Minkälaiset

kokemukset

ovat

muodostumiseen?
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vaikuttaneet

matematiikkakuvan

5.2 Hermeneuttis-fenomenologinen sisällönanalyysi
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja tehdä näkyväksi luokanopettajan
kuvaa itsestään matematiikan oppijana ja opettajana, matematiikasta itsessään
ja siitä, miten nuo kuvat ovat muodostuneet. Koska aineisto kerättiin elomakkeella

haastattelukysymyksinä,

haastatteluvastausten

sopi

analyysimenetelmäksi

näiden

kirjallisten

parhaiten hermeneuttis-

fenomenologisen sisällönanalyysi.
Fenomenologis-hermeneuttisen

tutkimusperinteen

erityispiirre

on Varton (1992) mukaan se, että siinä ihminen on sekä tutkimuksen kohteena
että tutkijana. Tämä pitää sisällään käsityksen siitä, millainen käsitys ihmisestä
on tutkittavana kohteena ja käsityksen siitä, miten tutkittavasta kohteesta,
ihmisestä, saadaan tietoa ja millaista se tieto on luonteeltaan. Tähän liittyy myös
oletus, että ihmisen toiminta on suurelta osin intentionaalista ja että suhde
todellisuuteen

on

merkityksillä

ladattua.

Lisäksi fenomenologishermeneuttisen tutkimuksen tavoitteena on käsitteellistää
tutkittava ilmiö, tehdä jo tunnettu asia tai ilmiö tiedetyksi. (Tuomi & Sarajärvi 2017,
75–80.)
Haastattelu on hyvä tapa selvittää, miten ihminen ajattelee tai miten toimii,
vaikka Alasuutari (2011) toteaakin, että ei ole olemassa yhtä ylivertaista väylää
selvittää sitä. Haastatteluun perustuvaa tutkimusta on myös kritisoitu, mutta
kritiikki on pääasiassa kohdentunut metodisiin ongelmiin. Lomakehaastattelun,
joka tässä tutkimuksessa on aineistonkeruumenetelmänä, rajoitteena on, että
siinä kysyttävien asioiden aiheet rajoittuvat tutkimusongelman kannalta
merkityksellisiin. Näin jo valmiiksi rajataan pois sellaisen tiedon saamisen
mahdollisuutta, joka saattaisi olla hyödyllistä tietää. Lomakehaastattelua
pidetään enemmän määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä, mutta
sitä on kuitenkin mahdollista käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa (Tuomi
& Sarajärvi 2017, 175–188.) Tätä rajaamisen ongelmaa olen pyrkinyt
pienentämään e–lomakkeen avoimilla vastauskentillä. Omassa tutkimuksessani
myös haastattelun määritelmään kuuluva vuorovaikutteisuus puuttuu.
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5.3 Aineiston hankinta
Tutkimusaineisto hankittiin Forms- kyselylomakkeella tammi-helmikuussa 2020
(liite1). Lomake muodostui taustatietokysymyksistä, sekä matematiikkakuvan
osa-alueisiin

liittyvistä

väittämistä

ja

avokysymyksistä.

Väittämien

muodostamisessa hyödynsin Joutsenlahden (2005) väitöskirjan faktorianalyysin
myötä muodostuneita väittämiä, joita myös muun muassa Törmälä (2013)
hyödynsi

omassa

luokanopettajaopiskelijoiden

matematiikkakuvaa

kartoittaneessa pro gradu-tutkielmassaan.
Ennen

haastattelulomakkeen

lähettämistä

aineistonkeruumatkalle,

lomaketta testattiin kahdella opettajalla (aineenopettaja ja luokanopettaja), jotta
kysymysten asettelu ja muoto olivat mahdollisimman helposti ymmärrettävissä.
Samalla kerättiin palautetta lomakkeen toimivuudesta ja käytettävyydestä
mobiililaitteilla. Forms-lomake osoittautui koekäyttäjien palautteen perusteella
erittäin toimivaksi, selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.
Aineiston keruussa hyödynnettiin niin sanottua lumipalloefektiä eli
kyselylomake lähetettiin muutamille luokanopettajille suoraan, sähköpostitse
kahden koulun rehtorille ja kohdehenkilöitä pyydettiin edelleen jakamaan omissa
verkostoissaan. Aineiston keruussa hyödynnettiin myös Luokanopettajien
Facebook- keskusteluryhmää. Sähköiseen haastattelulomakkeeseen saatiin 22
vastausta.

5.4 Aineiston analyysi
Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa analyysitapaa, jossa
analyysin analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto, siis tieto
matematiikkakuvan

osatekijöistä, vaikuttaa

eklektisesti

ja

se

näkyi

jo

haastattelulomakkeen kysymysvalinnoissa. Myös teoriaohjaavassa analyysissä
luokittelu ja analyysiyksiköt lähtevät aineistosta, mutta sitä ohjaa aikaisempi tieto.
(Tuomi & Sarajärvi 2017, 231–232.)
Tähän tutkimukseen fenomenologishermeneuttinen näkökulma sopi siksi,
että tarkoitus on kuvata, millaisia kuvia luokanopettajilla on itsestään
matematiikan opettajana ja oppijana, millainen kuva matematiikasta itsessään,
sekä millaisia kokemuksia kuvan muodostuksen takana on. Hermeneutiikan
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käsitteisiin kuuluvat muun muassa ymmärtäminen ja tulkinta. Niiniluoto (2012)
toteaakin, että tulkinta vastaa kysymykseen mitä jokin tarkoittaa ja sen avulla
ymmärrämme sen jonkun. (Niiniluoto 2012, 158–161.)
Aineiston analyysi aloitettiin vastaajaprofiilin tarkastelulla ja luokittelulla.
Kysymykset, väittämät ja niihin saadut vastaukset puolestaan luokiteltiin
käsitykseen matematiikasta, itsestä matematiikan oppijana, uskomuksiin
matematiikan opettamisesta ja uskomuksiin matematiikan oppimisesta.

1-5 vuotta

6-10 vuotta
työssäolovuodet
11-20 vuotta

Vastaajien taustatiedot

yli 20 vuotta

matematiikan arvosana
yo-kirjoituksissa

Pitkä matematiikka
+ lyhyt (L, E ja M)

Lyhyt matematiikka
C, B, A
Matematiikan
täydennyskoulutusta

matematiikan
täydennyskoulutus

irrallisia matematiikkaan
liittyviä

Yliopisto, josta valmistui
luokanopettajaksi

ei lainkaan

Kuvio 3 Taustatietojen luokittelu

Aineiston luokittelu ja värikoodaaminen auttoi sisällön jäsentämisessä ja samalla,
kun luokittelun myötä aineistosta nousi kysymyksiä ja havaintoja, se syvensi
aineiston tulkintaa. Taulukoimalla ja värikoodaamalla vastauksia oli myös
vertailujen ja tulkintojen tekeminen helpompaa. Esimerkiksi aineistosta
ensimmäisellä

luokittelu-

ja

tulkintakierroksella
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esiin

noussut

havainto

täydennyskoulutuksen yllättävästä vähäisyydestä, johti uudelleentarkasteluun.
Lopulta

täydennyskoulutuksen

vastaajien

työssäolovuosien

vähäisyys
kanssa.

osoittautui

Tästä

olevan

tarkemmin

yhteydessä

tutkimustulosten

tarkastelun yhteydessä.

Tieto, käsitykset,
uskomukset ja
tunteet

matematiikasta

itsestä
matematiikan
oppijana

Työkalupakki/
systeeminäkökulma

Positiivinen

Mikä matematiikan
oppimisessa
motivoi?

neutraali

Luokanopettajakoulutuksen
merkitys

negatiivinen

Työkokemuksen
merkitys

Prosessi/
soveltaminennäkökulma
väline,
arjessa ja työssä
tarvittava

matematiikan
opetuksesta

itseisarvo,
arvokasta
itsessään
Kuvio 4 Aineiston luokittelua

Käsitykset matematiikasta luokiteltiin hyödyntäen Pehkosen (1999; 2001)
muotoilemaa näkökulmajakoa siitä, millaisena matematiikka nähdään. Pehkosen
mukaan matematiikan luonne voidaan nähdä
a) kokoelmana laskusääntöjä ja laskurutiineja, joita sovelletaan tarpeen
mukaan (nk. Työkalupakki-näkökulma),

b) formaalina systeeminä, jonka puitteissa toimitaan ankaran loogisesti (nk.
Systeemi-näkökulma),
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c) dynaamisena prosessina, jossa jokainen luo itse oman matematiikkansa
tarpeidensa ja kykyjensä mukaan (nk. prosessi-näkökulma), sekä
d) soveltamisaspekti. Tutkimusten myötä näistä ulottuvuuksista muotoutui
kaksi pääulottuvuutta,
näkökulma

jossa työkalupakki-näkökulma ja

muodostavat

yhden

ja

prosessi-näkökulma

systeemiyhdessä

soveltamisaspektin kanssa toisen dimension. (Pehkonen 1999, 122;
Pehkonen 2001, 15; Joutsenlahti 2005, 185–186).

Jokainen uusi luokittelu toi uuden ulottuvuuden ja näkökulman, jolloin samaa
aineistoa tarkasteltiin uudelleen, mutta eri näkökulmasta. näin hermeneuttiseen
kehään saatiin aina uudelleen ja uudelleen kierroksia.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksessa

selvitettiin

luokanopettajien

matematiikkakuvaa
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jo

työelämässä olleen luokanopettajan kokemana. Saatu aineisto analysoitiin
hyödyntäen luokittelua ja lukemalla luokanopettajien vastauksia yhä uudelleen ja
uudelleen.

Haastattelulomakkeen

väittämät

oli

kerätty

muun

muassa

Joutsenlahden (2005) väitöskirjasta ja Törmälän (2013) pro gradu -työstä. Valitut
väittämät oli siis jo valmiiksi todettu mittaavan matematiikkakuvan osa-alueita.
Avokysymyksissä taas puolestaan annettiin haastateltavalle tilaa kertoa omin
sanoin ja monisanaisemmin näkemyksiään matematiikasta, matematiikan
oppimisesta ja opetuksesta. Haastatteluaineisto kerättiin jo työelämässä olevilta
luokanopettajilta.

6.1 Haastateltavien taustatietojen tarkastelua
Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä haastattelulomakkeella (liite 1) jo työssä
olevilta luokanopettajilta. Vastaajat (N= 22) olivat valmistuneet luokanopettajiksi
eri puolilta Suomea.

Määrä / Yliopisto, jossa opiskelit luokanopettajaksi
Turun yliopisto
Tampereen yliopisto
Snellman korkeakoulu
Oulun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Helsingin yliopisto
0

1

2

3

Kuvio 5 Vastaajien opettajankoulutus
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4

5

6

7

8

9

10

Vastaajista 20 oli naisia ja kaksi miehiä (9%). Suokupuolijakauma ei
haastateltujen

kohdalla

noudattele

kasvatusalan

opiskelijoiden

sukupolijakaumaa, jossa miesten osuus on ollut 22 prosenttia (Opetushallitus
2011; Tilastokeskus, koulutustilastot 2016).
Työssäolovuosiltaan

vastaajissa

löytyi

monipuolisesti

eripituisia

opettajakokemuksia.

TYÖKOKEMUS
6- 10 vuotta

11-20 vuotta

yli 20 vuotta

2

4

6

10

1-5 vuotta 6

TYÖSSÄOLOVUODET

Kuvio 6 Vastaajien työssäolovuodet

Matematiikan täydennyskoulutukseen haastateltavat olivat osallistuneet heikosti,
sillä puolet haastateltavista ei ollut osallistunut mihinkään matematiikkaan
liittyvään täydennyskoulutukseen. Matematiikan täydennyskoulutusta oli 36%:lla
haastateltavista ja 14 prosentilla vastaajista matematiikan lisäkoulutus käsitti
yksittäisiä ja irrallisia tuokioita.
Matematiikan
koulutuksia

olivat

täydennyskoulutukseen
unkarilaisen

osallistuneista

matematiikan

Varga

eniten

käytyjä

nemenyi-kurssit,

toiminnallisen matematiikan kurssit ja matematiikan oppimisvaikeuksiin liittyvät
koulutukset.Täydennyskoulutukseen osallistumattomista haastatelluista 45%
työssäolovuodet olivat yhden ja viiden vuoden välillä, 27 % :lla työssäolovuodet
sijoittuivat 6-10 vuoden välille. Opetushallitus kartoitti vuonna 2008 peruskoulun
kuudesluokkalaisten

matematiikan

oppimistuloksia,

sekä

samalla

niitä

taustatekijöitä, jotka saattavat olla oppimistulosten taustavaikuttajina. Samassa
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selvitettiin opettajien halukkuutta osallistua maksuttomaan matematiikan
täydennyskoulutukseen. Tuolloin 9 prosenttia opettajista ei halunnut osallistua
täydennyskoulutukseen lainkaan ja yli puolet eli 61% opettajista oli halukkaita
osallistumaan yhden tai kahden päivän koulutuksiin. Täydennyskoulutuksen
aiheeksi toivottiin eniten koulutusta matematiikan oppimisvaikeuksista ja
opetusmenetelmien monipuolistamisesta. (Joutsenlahti & Vainionpää 2010, 49–
162.)
Tämän

tutkimuksen

haastateltavista

vähäinen

osallistumisaste

täydennyskoulutuksiin selittyy osittain sillä, että työssäolovuosien vähäisen
määrän perustella opettajankoulutuksesta on vain vähän aikaa ja vain yksi
täydennyskoulutukseen

osallistumattomista

koki,

ettei

ollut

saanut

opettajankoulutuksesta eväitä matematiikan opetukseen.

6.2 Uskomukset ja käsitykset matematiikasta
Haastateltavien ajatuksia ja käsityksiä matematiikasta kartoitettiin väittämillä ja
avoimilla kysymyksillä. Jokaista väittämää ja avointen kysymysten vastauksia
tarkasteltiin ja analysoitiin ensiksi erillisiä, jonka jälkeen ne jaoteltiin sen mukaan,
mihin matematiikkakuvan osa-alueeseen vastaus kuului. Tämän jälkeen kunkin
osa-alueen aineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena ja tutkittiin, millaisia asioita
aineistosta nousee esiin.
Luokanopettajien käsityksiä ja ajatuksia matematiikasta kartoitettiin
seuraavilla väittämillä:
o Matematiikassa on aina olemassa sääntö, jota voi soveltaa tehtävän
ratkaisemisessa
o Matemaattisten ongelmien ratkaisussa on vain vähän sijaa omaperäisille
ajatuksille.
o Matematiikka on hyvä ala luovalle ihmiselle.
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USKOMUKSET MATEMATIIKASTA
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Matematiikassa on aina olemassa
sääntö, jota voi soveltaa tehtävän
ratkaisemisessa.

Matemaattisten ongelmien
ratkaisussa on vain vähän sija
omaperäisille ajatuksille.

Täysin samaa mieltä

jokseenkin samaa mieltä

täysin eri mieltä

ei osaa sanoa

Matematiikka on hyvä ala luovalle
ihmiselle.

jokseenkin eri mieltä

Kuvio 7 Uskomukset matematiikasta

Luokanopettajista lähes kaikki olivat ainakin osittain sitä mieltä, että
matematiikassa on aina olemassa sääntö, jota voi soveltaa tehtävän
ratkaisemisessa. Vastanneista oli 33,3% väittämän kanssa samaa mieltä ja
52,4% jokseenkin samaa mieltä. Väittämä ” matemaattisten ongelmien
ratkaisussa on vain vähän sijaa omaperäisille ajatuksille” oli käänteinen ja tässä
19% vastaajista oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä, enemmistön
ollessa jokseenkin eri mieltä (48%) ja täysin eri mieltä (33%). ”Matematiikka on
hyvä ala luovalle ihmiselle” väittämässä vastaukset jakautuivat kahta muuta
väittämää tasaisemmin, vaikka tämänkin kohdalla suurin osa vastaajista oli
jokseenkin samaa mieltä 52% tai täysin samaa mieltä 24%. Kuitenkin 29%
vastanneista koki, että matemaattinen ala ei sovi luoville ihmisille.
Haastateltavien ajatuksia matematiikasta kartoitettiin kysymällä ” mihin
matematiikkaa

mielestäsi

tarvitaan

yhteiskunnan

kannalta?”

ja

”mitä

matematiikka mielestäsi on?”. Kysymykseen mihin matematiikkaa tarvitaan, noin
kolmanneksessa
yhteiskunnassa

vastauksista
matemaattisen

kuvailtiin
ajattelun

arvokkaana itsessään.
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matematiikan

tarpeellisuutta

merkityksellisyyden

kautta

ja

Matemaattinen ajattelu on osa yleissivistystä.
Luokanope 7
Maailman tutkimiseen.
Luokanope 14

Lähes neljäsosassa vastauksia matematiikka kuvattiin arkisena välineenä, mutta
samalla nähtiin myös itsessään arvokkaana.
Ajattelun kehittäminen hyödyttää aina. On myös hyvä osata jotain, mitä ei voi tehdä
” vähän sinnepäin”, vaan täytyy olla tarkka.
Luokanope 17
Ihan kaikkeen! Mitä paremman matemaattisen ajattelun kyvyn omaa, sen
helpompaa on selvitä yhteiskunnassamme.
Luokanope 9

Kolmasosassa vastauksista matematiikka nähtiin pragmaattisena välineenä
yhteiskunnan eri toiminnoissa.
Ei yhteiskunta pyörisi ilman matematiikkaa. Talot romahtaisivat, kaupat kaatuisivat
ja yritykset kuolisivat.
Luokanope 13

Kysyttäessä mitä matematiikka on, vastauksissa korostui ajattelun taidot,
loogisuus ja ongelmanrakaisu. Toisaalta matematiikkaa kuvattiin tiukan
järjestyksen omaavana, formaalina lukujen ja sääntöjen kokoelmana.
Loogista ajattelua, säännönmukaisuuksia, laskemista.
Luokanope 4
Numeroiden ja määrien maailma, joka ei valehtele.
Luokanope 14
Ongelmanratkaisua, mutta myös mekaanista tettyihin lainalaisuuksiin nojautuvaa
laskemista.
Luokanope 5

Kysymyskohtaisten luokitteluiden ja analyysin jälkeen luokanopettajien ajatukset
ja vastaukset matematiikasta ryhmiteltiin Pehkosen (1999) määrittelyn mukaan
ensin

neljään

luokkaan

(työkalupakki-,

systeemi-,

soveltaminen-

ja

prosessinäkökulmat) ja lopulta kahteen pääulottuvuuteen työkalupakki/systeemi
-näkökulmaksi ja prosessi/soveltaminen- näkökulmaksi.
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6.3 Uskomukset ja käsitykset itsestä matematiikan oppijana
Sillä, millainen matematiikka kuva luokanopettajalla on, on suuri vaikutus niin
opettajan

opetukseen

kuin

sen

myötä

matematiikkakuvan muodostumiseen.

myös

hänen

oppilaidensa

Kokemukset matematiikan oppijana

muovaavat käsityksiä ja usein vaikuttavat myös minäpystyvyyden tunteeseen,
jotka puolestaan vaikuttavat suoriutumiseen.
Luokanopettajien ajatuksia itsestään matematiikan oppijana kartoitettiin
väittämillä
o Olen mielestäni aina ollut hyvä matematiikassa.
o Koulussa minusta tuntui, että vaikka kuinka yrittäisin, en siitä huolimatta
menesty matematiikassa.
o Ymmärsin yleensä sen, mitä koulun matematiikan tunneilla käsiteltiin.
o Matematiikka oli koulussa minulle vaikeampaa kuin monille muille.

KÄSITYKSET ITSESTÄ MATEMATIIKAN OPPIJANA
12
10
8
6
4
2
0
Olen mielestäni aina ollut Koulussa minusta tuntui, Ymmärsin yleensä sen, Matematiikka oli koulussa
hyvä matematiikassa
että vaikka kuinka
mitä koulun matematiikan minulle vaikeampaa kuin
yrittäisin, en siitä
tunneilla käsiteltiin
monille muille
huolimatta menesty
matematiikassa
Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä

ei osaa sanoa

Kuvio 8 Käsitykset itsestä matematiikan oppijana
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Jokseenkin eri mieltä

Väittämävastaukset luokiteltiin näiden neljän vastauksen perusteella vielä siten,
että kunkin haastateltavan vastauksia väittämiin tarkasteltiin sen mukaan, oliko
näkemys itsestä matematiikan oppijana positiivinen, neutraali vai negatiivinen.

14
12
10
8
6
4
2
0
Näkemys itsestä matematiikan oppijana
Positiivinen

Neutraali

Negatiivinen

Kuvio 9 Näkemys itsestä matematiikan oppijana positiivinen, neutraali ja negatiivinen

Näkemys itsestä matematiikan oppijana

33 %

57 %

10 %

Positiivinen

Neutraali

Kuvio 10 Näkemys itsestä matematiikan oppijana
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Negatiivinen

Luokanopettajien näkemyksiä itsestään matematiikan oppijana ei kartoitettu
yksinomaan väittämillä, vaan mukana oli myös avoimia kysymyksiä, kuten
millaisena matematiikan oppijana koet itsesi. Vastauksissa omaa oppijuutta
kuvattiin monipuolisesti ja analyyttisesti.
Melko tavallisena oppijana, jolla ei ole superlahjakkuutta. mutta ei myöskään
suuria ongelmia. Vahvuutena ehkä visualisointi ja sanallistaminen.
Luokanope 20
Aikuisiällä olen tajunnut, että minun tapani "ajatella" matematiikkaa poikkeaa ehkä
valtaväestöstä. Lapsena en ollut mitenkään erityisen lahjakas, mutta olin sinnikäs
enkä muista kovin paljoa epäilleeni itseäni ja ymmärrystäni. Tein vain paljon töitä
ja opin omaan tahtiini. Muistan lapsena, kun äitini yritti joskus selittää minulle, miten
rahasta annetaan takaisin sekä hänen hämmästyneen ihmettelynsä, kun
"lamppuni vihdoin syttyi" ja ilahtuneena selitin hänelle, kuulemma todella
monimutkaisella tavalla, oman versioni asiasta. Nykyisin opettajana olen
huomannut, että erityisesti "jo lukkoon menneiden" lasten kanssa tavastani selitellä
asioita eri näkökulmista, on ollut apua.
Luokanope 16
Geometria sujui parhaiten ja yhtälöt huonoiten. Yleensä pärjäsin, paitsi yhtälöistä
sain heikon numeron kokeesta. Ala-asteella joukko-oppi oli vaikeaa.
Luokanope 5

Osassa vastauksia itseä matematiikan oppijana kuvattiin asenteen kautta, kuten

Kärsimätön, laiska.
Luokanope 4

Avarakatseinen, innostuva, kokeileva, pohdiskeleva.
Luokanope 9

Luokanopettajat toivat vastauksissaan esiin myös niitä syitä, jotka ovat olleet
vaikuttamassa omaan asenteeseen matematiikan oppimista kohtaan.

Peruskoulun 9. luokkaan saakka rakastin matematiikkaa, sitten tuli aivan
sekopää sadisti opettaja, joka tappoi kaiken innon ja kiinnostuksen
matematiikkaan. En ole saanut innosta sen jälkeen kiinni.
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Luokanope 13

Päässälaskeminen on itselle todella haastavaa. Lukihäiriön vuoksi myös
matematiikassa numeroita jää pois. Lukiossa (9. luokalla) sain laskimen,
jonka jälkeen sain ensimmäisiä onnistumisia matematiikassa. Innostuin
täysin matikasta ja lukiossa vain odotin matematiikantunteja. Ala-asteella
ennen matikantunteja teki mieli vain itkeä. Aion itse opettajana painottaa, että
yrittäminen kannattaa eikä kannata pelätä epäonnistumista. Oikeassa
oleminen ei ole se miksi koulussa on matikkaa.
Luokanope 15

Muutamassa vastauksessa osaamisen soveltaminen nousi haasteena esiin,
vaikka muutoin mekaaniset laskemisen taidot olisivatkin hallussa.

Olen taitava ja tarkka mekaanisissa laskuissa, nautin niistä ja olen niiden
suhteen itsevarma. Ongelmanratkaisutehtävissä olen epävarmempi, mikä
heikentää suoritustani enkä ole kovin hyvä ajattelemaan luovasti, ”outside
the box”. Matematiikassa parasta on oivaltaminen!
Luokanope 11

Enemmistöllä vastaajista oli kokonaisuudessaan positiivinen käsitys itsestä
matematiikan oppijana. He haastatelluista, joilla näkemys itsestä oli vahvasti
negatiivinen, kuvasivat itseään väittämien myötä sellaisiksi, jotka eivät
yleensäkään koulussa ymmärtäneet niitä asioita, mitä koulun matematiikan
tunneilla käsiteltiin. Avoimissa vastauksissaan he kuvailivat itseään huonoksi ja
todella kehnoksi.

En hoksaa.
Luokanope 22

Useiden opettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa kartoittaneiden tutkimusten
mukaan laajan matematiikan opiskelijoilla on hieman positiivisempi kuva
itsestään matematiikan oppijana, kuin lyhyen matematiikan opiskelijoilla
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(esimerkiksi Joutsenlahti 2005; Saarivirta 2008; Kailio 2010; Törmälä 2013;
Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen luokanopettajien arvosanaa ja sen yhteyttä
luokanopettajan käsitykseen itsestään matematiikan oppijana, havainnot olivat
saman suuntaiset. Kaikilla pitkän matematiikan ylioppilaskokeissa kirjoittaneilla
ei käsitys ollut positiivinen. Tarkasteltaessa niitä luokanopettajia, joilla käsitys
itsestä matematiikan oppijana oli positiivinen, havaittiin, että lyhyen matematiikan
kirjoittaneista he, joilla matematiikan arvosana oli hyvä (M), kiitettävä (E) tai
erinomainen (L), oli vahvasti positiivinen käsitys itsestä matematiikan oppijana.
Pitkän matematiikan kirjoittaneiden osalta kiitettävän arvosanan suorittaminen ei
jokaisen vastaajan kohdalla tarkoittanut positiivista käsitystä. Mielenkiintoisena
havaintona esiin nousi myös se, että vain neljällä luokanopettajalla vastausprofiili
oli tasainen siten, että se oli joko täysin positiivinen tai täysin negatiivinen.

6.4 Uskomukset ja käsitykset matematiikan opetuksesta
Tässä tutkimuksessa luokanopettajien käsityksiä matematiikan opetuksesta
selvitettiin kahdella väittämällä. Ensimmäinen väittämistä liittyi matematiikan
opetuksen käytännönläheisyyteen.
o Kyky arvioida on tärkeä matemaattinen taito.
Tämän väittämän kohdalla lähes kaikki (91%) vastaajista oli täysin samaa mieltä
tai jokseenkin samaa mieltä.
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Kuvio 11 Uskomukset matematiikan opetuksen käytännönläheisyydestä

Luokanopettajien ajatuksia ja käsityksiä matematiikan opetuksesta kartoitettiin
myös väittämällä
o Oppilaita pitää kannustaa esittämään matematiikan tehtävien ratkaisuja
monipuolisesti symbolikielellä, äidinkielellä ja piirtämällä.
Tällä

väittämällä

saatiin

myös

kartoitettua

vastaajien

näkemyksiä

kielentämisestä. Tämän väittämän kohdalla kaikki luokanopettajat olivat joko
täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. Vastaajien taustaprofiilia
tarkasteltaessa opettajan työvuosein määrällä ei ollut merkitystä sille, kuinka
vahvasti luokanopettaja oli matematiikan kielentämisen tärkeyden kanssa samaa
mieltä. Oulun yliopistosta luokanopettajaksi valmistuneista kaikki olivat väittämän
kanssa täysin samaa mieltä ja Tampereen yliopistosta luokanopettajaksi
valmistuneilla kolme neljäsosaa vastaajista väittämän kanssa samaa mieltä.
Väittämät
o Yritystä

ja

erehdystä

voidaan

ratkaisemisessa
ja
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käyttää

matematiikan

tehtävien

o Minusta tuntui hyvältä, kun itse ratkaisin matematiikan tehtävän
kuvaavat luokanopettajan näkemystä matematiikan olemuksesta, mutta samalla
käsitystä siitä, miten matematiikkaa opetetaan ja opitaan.

Käsityksiä matematiikan opetuksesta ja oppimisesta
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tehtävien ratkaisemisessa.
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Kuvio 12 Käsityksiä matematiikan opetuksesta ja oppimisesta

Luokanopettajien käsityksiä matematiikan opettamisesta kartoitettiin myös
avokysymyksillä. Luokanopettajakoulutuksen merkitystä ja mahdollisuuksia
vaikuttaa luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaan on tutkittu runsaasti
ja tutkimustulokset (esimerkiksi Hannula, Kaasila, Laine & Pehkonen 2005,
Kaasila

&

Laine

2018,

luokanopettajakoulutuksessa

306–318)
voidaan

tukevat

vaikuttaa

ajatusta,
tulevan

että

opettajan

matematiikkakuvaan. Tässä tutkimuksessa luokanopettajilta kysyttiin, kokivatko
he saaneensa luokanopettajakoulutuksesta eväitä matematiikan opetukseen.
Liki

viidesosa

(19%)

vastaajista

koki,

että

hei

eivät

saaneet

luokanopettajakoulutuksesta eväitä matematiikan opetukseen.

Melko suppeaksi se jäi. Matikan erikoistujana sai lisää teoriaa, mutta sielläkin
pedagoginen puoli oli melko niukkaa.
Luokanope 19
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En. Osaan sen, mitä osaan peruskoulun ja lukion pohjalta.
Luokanope 17

Mielenkiintoinen havainto tehtiin tarkasteltaessa vastaajien käsityksiä itsestään
matematiikan

oppijana

yhdessä

luokanopettajakoulutuksesta

saadun

työvälinekokemuksen kanssa. Sillä, että vastaajat eivät olleet saaneet
luokanopettajakoulutuksesta tarpeeksi työvälineitä opetustyöhön, ei ollut
negatiivista vaikutusta opettajan käsitykseen itsestään matematiikan oppijana.
Toisaalta vastaajista kaikkein negatiivisimman osaamiskäsityksen itsestään
omanneet vastaajat kokivat saaneensa luokanopettajakoulutuksesta paljon
eväitä tulevaa työtään varten.
Suurin osa (47%) haastatelluista koki kuitenkin saaneensa runsaasti
luokanopettajankoulutuksesta työvälineitä matematiikan opetukseen kentällä.

Todellakin! Joensuussa meillä oli aivan huippu ope, joka sai innostumaan
matematiikasta ja ymmärtämään, mitä se oikeastaan on.
Luokanope 8

Kyllä. Opettajankoulutuksessa minulla oli loistava didaktikko Hellevi, joka
auttoi hieman traumojen purkamisessa.
Luokanope 13

Todella. Didaktikko väitteli matikan havainnollistavista menetelmistä. Aivan
loistava pohja peruskoulun luokanopettajalle.
Luokanope 22

Luokanopettajilta kysyttiin myös, onko heidän suhtautumisensa matematiikkaan
muuttunut opetustyön myötä.
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ONKO SUHTAUTUMISESI MATEMATIIKKAA KOHTAAN
MUUTTUNUT OPETUSTYÖN MYÖTÄ?
Vahvasti muutosta

Pysynyt samana

Ei, joiltain osin päinvastoin.

23 %

54 %
23 %

Kuvio 13 Onko suhtautuminen matematiikkaa kohtaan muuttunut opetustyön myötä?

Olen entistä enemmän innostunut ja kiinnostunut matematiikasta ja
matemaattisesta ajattelusta opetustyöni myötä. Koko ajan olen myös itse
oppinut lisää.
Luokanope 8

Huomaan vuosien myötä, että pyrin selkiyttämään ja yksinkertaistamaan
oppilaille matematiikan perusasiat niin, että ne olisi mahdollisimman helppo
omaksua. Luottamus siihen, että on olemassa enemmän kuin yksi oikea tapa
käsittää asiat ja laskea oikein on saanut vahvistusta. Esim. yhteenlasku,
toisille on helpompaa käsittää määrät joukkoina, toisille taas on helpompaa
ottaa lukujono käyttöön.
Luokanope 21

Onhan se vähän avartunut, ohjelmointi, teknologia ja muuta muutosta.
Mukana myös kasvanut tarve eriyttämistarpeesta (oppimisen ongelmat,
lahjakkaat...).
Luokanope 20

Toisilla haastateltavista suhtautuminen oli pysynyt ennallaan.
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Pidän sitä hyödyllisenä aineena, kuten olen pitänyt ennenkin.
Luokanope 5

Motivaation on todettu olevan vahvasti yhteydessä matematiikan oppijan
suoritustason kanssa. Onnistumiset vahvistavat minäpystyvyyden tunnetta, joka
taas kannustaa ja motivoi oppimaan lisää. (Hannula &Holm 2018, 132–154.)
Onnistuminen

ja

oivaltaminen

nousivat

vahvasti

esiin

luokanopettajien

vastauksia, kun kysyttiin mikä heitä motivoi eniten matematiikan opiskelussa.
Kun joskus ymmärsin jotain. Esimerkiksi geometriassa pärjäsin tyydyttävästi.
Luokanope18

Onnistuminen. Sopiva pähkäily ja oivaltaminen.
Luokanope 23

Osalla luokanopettajista vastauksista näkyi suoritusorientoituneisuus, heidän
vastauksissaan motivaatiosta kysyttäessä.

Aineesta saatava numero. Lopulta ei mikään.
Luokanope 22

Olin yleistunnollinen, en erityisesti ollut matematiikan ystävä.
Luokanope 5

Myös opettajan merkitys matematiikan oppimisen motivoinnissa nousi esiin
luokanopettajien vastauksissa.
Onnistumiset, parityöskentely, värit sekä opettaja, joka todella jaksoi auttaa,
ymmärtää ja pysähtyä selittämään minulle sen tavan millä minä ymmärrän.
Luokanope 15
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7 POHDINTAA

Tämän

tutkimuksen

tarkoituksena

oli

kartoittaa

luokanopettajan

matematiikkakuvaa. Jokainen opettaja on avainasemassa muovaamassa
oppilaan

matematiikkakokemuksia

ja

asennetta

matematiikkaa

kohtaan

(esimerkiksi Kaasila & Laine 2018, 306–318). Näin ollen ei ole yhdentekevää
millainen matematiikkakuva luokanopettajalla on.

Myös tämän tutkimuksen

luokanopettajilla oli omakohtaisia kokemuksia siitä, millainen merkitys niin hyvällä
kuin huonollakin opettajalla on oppilaan matematikkakuvan muodostumiseen.
Luokanopettajien

vastauksissa

ilmeni,

kuinka

suuri

merkitys

opettajan

kannustuksella ja tuella on erityisesti silloin, kun oppiminen kulkee hieman omia
polkujaan.

Omien

matematiikkakuvaa
matematiikan

kouluaikaisten
oli

ollut

kurssi.

kokemustensa

rakentamassa

Luokanopettajien

myös

lisäksi

haastateltujen

opettajankoulutuksen

vastausten

perusteella

luokanopettajakoulutuksen matematiikan kurssilla on onnistuessaan vahva
vaikuttavuus opettajan minäpystyvyyden ja positiivisen matematiikkakuvan
muodostumiselle ja muovaamiselle.
Luokanopettajien

vähäinen

osallistuminen

täydennyskoulutukseen

hämmästytti hieman. Vaikka osa kohdalla osallistumattomuus selittyi melko
vähäisillä työkokemusvuosilta (eli opettajankoulutuksesta vain vähän aikaa), oli
tämän tutkimuksen tulokset saman suuntaisia Joutsenlahden ja Vainionpään
(2010, 137–164) tutkimustulosten kanssa siitä, että opettajat osallistuvat vähän
täydennyskoulutukseen.
paikallaan

kysyä

täydennyskoulutuksen

Jatkokysymyksenä
syitä
merkitys

haastateltavilta

osallistumattomuuteensa.
opettajan

osaamista

olisikin
Yhtä
lisäävänä

ollut
kaikki
on

merkityksellinen opetuksen laadulle niin didaktisesta näkökulmasta kuin
opettajan matematiikkakuvan muovaajana. Joutsenlahden ja Vainionpään
tutkimuksen mukaan opettajat olivat valmiita osallistumaan mieluusti lyhyempiin
kuin pitkäkestoisiin täydennyskoulutuksiin. Itä-Suomen aluehallintovirasto laati
selvityksen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta ja sen vaikuttavuudesta
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alueellaan. Syitä osallistumattomuuteen oli rahoituksen puuttuminen ja se, ettei
täydennyskoulutusta

ole

lähialueilla.

Samaisen

selvitysraportin

mukaan

täydennyskoulutuksella on vahva merkitys opettajan työssäjaksamiseen.
(Lehtola & Wilen 2010.) Sekä Joutsenlahden ja Vainionpään, että Itä-Suomen
aluehallintoviraston tutkimuksista on kulunut tämän tutkimuksen toteutukseen
mennessä vuosikymmen. Vaikka tämän tutkimuksen tuloksista ei voidakaan
vetää johtopäätöksiä muutoin, kuin kuvaamaan haastateltujen osalta tutkittavaa
ilmiötä,

on

matematiikan

täydennyskoulutuksen

osallistumisen

(tai

osallistumattomuuden) tämän hetken tilaa mielekästä tarkastella vielä lisää.
Millainen merkitys esimerkiksi LUMA-keskusten tarjoamilla koulutuksilla on ollut
ja millainen on koulutuksiin osallistuvien matematiikkakuva.
Ensimmäinen

tutkimuskysymys

käsitteli

sitä,

millainen

kuva

luokanopettajalla on matematiikasta, matematiikan oppimisesta ja matematiikan
opettamisesta. Käsitystä matematiikasta tarkasteltiin muun muassa Pehkosen
(2001) dimensioiden kautta, kartoittaen näin sitä, näkevätkö haastatellut opettajat
matematiikan formaalina systeeminä, vaiko dynaamisena ja sovellettavana
prosessina. Kenelläkään vastaajista ero näiden kahden dimension välillä ei tullut
jyrkästi esiin, mutta vain noin kymmenesosa luokanopettajista piti matematiikkaa
tiukan formaalina systeeminä. Mielenkiintoisena havaintona esiin nousi se, että
kaikista muodollisimpana ja vähiten sovellettavana matematiikkaa pitäneillä oli
myös kaikista negatiivisimmat käsitykset itsestään matematiikan oppijoina.
Matematiikan merkityksellisyyttä luokanopettajat kuvasiva vastauksissaan
matematiikan tarpeellisuudesta yhteiskunnan kannalta. Osa vastaajista mielsi
matematiikan välineenä arjessa selviytymiseen ja teknisten alojen työvälineeksi.
Osalla luokanopettajista matematiikan merkitys yhteiskunnalle oli puhtaasti
ajattelutaitojen kehittäjänä. Ajattelutaitojen kehittämisen näkökulma sopii hyvin
Törnerin ja Grigutschin (1998, Perkkilä 2002, 64-65 mukaan) kuvailema
matematiikan platoninen aspekti, jonka mukaan matematiikan merkityksellisyys
on matematiikka itse. Tässä tutkimuksessa sellaisesta käytettiin termiä
itseisarvo. Toisin sanoen matematiikka olisi sen myötä arvokas itsessään ilman,
että sen arvo mitattaisiin vain matematiikan käyttökelpoisuuden mukaan.
Enemmistö luokanopettajista korosti matematiikan välinearvoa yhteiskunnan
erilaisissa toiminnoissa, mutta samalla totesi matematiikan olevan kaikkialla
olevaa ja että matemaattisen ajattelun taidot ovat yleissivistystä. Pohdittavaksi
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jäi, jos luokanopettajien käsityksiä olisi kartoittanut vieläkin useammalla
kysymyksellä ja nimenomaan siten, että Kullekin matematiikan dimensiolle olisi
oma väittämänsä. Toisaalta osa kysymyksistä oli tämänkin tutkimuksen
haastattelulomakkeessa sellaisia, jotka edellyttävät hetken miettimistä. Jos
luokanopettajalla on ollut mahdollisuuksia omaa suhdettaan matematiikkaan
pohtia syvällisemmin, hän todennäköisestä löytää enemmän kuin yhden
ulottuvuuden

matematiikalle

luokanopettajien

vastauksia

ja

sen

itsestään

merkitykselle.
matematiikan

Tarkasteltaessa
oppijana,

nousi

useammassa vastauksessa soveltaminen omana osaamisen puutteena.
Toinen tutkimuskysymys kartoitti sitä, millainen kuva luokanopettajalla on
itsestään matematiikan oppijana ja matematiikan opettajana. Luokanopettajilla oli
melko analyyttisia vastauksia itsestään matematiikan oppijana. Toisaalta
sellaisen voi ajatella olevan itsestään selvää, sillä ammattilaisina heillä on
vankkaa osaamista oppimisen tarkasteluun, myös itsensä kohdalta. Monesta
vastauksesta näki, että omaa oppijuutta oli pohdittu aiemminkin.
Luokanopettajien vastauksissa vain hieman yli puolet (52%) vastasivat
pitäneensä itseään aina hyvänä matematiikassa ja kolmannes luokanopettajista
kertoi

koulussa

tunteneensa,

että

vaikka

kuinka

yrittäisi,

ei

pärjää

matematiikassa. Oma näkemys omasta matematiikan osaamisesta ei jokaisen
kohdalla korreloinut ylioppilaskirjoitusten matematiikan arvosanan kanssa, joten
olisi ollut mielenkiintoista päästä tarkastelemaan syitä lähemmin. Tämä aineisto
sellaisenaan ei siihen antanut mahdollisuutta.
Niillä luokanopettajilla, jotka eivät olleet kokeneet itseään hyvänä
matematiikassa, oli suhtautuminen matematiikkaa kohtaan muuttunut opetustyön
myötä eniten. Matematiikkakuvan muotoutumiseen ja rakentumiseen myös
työkokemuksella on näin ollen merkitystä. Haastatelluista luokanopettajista
kahdella oli itsestään huolestuttavan negatiivinen käsitys itsestään matematiikan
osaajana.
Suurin osa luokanopettajista koki saaneensa luokanopettajakoulutuksesta
välineitä matematiikan opettamiseen. Opettajista ne vastaajat, jotka eivät
saaneet opettajankoulutuksesta matematiikan opettamiseen työvälineitä, olivat
yhtä lukuun ottamatta osallistuneet aktiivisesti täydennyskoulutukseen, muun
muassa toiminnallisen matematiikan koulutukseen ja unkarilaisen matematiikan
kurssille.

Luokanopettajakoulutuksen
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vaikuttavuutta

positiivisen

matematiikkakuvan rakentajana on tutkittu runsaasti ja iso osa tämän
tutkimuksen teoriaosan rakennusaineista on nimenomaan opettajaopiskelijoiden
matematiikkakuvan tutkimuksen tulosta. Opettajankoulutusta on kehitetty
saatujen

tutkimustulosten

myötä

ja

mukaan,

sekä

tehty

tutkimusta

kehittämistoimien vaikuttavuudesta. Kuten aiemmin todettua, tämän tutkimuksen
tulokset tukevat vahvasti opettajankoulutuksen merkityksellisyyttä.
Luokanopettajien

mukaan

matematiikkaa

opitaan

oivaltamalla

ja

onnistumalla. Vastauksissa korostui hauskuus, onnistumisen ilo ja ” sopiva
pähkäily”. Oppilaita tulee kannustaa esittämään matematiikan ratkaisuja
monipuolisesti

piirtämällä

symbolikielellä

ja

äidinkielellä.

Myönteinen

suhtautuminen kielentämiseen oli kaikilla, mutta vahvimmin myönteisyys tuli esiin
Oulun yliopiston ja Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksen käyneiden
vastauksissa.
Kolmas

tutkimuskysymys

selvitti

millaiset

kokemukset

ovat

olleet

vaikuttamassa luokanopettajan matematiikkakuvan muodostumiseen. Omat
kouluaikaiset kokemukset matematiikan opiskelusta olivat monella erityisesti
negatiivisen

matematiikkakuvan

muodostajina.

Yllättävän

monella

luokanopettajista oli kokemus siitä, että vaikka tekisi mitä, ei silti pärjää
matematiikassa. Vaikka tässä tutkimuksessa ei keskityttykään matematiikkaahdistukseen, oli kahdella haastateltavalla matematiikka-ahdistus selkeästi esillä
vastauksissa ja opettajan rooli oli keskeinen ahdistuksen aiheuttajana.
Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että luokanopettajankoulutuksella oli
muutaman vastaajan matematiikkakuvaan erityisen positiivinen ja vahva
vaikutus.
Tässä

tutkimuksessa

luokanopettajien

matematiikkakuva

oli

kahta

poikkeusta lukuun ottamatta positiivinen. Matematiikkakuva muotoutui omien
kouluaikaisten kokemusten lisäksi opettajankoulutuksessa ja työvuosien myötä,
sekä täydennyskoulutuksessa. Opettajat ammentavat omia kouluaikaisia
kokemuksiaan omaan opetukseensa siten, että he tietoisesti keskittyvät
välttämään niitä virheitä ja negatiivisia kokemuksia, joita ovat itse kokeneet.
Oman matematiikkakuvan reflektoiminen on erityisen merkityksellistä, sillä
luokanopettaja välittää opetuksessaan niin hyvässä kuin pahassakin niitä
asenteita ja tunteita, joita hänellä on matematiikkaa kohtaan. Matematiikan
taidoilla on merkitystä matematiikkakuvan muotoutumiseen kouluaina, mutta
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hyvä osaamien ei ole tae myönteiselle matematiikkakuvalle. Lieneekin niin, että
parhaiten myönteistä matematiikkakuvaa tukee onnistumisen kokemukset ja
sopiva haasteellisuus, jossa oivallukselle jää tilaa.
Luokanopettajat osallistuvat melko vähän täydennyskoulutukseen, vaikka
ainakin osalla olisi siihen sekä tarvetta, että halukkuutta. Jos työuraa on takana
yli 20 vuotta, on niin opetussuunnitelmat kuin oppimisvälineetkin ehtineet
muuttaa

muotoaan

moneen

kertaan.

Vieläkin

merkityksellisempää

täydennyskoulutus on luokanopettajan oman oppimismotivaation ylläpitämisen
kannalta.

7.1 Tutkimuksen luotettavuudesta ja jatkotutkimusehdotuksia
Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus luokanopettajan matematiikkakuvasta.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan oman position suhteessa
tutkittavaan ilmiöön avaaminen. Tutkimuksen tekijän työkokemusta ja taustaajatuksia matematiikan oppimisesta ja opettamisesta on avattu tämän
tutkimuksen johdannossa. Tutkimuksen aiheeksi valikoitui luokanopettajan
matematiikkakuva osin peruskoulun arjessa tehtyjen havaintojen perusteella,
osin positiivisen matematiikkakuvan mukanaan tuomien mahdollisuuksien
myötä.
Tutkimusaineisto

kerättiin

haastattelulomakkeella.

Vastausten

keräämisessä hyödynnettiin lumipalloefektiä eli pyydettiin luokanopettajien ja
rehtoreiden

jakamaan

haastattelulomaketta

saateteksteineen

omissa

verkostoissaan. Lisäksi linkki lomakkeelle julkaistiin luokanopettajien Facebookkeskusteluryhmässä.
Luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa lisää analyysimenetelmien
mahdollisimman tarkka kuvaaminen. Tässä tutkimuksessa aineiston analyysin
kuvaamiseen on kiinnitetty huomiota ja haastateltavien sitaattien ja analyysia
havainnollistavien kuvioiden avulla lisätty tutkimuksen ja tutkijan tekemien
tulkintojen ja johtopäätösten läpinäkyvyyttä.
Tämä tutkimuksen tavoitteena oli tehdä näkyväksi matematiikkakuvan osaalueita ja niitä tekijöitä, jotka luokanopettajan matematiikkakuvaan vaikuttavat.
Tarkoituksena

ei

ole

esittää

yleispäteviä
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johtopäätöksiä,

vaan

tuoda

matematiikkakuvaa tutkineelle kentälle näiden 22 luokanopettajan ääni ja
ajatukset

näkyväksi.

Kaasilan

ja Laineen

(2018, kuvio 2) mukaan

luokanopettajan matematiikkakuva muodostuu kovasta ytimestä, jossa on
keskeisimmät näkemykset. Tuon kovan ytimen osa-alueista eli käsitykset,
tunteet, asenteet ja uskomukset matematiikasta, itsestään matematiikan
oppijana ja opettajana, muodostui tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset.
Kuten aiemmin todettua, luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden
matematiikkakuvaa on tutkittu niin Suomessa kuin maailmallakin. Voidaankin
väittää, että meillä on nyt hyvää ja kattavaa tietoa niistä keinoista ja tavoista, jolla
positiivisen matematiikkakuvan kehittymistä voidaan tukea. Tämän tutkimuksen
yhtenä

havaintona

oli,

että

luokanopettajien

matematiikan

täydennyskoulutukseen osallistuminen on vähäistä. Samansuuntaisia tuloksia oli
Joutsenlahden ja Vainionpään (2010) raportissa jo vuosikymmen sitten.
Jatkotutkimuksena olisikin paikallaan selvittää, miten luokanopettajat saataisiin
nykyistä aktiivisemmin osallistumaan matematiikan täydennyskoulutukseen,
sekä sitä, miten täydennyskoulutus vaikuttaa matematiikkakuvaan. Toinen
mielenkiintoinen tutkimuksen aihe olisi tarkastella sitä, miten jo työelämässä
olevia luokanopettajia voisi nykyistä systemaattisemmin rohkaista reflektoimaan
omaa suhdetta matematiikkaan ja sen opetukseen ja oppimiseen. Tietoisuus
omista asenteista ja käsityksistä, sekä niiden taustoista auttanee jokaista
luokanopettajaa tarkastelemaan omaa opetustyötään eri perspektiivistä.
Tämän päivän luokanopettajakoulutuksessa on systemaattisesti ohjattu
opiskelijoita reflektoimaan omaa opettajuuteen kasvua. Tätä työtä tuetaan niin
monialaisten opinnoissa kuin myös opetusharjoitteluiden yhteydessä. Oma
opettajuus kasvaa ja kehittyy alati ja jatkuu läpi koko työuran. Siis
vuosikymmenien verran valmistumisen jälkeen. Opettajana et ole koskaan
valmis, mutta vahvalla itsereflektion työkalupakilla oman opettajuuden jatkuva
kehittyminen on hedelmällistä ja mitä todennäköisimmin myös oppilaiden
saaman opetuksen laatua parantavaa. On siis vain sinnikkäästi jatkettava
kyselemistä ja ihmettelyä!
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